STRESZCZENIA

Miros³aw Rzyczniak: Ekwiwalentne i zastêpcze rednice zewnêtrzne obci¹¿ników spiralnych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 3
W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy wyznaczania wartoci ekwiwalentnych i zastêpczych, zewnêtrznych rednic obci¹¿ników spiralnych. Zestawiono wartoci rednic ekwiwalentnych i zastêpczych oraz d³ugoci
czêci spiralnych, dla produkowanych wielkoci obci¹¿ników spiralnych.
S³owa kluczowe: obci¹¿niki spiralne, rednice ekwiwalentne, rednice zastêpcze, hydraulika otworowa

Mariusz £aciak: Techniczne i technologiczne problemy eksploatacji terminali roz³adunkowych LNG  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 3
Wymagana infrastruktura przemys³owa LNG sk³ada siê przede wszystkim z instalacji do skraplania gazu, terminala za³adunkowego, tankowców (metanowców) oraz terminala roz³adunkowego, w którym nastêpuje regazyfikacja do stanu lotnego. Zadaniem terminala roz³adunkowego LNG jest odbiór ³adunku skroplonego gazu ziemnego ze zbiorników metanowca, aby nastêpnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem eksploatacji, przetworzyæ
ciek³y LNG w fazê gazow¹ i pod okrelonym cinieniem wprowadziæ gaz do systemu przesy³owego. W terminalu
roz³adunkowym przeprowadza siê kilka podstawowych operacji: roz³adowanie, magazynowanie, przepompowywanie i sprê¿anie oraz regazyfikacjê LNG. Roz³adowanie LNG odbywa siê ze zbiorników metanowca cumuj¹cego do specjalnie wyposa¿onego nadbrze¿a. Na nadbrze¿u zainstalowana jest stacja roz³adowania, wyposa¿ona
w tzw. ramiona roz³adowcze oraz system ruroci¹gów do transportu LNG. Magazynowanie LNG, zazwyczaj na
krótki okres, odbywa siê w specjalnie skonstruowanych zbiornikach w kriogenicznym zakresie temperatur. Regazyfikacja LNG polega na tym, ¿e skroplony gaz ziemny jest podgrzewany w specjalnych urz¹dzeniach (odparowywacze, regazyfikatory) i przechodzi w fazê gazow¹ o temperaturze na wyjciu rzêdu kilku stopni. Cinienie
gazu na wyjciu z regazyfikatora jest z góry ustalone w korelacji do wymagañ systemu gazowniczego. Regazyfikacja pod wysokim cinieniem stwarza mo¿liwoæ utrzymania procesu w fazie nadkrytycznej, w której zachodzi
lepsza wymiana ciep³a, przy jednoczesnym unikniêciu komplikacji eksploatacyjnych. Terminal roz³adunkowy
pod³¹czony jest do sieci gazowej, któr¹ przesy³any jest gaz ziemny po wczeniejszym ustaleniu parametrów jakociowych wt³aczanego do sieci gazu (ewentualne mieszanie gazu).Nie mniej istotne znaczenie maj¹ zasady i systemy bezpieczeñstwa stosowane w terminalach LNG. W artykule przedstawiono procesy technologiczne zwi¹zane z eksploatacj¹ terminali: od roz³adunku LNG w fazie ciek³ej do jego odbioru w fazie gazowej przez system
przesy³owy. Omówiono cztery g³ówne operacje tworz¹ce podstawow¹ liniê technologiczn¹, na której ciek³y LNG
poddawany jest fizycznym przemianom, nie powoduj¹cym jednak istotnych zmian w jego sk³adzie chemicznym
i w³aciwociach.Opisane zosta³y równie¿ stosowane metody regazyfikacji LNG oraz problemy bezpieczeñstwa
technicznego w terminalach.
S³owa kluczowe: LNG, skroplony gaz ziemny, terminal roz³adunkowy, regazyfikacja, magazynowanie LNG

