ALUMNI@TFZR Стручна трибина
„ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И ГАСА У ПРАКСИ“
На online трибини под називом „Инжењерство нафте и гаса у пракси“, представљена су
искуства тројица дипломираних студената нашег смера који су запослени у компанији
НИС Гаспромњефт. Они су том приликом говорили о решењима и технологијама које се
користе у пракси. Циљ нам је био стални контактом са привредом, сада и на овај начин.
Предавања су реализована успешно, студенти и сви заинтересовани су имали прилику да
чују и прошире своја стручна знања из различитих области – Основе бушења нафтних и
гасних бушотина, Капитални ремонт бушотина, Хидродиманичко истраживање
бушотина, Интензивирање дотока и методе за повећање исцрпка слојева, Експлоатација
нафтних и гасних бушотина, Разрада нафтних и гасних налазишта, Електрокаротажна
мерења.
1. Марко Гаћиновић, Инжењер специјалиста за рударски алат, опрему и цевни
материјал
У петак 23. априла са почетком у 16:00ч, online предавање је одржао Марко Гаћиновић,
Инжењер специјалиста за рударски алат, опрему и цевни материјал/Одељење за рударски
алат, опрему и цевни материјал/Нафтагас Нафтни Сервиси, на тему „Специјални алати у
каналу бушотине (Алат за инструментацију, пакери, алат за испирање дна, алат за
чишћење зидова канала бушотине, алат за бушење цементних чепова)“. Колега Марко
Гаћиновић је студентима пренео своје практично искуство које је стекао у компанији
НИС, о алату за инструментацију, алату за бушење цементних чепова, алату за чишћење
зидова канала бушотине, алату за чишћење дна бушотине и пакерима. Када је у питању
алат за инструметацију било је речи о звону, трну, ударачима, избијачима, резачима,
магнетима, харпун, сигурносна спојница, срећна рука, фрезер итд. Као алат за бушење
цементих чепова споменуто је длето које се дели на длето са конусима или ролкама и
длета са непомичним резним елементима. За чишћење зидова канала бушотине студенти
су сазнали да то могу бити скрепери и скречери. Такође су студенти сазнали да је за
чишћење дна неопходно да се прво проба са циркулацијом флуида, а као резерва се
корисити ХВП пумпа (хидро – вакум пумпа). Затим је на самом крају било речи о пакеру,
која је његова функција, како се дели и активира.
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2. Марко Бракус, Координатор за послове крацовања бушотина
У петак 23. априла са почетком у 18:00ч, online предавање је одржао Марко Бракус,
Координатор за послове крацовања бушотина/Одељење алата на жици/Нафтагас Нафтни
Сервиси, на тему „Опрема за извођење електрокаротажног мерења“. Студенти су овим
online предавањем могли да чују теоретски део као и практична знања која је колега
Марко Бракус стекао током свог радног периода у компанији НИС. Било је речи о
основним појмовима, шта значи сам појам „Геофизички каротаж“, како се он дели, која
се опрема користи за електрокаротажна мерења, које се све сонде користе при мерењу,
врсте мерења, како се перфорира бушотина, који се перфоратори користе, такође се
говорило о самом процесу освајања бушотине и на крају нешто о Bridge Plug – u (чеп)
где се поставља и која је његова функција.

3. Филип Латиновић, Инжењер специјалиста за рударски алат, опрему и цевни
материјал
У понедељак 26. априла са почетком у 17:00ч, online предавање је одржао Филип
Латиновић, Инжењер специјалиста за рударски алат, опрему и цевни материјал/Одељење
за рударски алат, опрему и цевни материјал/Нафтагас Нафтни Сервиси, на тему
„Монтажа ерупционог уређаја “. Врло корисна и квлатетна предавања која су студенти
могли да чују на тему монтаже ерупционог уређаја. На самом почетку могли су да чују
основне појмове, шта је ерупциони уређај и како се дели. Затим је акценат стављен на
делове ерупционог уређаја, почев од бушотинске главе која представља горњи део
ерупционог уређаја и коју чине: уводна прирубница, клинови за вешање низа заштитних
цеви, гумени заптивни прстенови, челични заптивни прстенови, тубинг прирубница,
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носач тубинга и вентили, па све до горњег дела ерупционог уређаја познатији као
„ерупциона јелка“. На самом крају било је речи о томе како се монтира ерупциони уређај
што је и тема овог предавања и како се испитује херметичност истог.
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