STRESZCZENIA

Artymiuk J., Aashama K.: Inspekcje kamerami IP CCTV w wiertnictwie
Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2

 Wiertnictwo

Wprowadzenie analogowych kamer o wysokiej rozdzielczoci umo¿liwi³o prowadzenie obserwacji sprzêtu wiertniczego. Internetowe transmisje wideo na ¿ywo (lub UMTS/GSM) umo¿liwiaj¹ sterowanie zintegrowanych
prac wiertniczych z punktu sterowania. Za pomoc¹ internetu (lub UMTS/GSM) w punkcie sterowania realizowane jest wspomaganie dzia³añ wiertniczych w ró¿nych miejscach. W artykule przedstawiono przyk³adowy ogólny
opis punktu sterowania zintegrowanymi pracami wiertniczymi, wspomagaj¹cego pracê wielu wiertni na Morzu
Pó³nocnym. W artykule skupiono uwagê na analogowych kamerach o wysokiej rozdzielczoci IP CCTV, jak równie¿ danych czasu rzeczywistego oraz sterowaniem przekazem danych z wiertni do punktu sterowania.
S³owa kluczowe: system zapisu analogowego, wiertnicze sieci CCTV

Artymiuk J., Bednarz S.: Badania podbudów wiertniczych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008
 Tom 25  Zeszyt 2
Konstrukcje none stosowane w urz¹dzeniach wiertniczych przy wierceniu otworów to najczêciej konstrukcje
kratowe wystêpuj¹ce w formie wie¿ lub masztów wiertniczych. Ich g³ówne elementy none-wiece, stoj¹c swoimi
stopami opieraj¹ siê na belkach fundamentowych po³o¿onych na p³ytach fundamentowych na ziemi lub na podbudowie. W tym uk³adzie podbudowa stanowi podstawê dla wie¿y lub masztu. Jej konstrukcja w kszta³cie prostopad³ociennej kratownicy ma wysokoæ pozwalaj¹c¹ na dogodny monta¿ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych wylot otworu
wiertniczego. W czasie pracy poddana jest ró¿nym obci¹¿eniom, czêsto wiêkszym od wystêpuj¹cych w wie¿y
wiertniczej czy maszcie. St¹d przyk³ada siê du¿e znaczenie dla konstrukcji podbudowy, aby zapewniæ bezpieczn¹
pracê urz¹dzenia wiertniczego.
S³owa kluczowe: wiercenie otworów, podbudowy wiertnicze, badania wytrzyma³ociowe

Artymiuk J., Bednarz S., Kie³bik W.: Analiza konstrukcyjna stref zgrzania rur p³uczkowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Przy prowadzeniu wiercenia otworu Odrow¹¿ek 1 znajduj¹cego siê w pó³nocnej czêci Gór wiêtokrzyskich wyst¹pi³o dziewiêæ urwañ przewodu wiertniczego. By³y to powtarzaj¹ce siê i podobne urwania tak ze wzglêdu na ich
charakter jak i strefê wystêpowania. Elementy urwanego przewodu poddano analizie konstrukcyjnej, badaniom
nieniszcz¹cym, badaniom materia³owym oraz analizie wytrzyma³ociowej. W artykule przedstawiono wyniki
analizy konstrukcyjnej.
S³owa kluczowe: wiercenie, rury p³uczkowe, strefa zgrzanie rur, awarie urwania przewodu wiertniczego

Bednarz S., Artymiuk J.: Badania mostka do rurowania
Tom 25  Zeszyt 2

 Wiertnictwo Nafta Gaz 2008 

Niektóre operacje podczas wiercenia otworu wiertniczego wymagaj¹ wykonania czynnoci w maszcie lub wie¿y
wiertniczej na znacznej wysokoci nad pod³og¹ robocz¹. Aby u³atwiæ te dzia³ania oraz zapewniæ zwiêkszone
bezpieczeñstwo pracy wiele firm stosuje mostki o ruchomym podecie umo¿liwiaj¹cym regulacjê wysokoci
podestu nad pod³og¹ w zale¿noci od d³ugoci rur ok³adzinowych, po³o¿enia g³owicy p³uczkowej i graniatki itp.
W artykule omówiono konstrukcjê mostka do rurowania oraz wyniki badañ funkcjonalnoci i próby obci¹¿eniowej. Pozytywne wyniki badañ pozwoli³y na wprowadzenie badanego typu/modelu mostka do eksploatacji.
S³owa kluczowe: wiercenie otworów, mostek do rurowania, bezpieczeñstwo pracy, funkcjonalnoæ
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Bednarz S., Artymiuk J.: Problemy eksploatacji wrzecion g³owic p³uczkowych
nictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2

 Wiert-

Po³¹czenie g³owicy p³uczkowej z kolumn¹ przewodu wiertniczego stanowi przejcie ze sztywnego korpusu g³owicy do wiotkiego ci¹gu rurowego obracaj¹cego siê przy znacznym jego obci¹¿eniu si³¹ osiow¹. £¹cznik pod
wrzecionem g³owicy p³uczkowej wymaga szczególnej uwagi w czasie eksploatacji. Geometria ³¹cznika i jego
po³¹czenia gwintowego z wrzecionem ma wp³yw na koncentracjê naprê¿eñ maj¹cych dynamiczny charakter. Prowadzi to do zmêczenia materia³u i ryzyka powstania mikropêkniêcia oraz urwania lub z³amania w po³¹czeniu
gwintowym. Wykonane badania materia³owe pozwalaj¹ na dok³adniejsz¹ ocenê warunków procesu pêkania czopa
wrzeciona w czasie eksploatacji oraz przy prowadzeniu operacji uwalniania przewodu z przychwycenia.
S³owa kluczowe: g³owica p³uczkowa, eksploatacja wrzeciona, po³¹czenia gwintowe

Bêben D., Jewulski J., Janocha A.: Ocena zagro¿enia wydzielania siê soli z ropy naftowej
na przyk³adzie wybranych krajowych kopalñ  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
W artykule przedstawiono mechanizmy wydzielania siê soli w wielofazowych uk³adach charakterystycznych dla
p³ynów z³o¿owych. Nastêpnie opisano zasady separacji p³ynów z³o¿owych podczas wydobycia ropy naftowej.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na rozdzielanie wysokozmineralizowanych solanek od ropy naftowej. Przeanalizowano sk³ady wód z³o¿owych na wybranych krajowych kopalniach ze wzglêdu na zawartoci soli. Okrelono zawartoci chlorków w ropach surowych po pierwszym stopniu separacji oraz mo¿liwoci wydzielania siê soli
w urz¹dzeniach wydobywczych. Wskazano na sposoby likwidacji emulsji i odsalania ropy naftowej oraz przeciwdzia³ania wydzielania siê du¿ych aglomeracji solnych.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, kopalnia ropy, solanki

Bielewicz D., Wysocki S., Buczek-Kucharska Z., Wysocka M., Witek E.: Badania przydatnoci nowo zsyntezowanej sulfonowanej skrobi S1 do p³uczek wiertniczych na tle
innych surowców skrobiowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badañ przydatnoci do p³uczek wiertniczych nowozsyntezowanej
skrobi S1, na tle innych surowców skrobiowych stosowanych w przemyle naftowym. Przeprowadzono równie¿
badania surowców skrobiowych na zgodnoæ z normami API. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e skrobia S1 charakteryzuje
siê dobrymi w³aciwociami technologicznymi i jako jedyna z badanych spe³nia normy API w pe³nym zakresie.
S³owa kluczowe: skrobia, p³uczki wiertnicze, normy API

Bujok P., Mikundová P.: Koncepcja badañ temperatury górotworu na terenie kampusu
Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (VB)  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
Geotermalne pompy ciep³a bardzo dobrze nadaj¹ siê do zastosowañ w przerabianych i nowych domach, gdzie
konieczne jest zainstalowanie systemów grzewczych b¹d ch³odz¹cych. Ponadto, poza funkcj¹ ch³odzenia
i ogrzewania, pompy ciep³a mog¹ byæ ród³em ciep³ej wody. Mog¹ one znaleæ zastosowanie w domach o praktycznie dowolnej wielkoci na terenie Republiki Czech. Wykorzystanie ciep³a pochodz¹cego z wierzchnich
warstw skurupy ziemskiej jest skutecznym sposobem na oszczêdzanie energii. Na g³êbokoci ok. 50 m pod powierzchni¹ temepratura otoczenia waha siê od 8 do 12oC. Ciep³o to mo¿na przetransportowaæ na powierzchniê za
pomoc¹ uk³adu zamkniêtego, wykorzystuj¹c wysoko wydajne materia³y ch³odz¹ce. Tego typu systemy grzewcze
s¹ równie¿ bardziej wydajne ni¿ systemy gazowe czy na ropê. S¹ one skuteczne od pomp ciep³a opieraj¹cych siê
na wykorzystaniu powietrza, gdy¿ pobieraj¹ one i oddaj¹ ciep³o raczej do ziemi, która ma sta³¹ temperaturê roczn¹, ni¿ do atmosfery. Geotermalne pompy ciep³a wykorzystuj¹ stosunkowo sta³¹ temperaturê gruntu i wody kilka
metrów poni¿ej ród³a ogrzewania i ch³odzenia.
S³owa kluczowe: energia geotermalna, pompy ciep³a
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Èorej P., Pinka J., Sidorová M.: Badania geologiczne i wydobycie barytu ze z³o¿a UMM
Gerad  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Oko³o 95% wiatowej rocznej konsumpcji barytu (46 mln t) wykorzystywanych jest jako rodek obci¹¿aj¹cy do
produkcji p³uczek wiertniczych lub zaczynów do obrotowego wiercenia g³êbokich otworów. Baryt ma wiele pomniejszych zastosowañ, w tym do produkcji funkcjonalnych bia³ych, gêstych wype³niaczy produktów gumowych, papieru itp., jest ród³em baru u¿ywanego do produkcji szk³a i ceramiki, stanowi podstawê do produkcji
ró¿nych wyrobów chemicznych na osnowie baru, jak równie¿ do wyrobu farmaceutyków i dodatków spo¿ywczych. Mimo ¿e w ponad 40 krajach baryt jest stosunkowo popularnym i tanim minera³em, to istnieje szeroki
rynek skierowany na dostawy du¿ych iloci barytu do takich obszarów naftowych, jak np. Bliski Wschód czy
Morze Pó³nocne. W wielu przypadkach baryt jest wysy³any przez takie miêdzynarodowe kompanie jak MI Drilling Fluids czy Baroid w pó³przetworzonej postaci, zgodnie z zamówieniem, i dostarczony maksymalnie blisko
miejsca wykorzystania.
S³owa kluczowe: baryt, projekt, badania, UMM Gerad

Dubiel S., Ziaja J.: Decyzje w zakresie rozpoznawania i likwidacji przychwyceñ przewodu wiertniczego w otworach naftowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
W publikacji przeanalizowano objawy przychwyceñ przewodu wiertniczego, które stwierdzono podczas wiercenia otworów naftowych i geotermalnych, w celu ustalenia przyczyny i rodzaju przychwycenia. Sformu³owano
decyzje technologiczne maj¹ce na celu dobór metody uwalniania przychwyconego przewodu wiertniczego. Metodami analizy statystycznej wyznaczono równanie regresji liniowej umo¿liwiaj¹ce prognozowanie czasu uwalniania przychwyconego przewodu przy zadanej g³êbokoci wierconego otworu.
S³owa kluczowe: wiercenie otworów, awarie wiertnicze, likwidacja przychwycenia przewodu wiertniczego

Duliñski W., Ropa C.E.: Analiza i ustalenie parametrów eksploatacyjnych dla odwiertów wód mineralnych w zale¿noci od wielkoci wyk³adnika gazowego  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Wody mineralne wydobywane odwiertami charakteryzuj¹ siê bardzo du¿ym zró¿nicowaniem w zakresie mineralizacji, warunków energetycznych, wydajnoci wody oraz wyk³adnika gazowego. Maj¹c na uwadze zagospodarowanie wody mineralnej i wydobywanego wraz z ni¹ dwutlenku wêgla w artykule podano przyk³ad eksploatacji
z odwiertu o rednim wyk³adniku gazowym. Przedstawiono obliczenia spadku cinienia przep³ywaj¹cego p³ynu
w strefie przyodwiertowej oraz obliczenia spadku cinienia w przewodzie wydobywczym przy zmiennych wydajnociach. Ustalono równie¿ optymaln¹ rednicê przewodu wydobywczego dla zachowania ci¹g³ej eksploatacji
samoczynnej.
S³owa kluczowe: eksploatacja wód mineralnych, optymalizacja, strefa przyodwiertowa

