
VOEKS Gaat Offshore – Slickline werkzaamheden
In deze “VOEK Gaat Offshore”:
geef ik jullie een kleine inkijk in wireline,
slickline en coiled tubing w.z.h., maar
voornamelijk op slickline, omdat deze het
meeste voorkomen. Slickline, Wireline of
Coiled tubing zijn een essentiële tak van sport
wanneer men zich bezig houd met het
produceren van gas. Bij deze w.z.h. worden er
d.m.v. een gladde wire (slickline), een
gevlochten wire (wireline) of een holle
wire/tubing (coiled tubing) kleppen
getrokken/geplaatst, chemicaliën geïnjecteerd
of onderzoek (camera inspectie, samples etc.)
onderin de put uitgevoerd. Voor een
uitgebreidere uitleg kun je kijken op:
werkenindeoffshore.nl/wireline-slickline-offshore/

← Hiernaast is een deel
van de bovengrondse
afwerking te zien welke
ook wel de “lubricator”
genoemd wordt. Deze
lubricator bestaat uit
diverse onderdelen. De
top sheeve (1), de stuffing
box (2), de lubricator (3 –
Welke hier bestaat uit 5
segmenten), de Quick Test
Sub (4) en de BOP (5). De
wire rolt over de top
sheeve om wrijving en een
te korte bocht te
voorkomen, hierna gaat
het door de stuffing box,
welke zorgt voor een gas
dichte afdichting. Deze
stuffing box kan strakker/
slapper gezet worden
d.m.v. hydraulische druk.
De wire loopt dan door de
lubricator, welke in hoogte
(aantal segmenten)
verstelbaar is, naar gelang
het aantal tools gebruikt
wordt. Hierna loopt de
wire door de Quick test
sub en door de BOP de put
in. Dit is de basis opbouw
welke gebruikt wordt bij
wireline/slickline w.z.h..
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↑ De wireline operator houdt →
toezicht en bediend het uitrollen/
inhalen van de wire vanuit de
wireline unit. De twee
belangrijkste zaken worden vanuit
hier bekeken, namelijk het
gewicht en de diepte. Het grote
stuurwiel rechts wordt gebruikt
voor het correct oprollen van de
wire op de drum. Van hieruit
kunnen eventueel ook veiligheden
bedient worden of het aflezen van
overige informatie. Dit is maar net
afhankelijk van de job waar ze
mee bezig zijn.

↑ Enkele tools/equipment die
kan worden gebruikt:
1: Gauge Cutter – De werking kan
vergeleken worden met een
beitel om blokkades weg te
“hakken” of te “snijden”.
2: Jar - De werking is te
vergelijken met een hamer en
wordt gebruikt om een bepaalde
kracht op een tool te zetten, het
heen en weer bewegen noem je
ook wel “jarren”.
3: Wire Crab - Wordt gebruikt om
verloren wires op te “vissen”)
4: Vloeistof Bailer - Wordt
gebruikt om samples te nemen
onder in de put, ook wel HUD
sample/SPG run genoemd).
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