STRESZCZENIA

Artymiuk J., Bednarz S.: Problemy doboru manifoldu hydraulicznego w stacji sterowania g³owicami przeciwerupcyjnymi · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Parametry robocze stacji sterowania g³owicami przeciwerupcyjnymi stanowi¹ o niezawodnoœci dzia³ania uk³adów
i bezpieczeñstwie prowadzenia operacji wiertniczych. System operacyjny stacji poddany jest dzia³aniu wysokich
ciœnieñ wywo³anych przez wewnêtrzny uk³ad pompowy do sterowania, wspó³pracuj¹cy z zestawem zaworów,
przewodów zasilaj¹cych, akumulatorów ciœnienia i zespo³u manifoldu sterowania hydraulicznego. Z uwagi na
funkcjê, jak¹ spe³niaj¹ g³owice przeciwerupcyjne, system operacyjny powinien zapewniaæ niezawodne dzia³anie
uk³adów roboczych zestawów g³owic przeciwerupcyjnych. G³ównym parametrem manifoldu jest objêtoœæ robocza
p³ynu hydraulicznego oraz ciœnienie sterowania. Wartoœci tych parametrów warunkuj¹ iloœæ i wielkoœæ butli akumulatorowych oraz wymiary manifoldu hydraulicznego. Rozk³ad naprê¿eñ wystêpuj¹cych w manifoldzie wywo³any
ciœnieniem pozwala na w³aœciwy dobór elementów konstrukcyjnych manifoldu hydraulicznego.

Artymiuk J., Sokalski M.: Sterowanie wierceniem przy u¿yciu systemu Soft Torque ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule przedstawiono rozwój i próby terenowe dzia³ania nowego aktywnego uk³adu t³umienia drgañ skrêtnych przewodu wiertniczego. Uk³ad steruje przep³ywem energii za pomoc¹ hydraulicznego napêdu g³owicy Top
Drive, powoduj¹c t³umienie drgañ skrêtnych przewodu wiertniczego. Po przeprowadzeniu testów próbnych uk³ad
zainstalowano na wiertnicy. Nastêpnie przetestowano go w warunkach polowych w g³êbokim otworze poszukiwawczym na Morzu Barentsa, gdzie poprzez wyeliminowanie drgañ skrêtnych wyraŸnie poprawi³a siê zwiercalnoœæ
twardych ska³ wapiennych.

Bednarz S.: Operacje wyci¹gania-zapuszczania przewodu wiertniczego a bezpieczeñstwo
przeciwerupcyjne · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Bezpieczne prowadzenie wierceñ wymaga odnoszenia siê z w³aœciw¹ uwag¹ do sterowania ciœnieniem w otworze
podczas wiercenia, dodawania pojedynczej rury p³uczkowej, operacji wymiany narzêdzia, jak równie¿ operacji
wyci¹gania i zapuszczania przewodu wiertniczego. Operacje wyci¹gania-zapuszczania niezale¿nie od uzbrojenia
wylotu otworu czêsto s¹ po³¹czone z utrudnieniami w postaci szczelinowania œcian otworu, zaników p³uczki,
obwa³ów, niespodziewanych dop³ywów p³ynu z³o¿owego do otworu itp. Zjawiska te w szeregu przypadków powstaj¹ wskutek niedopuszczalnych hydrodynamicznych zmian ciœnieñ wywo³anych ruchem kolumny przewodu
wiertniczego w p³ynie wype³niaj¹cym otwór wiertniczy. Przewód w czasie ruchu przemieszcza siê ze zmienn¹
prêdkoœci¹. Wp³yw na przebieg tych operacji ma równie¿ to, czy s¹ prowadzone z otwartym, czy z zamkniêtym
koñcem kolumny przewodu. Wymienione utrudnienia spowodowane s¹ czêsto brakiem wyszkolenia za³ogi i niezrozumieniem zjawisk wystêpuj¹cych w otworze wiertniczym. Niekiedy zastosowane postêpowanie przy wyst¹pieniu objawów erupcji, w³aœciwe w czasie wiercenia, jest nieodpowiednie podczas operacji wyci¹gania-zapuszczania przewodu, st¹d krok do erupcji otwartej. Du¿e znaczenie dla utrzymywania sta³ej gotowoœci do adekwatnej
odpowiedzi ma równie¿ dok³adnoœæ prowadzonych pomiarów objêtoœci p³uczki w zbiorniku marszowym.

Bielewicz D., Wysocki S., Wysocka M.: Badania korozyjnoœci cieczy nadpakerowych
na bazie chlorku sodu w warunkach dop³ywu siarkowodoru · Wiertnictwo Nafta Gaz
2005 · 22/1
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badañ, których celem by³o doœwiadczalne okreœlenie korozyjnoœci
p³ynów nadpakerowych na bazie NaCl stosowanych w odwiertach w rejonie z³o¿a BMB po ich nasyceniu H2S,
a tak¿e dobór najskuteczniejszego inhibitora korozji.Przeprowadzone badania obejmowa³y pomiary absorpcji H2S,
zmian pH oraz korozyjnoœci cieczy nadpakerowych nasyconych siarkowodorem w temperaturze 60° i 80°C.
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Badania przeprowadzono dla dwóch typów cieczy: roztwór NaCl oraz NaCl + CMC LV, o pocz¹tkowym pH~10
i 12. Przeprowadzono równie¿ badania ww. cieczy z dodatkiem trzech inhibitorów korozji. Na podstawie badañ
stwierdzono, ¿e najni¿sz¹ korozyjnoœci¹ w warunkach dop³ywu siarkowodoru w temp. 80°C charakteryzuje siê ciecz
nadpakerowa na bazie NaCl z dodatkiem CMC LV oraz inhibitora korozji ANTYKOR PP o pocz¹tkowym pH = 12.

Broda P., Kwarciñski J., Twardowski K.: Badanie wp³ywu miejsca pobrania i sortymentu
prób wêgla na oceny jego metanonoœnoœci · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Praca oparta jest na analizie wyników d³ugotrwa³ych testów desorpcji prowadzonych metod¹ USBM, metod¹ stosowan¹ w Polsce od po³owy lat 90. XX w. do dokumentowania zasobów metanu pok³adów wêgla. Testy wykonywane by³y na próbach wêgla reprezentuj¹cych piêæ ró¿nych klas ziarnowych (sortymentów) oraz pobieranych
w szeœciu ró¿nych miejscach ca³ej drogi technologicznej urobku wêglowego w trakcie eksploatacji i transportu
oraz w procesach poeksploatacyjnych na powierzchni. Badania prowadzono z wykorzystaniem metody analizy
wariancji z klasyfikacj¹ pojedyncz¹ (jednoczynnikow¹) na przyk³adzie Kopalni Wêgla Kamiennego „Budryk”.

Brylicki W., Stryczek S.: Odpornoœæ zaczynów iniekcyjnych o zró¿nicowanym w/c na
korozjê siarczanowo-magnezow¹ · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Warunki wi¹zania i twardnienia spoiw hydraulicznych stosowanych w wiertnictwie, górnictwie i geotechnice ró¿ni¹ siê zdecydowanie od warunków wystêpuj¹cych w budownictwie l¹dowym, wodnym czy morskim.
W zale¿noœci od stopnia zmineralizowania wód z³o¿owych, a tak¿e ich charakteru chemicznego, zaczyny cementowe
stosowane w górnictwie (w tym tak¿e górnictwie soli), a tak¿e aplikowane metodami iniekcji otworowej, nara¿one
s¹ czysto na ekstremalne warunki eksploatacji.
Jak wykazuje wieloletnie doœwiadczenie praktyczne, szczególnie w warunkach korozji siarczanowo-magnezowej
destrukcja zaczynów cementowych postêpuje niezwykle intensywnie.
W artykule przedstawione zostan¹ wyniki badañ trwa³oœci stwardnia³ych zaczynów o zró¿nicowanych wielkoœciach
stosunku w/c od 0,4÷0,6 eksponowanych w warunkach korozji siarczanowo-magnezowej. Badaniom poddano
nastêpuj¹ce cementy: portlandzki CEM I 52,5R – Góra¿d¿e; portlandzki popio³y CEM II – AV 32,5R – Góra¿d¿e
oraz cement hutniczy CEM III/A 32,5 NA – Strzelce Opolskie. Oceny trwa³oœci stwardnia³ych zaczynów w warunkach oddzia³ywania roztworu MgSO4 dokonano wed³ug wzoru normy europejskiej PN-EN 196-10.

