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Overflate Utstyr 

1. Hvorfor skal «space -out» distansene for de ulike BOP typene på BOPen plasseres slik at boreren 

kan se dem? 

a. Så boreren vet når en tool joint befinner seg i annular 

b. Så boreren vet når en tool joint er i nivå med flow line 

c. Så boreren vet når en tool joint er i nivå med brønnhode koblingen 

d. Så boreren vet når en tool joint er befinner seg i shear ramen 

 

2. En overflate BOP består av: 

1 x 10K annular preventer 

1 x 10K 5" ram  

1 x 10 K Blind/shear ram 

1 x 15K Drilling spool med 10 K fjernopererte sideutløps ventiler 

1 X 10K Variabel pipe ram 

Hvilken operasjon kan du utføre mens do holder kontroll på bunnhullstrykket (BHP)? 

a. Sirkulere ut en influks mens du er stengt inn på nedre pipe ram 

b. Strippe 5" rør til bunn ram til ram 

c. Strippe 6" rør til bunn ram til ram 

d. Sirkulere ut en kick mens du er stengt inn på 5" rør 

 

3. En BOP og Brønnhode assembly har følgende trykk klassifiseringer: 

Brønnhode 10K (690 bar) 

Pipe rams 10K (690 bar) 

Blind Shear rams 10K (690 bar) 

Side utløps ventiler 10K (690 bar) 

Annular 5K (345 bar) 

Streng ventiler (gray valve og kelly cock) 10K(690 bar)  

Mud slange (Kelly hose) 8K (550 bar) 

Choke manifold og ventiler oppstrøms fra choke 10K (690 bar) 

Choke manifold ventiler og rør nedstrøms fra choke 5K (345 bar) 

Maksimalt forventet overflate trykk er 8200 psi (565 bar). Hvilke endringer må gjøres for å ha full 

trykk integritet? 

a. Erstatt 345 bar annular med en 690bar annular 

b. Erstatt 550 bar mudslange med en 690 bar mudslange 

c. Trykk sertifiseringen til alle komponentene er OK, ingen forandring er nødvendig 

d. Oppgrader choke manifold komponentene nedstrøms fra choke til 690 bar 
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4. Mens brønnen observeres på tripp tanken blir det bestemt å bytte HCR på choke line. Hvilke 

barrierer har vi i denne situasjonen? To svar 

a. Hydrostatisk trykk 

b. Manuell ventil på choke line 

c. Øvre pipe ram 

d. Nedre pipe ram 

e. Annular preventer 

 

5. Under en rutinemessig funksjonstest under boring ble det funnet feil på en HCR slik at den trengte 

reparasjon. Hvilke to barrierer er nødvendig for å reparere HCRen i dette tilfellet? 

a. Manuell ventil og nedre pipe ram 

b. Manuell ventil og shear ram 

c. Borevæske og nedre pipe ram 

d. Bore væske og manuell ventil 

 

6. Under reparasjon av HCR ventil på choke line begynner brønnen å strømme. Hvilke barrierer 

trengs får å fullføre operasjonen på en sikker måte? 

a. Bore væske og manuell ventil 

b. Nedre pipe ram og manuell ventil 

c. Annular preventer og manuell ventil 

 

7 Hvis brønnhodets sertifiserte arbeidstrykk er 1034 bar og BOPens arbeidstrykk er 690 bar. Hva er 

det maksimale overflate trykket som kan stenges inn? 

a.1034 bar 

b. 690 bar 

d 345 bar 

 

8. Hvorfor er kill line plassert under ned nederste pipe ramen? 

a. For å kunne drepe brønnen med borers metode 

b. For å kunne overvåke brønnen eller bull heade med nederste pipe ram stengt 

c. For å kunne drepe brønnen med volumetrisk metode 

 

9. En brønn er stengt inne på en kick med float i strengen. Hvilken vei er det mulig å pumpe? 

a. Fra choke line til borestreng 

b. Fra borestreng til choke line 

c. Fra borestreng til kill line 

d. fra kill line til borestreng 
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10. Hvilken tester skal du utføre når du tester de fjernopererte chokene iht API 53? 

a. Funksjonstest primært og sekundært kontroll system 

b. Funksjonstest kun primært kontroll system 

c. Funksjonstest primært kontroll system. Test sekundært system på neste test. 

d. De skal kun funksjonstestes under API initial test 

 

11. Hvor ofte skal du funksjonsteste diverter systemet iht API 53 

a. Daglig 

b. Hver 21. dag 

c. Kun ved første gangs installasjon 

d. Ukentlig 

 

12. I henhold til API 53, hva er minimums trykk ved integritets test av riser? 

a. 17 bar/ 250 psi 

b. 34 bar/500 psi 

c. 138 bar/2000 psi 

d. 207 bar/3000 psi 

 

13. Under trykktest av en overflate annular preventer må stenge trykket  økes for å få en god test. 

Hva kan det skyldes? 

a. Regulert annular trykk bør alltid økes for trykk tester 

b. Annular element materialet er ikke korrekt for væske typen i brønnen 

c. Annular regulatoren er ødelagt og bør repareres ved neste casing punkt 

d. Annular elementet  begynner å bli slitt og må kanskje skiftes snart.  

