STRESZCZENIA

Bãbuþ G., Moraru R., Cioca L.-I.: Rozwa¿ania na temat taksonomii i oceny globalnego
zagro¿enia rodowiska  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 3
Na podstawie krytycznej analizy literatury, autorzy artyku³u nawietlili podstawowe elementy, które nale¿y
uwzglêdniæ w trakcie szacowania i klasyfikacji globalnych zagro¿eñ rodowiska. W celu przyci¹gniêcia uwagi
profesjonalistów z tego zakresu wykorzystano raczej nieu¿ywane dot¹d podejcie oparte na analogii do bohaterów i sytuacji z greckiej mitologii. W nawi¹zaniu do wspomnianych powy¿ej zagadnieñ, w koñcowym paragrafie
artyku³u zaproponowano opracowanie strategii zarz¹dzania globalnymi zagro¿eniami rodowiska.
S³owa kluczowe: rodowisko, zagro¿enie, szacowanie, zarz¹dzanie, strategia

Bednarz S., Rzyczniak M.: Zagadnienia ilociowej oceny poziomu wiedzy fachowej
w górnictwie nafty i gazu  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 3
Aby uzyskaæ mo¿liwie najwiêksz¹ pewnoæ co do poziomu umiejêtnoci poddaj¹cych siê sprawdzianowi pracowników, kadry technicznej czy studentów, nale¿y zapewniæ obiektywny sposób przeprowadzenia egzaminu. Znaczenie poziomu wiedzy i umiejêtnoci jej wykorzystania przy obecnym stanie techniki w górnictwie naftowym
i gazownictwie jest bezsporne. Zainwestowany kapita³ w postaci kosztownych instalacji, maszyn i urz¹dzeñ
w tym przemyle przes¹dza o koniecznoci du¿ego zaanga¿owania w racjonaln¹ ich eksploatacjê, aby ekonomicznie (oszczêdnie) gospodarowaæ i utrzymywaæ dobr¹ pozycjê konkurencyjn¹ firmy. Jeszcze istotniejszym zagadnieniem jest zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeñstwa pracy oraz ochrony rodowiska. Czynniki te s¹
wa¿ne ze wzglêdu na aspekt etyczny (wartoæ ¿ycia i zdrowia ludzi), lecz równie¿ ze wzglêdu na koszt op³acanych ubezpieczeñ. Racjonalna, bezpieczna eksploatacja systemów technologicznych nie jest mo¿liwa bez gruntownego poznania ich budowy, budowy ich elementów, dzia³ania oraz zasad eksploatacji przez obs³ugê oraz kadrê
kierownicz¹. Nale¿y przy tym zró¿nicowaæ zakres potrzebnych wiadomoci dla tych dwóch kategorii pracowników przedsiêbiorstw. Jak wiadomo dba³oæ o odpowiedni poziom kszta³cenia w szko³ach rednich i wy¿szych
bêdzie mieæ równie¿ powa¿ne znaczenie, jeli chodzi o odpowiednie kwalifikacje przysz³ych pracowników przemys³u. Sposób oceny umiejêtnoci ucznia, studenta ³¹czy siê nierozerwalnie z procesem kszta³cenia w szkole,
szkolenia w przemyle. Stanowi on przedmiot rozwa¿añ zawartych w tej pracy.
S³owa kluczowe: poziom wiedzy, poziom wyszkolenia, egzamin, test

Dro¿d¿ak R., Twardowski K.: Badania wodoprzepuszczalnoci gruntów spoistych
na podstawie metody Kaczyñskiego  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 3
W pracy omówiono za³o¿enia teoretyczne oraz praktyczne dotycz¹ce metody Kaczyñskiego laboratoryjnego oznaczania wspó³czynnika filtracji gruntów spoistych. Badania o charakterze testowym mia³y na celu ustalenie techniczno-metodycznych warunków pomiarowych i prowadzone by³y, aby okreliæ wp³yw na uzyskiwane
wyniki chemizmu filtruj¹cej wody. Przedstawiono jakociowo-ilociow¹ charakterystykê fizyczn¹ modelowego
gruntu spoistego oraz fizykochemiczne w³aciwoci wykorzystywanych do badañ jako cieczy roboczych wodnych roztworów soli NaCl oraz CaCl2 o ró¿nych stê¿eniach. W celu dokonania porównania wykonano równie¿
pomiary z u¿yciem wody demineralizowanej. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na mo¿liwoæ oceny wspó³czynnika
korekcyjnego pozwalaj¹cego uwzglêdniæ wp³yw chemizmu wody na wodoprzepuszczalnoæ badanego gruntu.
S³owa kluczowe: wspó³czynnik filtracji, badania laboratoryjne, metoda Kaczyñskiego, podwójna warstwa elektryczna
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Dubiel S.: Analiza zagro¿enia dla rodowiska gruntowo-wodnego na podstawie danych
z erupcji wstêpnej  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 3
W publikacji podano sposób okrelania gradientu cinienia z³o¿owego oraz ciê¿aru w³aciwego p³ynu z³o¿owego
na podstawie danych z erupcji w fazie wstêpnej. Zamieszczono odpowiednie materia³y graficzne oraz przyk³ady
liczbowe opracowane na podstawie danych przemys³owych. Przeanalizowano rodzaje zanieczyszczeñ rodowiska gruntowo-wodnego w przypadkach rozwiniêtej erupcji ropy naftowej z otworu wiertniczego.
S³owa kluczowe: erupcje z odwiertów naftowych, przewidywanie warunków z³o¿owych, zanieczyszczenie rodowiska gruntowo-wodnego rop¹ naftow¹

