STRESZCZENIA

Alibayeva K.A., Tungatarova M.S., Bibossinov A.Zh., Kuljabekov A.B., Kaltayev A.: Badanie procesu pozyskiwania uranu metod¹ ³ugowania in situ  Wiertnictwo Nafta Gaz
2009  Tom 26  Zeszyt 12
W artykule przedstawiono metodê pozyskiwania minera³ów za pomoc¹ metody ³ugowania in situ. Metodê tê zastosowano do wydobycia z³ó¿ uranu, boru i innych minera³ów o niskim stê¿eniu. Do opisu procesu ³ugowania ww. metod¹ w obrêbie bloku produkcyjnego wykorzystano równanie cinienia hydrodynamicznego, prawo
Darcyego, równanie rozpuszczalnoci minera³ów, wzory na roztwory oraz transport rozpuszczonych minera³ów
w warstwie. Ze wzglêdu na nieliniowoæ równania cinienia, dla ogólnego przypadku wykorzystano metodê iteracyjn¹ relaksacyjn¹. Pole prêdkoci wyznaczono z prawa Darcy'ego i na podstawie rozk³adu cinienia hydrodynamicznego. Rozwi¹zuje siê równoczenie uk³ad równañ na rozpuszczanie minera³ów, roztwory oraz transport rozpuszczonych minera³ów, zgodnie z algorytmem: równanie na transport reagenta uzyskiwany jest w ka¿dym etapie
czasu zgodnie z klasycznym schematem. Na podstawie rozk³adu reagentów, z równañ rozpuszczalnoci minera³ów i równania transportu rozpuszczonych minera³ów okrela siê rozk³ad minera³ów w warstwie oraz stê¿enie
rozpuszczonego minera³u.Rozwa¿ono rozmieszczenie otworów w uk³adzie liniowym i szeciok¹tnym. Uzyskano
trójwymiarowe pola cinienia hydrodynamicznego oraz prêdkoci w warstwie znajduj¹cej siê pod otworami oraz
rozk³ad reagentów w warstwie, rozk³ad minera³u w fazie sta³ej i p³ynnej. Przeanalizowano wp³yw rozmieszczenia
otworów na prêdkoæ i czas wydobycia minera³ów za pomoc¹ metody ³ugowania in situ.
S³owa kluczowe: wydobycie minera³ów, modelowanie, uran

Artymiuk J., Bednarz S.: Znaczenie pomiaru si³ napinaj¹cych w linach odci¹gowych
masztu dla jego bezpiecznej eksploatacji  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Maszt wiertniczy bêd¹cy lekk¹ stalow¹ konstrukcj¹ przewon¹ zwykle teleskopow¹ przeznaczony jest do wykonywania prac wyci¹gowych. Maszt w pozycji pracy posiada parostopniowe nachylenie w stronê otworu wiertniczego. Maszt stabilizowany jest przez liny kotwi¹ce, które s¹ czêci¹ konstrukcji uk³adu nonego. W czasie eksploatacji przenosz¹ czêæ obci¹¿eñ roboczych, dlatego przestrzeganie zalecanych wartoci si³ napinaj¹cych liny
odci¹gowe spe³nia wa¿n¹ rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa eksploatacji masztu. Uk³ad lin odci¹gowych, napiêcia w linach, nonoci kotew, s¹ przedstawione w dokumentacji techniczno ruchowej danej wiertnicy oraz
w odpowiednich normach. Przeprowadzone próby obci¹¿eniowe masztów uwidaczniaj¹ wp³yw si³ napinaj¹cych
liny odci¹gowe na przemieszczenie uk³adu przestrzennej kratownicy konstrukcji nonej.
S³owa kluczowe: maszt wiertniczy, liny odci¹gowe, si³y, pomiar

Assilbekov B.K., Zhapbasbayev U.K., Zolotukhin A.B.: Modelowanie filtracji p³ynu
dwufazowego w z³o¿u z silnie przepuszczalnym kolektorem  Wiertnictwo Nafta Gaz
2009  Tom 26  Zeszyt 12
W pracy rozwa¿ono przep³yw wód dennych w z³o¿u z silnie przepuszczanym kolektorem za pomoc¹ wierceñ
radialnych. Przebadano zale¿noæ dynamiki procesu filtracji wód dennych wp³ywaj¹cych do przepuszczalnego
kolektora w zale¿noci od w³aciwoci warstw i p³ynów z³o¿owych. Opracowanie matematycznego modelu filtracji p³ynu w zbiorniku z przepuszczalnym kolektorem oraz przeprowadzone obliczenia maj¹ praktyczne znaczenie
dla okrelenia skutecznoci wierceñ radialnych i oszacowania wydajnoci kolektora o du¿ej przepuszczalnoci.
Filtracjê p³ynu w z³o¿u mo¿na opisaæ za pomoc¹ modelu spêkanego orodka porowatego, przedstawiaj¹c kolektor
jako silnie przepuszczalne pêkniêcie. Jednak¿e dla tego modelu konieczne jest rozwi¹zanie uk³adu równañ filtra-
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cji w porowatym i spêkanym bloku, uwzglêdniaj¹c warunek granic podzia³u orodka. Sformu³owanie i rozwi¹zanie problemu dla tego modelu jest skomplikowane dla przypadku filtracji p³ynu dwufazowego.Podejcie oparte na
koncepcji przenikaj¹cych siê kontinuów jest prostsze. W tym przypadku filtracjê p³ynu dwufazowego w bloku
z silnie przepuszczaj¹cym kolektorem opisuje siê w sposób jednorodny.Zastosowano w praktyce niektóre wyniki
numeryczne zaproponowanego uogólnionego modelu filtracji dwufazowego p³ynu z bloku o niskiej przepuszczalnoci do kolektora o wysokiej przepuszczalnoci. Przebadano wp³yw anizotropii zbiornika na wodononoæ
otworu, czas przebicia wód dennych oraz dynamikê rozwoju powierzchni kontaktu woda-ropa naftowa w warstwie nasyconej rop¹.
S³owa kluczowe: in¿ynieria z³o¿owa, modelowanie, filtracja

Bednarz S., Artymiuk J., Lizoñczyk W.: Problemy konstrukcji i eksploatacji sprzêtu
wiertniczego do wierceñ ma³orednicowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26 
Zeszyt 12
Technika wierceñ ma³orednicowych stwarza du¿o problemów do rozwi¹zania konstrukcyjnego o ró¿norodnym
charakterze z uwagi na ró¿ne rodowisko u¿ytkowania urz¹dzeñ i narzêdzi wiertniczych. Z uwagi na ograniczone
przestrzenne warunki eksploatacji narzêdzi i ¿erdzi wiertniczych a tak¿e doæ czêsto wiertnic powstaje koniecznoæ zastosowania zoptymalizowanych konstrukcji. Du¿ego znaczenia nabiera z tych powodów dobór materia³ów
i procesów wytwarzania. Wa¿nym problemem jest zapewnienie bezpieczeñstwa pracy podczas eksploatacji bardzo z³o¿onych obecnie uk³adów obs³ugiwanych przez operatora.
S³owa kluczowe: urz¹dzenia wiertnicze, narzêdzia wiertnicze ma³orednicowe, eksploatacja urz¹dzeñ, bezpieczeñstwo pracy