Duºe D.-M., Duºe C.S., Deac C.: CELGAS  Centrum Tradycyjnego Nauczania i e-Learningu w Zakresie Gazownictwa  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
CELGAS (Conventional and e-Learning Gas Engineering Centre) to program specjalistyczny w ramach wiêkszego Programu Leonardo da Vinci, realizowany przez szereg instytucji naukowych z Polski, Niemiec, Rumunii
i S³owacji. By³ on koordynowany przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie w okresie od grudnia 2005 do
grudnia 2007. Cele programu s¹ zgodne z zasadami wspó³pracy orodków naukowych i badawczych krajów Unii
Europejskiej oraz orodków w Europie rodkowej i Wschodniej i dotycz¹ specjalistycznych zagadnieñ w zakresie
gazu ziemnego. Podstawowym celem programu jest stworzenie sieci edukacyjnej dla in¿ynierów z przemys³u
gazowniczego, która zachêci ich do zaadaptowania nabytych umiejêtnoci i metod do pracy w macierzystych
firmach oraz do rozwoju w³asnych umiejêtnoci zawodowych.
S³owa kluczowe: e-learning, gazownictwo, Program Leonardo da Vinci
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Fedyshyn V., Bahniuk M.: Cechy charakterystyczne nietypowych uk³adów wêglowodorów w z³o¿ach na Ukrainie  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Na obszarze Zag³êbia Dnieprowsko-Donieckiego na Ukrainie odkryto kilka z³ó¿ ropy i kondensatu o nietypowych cechach. S¹ to wêglowodorowe p³yny z³o¿owe w stanie przejciowym o pocz¹tkowej zawartoci gazu powy¿ej 8001000 m3/m3 w ropach lub zawartoæ frakcji C5+ w gazie powy¿ej 1000 cm3/m3. W takich warunkach
trudne jest okrelenie stanu fazowego, gdy¿ dobrze znane klasyfikacje numeryczne z wykorzystaniem ró¿nych
fizykochemicznych charakterystyk i ich stosunków okazuj¹ siê nieskuteczne. W szczególnoci, formacje zawieraj¹ce wêglowodory w horyzoncie V-18 na z³o¿u Sary jednoczenie maj¹ wskazania typowe dla ropy naftowej
i kondensatu. Stan fazowy takich formacji mo¿na okreliæ jedynie w czasie specjalistycznych badañ termodynamicznych w instalacjach z równowag¹ faz pod warunkiem, ¿e w produkowanej substancji w³aciwie okrelono
wielkoæ stosunku cieczy do gazu. Nawet niewielkie odchylenia w wartoci tego wspó³czynnika prowadz¹ do
przesuniêcia punktu równowagi fazowej w badaniach i b³êdnej klasyfikacji p³ynu z³o¿owego.
S³owa kluczowe: z³o¿e wêglowodorów, kondensat gazowy, badania termodynamiczne

Fedyshyn V., Nesterenko M.: Badanie nasycenia p³ynami skalnych warstw z³o¿owych
na podstawie badañ petrofizycznych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W pracy przedstawiono metodê ilociowego szacowania parametrów strukturalnych orodka porowego na podstawie wykresów cinienia kapilarnego, zgodnie z którymi okrelono obszary wystêpowania porów z cinieniem
hiperkapilarnym, kapilarnym i podkapilarnym. Ich wzajemne relacje w du¿ym stopniu determinuj¹ charakter ska³
zbiornikowych w resztkow¹ wod¹ i p³ynnymi wêglowodorami. Stwierdzono obecnoæ ropy naftowej w nastêpuj¹cych warstwach piêtrach (horyzont V-22 w z³o¿u Buhruvate oraz horyzonty V-20-21 i V-25-26 w z³o¿u Yuliyivs'k
w Zag³êbiu Dnieprowsko-Donieckim), w dolnokredowych utworach terrygenicznych oraz górnokarboñskich
warstwach wêglanowych z³o¿a £opuszna (przedkarpacki obszar ropo- i gazonony) oraz w rodkowokambryjskich ska³ach zbiornikowych z³o¿a Girkaliai (ba³tycki obszar roponony) na podstawie parametrów przemieszczeñ, z uwzglêdnieniem si³ kapilarnych oraz hydrodynamicznych. Umo¿liwi³o to oszacowanie wszystkich i produkcyjnych zasobów ropy naftowej na wymienionych z³o¿ach.
S³owa kluczowe: ska³a zbiornikowa, porowatoæ, nasycenie wod¹ resztkow¹, zwil¿alnoæ, struktura nasycenia
rop¹

Galas M., Wilk S.: Nowa metoda dwustronnego balonowania zespo³ów zaporowo-upustowych (ZZU)  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W dotychczas stosowanych metodach balonowania hermetycznego zamykania przep³ywu gazu w gazoci¹gu,
w celu wykonania napraw, stosowane jest metoda balonowania. Polega ona na wprowadzaniu do wnêtrza gazoci¹gu balonów przez dodatkowe króæce, które s¹ wspawane do gazoci¹gu, co jest niewskazan¹ ingerencj¹ w strukturê istniej¹cego gazoci¹gu. Nowa technologia balonowania odbywa siê przy wprowadzaniu balonów do wnêtrza
gazoci¹gów poprzez istniej¹ce kolumny wydmuchowe. Metoda pozwala unikn¹æ robót spawalniczych, które s¹
niepo¿¹dan¹ ingerencj¹ w strukturê materia³u istniej¹cego gazoci¹gu.
S³owa kluczowe: gazoci¹g, metoda balonowania, renowacje, remonty gazoci¹gów

Gasiñski J., Kaczmarek T.: System obserwacji wód podziemnych w Kopalni Odkrywkowej Wêgla Brunatnego Be³chatów  prace doskonal¹ce jakoæ systemu  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Nieodzownym elementem systemu odwodnienia, pe³ni¹cym zarówno funkcjê kontroln¹ jak rozpoznawcz¹ jest
system otworów obserwacyjnych. Sprawnoæ oraz przydatnoæ systemu obserwacji jest sum¹ sprawnoci poszczególnych jego elementów. Dlatego najwiêkszy nacisk jest k³adziony na zapewnienie jak najlepszego stanu
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technicznego piezometru. Poprzez odpowiedni dobór rednicy koñcowej wiercenia, granulacji obsypki, rodzaju
filtra oraz proces uaktywniania d¹¿y siê do osi¹gniêcia jak najlepszej sprawnoci hydraulicznej czêci czynnej
filtra. Nieustannie ewoluuj¹cy system kontroli stanu technicznego pozwoli w niedalekiej przysz³oci dokonywaæ
pe³nej oceny przydatnoci poszczególnych otworów obserwacyjnych dla ca³ego systemu, co docelowo doprowadzi do podniesienia wartoci przekazywanych przez niego informacji.
S³owa kluczowe: odwodnienie, piezometr, uaktywnianie, paramex

Gliñski A., Kobia³ J., Janocha A., Bêben D.: Ocena skutecznoci nowej generacji inhibitorów korozji poprzez napowierzchniowy system monitoringu korozji na przyk³adzie
Kopalni Gazu Ziemnego Kocian-Broñsko  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
W pracy przedstawiono zagro¿enia korozyjne dla uk³adu wg³êbnego i urz¹dzeñ napowierzchniowych z³o¿a Kocian-Broñsko spowodowane obecnoci¹ dwutlenku wêgla w gazie ziemnym oraz metody minimalizuj¹ce zjawiska korozji (rurki wydobywcze ze stali nierdzewnej, inhibitory korozji). W celu umo¿liwienia monitorowania
wy¿ej wymienionego zjawiska oraz sprawdzeniu efektywnoci stosowanych rozwi¹zañ omówiono zastosowany
napowierzchniowy system dozowania inhibitora korozji i monitoringu.
S³owa kluczowe: kopalnia gazu, korozja CO2, monitoring korozji, inhibitory korozji

Gonet A., Stryczek S., Brudnik K.: Technologia likwidacji otworów podsadzkowych
w kopalniach soli  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Dla osi¹gniêcia ró¿nych celów w górnictwie podziemnym wykonuje siê otwory podsadzkowe. Po ich wykorzystaniu powinny byæ jak najszybciej zlikwidowane, gdy¿ ich stan techniczny zazwyczaj ulega pogorszeniu. Szczególnie jest to istotne w kopalniach soli, w których mog¹ byæ potencjalnymi drogami dop³ywu wody. Na przyk³adzie
otworu podsadzkowego TP-24 wywierconego do komory Sanguszko w Kopalni Soli Wieliczka S.A. przedstawiono technologie likwidacji w strefie z³o¿owej i nad ni¹. Opisano doszczelnienie górotworu wokó³ otworu, które
zrealizowano metod¹ iniekcji otworowej z zastosowaniem pakerów i w³aciwie dobranych zaczynów uszczelniaj¹cych.
S³owa kluczowe: górnictwo soli, otwory podsadzkowe, likwidacja otworów

Grigoraº I.D.: Oszacowanie zasobów i rezerw gazu ziemnego na przyk³adzie z³o¿a przemys³owego B  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Celem pracy by³o udostêpnienie pierwszych z³ó¿ gazu ziemnego i oszacowanie rezerw na terenie z³o¿a B, ocena
geologiczna z³o¿a, jego klasyfikacja potwierdzona przez N.A.M.R., istniej¹ce zasoby gazu ziemnego, optymalne
scenariusze wydobycia i analiza kosztów.
S³owa kluczowe: gaz ziemny, z³o¿a, zasoby, sejsmika, mapa, metoda objêtociowa

Habera £., Frodyma A.: Zabieg perforacji otworu wiertniczego jako czynnik oddzia³uj¹cy na wielkoæ skin-efektu  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Wykonanie perforacji w otworze wiertniczym jest niezbêdne by umo¿liwiæ nap³yw p³ynu z³o¿owego do odwiertu
i dalszy jego przep³yw na powierzchniê. Zabieg perforacji oparty na detonacji materia³u wysokoenergetycznego
powoduje jednak obni¿enie wspó³czynnika przepuszczalnoci w strefie przyotworowej, co wp³ywa negatywnie
na produktywnoæ/ch³onnoæ odwiertu. Ogó³ czynników determinuj¹cych obni¿enie przepuszczalnoci w strefie
przyotworowej nazwano efektem skinu. W pracy tej, autorzy przybli¿aj¹ mechanizm powstawania skin-efektu
jako sk³adowej pochodz¹cej z zabiegu perforacji, oraz jego wp³yw na efektywnoæ pracy odwiertu.
S³owa kluczowe: perforacja, skin-efekt, produktywnoæ odwiertu
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Ivanov A.I.: Technologia uszczelniania stref cyrkulacji przed ucieczkami p³uczek
w czasie wierceñ poszukiwawczych ropy i gazu  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25
 Zeszyt 2
W trakcie prowadzenia wierceñ poszukiwawczych w górotworze o skomplikowanych warunkach geologicznych
mo¿e dochodziæ do katastrofalnych ucieczek p³ynów i konieczne staje siê podjêcie rodków zmierzaj¹cych do ich
likwidacji. W tej sytuacji pal¹cym problemem jest opracowanie nowych technologii uszczelniania i receptur zaczynów. Do wykonywania prac uszczelniaj¹cych maj¹cych na celu wyizolowanie stref zaproponowano nowy rosyjski polimer spêczaj¹cy Petrosorb. Petrosorb tworzy w szczelinach i pêkniêciach ska³ zwi¹zki chemiczne
o okrelonych w³aciwociach izoluj¹cych, zale¿nych od ich zdolnoci do pozostania w pêkniêciach.
Do najwa¿niejszych parametrów nale¿¹:
 wysoka zdolnoæ obsorpcyjna polimerów;
 du¿a zdolnoæ cz¹stek pocz¹tkowych do ekspansji w po³¹czeniu z wod¹ lub wodn¹ emulsj¹ (pêczenie);
 w³aciwoci lepko-plastyczne uk³adu uszczelniaj¹cego;
 tworzenie siê zwi¹zków chemicznych miêdzy grupami funkcjonalnymi polimerów i ska³y, umo¿liwiaj¹ce wytworzenie przez ¿el oporu hydraulicznego dla przep³ywaj¹cych p³ynów.
S³owa kluczowe: uszczelnianie, technologia, wiercenie, ropa naftowa, gaz

Jewulski J., Zagrajczuk D.: Zastosowanie hydrofobizacji w celu selektywnej izolacji
wody w zawodnionych odwiertach eksploatacyjnych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008 
Tom 25  Zeszyt 2
W artykule zamieszczono podstawy teoretyczne procesów hydrofobizacji orodków porowatych. Przedstawiono
badania laboratoryjne zmiany przepuszczalnoci efektywnej orodka porowatego dla wody pod wp³ywem hydrofobizacji jego powierzchni. Badania laboratoryjne zosta³y wykonane dla ró¿nych orodków porowatych ( piasek
kwarcowy oraz piasek wêglanowy) z zastosowaniem Sulfapolu E-20 . Pomiary zosta³y przeprowadzone dla ró¿nych koncentracji zwi¹zku powierzchniowo czynnego w trzech ró¿nych temperaturach. W koñcowej czêci artyku³u przedstawiono analizê wyników badañ.
S³owa kluczowe: eksploatacja, odwiert, hydrofobizacja