Dudlya N.A., Popov A.V., Telnih N.N., Tsaplin E.G.: Zastosowanie technik iniekcyjnych
w celu posadowienia konstrukcji w ró¿nych warunkach geologicznych  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 3
W artykule omówiono podstawy teoretyczne i przyk³ady skutecznego zastosowania technologii iniekcyjnych
w celu poprawy spójnoci gruntów oraz podwy¿szenia ich wytrzyma³oci dla posadowienia fundamentów budynków.
S³owa kluczowe: technologie iniekcyjne

F¹fara Z., Mirkiewicz P.: Badania laboratoryjne dyfuzji par wêglowodorów w orodku
gruntowym  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 3
Numeryczne modelowanie migracji zanieczyszczeñ ropopochodnych w strefie aeracji gruntu wymaga uwzglêdnienia szeregu procesów jej towarzysz¹cych, z których dyfuzja par wêglowodorów w przestrzeni porowej orodka w pewnych sytuacjach mo¿e mieæ bardzo istotne znaczenie. Wymaga to jednak znajomoci wartoci szeregu
parametrów modelu matematycznego, opisuj¹cych w³aciwoci orodka porowatego, migruj¹cych p³ynów oraz
warunki, w jakich migracja zachodzi. Z uwagi na poprawnoæ opisu dyfuzji bardzo istotnym parametrem jest
wspó³czynnik dyfuzji par wêglowodorów w gruncie. Literatura fachowa nie dostarcza zbyt dok³adnych danych
liczbowych na ten temat. Zamieszczane s¹ jedynie urednione wartoci wspó³czynnika dyfuzji, których nie sposób odnieæ do konkretnego rodzaju gruntu. Wykorzystywanie ich wi¹¿e siê z wprowadzaniem do koñcowych
rezultatów obliczeñ trudnej do oszacowania niepewnoci. Z tego wzglêdu autorzy zaprojektowali laboratoryjne
stanowisko do badania dyfuzji par wêglowodorów i wykonali pomiary dotycz¹ce naturalnych, specjalnie wyselekcjonowanych, czterech ró¿nych modeli jednorodnego orodka gruntowego. Przygotowane modele fizyczne
reprezentuj¹ grunty zawieraj¹ce frakcjê ¿wirow¹ oraz piaskow¹  piaski gruboziarniste, rednioziarniste i drobnoziarniste. Za ród³o par wêglowodorów pos³u¿y³a etylina bezo³owiowa. Niniejsza praca zawiera omówienie uzyskanych rezultatów, które w przysz³oci mog¹ pos³u¿yæ do konstrukcji modelu matematycznego pozwalaj¹cego
na du¿o precyzyjniejsz¹ ocenê wspó³czynnika dyfuzji par wêglowodorów w powietrzu gruntowym w zale¿noci
od w³aciwoci gruntu, w szczególnoci jego sk³adu granulometrycznego.
S³owa kluczowe: migracja zanieczyszczeñ, dyfuzja par wêglowodorów

