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F IGUR 1 E NKEL OVERSIKTS SKJEMA AV EN TYPISK OLJE - OG GASSPROSESS

Olje- og gass prosessen, tar reservoar produktet fra brønnhodet og leverer salgbare produkter i
form av råolje, kondensat eller gass. Deler av prosessen tester også produktet og rensker
avfallsprodukter slik som produsert vann.

Brønnhode
Brønnhodene er illustrert på venstre side (Figur 1), de distribuerer reservoar produktet til
produksjons og test manifolder. Ved offshore produksjon er de enten plassert på havbunnen
mellom fôringsrøret og produksjonsrøret, eller på plattformen. Om de er på havbunnen må
reservoar produktet passere gjennom produksjonsrøret får det distribueres til manifoldene,
mens om de er på plattformen distribueres det direkte.

Komponenter
Brønnhode består av tre komponenter:
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‘Casing head’: er den nederste delen av brønnhodet, den er festet mellom fôringsrøret
og resten av brønnhodet (etter fullføring) eller BOP (under boring). Skal være kvalifisert
til å motstå opp til 10000 psi.



‘Tubing head’: en del av brønnhodet som tetter ringrommet mellom fôrings- og
produksjonsrør. Den muliggjør også for festet av Juletreet.



Juletre (eng. Christmas tree): en rekke ventiler, spoler og trykkmålere som brukes til å
styre produksjonen. Det har både primær- og back-up kontrollanlegg.
o Hoved ventil (eng. Master valve): er en ventil av høy kvalitet som styrer all
strømning fra brønnen. Den skal kunne stilles til full åpning, som betyr at det at
det indre diametere til ventilen skal være det samme som røret den er festet til.
Det kan ofte monteres to hoved ventiler hvor av en blir hovedsakelig brukt og
den andre fungere som back-up.
o Sluseventil (eng. Swab valve): er den øverste ventilen på juletreet. Den gir
tilgang til kabel operasjoner og andre brønnoverhalingsprosedyrer.
o Vingeventil (eng. Wing valve): kan være en av/på- eller kuleventil som er
montert på siden av juletreet, og det er vanligvis to av dem, en på hver side av
treet. En ‘flow’ vingeventil som brukes til å kontrollere og isolere produksjon
og en ‘kill’ vingeventil som brukes for behandling og brønnkontroll. Uttrykket
vingeventil refererer oftest til ‘flow’ vingeventilen.
o Produksjonsventil (Choke valve): kommer i faste eller justerbare varianter som
brukes til å styre væskestrøm. Justerbare produksjonsventiler er justerbar med et
trinn på 1/64 tommer og laget i høy kvalitets stål for å motstå slitasje fra slipende
materialer som passerer gjennom ventilen over langvarig drift. Faste
produksjonsventiler har mindre fleksibilitet, men er mer resistent mot slitasjen
over langvarig drift.
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F IGUR 2 B RØNNHODE
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Produksjon og test manifolder
Reservoar produktet fra flere brønner blir dirigert inn på en eller flere manifold liner via
produksjonsventiler. Det er minst en manifold linje for hvert seperasjons tog, og i tillegg en
ekstra for test separator. På illustrasjonen (Figur 1) er det to manifold linjer, en som fører til et
seperasjons tog og en som fører til en test separator.

Produksjons manifold
Produksjons manifolder samler strømningene fra alle eller en kombinasjon av brønner og leder
de videre til et seperasjons tog. I forbindelse med manifolden er det avstengnings ventiler slik
at den kan isoleres og også tilbakeslagsventiler for å forhindre tilbake-strømning. Om
problemer oppstår vil manifolden isoleres, trykkavlastet gjennom en utblåsningsventil til
fakkelsystemet og tappet slik at vedlikehold kan utføres.

Test manifold
Test manifolder leder strømningen fra de individuelle brønnene til test separatoren. Målet er å
teste strømningene til brønnene og også de kjemiske komposisjonene av reservoar produktet.
Slik som ved produksjons manifolder kan test manifoldene også isoleres, trykkavlastes og
tappes om vedlikehold må utføres.

