
STRESZCZENIA

Dubiel S.: Procedury opróbowania z³ó¿ ropy naftowej próbnikami rurowymi w proce-
sie ich dowiercania • Wiertnictwo Nafta Gaz 2008 • Tom 25 • Zeszyt 1

W publikacji, na podstawie danych literaturowych oraz w³asnych doœwiadczeñ przemys³owych, podano kolejno
procedury dotycz¹ce: techniki pomiaru rurowym próbnikiem z³o¿a, kompletowania zestawu próbnikowego w za-
le¿noœci od warunków otworowych i planowanej technologii opróbowania; interpretacji metod¹ Hornera wyni-
ków krótkotrwa³ego testu odbudowy ciœnienia dennego, okreœlania parametrów z³o¿owych oraz oceny warunków
z³o¿owych, na przyk³adzie z³o¿a ropy naftowej Osobnica.

S³owa kluczowe: opróbowanie z³ó¿ wêglowodorów, rurowe próbniki z³o¿a, analiza wykresów odbudowy ciœnienia

dennego, metoda Hornera, metoda log-log

F¹fara Z.: Analiza zmiennoœci prêdkoœci filtracji wêglowodorów w gruncie metod¹
ANOVA • Wiertnictwo Nafta Gaz 2008 • Tom 25 • Zeszyt 1

W pracy przedstawiono rezultaty badania wp³ywu wybranych czynników – modelu gruntu, rodzaju u¿ytej mieszani-
ny wêglowodorów oraz poziomu zawilgocenia przestrzeni porowej oœrodka gruntowo-wodnego – na uzyskane
w wyniku bezpoœrednich pomiarów laboratoryjnych wartoœci prêdkoœci filtracji pionowej substancji ropopochodnej
w gruncie. W rozwa¿aniach wykorzystano metodê jednoczynnikowej analizy wariancji. Obliczenia zrealizowano
w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano selekcji danych wybieraj¹c informacje dotycz¹ce poziomów gru-
powania odpowiadaj¹cych wyraŸnie zró¿nicowanym w³aœciwoœciom filtracyjnym modeli gruntu i w³aœciwoœciom
substancji ropopochodnej. W drugim etapie uwzglêdniono wszystkie zebrane dane. W obu przypadkach uzyskano
podobne wnioski, wskazuj¹ce na istotny wp³yw wybranych czynników na wartoœci zmiennej objaœnianej.

S³owa kluczowe: grunt, migracja wêglowodorów, analiza wariancji

Macuda J., £ukañko £.: Pomiary ha³asu œrodowiskowego w przemyœle naftowym
i gazowniczym • Wiertnictwo Nafta Gaz 2008 • Tom 25 • Zeszyt 1

W przemyœle naftowym i gazowniczym pomiary akustyczne przeprowadza siê wokó³ urz¹dzeñ i instalacji wyko-
rzystywanych zarówno do poszukiwania i eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów, jak i do ich dystrybucji. W wiêkszo-
œci przypadków badania te maj¹ na celu wyznaczenie poziomu ha³asu i opracowanie wytycznych zmniejszenia je-
go szkodliwego oddzia³ywania na œrodowisko. W artykule opisano zasady wykonywania pomiarów ha³asu wokó³
urz¹dzeñ i instalacji naftowych i gazowniczych, zlokalizowanych w terenie o ró¿nym stopniu zagospodarowania
i wykszta³cenia morfologicznego. Przedstawiono równie¿ wyniki badañ klimatu akustycznego wokó³ stacji
redukcyjno-pomiarowej I0 i instalacji uzdatniania gazu w KGZ Bonikowo.