Jüttner I., Vulin D., Lazo A.: Zastosowanie poprawek do obliczania wspó³czynnika Z dla
gazu na przyk³adzie z³o¿a Molve  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W pracy dokonano pomiaru sk³ad gazu i p³ynu w separatorze oraz standardowe dane dotycz¹ce cinienia, temperatury, gêstoci cieczy, ciê¿aru w³aciwego w celu ustalenia nowego sk³adu p³ynu. Zestawiono wyniki badania
sk³adu gazu z separatora i nowy sk³ad strumienia, a nastêpnie zweryfikowano opublikowane metody korekcji
wspó³czynnika ciliwoci Z. Wykazano korelacjê metody Dranchouk-Abu-Kassem z danymi laboratoryjnymi.
Wykorzystuj¹c znane z literatury metody, skorelowano krytyczne w³aciwoci gazu z separatora, mieszaniny p³ynu w otworze oraz cz¹stki C7+. Otrzymane w³aciwoci by³y podobne do przedstawionych w literaturze i charakteryzowa³y siê spadkiem dok³adnoci wraz ze spadkiem dok³adnoci ciê¿aru molowego cz¹stek dodatnich. Z analizy krzywej funkcji cinienia i wspó³czynnika Z dla ka¿dego z p³ynów badanych na podstawie korelacji wynika,
¿e uzyskano akceptowaln¹ zgodnoæ z danymi pomiarowymi i nastêpnie obliczono funkcjê cinienia i wspó³czynnika Z. Zmodyfikowano korelacjê, analogicznie do korelacji Suttona i Standinga na pseudokrytyczne wartoci temperatury i cinienia jako funkcji ciê¿aru w³aciwego, a nastêpnie porównano i przestawiono otrzymane
korelacje.
S³owa kluczowe: wspó³czynnik Z, równanie stanu, pseudokrytyczne wartoci temperatury i cinienia
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Kaliski M., Fr¹czek P.: Wybrane uwarunkowania zmiany roli gazu ziemnego w d³ugoterminowej polityce energetycznej Polski  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Wed³ug dostêpnych prognoz w kolejnych latach w Polsce dojdzie do stopniowej zmiany struktury róde³ energii.
Zmiana ta bêdzie zwi¹zana z koniecznoci¹ wywi¹zania siê naszego kraju z miêdzynarodowych zobowi¹zañ dotycz¹cych ograniczenia emisji zanieczyszczeñ atmosfery oraz z dostosowaniem funkcjonowania przedsiêbiorstw
sektora energii do standardów wynikaj¹cych z dyrektyw UE. Koniecznoæ restrukturyzacji jest równie¿ zwi¹zana
z niewielk¹ obecnie konkurencyjnoci¹ krajowego sektora energii oraz z dostosowywaniem jego funkcjonowania do
standardów wiatowych. W wyniku tych zmian mo¿liwe bêdzie stopniowe odejcie od energetyki opartej na wêglu
kamiennym oraz stworzenie warunków do zwiêkszenia znaczenia gazu ziemnego w krajowym sektorze energii.
Zmiana ta bêdzie mo¿liwa, jeli zostan¹ stworzone przez instytucje pañstwa instrumenty, które zwiêksz¹ znaczenie
mechanizmów rynkowych w kszta³towaniu struktury róde³ energii w Polsce. Trzeba jednak podkreliæ, ¿e dotychczasowe dzia³ania rz¹du w tym zakresie ograniczaj¹ mo¿liwoæ dokonania zmian w sektorze energii.
S³owa kluczowe: gaz ziemny, polityka energetyczna, prognozy

Kaliski M., Jedynak Z.: Czynniki kszta³tuj¹ce ceny ropy naftowej w wiecie w roku
2007  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Z pocz¹tkiem 2007 roku nie przewidywano, ¿e ceny ropy naftowej osi¹gn¹ tak rekordowy poziom. Istotnym problemem na rynku jest nierównomierne rozmieszczenie oraz bardzo du¿a koncentracja zasobów ropy w krajach
s³abo rozwiniêtych. Kraje wysoko rozwiniête posiadaj¹ najczêciej ograniczone zasoby tego surowca w stosunku
do zg³aszanych potrzeb. Obecnie rozbie¿noæ jaka wystêpuje pomiêdzy stanem po¿¹danym, a rzeczywistym
w poda¿y ropy stanowi wa¿ny czynnik determinuj¹cy rynek. Uwiadomienie sobie groby wyst¹pienia zak³óceñ
w jej dostawach da³o pocz¹tek spekulacjom, czego efektem jest obserwowany niekontrolowany i nie zawsze uzasadniony wzrost jej cen. W niniejszym artykule podejmuje siê próbê okrelenia wp³ywu zmian w otoczeniu wiatowym na poziom cen ropy naftowej w roku 2007. Istota prezentowanej pracy wyra¿a siê w identyfikacji g³ównych czynników sektorowych i pozasektorowych. Podejmowane dzia³ania umo¿liwiaj¹ rozpoznania warunków
i zasad funkcjonowania wiatowego rynku naftowego. Artyku³ zawiera szczegó³owe informacje dotycz¹ce gospodarki rop¹ naftow¹. Przybli¿a najwa¿niejsze wydarzenia spo³eczno-gospodarcze kszta³tuj¹ce poziom i dynamikê
cen omawianego surowca. Zawraca uwagê na wystêpuj¹ce w sektorze naftowym ograniczenia rodowiskowe,
ekonomiczne i technologiczne. Artyku³ koñczy prognoza cen ropy na lata 20082009. Zawarte zosta³y propozycje przysz³ych kierunków dzia³añ w ramach gospodarki rop¹ naftow¹.
S³owa kluczowe: ceny ropy, koncentracja zasobów, ekonomika

Kaliski M., Szurlej A.: Perspektywiczne segmenty krajowego rynku gazu ziemnego
Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2



W artykule przedstawiono g³ówne uwarunkowania rynku gazu ziemnego w kraju; zwrócono uwagê na rolê gazu
ziemnego w bilansie energii pierwotnej kraju i porównano j¹ z innymi krajami UE. Przedstawiono strukturê dostaw gazu ziemnego do kraju w ostatnich latach oraz plany na przysz³oæ w tym zakresie. Przedstawiono perspektywiczne segmenty rynku gazu w Polsce.
S³owa kluczowe: rynek gazu ziemnego, bilans energetyczny

Klempa M., Mazáè J.: Zastosowanie pomp ciep³a w Auli Uniwersytetu Technicznego
w Ostrawie (VB)  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W warunkach otworowych najodpowiedniejszym narzêdziem do wiercenia otworów pod pompy ciep³a zdaj¹ siê
byæ m³otki. Pompy ciep³a wykorzystuj¹ ród³a energii odnawialnej i to stanowi podstawê produkcji ciep³a do
ogrzania domów mieszkalnych i obiektów przemys³owych oraz do produkcji ciep³ej wody. Otwory, w których
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maj¹ siê znaleæ pompy ciep³a s¹ nie do odzyskania, dlatego wiercenia nale¿y przeprowadziæ jak najlepiej.
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat warunków otworowych. Zwrócono uwagê na rozpad materia³u skalnego pod wp³ywem urabiania, na konstrukcje m³otów, ich podstawowe dane techniczne, sprzêt
wiertniczy oraz zapewnienie optymalnych warunków efektywnego dzia³ania na dnie otworu. Na zakoñczenie, przedstawiono obszary, gdzie zastosowano m³oty, ze szczególnym uwzglêdnieniem obszaru Auli + CIT
VB-Uniwersytetu Technicznego w Ostravie.
S³owa kluczowe: otwór wiertniczy, pompa ciep³a, m³ot wiertniczy, rury ok³adzinowe

Kolonskikh A.V.: Diagnostyka technicznych warunków otworowych na podstawie analizy dynamiki prêdkoci przep³ywu  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Zagospodarowanie z³o¿a Usinsk wi¹¿e siê z kilkoma problemami. Jednym z nich jest niski poziom badañ nad
procesami zachodz¹cymi w z³o¿u. Inna komplikacja wi¹¿e siê z pomiarami w otworze produkuj¹cym ciê¿kie
oleje. Pomiary w takich warunkach umo¿liwia wskanik Sputnic-Neftemer MK10. Poza tym pomiar w otworze
produkcyjnym sprowadza siê do ci¹g³ych pomiarów trzech sk³adników (ropy, wody i gazu). Ten przyrz¹d pomiarowy umo¿liwia badanie dynamiki dzia³ania otworu produkcyjnego. Podobne badania przeprowadzono dla otworu produkuj¹cego ropê naftow¹. Istniej¹ dwie podstawowe metody dzia³ania otworu. Jedna z nich opiera siê na
u¿yciu podwodnej elektrycznej pompy centryfugowej oraz elektrycznej pompy rubowej. Jedynie druga z nich
dzia³a g³adko i p³ynnie. Dynamika dzia³ania otworu z zatapialn¹ pomp¹ centryfugow¹ i rubow¹ zale¿y od w³aciwoci relaksacyjnych ciê¿kich olejów w Usiensku jak równie¿ nieustalonego sk³adu zassanego przez pompê materia³u. Analizê wykonano wykorzystuj¹c takie narzêdzia jak: analiza falowa, analiza Fouriera i in.
S³owa kluczowe: wielofazowe urz¹dzenie pomiarowe, dynamika, ciê¿ka ropa, sztuczny dwig

Kopey B.W., Bednarz S., Stefanyshyn O.: Diagnostyka i prognozowanie trwa³oci przek³adni zêbatych ¿urawi pompowych z wykorzystaniem analizy drgañ  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Zagadnienie okrelenia stanu technicznego przek³adni redukcyjnych ¿urawi pompowych ma za podstawê ocenê
ich ¿ywotnoci podczas eksploatacji po remoncie wykonanym w warunkach warsztatowych. Konieczna jest
zw³aszcza znajomoæ widma drgañ przek³adni zêbatych jednostek pompowych, które umo¿liwia wykrycie uszkodzeñ, zu¿ycia, wad lub odkszta³ceñ podstawowych podzespo³ów przek³adni zêbatych ró¿nego typu. Na podstawie
klasyfikacji wad i po³¹czenia ich z opisem sygna³u wibroakustycznego przek³adni zêbatych jako ród³a prognozowania ich przysz³ego stanu technicznego rozwijane s¹ odpowiednie metody oceny. D³ugoterminowa eksploatacja
maszyn wp³ywa na stan techniczny, który ocenia siê w oparciu o zebrane dane i ich analizê statystyczn¹ parametrów drgañ. Rozk³ad poziomu drgañ jest stosowany w praktyce jako parametr diagnostyczny. Przyjêto procedurê
porównania widma drgañ maszyn diagnozowanych z widmem zmierzonym wczeniej lub dotycz¹cym maszyny
w dobrym stanie technicznym. Na podstawie obróbki sygna³u wibroakustycznego mo¿na okreliæ jakoæ remontu.
Wykorzystanie analizy funkcjonalnoci i kosztów przek³adni zêbatych jednostek pompowych pozwala na zmniejszenie kosztów remontów.
S³owa kluczowe: diagnostyka, jednostki pompowe, przek³adnie zêbate, dragnia

Kopey B.W., £opatin W.W., Bednarz S., Kopey I.B.: Zastosowanie czujników cyfrowych
w przenonych uk³adach kontrolno-pomiarowych ¿erdziowych jednostek pompowych
 Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W ramach wspó³pracy Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Ivano-Frankivsku, Instytutu
Geotechnicznej Mechaniki im. Polakowa i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracowano podstawy
okrelenia parametrów, struktury i zakresu zastosowañ przenonych uk³adów kontrolno-pomiarowych dla oceny
stanu technicznego ¿erdziowych jednostek pompowych. Cyfrowy sygna³ wymaga innych rozwi¹zañ uk³adów
strukturalnych i funkcjonalnych ni¿ sygna³ analogowy. Racjonalny i uzasadniony dobór cyfrowego interfejsu jest
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mo¿liwy w oparciu o kompleksowe badania problemów zwi¹zanych z zastosowaniem uk³adów kontrolno-pomiarowych w warunkach przemys³owych. Sygna³ wyjciowy jest funkcj¹ dwóch zmiennych po³o¿enia obiektu i natê¿enia pr¹du zasilania czujnika. Czujnik realizuje tylko logiczne przekszta³cenie, dlatego jest uzupe³niony o cyfrowy interfejs uk³adu kontrolno-pomiarowego pe³ni¹cego rolê pamiêci.
S³owa kluczowe: czujniki, pomiary, jednostki pompowe

