STRESZCZENIA

Artymiuk J., Bednarz S., Falbo G., Ma³oziêæ T.: Kierunki rozwoju hydraulicznych napêdów
w urz¹dzeniach wiertniczych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W uk³adach napêdowych podstawow¹ form¹ przekszta³cenia ró¿nych rodzajów energii w energiê mechaniczn¹ jest
ruch obrotowy i postêpowy. O konstrukcji i budowie uk³adów napêdowych, hydraulicznych lub ze sterowaniem
hydraulicznym decyduje odpowiednie zastosowanie podstaw hydromechaniki. Du¿e znaczenie ma techniczne wykonanie, a g³ównie szczelnoœæ uk³adów hydraulicznych. Czynnik ten by³ niedoceniany przez wiele lat w hydraulice si³owej. Znaczny rozwój napêdów hydraulicznych osi¹gniêto dziêki zwiêkszonej niezawodnoœci uszczelnieñ.
Napêdy hydrauliczne jako zaletê maj¹ du¿y zakres sterowania i przeniesienia napêdu na du¿e odleg³oœci, wysok¹
sprawnoœæ, stosunkowo prost¹ konstrukcjê elementów sterowniczych oraz elastycznoœæ przy bezpoœrednim zastosowaniu silnika do maszyny roboczej lub jej podzespo³ów. Napêdy te wymagaj¹ odpowiednich kwalifikacji i rygorystycznego stosowania siê do instrukcji technicznych. Moment dynamiczny tych napêdów jest wy¿szy ni¿ innych napêdów, cechuj¹c siê krótk¹ sta³¹ czasow¹ uk³adu. Do ró¿nych zastosowañ (wiercenia za rop¹, gazem, geotermalne i hydrogeologiczne) dostarczone zosta³y i wypróbowane w warunkach przemys³owych – jak dotychczas
oprócz operacji rekonstrukcyjnych – urz¹dzenia wiertnicze Drillmec z napêdem hydraulicznym, uzyskuj¹c potwierdzenie ich elastycznoœci, niezawodnoœci i dobrej wydajnoœci. Pracuj¹ w wielu rejonach œwiata, maj¹c ca³y
szereg zalet technicznych.
S³owa kluczowe: urz¹dzenia wiertnicze, napêdy hydrauliczne

Artymiuk J., Kie³bik W.: Koncepcja odmetanowania pok³adów wêgla otworami wiertniczymi w KWK Szczyg³owice · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Przy wydobyciu wêgla w polskich kopalniach wydziela siê do miliarda metrów szeœciennych metanu rocznie. Tylko
czwarta czêœæ gazu wydobywaj¹cego siê z pok³adów wêgla trafia do instalacji odmetanowania. Wiêksza czêœæ
z tego jest wykorzystywana, pozosta³a trafia do atmosfery, niekorzystnie wp³ywaj¹c na klimat. W ostatnich latach
z powodzeniem opracowano technologiê odzysku metanu powierzchniowymi otworami wiertniczymi. Wykorzystuj¹c otwory wiertnicze i u¿ywaj¹c specjalistycznych technologii, pozyskuje siê metan z pok³adów wêgla (MPW),
co traktowane jest jako pozyskiwanie gazu z niekonwencjonalnych Ÿróde³.
S³owa kluczowe: wêgiel, odmetanowanie kopalñ, niekonwencjonalne Ÿród³a energii

Bednarz S., Knez D.: Wp³yw wewnêtrznego r¹bka zwornika przewodu na przep³yw
p³ynów wiertniczych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W wierceniach horyzontalnych stosowane s¹, jako podstawowy element przewodu wiertniczego, rury p³uczkowe
zwane ¿erdziami. Rozpowszechnion¹ metod¹ ich produkcji jest zastosowanie zgrzewania tarciowego do ³¹czenia
rur o koñcach g³adkich ze zwornikami. Podczas tej operacji na skutek du¿ego czo³owego docisku przy równoczesnych obrotach zwornika oraz temperatury powstaj¹cego p³yniêcia stali powstaje r¹bek obustronny na krawêdziach ³¹czonych elementów. Obróbk¹ skrawaniem usuwa siê r¹bek zewnêtrzny, natomiast wystêpuj¹ znaczne
trudnoœci w usuniêciu go wewn¹trz rury. Praca dotyczy wp³ywu r¹bka wewnêtrznego na przep³yw p³ynów wiertniczych podczas wykonywania otworów. Nieregularny kszta³t r¹bka utrudnia analityczne opisanie zjawiska.
W zwi¹zku z tym symulacja komputerowa jest bardzo skutecznym narzêdziem do rozwi¹zania tego problemu.
W wyniku obliczeñ numerycznych okreœlono straty ciœnienia i pole prêdkoœci w strefie r¹bka.
S³owa kluczowe: przewierty horyzontalne, r¹bek zwornika, zwornik, przep³yw
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Bednarz S., Kopey B., Urba R.: Czynniki bezpieczeñstwa przeciwerupcyjnego podczas
rekonstrukcji odwiertów naftowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Wieloletnia eksploatacja z³ó¿ ropy i gazu ziemnego wymaga obs³ugi odwiertów, a niekiedy tak¿e interwencji
wg³êbnej lub rekonstrukcji odwiertów. Operacje te zwi¹zane s¹ z niema³ym ryzykiem technicznym. Wynika ono
ze stanu technicznego wyposa¿enia odwiertu po wieloletniej eksploatacji, surowoœci œrodowiska oddzia³uj¹cego
zarówno na sprzêt wg³êbny, jak i uzbrojenie wylotu odwiertu. Program operacji powinien uwzglêdniaæ wiele czynników, w tym rodzaje i konstrukcje wiêŸb rurowych, g³owic eksploatacyjnych, rur wydobywczych, pakerów, zaworów cyrkulacyjnych, podpowierzchniowych zaworów bezpieczeñstwa, narzêdzi linowych oraz ciœnienia, wydajnoœæ eksploatacji i charakterystykê p³ynów odwiertowych. Zat³oczenie odwiertu przy uwzglêdnieniu wielu
czynników ma na celu wymianê p³ynu z³o¿owego na p³yn odpowiadaj¹cy danej operacji i nie zanieczyszczaj¹cy
odwiert i z³o¿e. Na koñcu tej operacji konieczne jest uzyskanie zmniejszenia ciœnienia g³owicowego do poziomu
ciœnienia atmosferycznego. W pracy przedstawiono wp³yw czynników technicznych i œrodowiskowych na niektóre procedury zat³aczania odwiertu.
S³owa kluczowe: odwiert, rekonstrukcja odwiertu, eksploatacja

Bêben D., Jewulski J., Janocha A.: Demulgatory i ich wp³yw na procesy eksploatacji
ropy naftowej · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Znacz¹ca iloœæ wydobywanej ropy naftowej stanowi emulsjê, która wed³ug œwiatowych statystyk wynosi 25÷35%
wydobywanej ropy. Obecnoœæ emulsji zmniejsza wydobycie ropy naftowej z odwiertu i powoduje wzrost
nak³adów dla jej rozdzielenia oraz przyœpiesza korozjê urz¹dzeñ eksploatacyjnych. Istnieje wiele metod rozdzielania emulsji ropnych, jednak wiêkszoœæ z nich oparta jest na wspomaganiu zwi¹zkami powierzchniowo czynnymi
(ZPCz) zwanych demulgatorami. Dany ZPCz jest skuteczny tylko wobec badanej emulsji i bez wstêpnych badañ
nie mo¿e byæ stosowany do rozdzia³u innych emulsji, gdy¿ mo¿e on powodowaæ stabilizacjê b¹dŸ powstawanie
emulsji wielokrotnych, która jest trudniejsza do rozdzia³u. Demulgator powinien byæ dobrany tak, aby nie powodowa³ korozji aparatury, winien byæ nieszkodliwy i ³atwy do usuniêcia z wód œciekowych. Wymienion¹ problematykê omówiono w niniejszym artykule.
S³owa kluczowe: eksploatacja ropy, demulgatory, emulsje ropne

Boy A.: Rozwój metod symulacji z³o¿a Mittelplate – wyzwanie technologiczne · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Mittelplate, najwiêksze niemieckie z³o¿e podmorskie jest usytuowane w ujœciu £aby do Morza Pó³nocnego. Od
paŸdziernika 1987 r. do czerwca 2005 r., z trzech odrêbnych czêœci z³o¿a wyprodukowano 15 milionów ton ropy.
Czêœci te, nazwane Beta, Gamma i Epsilon/Delta, maj¹ ró¿n¹ historiê produkcji i ró¿nie siê zachowuj¹. Ropê wydobyto ze z³o¿a Gamma i Epsilon/Delta. S¹ to silnie przepuszczalne z³o¿a z aktywn¹ warstw¹ wodonoœn¹. Z kolei
s³abo przepuszczalne z³o¿e Beta zawiera najwiêcej zasobów produkcyjnych. Z³o¿e to nie ma aktywnej warstwy
wodonoœnej i w celu podtrzymania ciœnienia i produkcji, konieczne jest zastosowanie iniekcji. Ze wzglêdu na
ograniczon¹ dostêpnoœæ wody, optymalne roz³o¿enie zat³aczanej wody w z³o¿u jest warunkiem uzyskania optymalnej produkcji z danego z³o¿a. Rozwój takiej konfiguracji o z³o¿onych warunkach brzegowych mo¿na uzyskaæ
poprzez symulacjê z³o¿a. Najpierw opracowuje siê mniejsze modele, na podstawie których rozwi¹zywane s¹ poszczególne problemy, np. szacowana jest produkcyjnoœæ pojedynczego otworu, wielkoœæ z³o¿a czy po³¹czenia
miêdzy otworami na obszarze pilota¿owym. W trakcie trwania takiego cyklu gromadzona jest wiedza na temat
z³o¿a. Nowe interpretacje wyników sejsmicznych, opisy ró¿nych facji, prowadz¹ do opracowania nowego modelu
geologicznego. Nastêpnie wyniki s¹ analizowane pod k¹tem ich wykorzystania do dalszych udoskonaleñ. Ponadto
ograniczenia sprzêtowe, np. pompy czy uwarunkowania wodne, mog¹ stanowiæ przeszkodê w realizacji tych¿e
udoskonaleñ w warunkach terenowych. Dostosowywanie ograniczeñ sprzêtowych do ró¿nych warunków geologicznych jest tematem prowadzonych obecnie symulacji. Celem jest nie tyle uzyskanie „optymalnej” prognozy, co
pokazanie spektrum mo¿liwych scenariuszy. Ta z³o¿ona sytuacja stanowi wyzwanie dla konsorcjum Mittelplate
RWE Dea AG i Wintershall.
S³owa kluczowe: z³o¿e ropy naftowej, symulacja z³o¿a
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Brudnik K., Przyby³o J., Winid B.: Wydajnoœæ wycieków WVI-32, WVII-16 i WVI-6
jako element oceny sytuacji hydrogeologicznej badanego rejonu z³o¿a soli Wieliczka ·
Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Wycieki WVI-32, WVII-16 i WVI-6 zlokalizowane s¹ w rejonie pó³nocnej granicy z³o¿a soli Wieliczka. Pojawienie siê ich mia³o zwi¹zek z pracami górniczymi prowadzonymi w tym rejonie, a dok³adnie z eksploatacj¹ soli
metod¹ „na mokro” metod¹ komór ³ugowniczych. Wycieki s¹ niezwykle wa¿nym zjawiskiem hydrogeologicznym
bo stanowi¹ 56,6% wszystkich wód dop³ywaj¹cych do z³o¿a i s¹ wodami nienasyconymi wzglêdem halitu. W artykule przedstawiono zmiennoœæ wydajnoœci dop³ywów od momentu pojawienia siê wycieków. Najbardziej niebezpiecznym z wycieków, bior¹c pod uwagê zmiany wydajnoœci, wydaje siê wyciek WVI-32.
S³owa kluczowe: hydrogeologia, z³o¿a soli, wycieki