 

14. I henhold til API 53 skal det utføres lav og høy trykktest både initielt og påfølgende? 

a. Ja 

b. Nei 

 

15.Etter trykktest av en BOP fra en test pumpe må trykket bløs av gjennom.. 

a. En Nåleventil 

b. En manuell gate ventil 

c. Sement enheten 
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16. En inflow test utføres for å ….. 

a. Teste HCR og pipe ramer 

b. Teste Annular preventer 

c. Teste inside BOP 

d. Teste liner topp 

 

17. Hvem skal signere på test dokumentet? 

a. Pumpe operatør, Borer og boresjef 

b. Pumpe operatør, Operatør representant, Kontraktør representant 

c. Mekaniker og elektriker 

d. Dokumentene trenger ingen signatur 

 

18. Hva bør gjøres ved endring av en prosedyre, Management of Change? 

a. Unødvendig med MOC, du kan bruke forrige risikovurdering 

b. Enhver prosedyre endring skal gjennomgås og godkjennes av ansvarlig leder 

c. Risikovurdering utført av ass. driller er godt nok 

d. Kun ansvarlig leder kan utføre risikovurdering for nye prosedyrer. 

 

19. Hva er et essensielt krav til en Management of Change (MOC) prosedyre? 

a. En endring av prosedyren kan godkjennes ved å bruke en tidligere risikovurdering 

b. Alle team medlemmer må være kjent med den omforente endringen før operasjonen startes 

c. Endring i bore prosedyrer trenger kun godkjennelse og dokumentasjon fra Ass. Driller 

d. Kun ansvarlig leder kan utføre en MOC risikovurdering 

 

20 Før man installerer en ring pakning: 

a. Man må smøre ringsporet med litt olje 

b. Man må fylle ringsporet med grease 

c. Ring sporet må tørkes rent med en ren fille 

 

21. Under en tripp ut av hullet brukes den brønntrykk assisterte annular preventeren til å stenge inn 

en strømmende brønn. Du bestemmer deg for å strippe tilbake til bunn for å utføre 

drepeoperasjonen. Når skal du justere stenge trykket til leverandørens spesifikasjoner mens du 

opprettholder tilstrekkelig tetning? 

a. Før brønnen stenges inn 

b. Når gassen ankommer BOPen 

c. Når pumpene er kommet opp på dreperate 

d. Når innestengt casing trykk (SICP) har stabilisert seg  

 



August 2021  -  Nye Overflate øvelser 

Side 5 av 18 
 

22. Hva er indikasjon på at annular preventer begynner å bli utslitt under normal operasjon. ? 

a. Stenge tiden synker 

b. Man vil se lekkasje fra weep hole under trykk testing 

c. Man observerer gummi biter i slam returen  

 

23. Hva er god praksis for et diverter system? 

a. Diverter vent line bend kan ha full-bore gummi slanger installert 

b. Diverter vent liner skal ha mulighet for avløp ned vinds fra riggen 

c. Diverter liner skal rutinemessig trykk testes 

d. Diverter vent liner kan ha bend siden de ikke skal holde høye trykk 

 

24. Hvordan kan man redusere baktrykket inne i en diverter? 

a. Bruk en dobbel aktiv vent line med minimum antall kontroll ventiler 

b. Minimer interne kontroll ventiler 

c. Bruk en kort vent line med stor diameter 

d. Bruk vent linen til separatoren 

 

25. Hvis diverteren har to vent liner, og vinden blåser fra øst mot vest. I tilfelle grunn gass, hva skal 

boreren gjøre 

a. Åpne begge vent linene, deretter aktiver diverter pakningen og vent linen mot øst 

b. Åpne begge vent linene, aktiver deretter diverter pakningen og steng vent linen mot vest 

c. Steng begge vent linene, aktiver deretter diverter pakningen og åpne begge vent linene 

 

26. Illustrasjonen under viser et diverter system under en bore operasjon med vinden fra styrbord 

mot babord. Hva er korrekt operasjons sekvens for dette diverter systemet? 