Kosowski P., Rychlicki S., Stopa J.: Transakcje spot i futures na rynku ropy naftowej  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W artykule przedstawiono historiê wiatowych cen ropy naftowej oraz omówiono g³ówne czynniki gospodarcze
i polityczne, wp³ywaj¹ce na notowanie tego surowca. Do koñca lat siedemdziesi¹tych XX wieku ceny ropy by³y
determinowane g³ównie przez kontrakty d³ugoterminowe pomiêdzy producentami ropy naftowej a miêdzynarodowymi koncernami naftowymi. Rynek ropy naftowej zacz¹³ siê zmieniaæ, gdy produkcja krajów nie nale¿¹cych do
OPEC po raz pierwszy przekroczy³a produkcjê krajów OPEC, co nast¹pi³o w 1982 roku. Pod koniec 1982 r.
niemal po³owa transakcji na miêdzynarodowym rynku ropy naftowej odbywa³a siê na rynku spot. Poniewa¿
ceny na rynkach spot by³y oparte na krótkoterminowych fundamentach, znaczne fluktuacje cen ropy naftowej
zaczê³y byæ norm¹. Aby zabezpieczyæ siê przed wahaniami cen uczestnicy rynku rozpoczêli kupowanie instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures. W artykule scharakteryzowano relacje pomiêdzy sprzeda¿¹
na rynku spot a kontraktami terminowymi futures w okresie pomiêdzy 1990 a 2008.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, cena, rynek ropy, kontrakt future, spot

Kosowski P., Rychlicki S., Stopa J.: Wp³yw stopnia wykorzystania podziemnego magazynu gazu na jego efektywnoæ ekonomiczn¹  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
W artykule zaprezentowano zagadnienia zwi¹zane z ekonomik¹ podziemnego magazynowania gazu. Zmiany na
rynku gazowym spowodowane liberalizacj¹, forsowan¹ przez Uniê Europejsk¹, wymagaj¹ nowego spojrzenia na
kwestie podziemnego magazynowania gazu, a zw³aszcza na jego efektywnoæ ekonomiczn¹. Nieuniknione powstanie wolnego i konkurencyjnego rynku us³ug magazynowania wymaga poznania przez operatorów instalacji
magazynowych kluczowych czynników, wp³ywaj¹cych na osi¹gane wyniki ekonomiczne. W artykule przedstawiono analizê wp³ywu stopnia wykorzystania magazynu na jego efektywnoæ ekonomiczn¹ oraz na minimaln¹
cenê za magazynowanie gazu ziemnego, zapewniaj¹ca za³o¿on¹ przez operatora stopê zwrotu. Obliczenia zosta³y
przeprowadzone dla przyk³adowego podziemnego magazynu gazu, z wykorzystaniem stworzonych przez autorów modeli finansowych.
S³owa kluczowe: podziemne magazyny gazu, efektywnoæ ekonomiczna, rynek gazowy

Krilov Z., Kavedija B., Bukovac T.: Zaawansowana metoda stymulacji otworu za pomoc¹ technologii opartej na propelantach  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
Na przestrzeni ponad wieku opracowano na wiecie znane metody stymulacji pracy otworów wiertniczych. Ostatnio konkurencyjn¹ metod¹ stymulacyjn¹ okaza³a siê metoda oparta na wysoko energetycznych materia³ach (specjalne rodzaje materia³ów wybuchowych, propelantów czy paliw rakietowych). W artykule wyjaniono podstawowe zasady technologii opartej na propelantach, wykorzystuj¹cej reakcje termochemiczne w strefie przyotworowej do wytworzenia wielokierunkowych pêkniêæ w ska³ach zbiornikowych. Omówiono tak¿e badania
laboratoryjne wp³ywu modyfilacji pierwotnej przepuszczalnoci na próbki rdzeniowe. Ponadto omówiono procedurê i przedstawiono wyniki oczyszczania l¹dowych otworów w Chorwacji z zastosowaniem wysoko energetycznego gazu szczelinuj¹cego.
S³owa kluczowe: stymulacja otworu wiertniczego, wzrost produktywnoci, szczelinowanie hydrauliczne, propulsja gazowa, propelanty
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Kwaniewski K., Sas J.: Sprê¿ony gaz ziemny jako paliwo do pojazdów  alternatywa
dla transportu publicznego w Zakopanem  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
Jednym z kluczowych wyzwañ wspó³czesnego wiata jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Decyduj¹cy wp³yw na poziom tej emisji ma przemys³, ciep³ownictwo oraz transport samochodowy i lotniczy. W skali lokalnej struktura emisji do atmosfery mo¿e byæ zupe³nie odmienna, zw³aszcza w orodkach, gdzie
nie ma rozwiniêtego przemys³u. Zakopane  miejscowoæ typowo turystyczna, jest niestety nara¿ona na pojawianie siê smogu. Ma to swoje g³ówne przyczyny w emisji spalin z ciep³ownictwa oraz spalin z pojazdów samochodowych. W artykule zaproponowano rozwi¹zania organizacyjne i finansowanie projektu dotycz¹cego zmiany tradycyjnego paliwa (ON, benzyna) na gaz ziemny sprê¿ony, dla transportu publicznego w Zakopanem, co pozwoli³oby istotnie zmniejszyæ emisjê CO2, CO i innych szkodliwych substancji do atmosfery, a przez to poprawiæ
jakoæ powietrza w tej miejscowoci.
S³owa kluczowe: CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquided Natural Gas), stacje tankowania CNG,
HRV (Home Refueling Appliance), pojazdy na gaz ziemny, poziom emisji spalin, normy Euro 4 i Euro 5

Lazaruk Y., Hrab O., Kalnynya E., Matsuliak O.: Nowy typ pu³apek ropy naftowej i gazu
zwi¹zany z grawitacyjnymi dyslokacjami z³ó¿ w warstwach sarmatu na obszarze
Bil'che-Volyts'ka zapadliska przedkarpackiego  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25
 Zeszyt 2
Na wiecie w wielu basenach ropo- i gazononych, np. Holf Cost, Burgos, Sun Jardge, Nigerian i in. utworzy³y siê
grawitacyjne uskoki osuwiskowe. Zosta³y utworzone w warstwach piaskowo-ilastych, gdzie w strefach wysokich
gradientów warstw i zboczy formacji procesy sedymentacji przebiega³y bardzo szybko. Nosy strukturalne lub
w¹skie, asymetryczne antykliny tworz¹ siê w wyniku deformacji warstw w trakcie osuwania siê bloków wzd³u¿
krzywoliniowej powierzchni uskoków. Kierunek uskoków grawitacyjnych wynika ze wzrostu warstw z³o¿owych
i ich rozci¹g³oci na obszarach, gdzie wystêpuj¹ ró¿ne ruchy tektoniczne pod³o¿a. Badania geologiczno-geofizyczne wykaza³y, ¿e dyslokacji takich mo¿na siê spodziewaæ w warstwach sarmatu w rejonie regionalnego pêkniêcia w Horodots'ku. Prawdopodobnie z³o¿a gazu ziemnego na obszarze Horodots'ka s¹ tektonicznie powi¹zane
tektonicznie ekranowanymi pu³apkami dyslokacji grawitacyjnych. Podobne pu³apki wêglowodorów prawdopodobnie wystêpuj¹ w rejonie innych regionalnych szczelin w Sudovo-Byshnians'kyi i Krakovets'kyi, rozci¹gaj¹c
siê do terenu Polski.
S³owa kluczowe: wiercenie, ropa naftowa, gaz ziemny, geologia, geofizyka

Lenhenkov N.S.: Badanie sk³adu ¿eli pod k¹tem kontroli sto¿ków wodnych
two Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2

 Wiertnic-

Bardzo czêsto naftowcy na ró¿nych etapach prac napotykaj¹ problem przedwczesnego przedarcia siê wód do
otworów i z³ó¿. Takie zalanie prowadzi do zasadniczego obni¿enia wielkoci dotychczasowej produkcji otworu
i wskanika produkcji ropy. Zjawiska te negatywnie wp³ywaj¹ na wydajnoæ ekonomiczn¹ przedsiêwziêcia.
W takiej sytuacji stworzenie odpowiedniego rodka uszczelniaj¹cego dla ró¿nych warunków geologiczno-fizycznych staje siê koniecznoci¹. W artykule zaproponowano u¿ycie skutecznego rodka ¿eluj¹cego opartego na poprodukcyjnych odpadach hutniczych i wodorochlorku. Przedstawiono równie¿ wyniki badañ rdzeniowych prowadzonych dla Republiki Tatarii pod k¹tem kontroli przep³ywu wody, jak równie¿ testy maj¹ce na celu okrelenie
cechy fizykochemiczne rodków ¿eluj¹cych. Wyniki w du¿ej mierze potwierdzi³y wysok¹ stosowalnoæ zwi¹zku
¿eluj¹cego, powoduj¹c, ¿e jest zalecanym rodkiem do badañ w warunkach terenowych.
S³owa kluczowe: kontrola wody, zwi¹zki ¿eluj¹ce, spektroskopia na podczerwieñ
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Lewkiewicz-Ma³ysa A., Konopka E.: Ocena jakoci wód podziemnych w rejonie sk³adowania przemys³owych odpadów organicznych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
W artykule poddano analizie wp³yw d³ugoterminowego sk³adowania odpadów pochodzenia organicznego na jakoæ migruj¹cych wód podziemnych i rozprzestrzenianie siê specyficznych zanieczyszczeñ. Na skutek mo¿liwych defektów konstrukcji sk³adowiska, o charakterze eksploatacyjnym, toksyczne substancje (pestycydy) mog¹
przedostawaæ siê do rodowiska gruntowo-wodnego. Ze wzglêdu na potencjalne zagro¿enie celowe jest badanie
zmian chemizmu wód podziemnych w cyklu wieloletnim, traktowanych jako kryterium bezpiecznego, bezawaryjnego deponowania niebezpiecznych odpadów.
S³owa kluczowe: odpady organiczne, pestycydy, wody podziemne, monitoring

Lewkiewicz-Ma³ysa A., Macuda J.: Ocena jakoci wód powierzchniowych dop³ywaj¹cych do zbiornika Solina  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych wód powierzchniowych dop³ywaj¹cych do Zbiornika
Solina. Ze wzglêdu na prowadzon¹ w tym rejonie dzia³alnoæ rolnicz¹ a wiêc stosowanie nawozów mineralnych
i odprowadzanie przez kilkanacie jednostek gospodarczych cieków komunalnych bezporednio do cieków powierzchniowych dop³ywaj¹cych do zbiornika, do badañ wytypowano g³ówne zwi¹zki biogenne oraz substancje
organiczne okrelane za pomoc¹ wskaników BZT5 i ChZTMn. Na podstawie otrzymanych wyników badañ dokonano oceny jakoci wód powierzchniowych w g³ównych ciekach dop³ywaj¹cych do Zbiornika Solina oraz wód
z niego odp³ywaj¹cych.
S³owa kluczowe: wody powierzchniowe, jakoæ wody, zanieczyszczenie wód, zwi¹zki biogenne

Lewkiewicz-Ma³ysa A., Rogowska-Kwas R., Winid B.: Redukcja zawartoci wêglowodorów zanieczyszczaj¹cych rodowisko naturalne  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
Powszechne wykorzystanie w ró¿nych dziedzinach gospodarki zwi¹zków wêglowodorowych powoduje zagro¿enie dla rodowiska naturalnego. Zanieczyszczenie rodowiska substancjami ropopochodnymi mo¿e byæ spowodowane np. niekontrolowanym ich wyciekiem zarówno na etapie: produkcji, transportu, jak i magazynowania. Zagro¿enie stanowi¹ tak¿e cieki kopalniane zwi¹zane z eksploatacj¹ ropy naftowej i gazu ziemnego. W artykule
omówiono fizykochemiczne metody in situ i ex situ s³u¿¹ce obni¿aniu zawartoci zwi¹zków ropopochodnych
w rodowisku gruntowo-wodnym. Przeprowadzono dyskusjê nad skutecznoci¹ zaprezentowanych metod.
S³owa kluczowe: metody oczyszczania, wêglowodory, ochrona rodowiska

Lewkiewicz-Ma³ysa A., Winid B.: Zale¿noci miêdzy sk³adnikami chemicznymi w wodach s³abo zmineralizowanych Rymanowa-Zdroju  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25
 Zeszyt 2
Wody s³abo zmineralizowane Rymanowa Zdroju wystêpuj¹ w I i II poziomie piaskowca ciê¿kowickiego oraz
w warstwach kronieñskich. S¹ to wody typu HCO3-Ca i HCO3-Ca-Mg. Na podstawie analiz chemicznych wykonanych w ci¹gu kilku ostatnich lat policzono proporcje miêdzy jonami i porównywano ich wzajemne zale¿noci.
Wzajemne proporcje miêdzy jonami s¹ odzwierciedleniem procesów kszta³tuj¹cych chemizm wód i reakcji zachodz¹cych na drodze przep³ywu.
S³owa kluczowe: wody s³abo zmineralizowane, hydrogeochemia, wskaniki hydrochemiczne, Rymanów Zdrój
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Lozyniak P., Misiura Ya.: Nowe dane wiertnicze dotycz¹ce struktury geologicznej obszaru Krosna oraz ocena jego ropo- i gazononoci  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
Na obszarze warstw kronieñskich wyznaczono podstrefy Turka i Bitlya (podleg³e warstwy uszczelniaj¹ce) opieraj¹c siê na wynikach badañ geologicznych, strukturalnych i wierceñ g³êbokich. Wewnêtrzn¹ strukturê obydwu
podstref wyznaczaj¹ p³aty zgrupowane w wiêksze struktury, np. Hrosovska, Limnenska i Ropavska w podstrefie
Turkivska (od pó³nocy na po³udnie) oraz Borynska, Yavorivska, Uzhotska i Bukovetska w podstrefie Bitlyanska.
W zale¿noci od wielkoci upadu kredowych warstw eocenu, strefy zaznaczono na przeciêciu pokrywy Krosnenskyi. Umo¿liwia to zró¿nicowane oszacowanie perspektywicznoci warstw ropo- i gazononych. Z danych wynika, ¿e najwiêksze obszary poszukiwañ za rop¹ naftow¹ i gazem ziemnym w podstrefie podstrefy Turkivska to
Limnenska i Ropavska, a w podstrefie Bitlyanska to Yavorivska i czêciowo Bukovetska.
S³owa kluczowe: struktura geologczna strefy kronieñskiej , ropa naftowa, gaz ziemny

