STRESZCZENIA

Ahmed R., Miska S., Miska W.: Okreœlenie strat ciœnienia przy przep³ywie laminarnym
cieczy opisanej równaniem potêgowym z granic¹ p³yniêcia w niecentrycznej przestrzeni pierœcieniowej · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Dok³adne okreœlenie strat ciœnienia przep³ywu p³uczki w otworze jest bardzo wa¿ne podczas wiercenia i dowiercania. W niektórych warunkach np. podczas wiercenia w interwa³ach, gdzie ró¿nica miêdzy ciœnieniem porowym
a gradientem ciœnienia szczelinowania jest ma³a, niedok³adne okreœlenie ciœnienia w otworze mo¿e prowadziæ do
powa¿nych komplikacji z likwidacj¹ otworu w³¹cznie. Artyku³ dotyczy przep³ywu p³ynu posiadaj¹cego granicê
p³yniêcia, opisanego równaniem potêgowym, w przestrzeni pierœcieniowej, w sytuacji niecentrycznego u³o¿enia
przewodu wiertniczego w stosunku do rur ok³adzinowych lub œciany otworu. Przedstawiony, model matematyczny
oparty jest na idei œredniej uogólnionej wartoœci naprê¿enia œcinaj¹cego przy œcianie otworu. Zaprojektowano
i wykonano urz¹dzenie laboratoryjne umo¿liwiaj¹ce dok³adny pomiar strat ciœnienia przy zmiennych prêdkoœciach
przep³ywu w rurze i przestrzeni pierœcieniowej. Do badañ u¿yto dwóch typów roztworów polimerów: PAC i HEC,
o wymaganych parametrach reologicznych. Pomiary na stanowisku badawczym by³y podstaw¹ do wykreœlenia
krzywych p³yniêcia ww. p³ynów, jak równie¿ do okreœlenia parametrów reologicznych takich, jak: granica p³yniêcia, wspó³czynnik konsystencji i wspó³czynnik n (miara odchylenia od cieczy newtonowskiej). Wyniki pomiarów
strat ciœnienia porównane zosta³y z wynikami uzyskanymi z obliczeñ sporz¹dzonych na podstawie prezentowanego modelu. Jakkolwiek rozbie¿noœci s¹ zauwa¿alne, to jednak ró¿nice nie przekraczaj¹ 15%, a w niektórych
przypadkach nawet 5%. Mamy nadziejê, ¿e proponowana metodyka bêdzie z powodzeniem wykorzystywana
w zastosowaniach praktycznych.

Artymiuk J.: Sprawnoœæ eksploatacyjna samonoœnych ruroci¹gów pionowych do odmetanowania pok³adów wêgla · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Metan pok³adów wêgla (MPW) wystêpuje w z³o¿ach Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. W z³o¿ach Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego zasoby metanu s¹ znacznie mniejsze, a w obszarze Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego
nie stwierdzono dotychczas znacz¹cych koncentracji. W ostatnich latach opracowano technologiê wydobywania
metanu z pok³adów wêgla. W KWK „Budryk” kosztem ok. 16 milionów z³ uruchomiono instalacjê odmetanowania
sk³adaj¹c¹ siê miêdzy innymi z dwóch pionowych samonoœnych ruroci¹gów po³¹czonych z silnikami i generatorami energii elektrycznej. Jest to najnowoczeœniejsza w polskim górnictwie instalacja. Pozwala na obni¿enie kosztów oraz gospodarcze wykorzystanie gazu, bêd¹cego przyczyn¹ wielu górniczych katastrof. Ci¹g³oœæ zasilania
urz¹dzeñ napowierzchniowych zale¿y od sprawnoœci eksploatacyjnej zawieszonych w szybie kopalni ruroci¹gów,
którymi metan p³ynie do pobliskiej elektrociep³owni gazowej. Sposób ich kontroli to jedno z wa¿niejszych zagadnieñ eksploatacyjnych, szczególnie w warunkach utrudnionego bezpoœredniego dostêpu. Dodatkowo sprawê komplikuje czynnik wytrzyma³oœciowy, który funkcjonuj¹cy sprawnie gazoci¹g mo¿e wy³¹czyæ z eksploatacji. Artyku³
przedstawia metodykê obliczeñ i badañ dla zapewnienia bezpiecznej pracy ruroci¹gów.

Artymiuk J., Zachariasen E.: Nowe koncepcje w budowie urz¹dzeñ wiertniczych ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Obecne rekonstrukcje odwiertów i prace wiertnicze wymagaj¹ wielofunkcyjnej zdolnoœci do wyboru przez operatora najlepszego sposobu ich wykonania. Dziêki wprowadzeniu nowej koncepcji l¹dowego urz¹dzenia wiertniczego opartego na opatentowanym mechanizmie zêbatkowym mo¿na natychmiast zamieniaæ operacje rekonstrukcji
na wiercenie i zapuszczanie przewodu pod ciœnieniem. Urz¹dzenie umo¿liwia wywo³anie nacisku na przewód, co
nie jest mo¿liwe przy wielokr¹¿kowym systemie olinowania. Nowa koncepcja urz¹dzenia wiertniczego posiada
bezpoœredni napêd, st¹d nie ma systemu olinowania. Czas transportu (przewiezienie i monta¿/demonta¿) jest skrócony, gdy¿ urz¹dzenie ma mniejszy ciê¿ar, szybszy monta¿/demonta¿ i wy¿szy poziom automatyzacji. Aktualnie
powstaje pierwsze l¹dowe urz¹dzenie w œwiecie ze zdolnoœci¹ pe³nej obs³ugi manewrowania rurami i w pe³ni
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z automatyzowanym systemem sterowania. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w kompletny 250 T Top Drive, który
mo¿e byæ u¿yty do automatycznych operacji wyci¹gowych, posiada specjalnie zaprojektowane kliny do zapuszczania i wyci¹gania przewodu i inne cechy wspieraj¹ce wielofunkcyjne prace wiertnicze. Mo¿e byæ obs³ugiwane
przez jednego operatora. Artyku³ ten skupia siê na cechach konstrukcyjnych odnosz¹cych siê do nowej generacji
l¹dowych urz¹dzeñ do rekonstrukcji i wiercenia oraz pokazuje, w jakim stopniu mog¹ byæ zmniejszone koszty
operacyjne i zwiêkszona wydajnoœæ urz¹dzenia.

Bednarz S., Bochenek K., Serafin R.: Problemy eksploatacyjne agregatów cementacyjnych
w operacjach o zwiêkszonym ryzyku · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Cementowanie otworów wiertniczych w pewnych warunkach mo¿e napotykaæ trudnoœci zwi¹zane z dzia³aniem
agregatu cementacyjnego. Do takich operacji nale¿y m.in. zat³aczanie roztworu cementowego przy koniecznoœci
instalowania pakera w przestrzeni pierœcieniowej, zat³aczanie roztworu cementowego spienionego, doszczelnianie
w celu zapobiegania migracji gazu przez p³aszcz uszczelniaj¹cy, zat³aczanie zaczynów z mikrosferami. Pompa
nurnikowa agregatu cementacyjnego z uwagi na posuwisto-zwrotny charakter pracy cechuje siê wystêpowaniem
drgañ hydraulicznych. Drgania te nasilaj¹ siê w przypadku t³oczenia zaczynu zapowietrzonego (np. powietrze adsorbowane przez mikrosfery, pêcherzyki gazu w spienionym zaczynie cementowym) lub o du¿ej gêstoœci/lepkoœci
(np. przy du¿ych prêdkoœciach nurnika). Do operacji wra¿liwych na drgania hydrauliczne mo¿na zaliczyæ tak¿e
cementowanie p³ytkich horyzontów gazowych, zw³aszcza w interwa³ach ze ska³ami ilastymi sk³onnymi do skurczu po kontakcie z filtratem zaczynu cementowego. Stosowanie recyrkulacji zaczynu w uk³adzie agregatu w celu
odpowietrzenia/odgazowania wywo³uje utrudnienia w sprawnym prowadzeniu operacji cementowania. W pracy
przedstawiono mo¿liwoœci ograniczenia trudnoœci eksploatacyjnych agregatów do cementowania otworów.

Bednarz S., Urba R.: Drgania maszyn roboczych urz¹dzeñ wiertniczych a bezpieczeñstwo pracy · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Drgania s¹ powodem powstawania szkodliwych zjawisk w uk³adach mechanicznych maszyn. Mog¹ byæ przyczyn¹ wadliwej pracy urz¹dzeñ, ich organów roboczych, zmniejszaj¹ trwa³oœæ maszyn i urz¹dzeñ, maj¹ szkodliwy
wp³yw na organizm cz³owieka i wywo³uj¹ ha³as szkodliwy dla zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹zenia i dla otoczenia. W procesie wykonywania otworu wiertniczego, w sk³ad którego wchodz¹ operacje wiercenia, wyci¹ganie i zapuszczanie kolumny przewodu wiertniczego z narzêdziem wierc¹cym, zapuszczanie kolumny rur ok³adzinowych
oraz prace pomocnicze przy anga¿owaniu g³ównych podzespo³ów urz¹dzenia wiertniczego w postaci sto³u wiertniczego lub g³owicy napêdowo-obrotowej, wyci¹gu wiertniczego i pomp t³okowych, powstaj¹ znaczne drgania. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów drgañ urz¹dzeñ wiertniczych produkowanych przez amerykañskie, rumuñskie i polskie firmy. Urz¹dzenia wiertnicze powinny byæ tak projektowane i budowane, aby zagro¿enia wynikaj¹ce
z tworzenia siê drgañ by³y zredukowane u Ÿród³a ich powstawania.

Bøíza K., Bujok P., Luner K.: Zastosowanie zwiêkszonego wydobycia ze z³ó¿ ropy naftowej
· Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Obecnie ropa naftowa nale¿y do najwa¿niejszych paliw i Ÿróde³ energii. Jednak¿e w wiêkszoœci przypadków ze
z³ó¿ pozyskiwanych jest oko³o 30÷40% ropy. W przypadku z³ó¿ ropy charakteryzuj¹cej siê du¿¹ lepkoœci¹ procent
ten jest du¿o mniejszy, tj. od 5 do 10%, a zastosowanie metod pierwotnych przynosi niewielkie zyski ekonomiczne. Dopiero zastosowanie tzw. metod wtórnych lub trzeciorzêdnych gwarantuje efektywne wykorzystanie z³ó¿.
W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych nad wykorzystaniem polimerów i surfaktantów do zwiêkszenia produkcji ropy o du¿ej lepkoœci.

