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Nazwa przedmiotu

Wiertnictwo

Kod ECTS

7.3.0058
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Geologii Morza
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Robert Sokołowski
Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja

Wydział Oceanografii i
Geografii

Geologia wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

2
udział w wykładach 30h; udział w zaliczeniu 1h;
udział w konsultacjach (kontakt oferowany) 4h;
razem: 35h, ECTS: 1
przygotowanie do zaliczenia (studiowanie literatury):
25h, ECTS: 1

Cykl dydaktyczny

2014/2015 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne: z pytaniami (zadaniami) otwartymi
Podstawowe kryteria oceny

Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za zaliczenie pisemne zgodnie z
Regulaminem Studiów UG.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

• Poznanie podstaw wiertnictwa.
• Zapoznanie się z technologią wierceń okrętnych, udarowych i obrotowych.
• Wiedza z zakresu urządzeń wiertniczych, konstrukcji otworów, projektowania wierceń.
• Orientacja w kierunkach rozwoju i współczesnych problemów wiertnictwa.
• Przyczyny awarii wiertniczych, roboty ratunkowe, narzędzia do instrumentacji.
• Geologiczna obsługa wierceń.

Treści programowe

A. Problematyka wykładu
A.1. Rys historyczny wiertnictwa i serwisów otworowych, rola otworów jako metody badawczej i poszukiwawczej za węglowodorami i surowcami,
wpływ czasu na technologię wiercenia.
A.2.  Planowanie  i  lokalizacja  otworów,  wiercenia  w  dolnej  i  górnej  półkuli,  stosowane  układy  współrzędnych,  bazy  danych  otworowych,
przeznaczenie otworów (parametryczne, rozpoznawcze, poszukiwawcze, badawcze, eksploatacyjne / złożowe).
A.3. Wiertnice, platformy i statki wiertnicze, osprzęt, rdzeniówki, aparatury pomiarowe.
A.4. Schemat konstrukcji otworów wiertniczych i ich związek z geologią, układy odniesienia.
A.5. Rodzaje otworów wiertniczych: hydrogeologiczne, geotermalne, inżynierskie, iniekcyjne, techniczne, naftowe, złożowe, węglowe, rudne, solne,
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kopalniane.
A.6. Rodzaje wierceń (udarowe, młotkowe, obrotowe) i otworów wiertniczych: pionowe, kierunkowe, ukierunkowane, horyzontalne, kopalniane
(pionowe górne, pionowe dolne, boczne, wyprzedzające, kierunkowe).
A.7. Proces wiercenia otworów, średnice otworów, zmiany średnic otworów a geologia.
A.8. Płuczki wiertnicze i ich rola, cyrkulacja płuczki, zwierciny, fluidy wgłębne.
A.9. Wpływ technologii wiercenia i geologii na geometrię przestrzenną, skawernowanie, niekontrolowane skrzywienia otworu, zaciskanie przewodu
wiertniczego, awarie.
A.10. Rdzeniowanie, pobór rdzeni standardowych i  bocznych, rdzenie przestrzennie zorientowane, laboratoryjne analizy rdzeni,  karotaż na
rdzeniach, magazynowanie rdzeni.
A.11. Rurowanie, rodzaje rur, cementowanie, ocena stanu technicznego otworu, ocena zacementowania rur, opróbowanie, szczelinowanie, testy
produkcyjne, zakończenie procesu wiercenia i likwidacja otworu.
A.12. Karotaż wiertniczy – płuczkowy – geologiczny, sterowane wiercenia.
A.13. Karotaż geofizyczny: profilowania geofizyczne, pionowe profilowania sejsmiczne, wyprzedzające sondowania geofizyczne, pomiary średnich
prędkości.
A.14. Otwory eksploatacyjne, eksploatacja i monitoring eksploatacji, karotaż w otworach eksploatacyjnych.
A.15. Wpływ wiercenia otworu na środowisko przyrodnicze.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Gonet A., Stryczek St., Rzyczniak M., 1996. Projektowanie otworów wiertniczych, Wyd. AGH, Kraków
Szostak L., 1989. Wiertnictwo, Wyd. Geologiczne, Warszawa
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Cząstka J., 1975. Wiertnictwo, Wyd. Śląsk, Katowice
Gonet A., Macuda J., 1995. Wiertnictwo Hydrogeologiczne, Wyd. AGH, Kraków
B. Literatura uzupełniająca
Szostak L., Chrząszcz W., 1996. Wybrane zagadnienia wiercenia otworów kierunkowych, Wyd. AGH, Kraków

Efekty uczenia się Wiedza

W_1 K_W01+ definiuje oraz objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu wiertnictwa
(treści programowe: A.1-15) zaliczenie na ocenę
W_2 K_W03+ rozumie zasady stosowania i wykorzystywania zjawisk fizycznych w
wiertnictwie (treści programowe: A.2-14) zaliczenie na ocenę
W_3 K_W14+ wybiera odpowiednie metody geofizyczne w rozpoznawaniu budowy
geologicznej i poszukiwań surowców mineralnych technikami wiertniczymi (treści
programowe: A.2-14) zaliczenie na ocenę
W_4  K_W20+  analizuje  i  ocenia  zagrożenia  naturalne  w  wiertnictwie  (treści
programowe: A.15) zaliczenie na ocenę

Umiejętności

U_1 K_U04+  stosuje  metody  interpretacji  materiałów  archiwalnych  i  wyników
wierceń do planowania i prowadzenia wierceń geologicznych (treści programowe:
A.2-14) zaliczenie na ocenę

Kompetencje społeczne (postawy)

K_1 K_K06+ systematycznie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe
(treści programowe: A.1-15) obserwacja na zajęciach

Kontakt

r.sokolowski@ug.gda.pl
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