Macuda J.: Badanie jakoci wód podziemnych w rejonie sk³adowiska odpadów Za
Bia³¹  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Sk³adowiska odpadów wytwarzanych w przemyle chemicznym i energetyce wywieraj¹ bardzo silny i ró¿norodny wp³yw na wszystkie elementy rodowiska naturalnego. Ich negatywne oddzia³ywanie szczególnie dotyczy
rodowiska gruntowo-wodnego, zw³aszcza w przypadku nieuszczelnionych lub le uszczelnionych sk³adowisk
odpadów. Powstaj¹ce w z³o¿u odpadów toksyczne odcieki bezporednio infiltruj¹ do wód podziemnych i powierzchniowych. W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych wód podziemnych w rejonie sk³adowiska Za Bia³¹ i na podstawie analizy zmian koncentracji wybranych wskaników pokazano trendy zmian jakoci
wód odp³ywaj¹cych z omawianego rejonu.
S³owa kluczowe: ochrona rodowiska, wody podziemne, jakoæ wód, sk³adowisko odpadów

Macuda J.: Ocena stanu rodowiska gruntowego w rejonie instalacji magazynowania
i regeneracji olejów  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W obrêbie instalacji do magazynowania i regeneracji olejów przepracowanych czêsto dochodzi do zanieczyszczenia rodowiska gruntowego ró¿nego rodzaju wêglowodorami ropopochodnymi. Zanieczyszczenie to mo¿e byæ
spowodowane zarówno rozszczelnieniem istniej¹cych instalacji przemys³owych, zbiorników magazynowych jak
i instalacji do roz³adunku cystern oraz ich nape³niania zregenerowanymi olejami. W artykule przedstawiono wyniki badañ stanu jakociowego gruntów w zakresie zawartoci wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych na
terenie jednej z istniej¹cych w kraju instalacji do magazynowania i regeneracji olejów przepracowanych. Porównuj¹c otrzymane wyniki badañ chemicznych próbek gruntów do obowi¹zuj¹cych aktualnie standardów jakociowych rodowiska gruntowego stwierdzono, ¿e jest ono znacznie zanieczyszczone substancjami wêglowodorowymi i wymaga oczyszczenia. Uwzglêdniaj¹c istniej¹ce w rejonie badañ warunki geologiczne zaproponowano efektywn¹ metodê oczyszczania rodowiska gruntowego.
S³owa kluczowe: instalacje pertochemiczne, grunt, zanieczyszczenie gleb, wêglowodory alifatyczne i aromatyczne, remediacja, jakoæ gleb i gruntów

Macuda J., Winid B.: Ocena zmian jakoci wód podziemnych w obrêbie wysadu solnego
Dêbina  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W celu wydobycia wêgla brunatnego metod¹ odkrywkow¹ prowadzone jest wyprzedzaj¹co odwodnienie z³o¿a
systemem studni wielkorednicowych. Prace odwadniaj¹ce powoduj¹ znaczny wzrost spadków hydraulicznych
na kierunku dop³ywu wód do rejonu odkrywki. Ze wzglêdu na wystêpowanie pomiêdzy Polem Be³chatów
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i Polem Szczerców wysadu solnego Dêbina, zaistnia³a koniecznoæ ochrony jego struktury za pomoc¹ bariery
studni odwadniaj¹cych. Jej zadaniem jest m.in. ograniczenie przep³ywu wód w strefie wysadu i w konsekwencji
ograniczenie mineralizacji pompowanych wód w wyniku rozmywania jego struktury. W artykule przedstawiono
analizê zmian jakoci wód podziemnych w obrêbie wysadu solnego w warunkach wymuszonego przep³ywu wód
podziemnych.
S³owa kluczowe: wody podziemne, wêgiel brunatny, wysad solny Dêbina, odkrywka wêgla brunatnego Be³chatów

Macuda J., Zawisza L.: Badania klimatu akustycznego w rejonie prowadzonych prac
sejsmicznych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W artykule przedstawiono wyniki badañ klimatu akustycznego w rejonie prowadzonych prac sejsmicznych zarówno, metod¹ wibratorow¹, jak i detonacyjn¹. Zmierzone wartoci ha³asu emitowanego w trakcie prowadzonych
prac by³y podstaw¹ do oceny wielkoci ich oddzia³ywania na rodowisko. Zamieszczone w artykule wyniki badañ
powinny byæ podstaw¹ zarówno do projektowania przebiegu profili sejsmicznych w terenie, jak i wykonywania
ocen ich oddzia³ywania na rodowisko.
S³owa kluczowe: prace sejsmiczne, ha³as, metoda wibratorowa, metoda detonacyjna

Macuda J., Zawisza L.: Ocena stanu rodowiska gruntowego w rejonie instalacji technologicznych Kopalni Gazu Ziemnego Radlin  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25
 Zeszyt 2
W obrêbie instalacji technologicznych s³u¿¹cych do uzdatniania gazu ziemnego mo¿e dochodziæ do zanieczyszczenia rodowiska gruntowego zarówno substancjami nieorganicznymi, jak i organicznymi. Zanieczyszczenie to
mo¿e byæ spowodowane zarówno rozszczelnieniem istniej¹cych instalacji przemys³owych, s³u¿¹cych do oczyszczania gazu ziemnego, oddzielania p³ynów z³o¿owych, jak i instalacji do osuszania i regeneracji glikolu. W artykule przedstawiono wyniki badañ stanu jakociowego gruntów w obrêbie instalacji technologicznych dwóch
Orodków Grupowych Radlin I i Radlin II. Próbki do badañ rodowiskowych pobrano w najbli¿szym otoczeniu
g³ównych elementów instalacji do uzdatniania gazu ziemnego. Otrzymane wyniki badañ chemicznych próbek
gruntów porównano z obowi¹zuj¹cymi aktualnie standardami jakociowymi rodowiska gruntowego dla obszarów przemys³owych.
S³owa kluczowe: eksploatacja gazu, grunt, zanieczyszczenie gleb, olej mineralny, jakoæ gleb i gruntów

Maksyutin A.W.: Udoskonalenie technologii oddzia³ywania za pomoc¹ fal na poziom
produkcyjny w z³o¿u  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Wydobycie ropy z wiêkszoci z³ó¿ w ostatnich latach napotyka na szereg problemów. Wa¿n¹ rolê odgrywa dobór
odpowiedniej metody jej wydobycia, umo¿liwiaj¹cej zwiêkszenie wspó³czynnika sczerpania z³o¿a oraz równoczesne zwiêkszenie zasiêgu eksploatacji. W artykule autor przeanalizowa³ najbardziej rozpowszechnione obecnie
metody intensyfikacji wydobycia. Najlepsze efekty daj¹ metody wykorzystuj¹ce oddzia³ywanie fal: elektromagnetycznych, wibroakustycznych czy impulsywnych. W dalszej czêci autor opisuje dzia³anie stworzonego
w Instytucie Górniczym w Sankt-Petersburgu urz¹dzenia Pritok 1M, który wykorzystuje oddzia³ywanie rezonansu na z³o¿e.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, przemys³ wydobywczy, wspó³czynnik sczerpania z³o¿a
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Mazáè J., Jankù M.: Prace wiertnicze prowadzone w celu odgazowania kopalñ warunkach zak³adu Green Gas DPB, a.s.  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Odgazowanie jest czêci¹ nazwy specjalistycznej firmy powo³anej do ¿ycia w 1960 r. w Okrêgu Górnicznym
Ostrava-Karviná w celu zapewnienia bezpieczeñstwa realizacji prac górniczych w czeskiej czêci Górnol¹skiego
Zag³êbia Wêglowego. W Zak³adzie Odgazowania i Drena¿u (pierwotna nazwa obecnego Green Gas DPB, a.s.) od
48 lat prowadzi siê odgazowanie otworów wiertniczych.
S³owa kluczowe: odgazowanie, otwory wiertnicze, rury ok³adzinowe, przewód wiertniczy, przodek wêglowy

Miska S., Mengjiao Yu, Yi Zhang, Miska W.: Modelowanie sil tarcia przy zapuszczaniu
rur ok³adzinowych w odwiertach o du¿ym k¹cie odchylenia i poziomych  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W ostatnich latach ci¹gle wzrasta iloæ odwiertów morskich i l¹dowych, o du¿ym k¹cie odchylenia i poziomych,
maj¹cych bardzo z³o¿one trajektorie. Dowiadczenia polowe wskazuj¹, ¿e przy rurowaniu takich odwiertów, wystêpuj¹ bardzo czêsto komplikacje, zwiêkszaj¹ce znacznie koszty tej operacji. Wystêpuj¹ce przy tym si³y tarcia
mog¹ spowodowaæ wyboczenie kolumny rur ok³adzinowych i zaklinowanie odwiertu. Aby zredukowaæ si³y nacisku, mo¿na podczas rurowania obracaæ kolumn¹ rur ok³adzinowych, ale wymagane s¹ przy tym wystarczaj¹co
wysokie momenty obrotowe. Dok³adne obliczenie wystêpuj¹cych wtedy si³ rozci¹gaj¹cych i skrêcaj¹cych oraz
momentów obrotowych, pozwala okreliæ techniczn¹ wykonywalnoæ operacji rurowania, w planowanym stadium wiercenia odwiertu. W artykule przedstawiony jest trójwymiarowy model zapuszczania rur ok³adzinowych
z obrotem, uwzglêdniaj¹cy poprawkê na krzywiznê odwiertu, skrêcenie, sztywnoæ kolumny rur ok³adzinowych
i jej ciê¿ar w p³uczce. Przedstawionych jest te¿ kilka przyk³adów praktycznego zastosowania proponowanego
modelu matematycznego. Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e proponowany model jest przydatny w praktycznych
zastosowaniach projektowych, takich jak optymalizacja trajektorii otworu i obliczanie si³ dzia³aj¹cych na rury
ok³adzinowe, oraz pozwala on lepiej zrozumieæ zachodz¹ce w praktyce zjawiska.
S³owa kluczowe: wiertnictwo, si³a tarcia, orurowanie otworu, otwory horyzontalne

Moroshan R., Zayats K.: Wg³êbny model geologiczno-geofizyczny wzd³u¿ transkarpackiego geotrawersu sejsmicznego Dobromyl-Krakovets  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008 
Tom 25  Zeszyt 2
Na podstawie reinterpretacji wyników danych sejsmicznych oraz wyników pomiarów grawimetrycznych i elektrometrycznych w rejonie trawersu Dobromyl-Krakovets, opracowano model przekroju geologicznego i na tej
podstawie badana jest perpektywicznoæ tego obszaru pod wzglêdem ropo- i gazononoci.
S³owa kluczowe: geologia, geofizyka, sejsmika, grawimetria i elektrometria

