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Tytul Jozprawy doktorskioj w języku po|skim] Badania mode|owe wpłyłVu zmiany geomekii
przeslrzeni pierścieniowej na jakośc zacementowania rur okładzinowych w otworze wieńniczym,

Tytul rozp]awy wjęzyku angie|skim: Mode|studies of the influence of change in the geometry of
the annular space on the casing cementation qLrality in the borehole.
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słowa k|uczowe ]ozp]awy doktorskiej w języku po|ski: minerały i|aste, cementowan|e rur
okładzinowych' mikrotomografia komputerowa, pXcT . integralność odwieńu wydobrvczego'
przemysł ropy i gazu. nazędzie wieńnjcze' reamer shoe'

słowa k|uczowe Jozp.awy doktorskiei w ięzyku angie|skim: c|ay minera|s; cementing job;
wellbore integrity; computed microtomography, pXCT; oil&gas; borehole tool; reamer shoe.

st.eszczenie rozp]awy w języku po|skim: W pracy pżedstawjono opis badań |aboratoryjnych na
dwóch specja|nie zaprojektowanych stanowiskach badawczych na Po|itechnik.Gdańskiej Badania
pżeprowadzone na stanowisku do testów cementowania pozwo|iły uzyskać wynikiopisujące wpływ
obecności przeszkód imitujących spęczniały materiał pakietowo-i|asty W przestlzeni pieńcieniowej
na jakoŚÓ zacementowania odcinka rur okładzinowych' Testy przeprowadzono d|a 6 pŻypadków
geometrji przeszkód' Próbkizostały przetestowane metodą bezinwafyjnej defektoskopii pey użyciu
mikrotomografu komputerowego (pXCT) Phoenix vltomelx s240. Badania na stanowisk!
cementacyjnym potwierdfiły koniecznoŚć stosowan.a narzędzi wieńniczych typy reamer shoe' W
da|szej części pracy' przeprowadzono testy prototypu nażędfia wieńniczego typu reamer shoe.
Badania przeprcWadzone fostały w wa|unkach zb|iżonych do rzeczywistych na specja|nie
zaprojektowanym stanowisku do testowania na.zęd2i wieńn iczych ' Wykonane badania pozwoIiły na
przebadanie prototypu pod wzg|ędem charakteru pracy oraz wydajnoŚci cięcia spęczn.ałych
minerałów i|astych' Wykonane testy pozwo|iły na przebadanie prototyptr pod wzg|ędem wydajnoŚci
cięcia spęczniałych minerałów i|astych' fbadano równief poprawę geometrii otworóW, jej trwałość'
oraz zdo|noŚć do wynosfenia ścinków materiału na powieŻchnię. Testy zwa|jdowano z
pżypadkiem fastosowania standardowego buta cementacyjnego. Badania potwierdziły
skuteczność pracy prototypu narzęClzia typu reamersr,oe,

streszczenie rozp.awy w języku angie|skim: This paper presents description of |aboratory tests
on hvo special designed test stations at Gdańsk University of Techno|ogy' First. research on
cementing test station allowed to obtain results describing the impact of the presence of obstacles
imitating swollen clay minerals in the annular space on the quality of the cement bond in a cased
borehole. Tests were carried out for 6 cases of obslacles geomekies. Samples has been tested by
Non-Destructive 3D Defect Analysis method using computed micrctomography (pXCT) Phoenix
vltomelx s240 scanner station. The research on cementing test station confiamed the necessity for
the use of swe||jng c|ay protection befote cementation step. Thelefore. in the next pań of the
research, the prototype of new designed clay-cutting wellbore tool was tested on labolatory work
station which imitate wellbore environment. The study allowed to evaluate influence ofswelling clays
on force needed to push the tool through the hole imitating the real borehole environment with
swollen clays. The tests were compared to similar ones where standard cementing shoe was used
Hole geometry improvement and its sustainability, ability to wash and scatter clay material was also
investigated. Studies have conflrmed the effectiveness of the prototype borehole tool reamer shoe
lype usage.