Bujok P., Bøíza K., Pánek P., Svozil L.: Mo¿liwoœci geosekwestracji CO2 w sczerpywanych z³o¿ach wêglowodorów · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W referacie autorzy przedstawili problematykê redukcji emisji CO2, jego odseparowywania oraz mo¿liwoœci
d³ugotrwa³ego magazynowania w odpowiednich magazynach z punktu widzenia geosekwestracji (u¿ycia magazynów geosfery). Najbardziej przysz³oœciowym pod tym wzglêdem s¹ czêœciowo sczerpane z³o¿a wêglowodorów.
Poprzez sk³adowanie w tych z³o¿ach CO2 z równoczesn¹ wtórn¹ eksploatacj¹ z³o¿a ropy naftowej osi¹ga siê
wzrost ca³kowitej produkcji ropy o 10÷15%.
S³owa kluczowe: sekwestracja CO2, wtórna eksploatacja, redukcja emisji CO2

Danayev N.T., Akhmed-Zaki D.Zh.: Wp³yw temperatury wody na przemieszczanie
ropy naftowej · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule przedstawiono problem wypierania ropy naftowej pod wp³ywem temperatury wody, ró¿nej od temperatury w warstwie produktywnej. Przeanalizowano przypadek równoleg³ego przep³ywu cieczy.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, wp³yw temperatury, eksploatacja ropy

Dro¿d¿ak R.: Przyrz¹d i metoda Kaczyñskiego do oznaczania wspó³czynnika filtracji
gruntów · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W pracy omówiono za³o¿enia teoretyczne oraz zasady praktyczne dotycz¹ce metody Kaczyñskiego laboratoryjnego
oznaczania wspó³czynnika filtracji gruntów. Przedstawiono techniczno-geometryczne parametry stanowiska badawczego zbudowanego w laboratorium Wydzia³u Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Omówiono próbne wyniki pomiarów.
S³owa kluczowe: wspó³czynnik filtracji, metoda Kaczyñskiego

Dubiel S., Ziaja J.: Identyfikacja przyczyn dop³ywu gazu ziemnego do otworu w zale¿noœci od warunków ciœnieniowych dowiercania z³ó¿ wêglowodorów · Wiertnictwo Nafta
Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Podano zadania oraz podstawowe rozwi¹zania technologiczne realizowane podczas dowiercania z³ó¿ wêglowodorów. Wady i zalety tych rozwi¹zañ omówiono w aspekcie bezpieczeñstwa prac, ochrony pierwotnej przepuszczalnoœci ska³ zbiornikowych oraz wiarygodnoœci uzyskiwanych informacji o wystêpuj¹cych parametrach z³o¿owych. Opracowano schemat blokowy przedstawiaj¹cy zakres identyfikacji przyczyn dop³ywu gazu w zale¿noœci
od warunków ciœnieniowych przy dowiercaniu z³ó¿ wêglowodorów. Sformu³owano wnioski koñcowe.
S³owa kluczowe: wiercenie otworów naftowych, dowiercanie z³ó¿, blok decyzyjny
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Dudlja N.A. Intensyfikacja wynoszenia zwiercin · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24
· Zeszyt 1
W artykule autor przedstawi³ wyniki badañ nad poprawienie efektu wynoszenia zwiercin. W badaniach zastosowano
gumowe turbolizatory umo¿liwiaj¹ce zwiêkszenie prêdkoœci przep³ywu p³uczki w przestrzeni pierœcieniowej. Na
podstawie doœwiadczeñ terenowych z zastosowaniem turbolizatorów, dokonano optymalizacji ich rozmieszczenia
na przewodzie wiertniczym. Dodatkowo przeprowadzono badania dotycz¹ce iloœci oraz rozmieszczenia dysz
w œwidrze pod k¹tem wspomagania procesu oczyszczania dna otworu wiertniczego ze zwiercin.
S³owa kluczowe: oczyszczanie otworu, wynoszenie zwiercin, turbolizatory

Duliñski W., Ropa C.E.: Dobór parametrów dla otworowej eksploatacji CO2 w aspekcie
zabezpieczenia przed tworzeniem siê hydratów · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24
· Zeszyt 1
W artykule przedstawiono problemy eksploatacji odwiertu gazowego z CO2. Przeprowadzono obliczenia spadku
ciœnienia w strefie przyodwiertowej dla ró¿nych wydajnoœci i ró¿nych przepuszczalnoœci ska³y z³o¿owej. Na podstawie danych obliczeniowych spadku ciœnienia w przewodzie wydobywczym przeprowadzono analizê przebiegu
eksploatacji. Z uwagi na du¿y spadek temperatury, przypadaj¹cy na jednostkê spadku ciœnienia, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem, tworzeniem siê korków lodowych czy powstawaniem hydratów, w urz¹dzeniach napowierzchniowych przewidziano podgrzewacz p³aszczowy gazu przed zwê¿k¹ ograniczaj¹c¹.
S³owa kluczowe: eksploatacja, gaz, dwutlenek wêgla

F¹fara Z.: Analiza wp³ywu wybranych parametrów na wyniki symulacji procesu filtracji substancji ropopochodnej w oœrodku gruntowym · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007
· Tom 24 · Zeszyt 1
W wyniku rozwa¿añ modelowych na temat procesów towarzysz¹cych migracji ropopochodnej substancji zanieczyszczaj¹cej w œrodowisku gruntowo-wodnym wyprowadzono matematyczny model migracji. Jego parametrami
s¹ sta³e lub zmienne opisuj¹ce w³aœciwoœci oœrodka porowatego, w³aœciwoœci p³ynów nasycaj¹cych pierwotnie
oœrodek gruntowy, w³aœciwoœci u¿ytej ropopochodnej substancji zanieczyszczaj¹cej oraz wielkoœci charakteryzuj¹ce warunki termodynamiczne, w jakich mia³o miejsce zdarzenie zanieczyszczenia gruntu. Zastosowanie metod
numerycznych do rozwi¹zania uk³adu równañ modelu matematycznego wprowadza dodatkowe parametry, jak
krok czasowy i przestrzenny realizacji obliczeñ. Celem niniejszej pracy jest analiza wp³ywu sposobu dyskretyzacji
zmiennej przestrzennej na koñcowe wyniki symulacji.
S³owa kluczowe: filtracja, grunt, matematyczny model migracji

F¹fara Z.: Porównanie wyników badañ eksperymentalnych i analizy numerycznej migracji substancji ropopochodnej w oœrodku gruntowo-wodnym · Wiertnictwo Nafta
Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W pracy porównano wyniki badañ eksperymentalnych migracji wybranych substancji ropopochodnych w oœrodku
gruntowo-wodnym z rezultatami symulacji numerycznej tego procesu. Pomiary laboratoryjne zrealizowano z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego stanowiska laboratoryjnego, obejmuj¹cego trzy fizyczne modele gruntu
niespoistego, odpowiadaj¹ce w³aœciwoœciom gruntów piaszczystych i piaszczysto-pylastych. Symulacjê numeryczn¹
przeprowadzono z u¿yciem matematycznego modelu procesu migracji ropopochodnej substancji zanieczyszczaj¹cej w oœrodku gruntowo-wodnym, który opracowano, korzystaj¹c z fundamentalnych praw fizycznych uzupe³nionych wybranymi zale¿noœciami empirycznymi. Parametry modelu matematycznego okreœlono w oparciu o wyniki niezale¿nych badañ laboratoryjnych i dane literaturowe.
S³owa kluczowe: filtracja, grunt, matematyczny model migracji
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F¹fara Z., Miska W.: Dyskusja wp³ywu zawilgocenia gruntu na prêdkoœæ filtracji wêglowodorów na podstawie wyników eksperymentalnych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 ·
Tom 24 · Zeszyt 1
Przygotowuj¹c laboratoryjne stanowisko pomiarowe do analizy migracji wêglowodorów w oœrodku gruntowym,
w wyniku bezpoœrednich badañ eksperymentalnych okreœlono g³êbokoœciowy profil zawilgocenia fizycznych modeli gruntu. Badaj¹c migracjê wybranych ropopochodnych substancji zanieczyszczaj¹cych na przygotowanym stanowisku, obliczono prêdkoœci pionowej filtracji wêglowodorów w gruncie. Stwierdzono jej siln¹ zale¿noœæ od
g³êbokoœci. Na odcinku oko³o 1 m wartoœæ prêdkoœci filtracji mala³a ponad dziesiêciokrotnie. Celem niniejszych
rozwa¿añ jest próba wyjaœnienia tego zjawiska. W drodze studiów literaturowych dokonano wyboru modelu matematycznego opisuj¹cego filtracjê cieczy w zawilgoconym oœrodku gruntowym. Na jego podstawie próbowano
wyt³umaczyæ zaobserwowan¹ rozbie¿noœæ danych eksperymentalnych.
S³owa kluczowe: zawilgocenie gruntu, prêdkoœæ filtracji, wêglowodory