F IGUR 3 M ANIFOLDER
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Produksjons separatorer
Reservoar produktet består vanligvis av forskjellige komponenter i forskjellige fasetilstander,
væske, gass og faststoff. Disse komponentene skilles fra hverandre ved bruk av forskjellige
seperasjonsteknikker, dette kan være for eksempel ved gravitasjon, sentrifugalkraft og
elektrisk/magnetisk felt. Disse seperasjonsteknikkene har et felles hoved mål, separere gass fra
væske med et minimum væske innhold i gassen eller væske fra gass med et minimum av
gassbobler i væsken.


‘Carry-over’: er når væske følger med gassen.



‘Carry-under’: er når gassbobler følger med væsken.

I enkelte tilfeller kan en brønn bare ha gassproduksjon og i så fall kan det kan det ledes direkte
til gassbehandling/-kompresjon.

Seperasjonsteknikker
Metode

Beskrivelse

Virkemåte

Offshore
bruksområde

1 Seperasjonstank

Tank, evt. rør med

Reduserer

Olje-gass-vann

stor diameter.

strømningshastighet

separasjon.

slik at tyngdeforskjellen gir
seperasjon.
2 Syklon separator

Tangentielt innløp

Roterende strøm gir

Inkorporert i noen

gir roterende

Akselerasjon, som

seperasjonstanker.

strømning.

langt overstiger

Dessuten

tyngde-

behandling av

akselerasjonen.

boreslam og
gassrensing.

3 Dukmatte
(Wire mesh)

Matter av tynne

Dråper i gass-

Olje-gass

metalltråder.

strømmen vil

seperasjon.

kollidere med
trådene og renne
ned disse.
4 Profilerte plater

Plater som er

Sentrifugal

Olje-gass

profilert for å gi

akselerasjonen vil

seperasjon.
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(Vanes, hooked

gass-strømmen brå

gjøre at dråper i

vanes)

retningsforandring.

gass-strøm
kolliderer med
plateveggene.

5 Filter

Filteråpningen

Gassrensning,

stopper faste

vannrensning.

partikler,
koalesenser dråper.
6 Vasking

Bobling av gass

Små dråper fanges

Mye utilsiktet bruk.

gjennom væske,

opp.

Glykolanlegg.

7 Elektrostatisk

Partikler, evt.

Utfelling av

seperasjon

dråper, tilføres

vanndråper i olje.

eller store væske
dråper gjennom
gass.

ladninger og felles
ut i et elektrisk felt.
Valg av utstyr
Følgende parametere viktige for valg av riktig prosessutstyr:


Tilgjengelig plass.



Strømningsmengde.



Væske-gass forhold (ved væskemengder over ca. 5% volum vil en bruke flere
seperasjons trinn).



Operasjonstrykk.



Vannproduksjon.



Emulsjon og/eller skumproblem.



Sandproduksjon.

Seperasjons tank (Tabell (1))
Seperasjon ved gravitasjon er den mest brukte seperasjonsteknikken i petroleums industri. Her
kommer strømningen fra brønnene in i en horisontal tank, hvor de vanligvis oppbevares i fem
minutter. I løpet av de fem minuttene skiller komponenten i reservoar produktet seg, gassen
bobler ut mot toppen av tanken, vannet og de fastestoffene legger seg på bunnene i et avgrenset
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område og oljen over vannet og ved siden av avgrensingen. Seperasjonene utføres ofte i flere
trinn slik at trykket kan gradvis reduseres for å ha en kontrollert seperasjon av flyktige
komponenter. Dette er vist på illustrasjonene (Figur 1) hvor det er to seperasjons tanker er i
serie (høytrykksseparator, lavtrykksseparator etc.).
F IGUR 4 SEPARASJONSTANK