Bergier T., W³odyka-Bergier A.: Usuwanie BETX ze cieków drogowych na oczyszczalniach hydrofitowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Na skutek intensywnego rozwoju infrastruktury drogowej oraz wzrostu intensywnoci ruchu samochodowego,
narasta problem obecnoci mikrozanieczyszczeñ ropopochodnych w rodowisku cz³owieka. W zwi¹zku z tym
poszukiwanie racjonalnego sposobu oczyszczania cieków deszczowych jest jednym z najpilniejszych wyzwañ
przed którym stoi in¿ynieria rodowiska. W krajach rozwiniêtych na szerok¹ skalê stosuje siê oczyszczalnie hydrofitowe do tego celu.
W artykule autorzy opisali wyniki badañ nad usuwaniem benzenu, etylobenzenu, toluenu i p,m,o-ksylenu (BETX)
na oczyszczalniach hydrofitowych. Badania przeprowadzono w eksperymentach wazonowych z zastosowaniem
dwóch gatunków rolin: trzciny pospolitej (Phragmites Australis) oraz wierzby energetycznej (Salix vinimalis),
a tak¿e na z³o¿u kontrolnym  bez rolinnoci. Badania prowadzono z wykorzystaniem cieku modelowego, symuluj¹cego sp³yw powierzchniowy z dróg i parkingów o trzech ró¿nych stê¿eniach pocz¹tkowych sumy BETX-ów
(1,076 µg/l; 5,911 µg/l i 9,010 µg/l). Rozpatrywano trzy czasy zatrzymania cieków w modelowych z³o¿ach: 0 h,
3 h i 6 h.
Wyniki badañ wskazuj¹ na du¿¹ efektywnoæ usuwania BETX-ów na rozpatrywanych z³o¿ach. Najlepsze rezultaty otrzymano dla z³o¿a z trzcin¹ pospolit¹. Otrzymano na tym z³o¿u ca³kowite usuniêcie toluenu, etylobenzenu
i ksylenu niezale¿nie od stê¿enia pocz¹tkowego tych zwi¹zków ju¿ po czasie 3 h. Benzen sporód wszystkich
BETX-ów by³ usuwany ze cieków najgorzej, jednak efektywnoæ ta i tak by³a stosunkowo wysoka.
S³owa kluczowe: oczyszczalnie hydrofitowe, oczyszczanie sp³ywu z dróg, BETX, usuwanie weglowodorów aromatycznych

Brudnik K., Przyby³o J., Winid B.: Zmiennoæ wydajnoci i chemizmu wycieku WIII-9
jako element oceny zagro¿enia wodnego w Kopalni Soli Wieliczka  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Wyciek WIII-9 zlokalizowany jest na III poziomie Kopalni Soli Wieliczka w poprzeczni Koerber w rejonie tzw.
bunkra popio³owego, wybudowanego w okresie II wojny wiatowej lub zaraz po jej zakoñczeniu. Do bunkra
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sypano ¿u¿el z kopalnianej kot³owni, wykorzystuj¹c wykonane w tym celu trzy otwory z powierzchni. ¯u¿el
przewo¿ono i lokowano w pobliskich wyrobiskach komorowych. W rejonie wylotów otworów rejestrowano od
1969 roku wykroplenia solanki. W roku 1987 przeprowadzono likwidacjê otworów popio³owych. Wydatek wycieku zmniejszy³ siê, ale nadal istnieje dop³yw w iloci oko³o 0,1 l/min. Dop³yw ujêty jest w dwóch rz¹piach. Na
podstawie obserwacji jakociowych (zasolenia i zawartoci jonów SO4, Ca, Mg) i wydajnoci wycieku  pomiarów wykonywanych w ci¹gu kilkudziesiêciu lat analizowano zmiennoæ tego dop³ywu. Omówiono za³o¿enia projektu doszczelnienia otworów zsypowych maj¹cego na celu likwidacjê zagro¿enia wodnego tego rejonu.
S³owa kluczowe: hydrogeologia, z³o¿a soli, wycieki

Bujok P., Nìmec P., Nìmec J., Koneèný P.: Oszacowanie mo¿liwoci geosekwestracji
CO2 w strukturach geologicznych Republiki Czech  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009 
Tom 26  Zeszyt 12
Obecne emisje dwutlenku wêgla (CO2) pochodzenia antropogenicznego oraz przewidywany w przysz³oci ich
wzrost nadal stanowi¹ problem ekologiczny. Jednym ze sposobów rozwi¹zania tego problemu jest magazynowanie CO2, tzn. budowanie miejsc magazynowania CO2 w nadaj¹cych siê do tego czêciach górotworu. Nale¿¹ do
nich takie idealne miejsca, jak wyeksploatowane przestrzenie po produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej, jak
równie¿ niektóre formacje geologiczne, np. ska³y osadowe Karbonu z wyeksploatowanymi i odpowiednio szczelnymi z³o¿ami wêgla kamiennego. Geosekwestracja CO2 wykonywana jest w zasadzie na wszystkich czeskich
z³o¿ach wêgla kamiennego eksploatowanych metod¹ podziemn¹, tj. Rosice-Oslavany (RUD), Kladno, acléøSvatoòovice, w wiêkszoci z³ó¿, jak równie¿ w czêciowo zlikwidowanych kopalniach czeskiej czêci Górnol¹skiego Zag³êbia Wêglowego (Ostrava-Karviná). Sporód z³ó¿ zlokalizowanych w Basenie Wiedeñskim, najbardziej obiecuj¹ce wydaj¹ siê byæ z³o¿a Poddvorov, Nitkovice, Kostelany-východ i dánice-západ.
S³owa kluczowe: dwutlenek wêgla, magazyny CO2

Dubiel S., Ziaja J.: Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
W artykule przedstawiono niektóre dane statystyczne dotycz¹ce awaryjnoci wierceñ naftowych w Polsce,
w przesz³oci i obecnie. Na podstawie danych przemys³owych, metodami analizy statystycznej wyznaczono równania regresji liniowej czasu likwidacji wybranych awarii wiertniczych w zale¿noci od g³êbokoci wiercenia. Równania te umo¿liwiaj¹ m.in. prognozowanie czasu likwidacji poszczególnych awarii z przewodem wiertniczym, w zale¿noci od rodzaju awarii oraz zadanej g³êbokoci otworu wiertniczego w momencie zaistnienia
awarii.
S³owa kluczowe: wiercenia naftowe; awarie i komplikacje wiertnicze; analizy statystyczna

Dubiel S., Zubrzycki A.: Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod
k¹tem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza 
Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
W artykule przeanalizowano przyczyny pozarurowych erupcji gazu ziemnego podczas poszukiwania i udostêpniania z³ó¿ wêglowodorów. Na podstawie danych przemys³owych, scharakteryzowano wp³yw warunków geologicznych i czynników technologicznych na powstawanie tego typu erupcji wiertniczych, w odniesieniu do Karpat
i ich przedgórza. Wskazano sposoby techniczne i technologiczne zapobiegania pozarurowym przep³ywom gazu
ziemnego jako zjawiskom niebezpiecznym dla rodowiska naturalnego.
S³owa kluczowe: wiercenia naftowe, awarie wiertnicze, erupcje pozarurowe, analiza warunków geologicznych
i technologicznych wierceñ w Karpatach i ich przedgórzu
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Duºe D.-M., Duºe C.S.: Zapewnienie jakoci edukacji w zakresie gazownictwa w Rumunii  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Jednym z kluczowych elementów skutecznego wdro¿enia postanowieñ Deklaracji Boloñskiej w Rumunii, jak i innych krajach, które w przysz³oci maj¹ w³¹czyæ siê w Europejski System Szkolnictwa Wy¿szego jest niew¹tpliwie zapewnienie orodkom szkolnictwa wy¿szego akademickiego poziomu. Uniwersytety w Rumunii oceniane s¹
na podstawie Ustawy Akredytacyjnej z 1993 r., a ostatnio równie¿ nowej metodologii oceny jakoci szkolnictwa
wy¿szego w aspekcie mo¿liwoci danego orodka, skutecznoci i jakoci zarz¹dzania. Uwzglêdniaj¹c ww. metodologiê, w artykule pokazano g³ówne elementy programu studiów w zakresie gazownictwa w Lucian Blaga w odniesieniu do najnowszych postanowieñ prawnych i metodologicznych.
S³owa kluczowe: gaz ziemny, edukacja w zakresie gazownictwa

