STRESZCZENIA

Assilbekov B.K., Bekibaev T.T., Kabdulov S.Z., Sakhariev B.B., Zhapbasbayev U.K., Kenzhaliev B.K.: Modelowanie wypierania ropy przez iniekcjê ciep³ej wody przez odrodkowe kana³y o wysokiej przepuszczalnoci  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28 
Zeszyt 4
W niniejszym artykule opisano badania wydajnoci wypierania ropy przez wstrzykniêcie ciep³ej wody w warstwê
przepuszczaln¹ przez kana³y promieniste o du¿ej przepuszczalnoci, wytworzone metod¹ jettingu. W wyniku
przeprowadzonych obliczeñ stwierdzono zwiêkszenie wspó³czynnika wydobycia ropy naftowej oraz ca³kowitej
wielkoci produkcji o 712%.
S³owa kluczowe: wypieranie ropy, metoda jettingu

Fabia B., Bielewicz D., Stachowicz A.: Badania skutecznoci dzia³ania inhibitorów korozji dla wytypowanych odmian stali w rodowisku cieczy kwasuj¹cej  Wiertnictwo
Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 4
Powszechnie stosowan¹ metod¹ intensyfikacji wydobycia wêglowodorów jest kwasowanie odwiertów. Kwasowanie wi¹¿e siê z korozj¹ rur wydobywczych i eksploatacyjnych. Celem badañ by³o okrelenie skutecznoci czterech inhibitorów korozji: ACI 130A, AI 600, Antykor PP, SAFE-COR stosowanych w przemyle oraz Inhibitora
PPT powsta³ego na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
Badania przeprowadzono w temperaturze 20 oC i 60 oC na próbkach stali w piêciu odmianach wytrzyma³ociowych (wed³ug nomenklatury API oznaczonych jako J-55, K-55, L-80, N-80 oraz P-110).
Wytypowano najbardziej skuteczne inhibitory korozji oraz najbardziej odporne odmian stali jako materia³u wykorzystywanego w rurach wydobywczych i eksploatacyjnych.
S³owa kluczowe: korozja, inhibitory korozji, kwasowanie

G¹szcz K., Suchar M., Wysocki S.: Poliglikolowa p³uczka wiertnicza do przewiercania
ska³ ilastych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 4
Wiercenie w formacjach zawieraj¹cych i³y i ³upki mo¿e powodowaæ wiele technicznych problemów, dlatego
p³uczka przeznaczona do wiercenia w takich ska³ach musi spe³niaæ nie tylko podstawowe funkcje p³uczki wiertniczej, ale tak¿e dodatkowo redukowaæ adsorpcjê wody, a tym samym hydratacjê ³upków.
Artyku³ prezentuje wyniki badañ laboratoryjnych, podczas których opracowana zosta³a p³uczka glikolowo-potasowa zawieraj¹ca równie¿ polimery.
P³uczka ta charakteryzuje siê odpornoci¹ na wysok¹ temperaturê, nisk¹ filtracj¹, odpornoci¹ na jony oraz dobrymi w³aciwociami reologicznymi.
S³owa kluczowe: p³uczka, poliglikol, i³y i ³upki, hydratacja, badania laboratoryjne, polimery

Hendel J., Z³otkowski A., Stryczek S.: Model stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do pomiarów przepuszczalnoci stwardnia³ego zaczynu uszczelniaj¹cego, zbudowany w oparciu o dynamiczn¹ prasê filtracyjn¹ HTHP  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011 
Tom 28  Zeszyt 4
Okrelanie przepuszczalnoci stwardnia³ego zaczynu uszczelniaj¹cego jest d³ugotrwa³ym trudnym pomiarem,
którego powodzenie zale¿y od dobrego uszczelnienia aparatu pomiarowego i poprawnego zmierzenia objêtoci
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cieczy przep³ywaj¹cej przez badany rdzeñ. Niska przepuszczalnoæ stwardnia³ych zaczynów uszczelniaj¹cych
wymaga u¿ycia do badania odpowiednio wysokiego cinienia, przy którym uzyska siê rzetelny pomiar objêtoæ
cieczy przep³ywaj¹cej przez rdzeñ. W tym celu w oparciu o prasê filtracyjn¹ HPHT wykonano stanowisko laboratoryjne umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie tego pomiaru przy cinieniu do 8 MPa.
S³owa kluczowe: przepuszczalnoæ, zaczyn uszczelniaj¹cy, cementowanie otworów

Kabdulov S., Jiyembayeva K., Kaliev B., Mankhanova A.: Testy produktywnoci otworów horyzontalnych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 4
W pracy przedstawiono specyfikê technik rejestrowania produktywnoci otworów horyzontalnych. Omówiono
technologiczne oraz techniczne innowacje oparte na g³êbszym zrozumieniu zjawisk, dziêki przeprowadzeniu
szczegó³owych badañ tego obszaru.
S³owa kluczowe: wiercenia horyzontalne, testy produktywnoci