Gonet A., Stryczek S., Brudnik K.: Ograniczenie migracji wód powierzchniowych
i czwartorzêdowych wokó³ otworu podsadzkowego TP-17 w Kopalni Soli „Wieliczka”
· Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Kopalnia Soli „Wieliczka” po ponadsiedmiowiekowym istnieniu charakteryzuje siê ró¿norodnymi zagro¿eniami.
Jednym z najpowa¿niejszych jest zagro¿enie wodne. Od wielu lat prowadzi siê prace zabezpieczaj¹ce maj¹ce na
celu jego zminimalizowanie. Na przyk³adzie otworu podsadzkowego TP-17 przedstawiono: jego po³o¿enie, zadania i przyczyny migracji wody do kopalni, technologie likwidacji otworu TP-17 i uszczelnienia wokó³ niego
górotworu, uzyskane wyniki prac geoin¿ynieryjnych.
S³owa kluczowe: migracja wód, geoin¿ynieria, likwidacja otworów

Grigoraº I.D.: Analiza mo¿liwoœci rekultywacji z³o¿a gazu ziemnego w Zag³êbiu Transylwanii · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule przeanalizowano fizyczno-geologiczne oraz produkcyjne dane, oszacowano wielkoœæ z³ó¿ gazu ziemnego z u¿yciem metod analizy statystycznej i bilansu materia³owego. Ponadto dokonano analizy historii produkcji,
problemów identyfikacji i na koniec podano zalecenia w zakresie metod rekultywacji.
S³owa kluczowe: gaz ziemny, produkcja, rekultywacja

Grigoraº I.D.: Badanie podziemnych magazynów gazu ziemnego w z³o¿u Zag³êbia
Transylwanii · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule dokonano analizy modelu geologicznego, a nastêpnie okreœlono optymalne warunki sk³adowania i eksploatacji PMG. W dalszej kolejnoœci oszacowano mo¿liwoœci zwiêkszenia zdolnoœci magazynowej z³o¿a.
S³owa kluczowe: podziemny magazyn, gaz ziemny, Zag³êbie Transylwanii

Janocha A., Steliga T., Bêben D.: Analiza badañ niektórych w³aœciwoœci ropy naftowej
ze z³o¿a LMG · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Z³o¿e ropy naftowej Lubiatów-Miêdzychód-Grotów (LMG) jest zró¿nicowane geologicznie. Próbki p³ynów
z³o¿owych w poszczególnych partiach z³o¿a posiadaj¹ specyficzne w³aœciwoœci. W celu zapewnienia p³ynnego
prowadzenia wydobycia nale¿y dobrze poznaæ sk³ad i w³aœciwoœci gazu ziemnego i ropy naftowej. Szczególn¹
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uwagê nale¿y zwróciæ na zagro¿enia zwi¹zane z wytr¹caniem siê hydratów, parafin, asfaltenów i soli. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badañ p³ynów z³o¿owych z wybranych odwiertów z³o¿a LMG. Analiza tych
badañ wskazuje na kierunki, jakie nale¿y uwzglêdniæ, projektuj¹c rozwi¹zania technologiczne.
S³owa kluczowe: z³o¿e LMG, w³aœciwoœci ropy, eksploatacja ropy, hydraty

Jewulski J., Zagrajczuk D.: Badania laboratoryjne demulgacji rop naftowych metod¹
termochemiczn¹ · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych dotycz¹cych efektywnoœci oddzia³ywania ró¿nych ZPCz
w procesie demulgacji termochemicznej wybranych rop naftowych z polskich z³ó¿. Prawid³owo dobrany demulgator na podstawie indywidualnych badañ umo¿liwi najlepsze rozbicie emulsji ropno-wodnej badanego z³o¿a. Badania laboratoryjne zosta³y przeprowadzone w 4 ró¿nych temperaturach 40, 50, 60 i 70°C, w ró¿nych czasach odstoju emulsji. Niektóre wyniki badañ przedstawiono w tabelach oraz w formie graficznej. Pozwoli³y one wytypowaæ najlepsze demulgatory dla badanych rop naftowych.
S³owa kluczowe: badania laboratoryjne, demulgacja, ropa naftowa, metoda termochemiczna

Kaliski M., Jedynak Z., Trzaskuœ-¯ak B.: Czynniki kszta³tuj¹ce ceny ropy naftowej
w œwiecie w roku 2006 · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Artyku³ przedstawia g³ówne czynniki kszta³tuj¹ce cenê ropy naftowej w œwiecie w roku 2006. Przybli¿a najwa¿niejsze wydarzenia spo³eczno-gospodarcze, wp³ywaj¹ce na jej poziom. Charakteryzuje œwiatowy rynek ropy naftowej. Przedstawia te¿ prognozê cen na rok 2007.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, cena ropy

Kaliski M., Staœko D., Trzaskuœ-¯ak B.: Restrukturyzacja i prywatyzacja polskiego sektora gazowniczego w obliczu jego liberalizacji · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 ·
Zeszyt 1
Artyku³ przedstawia analizê przekszta³ceñ sektora gazowniczego na podstawie przyjêtych uregulowañ unijnych,
ustawodawstwa polskiego i przyjêtych do realizacji programów rz¹dowych od roku 1996, kiedy to po przekszta³ceniu z przedsiêbiorstwa pañstwowego – zosta³o powo³ane polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
(PGNiG) S.A. Artyku³ uwzglêdnia analizê kolejnych programów restrukturyzacji organizacyjnej i prywatyzacji
PGNiG. Nawi¹zuje równie¿ do aktów prawa wspólnotowego oraz przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo
Energetyczne. W artykule podjêto próbê oceny wprowadzanych zmian w oparciu o przyjête programy rz¹dowe
i przepisy prawa.
S³owa kluczowe: restrukturyzacja, prywatyzacja, sektor naftowy

Kasza P.: Zmniejszenie szybkoœci reakcji dla zwiêkszenia efektywnoœci zabiegów kwasowania z³ó¿ wêglanowych o wysokiej temperaturze · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 ·
Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych nad zastosowaniem emulsji ropno-kwasowej do zabiegów
kwasowania matrycowego w z³o¿ach wêglanowych o wysokiej temperaturze. Badania by³y prowadzone pod
k¹tem wykorzystania tej technologii do intensyfikacji wydobycia odwiertów z³o¿a BMB. Po zakoñczeniu badañ
wykonano zabieg pilota¿owy. Po potwierdzeniu pozytywnych rezultatów, technologia kwasowania matrycowego
emulsj¹ ropno-kwasow¹ zosta³a wdro¿ona do stosowania w odwiertach z³o¿a BMB. W wyniku wykonanych zabiegów uzyskano wzrost wydobycia ropy i gazu oraz ograniczenie ciœnienia ró¿nicowego.
S³owa kluczowe: kwasowanie, z³o¿e wêglanowe, emulsja ropno-kwasowa
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Kêdracki M.: Degradacja powierzchni terenu wynikaj¹ca ze stosowania metod bezwykopowych i zabezpieczenia przed tym zjawiskiem · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 ·
Tom 24 · Zeszyt 1
Artyku³ wymienia znane sposoby zabezpieczania powierzchni terenu przed degradacj¹ wynikaj¹c¹ ze stosowania
metod bezwykopowych oraz przyk³adowe zabezpieczenia obiektów budowlanych przed skutkami tunelowania.
Rozpatrzenie prawdopodobnych uk³adów naprê¿eñ wokó³ wyrobisk tunelowych prowadzi do okreœlania bezpiecznej szerokoœci sztucznego stropu zabezpieczaj¹cego powierzchniê terenu przed skutkami tunelowania przeciskowego.
S³owa kluczowe: technologie bezwykopowe, tunelowanie, osiadanie terenu

Kozáková ¼., Škvareková E.: Technologie oczyszczania maj¹ce na celu regeneracjê i rewitalizacjê elementów œrodowiska naturalnego · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24
· Zeszyt 1
Techniki oczyszczania maj¹ na celu regeneracjê i rewitalizacjê elementów œrodowiska naturalnego (gleba, woda,
powietrze) w stopniu zbli¿onym do naturalnego. Celem prac oczyszczaj¹cych jest eliminacja zagro¿eñ sanitarnych
i ekoska¿eñ w wyniku ska¿enia gruntu lub wód gruntowych. Skutecznoœæ dzia³añ oczyszczaj¹cych zale¿y od wielu czynników wyszczególnionych w dalszej czêœci artyku³u. Ponadto wymieniono techniki oczyszczania gruntu
(ex situ, in situ), techniki izolacyjne oraz zastosowanie barier i ekranów.
S³owa kluczowe: technologia oczyszczania, regeneracja, rewitalizacja, elementy œrodowiska naturalnego

Lewkiewicz-Ma³ysa A., Winid B.: Interpretacja wskaŸników hydrochemicznych na
przyk³adzie wód wodorowêglanowych antykliny iwonickiej · Wiertnictwo Nafta Gaz
2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W rejonie antykliny iwonickiej wystêpuj¹ wody nisko-, œrednio- i wysokozmineralizowane, które udostêpniono
zarówno w ich naturalnych wyp³ywach (Ÿród³ach) jak i za pomoc¹ odwiertów. S¹ to miêdzy innymi wody typu
HCO3–Ca, HCO3–Ca–Mg, HCO3–Cl–Na zawieraj¹ce tak¿e sk³adniki swoiste. Na podstawie analiz chemicznych
wykonywanych w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat policzono proporcje miêdzy jonami i porównano ich wzajemne
zale¿noœci oraz zmiennoœæ w badanym przedziale czasowym. Dyskutowane wartoœci wskaŸników oraz ich zmiennoœæ mog¹ œwiadczyæ o zwi¹zku z aktywn¹ stref¹ wymiany.
S³owa kluczowe: wskaŸniki hydrochemiczne, wody wodorowêglanowe

