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Hvorfor trengs systemer som avlaster brønner?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Under boreoperasjoner vil det forekomme laster fra bølger og strømninger som overføres til stigerøret og ventiltreet (BOP) som står oppå brønnhodet. Siden brønnhodet er mer eller mindre fast (har en stivhet) vil det bli påført et bøyemoment som påvirker utmattingslevetiden. Med WLR, eller brønnavlastingssystemet, vil store deler av kreftene overføres fra stigerøret over i barduner og bort fra kritisk brønnområde. På flere felt har den teoretiske utmattingslevetiden nådd sin grense. Samtidig planlegges det å fortsette med boring og komplettering operasjoner hvor BOP skal brukes. I tillegg har ventiltre de siste årene blitt større bla pga boring på stadig dypere havområder. Dette bidrar til økte laster på de eksisterende brønnhodene og man ser et stort behov for å redusere brønnhodemomentet for å kunne fortsette boringen.  WLR systemet muliggjør dette uten, eller med redusert akkumulert utmattingsskade.
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Fordeler
• Økning (betraktelig) av brønnens 

levetid 
• Beskytte brønn ved ulykkes 

laster

Referanser
• Et høyt antall prosjektleveranser

gjennomført. Pr dags dato brukt 
på mer enn 100 brønner i Norge 
og Canada (2014-2020)

Utmatting og effektanalyser
Forankret til beskyttelses strukturer (template)

Forankret til sjøbunn

WLR – Wellhead load relief 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
brønnavlastning systemet for en template løsning består typisk av 6 eller 7 strammemekanismer/jekker (vist på bildet øverst). jekkene er installert i såkalte balkonger i de 4 hjørnene av template beskyttelsestukturen.For satellitt brønner, eller i tilfeller hvor templaten av ulike grunner ikke kan utrustes med balkonger, så kan systemet forankres på havbunn vha sugeankere eller klumpvekter, som vist på nederste bilde. Det er grunnforholdene som i hovedsak avgjør dette. Normalt kreves 4 jekker dersom disse kan spres jevnt relativt til brønnen. Om det kreves redundans i systemet,  så kan man benytte 8 jekker med tilhørende liner. Typiske linelengder vil være ca 30-40 meter, men vi har også levert linelengder på rundt 80 -100 meter. 2 alternative valg av liner finnes pr idag for å gjøre linene nøytrale i vann, og det er stålwire med oppdrift eller fibertau/syntetisk tau.Linene kobles til BOP’en som har pre-installerte BOP fester. Disse festene er skreddersydd til hver enkelt BOP. Linene vil forhåndsstrammes med ROV til bestemte pretension verdier vha jekken. SubseaDesign gjør detalj engineering av det komplette systemet og effektanalyser av WLR systemet, hvor fokus er å designe det oppsettet som gir best mulig effekt og praktiske løsninger. 
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HENSIKT: 
Lineærjekken (LRT) er designet for å kontinuerlig dra inn 
wirelengder før man forspenner til forhåndsbestemt verdi 
for det konkrete brønnavlastningssystemet

BAKGRUNN: 
Lineærjekken (LRT) er en videreutvikling av en tidligere 
jekk, som ikke har mulighet til å dra inn wire kontinuerlig, 
men som må tilpasse lengdene mer nøyaktig for hver 
brønn.

GRENSESNITT: 
•  Standard Klasse 4 ROV Torque Tool
•  Pod som passer til beskyttelsesstruktur/innfesting 
•  ISO 13628-8 hydraulisk stab receptacle

LRT - Lineær Jekk med kontinuerlig inntrekking av wire

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lineær jekken er den nye generasjonen strammemekanisme, og er den enheten som sørger for forspenning og gjør at systemet strammes opp. Lineærjekken er laget basert på design av den gamle typen jekker som kalles MRT – eller mekaniske jekker, men den har ikke behov for tilpassede wirelengder og justeringswire, da den i stedet kontinuerlig trekker inn wire til den lengden som trengs før man setter på tension. Giret opereres av ROV torque tool og ROV manipulator. LRT’en har en standard API Klasse 4 ROV bøtte for operasjon av systemet. Tension bolten på innsiden av strukturen er koblet til giret, slik at når giret opereres så settes det pretension på bolten som videre trekker mekanismen inn og ut.
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OPERASJON: 
1. Dra inn overlengde av wire/tau. Typisk 1-2T initial 

strekk. 
2. Forspenne wire med torque tool (skrue/mutter). 

