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].. Tematyka pracy doktorskiej itrafnośćjej doboru

Praca poświęcona jest badaniom laboratoryjnym skutecfności wypierania ciecfy
Wiertniczych z przestrzeni pierścieniowej oraz wptywu te8o procesu na skuteczność
iefektywność cementowania otworóW Wiertniczych. zagadnienia te sa bardfo Ważnym
etapem ca|ego procesu wiercenia i udostępniania złóż' od efektywnościtych procesóW zależy
między innyńi skuteczność ochrony przewiercanych Warstw (np. Wodonośnych,
roponośnych, gazonośnych) oraz bezpieczeństwo prowadzonych prac, a także szeroko
rozumiana ochrona ślodowiska. ocena iminimaIizac.ia potencjaInych zagrożeń Występujacych
W procesie wiercenia wpisuje się w aktua|ne trendy rozwoju wspótczesnych technologii
Wieńniczych' ce|em pracy było eksperymenta|ne zbadanie wpływu ruchu posuwisto-
zwrotne8o iobrotowego ko|umny rur okladzinowych a także Wplywu zmiennej geometrii
przestrzeni pierścieniowej na skuteczność Wypierania cieczy Wiertniczych' Badania procesu

Wypierania ciecfy Wiertniczych f przestrfeni pierścieniowej były prowadzone

z uwz8|Ędnieniem różnych czynnikóW takich jak: zmiana nachy|enia osi otworu, zmiany
ekscentryczności ko|umny rur oraz szybkości ścinania przeptywajacYch cieczy. Na uwagę
zasluguje fakt, że do rea|izacji badań przedstawionych W pracy doktorskiej, zaprojektowano
iwybudowano dedykowane stanowisko badawcze. Warto podkreś|ić wk|ad Doktoranta jako

wspóttwórcy tego nowatorskiego rozwiązania. Moż|jwość badania procesóW Wypierania
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z impIementacja ruchu posuwisto-zwrotne8o na|eży uznać za ciekawy kierunek prac
eksperymentaInych W ocenie skuteczności tych procesóW iich wpływu na jakość

cementowania rur okładzinowych' W tym śWiet|e na|eży uznać W pe|ni za uzasadnione
podjęcie przez Doktoranta tego tematu, a zakres rozprawy jest potwierdzeniem ceIowości
prowadzenia badań W plezentowanvm obszarze.

2. Ocena pracy

Rozprawa doktorska Iiczy 120 ponumerowanych stron, zawiera 1o5 rysunków oraz 6 tabel'
W bib|iografi i autor odwołuje 5ię do 89 pofycji |iteraturowych, W których zdecydowana
Większość to pubIikac.ie W języku angieIskim' spora część Wskazanych pubIikacji pochodzi
z ostatnich ki|ku |at' Praca podzie|ona jest na 7 rozdziałóW z podrozdfialami oraz spis
Iiteratury' Poszcze8ó|ne rozdziały to:

Rozdział 1 _ WDrowadzenie

Rozdział 2 _ AnaIifa stanu wiedzY

Rozdział 3 _ Postawione tezy i cele pracy

Rozdział 4 - WpłyW 8eometrii przestrzenie pierścieniowej i ruchu wewnętrznej rury na
proces wypierania - badania eksperymentalne