Knez D., Megao E., Knez J., liwa T.: Wp³yw kierunku wiercenia na naprê¿enia na
cianie otworu wiertniczego  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 4
Transponowany stan naprê¿eñ in situ wzglêdem uk³adu odniesienia zwi¹zanego z otworem wiertniczym (kartezjañski uk³ad wspó³rzêdnych) oraz naprê¿enia sk³adowe wystêpuj¹ce na cianie otworu wiertniczego (w cylindrycznym uk³adzie wspó³rzêdnych) wykazuj¹ cykliczny przebieg w funkcji kierunku wiercenia, odnosz¹c go do
σH, β. Z drugiej strony ze zmian¹ k¹ta przestrzennego skrzywienia otworu α obserwujemy wzrost i spadek naprê¿eñ przy systematycznym wzrocie k¹ta α. W nastêpstwie tego równie¿ maksymalne naprê¿enie efektywne σ1
i rednie naprê¿enie efektywne σ2 wykazuj¹ taki sam przebieg. Generalnie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e stan naprê¿eñ
g³ównych zmienia siê w sposób cykliczny, osi¹gaj¹c wartoci ekstremalne (minimalne i maksymalne). Z obserwacji tych mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e w danych warunkach nale¿y okreliæ najlepsz¹ kombinacjê k¹tów α oraz β
przed rozpoczêciem procesu wiercenia w celu zoptymalizowania stabilnoci ciany otworu wiertniczego.
S³owa kluczowe: stabilnoæ ciany otworu wiertniczego, naprê¿enia na cianie otworu wiertniczego, trajektoria
otworu

Knez D., liwa T.: Technologiczne aspekty szczelinowania z³ó¿ gazu ³upkowego  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 4
Artyku³ przedstawia technologiczne aspekty operacji szczelinowania hydraulicznego z³ó¿ o niskiej przepuszczalnoci. Szczelinowanie znane jest w przemyle naftowym od 1947 r. Wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego spowodowa³ znaczny wzrost dofinansowania do badañ naukowych. W ostatnich 20 latach udoskonalono technologiê konwencjonalnego wiercenia i udostêpniania oraz rozwiniêto zupe³nie nowe metody. Równie¿ w zakresie stymulacji
otworów wiertniczych poczyniono bardzo du¿e postêpy. wiatowe zapotrzebowanie na gaz ziemny wymusi³o zagospodarowanie zasobów z³ó¿ gazu ziemnego o niskiej przepuszczalnoci. Najbardziej skuteczn¹ technologi¹ stymulacji na z³o¿ach gazu ³upkowego okaza³o siê szczelinowanie hydrauliczne. Niektóre aspekty technologiczne tego procesu omówione zosta³y w niniejszym artykule.
S³owa kluczowe: gaz ³upkowy, szczelinowanie hydrauliczne, technologia stymulacji

Rzyczniak M.: Zastosowanie prasy Marshalla CBR do badania wytrzyma³oci na zginanie  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 4
W artykule opisano stanowisko oraz metodê badañ wytrzyma³oci na zginanie stwardnia³ych zapraw cementowych
i ska³ z zastosowaniem prasy PM-CBR wyposa¿onej w uk³ad obci¹¿aj¹cy. Opisano metodê rejestrowania i prezentowania wyników badañ. Zamieszczono wykres badania wytrzyma³oci na zginanie, tabelê z punktami pomiarowymi
i wyniki obliczeñ.
S³owa kluczowe: w³aciwoci mechaniczne, wytrzyma³oæ na zginanie, zaprawy cementowe, prasa Marshalla CBR
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Solecki T.: Zanieczyszczenie pod³o¿a gruntowego i wody gruntowej wêglowodorami
ropopochodnymi na terenie lokalizacji stacji paliw naftowych w Ksi¹¿u Wielkim 
Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 4
Na terenie stacji paliw w Ksi¹¿u Wielkim nast¹pi³ niekontrolowany wyciek produktów naftowych do gruntu i wód
gruntowych. Przeprowadzono rozpoznanie stanu jakociowego rodowiska, w wyniku którego stwierdzono przekroczenie standardów jakoci ziemi i wody podziemnej w zakresie zawartoci wêglowodorów ropopochodnych.
W artykule przedstawiono zakres i wyniki przeprowadzonych badañ rodowiskowych, które odniesiono do standardów jakoci ziemi i wody podziemnej. Na podstawie analizy rozpoznanego stanu jakociowego rodowiska
oraz analizy warunków geologicznych, hydrogeologicznych i hydrograficznych wskazano zagro¿enia dla rodowiska i bezpieczeñstwa publicznego.
S³owa kluczowe: wêglowodory w gruncie, wêglowodory w wodzie podziemnej, standardy jakoci ziemi, standardy jakoci wody podziemnej