Lewkiewicz-Ma³ysa A., Macuda J.: Mo¿liwoœci zagospodarowania niewykorzystanych ujêæ
wód podziemnych w rejonie Krynicy · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule przedstawiono budowê geologiczn¹ i warunki hydrogeologiczne rejonu Krynicy oraz klasyfikacjê hydrochemiczn¹ i chemizm wód podziemnych. Dotyczy to niezagospodarowanych do tej pory ujêæ wód s³abo zmineralizowanych, jak i mineralnych. Najczêœciej s¹ to Ÿród³a, które ze wzglêdu na swoj¹ wydajnoœæ, po³o¿enie
i wysok¹ jakoœæ wody mog¹ byæ wykorzystane jako ujêcia wód pitnych. ród³a o wiêkszej wydajnoœci i zlokalizowane w rejonie zabudowañ mieszkalnych mog¹ s³u¿yæ do zaopatrzenia ludnoœci w wodê pitn¹, natomiast po³o¿one w rejonie szlaków turystycznych, po odpowiednim zagospodarowaniu, udostêpnione dla turystów.
S³owa kluczowe: Krynica, woda pitna, woda Ÿródlana, woda mineralna, woda zgazowana
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Macuda J.: Ocena zmian chemizmu wód podziemnych w rejonie sk³adowiska odpadów
chemicznych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Przemys³ chemiczny wywiera bardzo silny i ró¿norodny wp³yw na wszystkie elementy œrodowiska naturalnego.
Jednym z istotniejszych sposobów jego negatywnego oddzia³ywania jest sk³adowanie odpadów powstaj¹cych
w ró¿nych procesach technologicznych. Dotyczy to g³ównie odpadów powstaj¹cych przy produkcji nawozów
azotowych i tworzyw sztucznych, które zawieraj¹ znaczne iloœci wymywalnych sk³adników zarówno organicznych,
jak i nieorganicznych. Sk³adowane odpady, zw³aszcza w Ÿle uszczelnionych sk³adowiskach, s¹ istotnym Ÿród³em
ska¿enia wód podziemnych i powierzchniowych. W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych wód
podziemnych w rejonie sk³adowiska i na podstawie analizy zmian koncentracji wybranych wskaŸników pokazano
trendy zmian jakoœci wód odp³ywaj¹cych z omawianego rejonu.
S³owa kluczowe: ochrona œrodowiska, wody podziemne, sk³adowiska odpadów

Macuda J., Gasiñski J., Lesiecki J.: Wykorzystanie rur z ¿ywic poliestrowych w konstrukcjach studni odwadniaj¹cych BOT KWB Be³chatów · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007
· Tom 24 · Zeszyt 1
Przy wierceniu studni odwadniaj¹cych w kopalniach wêgla brunatnego, w warunkach znacznie odwodnionego
górotworu, stawia siê wysokie wymagania materia³om u¿ytym do ich wykonania. Tradycyjne materia³y takie jak
stal s¹ w niektórych przypadkach wypierane przez tworzywa sztuczne o unikalnych parametrach technicznych
i u¿ytkowych. Dotyczy to zw³aszcza studni odwadniaj¹cych realizowanych w obrêbie odkrywki, gdzie zachodzi
koniecznoœæ obcinania rur ok³adzinowych w miarê postêpu prac zwi¹zanych z usuwaniem nadk³adu i eksploatacj¹
wêgla brunatnego. Obcinanie kolumn rur ok³adzinowych musi byæ wykonane przed przejœciem koparki, aby jej
ko³o czerpakowe nie uleg³o uszkodzeniu w wyniku kontaktu z przeszkod¹ w postaci stalowej rury. Aktualnie prace te realizowane s¹ przez specjalnie do tego celu zorganizowan¹ grupê górnicz¹, co wi¹¿e siê z okreœlonymi
kosztami i koniecznoœci¹ szczegó³owego zsynchronizowania prac z wydobyciem. W artykule przedstawiono techniczne i technologiczne kryteria doboru poliestrowych rur HOBAS do orurowania wielkoœrednicowych studni odwadniaj¹cych w warunkach geologiczno-górniczych BOT KWB Be³chatów S.A. Unikatowa konstrukcja i wysokie
parametry techniczne tych rur sprawiaj¹, ¿e ulegaj¹ one ³atwemu œciêciu przez ko³o czerpakowe koparki, zachowuj¹c jednoczeœnie pozosta³e parametry wytrzyma³oœciowe na dotychczasowym poziomie. Ich dodatkow¹ zalet¹ jest
odpornoœæ na korozjê oraz ³atwy i bezpieczny sposób ³¹czenia przy pomocy prefabrykowanych po³¹czeñ DCL.
S³owa kluczowe: wiercenie, studnie odwadniaj¹ce, rury poliestrowe

Macuda J., £ukañko £.: Wp³yw stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego na klimat akustyczny œrodowiska · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu ziemnego, jako podstawowe zespo³y technologiczne w systemie jego dystrybucji, nale¿¹ do obiektów stwarzaj¹cych istotne zagro¿enie akustyczne dla otaczaj¹cego œrodowisku. Wielkoœæ
emisji ha³asu i zwi¹zany z tym ich wp³yw na klimat akustyczny œrodowiska zale¿y w znacznej mierze od konstrukcji zastosowanych w nich urz¹dzeñ, parametrów pracy stacji oraz istniej¹cej lokalizacji, czêsto w pobli¿u zabudowy mieszkaniowej. W artykule przedstawiono wp³yw wybranych stacji redukcyjno-pomiarowych gazu na pogorszenie klimatu akustycznego œrodowiska w ich najbli¿szym otoczeniu. Do badañ wytypowano stacje o ró¿nych
rozwi¹zaniach konstrukcyjnych i ró¿nych parametrach technologicznych.
S³owa kluczowe: ochrona œrodowiska, ha³as, dystrybucja gazu

Macuda J., Winid B.: Badania jakoœci wód podziemnych w rejonie Czarnej · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Wystêpowanie w rejonie Karpat z³ó¿ wêglowodorów i zwi¹zanych z nimi horyzontów wód z³o¿owych oraz okalaj¹cych powoduje, ¿e rejon ten jest doœæ specyficzny pod wzglêdem warunków hydrogeologicznych. Wystêpuj¹ tu
zwyk³e wody podziemne, wody o podwy¿szonej mineralizacji, mineralne wody lecznicze, wody swoiste uznane za
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lecznicze oraz solanki. Podstawowym kryterium decyduj¹cym o mo¿liwoœciach wykorzystania tych wód jest ich
sk³ad chemiczny. Zawartoœci poszczególnych sk³adników, a tak¿e ich wzajemne relacje s¹ odzwierciedleniem procesów zachodz¹cych na drodze przep³ywu, a tak¿e czynnikiem decyduj¹cym o jakoœci wody. W artykule przedstawiono wyniki badañ chemicznych wód podziemnych pobranych z dwóch (czêœciowo zlikwidowanych od
spodu) odwiertów naftowych KRN Czarna, tj. nr 5 i 67, Ÿród³a Pod Kieratem oraz nowoodwierconej studni S-1F¯.
Na tej podstawie dokonano ich jakoœciowej oceny w aspekcie mo¿liwoœci ich zagospodarowania jako zwyk³ych
wód pitnych, mineralnych i leczniczych.
S³owa kluczowe: wody z³o¿owe, jakoœæ wód

Nagy S.: Uproszczone szacowanie wartoœci ciœnienia g³owicowego w procesach reiniekcji
geotermalnej · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Wydobycie i powtórne zat³aczanie wód geotermalnych po czêœciowym pozyskaniu ich entalpii sta³o siê problemem na skalê œwiatow¹. Na terenie Polski wystêpuj¹ dwa rodzaje z³ó¿ kolektorowych: porowe oraz szczelinowo-porowe. Zjawiska fizyczne zwi¹zane z zat³aczaniem p³ynów do porowego i szczelinowo-porowego zbiornika
mo¿na podzieliæ na hydrodynamiczne (ciœnienie i szczelinowanie) oraz chemiczne/termodynamiczne zjawiska
zwi¹zane ze zmian¹ temperatury i sk³adu chemicznego p³ynu. Wykorzystano klasyczne wzory z uwzglêdnieniem
skin efektu wywo³anego turbulencj¹ przep³ywu w pobli¿u odwiertu, zmianê lepkoœci i gêstoœci wody w zale¿noœci
od temperatury zat³aczania. W artykule nie przeanalizowano zjawisk chemicznych. Niektóre wnioski zwi¹zane
z procesami powtórnego zat³aczania oparto na w³asnych obserwacjach procesów zat³aczania w Polsce.
S³owa kluczowe: wody geotermalne, powtórne zat³aczanie

Nagy S., Soboñ J.: Powtórne zat³aczanie wód geotermalnych do warstw piaskowców
i wêglanowych ska³ zbiornikowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Eksploatacja i powtórne zat³aczanie wód geotermalnych po czêœciowym pozyskaniu ich entalpii jest powszechnie
stosowan¹ praktyk¹ od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia. W ostatnim czasie „zu¿yte” wody termalne zwykle zat³aczano do kolektorów porowych lub szczelinowo-porowych. Metody iniekcji stosuje siê g³ównie z dwóch
powodów: w celu utrzymania ciœnienia z³o¿owego (szczególnie wa¿ne w przypadku z³ó¿ o wysokiej entalpii) oraz
ze wzglêdu na problemy ekologiczne zwi¹zane z odprowadzeniem du¿ych iloœci zasolonych wód (zasoby o niskiej
entalpii). Dwa typy kolektorów wystêpuj¹ na terenie Polski: porowe i szczelinowo-porowe. Zjawiska fizyczne
zwi¹zane z zat³aczaniem p³ynów do porowego i szczelinowo-porowego zbiornika mo¿na podzieliæ na hydrodynamiczne (odbudowa ciœnienia i szczelinowanie) oraz chemiczne/termodynamiczne zjawiska zwi¹zane ze zmian¹
temperatury i sk³adu chemicznego p³ynu. Niektóre wnioski zwi¹zane z procesami powtórnego zat³aczania oparto
na danych literaturowych oraz w³asnych obserwacjach procesów zat³aczania w Polsce.
S³owa kluczowe: eksploatacja, wody geotermalne, powtórne zat³aczanie