 

 

Velg korrekt operasjons sekvens av ventilene dersom brønnen begynner å strømme 

 

 
 

NT 

DIVERTER PACKER 

OPEN CLOSED 

VALVE A 

OPEN CLOSED 

VALVE B 

OPEN CLOSED 

VALVE C 

PORT SIDE VE STARBOARD SIDE VENT 
 

 

FLOWLINE SEALS 

PRESS VENT 

VALVE D 

SHALE SHAKERS 
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VALVE F 

PRESS VENT 

OVERSHOT PACKER 
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a. Trykksett A, steng deretter E, og åpne deretter C 

b. Åpne C, Steng deretter E, Trykksett deretter A 

c. Åpne C, Steng deretter F, og steng deretter E 

d. Åpne B, Steng deretter E, Trykksett deretter A 

 

27. Under boring av Topp hull med en insert type Diverter installert, hva bør man gjøre når man skal 

trekke eller kjøre BHA? 

a. Grease tool jointene 

b. Åpne vent linen 

c. Redusere diverter stenge trykk 

d. Fjerne insert pakning 

 

28. Hvorfor er det noen ganger nødvendig å øke stenge trykket på en Ram BOP for å få skikkelig 

tetning? 

a. Høye formasjons trykk krever høyere stenge trykk for å få god tetning 

b. Dette tvinger den matbare gummien fremover for å kompensere for slitt gummi element 

c. Det er avhengig av pipe størrelse 

d. Økende trykk vil hjelpe MGS til å gi bedre separasjon 

 

29. Stenge forhold kan defineres som: 

a. Forholdet mellom ram stempel areal og ram skaft areal 

b. Forholdet mellom brønn trykkene og stenge trykket 

c. Operasjons trykk nødvendig for å stenge en ram mot formasjons trykket 

d. Operasjons forholdet mellom BOP arbeidstrykk og Hydraulisk kontrollenhets arbeidstrykk 

 

30. Kraften som trengs for å kutte et rør kan være høyere enn kraften som trengs for å tette rundt et 

rør.  Hva er de viktigste designfunksjonene til en shear ram som skaper den nødvendige kutte 

kraften? 

a. Lengden av stempel slaget og stenge trykket 

b. Ram stang diameter og stenge trykk 

c. Shear ramens stenge forhold og stenge trykk 

d. Shear ramens åpne forhold og åpne trykk 

 

31. Hva er en låse mekanisme designet for å gjøre? 

a. Den tillater ramen å stenge rundt drillpipe 

b. Den låser manifold trykket så det ikke kan endres 

c. Den hindrer utilsiktet operasjon av ramen 

d. Den forhindrer ramen fra åpnes 
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32. Hva er hoved hensikten med et weep hole på en ram type BOP? 

a. Den tillater installasjon av en grease nippel slik at ram skaftet kan smøres 

b. Det forhindrer lekkasje fra ram skaft pakningen fra brønnen og inn i hydraulisk åpne kammer 

c. Det tillater inspeksjon av ram skaftet og bør plugges med en bull plugg etter inspeksjon 

d. Weep hole hindrer lekkasje fra hydraulisk åpne kammer til hydraulisk stenge kammer 

 

33. Hva er hoved begrensningen til borestreng flapper ventiler når man skal strippe til bunn? 

a. Flapper ventilen er ikke en testet barriere 

b. Innestengt drill pipe trykk (SIDPP) kan ikke avleses på overflaten 

c. Du må revers sirkulere før du stripper til bunn 

d. Du må kjøre wireline innvendig i borestrengen for å åpne flapper ventilen 

 

34. Boreren har sikret borestrengen med en DPSV og deretter installert en IBOP over DPSVen og 

brønnen er deretter blitt stengt inn. Er det mulig å sirkulere inn drepeslam? 

a. Revers sirkulasjon er mulig 

b. Sirkulasjon ned borestrengen er mulig 

c. Ingen sirkulasjon er mulig før en dobbel boks sub er installert 

d. Ingen sirkulasjon er mulig før DPSVen er åpnet med åpne nøkkelen 

 

35. Under utsirkulering av en kick begynner høytrykks slangen på top drive systemet (TDS) å lekke. 

Hva bør boreren gjøre? 

a. Steng shear ram og kutt borestrengen 

b. Frakoble top drive, installer en fullt åpen sikkerhets ventil (FOSV) i strengen, Steng FOSV og steng 

deretter choke 

c. Dropp borestrengen og steng blind/shear ram 

d. Stopp pumpen, steng nedre TDS brønn kontroll ventil og steng deretter choken 

 

36. Choke manifolden har en «bypass” line for å kunne fjerne store mengder gass. Hvilke diameter 

bør denne linen ha? 

a. Alle manifold liner skal ha samme diameter 

b. Bypass linen skal ha samme diameter som linen inn til choke manifolden 

c. Størrelsen på bypass linen er ikke viktig siden den ikke er klassifisert til samme trykk som linene 

oppstrøms fra choken 
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37. Under sirkulasjon i en brønnkontroll situasjon viser trykk indikatoren i mudgass separatoren 