Typisk 10-15T. 

LRT - Lineær Jekk med kontinuerlig inntrekking av wire

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lineær jekken er den nye generasjonen strammemekanisme, og er den enheten som sørger for pre-tension og gjør at systemet strammes opp. Lineærjekken er laget basert på design av den gamle typen jekker som kalles MRT – eller mekaniske jekker, men den har ikke behov for tilpassede wirelengder og justeringswire, da den i stedet kontinuerlig trekker inn wire til den lengden som trengs før man setter på tension. Giret opereres av ROV torque tool og ROV manipulator. LRT’en har en standard API Klasse 4 ROV bøtte for operasjon av systemet. Tension bolten på innsiden av strukturen er koblet til giret, slik at når giret opereres så settes det pretension på bolten som videre trekker mekanismen inn og ut.
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Snatch block Initial Tension Unit

Modulbasert design:
1. Snatch block (rig og ROV operert)
2. Initial tension unit (kun ROV operert) 

LRT - Modulbasert

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det finnes to moduler for kontinuerlig inntrekking av wire, og disse er ombyttbare. Snatch blokken er rig og ROV operert, dvs at løftelinen drar ut slakket fra linen gjennom klemmemekanismen og snatch blokka og gir initielt strekk i linen opptil 4 T. Wiren låses i klemmemekanismen av jekken under inntrekking av wiren. Det endelige strekket lages ved å operere torque toolet.initial tension uniten er en hydraulisk enhet, som kun opereres av ROV. Den bruker den hydrauliske sylinderen til å fjerne slakket i linen. Så i stedet for å bruke løfteline fra rig, så vil ROV operere ITU’en til initielt strekk er oppnådd, opptil 4 T. Det betyr at  ITU’en gjør det mulig å operere utenfor rekkevidden til rig’en, som kan være en fordel.



7SubseaDesign AS

Teknisk data – WLR system

Generell
Design laster ULS: 700kN

ALS: 1050kN
Jekk testet til 1000kN 

Max. initiell strekk i line 4Te (typisk 1-2Te)

Max. moment på jekke skrue 2700Nm – Gir strekk på 30-35Te

Max. slaglengde Typisk 500mm (skrue kan fåes i flere lengder)

Wire diameter Typisk ø32mm, ø36mm eller ø40mm

LRT w/ Initial Tension Unit
Maximum supply pressure 210bar

Operational time pull-in wire (slack) 1 meter/min
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“High Stiffness Buoyant Tether” (HSBT)

- Systemet består av elementer med høy stivhet som
er integrert i avlastningslinene som øker den 
aksielle stivheten og samtidig gir en fleksibel line.

- Inkluderer en weak link for ekstreme tilfeller
- Gir høy effekt for lange liner og brønnhode stivhet

på mer enn 2000 kNm/degree    
- Kan også øke stivhet og effekt på korte linelenger.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksisterende WLR-teknologi bruker prinsippet med å redusere bøyemomentet i brønnhodet ved hjelp av forskjellige støttearrangementer, som forankringssystemer, rammer koblet til BOP eller BOP bur, wellhead load arrestor med template eller havbunnsstøtter osv. Vi utfører studier som tar for seg noen av disse problemstillingene.Frem til nå har bruk av forankringssystemer vist seg å gi den høyeste WLR effekten sammenlignet med andre kjente systemer innenfor fornuftige linelengder og brønnstivhet i kombinasjon.Hensikten med HSBT (high stiffness buoyant tether), er å bruke et nytt forankringssystem for å balansere bøyemomentet i brønnhodet, som er forårsaket av skjærkraften i flexjointen, for både lange og korte linelengder i kombinasjon med høy brønnstivhet. Det kan også brukes til å øke WLR effekten på en brønn med normal brønnstivhet når det er et behov.HSBT (high stiffness buoyant tether) er i prinsippet et fleksibelt forankringssystem med seksjoner med høy stivhet. Denne løsningen vil øke stivheten flere ganger sammenlignet med eksisterende WLR forankringssystemer, samtidig som fleksibiliteten til en wire eller tau opprettholdes.
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