Rozdziat 5 -Analiza danych otworowych

Rozdzial 6 _omówienie wyników i Wnioski

Rozdział 7 - Rekomendacje

Praca podzie|ona jest na części typowe dla naukowych opracowań dośWiadcfa|nych.
Pierwsza część stanowi prze8|qd IiteraturY W zakresie objętym rozprawą/ po cfym
prezentowane sq tezy oraz koIejno część dośWiadczaIna, analiza i dyskusja WynikóW, a całość
kończy przedstawienie WnioskóW. Pracę rozpoczyna krótkie streszczenie w jęfyku poIskim
iangie|skim, W którym Doktorant w 5posób zwięz|y prezentuje ceI izak.es pracy oraz stawia
cztery tezy. streszczenie to stanoWi zwięzłe wprowadzenje W tematykę rozprawy. Rozdziały 1
i 2 można traktować łącfnie jako prze8|ad Iiteratury. Rozdział 1 ma charakter przeg|adowy,
W którym Autor dokonuje Wprowadzenia w tematykę dysertacji ' Poświęcono w nim sporo
miejsca na temat roIi Wę8|owodoróW w śWiatowym biIan5ie ener8etycznym i ich Wpływie na
tempo rofwoju cywilizacji ' NaIeży przyznać, że Autor W sposób krwyczny dokonUje tej anaIizy
i rzete|nie ocenia rzeczywistość' Podsumowujac rozważania konkIuduje on, że zarówno ropa
naftowa jak i gaz ziemny z konieczności będq jesfcze przez |ata podstawowym źródłem ener8ii
bez wzg|ędu na panujqce trendy oraz dynamikę rozwoju odnawiaInych Źródeł Ener8ii (oZE),
który to rozwój z oczywistych wzg|ędów naIeży Wspierać i kontynuować. DaIej prezentowany
jest aktualny stan Wiedzy na temat czynnikóW Wpływajacych na efektywność procesu
cementowania koIumny rur w otworze Wiertniczym oraz ewentuaInych skutków
niepowodzenia teso procesu, włqczając w to ryzyko wystapienia nawet globaInej katastrofy'
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Rozdział 2 to anaIiza stanu wiedfy na temat procesóW zachodzqcych podcza5 Wzajemne8o
Wypierania W przestrzeni pierścieniowej mieszających się cieczy. AnaIizę tych zjawisk
ukierunkowano na aspekty zwiazane z częściq badawczą dyseńacji. Doktorant prezentuje
Wyniki prac dotyczących roIi ekscentryczności przestrzeni pierścieniowej jak róWnież
Występujacych przeszkód (np. przewężenja) przy efektywnym Wypieraniu ciecfy. |nnym
czynnikiem majqcym wp|yw na skuteczność Wypierania wg Autora jest róWnież ruch
Wewnętrznej ko|umny rur. o i|e wptyw ruchu obrotowego ko|umn' natura|ny W procesie
Wiercenia otworów, jest dobrze opisany W Iiteraturze, o ty|e ro|a ruchu posuwisto-zwrotnego
jest slabo zbadana i udokumentowana. W rozdziale 3, na podstawie analizy aktualnego stanu
wiedry, Doktorant stawia cztery tezy:

. zwiększenie wydajności Wypierania cieczy f przestrzeni pierścieniowej przy
implementacji ruchu posuwisto-zwrotnego

. zwiększenie wydajności procesu przy wykorzystaniu ruchu obrotowego

. dalsze zwięksfenie wydajności p.zy imp|ementac.i i ruchu posuWisto.zwrotnego
iobrotowego

. zmniejszenie wydajności procesu W sqsiedztwie zwężeń otworu

Wyn iki wykona nych badań ich anaIiza i lnterpretacja prfedstawiona jest W rozdzia|e 4 Wraz
f podrozdzialami.lest to najobszerniejsza, zasadnicza część pracy doktorskiej' W podrozdziaIe
4.1 przedstawiono stanowisko badawcze, które posłużyło do Wykonania serli badań.
GtóWnym eIementem stanowiska jest zestaw rur, wewnętrznej izewnętrznej, tworzqcych
przestrfeń pierścienioWq, W której odbywa się przepływ i Wypieranie cieczy.lest on sterowany
iopomiarowany odpowiednimi urządzeniami. istotnq cechq tego stanowiska jest moż|iwość
prowadzenia badań efektywności Wypierania cieczy z uwz8|ędnieniem ruchu obrotowego
Iub/i posuwisto zwrotne8o WeWnętrznej ko|umny rur jak również re8u|owania
ekscentryczności koIumn, ich pochy|enia czy częściowego zamknięcia przestrzeni
pierścieniowej dIa przepływu' sporo miejsca poświęcono charakterystyce systemu
pomiarowego skuteczności Wypieranja, który na|eży uznać za dobrze zaprojektowany'
W rozdziaIe tym dokonano również charakterystyki cieczy użwych do eksperymentóW. Autor
wytypował siedem różnych cieczy na bazie wody z różnymi dodatkami typowymi d|a ptuczek
wiertniczych tj. materia|u iIastego, obciażajqce8o ipoIimeru, różniqcych się 8ęstością
iIepkościa. Badania Iepkości W}typowanych cieczy zaprezentowano na zakończenie tego
podrozdziału. zdaniem recenzenta zaróWno charakterystyka cieczy jak i zaprezentowane
pomiary reo|ogiczne powinny się znaleźć w ko|ejnym podrozdzia|e 4.2. zatytułowanym