Brudnik K., Przyby³o J., Winid B.: Zawodnienie z³o¿a soli Wieliczka na podstawie stanu
wycieków kopalnianych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Zjawiska hydrogeologiczne obserwowane w Kopalni Soli Wieliczka stanowi¹ grupê ponad 180 wycieków kopalnianych, która podlega kontroli jakoœciowej i iloœciowej. Na wykresach czêstoœci skumulowanej przedstawiono wydajnoœci i zawartoœæ jonów chlorkowych i siarczanowych, parametry, które zwi¹zane s¹ bezpoœrednio z zagro¿eniem
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wodnym, a tak¿e wartoœci policzonego na ich podstawie wskaŸniki siarczanowoœci. Wycieki podzielono na grupy
ró¿ni¹ce siê pochodzeniem (dop³ywy zewnêtrze i wycieki kr¹¿¹ce w z³o¿u) oraz wydajnoœci¹ i zasoleniem. Dop³ywy
zewnêtrzne charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ wydajnoœci¹ i mniejszym wydatkiem ale ró¿nym zasoleniem. Natomiast
kr¹¿¹ce w z³o¿u solanki cechuj¹ siê mniejszym zró¿nicowaniem wydajnoœci, wiêksz¹ zawartoœci¹ jonów siarczanowych i niewielkimi ró¿nicami w zawartoœci jonów chlorkowych.

Brylicki W., Stryczek S.: Wp³yw zeolitów klinoptilolitowych na mikrostrukturê i sk³ad
fazowy stwardnia³ych zaczynów ¿u¿lowo-alkalicznych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 ·
23/1
Modyfikacja zaczynów ¿u¿lowo-alkalicznych dodatkami mineralnymi, której celem jest uzyskanie nowej generacji spoiw do sporz¹dzania zaczynów iniekcyjnych aplikowanych metodami iniekcji otworowej, jest jedn¹ z metod
uzyskania tzw. spoiw geopolimerowych. Dodatek naturalnych zeolitów stwarza mo¿liwoœæ intensyfikacji reakcji
pucolanowych w zaczynach ¿u¿lowo-alkalicznych oraz ich uszczelniania, a tak¿e u³atwia tworzenie siê zeolitów
w matrycy ¿u¿lowo-alkalicznej. Jak wykazuj¹ dotychczasowe wieloletnie badania, procesy tworzenia siê zeolitów
w matrycy ¿u¿lowo-alkalicznej w warunkach dojrzewania naturalnego przebiegaj¹ bardzo powoli i dopiero hydrotermalne warunki ekspozycji zaczynów ¿u¿lowo-alkalicznych wp³ywaj¹ na radykalne przyœpieszenie procesów
tworzenia siê zeolitów. Dodatek naturalnych zeolitów klinoptilolitowych mo¿e przyczyniæ siê do ulotnego przyspieszenia tworzenia siê zarówno zeolitów, jak i hydrogranatów maj¹cych bardzo istotny wp³yw na trwa³oœæ i potencja³ immobilizacyjny matrycy ¿u¿lowo-alkalicznej. W pracy przedstawione zostan¹ wyniki badañ œwie¿ych i stwardnia³ych zaczynów ¿u¿lowo-alkalicznych z dodatkami s³owackich zeolitów klinoptilolitowych dojrzewaj¹cych w warunkach naturalnych i hydrotermalnych charakterystycznych dla cementacji g³êbokich otworów wiertniczych.

Brylicki W., Stryczek S., Gonet A.: Zaczyny geopolimerowe do prac iniekcyjnych ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Do prac iniekcyjnych maj¹cych na celu uszczelnianie i wzmacnianie górotworu stosowano dotychczas w praktyce
zaczyny i mieszaniny uszczelniaj¹ce przygotowywane na bazie klasycznych spoiw cementowych, cementowo-i³owych, i³owych, gipsowych oraz ich kompozycji z dodatkami mineralnymi i pêczniej¹cymi. Niekiedy stosowane
s¹ tak¿e kosztowne zaczyny polimerowe i cementowo-polimerowe. W pracy przedstawiono wyniki badañ œwie¿ych
i stwardnia³ych zaczynów geopolimerowych uzyskanych w warunkach laboratoryjnych obydwu wspó³pracuj¹cych
Wydzia³ów, w tym wyniki badañ cech technologicznych œwie¿ych i stwardnia³ych zaczynów, takich jak: cechy wytrzyma³oœciowe, sk³ad fazowy, mikrostruktura oraz mikroporowatoœæ.

Burachok O.: Badanie wp³ywu poziomych czêœci otworu na grupê otworów wierconych
z jednego punktu · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Zaobserwowano problem wp³ywu poziomych czêœci otworu na grupê otworów wierconych z jednego punktu.
Przeprowadzono badania nad wp³ywem otworu poziomego polegaj¹ce na zast¹pieniu czêœci poziomych rzêdami
otworów pionowych. Obliczono optymaln¹ d³ugoœæ kolumny rur oraz promieñ wejœcia do warstw.

Cholevová I., Mazáè J., Janák L.: Analiza pomiarów wielkoœci mieszaniny gazu i powietrza oraz stê¿enia metanu w zale¿noœci od ciœnienia barometrycznego · Wiertnictwo
Nafta Gaz 2006 · 23/1
Gazy kopalniane wystêpuj¹ce na wyeksploatowanych terenach górniczych stanowi¹ powa¿ny problem w rejonie
Ostrawy. Gazy kopalniane zawieraj¹ metan powstaj¹cy w procesie uwêglania. Z ostatnich badañ na tym terenie
wynika, ¿e iloœæ uwalniaj¹cych siê do atmosfery gazów zale¿y przede wszystkim od ciœnienia barometrycznego.
W 1995 r. w rejonie Slezskiej Ostrawy rozpoczêto budowê otworów do odmetanowiania. W trakcie monitorowania
dokonano pomiarów iloœci mieszaniny gaz-powietrze oraz ciœnienia barometrycznego.
W artykule przedstawiono dane matematyczne pochodz¹ce z monitoringu otworu do odmetanowienia w rejonie
Slezskiej Ostrawy.
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Danayev N.T., Akhmed-Zaki D.Zh.: Wykorzystanie modelu MLT do obliczenia filtracji
cieplnej · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Do badañ wykorzystano znany matematyczny model MLT (Muskat–Leverett Thermal) do numerycznego obliczania filtracji cieplnej dwufazowego p³ynu w przestrzeni porowej. Teoria matematyczna wp³ywu ciep³a na filtracjê
dwufazowego p³ynu dla modelu MLT zosta³a opracowana przez V.N. Monakhova i O.B. Bocharova. Wp³yw temperatury na charakter ruchu p³ynu jest mo¿liwy poprzez zmianê lepkoœci i w³aœciwoœci kapilarnych ró¿nych sk³adników p³ynu, które zale¿¹ od ich temperatury oraz temperatury szkieletu przestrzeni porowej. Charakterystyczn¹
cech¹ modelu cieplnego filtracji dwufazowej s¹ wszystkie równania potrzebne do filtracji dwufazowej z wyj¹tkiem praw Darcy’ego i Laplace’a, które s¹ wynikiem praw dla mechaniki œrodowiska ci¹g³ego. Ponadto, MLT jest
modelem technologicznym jedynie w tym znaczeniu, ¿e do jego opisu wykorzystywane s¹ tylko parametry funkcji, okreœlone eksperymentalnie. Analiza wyników obliczenia wp³ywu procesów cieplnych po³¹czonego przep³ywu p³ynów dwufazowych umo¿liwia opisanie procesu filtracji dwu i wiêcej p³ynów o ró¿nych w³aœciwoœciach
fizycznych w œrodowisku porowym, reprezentuj¹cym interesuj¹ce badaczy warunki z³o¿owe.

Dubiel S., Ziaja J.: Schematy blokowe analizy warunków otworowych podczas dowiercania z³ó¿ wêglowodorów oraz wyboru metody likwidacji erupcji wstêpnej · Wiertnictwo
Nafta Gaz 2006 · 23/1
Zapobieganie nieopanowanym erupcjom wêglowodorów z otworów naftowych wymaga w³aœciwej analizy warunków dowiercania z³ó¿ oraz szybkiego zastosowania bezpiecznej metody likwidacji ka¿dej, odpowiednio wczeœnie
stwierdzonej erupcji wstêpnej. Opracowane schematy blokowe umo¿liwiaj¹ wykrycie zagro¿enia erupcyjnego
oraz wybór odpowiedniej metody jego likwidacji, zw³aszcza gdy mo¿liwe jest okreœlenie podstawowych parametrów technologicznych oraz gdy znane s¹ parametry techniczne otworu, a tak¿e warunki dowiercania z³ó¿ wêglowodorów. Przedstawione w nich procedury wydatnie zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo prowadzonych prac.

Dudla N.A., Kondratenko V.M., Kiriczenko G.N.: Nowe materia³y stosowane w wiertnictwie, wydobyciu i transporcie wêglowodorów oraz wyd³u¿enie okresu eksploatacji
pomp wiertniczych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W artykule przeprowadzona zosta³a analiza przyczyn awarii rur wiertniczych oraz ich po³¹czeñ. Zbadano wp³yw zawartoœci wêgla na w³aœciwoœci mechaniczne rur stalowych. Przedstawiono równie¿ zalety zastosowania wielowarstwowej stali o wysokiej odpornoœci na korozjê do produkcji rur oraz poszczególnych czêœci urz¹dzeñ wiertniczych.