S³owa kluczowe: ha³as, stacja redukcyjno-pomiarowa, podziemny magazyn gazu, kopalnia gazu ziemnego
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Rychlicki S., Stopa J., Wojnarowski P.: Mo¿liwoœci rewitalizacji z³ó¿ ropy naftowej
• Wiertnictwo Nafta Gaz 2008 • Tom 25 • Zeszyt 1

Rozwój nowych technologii EOR, takich jak VAPEX czy LTO, i rosn¹ca presja na redukcjê antropogenicznej
emisji CO2 stwarzaj¹ korzystne warunki dla zwiêkszonego zainteresowania zastosowaniem metod EOR, zw³asz-
cza po³¹czonych z sekwestracj¹ CO2, równie¿ w Polsce. Nie mo¿na tak¿e pomin¹æ burzliwego w ostatnich latach
rozwoju technologii otworów wielodennych, których wykorzystanie znacznie zwiêksza efektywnoœæ eksploatacji,
a tak¿e umo¿liwia zagospodarowanie ma³ych z³ó¿. Jedna z nowoczesnych metod EOR to opisany w niniejszym
referacie proces SAGD. Technologia ta, bêd¹ca po³¹czeniem metody EOR z technologi¹ otworów multilateral-
nych, mo¿e mieæ zastosowanie w przypadku z³ó¿ w warunkach sp³ywu grawitacyjnego.

S³owa kluczowe: ropa naftowa, eksploatacja z³ó¿, metody wtórne

Twardowski K., Traple J.: O kompakcji utworów geologicznych • Wiertnictwo Nafta
Gaz 2008 • Tom 25 • Zeszyt 1

W pracy przedstawiono zagadnienia zwi¹zane ze zjawiskiem kompakcji utworów geologicznych. Omówiono wa-
¿niejsze pojêcia dotycz¹ce zarówno kompakcji mechanicznej (geometrycznej), jak i kompakcji chemicznej (mi-
neralogicznej). Scharakteryzowano wa¿niejsze prawid³owoœci dotycz¹ce kompakcji utworów piaszczystych oraz
ilastych. Dla porowatych ska³ osadowych przedstawiono matematyczny model opisuj¹cy nieodwracalne zmiany
ich porowatoœci z g³êbokoœci¹. Zgodnoœæ wyników modelowania z danymi empirycznymi œwiadczy o tym, ¿e
model ten mo¿na uznaæ za uniwersalny model kompakcji mechanicznej ska³.

S³owa kluczowe: kompakcja, utwory geologiczne, procesy diagenetyczne, modele matematyczne

Twardowski K., Traple J.: Przep³ywy emulsji wodno-ropnych w oœrodkach porowatych
• Wiertnictwo Nafta Gaz 2008 • Tom 25 • Zeszyt 1

W pracy omówiono niektóre osobliwe w³aœciwoœci i zjawiska fizykochemiczne zachodz¹ce w ciek³ych uk³adach
dyspersyjnych reprezentuj¹cych emulsje wodno-ropne. Przedstawiono charakterystykê tych uk³adów, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem ich lepkoœci oraz zachodz¹cych w nich procesów rozpadu i koalescencji ropy i wody. Omó-
wiono struktury przep³ywu dwufazowego ropa-woda w kana³ach oraz zmiany lepkoœci i oporów przep³ywu dwu-
fazowej strugi. Zwrócono uwagê na mo¿liwoœci wykorzystania zjawiska dyfuzjoforezy do ekstrakcji ropy
naftowej z oœrodków kapilarno-porowatych.

S³owa kluczowe: oœrodki porowate, przep³ywy woda-ropa, emulsje wodno-ropne, dyfuzjoforeza

Wojtanowicz A.K., Hernandez J.: Ropa niesczerpana pionowym odwiertem ze sto¿kiem
wodnym – ocena, prognoza, remediacja • Wiertnictwo Nafta Gaz 2008 • Tom 25 •
Zeszyt 1