Mukhambetzhanov S.T., Darkhan Akhmed-Zaki Zh.: Modelowanie problemu fazowego
przejcia w nieizotermicznej filtracji i jakociowe w³aciwoci decyzji  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W pracy przeanalizowano mo¿liwoæ rozwi¹zania problemu Stephena dla transferu ciep³a konwekcyjnego, pojawiaj¹cego siê w teorii filtracji p³ynu nieizotermicznego. Przyjêto, ¿e znana jest wartoæ prêdkoci przep³ywu fazy
ciek³ej zgodnie z prawem Darcyego. Wszêdzie tam, gdzie temperatura topienia parafiny jest niska, zak³ada siê,
¿e jest równa zeru.
S³owa kluczowe: model matematyczny, strefy przyotworowe, algorytm, nasycenie wod¹
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Muvrin B., Kavedija B., Stryczek S.: Zapobieganie rozszerzaniu siê zanieczyszczenia
rop¹ w portach  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W portach prze³adunkowych przy za³adowaniu lub roz³adowaniu tankowców mo¿e dojæ do wylewania du¿ych
iloci ropy naftowej do morza wokó³ miejsca przetaczania. Taka mo¿liwoæ powstaje i w portach jachtowych
i nadbrze¿nych stacjach paliwowych. Poniewa¿ plama ropna rozszerza siê na powierzchni morza w bardzo krótkim czasie, ograniczanie powierzchni jej rozlewania stanowi pierwszy niezbêdny krok przy rozwi¹zaniu problemu jej usuniêcia. Podstawowym elementem jest giêtka zapora p³ywaj¹ca w kszta³cie rury plastykowej, za pomoc¹
której, w najkrótszym mo¿liwym czasie nale¿y opasaæ plamê ropn¹. Dzisiaj stosowane metody sprowadzaj¹
siê do ustawiania zapory p³ywaj¹cej za pomoc¹ kutra, ci¹gn¹cego za sob¹ zaporê rurow¹. To znaczy, ¿e ze wzglêdów bezpieczeñstwa w portach prze³adunkowych i ewentualnie portach jachtowych powinne byæ w sta³ym pogotowiu odpowiednio u³o¿one rury zaporowe oraz ³odzie motorowe przeznaczone wy³¹cznie do ich rozci¹gania.
W dzisiejszych czasach stosuje siê kilka rozwi¹zañ, jednak wszystkie one przewiduj¹ u¿ycie jednego lub wiêcej
kutrów w celu ustawiania i usuwania zapory odgradzaj¹cej. Stanowi to du¿e uniedogodnienie, tak ze wzglêdów
technicznych jak i finansowych. Problem ten mo¿na rozwi¹zaæ zamontowaniem sta³ej zatapialnej zapory rurowej
w punktach portowych zagro¿onych ewentualnym zanieczyszczeniem powierzchni morza rozlan¹ rop¹ naftow¹
lub innymi paliwami ropopochodnymi. Podstawow¹ propozycje stanowi zamontowanie odpowiednio d³ugiej rury
p³ywaj¹cej okrelonego profilu wokó³ miejsca prze³adunku ropy. Zapora jest zanurzona (zatopiona) na odpowiedni¹ g³êbokoæ lub zatopiona do dna portu. W tym celu do rury wt³acza siê ciecz o ciê¿arze w³aciwym wiêkszym
od ciê¿aru w³aciwego wody morskiej. W ten sposób nie przeszkadza ona przy normalnym przep³ywaniu statków,
³odzi i tp. wewn¹trz portu i nie narusza estetycznego wygl¹du powierzchni akwenu portowego. Po zacumowaniu
tankowca do rury wt³acza siê powietrze, wyciskaj¹c ciecz, któr¹ zawiera i zapora wynurza siê na powierzchniê
odgradzaj¹c powierzchnie morza wokó³ punktu prze³adunkowego w trakcie przetaczania ropy lub paliwa.
S³owa kluczowe: zanieczyszczenie wêglowodorami, porty, zapory p³ywaj¹ce

Oracz H., Kalinowski K., D¹browski A., Sobkiewicz D.: Nowoczesne metody wykrywania nieszczelnoci w diagnostyce gazoci¹gów przesy³owych  Wiertnictwo Nafta Gaz
2008  Tom 25  Zeszyt 2
W referacie omówiono nowe kierunki w diagnostyce gazoci¹gów przesy³owych. Omówiono wybrane metody
i urz¹dzenia stosowane do wykrywania nieszczelnoci gazoci¹gów przesy³owych. Przedstawiono, ¿e sprawny
system diagnostyki gazoci¹gów jest warunkiem koniecznym do utrzymania bezpieczeñstwa eksploatacji systemów przesy³owych.
S³owa kluczowe: gazoci¹g przesy³owy, metody detekcji

Pinka J., Wittenberger G.: Narzêdzia do rdzeniowania u¿ywane w poszukiwaniach ropy
naftowej i gazu ziemnego na terenie S³owacji  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
Wiele metod i technologii zweryfikowanych codzienn¹ praktyk¹ jest powszechnie stosowanych do rdzeniowania
na terenie S³owacji. W artykule przedstawiono metody, techniki oraz sposoby rdzeniowania.
S³owa kluczowe: narzêdzia wiertnicze, ropa naftowa, gaz ziemny

Pinka J., Wittenberger G.: Rdzeniowanie g³êbokich otworów naftowych i gazowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Rdzeniowanie to operacja wiertniczo-techniczna umo¿liwiaj¹ca pobranie integralnej próby zwiercanej ska³y, tzw.
rdzenia. Rdzeñ stanowi najwy¿szej jakoci materia³ dokumentuj¹cy otwór. Wykorzystuj¹c sprzêt techniczny oraz
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technologie rdzeniowania mo¿na uzyskaæ mechanicznie nieuszkodzony (lub fizycznie niezaburzony) rdzeñ. Poszczególne techniki i technologie umo¿liwiaj¹ pobieranie rdzeni z ró¿nych rodzajów ska³.
S³owa kluczowe: otwór wiertniczy, wiercenia, gaz ziemny

Piteiu M.A., ªuþoiu F., Simescu B., Costin N.: Zmiana sposobu wiercenia otworu na dojrza³ym z³o¿u gazowym z wykorzystaniem przewodu o wiêkszej prêdkoci  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Z czasem produkcja na z³o¿u gazowym ulega zmniejszeniu a¿ do ca³kowitego jej zaprzestania. Cinienie z³o¿owe
w otworach gazowych zmniejsza siê powoduj¹c, ¿e brak bêdzie si³y wynosz¹cej p³yny z otworu na zewn¹trz.
Z czasem p³yny te kumuluj¹ siê, uniemo¿liwiaj¹c dalsz¹ produkcjê. Czynnikami odpowiedzialnymi za te utrudnienia s¹ obni¿enie wartoci cinienia z³o¿owego, zmniejszone prêdkoci przep³ywu gazu oraz zwiêkszona produkcja wody. Jedn¹ z metod stosowanych w przypadku otworów z reiniekcj¹ jako sposobem na wymuszenie
produkcji jest zastosowanie rur produkcyjnych o mniejszej rednicy wewn¹trz rury wydobywczej. Metoda ta 
iniekcji  jest skutecznym rozwi¹zaniem tego problemu w firmie ROMGAZ.
S³owa kluczowe: opróbowanie otworów, gaz ziemny, produkcja, cinienie z³o¿owe

Pylyp Y., Danylenko V.: Wykorzystanie dowiadczalnie okrelonych parametrów filtracji ska³ uszczelniajacych w przemyle naftowym i gazownictwie  Wiertnictwo Nafta
Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Zapocz¹tkowane pod koniec lat szedziesi¹tych ubieg³ego stulecia dowiadczalne okrelanie w³aciwoci filtracyjnych ska³ uszczelniaj¹cych nadal s¹ kontynuowane w ró¿nych laboratoriach na ca³ym wiecie, obejmuj¹c swoim zakresem pomiar absolutnej przepuszczalnoci gazu Kper oraz spadek cinienia ΔP in in p³ynnych wêglowodorów przez nasycone wod¹ próbki ska³. Wartoci Kper dla ska³ uszczelniaj¹cych w ró¿nych czêciach Ukrainy
wahaj¹ siê od 103 do 1011 µm2, oraz ΔP in od 12 MPa do 2040 MPa. Dane te wykorzystano do okrelenia
warunków migracji wêglowodorów, tworzenia siê ich z³ó¿, rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z poszukiwaniami za rop¹ naftow¹ i gazem ziemnym, projektowaniem i eksploatacj¹ podziemnych magazynów (PMG).
W szczególnoci, oszacowano mo¿liwe objêtoci ropy naftowej i gazu ziemnego. which turned out to be considerable-through the area of conditional cap rock only 1 km2 , thickness 50 m and permeability 108 µm2 at pressure
drop 1MPa can be filtered near 80 billion m3 of gas or 8 million m3 of oil for the period of 1 million years.
Potwierdzono dowiadczalnie mo¿liwoæ zwiêkszenia cinienia oraz objêtoci magazynowego gazu w poszczególnych PMG obszaru Przedkarpacia o 2030% w stosunku do wartoci za³o¿onych.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, gaz ziemny, filtracja ska³

Pylypyshyn B., Khavenzon I.: Metodologia prognozowania z³ó¿ wêglowodorów za pomoc¹ zestawu danych geofizycznych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Zaproponowana metodologia zosta³a opracowana na potrzeby geologii naftowej i gazowej i mo¿e byæ wykorzystana do badania czêci terygenicznych, terygeniczno-wêglanowych i wêglanowych. Mo¿e ona byæ tak¿e wykorzystana do poszukiwañ za wêglem, rudami, z³o¿ami diamentów i wód gruntowych, jak równie¿ przy rozwi¹zywaniu zadañ wymagaj¹cych dog³êbnej wiedzy na temat struktury danej czêci (zbiorniki gazu, niebezpieczne
strefy osuwisk itp.). Zaprezentowana metodologia obejmuje nowe metody i techniki przetwarzania i interpretacji
danych geofizycznych. W praktyce przyjmuje to postaæ kompleksu programowo-metodycznego Seismocyclit
oraz charakterystyki amplitudowo-czêstotliwociowej orodka AFCM, obliczonej zgodnie ze sk³adow¹ ha³asu
pola fal. Podstaw¹ jest teoria sedymentacyjnej cyklicznoci litologicznej (nauki o zwi¹zkach ska³ i formacji) oraz
za³o¿enie istnienia stref dekompakcji i kompakcji (stref rozwoju zbiornika i nadk³adu skalnego). Po³¹czenie znanych metod i technik geofizycznych, które zosta³y sprawdzone za pomoc¹ opracowanych przez autorów technik
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przetwarzania i interpretacji doprowadzi³o do stworzenia nowego instrumentu do badañ geologicznych. W porównaniu z innymi, powszechnie stosowanymi metodami, przedstawiona autorska metoda ma zaletê polegaj¹c¹
na mo¿liwoci otrzymywania nowych danych jakociowych na temat struktury geologicznej badanych obszarów,
umo¿liwiaj¹cych wykonanie prognoz dotycz¹cych z³ó¿ wêglowodorów.
S³owa kluczowe: wêglowodory, zbiornik, odcinek cyclit, z³o¿e, sejsmolitologia, kompleks

Rybicki C., Blicharski J.: Zastosowanie metody bilansu masowego w eksploatacji z³ó¿
gazu ziemnego w warunkach dynamicznych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
W wielu przypadkach eksploatacji z³ó¿ gazu ziemnego a tak¿e podziemnych magazynów gazu istniej¹ techniczne
przeszkody zamykania odwiertów na czas pozwalaj¹cy w sposób miarodajny na pomiar cinieñ statycznych zarówno na g³owicy jak i na dnie odwiertu (rednie cinienie z³o¿owe). Dlatego wa¿nym zagadnieniem w in¿ynierii
z³o¿owej jest okrelenie tych cinieñ, potrzebnych dla weryfikacji zasobów gazu,z wartoci cinieñ dynamicznych. Prezentowany referat przedstawia w³anie metodykê wyznaczania cinieñ rednich w z³o¿u na podstawie
mierzonych cinieñ dynamicznych w odwiercie. Metodyka ta oparta jest na wykorzystaniu rozwi¹zania granicznego dop³ywu gazu do odwiertu w stanie semiustalonym. Na podstawie pomiaru cinieñ dynamicznych w odwiertach eksploatacyjnych wyznaczono wartoci cinieñ rednich w z³o¿u a nastêpnie metod¹ p/z dokonano oceny
warunków energetycznych analizowanego z³o¿a gazu ziemnego oraz wyznaczono zasoby pocz¹tkowe gazu
w strefach oddzia³ywania odwiertów. Uzyskane wyniki zweryfikowano wykonuj¹c alternatywne obliczenia bilansowe w oparciu o pomiary cinieñ dennych w warunkach statycznych. Z porównania wynika pe³na przydatnoæ
metodyki.
S³owa kluczowe: eksploatacja z³ó¿, ropa, gaz, bilans masowy

Rzepka M., Styczek S..: Laboratoryjne metody okrelania parametrów technologicznych wie¿ych zaczynów uszczelniaj¹cych przed zabiegiem zwi¹zanym z procesem
uszczelniania kolumn rur ok³adzinowych w otworach wiertniczych  Wiertnictwo Nafta
Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W procesie prawid³owego uszczelniania otworu wiertniczego g³ówn¹ rolê odgrywa jakoæ u¿ytego zaczynu cementowego. Sk³ad i parametry zaczynu uzale¿nione s¹ przede wszystkim od warunków geologicznych oraz hydrogeologicznych otworu, w którym nastêpuje proces wi¹zania i tworzenia siê kamienia cementowego, rodzaju
przewiercanych ska³, g³êbokoci, temperatury i cinienia na dnie otworu wiertniczego. Dlatego te¿, ka¿dy zaczyn
cementowy przed zastosowaniem go do uszczelniania rur ok³adzinowych w otworze wiertniczym powinien byæ
szczegó³owo zbadany w laboratorium. Badania te musz¹ obejmowaæ wszystkie te parametry technologiczne, które mog¹ bezporednio wp³ywaæ na przebieg i skutecznoæ wykonania zabiegu cementowania rur w otworze wiertniczym.
S³owa kluczowe: wiertnictwo, uszczelnianie kolumn rur, zaczyny cementowe

