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Dubiel S.: Dobór sposobu okreœlania parametrów hydrogeologicznych nieograniczonej
warstwy wodonoœnej w zale¿noœci od technologii jej opróbowania � Wiertnictwo Nafta
Gaz 2005 � 22/2

W artykule przeanalizowano metodê interpretacji wyników opróbowania warstw wodonoœnych w studniach wier-
conych, opart¹ na aproksymacji logarytmicznej równania Theisa, pod k¹tem mo¿liwoœci okreœlania wspó³czy-
nników: przewodnoœci hydraulicznej, piezoprzewodnoœci oraz ods¹czalnoœci sprê¿ystej. Uwzglêdniono przy tym
technologiê opróbowania warstwy wodonoœnej o zwierciadle napiêtym i nieograniczonym zasiêgu, w warunkach
sta³ego wydatku pompowania wody ze studni oraz stosowania jednego lub kilku otworów obserwacyjnych (pie-
zometrycznych). Podano zasady doboru sposobu interpretacji wyników obserwacji zmian zwierciad³a wody
w studni w funkcji czasu, w funkcji rozprzestrzeniania siê leja depresyjnego w warstwie wodonoœnej oraz w funk-
cji obserwacji kompleksowych (czasowych i rozprzestrzeniania).

Duliñski W., Ropa C.E.: Analiza techniczno-energetyczna zagospodarowania dwu-
tlenku wêgla w uzdrowisku Krynica Zdrój � Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 � 22/2

Wzrost zapotrzebowania na naturalny dwutlenek wêgla dyktuje koniecznoœæ doskonalenia procesu wydobycia,
uzdatniania i zagospodarowania tego gazu. Analizê techniczno-energetyczn¹ przeprowadzono na podstawie da-
nych z pomiarów parametrów pracy trzystopniowej sprê¿arki w Wytwórni Ciek³ego CO2 w Krynicy. Przeprowa-
dzono obliczenia mocy sprê¿arki i jej sprawnoœci. Z uwagi na bardzo ma³¹ sprawnoœæ sprê¿arkê poddano kapital-
nemu remontowi i powtórnie wykonano obliczenia. Stwierdzono zwiêkszenie wspó³czynnika sprawnoœci o ponad
80%. W celu zmniejszenia kosztów ponoszonych na sprê¿anie CO2 zaproponowano wprowadzenie zmian w sche-
macie technologicznym instalacji. Zastosowanie dodatkowej sprê¿arki dwustopniowej pozwoli na sprê¿anie czêœci
gazu, kierowanego do saturacji wody i do suchych k¹pieli leczniczych, tylko do ciœnienia 1,0 MPa. Gaz przezna-
czony do skraplania bêdzie sprê¿any jak dotychczas w sprê¿arce trzystopniowej do ciœnienia 8,0 MPa. W ramach
modernizacji wprowadzono zmiany w procesie uzdatniania i magazynowania gazu. Zastosowano udoskonalon¹
metodê adsorpcyjnego odsiarczania gazu za pomoc¹ impregnowanego wêgla aktywnego oraz wymieniono przepo-
nê w zbiorniku magazynowym gazu, co wp³ynê³y na jakoœæ ujmowanego dwutlenku wêgla.

F¹fara Z.: Przyk³ad wykorzystania metody atmogeochemicznej do rozpoznania ska¿enia
gruntu substancjami ropopochodnymi � Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 � 22/2

W pracy przedstawiono przyk³ad wykorzystania metody atmogeochemicznej do lokalizacji zanieczyszczenia gruntu
substancj¹ ropopochodn¹. Zalet¹ tej metody jest przede wszystkim niski koszt badañ i ³atwoœæ ich przeprowadze-
nia. Podstawow¹ wadê stanowi jakoœciowy, wskaŸnikowy charakter uzyskanych wyników. Pomiary zrealizowano
na terenie œredniej wielkoœci bazy paliwowej na obszarze w pobli¿u strumienia, gdzie istnieje potencjalne niebez-
pieczeñstwo przedostawania siê zanieczyszczeñ ropopochodnych do wód powierzchniowych. Badania polega³y na
wykonaniu otworów pomiarowych specjaln¹ sond¹, pobraniu rdzenia gruntu i zmierzeniu na wytypowanych g³êbo-
koœciach ekwiwalentnej koncentracji propanu w gazach gruntowych. Zrealizowano je w dwóch seriach pomiaro-
wych wykonanych w odmiennych warunkach pogodowych, w odstêpie ponad czterech miesiêcy. Na podstawie
uzyskanych wyników przygotowano mapy konturowe izolinii ekwiwalentnej koncentracji propanu w gazach grun-
towych, które pozwoli³y na stwierdzenie obecnoœci zanieczyszczeñ ropopochodnych na wybranym obszarze, okre-
œlenie kierunku potencjalnego dop³ywu zanieczyszczeñ oraz przeœledzenie skutecznoœci dzia³ania wykonanej ba-
riery na brzegu strumienia obejmuj¹cej miêdzy innymi studniê drena¿ow¹.
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Gonet A., Stryczek S., Wojciechowski R.: Wytrzyma³oœæ na œciskanie zaczynów cementowo-
-i³owych z dodatkiem popio³u fluidalnego „¯erañ” � Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 � 22/2

