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STRESZCZENIA

Leszek Pająk, Andrzej Gonet, Tomasz Śliwa, Dariusz Knez: Analiza możliwości wykorzy-
stania magazynów ciekłego propanu, lokowanych w strefie kawern wysadów solnych, 
do produkcji energii • Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 • Tom 27 • Zeszyt 4
Artykuł przedstawia zagadnienia magazynowania płynów w kawernach wytworzonych w wysadach solnych. Wykorzysta-
nie ciepła z wysadów solnych jest koncepcją przyszłościową. W pracy poruszono zagadnienia połączenia pozyskiwania 
ciepła z magazynowaniem propanu. Przeanalizowano możliwości wykorzystania kawern magazynowych z ciekłym 
propanem do pozyskiwania ciepła oraz w systemach chłodzenia. Artykuł zawiera analizę możliwości produkcji energii 
elektrycznej w analizowanym przypadku.

Słowa kluczowe: wysady solne, kawerny, magazynowanie paliw, ciepło odpadowe

Ryszard Drożdżak: Analiza porównawcza wybranych laboratoryjnych metod oceny współ-
czynnika filtracji gruntów spoistych • Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 • Tom 27 • Zeszyt 4
W pracy dokonano reinterpretacji archiwalnych wyników badań laboratoryjnych współczynnika filtracji gruntów 
spoistych, wykonanych w 1997 r. w Zakładzie Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Obejmują one ponad 200 niezależnych oznaczeń uzyskanych m.in. z wykorzystaniem sześciu różnych metod 
w odniesieniu do sześciu rodzajów gruntów spoistych. Celem reinterpretacji było opracowanie statystyczne wyników 
badań z uwzględnieniem aktualnych standardów metrologicznych, w tym m.in. weryfikacji wyników wątpliwych 
oraz oceny przedziałowej końcowych wyników z oszacowaniem ich niepewności. Różne laboratoryjne metody badań 
współczynnika filtracji gruntów spoistych oparte są na odmiennych założeniach fizycznych i wykorzystują różne pa-
rametry wejściowe, w związku z czym należy się liczyć z istotnym wpływem przyjętej metody i warunków badania 
na otrzymywane wyniki. Problem ten jest przedmiotem prezentowanej w pracy analizy.

Słowa kluczowe: współczynnik filtracji, laboratoryjne metody badań, grunty spoiste, analiza statystyczna, błędy 
pomiarów

Kazimierz Twardowski, Ryszard Drożdżak: Badanie poprawności wybranych wzorów 
empirycznych do oceny współczynnika filtracji gruntów • Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 
• Tom 27 • Zeszyt 4
W pracy omówiono wyniki porównawczej analizy poprawności wybranych empirycznych wzorów dotyczących 
prognozowania współczynnika filtracji gruntów. Badania prowadzono z wykorzystaniem trzech zróżnicowanych 
z punktu widzenia właściwości petrofizycznych gruntów modelowych. Reprezentowały one różne grunty: piasek, glinę 
piaszczystą oraz pył (wg normy geotechnicznej) o bardzo zróżnicowanych właściwościach filtracyjnych – wartości 
współczynnika filtracji z przedziału od 10-4 do około 10-8 m/s. Analizy ilościowe prowadzono, wykorzystując aktualne 
standardy metrologiczne. Efektem końcowym badań są wnioski praktyczne, dotyczące poprawności poszczególnych 
analizowanych wzorów empirycznych w odniesieniu do różnego rodzaju gruntów.

Słowa kluczowe: współczynnik filtracji, modele petrofizyczne, analiza statystyczna

Czesław Rybicki, Jacek Blicharski: Ocena pojemności magazynowej sczerpanych złóż 
gazu ziemnego w aspekcie sekwestracji dwutlenku węgla • Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 
• Tom 27 • Zeszyt 4
W celu obniżenia wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze może on być wychwytywany z gazów spalinowych 
pochodzących głównie ze stacjonarnych źródeł emisji, np. elektrociepłowni, i składowany w formacjach geologicznych. 
Istnieje wiele potencjalnych technologii sekwestracji dwutlenku węgla m.in.: w sczerpanych złożach gazu ziemnego, 
w geologicznych strukturach zawodnionych, na dnach oceanów i inne. Sczerpane złoża gazu ziemnego stanowią na-
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turalne zbiorniki geologiczne i mogą być wykorzystane do celów sekwestracji CO2, za czym przemawiają następujące 
fakty: stanowią one naturalne szczelne pułapki geologiczne, posiadają infrastrukturę wgłębną i napowierzchniową, 
ponadto zatłaczanie CO2 do sczerpanych złóż pozwoli na uzyskanie większego stopnia sczerpania węglowodorów 
przez podtrzymywanie czy też podniesienie ciśnienia złożowego. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki oceny 
pojemności magazynowej głównie sczerpanych złóż gazu z zastosowaniem metod bilansu masowego. Autorzy doko-
nali modyfikacji modelu bilansu masowego zaproponowanego przez autorów (Lawal, Frailey, 2004) do sekwestracji 
CO2 w złożach gazu w celu określenia ich pojemności magazynowych. Przeprowadzono także obliczenia dotyczące 
przykładowego złoża znajdującego się w końcowej fazie eksploatacji.