Oracz H., Kalinowski K., Olma T.: Ryzyko i zarz¹dzanie ryzykiem mocami przesy³owymi
na rynku gazu · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Niniejszy artyku³ ma na celu wykazanie wzajemnych relacji pomiêdzy zapewnieniem ci¹g³oœci dostaw gazu ziemnego, a kosztem zakupu praw dostêpu do mocy przesy³owych w procesie miêdzynarodowego przesy³u i handlu
gazem. Omówiono równie¿ znaczenie systemu przesy³owego dla procesu tworzenia miêdzynarodowego (europejskiego) rynku gazu. Zwrócono uwagê na znaczenie efektywnego powi¹zania handlu gazem z rezerwacj¹ mocy przesy³owych w systemie przesy³owym co daje gwarancjê bezpieczeñstwa dostaw gazu od firm wydobywczych do
wskazanego miejsca (klienta). Du¿o uwagi w artykule przywi¹zano do kluczowej roli po³¹czeñ miêdzy ró¿nymi systemami przesy³owymi co doprowadzi do pe³nej dywersyfikacji dostaw i pe³nej konkurencyjnoœci rynku gazu. Przedstawiono równie¿ mo¿liwoœci implementowania narzêdzi in¿ynierii finansowej m.in. kontraktów forward, futures,
swap i option do budowy systemu zarz¹dzania ryzykiem i ich wp³yw na strategiê rozwoju firmy na rynku gazu.
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie ryzykiem, handel gazem, gaz ziemny
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Pinka J., Sidorová M., Vizi L., Wittenberger G.: Rosja jako g³ówny uczestnik œwiatowych
rynków energii · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Federacja Rosji jest jednym z g³ównych uczestników œwiatowych rynków energii. Dysponuje ona wiêksz¹ iloœci¹
udokumentowanych z³ó¿ gazu ziemnego ni¿ jakikolwiek inny kraj, i jest wœród pierwszych 10. krajów z udokumentowanymi z³o¿ami ropy naftowej. Jest najwiêkszym œwiatowym eksporterem gazu ziemnego, drugim najwiêkszym
producentem i eksporterem ropy naftowej oraz trzecim najwiêkszym konsumentem energii. Jednak¿e Rosja mo¿e
zostaæ „numerem jeden” w produkcji ropy naftowej, wyprzedzaj¹c Arabiê Saudyjsk¹. Ponad 70% rosyjskiej nieoczyszczonej ropy jest wysy³ana bezpoœrednio za granicê, podczas gdy pozosta³e 30% jest rafinowane na miejscu.
Rosyjska ropa naftowa jest wysy³ana ruroci¹giem „PrzyjaŸñ” do Bia³orusi, Ukrainy, Niemiec, Polski i innych krajów Europy Œrodkowej, w tym Wêgry, S³owacja i Republika Czech. Pozosta³a czêœæ eksportu ropy kierowana jest
do portów na Morzu Czarnym i jest sprzedawana na œwiatowych rynkach.
S³owa kluczowe: energia, rynek energii, produkcja ropy naftowej

Pinka J., Wittenberger G., Sidorová M., Vizi L.: Wykorzystanie energii geotermalnej
w elektrociep³owniach · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Obecnie energia geotermalna powa¿nie zyskuje na znaczeniu. Jest ona rodzajem energii pozyskiwanym z ciep³a
j¹dra Ziemi. Charakteryzuje j¹ czystoœæ, obfitoœæ i pewnoœæ. Je¿eli jest odpowiednio zarz¹dzana, mo¿e stanowiæ
zrównowa¿one Ÿród³o energii odnawialnej. Mo¿na wymieniæ trzy podstawowe zastosowania energii geotermalnej:
produkcja energii elektrycznej, produkcja energii cieplnej oraz pompy ciep³a. Wyniki badañ geologicznych plasuj¹ S³owacjê na wysokim miejscu wœród krajów o du¿ym potencjale geotermalnym. Projekt wykorzystanie energii
geotermalnej na obszarze wystêpowania wschodnios³owackiego neogenu wesz³a w³aœnie w fazê testów produkcyjnych. W artykule skoncentrowano siê na opisie ka¿dej z faz wykorzystanie wód geotermalnych.
S³owa kluczowe: woda geotermalna, otwór geotermalny, pompy ciep³a, zbiornik geotermalny, elektrociep³ownia
geotermalna, para, elektrycznoœæ

Pokrzywniak C.: Analiza rozwi¹zañ technicznych i efektywnoœci stosowanych procesów
glikolowego osuszania gazu ziemnego · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Gaz wydobywany ze z³o¿a zawiera ró¿nego rodzaju zanieczyszczenia – jednym z nich jest woda. Stosowane
obecnie w œwiecie technologie osuszania gazu opieraj¹ siê g³ównie na metodach glikolowych. W pracy przedstawiono najwa¿niejsze schematy technologiczne osuszania stosowane w polskich kopalniach gazu oraz omówiono
podstawowe procesy zwi¹zane z obni¿aniem strat glikolu w gazie i zwiêkszeniu efektywnoœci osuszania. Praca zawiera porównanie efektywnoœci metod z punktu widzenia osi¹gniêtej temperatury rosy pary wodnej.
S³owa kluczowe: gaz ziemny, osuszanie gazu, transport gazu

Prigorovska T.O.: Modelowanie wirowego ruchu œwidra PDC · Wiertnictwo Nafta Gaz
2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule podjêto próbê wyjaœnienia procesu wirowania œwidra PDC jako integralnej czêœci rzeczywistych warunków wiercenia. Wykazano, ¿e przyczyn¹ powstawania ruchu wirowego jest nie tylko niejednorodnoœæ górotworu, ale równie¿ brak wywa¿enia œwidra i ogólna niemo¿noœæ stworzenia ca³kowicie stabilnego uk³adu wiertniczego. Poprzednie modele œwidra by³y oparte na za³o¿eniu, ¿e wszystkie si³y tn¹ce s¹ stabilne i ¿e oscylacje
œwidra same siê pojawiaj¹ lub s¹ stochastyczne. Opieraj¹c siê na teorii prawdopodobieñstwa, okreœlono wartoœæ si³
tn¹cych dla ka¿dego ostrza i uogólniono reakcjê czo³a œwidra. Nastêpnie przeanalizowano oscylacje œwidra i zjawiska wirowania.
S³owa kluczowe: przewód wiertniczy, oscylacje, œwider PDC, wirowanie, energia kinetyczna, górotwór
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Qureshi A., Miska S., Miska W.: Analiza wykorzystania wg³êbnych mechanicznych urz¹dzeñ czyszcz¹cych do skutecznego oczyszczania otworu · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007
· Tom 24 · Zeszyt 1
Z danych terenowych wynika, ¿e w silnie odchylonych i poziomych otworach wiertniczych zwierciny gromadz¹
siê w dolnej czêœci przestrzeni pozarurowej pod wp³ywem si³y grawitacji. Prowadzi to do znacznego wzrostu ECD
oraz momentu; mo¿e równie¿ spowodowaæ zablokowanie rury oraz problemy z zachowaniem stabilnoœci otworu.
W³aœciwa kontrola w³aœciwoœci reologicznych, wielkoœci przep³ywu i prêdkoœci obrotowej w niektórych przypadkach mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ca. Równie¿ powszechnie stosowane techniki intensywnej cyrkulacji,
a tak¿e z wykorzystaniem cieczy o wysokiej/niskiej lepkoœci oraz du¿ej gêstoœci mog¹ okazaæ siê niemo¿liwe lub
nieskuteczne. Do pokonania tej trudnoœci na przewodzie zastosowano mechaniczne wg³êbne urz¹dzenie czyszcz¹ce w celu pobudzenia zwiercin i utworzenia zawiesiny, która zostanie wyniesiona na powierzchniê wraz
z p³uczk¹ wiertnicz¹. Urz¹dzenia tego typu wyposa¿one s¹ w ostrza, które wywo³uj¹ po¿¹dany efekt hydrodynamiczny w trakcie obrotu przewodu wiertniczego, i w wyniku czego zwierciny zostaj¹ podniesione z miejsca gromadzenia siê. G³ówne mechanizmy zwi¹zane z czyszczeniem otworu polegaj¹ na wzbiciu osadu, odpowiednich
w³aœciwoœciach reologicznych p³uczki wiertniczej oraz hydrauliki.
S³owa kluczowe: wiercenie, oczyszczanie dna otworu, otwory horyzontalne

Rado R., Lubaœ J.: Koncepcja wiercenia eksploatacyjnych otworów kierunkowych i horyzontalnych z okreœleniem konturu ropa-woda · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom
24 · Zeszyt 1
Wraz z postêpem techniki i technologii w wiertnictwie, otwory kierunkowe sta³y siê powszechnie wykorzystywane w wierceniach udostêpniaj¹cych z³o¿a. Obni¿enie nak³adów na wiercenie i zwiêkszenie trafnoœci otworu
mo¿na uzyskaæ przez zastosowanie wiercenia otworu kierunkowego z odcinkiem pilotowym. Wiercenia takie pozwala na dok³adne okreœlenie granicy konturu ropa-woda. Dok³adne okreœlenie po³o¿enia tej granicy zwiêksza
szanse na wykonanie otworu kierunkowego w poziomie roponoœnym. Artyku³ prezentuje technikê i technologiê
wykonania otworu pilotowego i w œlad za nim otworu kierunkowego. Autorzy skupili siê na przedstawieniu techniki wykonania tego otworu w zestawieniu z poniesionymi poniesionych nak³adami na jego wykonanie.
S³owa kluczowe: wiercenie, otwory kierunkowe, kontur ropa-woda