Gonet A., Jamrozik A., Brylicki W., Czekaj L.: Zagospodarowanie odpadów wiertniczych jako dodatku do zaczynów cementowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26
 Zeszyt 12
W przemyle naftowym podczas prowadzenia prac wiertniczych powstaj¹ odpady wiertnicze. S¹ to g³ównie zu¿yte p³uczki wiertnicze oraz zwierciny, które stwarzaj¹ problemy z ich zagospodarowaniem. Dodatkowo, coraz
ostrzejsze wymagania w zakresie ochrony rodowiska zmuszaj¹ do poszukiwania bardziej efektywnych metod
zagospodarowania i utylizacji odpadów.Przysz³ociowymi metodami postêpowania z odpadami wiertniczymi jest
szeroko rozumiany recykling Zaprezentowane wyniki dotycz¹ badañ, zaczynów cementowych sporz¹dzonych na
bazie cementu hutniczego CEM III/A 32,5 z dodatkiem produktów pra¿enia odpadów wiertniczych.
S³owa kluczowe: odpady wiertnicze, zaczyny cementowe

Gonet A., Stryczek S., Szerszeñ K.: Mo¿liwoci zastosowania DiWa-mix® do prac geoin¿ynieryjnych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
W artykule podano charakterystykê nowego surowca na rynku materia³ów wi¹¿¹cych o nazwie DiWa-mix®. Na
podstawie przeprowadzonych badañ laboratoryjnych takich parametrów jak: gêstoæ, lepkoæ umowna, odstój,
filtracja i granica p³yniêcia zawiesiny p³ynnej oraz wytrzyma³oæ na jednoosiowe ciskanie i wspó³czynnik filtracji stwardnia³ego zaczynu wskazano na ró¿ne mo¿liwoci zastosowania w pracach geoin¿ynieryjnych.
S³owa kluczowe: geoin¿ynierii, cementy, DiW-mix

Grigoraº I.D., Nicolescu ª., Ionescu M.: Analiza rekonstrukcji z³o¿a naftowego z platformy moezyjskiej  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
CELE PRACY
 przegl¹d modeli geologicznych;
 analiza historii produkcji;
 ocena mechanizmu wydobycia;
 ponowne szacowanie zasobów;
 proponowane prace rekonstrukcyjne, nowa analiza otworu, szacowana wielkoæ produkcji;
 analiza przep³ywu kosztów;
 ponowne szacowanie zasobów.
PROGRAM ROZWIERCANIA Z£O¯A
Wiercenie pionowego otworu do produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego L1 w bloku A na horyzoncie warstw
permsko-triasowych (nie rozwiercone, udokumentowane z³o¿e) jako cel g³ówny w roku 2008 oraz w warstwach
triasu i doggeru w dalszej kolejnoci (przewidywane, ale nieudokumentowane z³o¿e):
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 g³êbokoæ = 3300 m (w pionie);
 zasoby  planowane wydobycie od 2009 r.
Wiercenie pionowego otworu do produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego L2 w bloku B na horyzoncie warstw
triasowych (nie rozwiercone, udokumentowane z³o¿e) jako cel g³ówny w roku 2009 oraz w warstwach doggeru
w dalszej kolejnoci (przewidywane, ale nieudokumentowane z³o¿e:
 g³êbokoæ = 3300 m (w pionie);
 zasoby  planowane wydobycie od 2010 r.
W zale¿noci od wyników uzyskanych dla otworów L1 i L2 zostanie opracowany kompleksowy program rozwiercania z³o¿a. Bêdzie to prawdopodobnie oznacza³o oddzieln¹ realizacjê poszczególnych prac na z³o¿u i schematu
zawadniania z wykorzystaniem otworów poziomych (potencjalne zasoby). Uzbrojenie z³o¿a:
 10 km rur gazowniczych doprowadzaj¹cych do magistrali;
 trójfazowy separator i zbiornik;
 przekszta³cenie starego otworu na otwór iniekcyjne;
 stacja produkcji i oczyszczania kondensatu;
 stacja desykacji gazu.
S³owa kluczowe: produkcja naftowa, in¿ynieria z³o¿owa; analiza ekonomiczna

Grygorczuk J., Seweryn K., Wawrzaszek R., Banaszkiewicz M., Rybus T.: Eksploracja
warstw podpowierzchniowych Ksiê¿yca z wykorzystaniem penetratora KRET 
Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Przyrz¹dy wykorzystywane na l¹downikach ksiê¿ycowych musz¹ charakteryzowaæ siê niewielk¹ mas¹ oraz niewielkim zu¿yciem energii elektrycznej. Jednym z rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na spe³nienie obu tych kryteriów
w przypadku instrumentów przeznaczonych do badania warstw podpowierzchniowych s¹ penetratory. W niniejszym artykule opisano opracowany przez CBK PAN penetrator KRET, który jest unikaln¹ konstrukcj¹ in¿yniersk¹ przeznaczon¹ do badania cia³ Uk³adu S³onecznego.
S³owa kluczowe: penatratory

Jewulski J., Zagrajczuk D.: Zastosowanie zwi¹zków powierzchniowo czynnych dla selektywnej izolacji wody w zawodnionych odwiertach eksploatacyjnych  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
W artykule zamieszczono podstawy teoretyczne dotycz¹ce zastosowania zwi¹zków powierzchniowo czynnych
dla selektywnej izolacji wody. Przedstawiono badania laboratoryjne zmiany przepuszczalnoci efektywnej orodka porowatego dla wody i ropy pod wp³ywem hydrofobizacji jego powierzchni. Badania laboratoryjne zosta³y
wykonane dla ró¿nych orodków porowatych (piasek kwarcowy oraz piasek wapienny). Przy badaniu zmian przepuszczalnoci efektywnej tych orodków dla wody zastosowano roztwory Sulfapolu E-20 i Rokanolu DB-7 natomiast zmiany przepuszczalnoci efektywnej dla ropy wykonano z zastosowaniem Sulfapolu E-20. Pomiary zosta³y
przeprowadzone dla ró¿nych koncentracji zwi¹zku powierzchniowo czynnego w ró¿nych temperaturach. W koñcowej czêci artyku³u przedstawiono analizê wyników badañ.
S³owa kluczowe: eksploatacja, odwiert, hydrofobizacja

Kaliski M., Fr¹czek P.: Wybrane uwarunkowania zmiany energoch³onnoci gospodarki
w Polsce  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
W artykule dokonano charakterystyki stanu obecnego oraz prognoz dotycz¹cych wiatowego zapotrzebowania na
noniki energii, ze szczególnym uwzglêdnieniem prognoz dotycz¹cych krajów UE oraz Polski. Na podstawie

17

tych rozwa¿añ oceniono stan obecny i perspektywy energoch³onnoci gospodarki w Polsce. O rosn¹cym znaczeniu podjêtej problematyki wiadczy bardzo du¿a, na tle innych krajów UE-27, energoch³onnoæ gospodarki
w Polsce oraz oczekiwany wzrost zu¿ycia energii elektrycznej przez mieszkañców, który dodatkowo mo¿e wp³yn¹æ
na zwiêkszenie energoch³onnoci gospodarki.
S³owa kluczowe: energoch³onnoæ, polityka energetyczna

