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How to perform accumulator drawdown test

¡verter lijn Sluit zak Open kleppen Open zak ^ Sluit de fnr kleppen --- Preventer Valve Diverter lijn Fig. 16-68 Typische stapel van omleidingen (Courtesy PennWell Publishing) Lijnen moeten zo groot mogelijk met een voorgestelde minimale ID van 6 inch. Hoeken en bochten moeten tot een minimum worden beperkt in



duiklijnen om onnodige beperkingen te voorkomen. De preventer kan een lagedruk sphographic preventer of een soort redirect zak gebruikt om direct stroom in lijnen. Choke Spruitstuk. De verstikkende scheidingswand is een opstelling van kleppen, lijnen en verstikking ontworpen om de modderstroom te controleren en
vloeistoffen uit de anulus te werpen tijdens het moordproces. Enkele van de omstandigheden waaronder het vele malen in gebruik kan worden genomen zijn verschillende vloeistoffen zoals modder, olie, water of gas, hoge druk, stroomopwaartse stroomsnelheden, stroomafwaartse snelheden en barrières in vervaardigde
vloeistoffen zoals zand, leisteen, 01 pijpbeschermingsbanden. Het pad moet de druk controleren met behulp van een van de weinige verstikkingen. Het moet de stroom omleiden naar een van de verschillende gebieden, waaronder een brandende put, een reserveput, een modderpoel of een zeeboorschip, indien van
toepassing. Verstikking moet drukclassificaties hebben die ten minste gelijk zijn aan de preventer en aan alle specificaties van druktests die aan preventers worden opgelegd, moet worden voldaan. Het moet op passende wijze worden verankerd om beweging tijdens de moordoperatie te voorkomen. De permeatie moet
gemakkelijk toegang hebben tot elke multi-kronkelende samenstelling, met alle lijnen gebouwd zo recht mogelijk. Alle lijnen en kleppen moeten dezelfde consistente binnendiameter hebben om turbulente erosie bij het veranderen van diameters te verminderen. Variëteit ontwerp. Het principe dat op het ontwerp wordt
toegepast om blow-off te voorkomen, zal ook worden toegepast bij het ontwerp van verstikkingsmanilicopies. De juiste procedure is om ervoor te zorgen dat het back-upsysteem beschikbaar is als het primaire gereedschap uitvalt. Ook is het in eerste instantie een goede gewoonte om meerdere nodig om de totale diepte
te bereiken om te voorkomen dat het installeren van een ander spruitstuk met elke diepte van de behuizing instellingen te gebruiken. Fig 16-69 illustreert het smothing spruitstuk dat bij veel boorwerkzaamheden wordt gebruikt. Merk bijvoorbeeld op dat dit ontwerp voldoet aan alle eisen voor verstikkingssmethoden.
Bufferkamers worden gebruikt op stroomafwaartse verbindingen om als hydraulische toast te fungeren en erosie te verminderen. Er kan een kraan worden aangebracht om overbelasting mogelijk te maken om drukpieken bij het openen van kleppen in de buurt van de stapel te voorkomen. Twee h en verstelbare
verstikking kan worden verstrekt als gevolg van de hoge mate van erosie van de stengel en de stoel en als gevolg van hun neiging om stekken te verpakken. De huidige en meer geschikte praktijk is het gebruik van twee externe hydraulische verstelbare verstikkingen en een handmatige verstikking. Een directe lijn van
de preventer beam naar de brandende gasput is aanwezig als het nodig wordt om de put tijdelijk om te leiden. Houd er contact mee dat dit ontwerp niet het juiste systeem vertegenwoordigt Batterijsystemen. Het batterijsysteem levert de laatste energie aan alle bop stack leden. Dit gebeurt meestal met een hydraulisch
systeem en gebouwd om de uiteindelijke kracht van de apparatuur te leveren in 5 seconden of minder en om de nodige druk te behouden zoals gewenst. Batterij werking is een functie van hydraulische olie opgeslagen onder gecomprimeerd inert gas, meestal stikstof. Aangezien hydraulische olie door een hogedrukpomp