Duliñski W., Ropa C.E.: Dobór pompy do eksploatacji wód mineralnych nagazowanych
dwutlenkiem wêgla · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W artykule przedstawiono problem eksploatacji i transportu nagazowanych wód mineralnych w aspekcie dostarczania tych wód do odbiorcy w okreœlonych iloœciach i przy zachowaniu fizyczno-chemicznych w³aœciwoœci.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na zjawisko kawitacji wystêpuj¹ce przy eksploatacji prowadzonej za pomoc¹ ró¿nego rodzaju pomp. Na podstawie technicznych i eksploatacyjnych charakterystyk stosowanych pomp wytypowana zosta³a pompa œrubowa produkcji czeskiej, napêdzana silnikiem elektrycznym dostosowanym do pracy pod
wod¹. W pompie tej nie wystêpuje zjawisko kawitacji, zatem nie jest ona nara¿ona na zagazowanie, daj¹c mo¿liwoœæ
równoczesnego dostarczania wody i gazu bezpoœrednio z odwiertu do separatora znajduj¹cego siê u odbiorcy.

F¹fara Z.: Porównanie filtracji wybranych substancji ropopochodnych w fizycznym
modelu gruntu · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W pracy zaprezentowano wyniki analizy porównawczej filtracji pionowej wybranych substancji ropopochodnych,
dla których zrealizowano pomiary migracji wêglowodorów na przygotowanym laboratoryjnym stanowisku pomiarowym, po kontrolowanym rozlaniu zanieczyszczeñ na powierzchni modelu gruntu. Do badañ u¿yto etylinê
bezo³owiow¹, olej napêdowy zimowy oraz ropê z kopalni „Grobla”. W oparciu o wyniki pomiarów bezpoœrednich
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dokonano oceny prêdkoœci filtracji pionowej wêglowodorów. Wartoœci te porównano z prêdkoœci¹ filtracji obliczon¹
wed³ug prawa Darcy’ego, gdzie jako parametry równania wykorzystano okreœlone laboratoryjnie w³aœciwoœci
oœrodka porowatego oraz zmierzone i tabelaryczne w³aœciwoœci rozwa¿anych p³ynów.

F¹fara Z., Miska W.: Prognozowanie przepuszczalnoœci absolutnej gruntów niespoistych
w œwietle badañ laboratoryjnych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W trakcie budowy laboratoryjnego stanowiska pomiarowego do badania migracji substancji ropopochodnej
w gruncie na podstawie badañ bezpoœrednich okreœlono wybrane w³aœciwoœci materia³ów u¿ytych do wykonania
fizycznych modeli gruntu niespoistego. Bazuj¹c na tych parametrach, dokonano prognozowania wspó³czynnika
przepuszczalnoœci z wykorzystaniem wybranych, ogólnie uznanych modeli petrofizycznych. Otrzymane oceny porównano z wynikami badañ laboratoryjnych zrealizowanych na stanowisku pomiarowym do okreœlania przepuszczalnoœci dla powietrza. Bazuj¹c na kruszywach wykorzystanych do wykonania modeli gruntu, przygotowano do
pomiaru dla ka¿dego przypadku dwa modele oœrodka porowatego: dla luŸnego i zagêszczonego u³o¿enia ziaren.

F¹fara Z., Solecki T.: Badania porównawcze koncentracji wêglowodorów w gruncie na
terenie bazy paliw naftowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W pracy dokonano porównania wyników pomiaru ska¿enia gruntu substancjami ropopochodnymi na obszarze
bazy paliwowej. Badania zrealizowanego dwoma ró¿nymi metodami. Pierwsza z nich polega³a na wierceniu otworów i pobraniu próbek gruntu z okreœlonej g³êbokoœci, zabezpieczeniu oraz transporcie ich do laboratorium, w którym oznaczono zawartoœæ wêglowodorów w próbkach metod¹ absorpcji w podczerwieni z u¿yciem specjalistycznej
aparatury stacjonarnej. W tym celu wiercono 11 otworów badawczych, pobieraj¹c w ka¿dym z nich próbki gruntu
z trzech interwa³ów. Druga metoda polega³a na wprowadzeniu sondy pomiarowej do gruntu na okreœlon¹ g³êbokoœæ i bezpoœrednim pomiarze ekwiwalentnej koncentracji wêglowodorów wybuchowych w gazach gruntowych,
tak¿e metod¹ absorpcji w podczerwieni z u¿yciem specjalistycznej aparatury przenoœnej. Stosuj¹c drug¹ metodê,
wykonano badanie w 17 punktach lokalizacyjnych na dwóch lub trzech g³êbokoœciach. Uzyskane rezultaty badañ
stanowi³y podstawê analizy porównawczej.

Frãþilã M., Sofonea G.: Metoda obliczenia odkszta³cenia gazoci¹gu nad przeszkodami ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W³aœciwe wykonanie, eksploatacja i utrzymanie rur wykorzystywanych do transportu gazu ziemnego wymaga
szczegó³owej wiedzy na temat zjawisk towarzysz¹cych wydobyciu oraz ich przyczyn.
Celem niniejszej pracy jest analiza zachowania i konstrukcji ruroci¹gu metanu biegn¹cego nad przeszkodami. Po
wykonaniu odcinka rur biegn¹cego z obszaru przejœcia rzecznego zaobserwowano podnoszenie siê rur na filarach
podtrzymuj¹cych. Odkszta³cony odcinek ruroci¹gu zosta³ poddany analizie si³ i naprê¿eñ z wykorzystaniem analitycznych metod obliczeniowych.

Frydrych M.: Zastosowanie pomiarów otworowych do optymalizacji procesu rewitalizacji z³ó¿ · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W celu optymalizacji procesu rewitalizacji z³o¿a wykonuje siê otworowe pomiary geofizyczne. Pozwalaj¹ one na
identyfikacjê pozosta³ych w z³o¿u wêglowodorów i monitorowanie procesu sczerpywania z³o¿a. Pomiary takie
wykonuje siê zarówno w otworach zarurowanych jak i niezarurowanych. Zastosowanie tych metod zilustrowane
zosta³o na przyk³adach projektów rewitalizacji z³ó¿. W otworze zarurowanym stosowane s¹ g³ównie profilowania
neutronowe. Impulsowe profilowanie neutronowe wykorzystuje siê do okreœlania kontaktu ropa-gaz i ropa-woda,
natomiast profilowanie neutron-gamma umo¿liwia bezpoœredni pomiar zawartoœci wêglowodorów (poprzez wyznaczenie stosunku wêgla do tlenu) oraz okreœlenie litologii. W celu zwiêkszenia zasiêgu radialnego, w stosunku
do pomiarów neutronowych, stosowane jest równie¿ stacjonarne profilowanie opornoœci w otworze zarurowanym.
W otworze niezarurowanym, dla celów rewitalizacji z³o¿a, wykonywane s¹ m.in. profilowania indukcyjne. Na
podstawie tych pomiarów mo¿na uzyskaæ informacjê o wp³ywie filtracji na formacjê skaln¹ a tak¿e przewidzieæ
reakcjê z³o¿a na zmianê przep³ywu wody. Du¿ym krokiem, w kierunku zmniejszenia ryzyka procesu rewitalizacji,
sta³o siê wykorzystanie aparatury do sta³ego monitorowania z³o¿a, która dostarcza informacji o zmianie parametrów
w czasie rzeczywistym. Metoda ta ma znacznie wiêkszy zasiêg radialny w porównaniu z pomiarami aparatur¹ zapuszczan¹ do otworu.
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Grigoraº I.D.: Analiza statystyczna rdzeni dla z³ó¿ gazu ziemnego w po³udniowej czêœci
Zag³êbia Transylwanii · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W artykule przedstawiono statystyczn¹ analizê parametrów okreœlonych na podstawie rdzeni pobranych w z³o¿ach
gazu ziemnego w po³udniowej czêœci Zag³êbia Transylwanii. Przytoczono niektóre korelacje parametrów, przeanalizowano wyniki korelacji, wyniki porównano i na tej podstawie dokonano oceny objêtoœciowej zasobów gazu
ziemnego.

Gustek J., Krawczyk J., Lenart S.: Analiza wp³ywu zastosowania pakerów zewn¹trzrurowych ECP na jakoœæ uszczelnienia przestrzeni pozarurowej · Wiertnictwo Nafta Gaz
2006 · 23/1
Artyku³ omawia zagadnienia dotycz¹ce zastosowania pakerów zewn¹trzrurowych typu inflatable ECP do prac
wiertniczych, technologie prac z ich u¿yciem oraz analizê wp³ywu zastosowania pakerów zewn¹trzrurowych na
jakoœæ uszczelnienia przestrzeni pozarurowej. Ponadto opisano warunki zastosowania pakerów zewn¹trzrurowych
w zale¿noœci od warunków otworowych oraz przegl¹d zagadnieñ technologicznych warunkuj¹cych skutecznoœæ
zastosowania omawianych parkerów. Dodatkowo przedstawiono analizê wp³ywu zastosowania pakerów zewn¹trzrurowych na szczelnoœæ przestrzeni pozarurowych oraz warunki izolacji warstw produktywnych z uwzglêdnieniem
izolacji przestrzeni pozarurowej w strefie z³o¿owej.

Janocha A., Bêben D.: Zastosowanie nowej generacji œrodków chemicznych do rozdzia³u zemulgowanych uk³adów ropa naftowa – woda · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 ·
23/1
W wiêkszoœci przypadków iloœæ wody produkowanej przez z³o¿a roponoœne w trakcie produkcji ropy roœnie z czasem. Wyprodukowana woda zwiêksza koszt przetwarzania i przyczynia siê do korozji rur. Problem wystêpowania
emulsji wodno-ropnej mo¿na rozwi¹zaæ za pomoc¹ metod fizycznych lub chemicznych. W artykule przedstawiono
wyniki badañ przeprowadzonych na wybranych zwi¹zkach chemicznych maj¹cych dobre w³aœciwoœci do niszczenia wodno-ropnych emulsji. Uzyskane wyniki mo¿na zastosowaæ w praktyce przemys³owej.