Brylicki W., Stryczek S., Rzepka M.: Trwa³oœæ zaczynów cementowych sporz¹dzonych
z cementu hutniczego CEM III A oraz cementu WG w warunkach korozji chlorkowej
i chlorkowo-magnezowej wystêpuj¹cych w g³êbokich otworach wiertniczych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Warunki, w których nastêpuje proces wi¹zania i twardnienia zaczynów uszczelniaj¹cych w œrodowisku otworu
wiertniczego zw³aszcza na du¿ej g³êbokoœci silnie wp³ywaj¹ na trwa³oœæ p³aszcza cementowego. Trwa³oœæ stwardnia³ego zaczynu cementowego w agresywnym œrodowisku otworu wiertniczego ma zasadnicze znaczenie dla skutecznoœci zabiegów uszczelniania kolumn rur ok³adzinowych w ró¿nych warunkach geologiczno – z³o¿owych,
a szczególnie w warunkach oddzia³ywania czynników agresywnych w stosunku do zaczynu cementowego.
W referacie przedstawione zostan¹ cechy technologiczne œwie¿ych i stwardnia³ych zaczynów sporz¹dzonych
z udzia³em solanki i ró¿nych dodatków mineralnych, eksponowanych w wodzie i silnie zmineralizowanych wodach z³o¿owych. Zaczyny przygotowane by³y na cemencie hutniczym CEM III A 32,5 oraz cemencie wiertniczym
WG o zawartoœci C3A poni¿ej 3%. Przedstawione zostan¹ równie¿ takie cechy zaczynów jak mikroporowatoœæ
oraz przepuszczalnoœæ gazów w ró¿nym czasie ekspozycji w wodzie i œrodowiskach korozyjnych o wysokim stopniu zmineralizowania.

Bujok P., Damec J., Drabkova S., Jancik P., Rado R.: Modelowanie stref zagro¿enia dla
odwiertów gazowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Eksploatacja z³ó¿ wêglowodorów ciek³ych i gazowych ma ju¿ d³ugoletni¹ tradycjê. Dlatego coraz czêœciej spotykamy siê z negatywnymi skutkami tej dzia³alnoœci przede wszystkim po zaprzestaniu eksploatacji. Do skutków
tych zaliczyæ mo¿na zanieczyszczenia wystêpuj¹ce w œrodowisku naturalnym, w warstwach powierzchniowych,
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zanieczyszczonych wodach po niekontrolowanych ucieczkach ropy naftowej w procesie eksploatacji lub przeróbki. Problemem s¹ zlikwidowane przed laty odwierty ropne czy gazowe. Z powodu industrializacji terenów, a tak¿e
d³ugiego czasu, jaki up³yn¹³ od zakoñczenia eksploatacji, ich stan techniczny pozostawia wiele do ¿yczenia.
W pracy przedstawiono niektóre zagadnienia dotycz¹ce prognozowania stref zagro¿enia zwi¹zanych z nieczynnymi ju¿ kopalniami ropy i gazu oraz podziemnymi magazynami gazu.

Burachok O.: Badanie filtracji mieszanki wielosk³adnikowej w zbiorniku gazowo-kondensatowym · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W trakcie udostêpniania z³ó¿ gazowo-kondensatowych pojawia siê problem obliczenia odpowiednich wspó³czynników. Czêsto dane rzeczywiste istotnie ró¿ni¹ siê od danych projektowych. Bierze siê to z nieuwzglêdnienia
zmian sk³adu mieszaniny gazowo-kondensatowo-wodnej zachodz¹cych w zbiorniku pod wp³ywem kondensacji.
W artykule przedstawiono matematyczny model procesu filtracji mieszaniny gazowo-kondensatowej z uwzglêdnieniem zmiany sk³adników. Model sk³ada siê z trzech równañ: ró¿niczkowego, rekurencyjnego i ca³kowego. Uk³ad
równañ z za³o¿eniami umo¿liwia dobre przybli¿enie opisu procesów zachodz¹cych w z³o¿u. Metodê tê mo¿na
stosowaæ przy projektowaniu prac udostêpniaj¹cych z³o¿a gazowo-kondensatowe.

Czekaj L., Fija³ J., Grzywnowicz I., Jamrozik A.: Wp³yw odpadów wiertniczych na wybrane
fizykochemiczne w³aœciwoœci gruntu spoistego · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W pracy omówiono zagadnienie zasolenia odpadów wiertniczych. Oszacowano zdolnoœæ uwalniania siê rozpuszczalnych sk³adników z odpadów do œrodowiska gruntowego. W badaniach uwzglêdniono tak¿e w³aœciwoœci buforowe i w³aœciwoœci plastyczne gruntu z udzia³em odpadu wiertniczego.
Z badañ wynika, ¿e wymywalne sole zwiêkszaj¹ alkalicznoœæ i spoistoœæ œrodowiska gruntowo-glebowego.
Kszta³towanie poziomu zasolenia gleb/gruntów dotowanych odpadem wiertniczym, wymaga wykonania drena¿u
tego antropogenicznego uk³adu i przeprowadzenia odpowiedniej agro- i fitoremediacji.

Duliñski W., Ropa C.E.: Analiza równañ przep³ywu dla ustalenia odleg³oœci pomiêdzy
t³oczniami na trasie gazoci¹gu wysokoprê¿nego · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Korzystaj¹c z równañ okreœlaj¹cych spadek ciœnienia w gazoci¹gach wysokoprê¿nych, w artykule przeprowadzono obliczenia dla wyznaczenia d³ugoœci krytycznej i na jej podstawie ustalenia odleg³oœci miêdzy t³oczniami. Obliczenia przeprowadzono ró¿nymi wzorami przy za³o¿eniu stosunku sprê¿ania (e) w granicach od 1,25 do 1,8.
Stwierdzono, ¿e najbardziej zbli¿one wartoœci do danych uzyskanych z energetycznego równania Jacoba otrzymano za pomoc¹ równañ WNII-Gaz i Instytutu Technologii Gazu – USA. Na podstawie przytoczonego przyk³adu
stwierdzono równie¿, ¿e zalecane odleg³oœci miedzy t³oczniami, wynosz¹ca L = 0,5 Lkr, mieœci siê w granicach
podanego stosunku sprê¿ania.
W koñcowej czêœci rozpatrzono zagadnienie gazoci¹gu wysokoprê¿nego jako magazynu gazu dla wyrównania dobowych nierównomiernoœci poboru gazu.

F¹fara Z., Miska W.: Rozpraszanie zanieczyszczeñ ropopochodnych w gruncie w œwietle
badañ laboratoryjnych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W pracy dokonano analizy teoretycznej zjawiska dyspersji strumienia zanieczyszczeñ ropopochodnych migruj¹cych w gruncie po uprzednim ich rozlaniu na powierzchni terenu. Nastêpnie scharakteryzowano laboratoryjne
stanowisko pomiarowe i zamieszczono wyniki wykonanych pomiarów bezpoœrednich pozwalaj¹cych na opisanie
poziomego rozpraszania wêglowodorów. Pomiary zrealizowano dla trzech ró¿nych modeli fizycznych gruntu, reprezentuj¹cych typowe grunty piaszczyste i piaszczysto-pylaste oraz etyliny, jako substancji zanieczyszczaj¹cej.
Przygotowane stanowisko pomiarowe spe³nia kryteria podobieñstwa. Podczas interpretacji iloœciowej otrzymanych
wyników dokonano porównania charakterystyk czasowych i amplitudy zarejestrowanego sygna³u. Na tej podstawie
wyci¹gniêto wnioski dotycz¹ce szybkoœci ruchu i wielkoœci strumienia par wêglowodorów przemieszczaj¹cych siê
w kierunku poziomym w wyniku procesu dyfuzji w poszczególnych modelach gruntu. Sam mechanizm rozpraszania zale¿y od pierwotnego nasycenia przestrzeni porowej gruntu wod¹.
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F¹fara Z., Rychlicki S.: Wp³yw w³aœciwoœci gruntu na migracjê wêglowodorów na podstawie badañ laboratoryjnych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W pracy omówiono mechanizmy towarzysz¹ce migracji substancji ropopochodnej w gruncie i wp³yw w³aœciwoœci
gruntu na jej przebieg. Nastêpnie opisano laboratoryjne stanowisko pomiarowe oraz przedstawiono przyk³adowe
wyniki migracji etyliny i oleju napêdowego w dwóch modelach fizycznych gruntu: piaszczystego i piaszczysto-pylastego, po rozlaniu wêglowodorów na powierzchni. Zamieszczone wyniki pos³u¿y³y do jakoœciowej i iloœciowej analizy wp³ywu w³aœciwoœci gruntu na przebieg procesu rozprzestrzeniania siê substancji ropopochodnej.
Oszacowano prêdkoœci migracji pionowej poszczególnych substancji zanieczyszczaj¹cych dla rozwa¿anych modeli gruntu na ró¿nych g³êbokoœciach. Otrzymane wartoœci pozwoli³y miêdzy innymi na okreœlenie zwi¹zku pomiêdzy wielkoœci¹ wspó³czynnika przepuszczalnoœci absolutnej i profilu g³êbokoœciowego zawartoœci wilgoci w gruncie
od przebiegu migracji.