(MGS) at væskelåsen er tapt. Hva er den rette prosedyren? 

a. Stopp pumpen, re-etablere væskelåsen gjennom hot line, fortsett brønnkontroll operasjonen med 

en tilstrekkelig redusert pumpe rate, fortsett å overvåke trykkene. 

b. Fortsett å pumpe ved etablert pumperate, åpne manifold blow-down linen for å redusere gass 

strømmen til MGS, re-etabler MGS væske lås gjennom hot line og fortsett brønnkontroll operasjonen 

mens du overvåker trykkene 

c. Fortsett å pumpe ved etablert pumperate, stenge choken for å redusere gass strømmen, re-

etablere væske låsen gjennom hot line og fortsett brønnkontroll operasjonen mens du overvåker 

trykkene 

d. Stopp pumpen, steng choken og steng ventilen oppstrøms fra choken for å sikre brønnen. Re-

etabler væskelåsen gjennom hot line, fortsett brønnkontroll operasjonen ved å åpne ventilen 

oppstrøms fra choken mens du holder bunnhullstrykket konstant ved den tilstrekkelig reduserte 

pumperaten. Fortsett å overvåke trykkene. 

 

38. under en brønn drepe operasjon ved 30 SPM kommer trykket i MGS til å bli høyere en max 

operasjons trykk for væskelåsen. Hva kan gjøres? 

a. Øke pumpe raten 

b. Steng inn brønnen og blø av casing trykk 

c. Steng inn brønnen og etablere en ny sirkulasjons rate 

d. Steng inn brønnen 

 

39. Hvordan fungerer en vakuum degasser? 

a. Gassholdig slam entrer degasseren og danner et tynt lag over de interne baffel platene og 

ventileres til over bord linen. 

b. gassholdig slam entrer degasseren og danner et tynt lag over de interne baffel platene. Vakuumet 

inne i degasseren hjelper til med å fjerne gassen. 

c. Gassholdig slam entrer degasseren og danner et tykt lag over de eksterne baffel platene. Ekstra 

trykk inne i degasseren presser gassen ut. 

d. Gassholdig slam entrer degasseren og danner et tynt lag over de interne baffel platen. 

Atmosfærisk trykk i degasseren hjelper til med å fjerne gassen 

 

40. I en brønnkontroll situasjon med en enkel ram BOP (A-S-P)lekker annularen alvorlig. Akkumulator 

trykket faller. Boreren aktiverer øvre pipe ram til stengt posisjon og ser at manifold trykket 

umiddelbart går til 0. Hva bør han gjøre for å stenge brønnen raskest mulig? 

a. Aktivere bypass funksjonen 

b. Steng ramen manuelt ved å bruke ram lås skruene 

c. Sett øvre pipe ram i åpen posisjon og steng deretter nedre pipe ram 

d. Send Ass borer for å manuelt operere den fast gåtte selektor ventilen 
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41. Når fast øvre ram stenges fra fjernkontroll panelet i borehytten reduseres akkumulator trykket og 

manifold trykket for så å returnere til normalt trykk. Flow meteret viser 33,5 liter mens volumet for å 

stenge er 57 liter. Er ramen fullstendig stengt? 

a. Ja, VBRen har stengt og manifolden viser korrekt trykk 

b. Nei, manifold trykket er feil 

c. Ja, flow meter avlesningen er riktig for faste pipe ramer 

d. Nei, flow meter avlesningen er feil. Stempelet har ikke gått fullt slag 

 

42. Under den ukentlige BOP funksjonstesten på en 18 ¾, 690 bar BOP er det regulerte manifold 

trykket 103 bar og det regulerte annular trykket 69 bar. Hva vil fortelle deg at annular er fullstendig 

stengt? 

a. Annular lyset skal gå fra åpent til stengt og 60 sekunder senere skal annular trykket være 69 bar 

b. Ram lyset skal gå fra åpen til stengt og 23 sekunder senere skal manifold trykket vise 69 bar 

c. Ram lyset skal gå fra åpen til stengt og 23 sekunder senere skal manifold trykket være 103 bar 

d. Annular trykket skal gå fra åpen til stengt og 43 sekunder senere skal annular trykket vise 69 bar 
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Fasit Utstyr 

1. d 16. d 31.d 

2. d 17. b 32.b 

3. c 18. b 33.a 

4. a,b  19.b 34.d 

5. d 20. c 35.d 

6. b 21. d 36.b 

7. b 22. c 37. d 

8. b 23. b 38.c 

9. b 24. c 39.b 

10. a 25. a 40. a 

11. d 26. d 41. d 

12.a 27.d 42. d 

13. d 28.b  

14. b 29.a  

15. a 30.c  
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Prinsipper og Prosedyrer 