Mechanizm nap³ywu wody, zwany tworzeniem siê sto¿ka wodnego, wp³ywa na otwory wiertnicze wykonane po-
wy¿ej kontaktu ropa-woda w z³o¿ach ropy naftowej z podœcielaj¹c¹ wod¹ z³o¿ow¹. Celem badañ by³o okreœlenie
iloœci przepuszczanej bocznym obiegiem ropy naftowej w ró¿nych uk³adach denno-z³o¿owych z nap³ywem wód
do otworu, oraz ocena mo¿liwoœci takiego wykonania dna otworu, by ograniczyæ tego typu przep³yw ropy nafto-
wej. Stworzono statystycznie istotn¹ liczbê z³ó¿ z wod¹ podœcielaj¹c¹ na podstawie baz danych istniej¹cych na
œwiecie z³ó¿. Stosuj¹c analizê przestrzenn¹ oraz metodê Monte Carlo, przetworzono dane z³o¿owe na bezwymia-
rowe rozk³ady grupowe. Nastêpnie iloœæ rozchodz¹cej siê ropy naftowej zosta³a skorelowana z bezwymiarowymi
grupami na podstawie trójpoziomowych, pe³nych badañ prowadzonych w symulatorze z³o¿owym. Modelowano
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uk³ad z³o¿e-otwór z wod¹ podœcielaj¹c¹, wykorzystuj¹c przemys³owy symulator naftowy z dwoma koncentrycz-
nymi, promienistymi warstwami ropnymi oraz warstw¹ wodonoœn¹ o ró¿nych rozmiarach i ró¿nych w³aœciwo-
œciach. Uzyskane bezwymiarowe korelacje okreœlaj¹ przewidywan¹ wartoœæ przep³ywaj¹cej ropy pod koniec
okresu dzia³ania otworu. Korelacje s¹ ogólne, gdy¿ obejmuj¹ szeroki zakres uk³adów z³o¿e-otwór. Badania kore-
lacyjne wykonywane z uwzglêdnieniem du¿ej liczby z³ó¿ wskazuj¹ miêdzy innymi, ¿e ponad 25% objêtoœci ru-
chomej ropy naftowej mog³o przedostaæ siê do po³owy wszystkich z³ó¿ wody podœcielaj¹cej. Badania okreœlaj¹
równie¿ bezwymiarowe grupy, które w wiêkszoœci przypadków kontroluj¹ nap³yw wody: stosunek koñcowego
wspó³czynnika ruchliwoœci ropy i wody oraz odleg³oœci miêdzy otworami. Wyniki wskazuj¹ równie¿ na wystêpo-
wanie dwóch mechanizmów nap³ywu wód: tworzenie siê sto¿ka wodnego lub przemieszczaj¹cego siê kontaktu
woda-ropa. Numeryczne symulacje z³o¿owe wykorzystuje siê równie¿ do badania d³ugoœci wykonanego otworu
oraz jego umiejscowienia w celu zminimalizowania ucieczek ropy i zoptymalizowania wydobycia. Metoda poje-
dynczego udostêpnienia na ró¿nych g³êbokoœciach zosta³a porównana z udostêpnieniem dwoma otworami
z wg³êbnym systemem drena¿owym, dla otworów nowych i marginalnych. Wyniki wskazuj¹, ¿e najlepsz¹ strate-
gi¹ w przypadku otworów nowych i marginalnych jest zastosowanie (lub pojedyncza interwencja) metody drena-
¿u wg³êbnego. OpóŸni ona przebicie wody, bêdzie stymulowaæ dop³yw ropy naftowej przez ograniczenie nasyce-
nia wod¹ w warstwach wokó³ otworu i maksymalizowaæ bie¿¹c¹ wartoœæ netto przez przyspieszenie produkcji.

S³owa kluczowe: ropa niesczerpywalna, kontakt ropa-woda, sto¿ek wodny, symulacja numeryczna

Wysocki S., Œliwa T.: Analiza mo¿liwoœci zastosowania rur z w³ókien szklanych
w odwiertach eksploatacyjnych z dop³ywem siarkowodoru • Wiertnictwo Nafta Gaz
2008 • Tom 25 • Zeszyt 1

W latach 2001–2005 na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie prowadzono badania nad koro-
zyjnoœci¹ cieczy nadpakerowych w warunkach dop³ywu siarkowodoru do odwiertów. Wykaza³y one, ¿e orurowa-
nie i wyposa¿enie odwiertów ulega korozji w powstaj¹cym agresywnym œrodowisku standardowej cieczy nadpa-
kerowej. Na podstawie tych badañ powsta³a koncepcja analizy dop³ywu i oddzia³ywania H2S w takich warunkach
dla mo¿liwych konfiguracji odwiertu z zastosowaniem rur stalowych i z w³ókien szklanych. W artykule przedsta-
wiono rozwa¿ania dotycz¹ce mo¿liwoœci i zagro¿eñ zwi¹zanych ze stosowaniem takich rur w odwiertach eksplo-
atacyjnych.

S³owa kluczowe: korozja, rury z w³ókien szklanych, siarkowodór, ciecze nadpakerowe, konstrukcje otworów