Janowski M., Koœmider J.: Metoda przywracania wydobycia z zawodnionych gazowych
odwiertów pakerowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Artyku³ zosta³ poœwiêcony omówieniu metody, która umo¿liwia wznawianie wydobycia z zawodnionych gazowych
odwiertów pakerowych. Przypadki utracenia warunków wyp³ywu gazu ziemnego z odwiertów zamkniêtych niekiedy zaledwie na kilka godzin, by³y ju¿ wielokrotnie notowane w praktyce przemys³owej. Wydarzenia te wi¹za³y
siê bezpoœrednio z zablokowaniem w odwiertach strefy gazowej przy równoczesnym wype³nieniu rur wydobywczych wod¹ z³o¿ow¹ do takiego stopnia, ¿e ciœnienie hydrostatyczne s³upa zgromadzonej wody zrównowa¿y³o
ciœnienie panuj¹ce w z³o¿u. Wyst¹pienie tych zjawisk w kilku odwiertach kopalni Radlin sk³oni³o autorów publikacji do poszukiwania efektywnego sposobu cofniêcia zmian zaistnia³ych w z³o¿u. W wyniku podjêtych dzia³añ
opracowano metodê, której przydatnoœæ w warunkach przemys³owych zosta³a wykazana na przyk³adzie efektów
obróbki odwiertu Radlin 53, z którego przywrócono wydobycie gazu ziemnego po czterech miesi¹cach od momentu wyst¹pienia zawodnienia.

Kaliski M., Jedynak Z.: Czynniki kszta³tuj¹ce ceny ropy naftowej w œwiecie w roku 2005
· Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W artykule przedstawiono czynniki kszta³tuj¹ce cenê ropy naftowej w œwiecie w roku 2005. Przybli¿ono najwa¿niejsze wydarzenia gospodarcze wp³ywaj¹ce na poziom cen oraz ich dynamikê. Podkreœlono rolê OPEC oraz znaczenie krajów Bliskiego Wschodu. Okreœlono równie¿ wp³yw czynników naturalnych na koniunkturê na rynku paliw. Artyku³ koñczy prognoza œwiatowych cen ropy naftowej w roku 2006.
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Kaltayev A., Tungatarova M.S.: Wp³yw lokalizacji otworu na wielkoœæ wydobycia surowców
z wykorzystaniem metody podziemnego wyp³ukiwania · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006
· 23/1
W pracy przeanalizowano wp³yw lokalizacji otworu na wielkoœæ wydobycia surowców z wykorzystaniem metody
podziemnego wyp³ukiwania. Rozpuszczanie soli przez wodê traktowane jest jak model wydobycia surowców mineralnych. Równania na ciœnienie i transport rozpuszczonych sk³adników s¹ podstawowymi równaniami opisuj¹cymi filtracjê w warstwach. Przeanalizowano zale¿noœæ miêdzy sczerpaniem danej warstwy a lokalizacj¹ otworów.
Zmniejszenie odleg³oœci miêdzy otworami wp³ywa na zwiêkszenie wydobycia i nie ma wp³ywu na czas wydobycia przy takim samym stê¿eniu na drenie. Wzrost minimalnego stê¿enia na drenie obni¿a czas wydobycia i nie ma
wiêkszego wp³ywu na intensywnoœæ produkcji.

Kopey B.V., Kopey V.B., Chaplinskiy S.S.: Symulacja dzia³ania zaworu pompy p³uczkowej z komor¹ amortyzuj¹c¹ z wykorzystaniem metody elementów skoñczonych ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Opracowano trójwymiarowy parametryczny komputerowy model zaworu z komor¹ t³umi¹c¹ dla pompy o potrójnym
dzia³aniu. Parametryczny model umo¿liwia zmianê wysokoœci p³yty oraz parametrów geometrycznych p³yty i przestrzeni w komorze amortyzuj¹cej. Za pomoc¹ zestawu oprogramowania CosmosFlowWorks®, wykorzystuj¹cego
metodê elementów skoñczonych, okreœlono parametry hydrodynamiczne gazu, wielkoœci strumienia i wartoœci
ciœnienia w miejscu, gdzie znajduje siê p³ytka.

Kopey B.V., Lopatin V.V.: Niezale¿ne Ÿród³a zasilania w niestacjonarnych systemach
pomiarowych uk³adów pomp i urz¹dzeñ wyci¹gowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 ·
23/1
W artykule opisano badania i doœwiadczenia praktyczne zwi¹zane z niezale¿nymi Ÿród³ami zasilania doœwiadczalnych niestacjonarnych systemów pomiarowych uk³adów pomp i urz¹dzeñ wyci¹gowych i wydobywczych.

Kurka M., Mazáè J., Šulcek P., Sovíèek S., Øehoø M.: Wykorzystanie „logging methods”
w poszukiwaniach wiertniczych prowadzonych przez firmê Mostecká uhelná A.S. ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Metody geofizyczne stanowi¹ bardzo wa¿n¹ czêœæ badañ geologicznych. Wyniki tych badañ s¹ istotnym uzupe³nieniem informacji uzyskanych z analiz laboratoryjnych rdzeni. Wykorzystanie metod geofizycznych w przypadku z³ó¿ wêgla jest kosztowne i nale¿y zadbaæ, by z ka¿dego pomiaru i analizy laboratoryjnej uzyskaæ maksymalnie
du¿o informacji. W artykule przedstawiono g³ówne zastosowania omawianych metod w poszukiwaniach wiertniczych prowadzonych przez firmê Mostecká uhelná a.s.

Kwaœniewski K., Sas J.: Strategia kszta³towania poziomu cen CNG w oparciu o analizê
rentownoœci granicznej dystrybutora gazu i operatora floty pojazdów · Wiertnictwo
Nafta Gaz 2006 · 23/1
Spoœród paliw alternatywnych gaz ziemny ma najwiêkszy potencja³ rynkowy, pozwalaj¹cy zmniejszyæ wysoki stopieñ uzale¿nienia sektora transportowego od ropy naftowej oraz ograniczyæ szkodliwoœæ jego oddzia³ywania na
œrodowisko. W artykule przedstawiono perspektywy rozwoju rynku paliw alternatywnych – w tym rynku CNG
w Polsce. Omawiaj¹c ekonomiczne aspekty substytucji paliw tradycyjnych alternatywnymi, autorzy przeprowadzaj¹ analizê rentownoœci granicznej inwestycji – budowy stacji sprê¿ania oraz wymiany czêœci floty pojazdów.
Na tej podstawie próbuj¹ oszacowaæ cenê CNG zapewniaj¹c¹ rozwój rynku NGV przy spe³nieniu warunku efektywnoœci inwestycji. Aby warunek ten móg³ byæ spe³niony w d³ugim horyzoncie czasowym i tym samym stymulowaæ szybszy rozwój sektora NGV, konieczna jest odpowiednia polityka podatkowa pañstwa.
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Lewkiewicz-Ma³ysa A., Winid B.: Interpretacja zmian wskaŸników hydrochemicznych
na przyk³adzie wybranych wód chlorkowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Geneza wód i procesy zachodz¹ce na drodze ich przep³ywu decyduj¹ o jej sk³adzie chemiczny. Wzajemne relacje
miêdzy jonami mog¹ byæ wyra¿ane przez niemianowane wielkoœci liczbowe zwane wskaŸnikami hydrochemiczrNa + rHCO–3 rSO24– × 100 Cl –
nymi. W artykule omówiono wskaŸniki hydrochemiczne
,
,
oraz przedstawiono
i
rCl –
rCl –
Br –
rCl –
zmiany ich wartoœci w okresie ostatnich kilkunastu lat dla wód chlorkowych antykliny iwonickiej. Wartoœci wskaŸrNa + rHCO–3
i
oraz ich zmiennoœæ œwiadcz¹ o dop³ywie sk³adowej infiltracyjnej, natomiast wartoœci wskaŸników
rCl –
rCl –
2–
–
rSO4 × 100
Cl
ników – i
mog¹ odzwierciedlaæ rosn¹cy lub malej¹cy wp³yw z³ó¿ wêglowodorów na chemizm wód
rCl –
Br
w badanym obszarze.

£aciak B., Czepirski L., Wójcikowski M.: Ocena mo¿liwoœci wykorzystania promieniowania mikrofalowego do odwadniania glikoli stosowanych w gazownictwie ziemnym ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W pracy omówiono absorpcyjne sposoby osuszania gazu ziemnego z wykorzystaniem glikoli oraz problematykê
regeneracji nasyconych wod¹ glikoli, której celem jest przywrócenie im pierwotnych w³aœciwoœci sorpcyjnych.
Podjêto próbê odwadniania glikoli w polu promieniowania mikrofalowego. Wyniki wstêpnych badañ wskazuj¹, ¿e
przy w³aœciwym doborze parametrów procesu (moc promieniowania, czas i temperatura procesu) mo¿liwe jest
osi¹gniêcie wysokiej skutecznoœci regeneracji. Celowe wydaj¹ siê dalsze prace nad optymalizacj¹ procesu i dostosowaniem ogrzewania tego typu do warunków przemys³owych z uwzglêdnieniem uwarunkowañ ekonomicznych procesu.

Macuda J., Solecki T.: Zanieczyszczenie wód podziemnych substancjami wêglowodorowymi w rejonie rafinerii ropy naftowej · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Rafinerie ropy naftowej nale¿¹ do zak³adów przemys³owych, w których najczêœciej dochodzi do zanieczyszczenia
œrodowiska wodnego ró¿nego rodzaju wêglowodorami ropopochodnymi. Zanieczyszczenie wód mo¿e byæ spowodowane rozszczelnieniem zarówno instalacji produkcyjnych, zbiorników magazynowych ropy naftowej oraz
jej produktów, jak i instalacji do nape³niania cystern produktami naftowymi. W artykule przedstawiono wyniki badañ stanu jakoœciowego wód podziemnych w zakresie zawartoœci wêglowodorów na terenie jednej z polskich rafinerii ropy naftowej. Na podstawie porównania wyników badañ hydrochemicznych próbek wód podziemnych do
wartoœci progowych w zakresie wymaganych standardów jakoœciowych œrodowiska wodnego stwierdzono, ¿e wody
podziemne s¹ zanieczyszczone substancjami wêglowodorowymi ponad ustalone standardy, co kwalifikuje je do
oczyszczania.