Gonet A., Lewkiewicz-Ma³ysa A., Macuda J.: Analiza mo¿liwoœci zagospodarowania
wód mineralnych rejonu Krosna · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Na obszarze Polski wody mineralne wystêpuj¹ doœæ powszechnie, zw³aszcza pod poziomami wód zwyk³ych. Maj¹ one
szerokie zastosowanie w gospodarce jako surowiec chemiczny i leczniczy oraz jako wody do celów konsumpcyjnych.
Jako surowiec chemiczny s³u¿¹ najczêœciej do produkcji soli kuchennej, w tym tak¿e jodu, bromu, magnezu lub
innych pierwiastków czy zwi¹zków chemicznych, a jako surowiec leczniczy maj¹ zastosowanie w medycynie
uzdrowiskowej. W ostatnim okresie wody mineralne, zw³aszcza o niskiej mineralizacji, na szerok¹ skalê wykorzystywane s¹ do celów konsumpcyjnych.
W artykule przedstawiono warunki geologiczne rejonu Krosna i scharakteryzowano wody mineralne wystêpuj¹ce
w piaskowcach ciê¿kowickich. Dokonano równie¿ porównania sk³adu fizykochemicznego wybranych wód mineralnych wystêpuj¹cych w rejonie Iwonicza i Krosna pod k¹tem oceny mo¿liwoœci eksploatacji tych wód w Kroœnie
dla celów pitnych i balneologicznych. Woda z odwiertu Mac Allan 4 mo¿e byæ wykorzystana do kuracji pitnej,
natomiast woda z odwiertu Mac Allan 11 do produkcji soli leczniczej jodobromowej.

Gonet A., Stryczek S., Wójcik K.: Ocena stabilizacji cementem gruntu ilastego zanieczyszczonego olejem napêdowym · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W pracy przedstawiono badania zmian konsystencji, w³aœciwoœci mechanicznych i filtracyjnych pod wp³ywem
oleju napêdowego gruntu. Oceniono przydatnoœæ cementu do stabilizacji zanieczyszczonego olejem napêdowym
gruntu.

Jewulski J., Zagrajczuk D.: Dobór parametrów usuwania zanieczyszczeñ z gruntu metod¹ chemiczn¹ w oparciu o badania laboratoryjne · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych dotycz¹cych efektywnoœci usuwania substancji ropopochodnych z gruntu metod¹ przemywania, stosuj¹c ró¿ne substancje chemiczne. Pierwszy etap badañ dotyczy³ pomiaru napiêæ powierzchniowych roztworów wybranych ZPCz na granicy z ró¿nymi substancjami wêglowodorowymi, tj.
ropa naftowa, olej napêdowy i olej smarowy. Kolejno wykonano próby przemywania gruntu zanieczyszczonego
substancjami wêglowodorowymi wybranymi ZPCz. Zawartoœæ substancji wêglowodorowej w próbkach oznaczono analizatorem OMS2. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w formie graficznej oraz dokonano ich analizy.

Kaliski M., Staœko D.: Prognozy energetyczne Polski w perspektywie roku 2025 ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Trafne okreœlenie perspektywicznego zapotrzebowania na surowce energetyczne jest podstaw¹ kreowania polityki
energetycznej pañstwa. Szereg czynników wp³ywaj¹cych na rozwój sytuacji energetycznej przy zachodz¹cych
przemianach gospodarczych sprawia, i¿ prognozowanie zapotrzebowania na poszczególne noœniki energii jest zagadnieniem trudnym i obarczonym doz¹ niepewnoœci. Istot¹ podejmowania racjonalnych dzia³añ w sektorze
energii jest jednak posiadanie wiedzy co do mo¿liwoœci kszta³towania siê potrzeb energetycznych w horyzoncie
minimum kilkunastoletnim. W artykule zestawiono powsta³e w ostatnich latach prognozy oraz dokonano wstêpnej
analizy ró¿nic w projekcji zapotrzebowania na energiê do roku 2025.
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Kasza P.: Zastosowanie biopreparatów do zwiêkszania efektywnoœci hydraulicznego
szczelinowania ska³ · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W praktyce przemys³owej coraz czêstsze zastosowanie znajduj¹ biopreparaty. Jednym z powszechniejszych zastosowañ jest ich wykorzystanie do likwidacji uszkodzeñ strefy przyodwiertowej spowodowanych przez zwi¹zki
polimerowe zawarte w p³uczkach wiertniczych i p³ynach szczelinuj¹cych. Usuniêcie ze z³o¿a lub szczeliny pozosta³oœci polimerowych powoduje w konsekwencji przywrócenie przepuszczalnoœci ska³y zbiornikowej [2] lub szczeliny.
W artykule przedstawiono mo¿liwoœæ wykorzystania biopreparatów komercyjnych do usuwania uszkodzenia
przewodnoœci szczelin wykonanych w trakcie zabiegów hydraulicznego szczelinowania. Do najczêœciej stosowanych polimerów w p³ynach szczelinuj¹cych zaliczyæ mo¿na hydroksypropylguar (HPG) karboksymetylhydroksypropylguar (CMHPG). Polimery te powoduj¹ uszkodzenie przepuszczalnoœci szczelin. Jest ono wynikiem niekompletnego rozk³adu polimeru po zabiegu. Fragmenty polimeru pozostaj¹ w przestrzeni porowej podsadzki
wype³niaj¹cej szczelinê b¹dŸ w formie osadu na œcianach szczeliny [4, 6].
W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych przewodnoœci szczelin wype³nionych materia³em podsadzkowym. Pierwszy etap badañ polega³ na okreœleniu stopnia uszkodzenia szczeliny po wykonanym zabiegu hydraulicznego szczelinowania przy za³o¿eniu, ¿e materia³em podsadzkowym jest piasek kwarcowy BM 16/30,
natomiast p³ynem szczelinuj¹cym jest usieciowany HPG sporz¹dzony na bazie materia³ów komercyjnych. Druga
seria badañ to próby zastosowania biopreparatów do usuwania pozosta³oœci polimerowych z materia³u podsadzkowego w szczelinie.
W wyniku badañ przeprowadzonych na unikalnym stanowisku Proppant Conductivity potwierdzono przydatnoœæ
biopreparatów w procesie oczyszczania szczelin i poprawy kontaktu hydraulicznego odwiertu ze z³o¿em.

Kopey B., Kopey V.: Rozwój wyposa¿enia do walki ze z³ogami parafiny · Wiertnictwo
Nafta Gaz 2005 · 22/1
Wiele odwiertów ropnych na Ukrainie i w Europie jest wyposa¿onych w ¿erdzie pompy wg³êbnej. W wielu otworach,
g³ównie na z³o¿ach ropy naftowej Dolyna na Ukrainie, obserwuje siê zjawisko powstawania z³ogów parafinowych
na ¿erdziach pompy wg³êbnej i przewodzie.
W celu zapobie¿enia powstawaniu z³ogów zaproponowano pewn¹ modyfikacjê ¿erdzi pompy wg³êbnej. Wszystkie
przyk³ady sprzêtu zaprojektowano i zoptymalizowano za pomoc¹ trójwymiarowego modelowania i analizy metod¹
elementów skoñczonych. Autorzy zaproponowali nowe, pewne rozwi¹zanie konstrukcyjne.

Kopey B., Kopey V., Lyskanych M.: Modelowanie gwintowanych po³¹czeñ FEM ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Z³¹czki rur nale¿¹ do najbardziej obci¹¿onych elementów przewodu wiertniczego. S¹ one wystawione na dzia³anie
obci¹¿eñ wzd³u¿nych pod wp³ywem ciê¿aru kolumny rur, si³ poprzecznych i momentów zginania, drgañ osiowych,
wewnêtrznego ciœnienia oraz korozji metalu przez p³uczkê wiertnicz¹.
Gwintowane po³¹czenia zak³adane s¹ zwykle z wykorzystaniem optymalnej wartoœci momentu, po wykonaniu
pe³nych testów zmêczeniowych, gdy œrednia wartoœæ nacisku na p³aszczyŸnie pomiarowej czopu wynosi 0,3÷0,4
wartoœci granicy plastycznoœci [1].