Rado R., Lubaœ J.: Próba wyznaczenia modelu wiercenia narzêdziami PDC na przyk³adzie wiercenia w wybranych strukturach geologicznych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007
· Tom 24 · Zeszyt 1
Narzêdzia PDC odznaczaj¹ wysokimi postêpami wiercenia i osi¹ganymi przerwiertami. Stosowanie tych narzêdzi
jest efektywne i przyczynia siê do zwiêkszania prêdkoœci wiercenia, a co za tym idzie, obni¿enia kosztów wiercenia.
W³aœciwe wyznaczenie optymalnych parametrów technologii wiercenia jest zwi¹zane z procesem optymalizacji.
Aby przeprowadziæ taki proces, niezbêdne jest zidentyfikowanie matematycznego modelu wiercenia danym narzêdziami w odpowiednim interwale geologicznym. Artyku³ prezentuje wyznaczenie matematycznego modelu
wiercenia narzêdziami PDC dla zapadliska przedkarpackiego.
S³owa kluczowe: œwidry PDC, model wiercenia, wiercenie otworów
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Rybicki C., Blicharski J.: Problemy przemieszczania siê wody z³o¿owej w czasie eksploatacji z³ó¿ gazu ziemnego i Podziemnych Magazynów Gazu · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007
· Tom 24 · Zeszyt 1
Artyku³ dotyczy zagadnieñ zwi¹zanych z eksploatacj¹ z³ó¿ gazu ziemnego pracuj¹cych w warunkach wodnonaporowych. Przedstawione zosta³y metody oceny warunków energetycznych z³ó¿ gazu ziemnego oraz metody okreœlania intensywnoœci dop³ywu wody do z³ó¿ wêglowodorów. W oparciu o przedstawiony model matematyczny wykonano obliczenia dla przyk³adowego z³o¿a gazu pracuj¹cego w warunkach ruchomej wody z³o¿owej.
S³owa kluczowe: eksploatacja gazu, dop³yw wody, bilans masowy, strefa wodonoœna

Rzepka M., Stryczek S.: Laboratoryjne metody oceny trwa³oœci stwardnia³ych zaczynów
cementowych stosowanych do uszczelniania otworów wiertniczych · Wiertnictwo Nafta
Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule omówiono laboratoryjne metody oceny trwa³oœci stwardnia³ych zaczynów cementowych stosowanych
do uszczelniania otworów wiertniczych, które polegaj¹ na ocenie m.in. parametrów wytrzyma³oœciowych stwardnia³ego zaczynu cementowego, jego porowatoœci i przepuszczalnoœci dla gazu oraz typu powsta³ej mikrostruktury.
Artyku³ przedstawia równie¿ przyk³adowe wyniki badañ stwardnia³ych zaczynów cementowych uzyskane dla
próbek eksponowanych przez d³ugi czas w symulowanych warunkach otworowych w wodach z³o¿owych o wysokiej mineralizacji i temperaturach 95÷120°C.
S³owa kluczowe: zaczyn cementowy, otwór wiertniczy, cementowanie rur

Sabyrova M.: Eksploatacja ropy naftowej i gazu w Kazachstanie · Wiertnictwo Nafta
Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Artyku³ opisuje przemys³ naftowy Kazachstanu. Jest to wa¿na czêœæ przemys³u narodowego, stanowi o bezpieczeñstwie i ekonomii kraju. Autorzy przedstawili równie¿ wspó³pracê miêdzynarodow¹ przy eksploatowaniu tych
surowców. Opisano dynamikê wydobywania oraz transportowania surowców naftowych w Kazachstanie.
S³owa kluczowe: eksploatacja wêglowodorów, transport, przemys³ naftowy

Škvareková E., Kozáková ¼.: Mo¿liwoœci zastosowania metod oczyszczania œrodowiska
skalnego ze ska¿eñ produktami ropopochodnymi · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 ·
Tom 24 · Zeszyt 1
Wraz z przedostawaniem siê produktów ropopochodnych mo¿e dojœæ do ska¿enia œrodowiska naturalnego. Obecnoœæ produktów ropopochodnych w wodach gruntowych i otaczaj¹cych ska³ach powoduje powstawanie niekorzystnych zmian chemicznych i fizycznych otaczaj¹cej struktury wodnej. W przypadku wyst¹pienia zanieczyszczenia
terenu konieczne jest dobranie odpowiedniej metody oczyszczania. Metody oczyszczania mog¹ byæ stosowane
wed³ug ró¿nych kryteriów. W artykule przedstawiono przyk³ad zastosowania metod oczyszczania, zastosowanych
procedur interpretacji oraz wizualny przyk³ad wyników dla oœrodka ECOPPROBE 5 w Lom Vèeláre.
S³owa kluczowe: produkty ropopochodne, wody gruntowe, metody oczyszczania
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Solecki T.: Zastosowanie odwiertów ch³onnych w ochronie œrodowiska na przyk³adzie
uzdrowiska Ustroñ · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W uzdrowisku Ustroñ oddano do u¿ytku w latach 90. XX wieku odwiert ch³onny oznaczony identyfikatorem C-1,
zaprojektowany przy udziale pracowników Wydzia³u Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH jako pierwszy odwiert
ch³onny w Polsce do usuwania z aktywnej biosfery solanek pozabiegowych. Zastosowanie odwiertu C-1 jako odbiornika solanek pozabiegowych pozwoli³o ochroniæ wody powierzchniowe rzeki Wis³y z bogatym ¿yciem biologicznym w górnym jej biegu, oraz przyczyni³o siê do rozwoju uzdrowiska, obecnie o europejskiej renomie.
W artykule przedstawiono na tle budowy geologicznej analizê pracy odwiertu ch³onnego, z uwzglêdnieniem zabiegów zwiêkszaj¹cych ch³onnoœæ strefy przyodwiertowej.
S³owa kluczowe: odwiert ch³onny, ochrona œrodowiska, solanka pozabiegowa

Steliga T., Kapusta P., Jakubowicz P.: Biodegradacja ex situ gruntu z klasycznych
gazowni ska¿onego wêglowodorami ropopochodnymi · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 ·
Tom 24 · Zeszyt 1
Artyku³ podejmuje zagadnienia zwi¹zane z problemem oczyszczania gruntu ska¿onego w wyniku dzia³alnoœci klasycznych gazowni, które obecnie zosta³y wy³¹czone z eksploatacji. Przedstawiono opracowane metodyki chromatograficzne umo¿liwiaj¹ce jakoœciow¹ identyfikacjê i iloœciowe oznaczenie poszczególnych wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych (TPH i WWA) w gruncie z wytypowanej do badañ gazowni. Omówiono wyniki badañ
w skali pó³technicznej oczyszczania gruntu ska¿onego zanieczyszczeniami ropopochodnymi (TPH, WWA) z wykorzystaniem bioremediacji podstawowej i bioaugmentacji poprzez inokulacjê mikroorganizmami autochtonicznymi. Prowadzone badania pozwalaj¹ przeœledziæ przebieg procesu oczyszczania gruntu, dobraæ optymalne dawki
substancji biogennych i okreœliæ ramy czasowe prowadzonego procesu. Ca³y cykl oczyszczania gruntu monitorowano za pomoc¹ chromatografii gazowej GC. Oceny stopnia biodegradacji poszczególnych wêglowodorów alifatycznych dokonano na podstawie zmian zawartoœci oznaczonych chromatograficznie oraz za pomoc¹ przyjêtych
wskaŸników stopnia biodegradacji: C17/Pr i C18/F. Szczególn¹ uwagê zwrócono na biodegradacjê wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych wystêpuj¹cych w oczyszczanym gruncie w znacznych iloœciach. Opracowano chromatograficzna metodyka oznaczania WWA w gruncie umo¿liwi³a ocenê biodegradacji poszczególnych
wêglowodorów aromatycznych. Ponadto podjêto próby opracowania modelu biodegradacji TPH i WWAs z zastosowaniem 17a(H),21b(H)-hopanu.
S³owa kluczowe: biodegradacja, wêglowodory ropopochodne, oczyszczanie gruntu

Stopa J., Rychlicki S., Kosowski P.: Prognoza ekonomiki podziemnego magazynowania
gazu w Polsce · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule zaprezentowano zagadnienia zwi¹zane z ekonomik¹ podziemnego magazynowania gazu w Polsce na
tle sytuacji w Europie. Podstawowym rozpatrywanym zagadnieniem s¹ taryfy za komercyjne magazynowanie
gazu ziemnego. Tego typu dzia³alnoœæ nie jest obecnie w Polsce prowadzona, ale w przypadku zwiêkszenia dostêpnych pojemnoœci magazynowych oraz wejœcia na rynek podmiotów konkuruj¹cych z PGNiG S.A. w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, tego typu us³ugi bêd¹ musia³y byæ wprowadzone. W artykule przedstawiono wybrane
taryfy obowi¹zuj¹ce w krajach europejskich oraz przedstawiono wariantowe prognozy komercyjnych taryf dla warunków polskich, w zale¿noœci od przyjêtych za³o¿eñ ekonomicznych i technicznych. Wyniki obliczeñ pokazuj¹,
¿e wysokoœæ op³at za PMG w Polsce mog³aby byæ konkurencyjna w stosunku do stawek obowi¹zuj¹cych w Europie Zachodniej.
S³owa kluczowe: ekonomika, podziemny magazyn gazu, cena gazu
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Stopa J., Rychlicki S., Wojnarowski P.: Zastosowanie odwiertów multilateralnych na
z³o¿ach ropy naftowej w póŸnej fazie eksploatacji · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 ·
Tom 24 · Zeszyt 1
Systemy multilateralne w porównaniu z konwencjonalnymi odwiertami oferuj¹ szereg korzyœci takich jak: mo¿liwoœæ zwiêkszenia zasobów poprzez udostêpnienie partii z³o¿a nie objêtych dotychczasow¹ eksploatacj¹, przyspieszenie wydobycia, zmniejszenie kosztów ponoszonych w trakcie realizacji projektu wydobywczego dziêki
wykorzystaniu wspólnego odcinka pionowego dla wielu ga³êzi poziomych lub nachylonych. Obecnie, dziêki wysokiej cenie ropy naftowej, odwierty tego typu mog¹ stanowiæ atrakcyjn¹ alternatywê udostêpnienia z³ó¿ na ka¿dym etapie eksploatacji. W pracy przeprowadzono ocenê efektywnoœci technicznej zastosowania odwiertu multilateralnego na przyk³adowym, czêœciowo sczerpanym z³o¿u ropy naftowej w Polsce. Z wykorzystaniem symulacji
komputerowej wykonano analizê porównawcz¹ miêdzy odwiertem pionowym, horyzontalnym oraz multilateralnym, a tak¿e oszacowano wydajnoœci takich otworów. Wed³ug wyników symulacji, zastosowanie odwiertu multilateralnego wp³ynê³o na znacz¹ce zwiêkszenie wydobycia ze z³o¿a oraz jego równomierne sczerpanie dziêki
objêciu eksploatacj¹ du¿ej czêœci z³o¿a.
S³owa kluczowe: odwiert multilateralny, eksploatacja ropy, wskaŸnik sczerpania z³o¿a