Kaliski M., Jedynak Z.: Czynniki kszta³tuj¹ce ceny ropy naftowej w wiecie w roku
2008  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Ropa naftowa to najbardziej po¿¹dany surowiec wiata, bez którego nie mo¿e prawid³owo funkcjonowaæ ¿adne
pañstwo. Z pocz¹tkiem roku 2008 nie przewidywano, ¿e jej ceny osi¹gn¹ tak rekordowy poziom, by nastêpnie
odnotowaæ ich dramatyczny spadek. Jednak¿e niedoskona³oæ konkurencji w tym sektorze sprawi³, ¿e jedynie
groba pojawienia siê zak³óceñ w jej dostawach by³a impulsem do spekulacji na wiatowych gie³dach towarowych. Celem artyku³u jest identyfikacja zjawisk zachodz¹cych w wiatowym otoczeniu spo³eczno-gospodarczym. Podejmowane dzia³ania umo¿liwiaj¹ okrelenie ich wp³ywu na poziom i dynamikê zmian ceny ropy w roku
2008. Ponadto artyku³ zawraca uwagê na konsekwencje ponoszone zarówno przez jej odbiorców, jak i dostawców
w wyniku niekorzystnych zmian na rynku naftowym. Prezentuje prognozy ceny tego surowca na lata 20092010.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, cena, gospodarka, ograniczenia

Knez D.: Dobór dysz do zabiegów iniekcji strumieniowej  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009
 Tom 26  Zeszyt 12
Zabiegi iniekcji strumieniowej stosowane s¹ w celu wzmocnienia i uszczelnienia gruntów. Jednym z najwa¿niejszych elementów wp³ywaj¹cych na jakoæ prac jest prawid³owy dobór dysz. Artyku³ przedstawia wyniki symulacji komputerowej przep³ywu zaczynu uszczelniaj¹cego. Z praktycznego punktu widzenia wspó³czynnik wodnomieszaninowy w/c i rednica dyszy s¹ kluczowymi wielkociami i powinny byæ odpowiednio dobrane. Symulacja
komputerowa pozwala na obliczenie rozk³adu cinienia i prêdkoci jako efektu zmian w/c i rednicy dyszy. Daje
to metodê optymalnego wyboru dyszy.
S³owa kluczowe: iniekcja strumieniowa, dobór dysz cementacyjnych

Lewkiewicz-Ma³ysa A., Winid B.: Zale¿noci miêdzy sk³adnikami chemicznymi w wodach
mineralnych antykliny iwonickiej  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Wody mineralne antykliny iwonickie wystêpuj¹ g³ównie w II i III poziomie piaskowca ciê¿kowickiego. S¹ to
wody typu Cl-HCO3-Na i HCO3-Cl-Na wykorzystywane do kuracji pitnej, k¹pieli mineralnych i produkcji soli
jodobromowej. Na podstawie analiz chemicznych wykonywanych w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat policzono proporcje miêdzy jonami i porównywano ich wzajemne zale¿noci. Wskaniki hydrochemiczne wód mineralnych
Iwonicza i Rymanowa wskazuj¹, ¿e wody te s¹ zasilane dop³ywami ze stref aktywnej infiltracji, ale te¿ wykazuj¹
cechy charakterystyczne dla wód stref wystêpowania bituminów. Wiêkszoæ zmian wartoci wskaników hydrochemicznych wód mineralnych ma charakter nieregularnych wahañ, a obserwowane niewielkie wzrosty wartoci
mo¿na interpretowaæ jako sta³y dop³yw wód infiltracyjnych, co przy braku zmian mineralizacji wód ujêæ jest
zjawiskiem korzystnym.
S³owa kluczowe: wody wysokozmineralizowane, hydrogeochemia, wskaniki hydrochemiczne

Matanoviæ D., Simon K., Gaurina-Meðimurec N., Borivoje Paiæ B., Malnar M.: Badanie
zachowania pêczniej¹cych pakerów  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Zjawisko pêcznienia polimerów, które dawniej stanowi³o problem, obecnie daje nowe mo¿liwoci w sytuacji, gdy
nie wystarcza zastosowanie jednego, konwencjonalnego pakera. Polimery (gumy) mog¹ pêcznieæ w wêglowodo-
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rach lub p³ynach na osnowie wodnej. Mo¿liwych jest kilka rozwi¹zañ. G³ównie dotycz¹ warunków panuj¹cych
w nieuzbrojonym otworze i tam, gdzie zastosowano sita w przypadku formacji s³abo zwiêz³ych. Zdolnoæ do
zmiany objêtoci do kilkuset procent mo¿e spowodowaæ nieskuteczne dzia³anie pakera. Okrelaj¹c elementy
pakera wa¿ne jest by uwzglêdniæ jego w³aciwoci mechaniczne, prêdkoæ pêcznienia w ró¿nych p³ynach oraz
stabilnoæ (testy na starzenie). W celu zastosowania rodzimych produktów konieczne by³o przeprowadzenie badañ laboratoryjnych umo¿liwiaj¹cych przetestowanie ró¿nych rodowisk (p³ynów), jak równie¿ modelowanie
zmiany temperatur z³o¿owych i cinieñ, które w przysz³oci paker mia³by wytrzymaæ.
S³owa kluczowe: polimery, gumy, pêczniej¹ce pakery

Mazáè J., Mikolá M., Kurka M.: Mo¿liwoci okrelania pozycji górotworu skalnego
w stropie z³o¿a wêgla w kopalni wêgla brunatnego za pomoc¹ prac wiertniczych 
Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Wiercenie nadk³adu w kopaniach wêgla brunatnego wi¹¿e siê miêdzy innymi z takimi problemami jak napotkanie
warstwy górotworu skalnego. Urabianie i wydobycie takich ska³ wymaga zastosowania specjalistycznych technologii. Ska³y to bardziej lub mniej zwiêz³e cia³a o ró¿nym kszta³cie, mi¹¿szoci, rozmiarze i rozmieszczeniu. Ró¿ne
rodzaje gruntów skalnych wywodz¹ siê z ró¿nych struktur geologicznych, gleb macierzystych, bowiem ró¿na jest
ró¿ni¹ diageneza gruntu buduj¹cego strop  glin i piasku. Przeprowadzone badania wystêpowania gruntów skalnych z wykorzystaniem metod geofizycznych nie przynios³y spodziewanych wyników. Niepowodzenie w stosowaniu metod geofizycznych wi¹za³o siê z ich niedok³adnoci¹, niewielkim zasiêgiem g³êbokoci i problematycznym zastosowaniem w warunkach kopalni Bílina. Wynika z nich koniecznoæ zastosowania jednego z mo¿liwych
rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych wiarygodne okrelenie zasiêg i po³o¿enie obiektów skalnych, polegaj¹cy na wykorzystaniu szeregu specjalnie zlokalizowanych do tego celu wierceñ rozpoznawczych (w sieci). W artykule omówiono ten sposób lokalizacji obiektów skalnych w gruncie.
S³owa kluczowe: wêgiel brunatny, wiercenie