Shakenov K.K., Kuttykozhaeva Sh.N., Issabekova N.A.: Rozwi¹zanie granicznego problemu równañ MusketaLeveretta za pomoc¹ metod Monte Carlo  Wiertnictwo Nafta
Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W artykule przeanalizowano dwufazowy model filtracyjny MeusketaLeveretta dla nieciliwych cieczy (ρi 
sta³a) w rodowisku porowym scharakteryzowanym za pomoc¹ uk³adu równañ na nasycenie s(x, t) i zmniejszone cinienie p(x, t).
S³owa kluczowe: model MusketaLeveretta, metody Monte Carlo, losowy algorytm wyboru po sferze, losowy
algorytm wyboru po sieci
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Sidorová M., Pinka J.: Nowe technologie i rozwiazania in¿ynierskie oparte na hydroakustycznych urz¹dzeniach  zastosowanie w wiertnictwie  Wiertnictwo Nafta Gaz
2008  Tom 25  Zeszyt 2
G³ówny problem zwi¹zany z wydobyciem ropy naftowej ze starych z³ó¿ i warstw o niskim cinieniu z³o¿owym,
jak równie¿ w przypadku wydobycia bardzo lepkich typów ropy naftowej, polega na nieodwracalnym procesie
zanieczyszczenia warstw produkcyjnych w czasie ich rozszczelnienia pierwszymi wierceniami. Na tym wa¿nym
etapie konstrukcji otworu, bardzo wa¿na jest d³ugoæ prac przy otworze oraz wspó³czynnik wielkoci wydobycia
ropy naftowej w trakcie udostêpniania. Zale¿¹ one w pe³ni od czystoci i jakoci procesu rozszczelniania z³o¿a
wierceniami.. Wwielu zagranicznych naftowych firmach wydobywczych do rozszczelniania z³o¿a wykorzystuje
siê specjalistyczne zespo³y wiertnicze.
S³owa kluczowe: rozszczelnianie z³o¿a pierwszymi wierceniami, anizotropia, urz¹dzenia hydroakustyczne

Solecki T.: Projektowanie odwodnieñ budowlanych otworami wiertniczymi w warunkach ograniczonego dysponowania terenem na przyk³adzie budownictwa mieszkalnego  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W artykule przedstawiono na tle budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych projektowanie odwodnieñ budowlanych otworami wiertniczymi w warunkach ograniczonego dysponowania terenem. Jako przyk³ad
wziêto planowany do budowy obiekt z kondygnacj¹ podziemn¹ stanowi¹cy bry³ê o nieregularnym kszta³cie. Problem odwodnienia rozwi¹zano przy pomocy grupy pionowych drenów, usytuowanych ze wzglêdu na niedobór
powierzchni terenu, wewn¹trz wykopu. Obliczono po³o¿enie zwierciad³a dynamicznego wody podziemnej w poszczególnych drenach pionowych i w przyjêtych arbitralnie punktach kontrolnych na skrajnych elementach
obiektu budowlanego. Obliczono równie¿ wydajnoæ grupy otworów, niezbêdn¹ dla wywo³ania wymaganego obni¿enia poziomu zwierciad³a wody podziemnej, w celu przeprowadzenia prac budowlanych. W odniesieniu do
wyników obliczeñ hydrogeologicznych zaprojektowano konstrukcjê otworów wiertniczych, stanowi¹cych pionowe dreny odwodnieniowe.
S³owa kluczowe: hydrogeologia, drena¿, projektowanie odwodnieñ

Sorokin I., Sorokin A.I., Goszowskij S.W., Martynenko I.I., Dudla N.A: Udoskonalenie
jakoci badañ gazu na z³o¿ach Donbasu  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W artykule przedstawiono i omówiono kwestiê polepszenia jakoci badañ gazu w z³o¿ach wêgla. Opisano projekt
kolektora gazu, umo¿liwiaj¹cego znaczne podniesienie objêtoci i niezawodnoci badañ gazu. W pracy przedstawiono wyniki zastosowania tej techniki na z³o¿ach Donbasu.
S³owa kluczowe: podniesienie jakoci gazu, z³o¿a wêgla, jakoæ gazu

ªtefãnescu D.-P., Tãtaru A., Rotar D., Popa A.-M.: Maksymalizacja wspó³czynnika wydobycia w sczerpanych z³o¿ach gazu ziemnego z zastosowaniem kompresji  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Sczerpane z³o¿a stanowi¹ ponad 50% wiatowej produkcji gazu ziemnego, dlatego te¿ konieczne staje siê zrozumienie i optymalne wykorzystanie tych z³ó¿. Konsekwentny spadek zasobów gazu ziemnego zwi¹zany ze zmniejszaj¹c¹ siê objêtoci¹ odkrywanych z³ó¿ wymusza zastosowanie nowych podejæ technologiczno-ekonomicznych. Ostatecznym celem badañ jest wyd³u¿enie ¿ywotnoci z³ó¿ a tym samym podniesienie wartoci jego wskanika wydobycia. Jednym z rozwi¹zañ reprezentowanych przez Romgaz jest rozwiniêcie zdolnoci kompresyjnych
w otoczeniu otworu. W wielu otworach gazowych produkcjê mo¿na zwiêkszyæ przez obni¿enie cinienia g³owicowego. Po zainstalowaniu kompresora na g³owicy lub na z³o¿u, wartoæ cinienia mo¿e zmaleæ zwiêkszaj¹c
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tym samym produkcjê gazu ziemnego. Tego typu kompresory charakteryzuj¹ siê redni¹ przepustowoci¹ i redni¹ b¹d nisk¹ wartoci¹ wspó³czynnika ciliwoci. Zastosowanie wymienionej metody zosta³a opracowana
w wyniku obserwacji zachowania na wpó³ sczerpanych z³ó¿ gazowych Romgaz. Najwiêksz¹ zalet¹ tego typu
kompresji jest niski koszt instalacji, utrzymania jak i mo¿liwoæ dostosowania do bardzo zmiennych parametrów
roboczych.
S³owa kluczowe: eksploatacja, gaz ziemny, produkcja, cinienie g³owicowe

Steliga T., Kapusta P., Jakubowicz P., Turkiewicz A.: Modelowanie procesu biodegradacji wêglowodorów ropopochodnych w zastarza³ych odpadach wiertniczych z do³ów
urobkowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W artykule przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z problemem oczyszczania odpadów pochodz¹cych z kilku zastarza³ych do³ów urobkowych, ró¿ni¹cych siê stopniem ska¿enia zanieczyszczeniami ropopochodnymi. W toku
prowadzonych prac nad opracowaniem kompleksowej technologii oczyszczania zastarza³ych gruntów z do³ów
urobkowych obejmuj¹cej: rekultywacjê wstêpn¹, bioremediacjê podstawow¹, inokulacjê biopreparatami na bazie
mikroorganizmów autochtonicznych oraz wzbogaconych o wyizolowane rodzaje grzybów, stwierdzono, ¿e niezwykle istotne s¹ badania w skali laboratoryjnych metod¹ ex-situ.
S³owa kluczowe: biodegradacja wêglowodorów, wiertnictwo, dó³ urobkowy, modelowanie

Stopa J., Wojnarowski P., Rychlicki S.: Wykorzystanie wyników symulacji komputerowej do oceny efektywnoci udostêpnienia z³o¿a ropy naftowej za pomoc¹ otworów horyzontalnych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Obecnie otwory horyzontalne s¹ stosowane na ca³ym wiecie, zarówno dla nowych otworów, jak i w przypadku
rekonstrukcji ju¿ istniej¹cych. W porównaniu z otworami pionowymi oferuj¹ szereg mo¿liwoci optymalizacji
wyników ekonomicznych i technicznych. Najczêciej potencjalne zyski z ich zastosowania mo¿na podzieliæ na
dwie kategorie. Pierwsza to mo¿liwoæ zwiêkszenia rezerw i/lub przypieszenia produkcji. Druga to mo¿liwoæ
zmniejszenia kosztów ponoszonych w trakcie realizacji projektu wydobywczego. Znane z literatury przyk³ady
zastosowañ dotycz¹ g³ównie z³ó¿ o dobrych parametrach zbiornikowych, które pozwalaj¹ na osi¹gniêcie bardzo
du¿ych wydajnoci. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki porównawcze szeregu symulacji komputerowych przeprowadzonych dla jednego ze z³ó¿ w Polsce, charakteryzuj¹cego siê ma³¹ przepuszczalnoci¹. Przedstawione wyniki w postaci prognoz zmian wydajnoci w czasie mog¹ byæ podstaw¹ do oceny op³acalnoci instalacji takich otworów na ma³ych z³o¿ach o s³abych w³aciwociach zbiornikowych.
S³owa kluczowe: udostêpnianie z³ó¿, otwory horyzontalne, eksploatacja, efektywnoæ udostêpniania z³ó¿

Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M., Czekaj L.: Badanie w³aciwoci kompozytów mineralno-gruntowych w aspekcie ich wykorzystania  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom
25  Zeszyt 2
W artykule przedstawiono wyniki badañ nad przydatnoci¹ kompozytów, sporz¹dzonych jako mieszanki gruntu
rodzimego z dodatkiem odpadów wiertniczych oraz domieszek organicznych, do zastosowañ na:
 uszczelnienia mineralne,
 sk³adowanie w miejscu powstawania odpadów,
 materia³ do rekultywacji terenów zdegradowanych.
Okrelono wartoci niektórych parametrów fizycznych i geotechnicznych, badanych kompozytów. Podano zakresy wartoci mierzonych parametrów wraz z ocen¹ przydatnoci utworzonych kompozytów do wybranych zastosowañ.
S³owa kluczowe: odpad wiertniczy, wykorzystanie odpadów, uszczelnienia mineralne, rekultywacja
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Stryczek S., Gonet A., Winiowski R., Dvoøák J.: Wp³yw odpadów z fluidalnego spalania
paliw na parametry technologiczne zaczynów uszczelniaj¹cych sporz¹dzonych na
osnowie cementu portlandzkiego  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Na podstawie uzyskanych wyników z badañ okrelono optymalne receptury zaczynów uszczelniaj¹cych, które
mog¹ byæ zastosowane zarówno w technologiach wiertniczych (cementowanie kolumn rur, likwidacja odwiertów,
wykonywanie korków) jak i w pracach geoin¿ynieryjnych zwi¹zanych z uszczelnieniem i wzmocnieniem orodka
gruntowego lub masywu skalnego. Badania laboratoryjne przeprowadzono na zaczynach sporz¹dzonych na osnowie cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R o wspó³czynnikach wodno-mieszaninowych 0,4; 0,5; 0,6 i 0,7, za
koncentracja popio³u fluidalnego w zaczynach wynosi³a 5, 7 i 10%.
S³owa kluczowe: wiertnictwo, geoin¿ynieria, zaczyny uszczelniaj¹ce

Stryczek S., Gonet A., Zieliñski J.: Modyfikowanie parametrów technologicznych zaczynów uszczelniaj¹cych sporz¹dzonych na osnowie cementów portlandzko-popio³owych popio³ami fluidalnymi  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W artykule zosta³y przedstawione wyniki badañ wp³ywu koncentracji dodatku jakim jest popió³ fluidalny na parametry technologiczne wie¿ego i stwardnia³ego zaczynu uszczelniaj¹cego sporz¹dzonego na osnowie cementu
portlandzko-popio³owego. Szczegó³owa analiza uzyskanych wyników z badañ laboratoryjnych sugeruje aplikacje
tego typu zaczynów do likwidacji stref ch³onnych górotworu.
S³owa kluczowe: technologie wiertnicze, zaczyny uszczelniaj¹ce, geopolimery

Stryczek S., Winiowski R., Kumala B.: Wp³yw superplastyfikatora na parametry technologiczne zaczynów uszczelniaj¹cych sporz¹dzonych na osnowie cementów portlandzko-popio³owych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Przedmiotem pracy zwi¹zanej z realizacj¹ artyku³u by³ wybór spoiwa hydraulicznego, a nastêpnie wykonanie
badañ laboratoryjnych, w wyniku których dokonano oceny wp³ywu superplastyfikatora Arpoment P na parametry
technologiczne zaczynów uszczelniaj¹cych ze szczególnym uwzglêdnieniem parametrów reologicznych. Uzyskane wyniki z badañ pozwoli³y na okrelenie wp³ywu plastyfikatora na rodzaj modelu reologicznego. Przyjêcie
w³aciwego modelu reologicznego wp³ywaæ bêdzie na dok³adnoæ obliczenia oporów przep³ywu zaczynu
uszczelniaj¹cego w procesie cementowania kolumn rur ok³adzinowych.
S³owa kluczowe: wiertnictwo, zaczyny uszczelniaj¹ce, cementy, plastyfikator