in een container (fles) wordt aangedreven, wordt stikstof gecomprimeerd en slaat potentiële energie op. Wanneer preventers worden bediend, wordt de drukolie vrijgegeven en opent of sluit de verontreinigende stoffen. Hydraulische pompen vullen de batterij aan met dezelfde hoeveelheid vloeistof als die werd gebruikt
om de preventer te bedienen. Fig 16-70 toont de batterij, die een fles, pompen, controles en een hydraulische olietank omvat. Préchargé druk wordt over het algemeen toegepast op stikstof om ervoor te zorgen dat alle olie kan worden afkomstig uit de fles wanneer dat nodig is. Préchargés kunnen variëren van 500-3.000
psi, met de gewenste voorgeladen druk die afhankelijk is van de servicevoorwaarden tijdens vloeistofopname. Fig, 16-71 is een trekcurve voor drie verschillende préchargé druk en wordt gebruikt om grootte met betrekking tot de druk van de batterij te voorkomen. De batterij moet zijn uitgerust met verschillende
drukregulerende inrichtingen, zodat verschillende drukfasen met het apparaat kunnen worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld, een batterij druk van 3.000 psi wordt aanbevolen in de meeste vergemakkelijkt, maar de druk moet worden geregeld om sfericals te voorzien van 1.500 psi. Andere stackleden kunnen dan ook
verschillende operationele druk vereisen. De bypassklep is geïnstalleerd in de batterij voor gebruik als het nodig wordt om volledige druk te gebruiken om de preventer in noodsituaties te sluiten. Een ander doel van dit hydraulische systeem is om constante druk te houden bij het verwijderen van leidingen door middel van
een bolvormige preventer. Aangezien de gereedschapsverbindingen door het verpakkingselement worden verwijderd, moet de batterij de overtollige vloeistofdruk uit de geringde eindkamer laten bewegen. Waar de gereedschapsverbinding door Fig loopt. 16-69 Typisch choke spruitstuk ontwerp (Hoffelijk cameron
ijzerwerken) Sl. 16-71 Drawdown curves (Courtesy PennWeli Publishing Co. verpakkingselement, moet de batterij dwingen extra iluid terug in de bolvormige preventer om constante druk te handhaven. Ontwerpprocedures. De batterij moet ten minste drie stapels met kogelverklaring kunnen sluiten, waarvan er één een
annuous preventer moet zijn, zonder dat de batterij hoeft op te laden. Veel operators vereisen dat de batterij alle leden sluit, dus zonder op te laden. Een totaal van 50% van de oorspronkelijke vloeistof moet blijven als een back-up na de batterij activering. Een minimale einddruk van 1200 psi is vereist om ervoor te
zorgen dat preventers gesloten blijven. Degassers, Degasers verwijderen lucht of gas gedoopt in het modderige systeem om ervoor te zorgen dat de juiste modderdichtheid wordt gerecirculeerd clown boorpijp. Als het gas of de lucht niet wordt verwijderd, kan het gewicht van de in de hutten gemeten modder misleidend
zijn. Dit zal resulteren in de toevoeging van onnodige hoeveelheden gewichtsmateriaal, het geven van echte modderige dichtheden downhole die meer dan gewenst. De meest voorkomende vormen van ontgasser zijn vacuüm en atmosferische types. De atmosferische separator, of arme jongen degasser zoals hij vaak
wordt genoemd, is waarschijnlijk de eerste lijn van verdediging tegen gas verwijdering in de meeste goed controle operaties. Een typische eenheid regeling wordt weergegeven op vijg 16-72, modder en gas voer de top en zijn toegestaan om los te maken door middel van gravitatie segregatie. Het apparaat is nuttig voor
het gebruiksgemak, onderhoud en de bouw, evenals de mogelijkheid om grote hoeveelheden gas te verwijderen. Houd er rekening mee dat de ventilatieleiding lang genoeg moet zijn om ervoor te zorgen dat het gas niet wordt vrijgegeven in de buurt van de platformvloer, dat wil zeggen, naar de bovenkant van de
boortoren. De problemen in verband met deze eenheid zijn de ontgasser constructie van het lichaam dat niet groot genoeg is, de kleine diameter van de ventilatieleiding, of de stroom van gas door de ontgasser die misschien moet worden verbrand in gasomstandigheden aan de oppervlakte. Vacuümdegasser {Sl. 16-72)