Nguyen D., Miska S., Mengjiao Yu, Mitchell R.: Profile temperatur w otworach pionowych i kierunkowych  zjawisko dzia³ania si³ tarcia  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009 
Tom 26  Zeszyt 12
Znajomoæ wyników profilowañ temperatur w otworze jest niezwykle istotna dla dok³adnoci oceny strat cinienia, stabilnoci otworu i uszkodzeñ przewodu wiertniczego. Jednak¿e autorzy istniej¹cej literatury fachowej czêsto pomijaj¹ zjawisko wystêpowania ró¿nych róde³ ciep³a na zachowanie temperatury p³uczki wiertniczej w trakcie poszczególnych operacji wykonywanych w otworze. W rzeczywistoci maj¹ one wp³yw na temperaturê z³o¿a
w pobli¿u otworu, co mo¿e zaowocowaæ ró¿nymi zachowaniami ska³ i wynikaj¹cymi z tego problemami ze stabilnoci¹ otworu. Przeprowadzono analizê profili temperatur p³uczki wiertniczej i z³o¿a w pobli¿u otworu wiertniczego, uwzglêdniaj¹c zjawisko tarcia mechanicznego i zwi¹zanych z tym róde³ ciep³a.
Zaproponowano nowy model dla otworów pionowych i poziomych. Model obejmuje zjawiska cieplne spowodowane si³ami tarcia wywo³anymi przez przewód wiertniczy i rury ok³adzinowe/formacjê w procesie wiercenia
i zapuszczania rur. Okaza³o siê, ¿e krzywizna otworu stanowi g³ówny czynnik wp³ywaj¹cy na profile temperatur.
W celu przebadania profili temperatur dany model zastosowano dla wielu konfiguracji otworów poziomych. Zaobserwowano, ¿e w istniej¹cej literaturze zdecydowanie niedoszacowywano wartoci temperatur p³uczki wiertniczej, podczas gdy w niektórych przypadkach mo¿e ona przekroczyæ wartoæ typow¹ dla z³o¿a geotermalnego,
je¿eli uwzglêdniæ mechaniczne si³y tarcia.
Zaproponowany model oraz wyniki badañ s¹ przydatne do dok³adnego szacowania re¿ymu temperatur w otworze
na etapie projektowania, umo¿liwiaj¹c tym samym unikniêcie potencjalnego przegrzania p³uczki wiertniczej/
przewodu wiertniczego i problemów ze stabilnoci¹ otworu.
S³owa kluczowe: wiercenie, otwory kierunkowe i poziome, si³y tarcia
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Pinka J.: Rynek gazowy i rozwój technologii gazowych w Republice S³owackiej do
2010 roku  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Rozwój S³owacji do 2010 roku oraz op³acalnoæ ga³êzi gospodarki narodowej zale¿¹ od s³owackich paliw i energii nie tylko w zakresie ró¿nych rodzajów energii, ale równie¿ od najwy¿szego stopniu inwestycji i zapotrzebowania na produkcjê przemys³ow¹.
S³owa kluczowe: rynek gazowy, technologie gazowe

Pinka J., Wittenberger G., Brestoviè T.: Gazoci¹g Nabucco  rozwi¹zanie dla s³owackiego gazu ziemnego  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Unia Europejska okrela gazoci¹g Nabucco jako jeden z priorytetowych sposobów dywersyfikacji energii i dróg
transportu. Nadal jednak jego istnienie pozostaje pod znakiem zapytania. Zadaniem gazoci¹gu Nabucco jest doprowadzenie poprzez terytorium Rosji kaspijskiego gazu ziemnego do unijnych odbiorców. W drugiej fazie podpiêty zosta³by gazoci¹g z Iranu. Gazoci¹gi mia³yby swój pocz¹tek w tureckim miecie Erzurum, potem przebiega³yby przez terytorium Turcji, Bu³garii, Rumunii i Wêgier do Austrii, sk¹d by³yby kierowane do Baumgarten.
S³owa kluczowe: rynek gazowy, gazoci¹g Nabucco

Rado R., Luba J.: Optymalizacja procesu wiercenia narzêdziami PDC o rednicy 8 ½"
Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12



Narzêdzia wiertnicze z polikrystalicznymi diamentami daj¹ szerokie mo¿liwoci doboru tych narzêdzi do ró¿nych
warunków wiercenia. Ich stosowanie jest efektywne i przyczynia siê do zwiêkszania wskaników wiercenia. Ostatnie rozwi¹zania konstrukcyjne pozwalaj¹ na efektywn¹ ich pracê przy naciskach rzêdu 20kN (2T). Tak niskie naciski
u³atwiaj¹ zestawienie BHA i chroni¹ przewód wiertniczy przed niekorzystnym wp³ywem drgañ generowanych
w wyniku pracy narzêdzi przy du¿o wy¿szych naciskach. Aby zapewniæ narzêdziom PDC wysokie postêpy wiercenia i osi¹ganie znacznych przewiertów niezbêdne jest zoptymalizowanie zarówno mechanicznych jak i hydraulicznych parametrów wiercenia tymi narzêdziami oraz odpowiednie zestawienie dolnej czêci przewodu wiertniczego.
Niniejszy artyku³ podejmuje próbê optymalizacji parametrów wiercenia dla narzêdzi PDC 8 ½" w warunkach wiercenia dla Przedgórza Karpackiego.
S³owa kluczowe: wiertnictwo, narzêdzia PDC, matematyczny model wiercenia narzêdzi wiertniczych PDC

Ropa C.E.: Modernizacja instalacji procesu technologicznego dla oczyszczania
i skraplania CO2 separowanego z wód mineralnych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009 
Tom 26  Zeszyt 12
W praktyce wykorzystywany jest dwutlenek wêgla pozyskiwany ze róde³ naturalnych, jak i otrzymywany sztucznie
w ró¿nych procesach technologicznych. Tendencja powrotu w ostatnich latach do stosowania w przemyle spo¿ywczym i farmaceutycznym CO2 pochodz¹cego ze róde³ naturalnych oraz zwiêkszone wymagania odnonie
czystoci tego gazu, podyktowa³y potrzebê doskonalenia zagadnieñ dotycz¹cych jego uzdatniania.
W artykule, na przyk³adzie dwutlenku wêgla separowanego z wód mineralnych, przedstawiono problemy osuszania gazu przy u¿yciu sit molekularnych, eliminacji wêglowodorów metod¹ adsorpcyjn¹ na wêglu aktywnym
i g³êbokiego odsiarczania CO2 przy u¿yciu impregnowanego wêgla aktywnego. Wytypowanie wymienionych wy¿ej technologii uzdatniania CO2 wynika ze sposobu zagospodarowania tego gazu.
S³owa kluczowe: wiertnictwo, narzêdzia PDC, matematyczny model wiercenia narzêdzi wiertniczych PDC
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Rzyczniak M., Chrz¹szcz W.: Nowoczesne elektroniczne cinieniomierze i termometry
wg³êbne do pomiarów w otworach wiertniczych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26
 Zeszyt 12
W artykule opisano nowoczesne, elektroniczne, wg³êbne cinieniomierze i termometry firmy Leutert i AMEtrolog,
stosowane do opróbowañ otworów eksploatacyjnych z³ó¿ surowców p³ynnych oraz warstw ska³ zbiornikowych
przewiercanych podczas wykonywania otworów wiertniczych.Zosta³y scharakteryzowane podstawowe parametry przyrz¹dów pomiarowych, bez pamiêci wewnêtrznej, pracuj¹cych w systemie ci¹g³ego pomiaru i kontroli,
zapuszczanych do otworów na linie przewodowej, oraz przyrz¹dów z pamiêci¹ wewnêtrzn¹, stosowanych do
opróbowañ warstw ska³ zbiornikowych rurowymi próbnikami z³o¿a.
S³owa kluczowe: wg³êbne przyrz¹dy pomiarowe, pomiary w otworach wiertniczych