Słowa kluczowe: dwutlenek węgla, sekwestracja, bilans masowy, złoża gazu

Mariusz Łaciak, Stanisław Nagy: Problemy bezpieczeństwa technicznego i charakterystyka 
zagrożeń związanych z terminalem rozładunkowym LNG • Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 
• Tom 27 • Zeszyt 4
LNG (ang. Liquefied Natural Gas), czyli skroplony gaz ziemny, produkowany jest na skalę przemysłową, transportowa-
ny i użytkowany od przeszło 40 lat. Rosnące zapotrzebowanie na gaz ziemny w skali światowej oraz trudności w jego 
transporcie z miejsc występowania siecią gazociągów przesyłowych do odbiorcy przyczyniły się do rozwoju technologii 
LNG. Przemysł LNG charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w sektorze LNG zapew-
nione jest dzięki spełnieniu czterech podstawowych wymogów, które umożliwiają wielopoziomową ochronę zarówno 
pracowników przemysłu LNG, jak i bezpieczeństwo społeczności, która zamieszkuje i pracuje w pobliżu instalacji 
LNG. Pierwszy poziom zabezpieczenia (ang. primary containment) jest najważniejszym wymogiem dotyczącym  LNG. 
Drugi poziom zabezpieczenia (ang. secondary containment)  gwarantuje, że w przypadku nieszczelności lub wycieków 
występujących na lądzie z instalacji LNG skroplony gaz ziemny może być w pełni zabezpieczony i odizolowany od ludzi. 
Systemy ochronne (ang. safeguard systems) oferują trzeci poziom ochrony. Jego celem jest minimalizacja częstotliwości 
i wielkości wycieków LNG zarówno na lądzie, jak i na morzu oraz zapobieganie szkodom związanym z potencjalnymi 
zagrożeniami, np. takim jak pożar. Na tym poziomie ochrony operatorzy LNG wykorzystują technologie obejmujące 
wysoki poziom alarmów oraz rezerwowych systemów bezpieczeństwa, w tym tzw. systemy ESD (ang. Emergency Shut 
Down). Systemy te potrafią automatycznie zidentyfikować dany problem, a nawet przerwać proces technologiczny w razie 
przekroczenia dopuszczalnych wartości błędu lub też w przypadku awarii urządzeń. Operator instalacji lub statku LNG 
powinien umieć podjąć działania, aby przez stworzenie niezbędnych procedur operacyjnych, szkoleń, systemów reago-
wania kryzysowego itp. zapewnić ochronę ludzi, mienia i środowiska w każdej możliwej sytuacji. Docelowo konstrukcje 
obiektów LNG posiadają w ramach odpowiednich rozporządzeń wyznaczone odległości bezpieczne (ang. separation 
distances) do odrębnych obiektów lądowych, od miejsc publicznych i tym podobnych obszarów. Strefy bezpieczeństwa 
wymagane są również wokół statków transportujących LNG. Ze względu na zastosowane systemy bezpieczeństwa 
istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo uwolnienia LNG podczas normalnej pracy instalacji LNG. Operacje LNG 
są typową działalnością przemysłową, jednak zastosowanie systemów bezpieczeństwa i przyjęcie określonych zasad 
postępowania w czasie ewentualnych sygnalizowanych zagrożeń są zawsze gwarancją bezpieczeństwa i przyczyniają 
się do zminimalizowania nawet najczęściej spotykanych rodzajów awarii przemysłowych i wypadków.

Słowa kluczowe: LNG, skroplony gaz ziemny, systemy bezpieczeństwa, regazyfikacja

Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski, Andrzej Gonet, Albert Złotkowski: Wpływ rodzaju ce-
mentu na właściwości reologiczne zaczynów uszczelniających stosowanych w technologiach 
wiertniczych • Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 • Tom 27 • Zeszyt 4
Prawidłowe zacementowanie kolumn rur okładzinowych w otworze wiertniczym uwarunkowane jest między innymi optymal-
nym zaprojektowaniem hydrauliki przepływu zaczynu uszczelniającego w systemie cyrkulacyjnym. W tym celu konieczne 
jest określenie parametrów reologicznych zaczynu oraz dopasowanie modelu reologicznego, który najlepiej przedstawia 
charakterystykę reologiczną uzyskanej mieszaniny. Zarówno rodzaj użytego cementu, jak i ilość dodanej wody zarobowej 
wpływa na zmianę właściwości fizykochemicznych, co wiąże się z koniecznością określenia dla każdego ilorazu w/c modelu 
reologicznego i wielkości dla niego charakterystycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych pomiarów 
parametrów reologicznych czterech popularnie używanych cementów w technologii wiertniczej oraz dopasowano do uzyska-
nych wartości pomiarowych modele reologiczne wraz z podaniem wartości opisujących stopień dopasowania modelu.