Jerzy Stopa, Pawe³ Wojnarowski, Pawe³ Pyrzak: Wykorzystanie modelowania komputerowego do prognozowania efektywnoci eksploatacji z³ó¿ ciê¿kiej ropy metod¹ cyklicznego zat³aczania pary  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 3
Ze wzglêdu na specyficzne w³aciwoci ciê¿kiej ropy szerokie zastosowanie w jej eksploatacji znajduj¹ metody termiczne, a w szczególnoci zat³aczanie nonika ciep³a. W pracy przedstawiono analizê wp³ywu jednej z metod termicznych na wydobycie ciê¿kiej ropy naftowej z jednego z karpackich z³ó¿ przy wykorzystaniu symulacji
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numerycznej. Przeanalizowano wykorzystanie odwiertów pionowych i horyzontalnych w procesie eksploatacji
z wykorzystaniem cyklicznego zat³aczania pary wodnej. Uwzglêdniono równie¿ zmiennoæ czasow¹ poszczególnych etapów tego procesu oraz iloæ zat³oczonego nonika ciep³a. Wyniki wariantowych symulacji wskazuj¹, ¿e
istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wielkoæ wydobycia jest zarówno stopieñ udostêpnienia z³o¿a, jak iloæ
zat³oczonego nonika ciep³a oraz harmonogram t³oczenia pary wodnej.
S³owa kluczowe: ciê¿ka ropa naftowa, termiczne metody EOR, symulacja numeryczna

Jerzy Stopa, Pawe³ Wojnarowski, Piotr Kosowski, Pawe³ Pyrzak: Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne sekwestracji CO2 w z³o¿u ropy naftowej  Wiertnictwo Nafta
Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 3
Proces sekwestracji geologicznej CO2 wi¹¿e siê z kosztami wynikaj¹cymi z separacji i zat³aczania ditlenku wêgla,
co czyni tê technologiê w pewnych sytuacjach nieop³acaln¹. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ po³¹czenie tego procesu
z zaawansowanymi metodami wydobycia ropy naftowej. W wiêkszoci z³ó¿ tylko niewielka czêæ ropy zostaje
wydobyta standardowymi metodami eksploatacji, przewa¿aj¹ca czêæ zasobów nadal pozostaje uwiêziona w z³o¿u. Wieloletnie dowiadczenie pokazuje, ¿e zat³aczanie CO2 do czêciowo wyeksploatowanych z³ó¿ ropy naftowej mo¿e zwiêkszyæ wydobycie, wp³ywaj¹c w ten sposób na op³acalnoæ inwestycji. W artykule przedstawiono
ocenê efektywnoci oraz analizê ekonomiczn¹ procesu sekwestracji CO2 w jednym z karpackich z³ó¿ ropy naftowej z wykorzystaniem symulacji numerycznej. Wyniki wariantowych symulacji eksploatacji z³o¿a wskazuj¹, ¿e
proces zat³aczania CO2 z jednoczesnym jego sk³adowaniem powoduje zwiêkszenie wydobycia ropy naftowej.
Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e brak jest prostej zale¿noci miêdzy iloci¹ zat³oczonego CO2 a zwiêkszeniem wydobycia, a proces ten prowadzony na du¿¹ skalê mo¿e powodowaæ zagro¿enia dla dalszej eksploatacji i sprawdza siê
przede wszystkim na du¿ych obiektach. W zwi¹zku z tym planowanie takich rozwi¹zañ musi uwzglêdniaæ zarówno oceny ekonomiczne, jak i techniczne procesu.
S³owa kluczowe: z³o¿a ropy naftowej, geologiczna sekwestracja CO2, metody EOR, symulacja numeryczna, analiza ekonomiczna