Kosowski P., Rychlicki S., Stopa J.: Analiza kosztów separacji CO2 ze spalin w zwi¹zku
z mo¿liwoœci¹ jego podziemnego sk³adowania · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule przedstawiono problem kosztów separacji dwutlenku wêgla ze spalin pochodz¹cych z elektrowni opalanych wêglem, w celu jego póŸniejszego podziemnego sk³adowania. Zaprezentowano porównanie kosztów separacji dla ró¿nych technologii spalania wêgla – w kot³ach py³owych oraz w bloku gazowo-parowym ze zintegrowanym zgazowaniem wêgla. Przedstawiono równie¿ niektóre szacunkowe koszty zwi¹zane z podziemnym sk³adowaniem CO2.
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Kuleshov A.A., Tarasov Y.D., Dokoukin V.P., Nicolaev A.K.: Kompensacja obci¹¿enia
dynamicznego w ropo- i gazoci¹gach · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule po³o¿ono nacisk na koniecznoœæ uwzglêdnienia w obliczeniach obci¹¿eñ dynamicznych wywo³anych
wp³ywami sejsmicznymi o charakterze naturalnym i technologicznym. Na podstawie analizy przebadanych czynników wywo³uj¹cych obci¹¿enia podano zale¿noœci do obliczenia ich wartoœci.

Lewkiewicz-Ma³ysa A., Winid B.: Wybrane problemy zwi¹zane z zagospodarowaniem
wód kopalnianych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Unieszkodliwianie wód kopalnianych stanowi powa¿ny problem w przemyœle wydobywczym. Odpadowe wody
kopalniane powinny byæ zagospodarowane w sposób minimalizuj¹cy ich niekorzystne oddzia³ywanie na œrodowisko naturalne. Charakteryzuj¹ siê one ró¿nym sk³adem fizykochemicznym, który jest wynikiem procesów naturalnych, ale czasami tak¿e technologicznych. Najwiêkszym problem jest zasolenie wód. W artykule poddano ocenie
dwie mo¿liwoœci zagospodarowania wód kopalnianych: wykorzystanie do odzysku surowców chemicznych (produkcji soli) i deponowanie w górotworze. Podstaw¹ oceny by³o porównanie wyników analiz chemicznych wód
z kopalni soli, kopalni miedzi i solanki z³o¿owej z kopalni gazu. Badane wody ró¿ni¹ siê stopniem zasolenia, zawartoœci¹ wapnia i magnezu, a przede wszystkim wystêpowaniem metali ciê¿kich. Przeanalizowano wp³yw tych
czynników na wybór kierunku zagospodarowania wód oraz wskazano problemy, które mog¹ wyst¹piæ podczas ich
realizacji.

Macuda J.: Badanie zmian chemizmu wód podziemnych w rejonie sk³adowiska odpadów
przemys³owych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Odpady przemys³owe charakteryzuj¹ siê stosunkowo du¿¹ uci¹¿liwoœci¹ dla œrodowiska. Dotyczy to g³ównie odpadów powstaj¹cych w przemyœle chemicznym, a zw³aszcza tych, które powstaj¹ przy produkcji nawozów azotowych i tworzyw sztucznych. Odpady te zawieraj¹ znaczne iloœci wymywalnych sk³adników zarówno organicznych
jak i nieorganicznych. Odcieki infiltruj¹ce do wód podziemnych z nieuszczelnionych lub Ÿle uszczelnionych
sk³adowisk odpadów zawieraj¹ du¿e iloœci zwi¹zków amonowych, arsenu, chromu, o³owiu, miedzi, cynku, ¿elaza
oraz zwi¹zków organicznych.
W artykule przedstawiono wyniki prowadzonego monitoringu wód podziemnych w rejonie ocenianego sk³adowiska
odpadów oraz pokazano trendy zmian ich jakoœci. Otrzymane wyniki mog¹ byæ podstaw¹ do podejmowania dalszych
dzia³añ dotycz¹cych ograniczenia negatywnego wp³ywu sk³adowiska na wody podziemne i powierzchniowe.

Macuda J., Zawisza L.: Wystêpowanie metanu w z³o¿u wêgla brunatnego KWB
„Be³chatów” S.A. · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Gazy wystêpuj¹ce w formacjach wêglonoœnych s¹ akumulowane zarówno w strukturze wêgli, jak i w porowatych
ska³ach towarzysz¹cych. Mog¹ one wystêpowaæ jako gazy wolne, zawarte w szczelinach i przestrzeniach porowych oraz jako gazy zaadsorbowane w wêglu. Gazy wolne stanowi¹ tylko od 1 do 5% objêtoœci wszystkich gazów
nagromadzonych w pok³adach eksploatowanego wêgla.
W artykule przedstawiono wyniki badañ stê¿enia metanu w obrêbie odkrywki KWB „Be³chatów” S.A. przy równoczesnym uwzglêdnieniu budowy geologicznej oraz zaawansowania prac górniczych. Stwierdzono, ¿e emisja
metanu do atmosfery w istotnym stopniu uzale¿niona jest od odwodnienia z³o¿a, jak i wielkoœci zebranego nadk³adu
oraz postêpu prac eksploatacyjnych. Odwodnienie górotworu jest niezbêdnym warunkiem migracji metanu systemami szczelin, porów z rozwiniêtymi kontaktami hydraulicznymi oraz strefami uskokowymi. Drugim, niezwykle
istotnym czynnikiem podwy¿szonej emisji metanu jest równie¿ odprê¿enie serii z³o¿owej w wyniku zdejmowania
nadk³adu. Potwierdzeniem tego s¹ pokazane na wykonanych mapach zmiany koncentracji metanu w obrêbie odkrywki.
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Nagy S., Macuda J.: Projektowanie procesu oczyszczania wód gruntowych z dwucyklopentadienu · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Odorant wprowadzany do gazu ziemnego, poprzez nadanie mu charakterystycznego zapachu, zwiêksza stopieñ
bezpieczeñstwa jego wykorzystania zarówno w gospodarce komunalnej, jak i w przemyœle. Jednak w przypadku
przedostania siê do œrodowiska naturalnego powoduje trudne do usuniêcia zanieczyszczenia, zw³aszcza wód podziemnych. Do pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku, w praktyce przemys³owej jako odorant by³ stosowany dwucyklopentadien (DCP).
W artykule przedstawiono geologiczne i hydrogeologiczne warunki rejonu ska¿onego DCP oraz wyniki matematycznego modelowania usuwania tego zanieczyszczenia z wód podziemnych metod¹ napowietrzania. W celu uaktualnienia i potwierdzenia warunków okreœlonych w modelu proponuje siê prowadzenie monitoringu przebiegu procesu z czêstotliwoœci¹ co dwa miesi¹ce w okresie jednego roku.

Pinka J., Marcin M.: Rekultywacja gruntów zanieczyszczonych wêglowodorami – nowe
podejœcie ekologiczne do przemys³u nafty i gazu · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W trakcie produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, oczyszczania i transportu mo¿e dojœæ do zanieczyszczenia
gruntu. P³yny mog¹ ulec rozlaniu lub uwolnieniu do gleby w wyniku zanieczyszczenia p³uczki w zbiorniku lub
uszkodzenia b¹dŸ wycieku ropy i/lub wydobytej wody. Usuwanie zanieczyszczeñ w sposób znacz¹cy podnosi
koszt wydobycia i transportu ropy i gazu. W artykule omówiono kwestiê wykrywania zanieczyszczeñ, jak równie¿
metod i sprzêtu wykorzystywanego do oczyszczania gruntu. Zwrócono uwagê na fakt, ¿e w S³owacji wiêkszoœæ
zanieczyszczeñ gleby wêglowodorami wi¹¿e siê z ich produkcj¹, oczyszczaniem i transportem. Czêœæ artyku³u poœwiêcono nowoczesnej technologii ENZYMDEG wykorzystywanej w S³owacji do usuwania zanieczyszczeñ
gruntu.