Słowa kluczowe: parametry reologiczne, zaczyny uszczelniające, cementowanie otworów wiertniczych, modele re-
ologiczne
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Mirosław Rzyczniak, Aleksandra Felisiak: Technologia mikropali iniekcyjnych w zasto-
sowaniu do wzmacniania fundamentów starej zabudowy Krakowa • Wiertnictwo Nafta 
Gaz 2010 • Tom 27 • Zeszyt 4
W artykule opisano dwa przykłady zastosowania technologii pali iniekcyjnych do wzmocnienia fundamentów 
budynków w Krakowie. Prace wykonywała firma KROZ. Pierwszy przykład dotyczy nowej inwestycji przy ulicy 
Kopernika. Inwestycja ta spowodowała konieczność wzmocnienia fundamentów istniejącego obok budynku. W dru-
gim przykładzie opisano wzmocnienie fundamentów budynku usytuowanego nad kanałem blokowym przy ul. Flo- 
riańskiej.

Słowa kluczowe: mikropale iniekcyjne, wzmacnianie fundamentów

Paweł Pollok, Sławomir Wysocki: Badania nad zastosowaniem octanu cynku w płuczkach 
do przewiercania  skał  ilastych zawierających w składzie nowe polimery PT-51 i PT-52 
• Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 • Tom 27 • Zeszyt 4
W artykule opisano wyniki badań nad zastosowaniem octanu cynku, jako inhibitora jonowego, w płuczkach do prze-
wiercania skał ilastych. W badanych płuczkach zastosowano nowe polimery PT-51 i PT-52. Przedstawiono wpływ 
opracowanych płuczek na pęcznienie minerałów ilastych

Słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, octan cynku

Sławomir Wysocki: Flokulacja suspensji ilastych i zasolonych płuczek wiertniczych 
z zastosowaniem nowo opracowanych flokulantów kationowych (PT-floc-201107) • 
Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 • Tom 27 • Zeszyt 4
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości flokulacyjnych nowych, syntetycznych polimerów katio-
nowych, oznaczonych jako PT-floc-201107, w stosunku do suspensji bentonitowych i zasolonych płuczek wiertniczych. 
Badanie flokulacji przeprowadzono, wykorzystując metodę optyczną polegającą na pomiarze czasu przesuwania się 
granicy rozdziału faz. Na podstawie wyników badań można sądzić, że polimery PT-floc-201107 mogą znaleźć zasto-
sowanie w separacji faz w trudnych do rozdziału wodnych suspensjach minerałów ilastych i płuczkach wiertniczych

Słowa kluczowe: flokulacja, flokulanty kationowe, separacja

Katarzyna Czwarnowska, Sławomir Wysocki: Beziłowa płuczka poliamfolityczno-skro-
biowa z polimerem PT-61 do przewiercania skał ilastych • Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 
• Tom 27 • Zeszyt 4
W niniejszym artykule opisano badania nad opracowaniem nowej beziłowej płuczki wiertniczej przeznaczonej do 
przewiercania skał ilastych. Opracowana płuczka jest płuczką poliamfolityczno-skrobiową z dodatkiem polimeru  
PT-61. Przeprowadzono badania parametrów technologicznych płuczki, test dezintegracji oraz jej odporności na zaso-
lenie i temperaturę. Wyniki badań pokazują, że płuczka może być zastosowana w przemyśle.

Słowa kluczowe:  płuczki wiertnicze, poliamfolity

Andrzej Gonet, Tomasz Śliwa, Zbigniew Jezuit, Aneta Sapińska-Śliwa, Dariusz Knez: Kon-
cepcja wykorzystania odwiertów naftowych w Karpatach • Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 
• Tom 27 • Zeszyt 4
W artykule opisano pomysł wykorzystania odwiertów wyeksploatowanych i przeznaczonych do likwidacji. Odwierty 
mogą służyć jako źródła niskotemperaturowego ciepła geotermicznego. Opisano sposoby likwidacji odwiertów i spo-
soby adaptacji odwiertów na wymienniki otworowe. Przedstawiono istotę działania otworowych wymienników ciepła. 
Opisano przykład złoża Libusza-Lipinki, gdzie wykonanych zostało 650 otworów.

Słowa kluczowe: energia geotermalna, otworowe wymienniki ciepła, likwidacja odwiertów



Paweł Wojnarowski: Zastosowanie analizy przedziałowej do szacowania zasobów wę-
glowodorów przy słabym rozpoznaniu własności złoża • Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 • 
Tom 27 • Zeszyt 4
W trakcie prac mających na celu zagospodarowanie nowo odkrytego złoża bardzo istotne jest właściwe oszacowanie 
jego zasobów. Niestety we wczesnej fazie rozpoznania informacja złożowa jest bardzo uboga. Uniemożliwia to zasto-
sowanie wielu klasycznych narzędzi służących do określania potencjalnych zasobów złoża. W pracy przedstawiono 
zastosowanie algebry przedziałowej do szacowania zasobów gazu ziemnego metodą objętościową. Podejście to pozwala 
na określenie zakresu możliwych zasobów złoża nawet w przypadku niewielkiej ilości danych wejściowych. Wyniki 
analizy porównano z rezultatami uzyskanymi za pomocą symulacji Monte Carlo.

Słowa kluczowe: analiza przedziałowa, symulacja Monte Carlo, określanie zasobów