Macuda J., Winid B.: Mo¿liwoœci zagospodarowania wód o zró¿nicowanej mineralizacji
z rejonu Czarnej · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W rejonie Karpat wystêpuj¹ zwyk³e wody podziemne, wody o podwy¿szonej mineralizacji, mineralne wody lecznicze, wody swoiste uznane za lecznicze oraz solanki. W artykule dokonano jakoœciowej oceny wód wystêpujacych w rejonie Kopalni Ropy Naftowej Czarna. Generalnie s¹ to wody wodorowêglanowe, a wœród kationów
przewa¿a Ca2+ i Na+. Policzone na podstawie zawartoœci poszczególnych jonów wskaŸniki hydrochemiczne
rNa + rHCO–3 rSO24– × 100
,
i
wskazuj¹, ¿e s¹ to wody ze strefy aktywnej infiltracji. Natomiast wartoœci wskaŸnika
rCl –
rCl –
rCl –
chlorkowo-bromkowego œwiadcz¹ o ich zwi¹zku ze z³o¿ami wêglowodorów. Dokonano tak¿e oceny jakoœci wód
w aspekcie mo¿liwoœci ich zagospodarowania.
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Macuda J., Zawisza L.: Sk³adowanie odpadów w górotworze w œwietle krajowych regulacji prawnych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Sk³adowanie odpadów p³ynnych w górotworze, poprzez zat³aczanie ich do warstw ch³onnych, specjalnie do tego
celu przystosowanymi otworami wiertniczymi jest bezpieczne dla œrodowiska i konkurencyjne ekonomicznie
w stosunku do innych aktualnie stosowanych metod ich utylizacji. Na prowadzenie takiej dzia³alnoœci wymagane
jest uzyskanie koncesji, której udziela minister w³aœciwy ze wzglêdu na przedmiot prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej podlegaj¹cej koncesjonowaniu. W artykule przedstawiono analizê podstawowych aktów prawnych,
które powinny byæ uwzglêdnione przy bezzbiornikowym sk³adowaniu odpadów w górotworze, tj. ustaw Prawo
geologiczne i górnicze oraz Prawo ochrony œrodowiska. Podano równie¿ wymogi zawarte w ustawie Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, w zakresie sk³adowania odpadów w górotworze.

Macuda J., Zawisza L.: Techniczne uwarunkowania sk³adowania odpadów p³ynnych
w górotworze metod¹ otworow¹ · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Zat³aczanie odpadów p³ynnych do górotworu poprzez odwierty ch³onne jest mo¿liwe przy spe³nieniu wszystkich
wymogów dotycz¹cych bezpiecznego prowadzenia prac górniczych i ochrony œrodowiska. Problem ten ma szczególne znaczenie zw³aszcza przy wykorzystaniu do celów zat³aczaniu odwiertów zostawionych lub przeznaczonych
do likwidacji. W artykule przedstawiono kryteria doboru odwiertów ch³onnych do zat³aczania odpadów p³ynnych
do górotworu, zasady ich projektowania oraz niezbêdny zakres badañ geofizycznych konstrukcji odwiertów poeksploatacyjnych przeznaczonych do zat³aczania odpadów. Omówiono równie¿ komplikacje i awarie wiertnicze
towarzysz¹ce zat³aczaniu odpadów p³ynnych do górotworu.

Nikolaev N.I.: Elektronowe badania mikroskopowe procesu tworzenia siê kamienia
cementowego w otworach gazowych i ropnych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W pracy przedstawiono wyniki badañ nad procesem tworzenia struktury krystalicznej i porowej w twardniej¹cym
materiale uszczelniaj¹cym w warunkach otworów gazowych i ropnych. Przedyskutowano wp³yw wody i cementu
na fizykomechaniczne w³aœciwoœci kamienia cementowego. Cienkie kryszta³y C3CH i C2SH w du¿ej mierze definiuj¹ mechaniczne i adhezywne w³aœciwoœci kompozycji polimerowo-cementowych o niskiej zawartoœci fazy rozproszonej.

Nikolaev N.I., Kapitonov V.A.: Wyniki badania w³aœciwoœci biopolimerowych p³uczek
wiertniczych na osnowie gumy ksantanowej do zat³aczania do z³ó¿ ropy naftowej i gazu
ziemnego · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Zastosowanie biopolimerowych p³uczek wiertniczych ujemnie dzia³a na z³o¿e. P³uczki olejowe charakteryzuj¹ siê
s³abymi w³aœciwoœciami wynosz¹cymi i s¹ ponadto szkodliwe dla otoczenia. Z problemami tymi uporano siê tworz¹c biopolimerow¹ p³uczkê wiertnicz¹ na osnowie zmodyfikowanych bakteryjnie materia³ów polisacharydowych.
W pracy porównano w³aœciwoœci filtracyjne i przep³ywowe p³uczek biopolimerowych. Autorzy przebadali wp³yw
na w³asnoœci p³uczki takich czynników, jak zagêszczone ziarna siarczynowe, karboksymetyloceluloza, kreda, sole
ró¿nowartoœciowych metali itd. Najkorzystniejsze wyniki otrzymano w przypadku skrobi modyfikowanej. Przeprowadzone badania potwierdzaj¹ skutecznoœæ modyfikowanych biopolimerowych p³uczek wiertniczych, nie zaburzaj¹cych filtracji ani naturalnych w³aœciwoœci porowych w przewiercanej strefie z³o¿a.

Rado R., Lubaœ J.: Rozwiercania struktury gazonoœnej na przyk³adzie z³o¿a Koœcian ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Zapotrzebowanie na surowce energetyczne oraz wzrost ich cen w ostatnich latach spowodowa³ zwiêkszenie
nak³adów na prace geologiczno-poszukiwawcze maj¹ce na celu odkrycie i pozyskanie nowych z³ó¿ ropo- i gazonoœnych. W wyniku tych dzia³añ odkryto w pobli¿u miejscowoœci Koœcian z³o¿a gazu ziemnego. Konkurencja na
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rynku prac wiertniczych zmusi³a przedsiêbiorstwa prowadz¹ce wiercenia do efektywnego wykorzystania urz¹dzeñ
wiertniczych oraz optymalizacji procesu wiercenia, co przynosi wymierne korzyœci w postaci obni¿enia kosztu
wykonania otworów i przyspieszenie oddania z³o¿a do eksploatacji. Poszczególne fazy prac wiertniczych, maj¹ce
na celu wykonanie otworu, w ró¿ny sposób wp³ywaj¹ na koñcowy wynik techniczno-ekonomiczny. Organizacja
poszczególnych faz wiercenia oraz techniczna realizacja samego wiercenia ma bezpoœrednie odbicie w kosztach
realizacji przedsiêwziêcia. Artyku³ prezentuje techniczne aspekty rozwiercania z³o¿a Koœcian na podstawie 10 otworów wiertniczych wykonanych w celu udostêpnieniu z³o¿a. W artykule zwrócono uwagê na dobór narzêdzi i p³uczki wiertniczej oraz przeanalizowano czasy wiercenia poszczególnych otworów.

Radwan R., Wandzel J.: Testy produkcyjne po³¹czone ze wstêpnym odsiarczaniem surowej ropy naftowej na z³o¿u LGM · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Testy produkcyjne po³¹czone ze wstêpnym odsiarczaniem surowej ropy naftowej s¹ wykonywane od 2003 roku.
Pierwszy test wykonano w odwiercie Lubiatów-1. Do chwili obecnej (kwiecieñ 2006 r) zosta³o wykonane z pozytywnym rezultatem kilkanaœcie (12) testów produkcyjnych po³¹czonych z odsiarczaniem ropy naftowej do wartoœci
akceptowanej przez inwestora. Do wykonywania testów produkcyjnych zastosowano nieskomplikowany sposób
na usuwanie siarkowodoru z surowej ropy, polegaj¹cy na podgrzaniu oraz wielokrotnym przepompowaniu
ogrzanej ropy pomiêdzy zbiornikami. Gaz towarzysz¹cy ropie wraz z siarkowodorem jest spalany na kominie
zrzutowym. Instalacja do wstêpnego odsiarczania jest poddawana ciag³ym modyfikacjom w celu zapewnienia skutecznego odsiarczania i pe³nego bezpieczeñstwa dla pracuj¹cej za³ogi oraz œrodowiska naturalnego.

Savula S., Banakhevych Y., Dragilyev A., Kychma A.: Metody monitorowania stanu
technicznego ruroci¹gów gazowych i naftowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W artykule opisano metodê oceny stanu naprê¿eñ w spoinach spawanych ruroci¹gów za pomoc¹ diagnostyki numeryczno-eksperymentalnej. Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badañ sformu³owano rekomendacje
dla praktyki in¿ynieryjnej.

Savula S., Kharchenko Y.: T³umienie drgañ kolumny rur pompowo-sprê¿arkowych
w odwiercie podziemnego zbiornika gazu · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W trakcie przepompowywania gazu z g³ównego ruroci¹gu do magazynu gazu i odwrotnie pojawiaj¹ siê turbulencje, które czêsto powoduj¹ wystêpowanie potê¿nych drgañ przewodu. Powoduje to os³abienie po³¹czeñ gwintowanych; dolne rury czêsto oddzielaj¹ siê i wpadaj¹ do otworu, negatywnie wp³ywaj¹c na prawid³owy przebieg produkcji i powoduj¹c obni¿enie wydajnoœci. Nieprzytwierdzony dolny odcinek kolumny odgrywa decyduj¹c¹ rolê
w powstawaniu drgañ. Przymocowanie dolnej czêœci kolumny za pomoc¹ opisanych urz¹dzeñ znacznie zmniejsza
amplitudê drgañ i poprawia stan po³¹czeñ gwintowanych.