Ochrona œrodowiska naturalnego i koniecznoœæ obni¿enia ceny zaczynów uszczelniaj¹cych zmusza do poszukiwa-
nia nowych receptur. Jednym z takich rozwi¹zañ jest wykorzystanie popio³ów lotnych, które w wielu przypadkach
posiadaj¹ korzystne parametry. W artykule scharakteryzowano popió³ fluidalny uzyskiwany w Elektrowni
„¯erañ”. W celu okreœlenia jego przydatnoœci do prac geoin¿ynieryjnych przebadano wytrzyma³oœæ na œciskanie
zaczynów uszczelniaj¹cych sporz¹dzonych z cementu portlandzkiego CEM I 32,5, popio³u fluidalnego „¯erañ”,
i³u bentonitowego Monobent W-297 na bazie wody zarobowej. Parametrem by³y zawartoœci powy¿szych sk³ad-
ników w sk³adzie zaczynów i wspó³czynniki wodno-mieszaninowe. Otrzymane wyniki potwierdzi³y mo¿liwoœæ
przemys³owego zagospodarowania badanych popio³ów lotnych.

Rybicki M., Wójcikowski M., Blicharski J.: Stanowisko laboratoryjne do badania
przep³ywów wielofazowych w oœrodkach porowatych � Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 �
22/2

Treœci¹ artyku³u jest ocena stanowiska laboratoryjnego do badania przep³ywów wielofazowych w oœrodkach po-
rowatych, które powsta³o w ramach Projektu Badawczego nr 8T12A04020 finansowanego przez KBN oraz badañ
statutowych i w³asnych realizowanych w Zak³adzie Gazownictwa Ziemnego Wydzia³u Wiertnictwa Nafty i Gazu
AGH w Krakowie.
Stanowisko badawcze umo¿liwia prowadzenie badañ wzajemnego wypierania dwóch p³ynów w uk³adach: gaz –
gaz i gaz – ciecz. Badania realizowano z u¿yciem trzech gazów – metanu, sztucznego powietrza, azotu, oraz
wody. Powietrze u¿ywane by³o g³ównie do prowadzenia badañ testowych aparatury w zakresie jej szczelnoœci
oraz pomiaru przepuszczalnoœci oœrodka porowatego.
Na skonstruowanym stanowisku wykonano pomiary w uk³adzie: gaz – gaz i woda – gaz.
Badania wypierania siê gazów o ró¿nych w³asnoœciach termodynamicznych polega³y na pomiarze koncentracji
gazu wypieraj¹cego na wyjœciu z komory pomiarowej. Na tej podstawie ustalono zale¿noœci pomiêdzy wzajemnym
nasyceniem oboma gazami a czasem przet³aczania. Celem tych badañ by³o ustalenie stopnia wzajemnego mieszania
siê metanu i azotu w oœrodku porowatym
Badanie wypierania siê uk³adu woda – gaz polega³o na pomiarze zawartoœci wody w sztucznym z³o¿u przy u¿yciu
aparatury mikrofalowej. Na podstawie tych badañ próbowano ustaliæ kryteria rozmywania siê konturu woda – gaz.
Przeprowadzone badania w pe³ni potwierdzi³y przydatnoœæ zbudowanego stanowiska laboratoryjnego. Badania
wzajemnego wypierania siê ró¿nych p³ynów bêd¹ wykonywane w kolejnych latach.