1. Hvilken av de følgende er nødvendig for å opprettholde brønnkontroll under tripping? 

a. Slam pumpene må fungere godt 

b. Et minimum av en IOBOP må være tilgjengelig på boredekket 

c. Det hydrostatiske trykket fra slam kolonnen må forbli høyere enn formasjons trykket 

d. Nivået i aktiv tank må være konstant 

 

2. Boreren pumper en tung slug og fortrenger den til borestrengen med væske fra aktiv tank. Hvilken 

effekt vil dette ha på nivået i aktiv tank når top drive blir frakoblet? 

a. Økning i volumet 

b. Reduksjon i volumet 

c. Ingen volum endring 

 

3. Hvis en lett pille pumpes inn i borestrengen etterfulgt av 1,5 m3 original slam; hva kan det føre til 

etter å ha koblet fra top drive/kelly hvis pillen ikke kommer ut gjennom borekronen  (ingen float i 

borestrengen) 

a. Reduksjon i bunnhullstrykket 

b. Økning av overbalansen 

c. Ingenting vil skje 

d. Tilbakestrømming fra borestrengen 

 

4. Hva er grunnen til at vi har en tripp margin? 

a. For å kompensere for reduksjon i væske nivå hvis vi går på tap 

b. For å kompensere for mulige innsugings effekter når vi trekker ut av hullet 

c. For å skape en sikkerhets margin i tilfelle tripptank avlesningene er unøyaktige 

d. For å skape en overbalanse når vi er tilbake på bunn og borer 

 

5. Hva er en god operasjons praksis for å minimere brønn kontroll problemer under topp hull boring? 

a. Opprettholde en høy borerate 

b. Opprettholde høy overbalanse med morevæsken for å unngå å komme i underbalanse 

c. Opprettholde borevæske tettheten så lav som mulig for å forhindre oppsprekking av formasjonen 

d. Opprettholde svært høye trippe hastigheter inn og ut av hullet 

 

6. Etter å ha trykket 10 stand borerør tar brønnen mindre væske enn forventet. Borer foretar en flow 

sjekk og konstaterer at brønnen ikke strømmer. Hva bør boreren gjøre deretter? 

a. Siden brønnen ikke strømmer, fortsette å trekke ut av hullet 

b. Finne ut om det har vært en innstrømming ved å gå tilbake til bunn og sirkulere bunn opp 

c. Trekke 10 nye stands og flow sjekke på nytt 

d. Stenge inn brønnen umiddelbart os sjekke for trykk 
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7. Hvordan kan boreren forhindre innsuging (Swabbing)? 2 svar 

a. Øke viskositeten til borevæsken 

b. Trekke strengen hurtig 

c. Trekke strengen langsomt 

d. Pumpe en slug 

e. Pumpe ut av hullet 

 

8. Du tripper inn i hullet og har brukket sirkulasjon. Det målte gass innholdet i borevæsken øker 

plutselig fra 10% til 23 % og synker deretter tilbake til 10%. Hvilken type gass er dette? 

a. Bakgrunns gass 

b. Connection Gass 

c. Grunn gass 

d. Tripp gass 

 

9. Under sirkulasjon etter en connection øker gass innholdet i slammet plutselig fra 10% til 23%  og 

synker deretter tilbake til 10%. Hvilken type gass er dette? 

a. Bakgrunns gass 

b. Connection gass 

c.  Grunn gass 

d. Tripp gass 

 

10. Under en tripp er 15 stand med tørre borerør trukket ut av hullet. Volumet som ble brukt til å 

etterfylle hullet var 1300 liter. 

Brønn data: 

Brønn dyp:    1768 m 

Stand lengde:   27,4 m 

DP kapasitet:   9,3 l/m 

DP metall fortrengning:  4,3 l/m 

Slam vekt:   1,34 sg 

Velg riktig handling fra listen nedenfor 

a. Volumet er ikke korrekt pga swabbing, men så lenge brønnen er stabil, fortsett å trekke ut 

b. Fortsette å trekke ut siden situasjonen er under kontroll 

c. Start pumping av tungt slam inn i annulus 

d. En  influx er swabbet inn, sjekk for flow. Hvis ingen flow, tripp tilbake til bunn mens tripp 

volumene overvåkes nøye og sirkuler bunn opp. 
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11.  Mens riggen borer øker de målte gass nivåene i boreslammet gradvis og man kan se gass holdig 

slam på shakerene. Med ingen indikasjon på at brønnen strømmer, hva bør gjøres? 

a. Detter er bakgrunns gass som indikerer endring av formasjon eller økning av formasjonstrykk . 

Instruer mannskapet om å starte vakuum degasseren og forberede seg på å øke slam vekten 

b. Dette er connection gass som skuldes tap av ECD når pumpene er slått av. Instruer mannskapet 

om å starte mud gass separatoren (MGS) før connection 

c. Dette er resirkulert luft. Stopp pumpene og sjekk for årsaken til denne luften i høytrykks pumpene 

d. Dette er tripp gass som henger igjen i brønnen fra en tidligere tripp. Instruer mannskapene om å 

stoppe operasjonen og sirkulere til gass nivået reduseres. 