Stopa J., Such P., Rychlicki S.: Badania teoretyczne i laboratoryjne sorpcji triazyny
w oœrodku porowatym · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W polach naftowych i magazynach gazu ziemnego du¿y problem dla systemów produkcji mog¹ stwarzaæ beztlenowe bakterie redukuj¹ce siarkê (SRB – Sulfate Reducing Bacteria). Ich metabolicznym produktem ubocznym jest
siarkowodór (H2S), który ³¹cz¹c siê z jonami ¿elaza tworzy osady siarczku ¿elaza (FexSy). W artykule omówione
zosta³y rezultaty prac badawczych przeprowadzonych wspólnie przez zespó³ INiG w Krakowie oraz WWNiG
AGH. Badania laboratoryjne wykonano na materiale rdzeniowym pochodz¹cym ze œrodowiska z³o¿owego jednego z podziemnych magazynów gazu w Polsce. W ramach pracy przedstawiono oryginaln¹ metodykê prowadzenia i interpretacji eksperymentów laboratoryjnych oraz okreœlono pojemnoœæ sorpcyjn¹ ska³ w zale¿noœci od stê¿enia sk³adnika aktywnego, jakim by³a sym-triazyna, w roztworze. Pozwala to na wyznaczenie zale¿noœci pomiêdzy
iloœci¹ zat³oczonego biocydu a stê¿eniem biocydu w skale.
S³owa kluczowe: eksploatacja gazu, sorpcja, triazyny, bakterie beztlenowe

Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M., Czekaj L.: Pêcznienie mineralno-chemiczno-organicznych mieszanek gruntowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule zaprezentowano wyniki badañ nad okreœlaniem podatnoœci na pêcznienie, obrobionych chemicznie,
mieszanek odpadów p³uczek wiertniczych z dodatkami sk³adników organicznych i gleby. Badania te prowadzono
w ramach realizacji tematu dotycz¹cego metod przetwarzania i zagospodarowania odpadów wiertniczych [5].
W wyniku przeprowadzonych analiz oznaczono wartoœci: wilgotnoœci naturalnej, wilgotnoœci pêcznienia, wskaŸników pêcznienia i stopni pêcznienia, mineralno-chemiczno-organicznych mieszanek gruntowych. Okreœlono
równie¿ tendencje zmian wartoœci wskaŸników pêcznienia, w zale¿noœci od sk³adu sporz¹dzonych mieszanek
S³owa kluczowe: geoin¿ynieria, grunty, pêcznienie gruntów, badania laboratoryjne

Stryczek S., Gonet A., Wiœniowski R.: Wp³yw temperatury na w³aœciwoœci technologiczne zaczynów uszczelniaj¹cych stosowanych do prac geoin¿ynieryjnych · Wiertnictwo
Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Zaczyn uszczelniaj¹cy musi spe³niaæ szereg wymagañ wynikaj¹cych ze specyfiki warunków wystêpuj¹cych
w otworach iniekcyjnych podczas uszczelniania i wzmocnienia górotworu. Zaczyny uszczelniaj¹ce stosowane
w pracach geoin¿ynieryjnych powinny zapewniaæ w³aœciwy przebieg iniekcji oraz posiadaæ du¿¹ odpornoœæ na
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czynniki panuj¹ce w górotworze. Ze wzglêdu na warunki atmosferyczne, w jakich wykonuje siê prace iniekcyjne
(du¿a amplituda temperatury), nale¿y przy opracowywaniu receptur uwzglêdniæ ten fakt. W artykule przedstawione zastan¹ wyniki badañ wp³ywu temperatury (5, 10, 20°C) na w³aœciwoœci technologiczne zaczynu uszczelniaj¹cego sporz¹dzanego na osnowie cementu hutniczego CEM III/B – 32,5 oraz cementu CEM III/C – 32,5.
S³owa kluczowe: geoin¿ynieria, zaczyny uszczelniaj¹ce, badania laboratoryjne

Stryczek S., Wiœniowski R., Gonet A.: Wp³yw plastyfikatorów na w³aœciwoœci reologiczne
zaczynów uszczelniaj¹cych do prac geoin¿ynieryjnych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 ·
Tom 24 · Zeszyt 1
Jednym z najbardziej istotnych czynników, oprócz wyboru optymalnej metody i technologii, wp³ywaj¹cych na
skutecznoœæ uszczelniania gruntów i ska³ metodami geoin¿ynieryjnymi (iniekcja otworowa), jest dobór rodzaju zaczynu uszczelniaj¹cego o odpowiednich parametrach technologicznych do istniej¹cych warunków geologicznych,
geotechnicznych, górniczych i hydrogeologicznych. Jednym z wa¿niejszych parametrów œwie¿ego zaczynu s¹
jego w³aœciwoœci reologiczne (parametry oraz model reologiczny). Prawid³owo dobrane parametry reologiczne
umo¿liwiaj¹ obliczenie oporów przep³ywu zaczynu w systemie cyrkulacyjnym, co z kolei skutkuje: doborem
parametrów technologicznych iniekcji (czas i ciœnienie iniekcji), zasiêgiem penetracji zaczynu w iniekowanym
oœrodku. W artykule przedstawione zostan¹ wyniki badañ wp³ywu wybranych plastyfikatorów produkcji krajowej
na w³aœciwoœci reologiczne zaczynów uszczelniaj¹cych.
S³owa kluczowe: geoin¿ynieria, zaczyny uszczelniaj¹ce, plastyfikatory, w³aœciwoœci reologiczne

Such P., Turkiewicz A., Kapusta P., Stopa J., Rychlicki S.: Zastosowanie biocydów
w celu ograniczenia rozwoju flory bakteryjnej w PMG · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 ·
Tom 24 · Zeszyt 1
Technologia zat³aczania biocydów jest stosowana od kilku lat na obiekcie PMG Wierzchowice. Jej opracowanie
by³o odpowiedzi¹ na pojawienie siê biogennego siarkowodoru w magazynowanym gazie, w zwi¹zku z aktywnoœci¹ metaboliczn¹ bakterii redukuj¹cych siarczany (SRB). W artykule autorzy przedstawili badania na temat zastosowania biocydów w celu ograniczenia rozwoju bakterii na podziemnym magazynie gazu Wierzchowice.
S³owa kluczowe: podziemny magazyn gazu, flora bakteryjna, biocydy

Tataru A., Piteiu M.A., Stefanescu D.-P., Vlasin I.: Nowe rozwi¹zania techniczne w przedsiêbiorstwie Romgaz w zakresie wiercenia, rurowania i opróbowania otworów produkuj¹cych gaz ziemny · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule przedstawiono zastosowanie okreœlonych dzia³añ w zakresie poszukiwañ nowych z³ó¿ gazu ziemnego,
jak równie¿ rehabilitacji z³ó¿ dojrza³ego (brunatnego) gazu ziemnego w sytuacjach czêsto napotkanych w praktyce. Autorzy przekazuj¹ nowe doœwiadczenia w zakresie wiercenia, rurowania i opróbowania otworów produkuj¹cych gaz ziemny na przyk³adzie szczegó³owej analizy konkretnych przypadków.
S³owa kluczowe: wiercenia, opróbowanie otworu gazowego, rehabilitacja

Twardowski K., Dro¿d¿ak R.: Uwarunkowania dotycz¹ce laboratoryjnych metod oznaczania wodoprzepuszczalnoœci gruntów · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Praca zawiera przegl¹d literaturowy stosowanych w praktyce metod laboratoryjnych oznaczania wodoprzepuszczalnoœci gruntów. W oparciu o przes³anki teoretyczne i doœwiadczenia praktyczne okreœlono ograniczenia i najbardziej korzystne warunki stosowalnoœci poszczególnych metod.
S³owa kluczowe: wodoprzepuszczalnoœæ, wspó³czynnik filtracji, metody badawcze
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Vasyuchkov Yu. F.: Ocena wydobycia metanu ze z³ó¿ wêgla · Wiertnictwo Nafta Gaz
2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule przedstawiono zagadnienie wydobycia metanu ze z³ó¿ wêgla. Gaz ten mo¿na pozyskaæ z dowolnego
miejsca, w którym wystêpuj¹ ska³y z³o¿owe. Koncepcja pozyskiwania metanu obejmuje aspekt ekonomiczny, ze
wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia op³acalnoœci przedsiêwziêcia.
S³owa kluczowe: z³o¿e wêgla, wydobycie metanu

Wilk S., Galas M., Traple J.: Ocena stanu technicznego eksploatowanych gazoci¹gów
stalowych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule przedstawiono ocenê stanu technicznego gazoci¹gów stalowych po d³ugim okresie eksploatacji. Na
przyk³adzie praktycznym przedstawiono metodykê oceny stanu technicznego gazoci¹gu stalowego. Przytoczone
zosta³y terenowe i laboratoryjne wyniki badañ oceny stanu technicznego gazoci¹gów stalowych po d³ugim okresie
eksploatacji w aspekcie przebiegu procesu korozji, oraz w aspekcie badañ wytrzyma³oœciowych niszcz¹cych i nieniszcz¹cych materia³u rur przewodowych.
S³owa kluczowe: eksploatacja gazoci¹gów, korozja, badania wytrzyma³oœciowe

Winid B., Brudnik K., Przyby³o J.: Ocena sytuacji hydrogeologicznej z³o¿a soli Wieliczka w rejonie wycieków WVI-32, WVII-16 i WVI-6 na podstawie zmian ich parametrów chemicznych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Wycieki WVI-32, WVII-16 i WVI-6 charakteryzuj¹ siê niepe³nym nasyceniem wzglêdem halitu. W artykule analizowano zmiennoœæ zawartoœci jonów chlorkowych i siarczanowych oraz policzonego na ich podstawie wskaŸnika
siarczanowoœci w okresie istnienia wycieków. Zakres zawartoœci jonów siarczanowych jest podobny dla wszystkich badanych wyciekach i wiêkszy ni¿ jonów chlorkowych. Wycieki ró¿ni¹ siê zawartoœci¹ Cl– i zró¿nicowaniem
tego sk³adnika. Na podstawie wartoœci wspó³czynników korelacji dla zawartoœci badanych sk³adników i policzonego na ich podstawie wskaŸnika siarczanowoœci przeprowadzono ocenê sytuacji hydrogeologicznej w rejonie
omawianych wycieków.
S³owa kluczowe: hydrogeologia, z³o¿a soli, wycieki