Slusarev N.I., Feller V.V.: Doskonalenie procesów hydrodynamicznych w przypadku
wierceñ horyzontalnych w otworach kierunkowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 ·
23/1
Przeprowadzono badania nad mo¿liwoœci¹ stworzenia wiruj¹cych strumieni w poziomych odcinkach otworów
w warunkach obiegu p³uczki, zbadano wp³yw g³ównych sk³adników okreœlaj¹cych w³aœciwoœci technologiczne
i parametry procesu usuwania p³uczki wiertniczej. Badania przeprowadzono na specjalnie zaprojektowanym stanowisku sk³adaj¹cym siê z przeŸroczystej rury reprezentuj¹cej kana³ na dnie otworu o d³ugoœci 6 m. Badania potwierdzi³y koniecznoœæ zastosowania si³ odœrodkowych oraz osiowych na strumieñ przep³ywaj¹cej p³uczki w celu
rozprowadzenia jej do ró¿nych poziomych odcinków otworu.
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Staszewski R., Nagy S., Machowski T., Rotko P.: Nowe mo¿liwoœci instalacji adsorpcyjno-desorpcyjnych w procesach technologicznych uzdatniania gazu · Wiertnictwo Nafta
Gaz 2006 · 23/1
W artykule opisano przebieg adsorpcji metanolu na wêglu aktywnym i jego desorpcjê oraz przebieg procesu regeneracji wêgla aktywnego gazem obojêtnym – azotem – w prezentowanej instalacji. Zamieszczono przyk³adowe procedury obliczeniowe dla oczyszczania powietrza technologicznego z jednoczesnym odzyskiwaniem adsorbowanej
substancji. Przytoczono wartoœci poszczególnych parametrów techniczno-technologicznych jako rezultat przeprowadzonych obliczeñ. W wyniku powy¿szych prac powsta³y wytyczne do projektowania i u¿ytkowania konkretnej instalacji adsorpcyjno-desorpcyjnej o znacznie sprawniejszych i tañszych procesach technologicznych.

ªtefãnescu D.-P., Piteiu M.A., Tataru A., Vlasin I.: Zarz¹dzanie techniczne podziemnym
magazynem gazu o œredniej pojemnoœci w Zag³êbiu Transylwanii w Rumunii · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Œwiatowy kryzys energetyczny przejawiaj¹cy siê naturalnym wyczerpywaniem z³ó¿ gazu ziemnego i rosn¹cym zapotrzebowaniem na nowe zasoby powoduje, ¿e konieczne jest opracowanie nowej i lepszej strategii technicznej
i ekonomicznej. Bardzo istotny wk³ad w rozwi¹zanie tego problemu w wypadku podziemnych magazynów gazu
ziemnego o œredniej pojemnoœci ma rumuñska spó³ka gazowa „Romgaz”.

Steliga T., Kapusta P., Turkiewicz A., Jakubowicz P.: Optymalizacja biodegradacji
in situ odpadów wiertniczych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Artyku³ podejmuje zagadnienia zwi¹zane z problemem oczyszczania odpadów pochodz¹cych ze starych do³ów
urobkowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, które s¹ mieszanin¹ gleby i odpadu wiertniczego
– na przyk³adzie do³u urobkowego Graby-10. Omówiono wyniki prac optymalizacyjnych podczas oczyszczania
do³u urobkowego z wykorzystaniem etapowej technologii oczyszczania odpadu/gleby z zanieczyszczeñ ropopochodnych (obejmuj¹cej: rekultywacjê wstêpn¹, bioremediacjê podstawow¹, bioaugmentacjê poprzez inokulacjê
biopreparatem opracowanym na bazie mikroorganizmów autochtonicznych), któr¹ modyfikowano w zale¿noœci od
charakterystyki oczyszczanego obiektu. Przeniesienie wyników badañ laboratoryjnych (ex situ) na warunki przemys³owe stwarza du¿e trudnoœci, jednak¿e badania te by³y podstaw¹ opracowania wytycznych prowadzenia procesu oczyszczania metod¹ in situ, a ponadto pozwoli³y przeœledziæ przebieg procesu oczyszczania odpadu z do³u
urobkowego, dobraæ optymalne dawki substancji biogennych, okreœliæ ramy czasowe prowadzenia poszczególnych
etapów oczyszczania oraz zapoznaæ siê z efektywnoœci¹ opracowanego biopreparatu na bazie mikroorganizmów
autochtonicznych. Ca³y cykl oczyszczania gleby/odpadu wiertniczego z zanieczyszczeñ ropopochodnych kontrolowany jest za pomoc¹ opracowanej metodyki chromatograficznego oznaczania substancji ropopochodnych
w gruncie. Pozwala ona na zaobserwowanie zmian zawartoœci poszczególnych wêglowodorów wchodz¹cych w sk³ad
zanieczyszczeñ ropopochodnych podczas procesu ich biodegradacji w poszczególnych etapach oczyszczania oraz
umo¿liwia ocenê stopnia biodegradacji wêglowodorów ropopochodnych za pomoc¹ wskaŸników: n-C17/Pr
i n-C18/F.

Stopa J., Rychlicki S., Wojnarowski P.: Wp³yw ciœnienia kapilarnego na efektywnoœæ
usuwania zanieczyszczeñ ropopochodnych z warstw wodonoœnych w œwietle modelowania komputerowego · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W wiêkszoœci praktycznych modeli prognozowania oczyszczania warstw wodonoœnych zaniedbuje siê wp³yw dzia³ania ciœnienia kapilarnego na granicy faz. Prowadzi to do opisu zjawiska opartego na równaniu typu Buckleya–
–Leweretta bêd¹cym równaniem ró¿niczkowym cz¹stkowym pierwszego rzêdu quasi-liniowym. Uwzglêdnienie
ciœnienia kapilarnego powoduje, ¿e model matematyczny przep³ywu przyjmuje postaæ równania ró¿niczkowego
drugiego rzêdu typu parabolicznego, którego rozwi¹zania maj¹ zupe³nie odmienny charakter.
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W pracy przedstawiono krótk¹ dyskusjê wp³ywu ciœnienia kapilarnego na postaæ modelu matematycznego oraz
model komputerowy oczyszczania warstwy wodonoœnej opracowany przy u¿yciu symulatora typu „Black-Oil”.
Przeprowadzono wariantowe modelowanie dla ró¿nych wartoœci ciœnienia kapilarnego, na podstawie których wyci¹gniêto pewne wnioski odnoœnie jego wp³ywu na rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ ropopochodnych i póŸniejsz¹ remediacjê.

Stopa J., Rychlicki S., Wojnarowski P., Kosowski P.: Ocena efektywnoœci zabiegów intensyfikacji wydobycia w odwiertach eksploatacyjnych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Zabiegi intensyfikacji wydobycia wp³ywaj¹ znacz¹co na w³asnoœci fizyczne strefy przyodwiertowej, zwiêkszaj¹c
przez to produktywnoœæ odwiertu. Efektywnoœæ takich zabiegów oceniæ mo¿na przez analizê podstawowych parametrów eksploatacyjnych oraz porównanie zdolnoœci produkcyjnej przed zabiegiem i po nim. W wiêkszoœci przypadków zabiegi te oceniane s¹ jako pozytywne, jako ¿e znacz¹co wp³ywaj¹ na wydobycie z odwiertów. Jednak¿e
uwzglêdnienie czynnika ekonomicznego oraz czasu trwania efektu zwiêkszenia produktywnoœci mo¿e zmieniæ te
oceny. Wynika st¹d koniecznoœæ gromadzenia i analizy dodatkowych danych eksploatacyjnych. W artykule dokonano przyk³adowych ocen efektywnoœci zabiegów intensyfikacyjnych z uwzglêdnieniem wymienionych czynników oraz okreœlono progi op³acalnoœci ekonomicznej.

Stryczek S., Brylicki W., Rzepka M.: Badania mikrostruktury stwardnia³ych zaczynów
cementowych stosowanych do uszczelniania g³êbokich otworów wiertniczych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Stwardnia³y zaczyn cementowy w otworze wiertniczym nara¿ony jest na dzia³anie szeregu czynników, m.in. wód
z³o¿owych, wysokiej temperatury oraz wysokiego ciœnienia. Warunki otworowe, a tak¿e rodzaj u¿ytego spoiwa
wi¹¿¹cego w decyduj¹cym stopniu kszta³tuj¹ powstaj¹c¹ mikrostrukturê zaczynu. W artykule przedstawiono wyniki badañ mikrostruktury stwardnia³ych zaczynów cementowych u¿ywanych do cementowania kolumn rur eksploatacyjnych w otworach wiertniczych. Zaczyny cementowe sporz¹dzano na bazie cementu wiertniczego WG
oraz cementu hutniczego CEM III/A 32,5. Próbki eksponowano w warunkach otworopodobnych (w temperaturach
statycznych 95°C i 120°C oraz ciœnieniu 20 MPa). Badania mikrostruktury przeprowadzono metod¹ elektronowej
mikroskopii skaningowej SEM z mikroanaliz¹ rentgenowsk¹. Uzyskane wyniki badañ pozwalaj¹ na ocenê w³asnoœci uszczelniaj¹cych poszczególnych rodzajów spoiw wi¹¿¹cych oraz umo¿liwiaj¹ ich prawid³owy dobór do
warunków panuj¹cych w g³êbokich otworach wiertniczych.

Stryczek S., Brylicki W., Wiœniowski R.: Zaczyny uszczelniaj¹ce nowej generacji o wysokiej trwa³oœci · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Jednym z najbardziej istotnych kryteriów trwa³oœci zaczynów uszczelniaj¹cych aplikowanych metodami iniekcji
otworowej jest zapewnienie odpowiedniego sk³adu fazowego stwardnia³ego zaczynu oraz uzyskanie mikrostruktury o mo¿liwie najni¿szej porowatoœci ogólnej i najni¿szym poziomie udzia³u ci¹g³ych porów kapilarnych, a tak¿e
minimalnej przepuszczalnoœci. Wprowadzona nowa wersja cementowej normy europejskiej PN-EN 197-1 obejmuje
nowe rodzaje bardzo ekonomicznych cementów wielosk³adnikowych CEM V/A i CEM V/B. W artykule przedstawiono wyniki badañ œwie¿ych i stwardnia³ych zaczynów uszczelniaj¹cych sporz¹dzanych na cemencie wielosk³adnikowym CEM V/B z udzia³em dodatków s³owackich zeolitów klinoptilolitowych wprowadzanych do zaczynu
w iloœci 1÷5% masowych.

Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M., Czekaj L.: Wp³yw obci¹¿eñ pionowych na osiadanie
mieszanek gruntowo-glebowych z udzia³em domieszek chemicznych i organicznych ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W publikacji przeanalizowano wyniki badañ edometrycznych 48 próbek mieszanek matryc zu¿ytych p³uczek
wiertniczych z udzia³em gleby, domieszek organicznych, w postaci trocin drzew iglastych i s³omy oraz wybranych
zwi¹zków chemicznych. Opisane badania stanowi³y fragment prac prowadzonych nad metodami zagospodarowania odpadów p³uczek wiertniczych w miejscu ich powstawania.
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Charakterystyki badanych mieszanek gruntowo-glebowych dokonano poprzez oznaczenie wartoœci ich edometrycznych modu³ów œciœliwoœci pierwotnej oraz wyznaczenie krzywych œciœliwoœci pierwotnej. Wyniki badañ zestawiono w formie tabelarycznej, z uwzglêdnieniem receptur poszczególnych próbek oraz wartoœci edometrycznych
modu³ów œciœliwoœci pierwotnej, w zale¿noœci od zmian obci¹¿eñ jednostkowych.