 

12. Under boring rapporterer boreren til supervisor at borekaksen er begynt å bli større og mer 

angulær. Mud loggerene rapporterer også om økning i bakgrunns gass. Hva bør supervisor gjøre? 

a. Instruere borer om å starte vakuum degasseren 

b. Instruere borer om å redusere ROP for å redusere nivået av bakgrunns gass 

c. Instruere borer om å stoppe boringen og sjekke for strømning (flow sjekk) 

d. Instruere Mue ingeniør om å borevæske tettheten i aktiv systemet 

 

13. Under boring blir kaksen som kommer tilbake til shakerne større og splintrige. Hva bør du gjøre? 

a. Kommunisere dette kick advarsels signalet til supervisor 

b. Kommunisere situasjonen til Mud ingeniøren 

d. Instruere derrick mann om å skifte shaker screens 

e. Instruere Shaker operatør om å by-passe shakerne 

 

14. Under boring rapporterer driller til supervisor at kaksen som kommer over shakerne er begynt å 

bli splintrige, Hva bør supervisor gjøre? 

a. Detter er en positiv kick indikator, så instruer driller om å stenge inn brønnen 

b. Dette er normalt, be om at shaker screens blir skiftet 

c. Dette er normalt, be om at retur strømmen ledes utenom shakerne 

d. Dette kan være et varsel signal så sjekk med mudd loggerne om det er andre varsel signal også 

 

15. Under boring endrer formen på kaksen på shakerne og det er en markant økning i gass prosenten 

men det er ingen økning i slam tankene. Hva bør supervisor fortelle boreren? 

a. Stopp boringen of foreta en flow sjekk 

b. Forsett boringen 

c. Øk slam tettheten 
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 16. Du er i ferd med å kjøre en kompletterings streng gjennom reservoar seksjonen. Casing sko 

floaten har blitt testet på overflaten og fungerte som normalt.  Hvordan bør du overvåke denne 

operasjonen? 

a. Flow sjekk brønnen for hvert 10. stand  etter å ha fylt casingen 

b. Overvåk tripptanken iht. lukket ende fortrengnings volum og noter volumet som går med til å fylle 

casingen 

c. Overvåk tripp tank retur volumene og sammenligne med beregnet lukket ende fortrengnings 

volum 

d. Bruk den selv fyllende casing skoen , overvåk tripptank retur volmene og sammenligne med 

beregnet lukket ende fortrengnings volum 

 

17.Hva er borerens viktigste oppgave for å unngå brønn kontroll hendelser? 

a. Sørge for å forhindre abnormalt trykk 

b. Sørge for å forhindre gass holdig slam 

c.  Sørge for å alltid holde hullet fullt 

d. Sørge for å unngå tapt sirkulasjon 

 

18. Under boring, hvilken handling kan hjelpe deg å oppdage en kick tidlig. 

a. Tillate slam tap ved at shakerne overflømmes 

b. Tillate slam overføring fra reserve tankene mens vi fortsetter å bore 

c. Fortsette å operere solids kontroll utstyret under connections 

d. Redusere høy og lav alarm grensene på alarm i aktiv systemet (PVT) 

 

19. Når du trekker ut av hullet fluktuerer vekt indikatoren på grunn av områder med trangt hull. Hva 

kan være effekten av dette? 

a. Trykk bølger (surge) 

b. Tap 

c. Innsugd (swabbed) kick 

 

20. Når vi trekker ut av hullet kan innsuging (swabbing) oppdages ved å sammenligne beregnet 

volum med det faktiske nivået i tripp tanken. Hvordan oppdager vi innsuging? 

a. Når hullet tar mindre volum enn beregnet 

b. Når hullet tar et høyere volum enn beregnet 

c. Når hullet tar det volumet som er beregnet 
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21. Når man tar en kick, hva er effekten av et stort kick volum? 

a. Det fører til en høyere SICP og en lavere SIDPP 

b. Det vil føre t il en høyere SIDPP noe som krever  tyngre drepe slam 

c. Det vil føre til en høyere SICP men SIDPP vil ikke  bli berørt 

c. det vil føre til høyere SICP og høyere SICPP 

22. Du holder på å fortrenge sement med borevæske vha sement enheten når brønnen begynner å 

strømme. Hva bør du gjøre for å sikre brønnen? 

a. Fortsett å pumpe med maks rate til sementen er på plass siden dette vil drepe brønnen 

b. Steng ned sement enheten, steng annular, og koble sement  enheten fra vann tilførselen for å 

isolere sement enheten. 