,,Przebie8 testóW,,, który jest wyjqtkowo krótki i prfedstawiono W nim techniczne aspekty
wykonania badań' W podrofdzia|e 4.3 Doktorant przedstawia wyniki przeprowadzonych
badań' Poczqtek tej części dotyczy sposobu interpretacji WynikóW, Ćo róWnież mogło stanowić
część podrozdziału 4.2. DaIej prezentowane sa Wyniki dotyczqce wpływu różnych czynnikóW
na skuteczność wypierania cieczy' Pierwsza część testów przeprowadzono w koncentrycznej
przestrzeni pierścieniowej stosujqc kiIka zmiennvch parametróW tj. różne pary cieczy 
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wypieranej i wypierajacej, Wydajność, pochy|enie o5i, prędkość i częstot|iwość ruchu

obrotowe8o i posuwisto.zwrotnego koIumny rur. DIa każdego f tych Wariantów okreś|ano
skuteczność wyparcia Wyrażonq W procentach. Podobnq serię testóW, stosu.iqc te zmienne
parametry' Wykonano dla prfestrzeni ekscentrycfnej, która Wyrażono w procentach' Badano
wptyw |oka|nego zwężenia przestrzenie pierścieniowej (bez zmiany wydajności tłoczenia
i ruchU obrotowego koIumny), a także przy zamkniętym prześwicie, Wyrażonym w procentach
(bez badania wpływu ruchu obrotowego i posuwisto zwrotnego)' Po każdej serii badań
Doktorant dokonat anaIizy wptywu poszczegó|nych czynników na skuteĆzność wypierania
cieczy' Wyniki badań |aboratoryjnych Autor uzupełnił analizq danych otworowych
przedstawioną w rozdzia|e 5, W którym podano wyniki pomiaróW skuteczności
cementowaniaJ bezpośrednio zwiąfanych fe skutecfnościq wypierania pluczki z przestrzenl
pi € rścieniowej' AnaIizie poddano wyniki prac prowadzonych w ptytkich otworach badawczych
jak róWnież W głębokich, reaIifowanych dIa potrzeb przemysłowych' AnaIizę Wyników
j Wnjoski Doktorant zawarł w rozdziaIe 6. Potwierdzit W nim stawiane tezv. że:

. Ruch obrotowy i posuwisto fwrotny olaz wzrost natężenia przepływu jak też
prawidłowy dobór cieczy Wypierającej i Wypieranej fwięksfajq skuteczność Wypierania

. Zwiększanie ekscentrYczności przestrzeni pierścieniowej, Wzrost nachy|enia koIumny
rur oraz obecność przewężeń i przeszkód zmniejsza efektywność tego procesu

zaWarte w pracy Wnioski sq istotne z punktu widzenia daIsze8o poznawania mechanizmów
Wypierania ciecfy z przestrzeni pierścieniowej przed etapem cementowania otworu
Wiertnicze8o. Szczególnie ważne z punktu Wjdzenia doskona|enia techno|o8ii wiercenia
otworów i udostępniania złóż, wydaje się zbadanie i udokumentowanie Wptywu ruchu
posL|Wisto-zwrotnego na skutecfność Wyparcia płuczki. Z całq peWnościa naIeży stwierdzić, że
zapIanowany ceI pracy zosta| osiq8nięty' stwierdzam, że przyjęty pIan pracy oraz sposób jego