Kwaniewski K., Sas J.: Bariery rozwoju rynku sprê¿onego gazu ziemnego do napêdu
pojazdów w Polsce  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 3
Prognozy dotycz¹ce g³ównych paliw alternatywnych do pojazdów na rok 2020 oceniaj¹ potencja³ rynkowy paliw
produkowanych z biomasy na 15%, gazu ziemnego na 10%, LPG na 5% i wodoru na kilka procent. Strategie
rozwoju rynku NGV w Europie czy w regionie Azji i Pacyfiku s¹ zdecydowanie ró¿ne. Substytucja paliw ropopochodnych w Polsce na zak³adanym poziomie 2% w roku 2010 i 5% w roku 2015 nie bêdzie mo¿liwa do zrealizowania, cele strategiczne w tym zakresie nale¿y zatem skorygowaæ. Na obecnym etapie rozwoju rynku w Polsce
kluczowym zagadnieniem s¹ strategie wdro¿eniowe oraz koszty. Rozwi¹zania w zakresie wytwarzania pojazdów
oraz sprê¿ania gazu s¹ technologi¹ w pe³ni dojrza³¹ i nie stwarzaj¹ ¿adnego ryzyka operacyjnego. Dowiadczenia
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krajów europejskich wskazuj¹, ¿e osi¹gniêcie masy krytycznej wymaga wybudowania w Polsce kilkuset czynnych ca³odobowo stacji sprê¿ania, a analiza kosztów operacyjnych najlepszych rozwi¹zañ w kraju pokazuje, ¿e
budowa i eksploatacja stacji mo¿e byæ efektywna przy cenie CNG na poziomie 1,35 z³/Nm3 (dotyczy poziomu cen
I kwarta³u 2009), a wiêc zapewniaj¹cej konkurencyjnoæ wobec paliw ropopochodnych. Jednak PGNiG S.A. powinno dokonaæ reorientacji strategii eksploatacji posiadanych stacji sprê¿ania, standaryzacji rozwi¹zañ w zakresie ich budowy i wyposa¿enia oraz polityki cen CNG.
S³owa kluczowe: sprê¿ony gaz ziemny, CNG, stacje tankowania CNG, paliwa ekologiczne

Lewkiewicz-Ma³ysa A., Winid B.: Geologiczne aspekty ch³onnoci otworów wykorzystywanych do podziemnego sk³adowania odpadów  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26 
Zeszyt 3
Struktury geologiczne, do których mo¿liwe jest zat³aczanie wód z³o¿owych, musz¹ spe³niaæ odpowiednie warunki zapewniaj¹ce bezpieczne z punktu widzenia ochrony rodowiska mo¿liwoci magazynowania zat³aczanych
wód. Odpowiednia pojemnoæ warstwy ch³onnej zale¿y od jej porowatoci, szczelinowatoci, przewodnoci
(przepuszczalnoci efektywnej), a tak¿e od przestrzennej struktury. W artykule omówiono czynniki wp³ywaj¹ce
na ch³onnoæ otworów wykorzystywanych do podziemnego magazynowania odpadów, a tak¿e warunki geologiczne decyduj¹ce o rodowiskowych kryteriach wyboru struktur, które mog¹ byæ wykorzystane jako warstwy
ch³onne.
S³owa kluczowe: warstwy ch³onne, wody z³o¿owe, ochrona rodowiska

£aciak M.: Wp³yw zmian wysokoci po³o¿enia na wyniki obliczeñ hydraulicznych gazoci¹gów  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 3
Modelowanie i obliczanie sieci gazowych stanowi zawsze istotny problem zarówno na etapie projektowania, jak
i eksploatacji sieci. Ze wzglêdu na specyfikê funkcjonowania sieci gazowej otrzymane rozwi¹zania czêsto s¹
obarczone mniejszymi lub wiêkszymi b³êdami, zwi¹zanymi z przyjêtymi na etapie projektowania przybli¿eniami
lub te¿ s¹ wynikiem pominiêcia pewnych na pozór nieistotnych parametrów. Zaliczyæ do nich mo¿na b³êdy zwi¹zane z ignorowaniem wysokoci po³o¿enia punktów pomiarowych w rozpatrywanym gazoci¹gu czy te¿ we fragmencie sieci gazowej. W artykule przedstawiono sposób wyliczania (równanie) wyprowadzony z równania zachowania energii przep³ywu gazu w ruroci¹gu horyzontalnym lub nachylonym. Uwzglêdnia ono energiê kinetyczn¹ gazu. Równanie bazuje na zmianach gêstoci lub cinienia w ruroci¹gu.
S³owa kluczowe: sieæ gazowa, obliczenia hydrauliczne, przep³yw gazu