c. Steng ned sement enheten, steng annular, overvåk trykkene på choke manifolden og på sement 

enheten 

d. Steng ned sement enheten, steng shear ram og overvåk trykkene å choke manifolden 

 

23. I henhold il API RP 59, hva er god praksis for brønnkontroll øvelser? 

a. Øvelsen er annonsert slik at alle vet det er en øvelse 

b. Øvelsen er lagt til atter at casing skoen er boret ut 

c.  Øvelsen legges til mannskaps skifte  

d. Øvelsen bør ikke annonseres, slik at ingen vet at det er en øvelse 

 

24. Mannskapet må være forberedt på å handle raskt og effektivt hvis de kommer en influks. Hva er 

en ting mannskapet kan gjøre på forhånd for å minimere volumet ved en potensiell kick? 

a. Bygge væske volum i aktiv tanken 

b. Fortsette operasjonene mens aktiv volum overvåkningen (PVT) er offline for vedlikehold 

c.  Kjøre jevnlige øvelser for å sikre at mannskapet er kompetent 

d.  Lagre DPSV (Kelly Cock) på verktøys lageret 

 

25. Hvordan måler man SCR? 

a. Start pumpene med lav hastighet mens man beveger og roterer strengen,  Registrere trykk 

avlesningene på fjernoperasjons choke panel 

b. Start pumpene med lav hastighet uten å bevege eller rotere strengen. Registrere trykk 

avlesningene på fjernoperasjons choke panel 

c. Start pumpene med lav hastighet uten å bevege eller rotere strengen. Registrere trykk 

avlesningene på borers konsoll 

d. Start pumpene på maks hastighet uten å bevege eller rotere strengen. Les av trykkene på choke 

panelet 
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26. Hvilke av følgende må vi vite for at en leak-off test (LOT) skal være korrekt? To svar 

a. Den kondisjonerte slam vekten i hele brønnen 

b.  Slam volumet i annulus fra casing sko til overflaten 

c. Sakte sirkulasjons rate 

d. Trykk begrensingen på slam pumpen 

c. Slam hydrostatisk trykk på casing sko 

 

27. Når bør borer ta SCRer. 3 svar 

a. I begynnelsen av hvert skift 

b. Etter at brønnen er blitt stengt inn på en kick 

c. Før kjøring av casing 

d. Etter endring av slam vekt 

e. Etter endring av liner størrelse på pumpen 

 

28. Hvilket kritisk trykk beregnes på bakgrunn av Leak-off test (LOT) resultatet? 

a. Dynamisk casing trykk 

b. Endelig sirkulasjonstrykk (FCP) 

c. Initielt sirkulasjons trykk (ICP) 

d. Maksimalt tillat annular overflate trykk (MAASP) 

 

29. I hvilken situasjon vil du forvente at oppsprekkings trykket kan endre seg? 

a. Etter en formasjons endring i åpent hull seksjonen 

b. Hver gang borevæske tettheten endres 

c. Når SICP er høyere enn MAASP 

d. Når BHA eller bit har blitt skiftet 

 

30. Når en LOT utføres, hvilke parametere må være nøyaktig målt og registrert? 

a. Væske volumet i åpent hull, tettheten av væsken i bruk og sant vertikalt dyp (TVD) 

b. Væske volumet i casingen og målt dyp (MD) 

c. Pumpetiden frem til leak-off og målt dyp(MD) 

d. Væske volumet som er pumpet, tettheten av væsken i bruk og TVD 

 

31. Under andre sirkulasjon med borers metode får vi en utvasking i borestrengen.  Hvordan kan vi 

holde BHP stabilt? 

a. Hold casing trykk konstant på opprinnelig SIDP til strengen er fortrengt , deretter hold FCP på 

borestrengen 

b. Steng choke for å kompensere for tapet i borestreng trykk 

c.  Hold borestreng trykk konstant på ICP 

d. Hold borestreng trykk konstant på FCP 
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32. På en offshore jack-up rigg blir en gass kick sirkulert ut av en brønn. Choke operatører ser en 

betydelig trykk økning på kill line måleren og deretter på borestrengen. Trykk måleren på choke line 

viser ingen signifikant endring. Hva har skjedd med sirkulasjons systemet? 

a. På en jack-up rigg er slike trykk endringer vanlig, det skyldes rigg hiv 

b. Choke line er delvis blokkert 

c. Åpen hull seksjon er delvis blokkert grunnet leire  (balling) på stabilisatorene 

d. Kill line er helt eller delvis blokkert 

 

33. Brønn data 

13 3/8"  casing er satt på 1500m TVD 

Formasjons styrken er 250 bar (Funnet vha LOT) 

Nåværende slam vekt er 1,20 sg 

Hva er max tillatt slamvekt? 