Rado R., Lubaœ J.: Wiercenie i wykorzystanie otworów ch³onnych do zat³aczania wód
kopalnianych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Od lat prowadzone s¹ badania i prace d¹¿¹ce do ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do wód, gruntów i powietrza.
Z problemem takim borykaj¹ siê równie¿ kopalnie wêgla kamiennego. Ich problem wi¹¿e siê z odprowadzaniem
wód kopalnianych. Niestety, ca³kowita eliminacja tych zanieczyszczeñ nie jest mo¿liwa, st¹d zrodzi³y siê pomys³y
odprowadzania wód kopalnianych w warstwy ch³onne lub do specjalnych zbiorników retencyjnych, zamiast do
wód powierzchniowych. Zagadnienie to jest niezwykle interesuj¹ce z uwagi na szczególnie wysokie zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych na terenach, gdzie prowadzi siê podziemn¹ eksploatacjê z³ó¿. Mo¿liwoœæ odprowadzenia wód pochodz¹cych z odwadniania kopalñ do górotworu daje wymierne korzyœci finansowe
w postaci obni¿enia wydatków na ich uzdatnianie oraz zmniejsza zanieczyszczenie systemów wodnych i gruntów.
Artyku³ prezentuje techniczn¹ stronê realizacji otworu s³u¿¹cego do odprowadzania zanieczyszczeñ pochodz¹cych
z kopalni zlokalizowanej w obrêbie Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego (GZW).

Rogowska-Kwas R., Macuda J., Procyk B.: Porowate szk³a modyfikowane Al2O3
w ochronie œrodowiska wodnego · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Poddawany badaniom laboratoryjnym materia³, jakim s¹ szk³a porowate z uk³adu Na2O–B2O3–SiO2, do likwidacji
zanieczyszczeñ wêglowodorowych ze œrodowiska wodnego, posiada w zale¿noœci od sk³adu chemicznego i od
temperatury, w której prowadzony by³ proces likwacji, ró¿n¹ powierzchniê sorpcyjn¹. Badania tekstury szkie³ porowatych wykaza³y ró¿nice w wielkoœci i objêtoœci, zarówno mezo- jak i mikroporów. W³asnoœci te maj¹ wp³yw na
skutecznoœæ usuwania substancji wêglowodorowych z roztworów wodnych.
W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych oczyszczania wody z zanieczyszczeñ pochodzenia benzynowego przy wykorzystaniu szkie³ porowatych. Dla pokazania wp³ywu wielkoœci i objêtoœci porów na w³asnoœci
sorpcyjne badania prowadzono przy u¿yciu dwóch szkie³ – modyfikowanych 0,3 Al2O3 i 0,6 Al2O3, dla których
proces likwacji prowadzony by³ w temperaturach 575 lub 700°C.
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Rzyczniak M., JóŸwiak A.: Wp³yw czasu eksploatacji œwidrów gryzowych na mechaniczne parametry technologii wiercenia otworów · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule podjêto próbê odpowiedzi na pytanie: Czy w przyjêtym przedziale czasu mo¿na zaobserwowaæ istotne
zmiany wartoœci mechanicznych parametrów technologii wiercenia otworów w wybranym rejonie geologicznym?
W tym celu przeanalizowano, z zastosowaniem metod statystyki matematycznej, zmiany wartoœci nacisku osiowego, prêdkoœci obrotowej oraz iloczynu nacisku osiowego i prêdkoœci obrotowej, dla wyselekcjonowanych dwóch
grup œwidrów gryzowych.
Analizy wykonano dla narzêdzi wierc¹cych eksploatowanych w latach 1993–2000, w warstwach miocenu w rejonie Tarnowa.
Wyznaczono równania prostych regresji oraz przeprowadzono testy istotnoœci dla wspó³czynników korelacji oraz
wspó³czynników regresji liniowej, celem oceny si³y zale¿noœci miêdzy analizowanymi wielkoœciami.

Siemek J., Büttner P., Maniu Duse D., Koeckritz V., Kretzschmar H.-J., Krzystolik P.,
Nagy S., Rychlicki S., Pinka J., Stryczek S.: Projekt Leonardo da Vinci CeLGAS
– europejska inicjatywa edukacyjna w zakresie in¿ynierii gazowniczej · Wiertnictwo
Nafta Gaz 2005 · 22/1
Artyku³ opisuje stan realizacji projektu Leonardo da Vinci CeLGAS, który jest inicjatyw¹ czterech uniwersytetów
europejskich, dwóch stowarzyszeñ in¿ynierów i dwóch instytutów badawczych. G³ównym celem jest podniesienie
wiedzy i umiejêtnoœci in¿ynierów krajów staraj¹cych siê do standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej
m.in. poprzez transfer wiedzy, przy zastosowaniu nauczania konwencjonalnego i niestacjonarnego na poziomie in¿ynierskim z uniwersytetów i laboratoriów badawczych, do regionalnych przedsiêbiorstw gazowniczych. Misj¹
Projektu Pilotowego jest zmniejszenie luki technologicznej i edukacyjnej pomiêdzy œrodowiskiem in¿ynierów gazowniczych z krajów EU i aspiruj¹cych do EU. Celem Centrum bêdzie promocja kszta³cenia ustawicznego, stworzenie mo¿liwoœci samodzielnego doskonalenia i rozwijania umiejêtnoœci, stworzenie systemu typu „nauczanie na
odleg³oœæ” zwi¹zanego z bran¿¹ gazownicz¹.

Simon K., Gaurina-Meðimurec N., Matanoviæ D., Krištafor Z.: Zdolnoœci czyszcz¹ce
ró¿nych uk³adów p³ynów w procesie wiercenia przewodem spiralnym · Wiertnictwo
Nafta Gaz 2005 · 22/1
W ostatniej dekadzie na œwiecie wzros³o zainteresowanie wierceniami z przewodem spiralnym. W procesie wiercenia jako p³uczki wykorzystuje siê gaz, pianê i ciecze. To ostatnie zastosowanie jest prostszym i tañszym rozwi¹zaniem, dlatego mo¿liwoœæ jego u¿ycia nale¿y rozwa¿aæ w pierwszej kolejnoœci. Powszechnie stosowane s¹
p³uczki biopolimerowe. Do najwa¿niejszych parametrów uk³adów p³uczkowych nale¿¹ jej zdolnoœci czyszcz¹ce,
umo¿liwiaj¹ce dzia³anie przewodu spiralnego.
W pracy przedstawiono wyniki testów laboratoryjnych wykonanych na ró¿nych uk³adach p³uczkowych, jak
równie¿ symulacjê przep³ywu p³ynu dla ró¿nych geometrii otworu pod k¹tem zdolnoœci do wynoszenia zwiercin
w trakcie wiercenia za pomoc¹ przewodu spiralnego.

Stopa J., Wojnarowski P., Rychlicki S.: Komputerowa symulacja konwersji z³o¿a ropy
naftowej na PMG z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci rewitalizacji ropy resztkowej · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W pracy wskazano na mo¿liwe oddzia³ywania miêdzy rop¹ i gazem mog¹ce zachodziæ w wyniku cyklicznego magazynowania gazu w sczerpanym z³o¿u ropy oraz przedstawiono komputerowy model symulacyjny wytwarzania
takiego magazynu. Pokazano równie¿ wariantowe wyniki komputerowej symulacji pracy magazynu, który móg³by
zostaæ zbudowany na jednym z polskich z³ó¿ ropy naftowej. W szczególnoœci wyniki symulacji wskazuj¹ na mo¿liwoœæ uzyskania dodatkowej produkcji ropy naftowej jako efektu ubocznego procesów magazynowania gazu. Nale¿y te¿ liczyæ siê ze zmian¹ sk³adu gazu magazynowanego w wyniku oddzia³ywania z rop¹ resztkow¹ pozosta³¹
w z³o¿u oraz zjawisk mieszania siê gazu zat³aczanego i rodzimego.
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Stryczek S.: Stan aktualny i przysz³oœæ metod geoin¿ynieryjnych · Wiertnictwo Nafta
Gaz 2005 · 22/1
W artykule przedstawiono propozycjê podzia³u metod geoin¿ynieryjnych z uwzglêdnieniem szeroko rozumianej
geotechniki, geomechaniki i geologii in¿ynierskiej. Geoin¿ynieria zaczyna rozwijaæ siê w nowych, dawniej nieznanych obszarach, takich jak: budownictwo l¹dowe, in¿ynieria œrodowiska, budownictwo górnicze, technologie
bezwykopowe, budownictwo hydrotechniczne, powierzchniowe konstrukcje ziemne.
Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e w najbli¿szych dziesiêcioleciach rola geoin¿ynierii bêdzie wzrastaæ. Z tego
powodu trzeba nie tylko rozwijaæ badania w tym zakresie, ale tak¿e kszta³ciæ odpowiednio przygotowanych geoin¿ynierów, którzy sprostaj¹ tym wyzwaniom. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e niew³aœciwe przygotowanie kadry, Ÿle
wykonane projekty oraz budowle podziemne i nadziemne mog¹ prowadziæ do katastrof o trudnych do przewidzenia skutkach.