Maciej Kaliski, Zdzis³aw Jedynak, Piotr Janusz, Adam Szurlej: Polskie zasoby energetyczne  szansa czy zagro¿enie?  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 3
Energia jest kluczowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na poziom i jakoæ ¿ycia cz³owieka, w sposób poredni zaspokaja jego podstawowe i dalsze potrzeby. U¿ytkowana jest zarówno w procesach przemys³owych, zwi¹zanych
z wytwarzaniem dóbr materialnych i us³ug, jak i powszechnie w gospodarstwach domowych. W Polsce sektor
paliwowo-energetyczny stoi przed powa¿nymi problemami, które wymagaj¹ podjêcia natychmiastowych dzia³añ.
Podstawowe znaczenie w krajowej strukturze zu¿ycia energii pierwotnej ma wêgiel. Odnotowuje siê znaczne
uzale¿nienie od importu gazu ziemnego i prawie pe³ne od ropy naftowej. Poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej oraz transportowej paliw i energii jest nieadekwatny do potrzeb. Natomiast przyjête miêdzynarodowe zobowi¹zania klimatyczne bêd¹ trudne do spe³nienia, zwa¿ywszy na ograniczone mo¿liwoci strony polskiej. Równolegle w kraju wystêpuj¹ liczne problemy spo³eczno-gospodarcze. Powy¿sza problematyka sk³oni³a autorów do
sformu³owania pytania: czy polskie zasoby energetyczne to szansa czy zagro¿enie?
S³owa kluczowe: energia pierwotna, energia nieodnawialna, energia odnawialna, Polska, gospodarka paliwowo-energetyczna

Tomasz liwa, Andrzej Gonet: Analiza efektywnoci wymiany ciep³a w wymiennikach
otworowych o ró¿nej konstrukcji  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 3
W publikacji opisano realizacje otworowych wymienników ciep³a na wiecie i w Polsce. Zaprezentowano podstawowe konstrukcje wymienników otworowych. Przedstawiono mo¿liwoci wymiany ciep³a. Podano obliczenia
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przewodnoci cieplnej efektywnej wymienników otworowych Laboratorium Geoenergetyki WWNiG AGH
w Krakowie, a tak¿e wartoci opornoci termicznej wymienników, które maj¹ wp³yw na efektywnoæ energetyczn¹.
S³owa kluczowe: otworowe wymienniki ciep³a, geoenergetyka, pompy ciep³a, geotermia

Tomasz liwa, Miros³aw Sowa, Stanis³aw Stryczek, Andrzej Gonet, Albert Z³otkowski,
Aneta Sapiñska-liwa, Dariusz Knez: Badania stwardnia³ych zaczynów cementowych
z dodatkiem grafitu  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 3
Wysoka przewodnoæ uszczelnienia otworu jest korzystna dla otworowych wymienników ciep³a. W artykule podano wyniki badañ stwardnia³ych zaczynów uszczelniaj¹cych z dodatkiem grafitu. Grafit powoduje wzrost przewodnoci cieplnej kamienia cementowego.
S³owa kluczowe: otworowe wymienniki ciep³a, uszczelnianie otworów, zaczyn cementowy

Tomasz liwa, Andrzej Gonet: Najwiêksza w Polsce instalacja grzewczo-ch³odnicza bazuj¹ca na otworowych wymiennikach ciep³a  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28 
Zeszyt 3
Wykonywanie uk³adów grzewczo-ch³odniczych opartych na pompach ciep³a i wymiennikach otworowych staje
siê w Polsce coraz bardziej popularne. Wiele otworów wierconych jest na potrzeby separowanych instalacji na
osiedlach domów jednorodzinnych lub bloków mieszkalnych. Najwiêksz¹ w Polsce pojedyncz¹ instalacj¹ obs³ugiwan¹ przez zestaw rur w górotworze jest wykonany w 2009 roku system dla marketu IKEA w £odzi. Sk³ada siê
z 160 otworów wiertniczych o g³êbokoci 100 m ka¿dy, które wraz z górotworem tworz¹ rezerwuar ciep³a i ch³odu. Ciep³o pobierane zim¹ z górotworu powoduje jego wych³odzenie, tworz¹c magazyn ch³odu na lato, kiedy
funkcjonuje klimatyzacja. Dostarczanie ch³odu do instalacji odbiorczej latem jest procesem wprowadzania do
górotworu ciep³a, które jest wykorzystywane zim¹ do celów grzewczych. Liczba otworowych wymienników ciep³a zale¿y od wymaganej mocy wymiany ciep³a pomiêdzy górotworem a instalacj¹ odbiorcz¹ oraz od w³aciwoci
otworowych wymienników ciep³a i ska³ udostêpnionych do wymieniania ciep³a. Do okrelenia wymaganej liczby
wymienników otworowych niezbêdna jest znajomoæ efektywnej przewodnoci cieplnej profilu λef, rezystancji
termicznej otworu Rb oraz naturalnej redniorocznej temperatury statycznej udostêpnionego górotworu Tsr. Aby te
parametry poznaæ, konieczne jest wykonanie przynajmniej jednego wymiennika otworowego i przeprowadzenie
w nim testu reakcji termicznej (TRT).
S³owa kluczowe: geoenergetyka, otworowe wymienniki ciep³a, pompy ciep³a