a. 1,69 sg 

b. 1,62 sg 

c. 1,70 sg 

d. 1,80 sg 

 

34. En brønn er på 1524m og slam vekt er 1,18 sg.  Kaks i annulus har økt slam vekten med 0,02 sg.  

Hva er det endelige BHP hvis pumpene ble stoppet? 

a. 179 bar 

b. 176 bar 

c. 190 bar 

d. 172 bar 

 

35. Hvilke av de følgende er god praksis for boring i områder der en forventer H2S?. 3 svar 

a. Bruk S-135 borerør 

b. Bruk X-95 borerør 

c. Bruk sink karbonat 

d. Bruk slam med høy PH 

 

36. H2S frigjøres under en brønnkontroll hendelse. Hva er risikoen for personellet? 

a. Risikoen er minimal siden H2S er lite giftig og lettere enn luft 

b. Risikoen for personell er liten men utslippet kan ha stor skadelig effekt på miljøet 

c. Risikoen for personellet er stor siden H2S gass er svært giftig og tyngre enn luft 

d. Det er ingen risk siden H2S ikke er giftig og dermed ingen risiko 

 

 

 



August 2021  -  Nye Overflate øvelser 

Side 18 av 18 
 

37. Hva bør gjøres hvis personen på shakerne oppdager en øning i kaks størrelse og overflømming av 

shakerne? 

a. Kontakt supervisor 

b. Informer borer om at han bør ta en flow sjekk 

c. Åpne shaker bypass linen 

d. Skifte shaker screens 

 

38. Brønn data 

Hull TVD   2645 m 

5" borestreng kapasitet  9,3 l/m 

6,5" DC kapasitet  4,01  l/m 

BHA lengde   236 m 

Overflate liner    1908 l 

Pumpe kapasitet  19,08 l/slag 

Pumpe rate    30 spm 

En kick ble tatt etter å ha trukket 283 m med 5" borestreng av bunn. Hvor lang tid vil det ta å 

sirkulere tungt slam fra aktiv pumpene til bit? 

a. 52,1 min 

b. 41,4 min   

c. 39,5 min 

d. 36,2 min 

 

39. Hva er best praksis fra et brønn kontroll perspektiv når en kjører casing? 

a. Flow sjekk hver 10. joint 

b. Regn ut trippe skjema ved bruk av lukket ende fortrengning 

c. Overvåk lukket ende fortrengning på aktiv systemet 

d. Bruk en selv-fyllende float ventil, overvåk at åpen ende fortrengning returnerer til tripp tank 

 

40. Under andre sirkulasjon med borers metode oppstod en utvasking av borestrengen mens 

drepeslam ble pumpet ned strengen. I denne situasjonen, hvilket trykk ville forbli konstant? 

a. Casing trykket 

b. Borestreng trykket 

d. Sakte sirkulasjons rate trykket 

e. Ingen trykk ville være stabile 

 

41. Under andre sirkulasjon av borers metode når vi pumper drepeslam fra overflaten til bit, hvilke 

trykk slak være konstant? 

a. Borestreng trykk 

b. Casing trykk 

c. Initialt sirkulasjons trykk 
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42. Under utsirkulering av en kick med borers metode mens bunnhullstrykket holdes konstant, 

synker annulus trykket før det gradvis øker igjen. Hva kan ha forårsaket dette. 

a. En endring i pumpe rate 

b. En reduksjon i kick høyde 

c. En utvasking på choken 

d. En utvasking i borestrengen 

 

43. Under en brønnkontroll operasjon ser supervisor at casing trykket øker hurtig og ber borer raskt 

stoppe pumpene for å ikke påføre for mye trykk på det åpne hullet.  Hva kan ha forårsaket den raske 

økningen i casing trykk? 

a. En mistet bit dyse 

b. En plugget bit dyse 

c. En plugget choke 

d. En utvasking i borestrengen 

 

44. Under oppstart av en brønndrepe operasjon blir choken stående fast i åpen posisjon. Hva må 

gjøres? 

a. Redusere pumperaten slik at man kan operere manuell choke 

b. Øke pumperaten for å øke annular friksjonstap 

c. Stopp pumpen og steng en ventil oppstrøms fra choken 

d. Uten å stoppe pumpen, skift over til manuell choke 
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Fasit Prinsipper og Prosedyrer 

 

1. c 18. d 35. b,c,d 

2. b 19. c 36. c 

3. d 20. a 37. b 

4.b 21. c 38. c 

5.c 22. c 39. d 

6.b 23. a 40. a 

7.c,e 24. c 41. b 

8.d 25. b 42.b 

9. b 26. a,e 43. c 

10. d 27. a,d,e 44. c 

11.a 28. d  

12.  c 29. a  

13. a 30. d  

14. d 31. a  

15. a 32. b  

16.b 33. a  

17. c 34. a  

 