reaIizacji nie budzi zastrzeżeń. Doktorant kon5ekwentnie dqży do osiqgnięcia fałożone8o ce|u'
Uzyskane Wyniki badań, Wykorzystanie ory8inaInego stanowiska badawczego oraz Wskazanie
w rozdzia|e 7 moż|iwości jego udoskona|enia, stanowia istotny Wklad w obszar badań
dotyczqcych technoIogii wiercenia otworóW' ca|a praca stanoWi zwarta prezentację
podjętego tematu' Jest przejrfysta iw 2asadfie napisana dobrym językiem' Autor nie ustrze8ł
się jednak pewnych potkniĘć o charakterze merytorycznym i redakcyjnym. Zauważono
równieź eIementy dyskusyjne, co omóWiono W daIszej części niniejszej recenzji

3. Uwagi do pracy

3. 1. Uwagi merytoryczne, krytyczne i dyskusy.ine
|. str. 18 i inne. Autor używa sformutowania,,gaz |upkowy',,,,ropą łupkowo,,. Na|eży

pamiętać, że jest to gaz ziemny i ropa naftowa a jedynie zakumu|owana w formacjach
łupkowych. W opracowania naukowych naIeźy unikać sformułowań potocznych.
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str. 23' Doktorant dowodzj, ile,,proces wydobycio '.' rozpoczyno się no miesiące przed
rozpoczęciefi wiercenid...,, co nie jest prawdq, ponieważ proces Wydobycia
Wę8|owodorów jest dokładnie okreś|ony i zdefiniowany i nie może IozpoczQć się
wcześniej niź odWień zostanie Wykonany, uzbrojony i Wyposażony.
str' 46. Wykorzystanie ',sieci czujników dtgoń rozstawionych nod szcze|inowdnym
obszorem, należy rofumieć jako zastosowanie powierzchniowego monitorin8u
mikrosejsmicrnego do oceny propagacji szczelln. O wiele bardziej skutecrna jest
metoda mikrosejsmiki otworowej, która z powodzeniem io wieIe cŹęścjej stosowana
jest do monitorowania zabiegów hydrauIiczńe8o szcze|inowania.
str. 50. Wyjaśnienia wymaga poprawność fapisu składowej stycfne.iw równaniu 2.5.
zaUWażono różnicę w znakach pomiędzy pracą a źródtem [28].
str. 74. Do pomiarów WłaściWości reo|ogicznych badanych cieczy Wybrano reometr
Brookfi € |d i technikę pomiarową stożek.płWka. cfy technjka pomiarowa fostala
odpowiednio dobrana do przygotowanVch cieczy? Czy nie lepsry ibardziej doktadny
byłby pomlar Współosiowym Wiskozymetrem cy|indrycznym np' Fann 35, który jest
standardowo stosowany do pomiaróW parametrów reo|o8icznych płuczek?
str. 83' sformułowanie ,,...tworzenie się cienkiego lilrńu na powierzchni elektrod i ścian
kolumny. w worunkąch naturolnych występowanie tego zjowiska nie rodzi
negotywnych konsekwencji na jokość p'łoszczd cementoweqo,,' Dyskusyjne
stwierdzenie. Prosfę o je8o wyjaśnienie'
str. 84' Proszę wyjaśnić p.awdziwość stwierdzenia: ,,Może to wynikoć z większej
prędkościścindnia w górnej części stąnowisko, o coza tym idzie lepszym oczyszczaniem
powierzchni elektrod..."