Œliwa T., Gonet A.: Koncepcja wykorzystania likwidowanych odwiertów z³o¿a Turaszówka do pozyskiwania ciep³a na ogrzewanie krytej p³ywalni · Wiertnictwo Nafta Gaz
2006 · 23/1
Odwierty s³u¿¹ce kiedyœ do eksploatacji wêglowodorów znajduj¹ce siê niejednokrotnie w niewielkiej odleg³oœci
od obiektów budowlanych mog¹ s³u¿yæ do pozyskiwania niskotemperaturowej energii zawartej w górotworze i za
poœrednictwem pomp ciep³a dostosowanej do potrzeb odbiorcy. W artykule przedstawiono koncepcjê zagospodarowania zlikwidowanych odwiertów z³o¿a ropy naftowej Turaszówka poprzez ich adaptacjê na otworowe wymienniki ciep³a. Niewielka odleg³oœæ od krytej p³ywalni daje mo¿liwoœæ wykorzystania ciep³a przez odbiorcê,
który wymaga ca³orocznego obci¹¿enia Ÿród³a energii o korzystnej charakterystyce. Przedstawiona propozycja
obejmuje wykorzystanie zlikwidowanych piêciu odwiertów, a tak¿e wskazuje na mo¿liwoœæ wykorzystania innych,
które s¹ jeszcze eksploatowane.

Twardowski K., Dro¿d¿ak R.: Poœrednie metody oceny w³aœciwoœci filtracyjnych gruntów
· Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W pracy przedstawiono wa¿niejsze modele petrofizyczne wykorzystywane w geotechnice i hydrogeologii do poœredniej oceny wspó³czynnika filtracji (przewodnoœci hydraulicznej) oœrodków gruntowych. Jako dane wejœciowe
modele te najczêœciej wykorzystuj¹ wskaŸniki iloœciowe charakteryzuj¹ce sk³ad granulometryczny oraz porowatoœæ gruntów.

Twardowski K.,Traple J.: Charakterystyka iloœciowa porowatoœci oœrodków gruntowo-skalnych a zjawiska molekularno-powierzchniowe · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W pracy omówiono spotykane w literaturze naftowej i hydrogeologicznej ró¿ne wskaŸniki iloœciowe charakteryzuj¹ce porowatoœæ wielofazowych oœrodków gruntowo-skalnych. Zaproponowano ujednolicon¹ systematykê tych
wskaŸników z uwzglêdnieniem zjawisk i efektów fizycznych wystêpuj¹cych w tych oœrodkach, w tym charakteru
zwil¿alnoœci, podwójnej warstwy elektrycznej i efektów kapilarnych.

Vasyuchkov Yu.F.: Podstawy intensywnej produkcji metanu pochodzenia wêglowego
po zastosowaniu hydroszczelinowania · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Artyku³ poœwiêcono zagadnieniu kszta³towania procesu pozyskiwania metanu ze z³ó¿ wêgla metod¹ otworow¹.
Omówiono znaczenie wspó³czynnika filtracji i czasu. Artyku³ zakoñczono wnioskami z badañ.

Vickers S., Cowie M., Jones T., Twynam A.J.: Nowa, lepsza od teorii stê¿enia poprzecznego bridging, metodologia skutecznego uszczelniania przy zró¿nicowanym rozk³adzie
wystêpuj¹cym w warunkach z³o¿owych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W artykule przedstawiono mow¹ metodê (model) przewidywania najbardziej skutecznych sposobów tworzenia
mostków utworzonych z cz¹stek na czole formacji o szerokim rozk³adzie kanalików w przestrzeni porowej. Badania laboratoryjne nad tym modelem wykaza³y, ¿e ma on istotn¹ przewagê nad dwom dotychczas stosowanymi
w przemyœle metodami. Nowa metoda okaza³a siê skuteczna w warunkach terenowych i zaowocowa³a zwiêkszon¹
produkcj¹.
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Wilk S., Galas M., Mijal M.: Oddzia³ywanie osuwisk na gazoci¹gi · Wiertnictwo Nafta
Gaz 2006 · 23/1
Je¿eli gazoci¹g zosta³ posadowiony w gruncie o pewnym nachyleniu i w czasie jego eksploatacji na skutek zmian
w³aœciwoœci gruntu zosta³ zapocz¹tkowany proces pe³zania gruntu, to zmieniaj¹ siê równie¿ radykalnie warunki
eksploatacji gazoci¹gu. Z biegiem czasu nacisk pe³zaj¹cego gruntu na gazoci¹g zwiêksza siê, powoduj¹c zwiêkszenie naprê¿eñ w materiale rury gazoci¹gu. Powoduje to zmianê przebiegu osi gazoci¹gu oraz coraz wiêksze odkszta³cenia w materiale rury gazoci¹gu.

Wiœniowski R., Skrzypaszek K.: Analiza modeli reologicznych stosowanych w technologiach in¿ynierskich · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W artykule przedstawiono aktualne obszary aplikacji badañ reologicznych oraz kierunki ich rozwoju. Nastêpnie
poddano charakterystyce modele reologiczne p³ynów stosowanych w technologiach in¿ynierskich ze szczególnym
uwzglêdnieniem technologii wiertniczych. Przedstawiono wady i zalety stosowanych opisów matematycznych.
W dalszej czêœci artyku³u dokonano przegl¹du i charakterystyki najnowszych rozwi¹zañ konstrukcyjnych przyrz¹dów pomiarowych, s³u¿¹cych do wyznaczania parametrów reologicznych p³ynów nienewtonowskich.

Wiœniowski R., Stryczek S., Skrzypaszek K.: Wyznaczanie oporów laminarnego przep³ywu zaczynów cementowych, opisywanych modelem Herschela–Bulkleya · Wiertnictwo
Nafta Gaz 2006 · 23/1
W artykule przedstawiono charakterystykê reologiczn¹ obecnie stosowanych w praktyce zaczynów cementowych.
Nastêpnie podano reologiczny model nieliniowej cieczy plastycznolepkiej (HerschelaBulkleya), jako zalecany
do stosowania w przypadku zaczynu uszczelniaj¹cego. W dalszej czêœci artyku³u wyprowadzono niezbêdne zale¿noœci, umo¿liwiaj¹ce wyznaczanie oporów przep³ywu podczas przet³aczania zaczynu uszczelniaj¹cego, opisywanego modelem Herschela–Bulkleya, przez instalacje o przekroju ko³owym i pierœcieniowym. Podano metody wyznaczania œrednicy ekwiwalentnej przekroju przep³ywu oraz dokonano porównania obliczonych wielkoœci dla cieczy Herschela–Bulkleya, przep³ywaj¹cej przez przestrzeñ pierœcieniow¹ pomiêdzy dwoma koncentrycznie umieszczonymi rurami. W koñcowej czêœci pracy przedstawiono przyk³ad obliczeniowy.

Wiœniowski R., Wójcik M., Toczek M.: Nowe technologie wiertnicze stosowane w wierceniach in¿ynieryjnych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Zapotrzebowanie na wiarygodn¹ informacjê geotechniczn¹ oraz koniecznoœæ modyfikacji w³aœciwoœci gruntów
stworzy³y w ostatnich latach warunki do modernizacji starych oraz rozwoju nowych technik i technologii wiertniczych. W artykule przedstawiono najnowsze rozwi¹zania konstrukcyjne i technologiczne, stosowane obecnie na
œwiecie w wierceniach: obrotowych, obrotowo-udarowych i udarowych, formu³uj¹c kierunki ich dalszego rozwoju.
W publikacji skoncentrowano siê na porównaniu, niejednokrotnie ca³kiem odmiennych technologii, umo¿liwiaj¹cych odwiercenie i równoczesne orurowanie otworów wiertniczych. Dokonuj¹c analizy rozk³adu si³ w rurach ok³adzinowych, sprecyzowano warunki wytrzyma³oœciowe, pozwalaj¹ce na dobór w³aœciwoœci fizycznych oraz parametrów geometrycznych rur.

Wiœniowski R., Ziaja J.: Dobór parametrów mechanicznych urz¹dzeñ wiertniczych stosowanych w technologiach HDD · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
W artykule dokonano charakterystyki rozwi¹zañ konstrukcyjnych urz¹dzeñ wiertniczych, stosowanych przy wykonywaniu horyzontalnych wierceñ kierunkowych. Podano kryteria klasyfikacji urz¹dzeñ HDD oraz zaproponowano kategoryzacjê wiertnic. Nastêpnie przedstawiono zasady wyznaczania minimalnej mocy urz¹dzenia, niezbêdnej do wykonania horyzontalnego przewiertu sterowanego. W tym celu dokonano analizy wp³ywu przebiegu osi
otworu kierunkowego, warunków geologicznych oraz stosowanej technologii wiercenia na wymagane wielkoœci
nacisku, momentu obrotowego oraz mocy, niezbêdnych do realizowania procesu wiercenia. Efektem finalnym przeprowadzonych w artykule analiz by³o podanie zale¿noœci matematycznych, pozwalaj¹cych na racjonalny dobór
parametrów mechanicznych horyzontalnych wiertnic sterowanych.
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Wojnarowski P., Stopa J., Rychlicki S.: Komputerowa symulacja oddzia³ywania kopalnianych t³oczni gazu na powietrze atmosferyczne · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Podczas pracy z³o¿owych t³oczni gazu dochodzi do emisji zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze spalania gazu w motosprê¿arkach. W przypadku z³ego stanu technicznego pracuj¹cych urz¹dzeñ mo¿e dochodziæ do przekroczeñ dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ w atmosferze. Kluczowymi sk³adnikami gazów spalinowych podlegaj¹cymi
kontroli s¹ tlenki azotu. W celu okreœlenia wp³ywu pracy t³oczni na zanieczyszczenia atmosfery wykonuje siê modelowanie rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ na skutek oddzia³ywania czynników atmosferycznych. W ramach
pracy wykonano komputerow¹ symulacjê wp³ywu pracy t³oczni gazu na powietrze atmosferyczne z wykorzystaniem modelu Gaussa maj¹c¹ na celu okreœlenie efektów modernizacji urz¹dzeñ. W wyniku przeprowadzonych
obliczeñ uzyskano rozk³ad stê¿eñ NOx w powietrzu, na podstawie którego okreœlono wp³yw pracy t³oczni w ró¿nych konfiguracjach i okresach na zanieczyszczenie atmosfery zarówno przed modernizacj¹ jak i po niej.