Seredyuk V., Psyuk M.: Metoda zwiêkszania wydajnoci inhibitorów osadzania siê asfaltenów, ¿ywic i parafin  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Jednym z g³ównych i najmniej po¿¹danych rodzajów komplikacji wiertniczych spotykanych na wielu z³o¿ach
naftowych jest tworzenie siê osadów asfaltenowo-¿ywicowo-parafinowych na powierzchni sprzêtu zapuszczanego na dno otworu. To z kolei znacznie zwiêksza koszty na usuniêcie parafiny, utrzymanie produkcji i zabezpieczenie otworów przed spadkiem produkcji i stratami ropy. W artykule rozwa¿ono wyniki badañ laboratoryjnych nad
stê¿eniem parafiny, asfaltenów oraz ¿ywic w ropie naftowej pochodz¹cej ze z³ó¿ na Ukrainie.
S³owa kluczowe: ropa naftowa, osady asfaltenowo-¿ywicowo-parafinowe

Solecki T.: Monitoring zawartoci wêglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu
stacji paliw p³ynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujêcia wód podziemnych 
Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
W artykule przedstawiono i przeanalizowano wyniki badañ monitoringowych dotycz¹ce jakoci wód podziemnych, w otoczeniu stacji paliw p³ynnych, zaliczanych przepisami prawa do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko.
Analizowane wyniki badañ dotycz¹ zawartoci wêglowodorów ropopochodnych w wodzie gruntowej. Fluktuacje
ich koncentracji w badanych próbkach wody przedstawiono na kartach kontrolnych monitoringu, na których wykrelono linie kontrolne, pozwalaj¹ce wnioskowaæ o jakoci kontrolowanego parametru. Wyniki badañ s¹ rezultatem prac terenowych oraz laboratoryjnych wykonanych w ramach monitoringu jakoci wód podziemnych
i zawieraj¹ 22 kwartalne serie pomiarowe, obejmuj¹ce lata 20022008.
S³owa kluczowe: monitoring wód podziemnych, wêglowodory

Sroka A., Tajdu K.: Obliczanie osiadania powierzchni terenu przy eksploatacji z³ó¿
ropy i gazu  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Eksploatacja ropy i gazu prowadzi do obni¿enia cinienia eksploatowanego fluidu wype³niaj¹cego pory skalne,
a tym samym do zaburzenia istniej¹cego stanu równowagi w ska³ach z³o¿owych. W konsekwencji powoduje to
deformacjê z³o¿a porowatego któr¹, mo¿na opisaæ m.in. za pomoc¹ teorii konsolidacji Biota. Deformacja ta powoduje przemieszczenia nadleg³ego górotworu siêgaj¹ce do powierzchni terenu.
W artykule zostanie przedstawiona metoda obliczania osiadania dowolnego punktu powierzchni terenu, ³¹cz¹ca
w sobie rozwi¹zania klasycznej mechaniki górotworu z teori¹ geometryczno-ca³kow¹ Knothego. Po³¹czenie to
pozwala na uwzglêdnienie geometrii przestrzennej z³o¿a fluidalnego, przestrzennej charakterystyki w³asnoci fizykomechanicznych ska³ z³o¿owych oraz zdefiniowanych czasoprzestrzennych rozk³adów cinienia porowego.
Przedstawione rozwi¹zanie zostanie zilustrowane na przyk³adzie jednego ze z³ó¿ gazu w Europie Zachodniej.
S³owa kluczowe: obni¿enia powierzchni, nachylenie, teoria Knothego, prognoza 3D
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Stefãnescu D.P., Petrescu V.: Nowe trendy przedsiêbiorstw bran¿y gazowniczej. Perspektywy wydobycia, magazynowania oraz konsumpcji gazu ziemnego  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Historia eksploatacji gazu ziemnego odgrywa wa¿n¹ role w rozwoju ekonomicznym Rumuni. 100 lat aktywnoci
bran¿y gazowniczej prezentuje okres czasu maj¹cy swe korzenie w pocz¹tkach ubieg³ego wieku, kiedy to odkrycie z³o¿a gazu ziemnego w Transylwanii zmieni³o póniejsz¹ ekonomiê tego kraju oraz pozwoli³o na zbudowanie
infrastruktury o znacznych rozmiarach.
S³owa kluczowe: gaz, ekonomia Rumunii

Stryczek S., Gonet A., Czapik P.: Kszta³towanie w³aciwoci technologicznych zaczynów
uszczelniaj¹cych za pomoc¹ py³ów cementowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26
 Zeszyt 12
Zagadnienia ochrony rodowiska, zyskuj¹ coraz to wiêksze znaczenie, a zatem korzystnym jest poszukiwanie
potencjalnych dodatków do zaczynów uszczelniaj¹cych poród produktów odpadowych z ró¿nych ga³êzi przemys³owych, jak choæby w przemyle produkuj¹cym cement. Ogólnie przyjêto, ¿e nowoczesny proces produkcji cementu jest procesem bezodpadowym, gdy¿ produkty uboczne, uzyskiwane w postaci alkalicznych py³ów s¹
w niewielkich ilociach wykorzystywane w ró¿nych etapach tego procesu. A zatem, za uzasadnione wydaje siê
pytanie czy wykorzystanie ubocznego produktu jakim s¹ py³y cementowe w postaci dodatków do zaczynów
uszczelniaj¹cych pozwoli na kszta³towanie w³aciwoci technologicznych zaczynów do uszczelniania i wzmacniania orodka gruntowego i masywu skalnego.W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych wp³ywu
ró¿nych koncentracji (20, 30, 40%) py³ów cementowych pochodz¹cych z cementowni Ma³ogoszcz na parametry
technologiczne wie¿ych i stwardnia³ych zaczynów uszczelniaj¹cych o ró¿nych wspó³czynnikach wodno-mieszaninowych.W wyniku przeprowadzonych badañ, ustalono optymalne koncentracje dodatku popio³ów cementowych w zaczynach, mog¹cych mieæ aplikacje do prac geoin¿ynieryjnych.
S³owa kluczowe: cementy, reologia, ochrona rodowiska

Stryczek S., Gonet A., Winiowski R., Sad³os M.: Wp³yw koncentracji py³ów cementowych z Cementowni Rudniki na w³aciwoci reologiczne zaczynów uszczelniaj¹cych 
Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Zastosowanie ró¿nego rodzaju mineralnych dodatków do zaczynów uszczelniaj¹cych, umo¿liwiaj¹cych modyfikacjê ich w³aciwoci technologicznych a zw³aszcza parametrów reologicznych powoduje koniecznoæ okrelenia w³aciwego modelu reologicznego oraz jego parametrów.
Przyjêcie w³aciwego modelu reologicznego wp³ywa na dok³adnoæ obliczeñ oporów przep³ywu zaczynu
uszczelniaj¹cego w systemie cyrkulacyjnym podczas cementowania kolumn rur ok³adzinowych.
W artykule na podstawie przeprowadzonych badañ laboratoryjnych przedstawiono wp³yw koncentracji py³ów
cementowych z Cementowni Rudniki na parametry reologiczne wie¿ych zaczynów uszczelniaj¹cych sporz¹dzanych na osnowie cementu portlandzkiego CEM I  42,5 R.
Badane zaczyny analizowano pod k¹tem najbardziej optymalnego modelu reologicznego dla danej koncentracji
popio³u cementowego oraz wspó³czynnika wodno-spoinowego. W tym celu stosowano program numeryczny
Rheosolution opracowany w Katedrze Wiertnictwa i Geoin¿ynierii AGH.
S³owa kluczowe: cementy, reologia