En måte og måle nivåene for en seperasjons tank er ved radioaktiv måling. Da nedsenkes rør
som enten inneholder en radioaktiv kilde eller en mottaker for radioaktiv måling. Siden de
forskjellige komponenten har forskjellig tetthet vil den radioaktive mottakeren plukke opp
signaler med forskjellig styrke ettersom hvilke komponenter mellom den og den radioaktive
kilden. Denne målingen er nøyaktig ned til 1mm.
F IGUR 5 EKSEMPEL PÅ
RADIOAKTIV MÅLING
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Produsert vann
En olje og gass prosess kan produserer store mengder vann, som slippes ut i havet igjen. Får
det kan slippes ut må det igjennom en egen rense prosess for å tilfredsstille krave satt til
forurensning.
Ved å redusere strømningshastigheten av produksjonen kan man ofte redusere mengden
produsert vann. Ved høy strømningshastighet blir det høyt trykk, som ofte fører til at vannet
under oljelaget kommer opp i brønnen. Så ved å senke strømningshastigheten vil vann mengden
i reservoar produktet minke.
Syklon separator (Tabell (2))
Syklon separator bruker sentrifugal kraften til å skille komponenter fra hverandre. Det er en
enkel konstruksjon som kan være i drift under høyt trykk og høy temperatur. I vann rensings
prosesser brukes to forskjellige syklon separatorer, den ene er sand syklon separator og den
andre er hydrosyklon separator.


Sand syklon: brukes til faststoff-væske seperasjon. Skiller ut det meste av sanden, som
så vaskes før det slippes ut igjen. En innsnevring i tankens inntak akselerere væsken, og
tankens form får væsken til å rotere langs sidene av syklonene. Faststoffene vil bevege
seg ned mot bunnen av tanken i en spiral form, og for å forhindre at de fastestoffene
kommer opp i væske igjen er bunnen av tanken formet som en kjegle som leder ned til
et midlertidig oppbevaringskammer.



Hydrosyklon: brukes til væske-væske seperasjon. Det er en sentrifuge med stasjonære
vegger, sentrifugal kraften genereres da av væskens bevegelse. I Hydrosyklonen vill
olje restene samle seg i midden og vannet langs sidene av syklonene.
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F IGUR 7 S AND SYKLON

F IGUR 6 H YDROSYKLON

Gass kompressor
Den separert gasse kan fortsatt inneholde små dråper med væske som må fjernes før gassen kan
sendes gjennom kompressoren. Det er flere måter å gjøre dette, men den mest vanlige er bruke
av væskedråpeseparator og trietylenglykol. Offshore brukes det stor sett et gass tørkings anlegg
med kolonneabsorpsjon, med følgende komponenter:


Væskedråpeseparator (‘scrubber’).



Glykol-gass absorpsjonskolonner, vanlighvis avdelt i trinn.



Destillasjonskolonne for avkoking av vann fra glykol.



Fyrt kjele for oppvarming av glykol under regenerering.



Varme-veksler for kjøling av glykol til absorpsjonskolonnen.



Filter.



Glykolpumpe.
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F IGUR 8 GASS TØRKING ANLEGG

Målet med gass kompressor prosessen er å regulere trykket i gassen til ønsket trykk. Gass som
har gjennom gått en olje-gass seperasjons prosess har ofte mistet trykk, da kompressers det til
et høyere trykk før transportering. Det finnes mange forskjellige kompressorer med forskjellige
karakteristiske trekk, men de to hoved typene er fortrengnings- og dynamisk kompressor.
Kompressorer kan ofte være føre til viberasjonsproblemer i rørsystemer. Det kommer av at de
kan generere trykkpulser som skaper vibrasjoner om de reflekteres mellom rørveggene.
F IGUR 9 O VERSIKT OVER FORSKJELLIGE KOMPRESSORER

Fortrengningskompressor
Trykkøkning skapes ved at gassen stenges inne og presses sammen til et mindre volum.


Stempelkompressor



Rotasjonskompressor
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Dynamisk kompressor
Trykkøkning skapes ved at man gir gassen en hastighetsøkning.


Sentrifugal kompressor



Axial kompressor

Måling, lagring og eksport
Måling
Å ha kontroll over prosessen er en vesentlig del av olje og gass industrien. En måleinstallasjon
består oftest av flere måleinstrumenter, slikt at ikke alt avhenger av et instrument. Man kan dele
inn i to målemetoder, direkte og indirekte strømningsmåling.


Direkte strømningsmåling, leder strømningen inn til en tank og leser av hvor fort
væskenivået stiger. Det er en pålitelig måling, men upraktisk for større strømninger.



Indirekte strømningsmåling, måler en strømningsegenskap som for eksempel
differensialtrykk. Måleinstrumentet tar liten plass, men gir et mer abstrakt bilde av
strømningen og instrumentene må hyppig kalibreres.