bestaat uit een vacuümvormende tank die daadwerkelijk gas uit de modder haalt als gevolg van de segregatie van de zwaartekracht. Sommige degassers hebben een kleine vacuümvormende pomp, terwijl anderen (vergelijkbaar met de getoonde) centrifugaal mengpompen gebruiken om een vacuüm te creëren. Het is
vermeldenswaard dat de meeste degassers, ongeacht de soort, hebben de minimaal vereiste hoeveelheid modder voor effectieve werking. Verschillende andere soorten ontgasser zijn beschikbaar, zoals een soort centrifugaal spray of een onder druk scheider. Het centrifugaal type spray heeft Ihe een wenselijk kenmerk
van eenvoudige installatie en bediening. De onder druk steparator is misschien wel de beste ontgassingstool voor zware gasimpactcontrole en heeft een goede staat van dienst in deze omstandigheden. Het apparaat is enigszins complex in werking en onderhoud. Modder controle apparatuur. Het bewaken van het
moddersysteem is een belangrijke taak die moet worden vervuld om een goede controle te behouden. Modder geeft waarschuwingssignalen en hints van slagen die kunnen worden gebruikt om de ernst van slagen te verminderen door vroegtijdige detectie en daaruit voortvloeiende sluiting voordat een grote inllux wordt
genomen. Als dit systeem fig. 16-72 Atmosferische degasser (met dank aan N.L. iîaroid) goed gecontroleerd, andere boorproblemen zoals verloren circulatie kan worden geminimaliseerd. Stroomdetectoren. Wanneer er een klap, een van de primaire waarschuwingssignalen zal de verhoogde snelheid van de llow
verlaten van de put. De stroommonitor meet de snelheid van de modderstroom en, indien er abnormale veranderingen optreden, registreert de monitor wijzigingen en klinkt een alarm, meldt de bemanning. De stroomdetector waarschuwt ook voor schokken en verloren bloedsomloop als de doorstroming afneemt. Fig,
16-73 Vacuüm Degasser (Met dank aan Swaco, Inc.) De meest voorkomende vorm van stroomdetector is een flapper geplaatst in de stroomlijn. De spanveer is aan de flaper bevestigd en aangepast aan de waarschuwingsinrichting. Als de snelheid van traagheid toeneemt, verandert de flapper van positie en creëert een
nieuwe spanning in het voorjaar, zoals geregistreerd door de monitor. Het omgekeerde is waar wanneer verloren circulatie optreedt. Slag tellen de procedure voor het vullen van het gat terwijl de pijp wordt getrokken. De flow monitor kan worden gesynchroniseerd met modderige pompen om aan te geven dat modder
stroomt van de tepel bel, en kan dan automatisch uitschakelen van de pompen en het aantal pompslagen die nodig zijn voor (ziek gat. Pit Monitors. Een ander belangrijk waarschuwingssignaal van de impact is het toegenomen volume van de put. Als de vloeistof te vormen komt de put, hetzelfde volume van modder
wordt verplaatst naar de kuilen, die kunnen worden geregistreerd door het juiste type detectie-apparatuur. De basis van de meeste pit monitoring systemen is een zwevend niveau van m modderige put bevestigd aan een gekalibreerde recorder. In veel operaties, met name drijvend boren, moet de recorder een totale pit
volume (PVT) functie die zal compenseren voor veranderingen in pit niveau als gevolg van de hiel van het schip en haspel. Gasdetectoren, verschillende gasdetectoren zijn beschikbaar die werken op verschillende principes. Zij rapporteren echter allemaal over het algemeen het gasgehalte als wadloopende
gaseenheden. (Het is interessant op te merken dat de exacte waarde van een gas-eenheid is onduidelijk.) Wanneer een bepaalde hoeveelheid gas wordt gevoeld, zal een alarm afgaan of zal het licht aan de bemanning signaleren. De nadelen van gasdetectoren zijn onderhoudsproblemen, een algemeen onvermogen
om te functioneren in grote concentraties gas en een misleidende aard bij het detecteren van effecten. Was dit artikel nuttig? Nuttig?
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