Stryczek S., Winiowski R., Gonet A., Ferens W.: Parametry reologiczne wie¿ych zaczynów uszczelniaj¹cych w zale¿noci od czasu ich sporz¹dzenia  Wiertnictwo Nafta Gaz
2009  Tom 26  Zeszyt 12
Przy wyborze technologii cementowania kolumny rur ok³adzinowych, zale¿nie od warunków geologiczno-z³o¿owych i technicznych, nies³ychanie wa¿n¹ rolê odgrywa jakoæ oraz parametry fizyczne i chemiczne spoiw hydrau-
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licznych, a tak¿e w³aciwoci fizykochemicznych wie¿ego, a póniej stwardnia³ego cementu. Zaczyny uszczelniaj¹ce powinny odznaczaæ siê odpowiednimi w³aciwociami technologicznymi, aby w najwy¿szym stopniu spe³nia³y
swoje zadanie w otworze. Zaczyny powinny wykazywaæ cile okrelony czas wi¹zania, powinny mieæ dobr¹ przet³aczalnoæ przez ca³y czas trwania zabiegu cementacyjnego. Ich w³aciwoci reologiczne oraz technologiczne powinny odznaczaæ siê minimaln¹ zmiennoci¹ pod wp³ywem du¿ych zmian temperatur oraz cinienia jakie panuj¹
w warunkach otworowych na znacznych g³êbokociach. Parametry reologiczne wie¿ego zaczynu uszczelniaj¹cego,
regulowane poprzez wszelkiego rodzaju dodatki i domieszki, powinny zapewniæ skuteczne wyt³oczenie p³uczki
wiertniczej z przestrzeni piercieniowej otworu wiertniczego. W artykule przedstawiono wyniki badañ wp³ywu czasu cementowania na zmiany w³aciwoci reologicznych zaczynów uszczelniaj¹cych sporz¹dzanych na osnowie cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R. Pomiary wykonywane by³y w ró¿nych odstêpach czasowych. Przez pierwsze
dwie godziny od dok³adnego wymieszania zaczynów pomiary odbywa³y siê co pó³ godziny, ka¿dy nastêpny  co
godzinê. Maksymalny czas, po którym dokonywano pomiaru to 6 godzin. Badania obejmowa³y pomiar w³asnoci
reologicznych zaczynów za pomoc¹ lepkociomierza typu Chan 35, kubka Forda nr 4 oraz rozlewnoci za pomoc¹
ciêtego sto¿ka AzNII.
S³owa kluczowe: cementy, reologia

Stuglik J.: Znaczenie spójnoci zarz¹dzania strategicznego w przedsiêbiorstwach sektora paliwowo-energetycznego ze strategi¹ bezpieczeñstwa energetycznego kraju 
Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
W powy¿szym artykule autorka prezentuje problem zwi¹zany ze znaczeniem spójnoci celów strategicznych poszczególnych przedsiêbiorstw z sektora paliwowo-energetycznego z polityk¹ bezpieczeñstwa energetycznego
kraju. W materiale autor zwraca uwagê na szczególnie istotnych pytania:
 Czy metody i techniki zarz¹dzania strategicznego stosowane i wdra¿ane w najwa¿niejszych przedsiêbiorstwach sektora paliwowego i energetycznego, jak i chemicznego i górniczego pozwalaj¹ liczyæ na osi¹gniecie
zamierzonych celów?
 Czy mo¿emy mówiæ o spójnoci za³o¿eñ przyjmowanych w strategiach rozwoju poszczególnych przedsiêbiorstw z za³o¿eniami ujêtymi w strategii, polityce energetycznej Polski oraz wspomnianych za³o¿eniach
Rady Europejskiej?
 Jakie  i czy w ogóle funkcjonuj¹  mechanizmy kontroli, weryfikacji, modyfikacji stosowane w celu zapewnienia spójnoci za³o¿eñ i poczynañ poszczególnych przedsiêbiorstw z za³o¿eniami strategii i polityki energetycznej Polski?
Oczywicie w tak krótkiej publikacji nie sposób odpowiedzieæ na tak postawione pytania. Lecz mo¿na, i nale¿y,
poruszyæ to jak¿e wa¿ne zagadnienie  znaczenia spójnoci zarz¹dzania strategicznego w przedsiêbiorstwach
sektora paliwowo-energetycznego ze strategi¹ bezpieczeñstwa energetycznego Polski.
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie strategiczne, strategia rozwoju, bezpieczeñstwo energetyczne Polski

Tataru A., Stefãnescu D.P., Simescu B.: Zastosowanie testów otworowych do potwierdzenia modelu z³o¿owego stworzonego przy u¿yciu badañ sejsmicznych  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Badania sejsmiczne, wykonywane w sposób kompleksowy, maj¹ na celu poznanie pod³o¿a gruntowego, rozpoznania ska³ perspektywicznych oraz zale¿noci pomiêdzy ju¿ poznanymi strukturami. W ostatnich latach coraz
czêciej badania sejsmiczne wykorzystywane s¹ do lokalizowania trudno dostêpnych pu³apek geologicznych
znajduj¹cych siê w skomplikowanych strukturach geologicznych. Wymaga to bardzo dok³adnego wykonania badañ oraz odwzorowania budowy geologicznej, jak równie¿ szczegó³owej interpretacji zebranych informacji. Artyku³ zawiera wyniki badañ sejsmicznych przeprowadzonych na terenie wschodniej Rumuni. Z tektonicznego
punktu widzenia region ten cechuje siê bardzo trudn¹ budow¹ geologiczn¹ z wieloma strukturami tektonicznymi
o charakterze pu³apek geologicznych. W wyniku przeprowadzonych badañ nasza Firma odkry³a na tym terenie
kilkanacie z³ó¿ wêglowodorów.
S³owa kluczowe: modelowanie z³ó¿, badania sejsmiczne
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Warowny W., Lorenc M.: Wykorzystanie zjawiska hydratacji gazów  Wiertnictwo Nafta
Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Hydraty gazów (gazo-hydraty, klatraty, hydraty klatkowe) tworz¹ niestechiometryczne sta³e roztwory sk³adaj¹ce
siê ze skondensowanych substancji hydratotwórczych zamkniêtych w sieci krystalicznej wody. Klatraty nie s¹
zwi¹zkami chemicznymi, poniewa¿ sieæ kryszta³u wody stabilizuj¹ wi¹zania wodorowe, natomiast za oddzia³ywania moleku³ wody i substancji hydratotwórczej odpowiadaj¹ si³y van der Waalsa. Ich specyficzne fizyczne
w³aciwoci wykorzystuje siê w ró¿nych dziedzinach przemys³u, g³ównie w przemyle gazowniczym, poniewa¿
najwiêksze znaczenie ma powszechnie wystêpuj¹cy hydrat metanu. Obecnie podstawowym zadaniem jest zapobieganie wytracaniu siê hydratów w ³añcuchu eksploatacyjnym (wydobycie, magazynowanie i transport) gazu
ziemnego i ropy naftowej, dlatego bada siê nowe metody prewencyjne, g³ównie ró¿ne inhibitory (kinetyczne,
termodynamiczne, dyspersyjne, mieszane) i modyfikatory. Intensywnie bada siê w wielu krajach magazynowanie
i transport gazu ziemnego w formie hydratów, ze wzglêdu na temperatury pokojowe, w miarê niskie cinienia oraz
mo¿liwoæ wytworzenia wysokiego cinienia bez stosowania sprê¿arek. Wiele badañ powiêcone jest surfaktantom przyspieszaj¹cym wzrost hydratów. Kolejne technologie dotycz¹ oczyszczania lub/i separacji gazów kwanych (dwutlenek wêgla, siarkowodór) z gazu ziemnego i gazu syntezowego (wodór + tlenek wêgla). Równie¿
metoda hydratacji pozwala na selektywn¹ separacjê sk³adnika mieszaniny oraz rozdzia³ blisko wrz¹cych substancji. Zjawisko hydratacji wykorzystuje siê do odsalania wody morskiej, w produkcji papieru, w technologii ¿ywnoci, jako magazyny ciep³a, czy sekwestracji hydratu dwutlenku wêgla na dnie oceanu. Prê¿noæ pary wodnej nad
hydratami jest ni¿sza ni¿ nad czyst¹ wod¹, co pozwala na osuszania gazu. Coraz czêciej myli siê o pozyskaniu
metanu z ogromnych z³ó¿ hydratu metanu. Wydobycie metanu ze z³o¿a polega na jego destabilizacji poprzez
znane ju¿ uwarunkowania z prewencji w gazoci¹gach 1) dodanie substancji chemicznych o silnych wi¹zaniach
wodorowych (inhibitory), 2) podwy¿szenie temperatury z³o¿a za pomoc¹ pary wodnej lub gor¹cej wody i odpompowanie gazu na powierzchniê morza przez inny odwiert, 3) obni¿enie cinienia w odwiercie poni¿ej punktu
stabilnoci hydratu oraz urz¹dzenia denne do zbierania hydratów z dna morskiego wraz z przewodowym transportem na statek. Powy¿sze propozycje bêd¹ jednak¿e trudne do zrealizowania na du¿¹ skalê ze wzglêdów technicznych, ekonomicznych i rodowiskowych.
S³owa kluczowe: gaz ziemny, klatraty

