FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR

Tematica pentru examenul de admitere la
PROGRAMELE DE MASTERAT:
• Forajul Sondelor
• Extracţia Petrolului
• Inginerie de Zăcământ
• Tehnologia Transportului, Depozitării şi Distribuţiei Hidrocarburilor
• Geologia Petrolului
• Management în Industria Petrolieră

- Septembrie 2018 1. Curgerea fluidelor către sonda de extracţie
a.

curgere omogenă;

b.

curgere eterogenă;

c.
d.
e.

indice de productivitate;
curbe de comportare.
corelaţia de funcţíonare strat-sondă.

2. Completarea sondelor în dreptul stratului productiv;
a.

strate consolidate;

b.

nisipuri slab consolidate;

c.

scheme de tubare;

d.

filtre împachetate cu pietriş.

3. Echipamentul de adâncime al sondelor eruptive.
a. ţevi de extracţie;
b.

tipuri de ţevi şi tipuri de îmbinare;

c.

packere: rol si tipuri de pachere.

4. Echipamentul de suprafaţă al sondelor în erupţie naturală/artificială.
5. Supape de gaz – lift (continuu şi intermitent).
a.

rolul supapelor;

b.

mod de funcţionare;

c.
d.

presiuni de deschidere/închidere;
alegerea şi amplasarea supapelor;

e.

pornirea sondelor in gaz-lift continuu cu supape.

6. Gaz-lift intermitent .
7. Pompaj intermitent .
8. Echipamentul sondelor în pompaj cu prăjini.
a.

pompajul clasic (canadian);

b.

pompaj elicoidal;

c.

solicitările garniturilor de prăjini de pompare / ţevi de extracţie;

d.
extracţie;
e.

dimensionarea garniturilor de prăjini de pompare şi ţevi de
avantaje şi dezavantaje la fiecare sistem.

9. Stimularea productivităţii sondelor:
a. necesitatea stimulării sondelor;
b. stimularea prin acidizarea stratelor productive;
c. acizi utilizați / roci colectoare;
d. distanta de pătrundere a soluţiei acide;
e. eficienţa operaţiei.
f. stimularea prin fisurarea hidraulică a stratelor;
g. fluide de fisurare şi materiale de susţinere a fisurii;
h. stabilirea eficienţei operaţiei de fisurare.
10.
Proprietăţile rocilor colectoare (definiţie, tip, mod de
determinare, variaţii, unităţi de măsură):
a – porozitate;
b – permeabilitate;
c – saturaţie.
11.
Proprietăţile ţiţeiului şi gazelor (definiţie, tip, mod de
determinare, variaţii, unităţi de măsură):
a – factor de volum;
b – viscozitate;
c – raţie de soluţie.
12.

Proprietăţile apelor de zăcământ (definiţie, tip, mod de

determinare, variaţii, unităţi de măsură):
a – solubilitatea gazelor în apă;
b – viscozitate.

13.

Evaluarea resurselor şi rezervelor:
a – definiţie;
b – clasificare;
c –metode de evaluare a resurselor (metoda volumetrică, metoda

declinării, metoda de bilanţ material).
14.

Tipuri de regimuri de exploatare

15.

Garnitura de foraj : a – rol; b – componenţă; c – solicitări.

16.

Fluide de foraj : a – funcţiuni; b – proprietăţi.

17.

Tubarea sondelor :
a – tipuri de coloane, stabilirea programului de construcţie;
b - adâncimi de tubare, intervale de cimentare;
c – alcătuirea coloanei;
d - solicitările de bază;
e – stabilirea profilului.
18. Cimentarea coloanelor :
a – cimentarea cu dopuri – descriere;
b – alte metode de cimentare – descriere;
19. Controlul erupţiilor :
a – indicatori minori şi majori ai manifestărilor eruptive;
b - prevenirea manifestărilor eruptive;
c – instalaţii pentru prevenirea erupţiilor ;
20. Regimul de foraj:
a – parametrii mecanici;
b – parametrii hidraulici.
21. Principalele tipuri de roci generatoare, colectoare şi protectoare
de hidrocarburi .
22. Hărţi şi secţiuni geologice.
a)

Definirea hărţilor.

b)

Tipuri de hărţi geologice.

c)
d)
e)
f)

Construirea hărţilor structurale.
Aplicaţii ale hărţilor structurale în industria de petrol.
Definirea şi întocmirea secţiunilor geologice.
Aplicaţii ale secţiunilor geologice în industria de petrol.

23. Carotajul radioactivităţii naturale:
a. - parametrii înregistraţi.
b. - mod de prezentare.
c. - interpretare calitativă
d. - domeniu de aplicabilitate.
24. Carotajul neutronic şi de densitate:
a.

- parametrii înregistraţi.

b.
c.

- mod de prezentare.
- interpretare calitativă

d.
- domeniu de aplicabilitate.
25. Carotajul acustic de viteză
a. - parametrii înregistraţi.
b. - mod de prezentare.
c. - interpretare calitativă
d. - domeniu de aplicabilitate.
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