Noen måleinstrumenter som er i bruk er:


Måleblende (trykkfalls).



Rotameter (strømningshastighet).



Turbinmåler (gjennomstrømning).



Vortex-måler (gjennomstrømning).



Roterende volumetrisk måler (volum).



Coriolis måler (masse-strømning).

Lagring
Olje kan blir ofte lagret på plattformene før transport. For offshore plattformer som ikke har
rørledning til land er man avhengig av lager tanker i basen eller skroget. En transport tank skip
vill så komme å hente olje en gang i uken. Om det er snakk om et store olje felt på land er det
også mulig å ha et eget lager tank anlegg.
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F IGUR 10 T RANSPORT TANK SKIP

Eksport
Viktige aspekter ved transport av olje og gass er sikkerhet og miljøvennlighet, spesielt ved
offshore transport er det viktig at det ikke forekommer noe utslipp av olje og ved onshore er det
viktig med overvåking av rørledningene slik at skadet utstyr byttes umiddelbart.
For overvåkning av rørledninger brukes en robot som kalles ‘pig’, de kan teste tykkelse på rør,
se etter korrosjon, se etter lekkasjer og andre defekter som kan være en risiko for sikkerheten.

Test separator
Test manifoldene leder brønn strømningen in til en test separator, her blir en eller flere brønner
testet for å finne strømningen til brønnene under forskjellige omstendigheter. Denne testingen
gjøres først når brønnene gjøres klar til produksjon, og så siden hver 1.-2. måned. Uønskede
konsekvenser slik som væskeplugger kan oppdages gjennom disse testene.


Væskeplugger, kan forekomme i nedskrående rør og er en ansamling av væske og gass
som lager en plugg. Det dannes et trykk over væskepluggen, og når det er høyt nok
blåser det den ut av stigerøret. Justering av produksjonsventiler eller bruk av en
væskeplugg kontroll kan forhindre dannelsen av væskeplugger.

Testing av reservoar produkt komponentene blir foretatt i laboratorier på land, ikke offshore.

Sikkerhet
Sikkerhet er viktig innenfor all industri, og i olje og gass industrien opereres det med farlige
stoffer. Det settes strenge sikkerhets krav ikke bare for personlig sikkerhet, men også for a
forsikre sikkerheten til allmennheten og miljøet.
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Sikkerhets systemets består av en rekke sensorer og kontroller, og dets oppgave er å ta kontroll
og forebygge uønskede situasjoner om anlegget ikke operere under vanlige forhold.

Forbrenning
Forbrennings system og forbrennings tårn er en trygg måte å slippe ut og forkaste gasser og
væsker. Det benyttes blant annet for planlagt trykkavlastning og nød trykkavlastning, og er delt
på i høytrykk og lavtrykk forbrenning system. På høyre side av illustrasjonene (Figur 11) er
forbrenning tårnet, med en tenner i toppen av røret og en tilbakeslags preventer som forhindrer
at flammene går ned røret og til utstyret på plattformen.
F IGUR 11 FORBRENNING SYSTEM

Gruppering av utstyr
(T: tenn kilde, B: brennstoff kilde)
Sone

Målsetning

Primært utstyr

Brønnhode område

Unngå tenn kilder

Brønnhode (B)
Manifold (B)
Header (B)

Kald prosess

Unngå tenn kilder

Separator (B)
Drenering (B)
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Gass salg, måling (B)
Pig traps (B)
Indirekte oppvarmet kjele
(B)
Små oljetanker (B)
Oljelager

Unngå tenn kilder

Olje lager tank (B)
Laget tank for evt. andre
flyktige væsker (B)

Maskineri

Minimaliser

Kompressorer (T)

brennstofftilgang

Pumper (T)
El. generatorer (T)
Vinsjer (T)
Trykkluftkomp. (T)

Fyrt prosess

Minimaliser

Fyrte kjeler (T)

brennstofftilgang
Boligkvartal

Personell sikkerhet

Boligkvarter (T)
VVS
Brannvernutstyr
Ferskvanngenerator (T)
Navigasjon og
kommunikasjonsutstyr

Side 15 av 17

Kilder
Tekst
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