Stryczek S., Gonet A., Wiœniowski R.: Kierunki rozwoju metod geoin¿ynieryjnych ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Rozwój gospodarczy, jaki prze¿ywa œwiat od pocz¹tku XX wieku, zwi¹zany jest z ci¹g³ym wzrostem zapotrzebowania na informacjê, œrodki energetyczne i stymuluje zwiêkszone wymagania w dziedzinie komunalnej. Potrzeby
te determinuj¹ miêdzy innymi koniecznoœæ rozwoju i modernizacji metod geoin¿ynieryjnych. Postêp techniczny
pozwoli³ na opracowanie zupe³nie nowych technologii stanowi¹cych alternatywê dla dotychczasowych tradycyjnych metod. Deficyt terenów przydatnych pod wzglêdem geomechanicznym dla realizacji obiektów budowlano-in¿ynieryjnych, przy równoczeœnie wysokich kosztach wykonywania g³êbokich fundamentów, sta³y siê bodŸcem
do poszukiwania tañszych i skuteczniejszych metod wzmacniania i uszczelniania gruntów i ska³. W pracy przedstawiono kierunki rozwoju oraz zakres stosowania metod geoin¿ynieryjnych w ró¿nej dzia³alnoœci in¿ynierskiej.

Stryczek S., Gonet A., Wiœniowski R.: Wp³yw wspó³czynnika wodno-cementowego na
parametry technologiczne œwie¿ych zaczynów sporz¹dzonych na osnowie cementów
wielosk³adnikowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Na rynku krajowym pod koniec roku 2004 uruchomiono produkcjê bardzo ekonomicznych cementów wielosk³adnikowych o wysokiej zawartoœci mieszaniny popio³ów lotnych i mielonych granulowanych ¿u¿li wielkopiecowych oraz niskiej zawartoœci klinkieru. Stwardnia³e zaczyny uszczelniaj¹ce sporz¹dzone na osnowie cementów
wielosk³adnikowych charakteryzuj¹ siê specyficznym sk³adem fazowym oraz odpowiedni¹ mikrostruktur¹, daj¹c¹
gwarancjê najwy¿szej trwa³oœci eksploatacyjnej. W artykule zostan¹ przedstawione wyniki badañ œwie¿ych zaczynów
uszczelniaj¹cych sporz¹dzonych na cemencie wielosk³adnikowym CEM V/A – 32,5 o ró¿nych wspó³czynnikach
wodno-cementowych. Szczególn¹ uwagê zwrócono na wp³yw wspó³czynnika w/c na rodzaj modelu reologicznego
oraz jego parametry.

Stryczek S., Gonet A., Wiœniowski R.: Wp³yw wybranego dodatku mineralnego na
w³asnoœci technologiczne zaczynów cementowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Cementowanie kolumn rur ok³adzinowych oraz uszczelnianie i wzmacnianie oœrodka gruntowego lub masywu skalnego w ró¿nych warunkach geologicznych wymaga stosowania odpowiednio dobranych zaczynów uszczelniaj¹cych o œciœle okreœlonych parametrach technologicznych.
Wzrost wymagañ odnoœnie do zaczynów uszczelniaj¹cych wykorzystywanych w wiertnictwie i geoin¿ynierii determinuje poszukiwania coraz to nowych rodzajów i koncentracji dodatków mineralnych, które mog³yby spe³niaæ
wymagania stawiane w tego rodzaju aplikacjach.
W pracy przedstawione zostan¹ wyniki badañ laboratoryjnych wp³ywu ró¿nej koncentracji popio³u lotnego krzemionkowego na parametry technologiczne zaczynów sporz¹dzanych na osnowie cementu portlandzko-¿u¿lowego
CEM II/B-S 32,5.
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Œliwa T., Baniak K.: Mo¿liwoœæ wykorzystania drenów do pozyskiwania ciep³a z gruntu
i wód gruntowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Z ró¿nych powodów poszukiwanie nowych Ÿróde³ energii jest obecnie koniecznoœci¹. W artykule przedstawiono
pomys³ wykorzystania drenów do zainstalowania uk³adu odbioru niskotemperaturowego ciep³a zawartego w gruncie i wodach gruntowych. Mo¿e stanowiæ to alternatywê dla gruntowych poziomych wymienników ciep³a, szczególnie wtedy, gdy na danym terenie wykonano drenowanie. Artyku³ zawiera opis technicznych zagadnieñ zwi¹zanych z budow¹ i wykorzystaniem takich drenów. Przedstawiono problemy, jakie wi¹¿¹ siê z wykonaniem uk³adu,
jak równie¿ te, które wyst¹piæ mog¹ podczas jego eksploatacji. Wykorzystanie w praktyce opisanej koncepcji uzale¿nione jest od warunków pracy drenu i zabezpieczenia jego funkcjonowania jako uk³adu s³u¿¹cego do regulacji
stosunków wodnych w wierzchnich warstwach gruntu. Przeprowadzona zosta³a dyskusja warunków pracy drenu
oraz wymiany ciep³a.

Œliwa T., Starowiejski K.: Wykorzystanie sieci wodoci¹gowej jako Ÿród³a energii niskotemperaturowej w instalacjach z pomp¹ ciep³a · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule opisano mo¿liwoœæ wykorzystania wody wodoci¹gowej jako Ÿród³a ciep³a niskotemperaturowego.
Wykorzystanie takiego ciep³a jest coraz bardziej popularne, czego g³ówn¹ przyczyn¹ jest powszechna dostêpnoœæ.
Najczêœciej stosowanymi Ÿród³ami rozproszonego ciep³a s¹ wody gruntowe i powierzchniowe, górotwór, a tak¿e
powietrze. Odbiór ciep³a z gruntu mo¿e byæ realizowany dwoma sposobami. Pierwszym jest cyrkulacja noœnika
ciep³a w specjalnie wykonanym uk³adzie rurek u³o¿onych w gruncie. Drugim jest odbiór ciep³a z wód g³êbinowych realizowany poprzez specjalnie do tego celu wykonane studnie. Ciep³o z wód powierzchniowych odbieraæ
mo¿na przez specjalne uk³ady przewodów instalacyjnych. Autorzy w artykule przedstawiaj¹ propozycjê po³¹czenia tych dwóch sposobów dziêki wykorzystaniu sieci wodoci¹gowej, która stanowi niejako wymiennik ciep³a pomiêdzy przep³ywaj¹c¹ w nim wod¹ z ujêæ powierzchniowych lub g³êbinowych a gruntem. Woda wodoci¹gowa
mo¿e przep³ywaæ przez pompê ciep³a w uk³adzie otwartym – je¿eli strumieñ objêtoœci przep³ywaj¹cej wody jest
odpowiednio du¿y w stosunku do potrzeb energetycznych. Mo¿e byæ tak¿e wykonany uk³ad quasi-zamkniêty.
Realizacja pêtli cyrkulacyjnej w istniej¹cej sieci wodoci¹gowej polega na po³¹czeniu ga³êzi rur znajduj¹cych siê
w niedalekiej odleg³oœci poprzez dodatkowy odcinek wodoci¹gu.

Tarkowski R., Uliasz-Misiak B.: @ród³a dwutlenku wêgla w Polsce dla zaawansowanych
technik wydobycia ropy naftowej · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule przeanalizowano mo¿liwoœci pozyskania CO2 z du¿ych punktowych Ÿróde³ emisji w Polsce dla celów
intensyfikacji wydobycia ropy naftowej EOR (Enhanced Oil Recovery) poprzez podziemne zat³aczania tego gazu.
Technologia ta stosowana jest od kilkudziesiêciu lat, g³ównie w USA, gdzie wykorzystywany jest antropogeniczny
i naturalny CO2. W Polsce, ze wzglêdu na niewielkie zasoby, jak i niewielkie wydobycie naturalnego dwutlenku
wêgla, do zabiegów intensyfikacji wydobycia ropy naftowej mo¿e byæ wykorzystany antropogeniczny dwutlenek
wêgla. Przedstawiono najwiêkszych emitentów tego gazu (powy¿ej 500 Gg/rok), scharakteryzowano podstawowe
procesy technologiczne, w których on powstaje, lokalizacjê zak³adów przemys³owych, koncentracjê dwutlenku
wêgla w gazach spalinowych/przemys³owych. Podkreœlono aspekt ekonomiczny i œrodowiskowy wykorzystania
CO2 do intensyfikacji wydobycia. Lokalizacjê najwiêkszych emitentów dwutlenku wêgla okreœlono w stosunku do
po³o¿enia z³ó¿ wêglowodorów ró¿nej wielkoœci i o ró¿nym stopniu sczerpania.

Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., Szarawarska E.: Metody monitoringu podziemnego
sk³adowania CO2 · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Podziemne sk³adowanie CO2 wymaga kontroli za pomoc¹ monitoringu, poczynaj¹c od momentu wyboru miejsca
sk³adowania, koñcz¹c na monitoringu po zakoñczeniu procesu i zamkniêciu sk³adowiska. Celem monitoringu podziemnego sk³adowania CO2 jest œledzenie rozprzestrzeniania siê CO2 pod ziemi¹, kontrola czy otwory w trakcie
zat³aczania i po jego zakoñczeniu nie wykazuj¹ nieszczelnoœci, weryfikacja iloœci dwutlenku wêgla zat³oczonego
pod ziemiê, jak równie¿ kontrola parametrów zwi¹zanych z zat³aczaniem.
W artykule omówiono metody monitoringu podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla stosowane na œwiecie,
s¹ to: pomiary parametrów z³o¿owych i eksploatacyjnych, bezpoœrednie metody pomiarowe dla detekcji CO2, po-
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œrednie metody pomiarów detekcji chmury CO2 (profilowanie otworowe, badania sejsmiczne 3-D w odstêpach
czasowych, sejsmika miêdzyotworowa, elektromagnetyczny monitoring sekwestracji CO2, elektryczna tomografia
opornoœciowa, monitoring grawimetryczny poziomów wodonoœnych, monitoring pasywny), metody monitoringu
satelitarnego i lotniczego w celu badañ deformacji powierzchni terenu.

Uliasz-Bocheñczyk A., Mokrzycki E.: Przegl¹d mo¿liwoœci utylizacji ditlenku wêgla ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Problem emisji gazów cieplarnianych, a przede wszystkim ditlenku wêgla, mo¿liwoœci jej ograniczenia oraz sposoby utylizacji ju¿ wyemitowanego CO2 s¹ jednym z najwa¿niejszych zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska badanych w wielu krajach œwiata. W œwietle powy¿szego, autorzy w tej publikacji dokonali przegl¹du metod
szeroko pojêtej utylizacji ditlenku wêgla, staraj¹c siê tym samym przybli¿yæ czytelnikowi ten z³o¿ony problem,
który ma istotny wp³yw, jak ju¿ wspomniano, na ochronê œrodowiska. W publikacji zostan¹ przedstawione metody
sekwestracji bezpoœredniej ditlenku wêgla (np. sk³adowanie CO2 w z³o¿ach ropy naftowej i gazu ziemnego) i poœredniej (np. zalesianie) oraz tzw. metody zaawansowane (np. mineralna karbonatyzacja).

Wilk S., Galas M., Mijal M.: Oddzia³ywanie osuwisk na gazoci¹gi · Wiertnictwo Nafta
Gaz 2005 · 22/1
W pracy omówiono czynniki wp³ywaj¹ce na powstawanie osuwisk. Przeanalizowano budowê osuwiska oraz czynniki wp³ywaj¹ce na stabilizacjê osuwiska. Omówiono wp³yw wody na przebieg zjawisk zachodz¹cych w niestabilnym gruncie, w którym posadowiony jest gazoci¹g. Przeanalizowano naprê¿enia wystêpuj¹ce w pe³zaj¹cym gruncie, tworz¹cym osuwisko. W pracy omówiono tak¿e wp³yw zjawiska filtracji wody przez grunt osuwiska. Przedstawiono graficznie mo¿liwoœci oddzia³ywania osuwisk na ruroci¹gi gazownicze, posadowione w niestabilnym
gruncie.

Wilk S., Galas M., Mijal M.: Si³y oddzia³uj¹ce na gazoci¹gi posadowione w niestabilnych
gruntach niespoistych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W pracy przedstawiono analizê czynników wp³ywaj¹cych na stabilnoœæ gruntu tworz¹cego zbocze. Okreœlono zale¿noœci matematyczne zezwalaj¹ce na okreœlenie wielkoœci si³y naporu pe³zaj¹cego gruntu zbocza na ruroci¹g gazoci¹gu posadowionego w niestabilnym gruncie. W czasie eksploatacji gazoci¹gu w niestabilnych gruntach niespoistych, w pierwszym okresie grunt przemieszcza siê wokó³ gazoci¹gu tylko wskutek jego œciœliwoœci. Przemieszczenie gruntu wokó³ gazoci¹gu jest wprost proporcjonalne do przyrostu obci¹¿enia gruntu (liniowa zale¿noœæ
odkszta³cenia od obci¹¿enia). W miarê up³ywu czasu, gdy wzrasta obci¹¿enie gruntu, g³ównie wskutek nawodnienia, nastêpuje dalszy przyrost przemieszczeñ gruntu, zostaje zapocz¹tkowane wypieranie gruntu spod gazoci¹gu –
wystêpuje czêœciowy wzrost obszarów œciêcia (stanu granicznego) gruntu wokó³ gazoci¹gu. Dalsze przemieszczanie gruntu (pe³zanie) zachodzi bez zwiêkszania obci¹¿eñ gruntu przy jednoczesnym sta³ym wypieraniu gruntu
spod gazoci¹gu i op³ywie gruntu po jego obwodzie; nastêpuje przekroczenie obci¹¿eñ granicznych gruntu i dalsze
pe³zanie gruntu wraz z gazoci¹giem.

Wiœniowski R., Stryczek S., Skrzypaszek K.: Koncepja stanowiska badawczego przeznaczonego do pomiarów parametrów przep³ywu cieczy wiertniczych · Wiertnictwo
Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule przeprowadzono dyskusjê nad reologi¹ cieczy stosowanych w wiertnictwie. Przeanalizowano wp³yw
parametrów technologicznych cieczy wiertniczych na dok³adnoœæ wyznaczania strat ciœnienia. Przeprowadzono
dyskusjê nad celowoœci¹ skonstruowania oryginalnego stanowiska badawczego, umo¿liwiaj¹cego okreœlanie zale¿noœci hydrodynamicznych rejestrowanych podczas przep³ywu cieczy wiertniczych. Nastêpnie dokonano
przegl¹du nowoczesnego sprzêtu pomiarowego ciœnienia oraz strumienia objêtoœci przep³ywu cieczy. Oceniono
przydatnoœæ zastosowania nowoczesnych urz¹dzeñ przekazuj¹cych i gromadz¹cych dane w postaci cyfrowej.
Opracowano koncepcjê i nastêpnie wykonano na WWNiG AGH uniwersalne stanowisko badawcze przeznaczone
zarówno do badañ laboratoryjnych, jak i przemys³owych.
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Wiœniowski R., Stryczek S., Skrzypaszek K.: Metodyka wyznaczania uogólnionej liczby
Reynoldsa cieczy wiertniczych opisywanych modelem reologicznym Herschela–Bulkleya · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule podano charakterystykê cieczy stosowanych w wiertnictwie oraz wykazano celowoœæ aplikacji modelu
Herschela–Bulkleya przy opisie ich w³aœciwoœci reologicznych. Nastêpnie przedstawiono wp³yw uogólnionej liczby Reynoldsa na proces wyznaczania oporów przep³ywu cieczy nienewtonowskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem cieczy opisywanych modelem reologicznym Herschela–Bulkleya. Wobec braku mo¿liwoœci analitycznego
wyznaczenia wartoœci uogólnionej liczby Reynoldsa, dla cieczy opisywanej modelem reologicznym Herschela
–Bulkleya zaproponowano zastosowanie metod numerycznych. Wykorzystuj¹c opracowany algorytm i program
komputerowy, na wybranym przyk³adzie przedstawiono wyniki obliczeñ.

Wiœniowski R., Ziaja J.: Analiza si³ tarcia podczas wiercenia otworu pilotowego horyzontalnego przewiertu sterowanego · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule przedstawiono mo¿liwoœci prognozowania si³y nacisku lub si³y uci¹gu podczas wykonywania poszczególnych etapów technologicznych horyzontalnego przewiertu sterowanego. W tym celu przeanalizowano czynniki
wp³ywaj¹ce na proces przemieszczania siê przewodu wiertniczego i narzêdzia wierc¹cego w otworze wiertniczym.
Nastêpnie przedstawiono zale¿noœci pozwalaj¹ce wyznaczaæ wartoœæ si³y tarcia w otworze wiertniczym. Uwzglêdniaj¹c wyniki badañ terenowych z procesu wiercenia otworu pilotowego i pierwszego etapu poszerzania, opisano
metodykê prognozowania wartoœci si³ niezbêdnych do wykonania kolejnych etapów poszerzania otworu kierunkowego. Na wybranym przyk³adzie przedstawiono mo¿liwoœci praktycznej aplikacji proponowanych procedur.