Wojtanowicz A.K.: Technologia odwadniania dna otworów i kontroli tworzenia siê sto¿ków
zawodnieniowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Technologiê odwadniania dna otworu opracowano na podstawie nowych otworów oraz zastosowanych metod zwiêkszania produkcji ropy w warunkach silnej tendencji do tworzenia siê sto¿ków zawodnieniowych. Przedstawiona
metoda ogranicza nap³yw wody do otworu dziêki kontroli mechanizmu tworzenia siê sto¿ków zawodnieniowych
na granicy gaz-woda i woda-gaz. Mechanizm polega na zlokalizowaniu wycieku wód za pomoc¹ innego udostêpnianego otworu odwierconego poni¿ej strefy kontaktu ropa-woda lub gaz-woda. W artykule podsumowano rozwój
i obecny stan technologii odwodnieniowej. Przedstawiono wyniki prac teoretycznych badawczych, doœwiadczeñ
fizycznych i numerycznych oraz bie¿¹cych projektów. Wykazano, ¿e zastosowanie technologii odwodnieniowej
przyczynia siê do poprawy wydobycia i kontroli produkcji wody w pionowych i horyzontalnych otworach naftowych, przy wykorzystaniu mechanizmu naturalnego przep³ywu, pomp wg³êbnych i airliftu; w przypadku otworów
gazowych – do niskociœnieniowych szczelnych z³ó¿ gazu. Chocia¿ technologiê odwodnieniow¹ stosuje siê
w przypadku z³ó¿ z wod¹ denn¹, teoretycznie technologia ta mo¿e byæ zastosowana tak¿e w przypadku wód okalaj¹cych.

Zajfert G.: Zastosowanie sondowania statycznego w badaniach prowadzonych w PPiEZRiG
Petrobaltic S.A. · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Morskie badania geotechniczne s¹ niezbêdne w wypadku prowadzenia takich inwestycji, jak posadowienie platformy wiertniczej, instalacja gazoci¹gów, kotwiczenie boi przelewowo-cumowniczej dla tankowca oraz przy projektowaniu obiektów hydrotechnicznych. Do zadañ badawczych na morzu przez Petrobaltic wykorzystywany jest penetrometr Roson 10 T, instalowany na statku M/V St. Barbara. Sonda – penetrometr Roson 10 T A.P. V.d. Berg produkcji holenderskiej – umo¿liwia badania gruntu in situ. Metodyka badañ polega na wciskaniu w grunt sto¿ków
pomiarowych, z jednoczesn¹ cyfrow¹ rejestracj¹ fizykomechanicznych parametrów osadów. Sonda mo¿e byæ
wyposa¿ona w sto¿ki CPT i CPTU oraz w próbnik MOSTAP-65 umo¿liwiaj¹cy pobór prób o nienaruszonej strukturze. W trakcie badania rejestrowane s¹ poszczególne parametry i w³asnoœci gruntów. Zarejestrowane parametry
pozwalaj¹ okreœliæ profil geotechniczny i noœnoœæ osadów. Urz¹dzenie jest niezbêdne w ocenie mechanicznych
w³asnoœci gruntów w przypadkach, gdy niemo¿liwe jest pobranie prób o nienaruszonej strukturze, np. z osadów
piaszczystych. Artyku³ zawiera opisy procesów badawczych, w których napotyka siê ró¿nego typu trudnoœci.
Autor prezentuje w³asne rozwi¹zania i doœwiadczenia zapobiegaj¹ce awariom i b³êdom pomiarowym.

Zajfert G., Artymiuk J.: Kompleksowe zastosowanie badañ morskich do zagospodarowania z³o¿a B8 · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Zagospodarowanie z³o¿a ropy i gazu B8, po³o¿onego w pó³nocno-wschodniej czêœci Polskiej Strefy Ekonomicznej wymaga zastosowania kompleksowych badañ morskich. Perspektywiczny obszar scharakteryzowano pod
wzglêdem p³ytkiej budowy geologicznej, warunków hydrometeorologicznych oraz wspó³czesnych czynników antropogenicznych. Wykonano badania i ekspertyzy dla: posadowienia platformy wiertniczej Petrobaltic, u³o¿enia
podmorskiego ropoci¹gu, ³¹cz¹cego platformê z boj¹ przelewow¹, oraz dla zakotwiczenia samej boi przelewowo-cumowniczej typu CALM. Przedstawione zosta³y poszczególne metody badañ polowych i ich wyniki. Badania
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obejmowa³y: wykonanie echosonda¿u batymetrycznego, stwierdzenie czystoœci dna na podstawie zdjêæ sonarowych,
profilowanie sejsmoakustyczne dwoma ró¿nymi urz¹dzeniami, wiercenie otworu geologiczno-in¿ynierskiego, pobieranie rdzeni wibrosond¹ VKG-6, okreœlenie t³a geochemicznego na podstawie pobranych prób osadów dennych, inspekcjê przez pojazd podwodny wyposa¿ony w kamery telewizyjne.

Zawisza L.: Modelowanie procesu migracji i akumulacji wêglowodorów w basenie naftowym rowu lubelskiego · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Z analizy ciœnieñ z³o¿owych oraz zmian chemizmu wód podziemnych w utworach dewonu i karbonu rowu lubelskiego wynika, ¿e w utworach tych wystêpuj¹ dwa ró¿ne systemy hydrodynamiczne. Basen dewoñski rowu lubelskiego jest basenem odœrodkowym (m³odym), przed inwazj¹ wód infiltracyjnych. Z punktu widzenia hydrodynamiki jest on basenem perspektywicznym dla poszukiwañ wêglowodorów. Natomiast basen karboñski jest basenem
doœrodkowym (starym). Znajduje siê on w trakcie œrednio zaawansowanej inwazji wód infiltracyjnych i nale¿y do
basenów ma³o perspektywicznych. W pracy przedstawiono wyniki hydrodynamicznego modelowania procesu migracji i akumulacji wêglowodorów w basenie naftowym rowu lubelskiego. Dane dotycz¹ce rozk³adu pola hydrodynamicznego, gradientów hydraulicznych, prêdkoœci filtracji oraz zmian chemizmu wód podziemnych pos³u¿y³y
do wyznaczenia stref perspektywicznych dla wystêpowania z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego.

Zawisza L., Macuda J.: Ocena szczelnoœci struktur geologicznych przeznaczonych do
sk³adowania odpadów p³ynnych w górotworze · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Zmiany szczelnoœci górotworu w otoczeniu wg³êbnej struktury geologicznej, w której sk³adowane s¹ odpady
p³ynne, mog¹ byæ wywo³ane niejednorodnoœci¹ w budowie geologicznej otoczenia struktury oraz zmianami w tym
oœrodku powsta³ymi w trakcie eksploatacji podziemnego sk³adowiska odpadów. Do okreœlania szczelnoœci warstw
nadleg³ych w stosunku do obszaru sk³adowania w górotworze odpadów p³ynnych stosuje siê metody: geofizyczne,
hydrodynamiczne, hydrochemiczne w po³¹czeniu z metodami hydrodynamicznymi, geochemiczne i wiertnicze.
W pracy przedstawiono charakterystykê, zakres i rodzaj badañ niezbêdnych dla okreœlenia mo¿liwoœci sk³adowania odpadów p³ynnych we wg³êbnych strukturach geologicznych.

Zhapbasbayev U.K., Khairov G.B., Konyssov A.K., Kalilanova K.A.: Doœwiadczenia
w zastosowaniu technologii COC-PGD do regeneracji urz¹dzeñ wydobywczych na
z³o¿u Zhetybai · Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Technologia COC-PGD umo¿liwia odprê¿anie górotworu przez zastosowanie naboju z wybuchow¹ ciecz¹ (COC).
Metoda ta ró¿ni siê w sposób istotny od metod stosowanych w praktyce takich, jak metody wstrz¹sowe, wibracyjne elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne czy akustyczne. Umo¿liwia ona oddzia³ywanie na ska³y bêd¹ce Ÿród³em naprê¿eñ w zakresie (101÷106) MPa/s. W Kazachstanie technologiê COC-PGD po raz pierwszy zastosowano
na z³o¿u Zhetybai. Wyniki, jakie uzyskano z zastosowaniem tej technologii do 5 otworów, potwierdzaj¹ skutecznoœæ
tej metody do stymulowania produkcji w otworach na obrze¿u z³o¿a, gdzie horyzonty produkcyjne charakteryzuj¹
siê nisk¹ przepuszczalnoœci¹ i mulistymi warstwami pochodzenia l¹dowego.

Ziaja J., Wiœniowski R.: Analiza zjawisk zachodz¹cych podczas zagêszczania strefy
przyotworowej w trakcie rozpychania gruntów luŸnych narzêdziami poszerzaj¹cymi ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2006 · 23/1
Na skutek przeciskania poszerzacza podczas wiercenia otworu horyzontalnego nastêpuje zagêszczenie gruntu
wokó³ przewiertu. Promieñ strefy zagêszczenia jest uzale¿niony od wielu czynników zarówno technicznych, jak
i naturalnych. W artykule autorzy dokonali szczegó³owej analizy zjawisk fizycznych zachodz¹cych w trakcie zagêszczania gruntów luŸnych podczas wykonywania przewiertu horyzontalnego. Przedstawione wzory i równania
mog¹ byæ pomocne przy szacowaniu zasiêgu promienia zagêszczenia gruntu oraz stabilnoœci œciany otworu horyzontalnego.
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