3.2. Uwagi o charakterze redakcyjnym

Poniżej przedstawiam uwagi dotyczące strony edycyjnej dyseńacji, ogranicfając się do
najWażniejszych i najbardziej reprezentatywnych.
Począwszy od 5pi5u rysunków na ostatnich rozdzia|ach kończąc stwi €rdzono sporo
blędóW termino|o8icznych' DIa przykładu kiIka: wieźlo (powinno być świder), operac1e
noprowcze (powinno być prace rekonstrukcyjne|, odwiert (powinno być w wie|u
przypadkach otwór, dopiero uzbrojony iwyposażony otwór nazywanyjest odwieńem),
wiertnio wydobywczo (coś takieBo nie istnieje), porzucenie odcinka (powinno być
Iikwidacja) itp. Przed eWentuaIna pubIikacjq Warto zapoznać się f popraWnq
termino|o8iq (np' slownik terminolo8iczny z zakresu poszUkiwania, Wiertnictwa
i eksp|oatacji złóź węg|owodorów pod zbiorowq redakcja dr hab' inż' Jana Lubasia)
Niezbyt precyzyjne ttumaczenie pewnych fra8mentóW |iteratury, np. str.33,,. '. do
uszczelnienia odwiertu i od.lqczenio pionu morskiego od studni".

v .
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t . str'11-12' W Iiście symboli, skrótów iindeksów powtarzają się pewne ofnacfenia np.

,,o,, raz opisana jako przep|yw styczny (1/s) nieco niżej jako prędkość styczna (m/s),

podobnie z parametrami ,,C, Ca, Ct", ,,o"
Powtarzajqce się Wie|okrotnie W tekście slowo ,,ecentryczność', pochodzj

praWdopodobnie bezpośrednio z tłumaczenia' W dostępnych branżowych
pubIikacjach w języku po|skim używane jest słowo ,,ekscentryczność,,, majqc na myś|i

brak Współosiowości. czy Wspomniane słowo zostało użyte przez Autora

intencjonalnie, czy jest przeoczeniem redakcyjnym?

Niektóre rysunki mało czweIne. Np' rys.26,99'

Brak objaśnień na rvsunku 44.

Rozdzielenle kolumny ,,pord cieczy'' w tabelach 3,4,5 i 6 na dwie kolumny: ciecz

Wypierana, ciecz Wypierajaca zw!ększyłoby czyteIność tabeIi.

v .

Przedstawione Uwagi i ref|eksje dotyczqce dyseńacji są powodowane obowiazkiem

recenfenta krwycznego spojrzenie na przedłożonq pracę. Nie umniejszaja one jej wartości.

Fakt umiejętne8o wykorfystania oryginaIne8o stanowiska badaWczego zas|uguje na uznanie.

Dodatkowo krwyczne spojrzenie na proces badań, dostrze8anie peWnych niedoskonatości

iformu|owanie wnioskóW na temat moż|iwości modyfikacji stanowiska, świadczq o

znajomośc! zachodzqcych procesów i praWidłowej ich anaIizie.

4' Wniosek końcowy

Podsumowujqc należy stwierdzić, że recenzowana praca stanowi kompletna

iszcze8ółowa prefentację anaIizy wp|ywu ruchu obrotowe8o i posuwisto-zwrotnego

W procesie wypierania ciecfy i jego wp|ywu na efektywność cementowania otworóW

wiertniczych' opracowany p|an badań, zaprojektowanie stanowiska, jego umiejętne

wykorzystanie oraz uzyskane rezultaty i ich dyskusja stanowiQ cenny wkład w badanie,

wyjaśnienie i zrozumienie procesów zachodzqcych podczas wiercenia otworóW' stwierdfam,

źe Autor o5iqgnqł zamierzony ceI mimo Wykazanych potknięć o charakterze merytorycznym

iredakcyjnym. Pracę oceniam bardzo dobrze. Jestem przekonany, że oceniona praca

mgrinż' Pawła szewcfuka spetnia wymasania stawiane pracom doktorskim okreś|onym

w ustawie z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach

itwuIe Wzakresie sztuki (Dz.U nr 65. Poz.595 z późniejszymi zmianami). Wno5zę

o dopuszczenie mgr inż' PaWła szewczuka do pubIicznej obrony pracy doktorskiej.

dr hab. inż' Piotr Kasza _ orof'INiG-PIB
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