Marcin Kremieniewski, Stanis³aw Stryczek: Zaczyny cementowe odporne na zjawisko
migracji gazu  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 3
Artyku³ przedstawia wyniki badañ laboratoryjnych zaczynów odpornych na zjawisko migracji gazu podczas wi¹zania zaczynu cementowego w warunkach otworopodobnych (HTHP). Pod tym k¹tem przebadane zosta³y zaczyny o gêstociach w przedziale od 1,48 g/cm3 do 1,84 g/cm3, zakres temperatur wynosi³ od 25 oC do 80 oC, natomiast cinienie wynosi³o odpowiednio dla danych warunków od 3 MPa do 42 MPa. Badania prowadzono na
skonstruowanym specjalnie do tego celu aparacie, który umo¿liwia obserwacjê procesu przechodzenia gazu przez
zaczyn w trakcie wi¹zania w danych warunkach otworowych, po czym wyniki te skorelowane zosta³y z czasem
wi¹zania zaczynu. W trakcie badañ u¿yto nowych, oraz dotychczas stosowanych dodatków zapobiegaj¹cych migracji gazu przez wi¹¿¹cy zaczyn uszczelniaj¹cy.
S³owa kluczowe: migracja, zaczyn cementowy, gaz, warunki otworowe, przechodzenie gazu, p³yn z³o¿owy, czas
gêstnienia, mikrosfera
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Stanis³aw Dubiel: Zastosowanie rurowych próbników z³o¿a firmy Halliburton typu
Ful-Flo w poszukiwaniach naftowych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 3
W artykule przedstawiono analizê mo¿liwoci technicznych i technologicznych stosowania rurowych próbników
z³o¿a produkcji firmy Halliburton typu Ful-Flo w poszukiwaniach naftowych. Podano charakterystykê techniczn¹
tego próbnika oraz zasady kompletowania jego zestawu w zale¿noci od planowanych rozwi¹zañ technologicznych opróbowania. Opracowano przyk³ad przemys³owy zastosowania próbnika typu Ful-Flo w otworze wiertniczym L-7, do opróbowania utworów dewonu w Karpatach Zachodnich.
S³owa kluczowe: poszukiwania naftowe, technika i technologia opróbowañ, rurowe próbniki z³o¿a typu Ful-Flo,
utwory dewonu w Karpatach

Maciej Stec, Andrzej Goc, Patrycja Wojtasiak, Zbigniew Obuch: Przygotowanie i zastosowanie p³uczki na osnowie mrówczanu potasu na przyk³adzie otworu K-88  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 3
Artyku³ opisuje zastosowanie p³uczki na bazie mrówczanu potasu do dowiercania w otworze K-88 w warstwach
dolomitu g³ównego. W opracowaniu pokazano, jak zmienia³y siê wartoci niektórych parametrów p³uczki w trakcie dowiercania. Podjêto tak¿e próbê przeprowadzenia badañ laboratoryjnych na p³uczce mrówczanowej wygrzewanej w temp. 130 oC. Wyniki badañ ujêto w tabeli i na wykresach. Publikacja opisuje tak¿e przewagê p³uczki
mrówczanowej nad tradycyjnymi systemami p³uczkowymi.
S³owa kluczowe: p³uczka, p³uczka mrówczanowa, mrówczan sodu, mrówczan potasu, mrówczan cezu, zastosowanie p³uczki mrówczanowej
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