Wiœniowski R., Stryczek S., Skrzypaszek K.: Kierunki rozwoju badañ nad reologi¹
p³ynów wiertniczych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule przedstawiono rozwój badañ nad w³aœciwoœciami reologicznymi p³ynów stosowanych w ro¿nych procesach in¿ynierskich. W ujêciu historycznym opisano przyrz¹dy pomiarowe oraz metody badawcze. Nastêpnie
przedstawiono najnowsze rozwi¹zania konstrukcyjne aparatury pomiarowej, opisuj¹c ich wady i zalety. Analizuj¹c
obowi¹zuj¹ce w przemyœle naftowym akty normatywne, precyzuj¹ce zasady pomiaru i wyznaczania parametrów
reologicznych p³ynów, nakreœlono kierunki rozwoju metod pomiarowych i ewentualnych zmian istniej¹cych procedur.
S³owa kluczowe: reologia p³ynów wiertniczych, zasady pomiaru, procedury pomiarowe
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Wiœniowski R., Ziaja J.: Projektowanie wielkogabarytowych horyzontalnych przewiertów sterowanych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Horyzontalne przewierty sterowane wykonywane s¹ dla ró¿nych potrzeb dzia³alnoœci in¿ynierskiej, pocz¹wszy od
prac geoin¿ynieryjnych, geotechnicznych, hydrotechnicznych, budowlanych, telekomunikacyjnych, poprzez aplikacje zwi¹zane z in¿ynieri¹ i ochron¹ œrodowiska na ró¿nych zastosowaniach w górnictwie podziemnym i odkrywkowym koñcz¹c. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie technologiczne oraz logistyczne poszczególnych aplikacji,
horyzontalne przewierty sterowane dzieli siê na przewierty ma³o-, normalno- i wielkoœrednicowe. O ile technologia wykonywania przewiertów ma³o- i normalnoœrednicowych zosta³a obecnie w pe³ni dopracowana, to na podstawie doœwiadczeñ in¿ynierskich nale¿y stwierdziæ, ¿e przewierty wielkoœrednicowe wymagaj¹ utworzenia dodatkowych, odmiennych procedur organizacyjno-technicznych. Brak tych rozwi¹zañ jest powodem powstawania
awarii i komplikacji, wyd³u¿aj¹cych czas prac technologicznych oraz przyczyn¹ ponadnormatywnych kosztów
realizacji projektu. W artykule zaproponowano metodykê projektowania i wykonywania wielkoœrednicowych horyzontalnych przewiertów sterowanych, opracowan¹ na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH i zgodn¹ ze
standardem UNIDO.
S³owa kluczowe: przewiert horyzontalny, standard UNIDO, metodyka projektowa

Wójcikowski M.: Badania laboratoryjne regeneracji glikolu trójetylenowego (TEG)
z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 ·
Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule przedstawiono stan obecny regeneracji glikoli stosowany w polskim przemyœle naftowym. Nastêpnie
przedstawiono zalety grzania mikrofalowego oraz wskaza³ na mo¿liwoœæ zastosowania tego¿ sposobu do regeneracji TEG. W tym celu zmontowano stanowisko badawcze, którego g³ównymi sk³adnikami s¹: kocio³ mikrofalowy
typu RM 800 produkcji wroc³awskiej firmy „Plazmatronika” oraz mikroprocesorowa aparatura do wolumetrycznego miareczkowania wody z u¿yciem odczynnika Karla Fischera typu DL 39 produkcji znanej szwajcarskiej firmy
Mettler Toledo. Autor opisa³ otrzymane wyniki przeprowadzonych badañ oraz podda³ je krótkiej analizie, wskazuj¹c jednoczeœnie na bardzo korzystny wp³yw zastosowania pró¿ni w procesie regeneracji trójetylenglikolu z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego
S³owa kluczowe: przemys³ naftowy, regeneracja glikoli, badania laboratoryjne

Wysocki S., Bielewicz D., Wysocka M.: Badania wp³ywu nowo opracowanych p³uczek
kationowo-skrobiowych na zmianê przepuszczalnoœci oœrodka przy u¿yciu filtrów ceramicznych · Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badañ wp³ywu nowoopracowanych p³uczek wiertniczych z dodatkiem polimerów kationowych, przeznaczonych do dowiercania z³ó¿ wêglowodorów, na zmiany przepuszczalnoœci
oœrodka. Badania przeprowadzono w symulowanych warunkach otworowych, z wykorzystaniem dynamicznej prasy
filtracyjnej HTHP. Jako symulatora ska³y u¿yto filtrów ceramicznych o znanej przepuszczalnoœci. Wyniki badañ
wykaza³y, ¿e nowo opracowane p³uczki kationowo-skrobiowe w znacznie mniejszym stopniu uszkadzaj¹ przepuszczalnoœæ oœrodka ni¿ p³uczka do dowiercania, stosowana przez jeden z krajowych serwisów p³uczkowych. Ze
wzglêdu na niewielk¹ iloœæ sk³adników u¿ytych do sporz¹dzenia p³uczek, charakteryzuj¹ siê one mo¿liwoœci¹
³atwej regulacji parametrów technologicznych i stosunkowo nisk¹ cen¹. Dodatkowe badania potwierdzi³y ponadto
skuteczne dzia³anie inhibituj¹ce opracowanych p³uczek.
S³owa kluczowe: p³uczki kationowo-skrobiowe, p³uczki do dowiercania, przepuszczalnoœæ
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Zalewska E., Szuflicki M.: Koncesjonowanie dzia³alnoœci poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce · Wiertnictwo Nafta
Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W artykule przedstawiono procedury uzyskiwania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie z³ó¿
ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce wraz z aktualnym stanem udzielonych koncesji. Okreœlono obszary przetargowe i bezprzetargowe oraz rejony w stosunku, do których trwaj¹ procedury administracyjne w celu udzielenia
nowych koncesji.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, gaz ziemny, koncesja, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, ustanowienie
u¿ytkowania górniczego

Zawisza L.: Hydrodynamiczne modelowanie procesu migracji i akumulacji wêglowodorów w basenie naftowym zapadliska przedkarpackiego · Wiertnictwo Nafta Gaz
2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
Z analizy ciœnieñ z³o¿owych oraz zmian mineralizacji i chemizmu wód wg³êbnych w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego wynika, ¿e w utworach tych wystêpuj¹ dwa ró¿ne systemy hydrodynamiczne. Wody podziemne w pó³nocnej czêœci zapadliska przedkarpackiego p³yn¹ z pó³nocy (od wychodni miocenu) na po³udnie, natomiast w czêœci po³udniowej z po³udnia (tzn. spod Karpat) na pó³noc. Nastêpnie wody te ³¹cz¹ siê ze sob¹ i p³yn¹
g³ówn¹ osi¹ zapadliska, wzd³u¿ brzegu Karpat, w kierunku wschodnim. Kierunki przep³ywu wód wg³êbnych
w czêœci zewnêtrznej (pó³nocnej) zapadliska s¹ zatem doœrodkowe, a w czêœci centralnej (po³udniowej) odœrodkowe. Na tle przedstawionej w artykule klasyfikacji basenów naftowych, basen zapadliska przedkarpackiego jest
basenem przejœciowym pomiêdzy basenem odœrodkowym a doœrodkowym i nale¿y do obszarów bardzo perspektywicznych. Potencjalne pu³apki z³o¿owe powinny byæ zwi¹zane ze strefami o podwy¿szonej mineralizacji wód
wg³êbnych, podwy¿szonej przepuszczalnoœci oraz podwy¿szonej prêdkoœci filtracji. Prawid³owoœci te potwierdzaj¹ liczne odkryte do tej pory w zapadlisku przedkarpackim z³o¿a gazu ziemnego. W pracy przedstawiono wyniki
hydrodynamicznego modelowania procesu migracji i akumulacji wêglowodorów w basenie naftowym zapadliska
przedkarpackiego. Dane dotycz¹ce rozk³adu pola hydrodynamicznego, prêdkoœci filtracji oraz zmian chemizmu
wód podziemnych pos³u¿y³y do wyznaczenia stref perspektywicznych dla wystêpowania z³ó¿ gazu ziemnego.
S³owa kluczowe: modelowanie hydrodynamiczne, migracja wêglowodorów, akumulacja wêglowodorów, zapadlisko
przedkarpackie

Ziaja J., Wiœniowski R., Goœciñski £.: Dobór narzêdzi wierc¹cych stosowanych w sterowanych przewiertach horyzontalnych w oparciu o program komputerowy „HORIZON”
· Wiertnictwo Nafta Gaz 2007 · Tom 24 · Zeszyt 1
W ci¹gu ostatnich lat coraz bardziej popularne staj¹ siê przewierty sterowane jako bezwykopowa metoda uk³adania
instalacji podziemnych. Liczba prac zaadaptowanych lub zaprojektowanych pod technologiê HDD roœnie w bardzo szybkim tempie. Jednym z najwa¿niejszych elementów gwarantuj¹cych sukces wykonywanych prac jest racjonalny dobór narzêdzi wierc¹cych. Przy ich typowaniu nale¿y wzi¹æ pod uwagê szereg czynników takich, jak:
cena narzêdzia, dostêpnoœæ, kompatybilnoœæ z innymi podzespo³ami przewodu i urz¹dzenia wiertniczego. le dobrane narzêdzie prowadzi zwykle do komplikacji wiertniczych, a nawet do niewykonania podjêtych prac. Dotychczas nie opracowano kodyfikacji narzêdzi wierc¹cych stosowanych w przewiertach horyzontalnych, jak to ma
miejsce w przypadku œwidrów gryzowych czy diamentowych – kodyfikacja IADC. Dlatego te¿ w pracy autorzy
skupili siê na opracowaniu wytycznych dla racjonalnego doboru narzêdzi wiertniczych dla technologii HDD. Na
podstawie analiz i badañ studialnych zosta³ opracowany przez autorów program komputerowy o nazwie „HORIZON”,
wspomagaj¹cy proces decyzyjny doboru narzêdzia wierc¹cego.
S³owa kluczowe: przewiert horyzontalny, oprogramowanie, dobór narzêdzi wierc¹cych