Steliga T., Kapusta P., Jakubowicz P.: Ocena efektywnoci procesów bioremediacyjnych na podstawie testów toksykologicznych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26 
Zeszyt 3
Produkty ropopochodne stanowi¹ z³o¿on¹ mieszaninê zwi¹zków o zró¿nicowanych w³asnociach biologicznych,
które mog¹ byæ przyczyn¹ niekorzystnych dla cz³owieka i organizmów ¿ywych zmian zachodz¹cych w ska¿onych
ekosystemach. W wyniku prowadzonych prac bioremediacyjnych (obejmuj¹cych bioremediacjê stymulowan¹
substancjami biogennymi oraz inokulacjê biopreparatami z mikroorganizmów autochtonicznych) mog¹ powstawaæ metabolity o zró¿nicowanej i s³abo poznanej aktywnoci biologicznej. Niektóre z nich mog¹ byæ bardziej
toksyczne ni¿ substrat wyjciowy i posiadaæ w³asnoci mutogenne lub rakotwórcze. Ocenê skutecznoci stosowanych zabiegów remediacyjnych na do³ach urobkowych uzupe³niono o monitoring toksykologiczny prowadzony
przy u¿yciu organizmów ¿ywych jako biowskaników reprezentuj¹cych wszystkie poziomy troficzne (producentów, konsumentów i reducentów) danego ekosystemu, co pozwala na kompleksow¹ ocenê stanu badanego rodowiska. Celem badañ by³o okrelenie wp³ywu zanieczyszczeñ ropopochodnych oraz porednich metabolitów
powstaj¹cych w procesach bioremediacyjnych na biocenozê glebow¹ na podstawie przeprowadzonych biologicznych testów toksycznoci, fitotoksycznoci i genotoksycznoci. W badaniach zastosowano opracowane i produkowane przez firmê Microbiotest z Belgii testy biologiczne: Phytotoxkit, Ostracodtoxkit, testy toksycznoci ostrej
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Microtox Solid Phase oraz testy mutagennoci Amesa. Uzyskane wyniki badañ pozwalaj¹ na przeledzenie zmian
w³asnoci toksycznych w trakcie prowadzenia procesów oczyszczania gleby z do³ów urobkowych oraz na stwierdzenie przydatnoci rekultywowanych terenów do u¿ytkowania rolniczego i lenego.
S³owa kluczowe: bioremediacja

Vãtavu N., Vãtavu S., Pãrãian M., Jurca A., Pãun F.: Nowe metody testowania niemetalowych rur do przesy³u paliw p³ynnych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 3
Niemetalowe rury wykorzystywane s¹ na coraz wiêksz¹ skalê w instalacjach do transportu i przechowywania
w przemyle petrochemicznym oraz na stacjach benzynowych ze wzglêdu na znakomite cechy w porównaniu
z instalacjami wykonanymi z metalu (korozja oraz zagro¿enie pr¹dami b³¹dz¹cymi to dwa podstawowe fakty przemawiaj¹ce za konstrukcjami bez u¿ycia metalu). W przypadku materia³ów innych ni¿ metalowe nale¿y pamiêtaæ
o zagro¿eniu wybuchami, jakie wystêpuje w przypadku palnych oparów emitowanych do atmosfery, które mog¹ tworzyæ mieszaninê wybuchow¹. Z tego te¿ powodu instalacje powinny spe³niaæ wymogi norm SR EN 14125.
Maj¹c to na uwadze, przedstawiono w artykule badania laboratoryjne ze szczególnym uwzglêdnieniem testów
w warunkach dodatniego, ujemnego (pró¿nia) i cyklicznego cinienia. Przedstawiono stanowiska laboratoryjne
u¿yte do badañ. Zaprojektowano i wykonano je w laboratorium LSIEM-INCD INSEMEX Petrosani.
S³owa kluczowe: niemetalowe rury podziemne, wymogi bezpieczeñstwa

Wysocki S.: Modyfikacje bentonitu niespe³niaj¹cego norm OCMA za pomoc¹ polimeru PT-25 do p³uczek typu HDD  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 3
W³aciwie dobrana, do wierceñ typu HDD, p³uczka powinna charakteryzowaæ siê stosunkowo wysok¹ wartoci¹
wytrzyma³oci strukturalnej oraz granicy p³yniêcia. Dziêki temu mo¿liwe jest utrzymywanie zwiercin w zawieszeniu
podczas przestojów w wierceniu. Wa¿ne jest tak¿e, aby czas sporz¹dzenia p³uczki i uzyskania przez ni¹ za³o¿onych
parametrów by³ jak najkrótszy. W praktyce p³uczka HDD powinna osi¹gn¹æ za³o¿one parametry technologiczne po
15 minutach mieszania i utrzymywaæ je na stabilnym poziomie przez ca³y okres wiercenia. Przeprowadzone badania
polega³y na modyfikacji bentonitu spe³niaj¹cego normy OCMA za pomoc¹ nowego polimeru PT-25, aby osi¹gn¹æ
odpowiednie wartoci parametrów technologicznych w przypadku wiercenia HDD. W trakcie badañ skomponowano p³uczki wykazuj¹ce dobre parametry technologiczne, w tym nisk¹ filtracjê. Badania dowiod³y pozytywnego
wp³ywu modyfikacji bentonitu za pomoc¹ nowego polimeru.
S³owa kluczowe: bentonit, p³uczki wiertnicze, HDD
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