Wilk S., Galas M., Mijal M.: Przebudowa gazoci¹gów posadowionych w gruntach niestabilnych (grunty nawodnione, torfowiska, bagna)  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009 
Tom 26  Zeszyt 12
W artykule przedstawiono proces analizy rozwi¹zañ koncepcyjnych i projektowych, badañ terenowych oraz przebieg realizacji przebudowy odcinka gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 700 przebiegaj¹cego w m. Ruda £añcucka, posadowionego w gruncie nawodnionym, stanowi¹cym torfowisko bagienne.
S³owa kluczowe: gazoci¹gi, torfowiska, bagna, grunty niestabilne

Wysocki S., Bielewicz D., Wysocka M.: Badania laboratoryjne nad zastosowaniem nowego kopolimeru kationowo-niejonowego do p³uczek HDD  Wiertnictwo Nafta Gaz
2009  Tom 26  Zeszyt 12
Technologia horyzontalnego przewiertu sterowanego ulega sta³emu rozwojowi. Jednym z najwa¿niejszych elementów w technologii HDD jest p³uczka wiertnicza o specyficznych w³aciwociach. W niniejszym artykule
przedstawiono wyniki badañ dotycz¹cych aplikacji kopolimeru kationowo-niejonowego KaCoPoli-3 do p³uczek
HDD. Przebadane p³uczki charakteryzuj¹ siê dobrymi parametrami technologicznymi, co pozwala na zastosowanie ich w praktyce przemys³owej.
S³owa kluczowe: horyzontalny przewiert sterowany (HDD), p³uczka wiertnicza, polimery
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Wysocki S., Bielewicz D., Wysocka M.: Flokulacja suspensji ilastych i p³uczek wiertniczych z zastosowaniem nowo opracowanych flokulantów kationowych  Wiertnictwo Nafta
Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badañ w³aciwoci flokulacyjnych nowych, syntetycznych polimerów
kationowych, oznaczonych jako PT-floc-201107, w stosunku do suspensji bentonitowych i p³uczek wiertniczych.
Badanie flokulacji przeprowadzono wykorzystuj¹c metodê optyczn¹ polegaj¹c¹ na pomiarze czasu przesuwania
siê granicy rozdzia³u faz. Na podstawie wyników badañ mo¿na s¹dziæ, ¿e polimery PT-floc-201107 mog¹ znaleæ
zastosowanie do separacji faz w trudnych do rozdzia³u wodnych suspensjach minera³ów ilastych i p³uczkach
wiertniczych.
S³owa kluczowe: flokulacja; flokulanty kationowe, p³uczki wiertnicze

Wysocki S., Dubiel S., Dyndor D., Boniecki £., Wysocka M.: Modyfikacja bentonitów
biopolimerem PT 300308 pod k¹tem zastosowania w p³uczkach do wierceñ HDD 
Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Horyzontalne przewierty sterowane klasyfikowane s¹, jako technologie bezwykopowe. Technologie bezwykopowe,
posiadaj¹ wiele zalet w stosunku do tradycyjnych metod wykopowych m. in.: prowadz¹ do znacznego skrócenia
czasu robót, nie dewastuj¹ rodowiska, nie powoduj¹ zak³óceñ w komunikacji miejskiej, umo¿liwiaj¹ u³o¿enie ruroci¹gu pod dowoln¹ przeszkod¹ terenow¹. Wszystkie te czynniki decyduj¹ o tym, ¿e technologia ta jest coraz chêtniej
stosowana w pracach budowlanych. Specyficzny charakter technologii HDD wymaga u¿ycia odpowiednich parametrów p³uczki wiertniczej. Szukanie nowoczesnych rozwi¹zañ staje siê bardzo wa¿nym aspektem spe³nienia rosn¹cych wymagañ technologicznych. W niniejszej pracy opisano badania laboratoryjne bentonitu OCMA modyfikowanego biopolimerem PT 3003008.
Uzyskane wyniki pozwalaj¹ stwierdziæ na mo¿liwoæ zastosowania modyfikowanych p³uczek do wierceñ
HDD.
S³owa kluczowe: p³uczki wiertnicze, p³uczki bentonitowe, przewierty sterowane biopolimery

Ziaja J., Moliñska W.: Stabilizacja ciany przewiertu horyzontalnego jako czynnik determinuj¹cy jego wykonanie  Wiertnictwo Nafta Gaz 2009  Tom 26  Zeszyt 12
Podczas budowy instalacji podziemnych za pomoc¹ technologii bezwykopowych mo¿e wyst¹piæ szereg komplikacji charakterystycznych dla danej technologii. Najbardziej rozpowszechnionymi metodami wbudowywania sieci podziemnych jest technologia kierunkowego przewiertu horyzontalnego (HDD) oraz mikrotunelowania. Jednym z problemów powoduj¹cych utrudnienia podczas wykonywania otworów horyzontalnych jest niestabilna
ciana otworu. Czynnikami determinuj¹cymi stabilnoæ strefy przyotworowej s¹: charakter przep³ywu p³uczki
w otworze, cinienie wewnêtrzne oraz parametry reologiczne p³uczki wiertniczej. W artykule zosta³y zaprezentowane wyniki badañ parametrów p³ynów wiertniczych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Analizie
poddano kilkanacie p³uczek wiertniczych sporz¹dzonych z bentonitów i ró¿nych dodatków. Porównano ich parametry reologiczne, szczególnie filtracjê i na tej podstawie wybrano te, które najlepiej wykonuj¹ zadanie stabilizacji ciany przewiertu. Zanalizowano równie¿ wp³yw rodzaju stosowanej wody przy sporz¹dzaniu p³ynu wiertniczego na jego parametry reologiczne i filtracjê, tym samym na stabilizacjê ciany otworu.
S³owa kluczowe: horyzontalny przewiert sterowany (HDD), p³uczka wiertnicza
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