Toth F., Veress L., Nicola A., Vlasin I.: Najnowsze technologie w ROMGAZ-ie jako gwarancja przysz³ego rozwoju  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Potrzeba wprowadzenia najnowszych technologii stosowanych w wiatowym przemyle naftowym i gazownictwie spowodowa³a, ¿e ROMGAZ zintensyfikowa³ swoje wysi³ki w tym zakresie i od blisku dwóch lat prowadzi
kampaniê na rzecz nowych technologii. W artykule przedstawiono nie tylko najnowsze sprzêty i urz¹dzenia, ale
równie¿ omówiono ich zastosowanie w ró¿nych konkretnych sytuacjach. Omówiono konkretne przypadki, co
u³atwi³o podjêcie najlepszych decyzji i uratowanie otworów.
S³owa kluczowe: cementomierz segmentowy, raporty produkcyjne, kontrola rur ok³adzinowych, MIT, magnetyczny mierniki mi¹¿szoci, echometr, otworowa kamera wideo
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Twardowski K., Traple J.: Wp³yw kompakcji na w³aciwoci zbiornikowo-filtracyjne
ska³ miocenu Przedgórza Karpat  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W pracy przeanalizowano wp³yw kompakcji na w³aciwoci zbiornikowo-filtracyjne ska³ na przyk³adzie piaszczysto-ilastych utworów miocenu autochtonicznego Przedgórza Karpat. W analizie ilociowej uwzglêdniono
oznaczenia laboratoryjne wspó³czynników porowatoci efektywnej oraz przepuszczalnoci absolutnej próbek
ska³ pochodz¹cych z odwiertów z rejonu Przemyla. Obserwowane prawid³owoci zmian wartoci analizowanych
parametrów dotycz¹ce znacznego zakresu g³êbokoci zalegania ska³ (do ponad 4000 m) porównano z wynikami
modelowania ich kompakcji mechanicznej. Rejestrowane doæ czêsto znacz¹ce rozejcia mo¿na objaniæ ró¿nym
stopniem zailenia ska³, a tak¿e procesami kompakcji chemicznej, w tym przede wszystkim ich diagenetyczn¹
cementacj¹ wêglanami.
S³owa kluczowe: kompakcja ska³, utwory miocenu, Przedgórze Karpat, porowatoæ, przepuszczalnoæ

Uliasz M., Herman Z.: Wymagane parametry cieczy roboczych dla ochrony pierwotnych w³aciwoci ska³ zbiornikowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Wykonywanie prac zwi¹zanych z udostêpnieniem z³o¿a, rekonstrukcj¹ odwiertów, zabiegami stymulacyjnymi
i in. wymaga zat³oczenia odwiertu specjalnymi cieczami, tzw. cieczami roboczymi sporz¹dzanymi na osnowie
roztworów soli lub filtrowanych solanek z³o¿owych celem wytworzenia przeciwcinienia na z³o¿e i niedopuszczenia do przep³ywu mediów z³o¿owych do odwiertu. W referacie przedstawiono w³aciwoci i zadania cieczy
roboczych stosowanych podczas prac w odwiertach eksploatacyjnych, które ustalone zosta³y na podstawie kompleksowych badañ laboratoryjnych przeprowadzonych w INiG.
S³owa kluczowe: specjalne ciecze wiertnicze, rekonstrukcje odwiertów, ochrona ska³ zbiornikowych

Wilk S., Galas M., Cwenar R.: Bezpieczeñstwo pracy na stanowiskach zagro¿onych wybuchem gazu  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
W artykule przedstawiono aspekty prawne bezpieczeñstwa pracy na stanowiskach zagro¿onych wybuchem gazu.
Omówione zosta³y warunki konieczne do zaistnienia wybuchu gazu, oraz metody prewencyjne.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo pracy, zagro¿enia wybuchem gazu, akty prawne

Winid B.: Ocena stanu sk³adu hydrochemicznego wybranych wycieków KS Wieliczka
na podstawie modelowania hydrogeochemicznego  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25 
Zeszyt 2
Programy PHREEQE i PRQPITZ na podstawie analizy fizykochemicznej umo¿liwiaj¹ ocenê stanu równowagi
sk³adu chemicznego wód. Przeprowadzone w ramach programów dzia³ania opisuj¹ oddzia³ywanie w wielosk³adnikowym uk³adzie woda  faza sta³a i pozwalaj¹ obliczaæ formy migracyjne sk³adników roztworu wodnego (specjacje) oraz wskanik nasycenia roztworu wzglêdem okrelonych faz mineralnych. Stany równowagi fazowej
by³y okrelane dla 42 prób wód (w wiêkszoci solanek) z Kopalni Soli Wieliczka z wykorzystaniem oby programów. Zale¿noæ wskaników nasycenia dla poszczególnych minera³ów wzglêdem zawartoci g³ównych jonów
zosta³y przedstawione na wykresach. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e wody dop³ywaj¹ce do kopalni mog¹
rozpuszczaæ sól kamienn¹ gips, anhydryt natomiast wody kr¹¿¹ce po z³o¿u na ogó³ nie powinny ³ugowaæ z³o¿a,
poniewa¿ osi¹gnê³y stan nasycenia lub bliski nasycenia wzglêdem minera³ów ewaporatowych.
S³owa kluczowe: modelowanie hydrogeochemiczne, wody kopalniane, solanka, Kopalnia Soli Wieliczka
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Winiowski R., Stêperski P.: Wp³yw parametrów reologiczicznych modelu Herschela
Bulkleya na wynoszenie zwiercin  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Pomimo du¿ego postêpu w dziedzinie wiertnictwa, jaki dokonuje siê w ostatnim czasie, wci¹¿ aktualnym pozostaje problem nieefektywnego oczyszczania dna i przestrzeni piercieniowej otworu wiertniczego. Powstaj¹ce
w wyniku tego procesu komplikacje i awarie wiertnicze powoduj¹ wyd³u¿enie czasu wiercenia oraz zwiêkszaj¹
koszty wykonania otworów wiertniczych. Jednym z czynników wp³ywaj¹cych na proces wynoszenia zwiercin
jest odpowiedni dobór w³aciwoci fizycznych i parametrów reologicznych p³uczek wiertniczych. W artykule
przedstawiono wyniki badañ zale¿noci intensywnoci zjawiska opadania fazy sta³ej w fazie ciek³ej w warunkach
dynamicznych od parametrów reologicznych cieczy opisywanej modelem HerschelaBulkleya. Na podstawie,
przeprowadzonych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu eksperymentów sprecyzowano mo¿liwoci wykorzystania otrzymanych rezultatów w odniesieniu do warunków otworowych.
S³owa kluczowe: wiertnictwo, p³yny wiertnicze, modele reologiczne, wynoszenie zwiercin

Winiowski R., Stryczek S., Ziaja J.: Technologia balastowania kolumn rur os³onowych
wci¹ganych do horyzontalnych przewiertów sterowanych  Wiertnictwo Nafta Gaz
2008  Tom 25  Zeszyt 2
Jednym z warunków wykonania horyzontalnego przewiertu sterowanego jest poprawne przeprowadzenie procesu
instalacji rury os³onowej. W przypadku rur stalowych nale¿y dokonaæ symulacji si³ tarcia zarówno czêci kolumny rur wprowadzanej do otworu jak i czêci kolumny le¿¹cej na powierzchni terenu. Rozwa¿aj¹c instalacjê polietylenowych rur os³onowych, w celu ograniczenia problemów tarcia rur o górn¹ czêæ ciany otworu nale¿y przewidzieæ proces wielostopniowego balastowania kolumny rur. W Zak³adzie Wiertnictwa i Geoin¿ynierii WWNiG
AGH opracowano podstawy matematyczne pozwalaj¹ce na optymalizacjê procesu instalacji rur polietylenowych.
W artykule przedstawiono wyniki analiz techniki i technologii balastowanie kolumn rur os³onowych. Balastowanie to umo¿liwia obni¿enie wartoci si³ wci¹gaj¹cych kolumn rur os³onowych.
S³owa kluczowe: instalacja ruroci¹gów, technologia HDD, balastowanie kolumny rur, wspó³czynnik tarcia

Zhapbasbayev U., Jiyembayeva K., Turegeldiyeva K.: Maksymalizacja wskaników wydobycia kondensatu w Karachaganaku za pomoc¹ metody procesów cyklicznych 
Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Karachaganak po³o¿ony jest w pó³nocno-zachodniej czêci Kazachstanu i nale¿y do jednego z najwiêkszych na
wiecie kondensatowych z³ó¿ ropy i gazu. Na obszarze ponad 280 km2, w z³o¿u wystêpuje ponad 1,200 milionów
ton ropy i kondensatu oraz ponad 1,35 tryliona metrów szeciennych gazu. Z³o¿a produkcyjne Karachaganak zaczynaj¹ siê na g³êbokoci 5000 m. Z³o¿e zawiera szeroka du¿e iloci ropy naftowej, kondensatu i gazu uwiêzionych
w strukturze porowej ska³. Na tych g³êbokociach skorupa ziemska wywiera cinienie i wêglowodory s¹ dos³ownie
wyciskane ze ska³y zbiornikowej i pozostaj¹ pod wysokim cinieniem. Na pocz¹tku procesu produkcji ropa naftowa i gaz s¹ oddzielane na strumieñ gazu i ropy naftowej. Oddzielanie odbywa siê metod¹ grawitacyjn¹ oraz poprzez obni¿enie temperatury p³ynów. Mo¿liwe jest tak¿e kierowanie produkcji z poszczególnych otworów do
separatorów badawczych. Regularne badanie powala na pomiar wydajnoci otworów produkuj¹cych ropê naftow¹ i gaz, w celu okrelenia czy produkowana jest woda oraz pomiaru cinienia, przy jakim siê odbywa produkcja.
Wszystkie te pomiary pozwalaj¹ zoptymalizowaæ proces produkcji.
S³owa kluczowe: z³o¿e, ropa naftowa, kondensat, gaz, cycling

Ziaja J., Winiowski R.: Analiza przyczyn wystêpowania awarii przy pracach rekonstrukcyjnych z u¿yciem coiled tubingu  Wiertnictwo Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Rosn¹ce zapotrzebowanie na surowce energetyczne, a w szczególnoci na ropê naftow¹ oraz wi¹¿¹cy siê z tym
wzrost cen paliw na wiatowym rynku wymusza na firmach eksploatacyjnych poszukiwania nowych rozwi¹zañ.
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Jednym z nich jest koniecznoæ wzmo¿enia intensyfikacji wydobycia surowców z istniej¹cych ju¿ starych odwiertów. Niestety, czêsto z uwagi na z³y stan konstrukcji lub spadek wydobycia otwory takie wymagaj¹ prac rekonstrukcyjnych. Poniewa¿ prace rekonstrukcyjne s¹ pracami o podwy¿szonym ryzyku (obecnoæ medium pod cinieniem, du¿e zu¿ycie elementów wyposa¿enia zarówno napowierzchniowego jak i wg³êbnego), niezbêdna jest
znajomoæ najnowszych rozwi¹zañ technicznych stosowanych do rekonstrukcji lub powierzenie tych prac wyspecjalizowanym firmom. W artykule autorzy analizuj¹ si³y, jakie dzia³aj¹ podczas prac z u¿yciem elastycznego przewodu  coiled tubingu.
S³owa kluczowe: coiled tubing, prace rekonstrukcyjne, prace intensyfikacyjne

Jakubowicz P., Steliga T., B¹k W.: Analiza wp³ywu wytypowanych zanieczyszczeñ na
proces zat³aczania wód z³o¿owych i cieków do horyzontów ch³onnych  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2008  Tom 25  Zeszyt 2
Zat³aczanie wydobytych wód z³o¿owych i cieków eksploatacyjnych do horyzontów ch³onnych jest jedn¹ z najefektywniejszych metod zagospodarowania wód odpadowych powstaj¹cych podczas eksploatacji z³ó¿ ropy i gazu.
W artykule omówiono wybrane problemy dotycz¹ce zjawisk towarzysz¹cych zat³aczaniu wód z³o¿owych i cieków
do z³o¿a odpowiadaj¹cych za kolmatacjê strefy przyodwiertowej. W celu maksymalnego wykorzystania mo¿liwoci
technicznych odwiertów zat³aczaj¹cych konieczne jest rozpoznanie zjawisk i procesów fizykochemicznych towarzysz¹cych zat³aczaniu wód. Na podstawie wyników analiz fizykochemicznych oraz symulacji przeprowadzonych
z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania AQUACHEM mo¿liwe jest okrelenie wp³ywu zanieczyszczeñ na przebieg procesów towarzysz¹cych zat³aczaniu. Na podstawie danych symulacyjnych oraz dowiadczeñ
przemys³owych opracowano zakres modyfikacji instalacji uzdatniaj¹cej wody z³o¿owe i cieki do zat³oczenia. Zastosowanie wprowadzonych zmian i nowych rozwi¹zañ technologicznych pozwoli na ograniczenie zjawiska kolmatacji strefy przyodwiertowej, a co za tym idzie znacznego wyd³u¿enia bezawaryjnej pracy odwiertu ch³onnego
i lepszego wykorzystania dostêpnej pojemnoci horyzontu ch³onnego do magazynowania cieków.
S³owa kluczowe: cieki, wody z³o¿owe, zat³aczanie, horyzont ch³onny, AquaChem
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