Winid B.: Zmiennoœæ zawartoœci jonów chlorkowych, siarczanowych i wskaŸnika siar-
czanowoœci jako czynnik oceny zagro¿enia wodnego na przyk³adzie Kopalni Soli
„Wieliczka” � Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 � 22/2

Na podstawie badañ zawartoœci jonów chkorkowych i siarczanowych oznaczonych w wyciekach Kopalni Soli
„Wieliczka” w okresie kilkudziesiêciu lat policzono wskaŸniki siarczanowoœci. Analiza zmiennoœci tych trzech
cech zosta³a przeprowadzona na podstawie wspó³czynników korelacji i ich wzajemnych relacji. Najczêœciej ob-
serwowan¹ zale¿noœci¹ jest spadek wartoœci wskaŸnika siarczanowoœci, który mo¿e byæ spowodowany malej¹c¹
zawartoœci¹ jonów siarczanowych, a tak¿e zawartoœci jonów chlorkowych. Wœród podzielonych, w zale¿noœci od
wartoœci wspó³czynników korelacji, wycieków najliczniejszy zbiór stanowi³y dop³ywy, dla których zmiennoœæ
rozpuszczania halitu nie ma wiêkszego wp³ywu na rozpuszczalnoœæ minera³ów sirczanowych. Wartoœci wspó³czyn-
ników korelacji dla wskaŸnika siarczanowoœci i zawartoœci jonów siarczanowych s¹ prawie równe. Przes³ank¹
zagro¿enia wodengo mo¿e byæ wiêksza wartoœæ bezwzglêdna dla zmiennoœci wspó³czynnika siarczanowoœci ni¿
dla jonów siarczanowych. Mo¿e to nast¹pic w sytuacji, gdy strefa siarczanowa zosta³a roz³ugowana i na skutek
tego postêpuje roz³ugowanie z³o¿a solnego.
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Wysocki S., Wysocka M., Bielewicz D.: Badania korozyjnoœci cieczy nadpakerowej
na bazie chlorku sodu w symulowanych warunkach odwiertu eksploatacyjnego na
platformie morskiej � Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 � 22/2

Ciecz nadpakerowa w odwiercie usytuowanym na platformie eksploatacyjnej nara¿ona jest na pracê w warunkach
ekstremalnych ró¿nic temperatur od –15 do +60°C. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badañ korozyj-
noœci cieczy nadpakerowej na bazie chlorku sodu z dodatkiem œrodka zapobiegaj¹cego zamarzaniu – glikolu etyle-
nowego. Badania prowadzono w symulowanych warunkach otworowych.
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e dodatek glikolu etylenowego wp³ywa na zmniejszenie szybkoœci korozji, jednak jest
to nadal korozja typu w¿erowego, a w niskich temperaturach równie¿ nitkowego.

Zawisza L., Sowiñska-Botor J.: Zmiany jakoœciowe wód podziemnych w zlikwidowanej
Kopalni Wêgla Kamiennego „Grodziec” � Wiertnictwo Nafta Gaz 2005 � 22/2

W wyniku likwidacji kopalñ i zatapiania wyrobisk górniczych dochodzi do zmian po³o¿enia zwierciad³a wód pod-
ziemnych w karboñskim piêtrze wodonoœnym. W pó³nocnej czêœci GZW 34 kopalnie wêgla kamiennego s¹ po³¹-
czone ze sob¹ hydraulicznie. Po³¹czenia te wystêpuj¹ na ró¿nej g³êbokoœci i maj¹ ró¿ny charakter, co sprawia, ¿e
nie mo¿na ca³kowicie zatapiaæ kopalñ zlikwidowanych, bo zatopieniu uleg³yby równie¿ s¹siednie kopalnie czynne.
Jedynie w dwóch kopalniach „Siersza” i „Morcinek”, prowadzone jest ca³kowite zatapianie wyrobisk górniczych.
W trakcie likwidacji kopalñ zmienia siê tak¿e jakoœæ wód podziemnych wyp³ywaj¹cych z nieczynnych wyrobisk
górniczych. Szczególnie intensywne zmiany zachodz¹ w wodach kopalnianych po zatopieniu wyrobisk do³owych.
Ich sk³ad chemiczny zmienia siê w porównaniu ze sk³adem sprzed likwidacji kopalni. Zmienia siê odczyn w kie-
runku kwaœnego, a wody wzbogacaj¹ siê w niektóre jony, g³ównie siarczany.
W pracy przedstawiono prognozê zmian jakoœciowych i iloœciowych wód podziemnych opracowan¹ na podstawie
badañ modelowych dla zlikwidowanej Kopalni Wêgla Kamiennego „Grodziec”.
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