Stec M., Bazan G.: Projektowanie gêstoci solanek na bazie soli mrówczanowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 4



Tematem artyku³u jest sposób projektowania gêstoci solanki na bazie soli mrówczanowych (mrówczan sodu,
potasu i cezu). Zawarto w nim informacje dotycz¹ce podstawowych w³aciwoci solanek na bazie mrówczanów,
wartoci gêstoci czystych solanek, a tak¿e równania i tabele pokazuj¹ce, w jaki sposób sporz¹dzaæ solankê
o zadanej gêstoci, u¿ywaj¹c do tego celu soli w postaci proszku lub wczeniej sporz¹dzonej i zmagazynowanej
solanki o znanej gêstoci, a tak¿e mieszaniny poszczególnych soli i ich roztworów.
S³owa kluczowe: p³uczka wiertnicza, solanka, mrówczan potasu, mrówczan sodu, mrówczan cezu, gêstoæ, solanka na bazie mrówczanu, p³uczka mrówczanowa

Stryczek S., Sowa M., liwa T., Gonet A., Sapiñska-liwa A.: Badania wie¿ych zaczynów cementowych z dodatkiem grafitu  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28 
Zeszyt 4
W otworowych wymiennikach ciep³a korzystnie jest zastosowaæ zaczyn uszczelniaj¹cy o wysokiej przewodnoci
cieplnej. Poprawiaj¹ siê wtedy warunki wymiany ciep³a pomiêdzy górotworem a powierzchni¹ terenu. W artykule
podano wyniki badañ wie¿ych zaczynów uszczelniaj¹cych na bazie cementu z dodatkiem grafitu. Grafit powoduje wzrost przewodnoci cieplnej stwardnia³ego zaczynu uszczelniaj¹cego.
S³owa kluczowe: otworowe wymienniki ciep³a, uszczelnianie otworów, zaczyn cementowy

liwa T., Mazur M., Gonet A., Sapiñska-liwa A.: Wiercenia udarowo-obrotowe w geoenergetyce  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 4
Wiercenia udarowo-obrotowe stosowane s¹ od dawna. Obecnie prze¿ywaj¹ swój renesans dziêki technologii dolnego m³otka DTH (down the hole). Wiercenia takie na du¿¹ skalê stosuje siê do wykonywania otworowych wymienników ciep³a, szczególnie w ska³ach twardych. W du¿ych instalacjach podziemnych magazynów ciep³a konieczne bywa wywiercenie dziesi¹tek, a nawet setek otworów. D¹¿ono zatem do opracowania techniki szybkiego
urabiania ska³ z zachowaniem pionowoci otworów. Do tego celu zaadoptowana zosta³a technika wiercenia udarowo-obrotowego (DTH).
S³owa kluczowe: wiercenia udarowo-obrotowe, wiertnictwo, geoenergetyka
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Wysocki S., Hypsior B., Wróblewski T.: Badania laboratoryjne nowo opracowanej bezi³owej p³uczki glikolowo-potasowej z nowym polimerem PT-52 przeznaczonej do przewiercenia ska³ ilastych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 4
Badaniom poddano p³uczkê poliglikolow¹, wykorzystano nowy polimer PT-52, jako materia³ obci¹¿aj¹cy stosowano kredê. Badania obejmuj¹ test smarnoci belek i³owych, test odpornoci temperaturowej oraz pomiar standardowych parametrów reologicznych p³uczki. Dowiadczenia prowadzone s¹ na dwóch p³uczkach: p³uczki przygotowanej z wykorzystaniem materia³u obci¹¿aj¹cego (kredy) oraz p³uczki nieobci¹¿onej. U¿ycie dwóch p³uczek
pozwoli okreliæ wp³yw materia³u obci¹¿aj¹cego na jakoæ sporz¹dzonej p³uczki.
S³owa kluczowe: p³uczka wiertnicza, polimer PT-52, poliglikol

Z³otkowski A., Macuda J., liwa T.: rodowiskowe aspekty wykonywania i eksploatacji
otworowych wymienników ciep³a  Wiertnictwo Nafta Gaz 2011  Tom 28  Zeszyt 4
Wykorzystanie górotworu jako dolnego ród³a dla pomp ciep³a wi¹¿e siê z koniecznoci¹ wykonania otworowych
wymienników ciep³a porednicz¹cych w jego wymianie. Pozwala to pozyskaæ czyst¹ energiê, a wiêc przyczynia
siê do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Proces instalowania i u¿ytkowania wymienników otworowych
niesie jednak pewne zagro¿enia dla rodowiska, które przy odpowiednim postêpowaniu mo¿na ograniczyæ do
minimum. W artykule opisano czynniki szkodliwe wystêpuj¹ce podczas wykonywania i eksploatowania otworowych wymienników ciep³a.
S³owa kluczowe: otworowy wymiennik ciep³a, rodowisko, pompa ciep³a
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