Wojna-Dyl¹g E., Zawisza L.: Wyznaczanie po³o¿enia konturów z³o¿owych dla z³ó¿ ropy
naftowej i gazu ziemnego w oparciu o kryteria hydrodynamiczne · Wiertnictwo Nafta
Gaz 2005 · 22/1
Wielkoœæ i kszta³t z³o¿a wyznaczaj¹ granice geologiczne warstw oraz powierzchnia konturu z³o¿owego. Na
po³o¿enie konturów z³o¿owych maj¹ wp³yw: ruch przep³ywaj¹cych wód z³o¿owych, w³asnoœci zbiornikowe ska³
oraz w³asnoœci p³ynów z³o¿owych. W artykule przedstawiono metodykê kartowania hydrodynamicznych pu³apek
wêglowodorów pozwalaj¹c¹ na dok³adne wyznaczenie po³o¿enia konturów z³o¿owych dla z³ó¿ ropy naftowej
i gazu ziemnego. W celu wyznaczenia konturu z³o¿owego nale¿y skonstruowaæ mapê strukturaln¹ stropu horyzontu wodo-ropo-noœnego, mapê potencjometryczn¹ dla wody z³o¿owej, mapê ciê¿aru w³aœciwego wody z³o¿owej,
mapê ciê¿aru w³aœciwego ropy w warunkach z³o¿owych, mapê wspó³czynnika porowatoœci, mapê wspó³czynnika
przepuszczalnoœci oraz mapê ciœnieñ kapilarnych, a nastêpnie nale¿y postêpowaæ zgodnie z metodyk¹ przedstawion¹ w pracy. Ca³a procedura polega na wykonaniu prostych operacji algebraicznych na mapach. Realizacjê omówionej metodyki przedstawiono na przyk³adzie z³o¿a ropy naftowej Czerwieñsk, wystêpuj¹cego w utworach dolomitu g³ównego, na obszarze przedsudeckim.

Wójcikowski A., Wójcikowski M.: Zastosowanie p³uczek guarowych do wierceñ w warunkach otworów geotermalnych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule przedstawiono wyniki badañ nad zachowaniem siê p³uczek guarowych w ró¿nych warunkach otworopodobnych. Artyku³ zawiera ponadto opis i charakterystykê u¿ytej aparatury. Zwrócono uwagê na mo¿liwoœæ powstawania zwiêkszonego uszkodzenia pierwotnej przepuszczalnoœci strefy przyotworowej w otworach wykonywanych przy u¿yciu guar gum. Opisano mechanizm niszczenia wewnêtrznej struktury guar gum, który pozwala na
szybkie usuniêcie polimerów ze strefy przyotworowej.

Wysocki S., Bielewicz D., Strauss H., Wysocka M.: P³uczka poliamfolityczno-potasowa
na osnowie bentonitu niemodyfikowanego do przewiercania ska³ ilastych · Wiertnictwo
Nafta Gaz 2005 · 22/1
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badañ p³uczki poliamfolityczno-potasowej o podwójnym systemie
inhibicji hydratacji przeznaczonej do przewiercania ska³ ilastych. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e polimer
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amfolityczny AMF-4·HCl zapewnia p³uczce sporz¹dzonej na osnowie z bentonitów niemodyfikowanych dobre
w³aœciwoœci reologiczne, nisk¹ filtracjê oraz odpornoœæ na podwy¿szon¹ temperaturê i ska¿enie solami jednoi wielowartoœciowymi.

Zawisza L., Macuda J., Cheæko J.: Ocena zagro¿enia gazami kopalnianymi na terenie
likwidowanej kopalni KWK „Niwka-Modrzejów” · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
Likwidacja kopalñ wêgla kamiennego, a szczególnie zaprzestanie pompowania wód kopalnianych, powoduje rekonstrukcjê karboñskiego piêtra wodonoœnego, co z kolei wi¹¿e siê z intensyfikacj¹ dop³ywu gazów do strefy
przypowierzchniowej (tzw. „efekt t³oka”). Zjawisko przemieszczania siê gazów kopalnianych ku powierzchni
w zlikwidowanych kopalniach ulega równie¿ znacznej intensyfikacji w zwi¹zku z zatrzymaniem pracy wentylatorów. Zatrzymanie pracy wentylatorów przyczynia siê bowiem do akumulacji gazów w wyrobiskach i zrobach
poeksploatacyjnych. Metoda powierzchniowego zdjêcia geochemicznego jest szczególnie przydatna dla wykrywania migracji metanu oraz gazów toksycznych z kopalñ wêgla kamiennego bêd¹cych w trakcie likwidacji. W artykule przedstawiono wyniki badañ geochemicznych wykonanych w rejonie KWK „Niwka-Modrzejów”. Uzyskane
wyniki badañ i ich relacje w stosunku do istniej¹cego modelu geologiczno-z³o¿owego potwierdzaj¹, ¿e intensyfikacja przep³ywu gazów kopalnianych ku powierzchni odbywa siê przez strefy nieci¹g³oœci tektonicznych oraz
spêkañ i rozluŸnieñ w górno-karboñskich ska³ach osadowych. Zasadnicza rolê w ograniczaniu migracji gazów kopalnianych odgrywa nadk³ad utworów karbonu, tzn. jego mi¹¿szoœæ i litologia.

Zawisza L., Piesik-Buœ W.: Hydrodynamiczne modelowanie basenów osadowych na
przyk³adzie basenu permskiego monokliny przedsudeckiej · Wiertnictwo Nafta Gaz
2005 · 22/1
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne modelowania i hydrodynamicznej klasyfikacji naftowych basenów
osadowych. Podstaw¹ hydrodynamicznej klasyfikacji basenów naftowych s¹ zjawiska ró¿nicuj¹ce fazê p³ynn¹,
a zw³aszcza zjawiska zwi¹zane z ruchem p³ynów z³o¿owych. Zdefiniowanie typu basenu hydrodynamicznego polega na okreœleniu, w jakim stadium rozwoju znajduje siê on aktualnie: przed, w trakcie czy po inwazji wód infiltracyjnych. Bior¹c pod uwagê dane dotycz¹ce rozk³adu ciœnieñ z³o¿owych, kierunków i prêdkoœci przep³ywów wód
podziemnych oraz w³aœciwoœci p³ynów z³o¿owych wydzielono trzy g³ówne typy basenów naftowych: juwenilny
(odœrodkowy), przejœciowy (doœrodkowy) i dojrza³y (statyczny). Zjawiska fizyczne oraz zwi¹zki zachodz¹ce pomiêdzy nagromadzeniami wêglowodorów a towarzysz¹cymi im wodami z³o¿owymi i ciœnieniami predysponuj¹ typ
pierwszy jako najbardziej perspektywiczny, a praktycznie eliminuj¹ jako nieperspektywiczny trzeci typ basenu.
Podsumowuj¹c wyniki dotychczasowych rozwa¿añ hydrodynamicznych przeprowadzonych dla basenu permskiego monokliny przedsudeckiej, mo¿na stwierdziæ, ¿e basen ten jest basenem odœrodkowym (juwenilnym) i jest on
bardzo perspektywiczny.

Ziaja J., Baniak K.: Analiza techniczna technologii wykonania przewiertu horyzontalnego pod rzek¹ Uszwic¹ w Brzesku Okocimiu · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule autorzy dokonali analizy technicznej wykonania przewiertu horyzontalnego pod rzek¹ Uszwic¹. Swoj¹
analizê oparli na badaniach in situ mechanicznych parametrów wiercenia oraz na podstawie badañ laboratoryjnych
pobranych próbek. Ocenie poddano parametry mechaniczne wiercenia, zastosowane w analizowanym projekcie.
Sformu³owano wnioski oraz wytyczne przydatne przy projektowaniu tego typu prac.

Ziaja J., Wiœniowski R.: Przegl¹d narzêdzi wierc¹cych stosowanych do wykonywania
horyzontalnych przewiertów sterowanych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 · 22/1
W artykule przedstawiono najnowsze narzêdzia wierc¹ce stosowane przy instalacji sieci za pomoc¹ technologii
horyzontalnego przewiertu sterowanego. Opisane zosta³y nowe konstrukcje oraz zastosowania narzêdzi wierc¹cych
do okreœlonych warunków geologicznych. Obecnie nie ma kodyfikacji tego typu narzêdzi. Dlatego te¿ autorzy zaproponowali wytyczne umo¿liwiaj¹ce opracowanie kodyfikacji narzêdzi wierc¹cych stosowanych przy horyzontalnych przewiertach sterowanych. Sformu³owali tak¿e zalecenia dotycz¹ce podejmowania decyzji technicznych doboru narzêdzi wierc¹cych na podstawie analizy ich zu¿ycia.
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