SERWIS SLICKLINE
Zakres usług:
• Szablonowanie rur wydobywczych
• Perforacja mechaniczna rurek syfonowych
• Zapuszczanie i posadawianie ciśnieniomierzy wgłębnych
(ciśnienie, temperatura)
• Zamykanie i otwieranie tulei cyrkulacyjnych
• Zapuszczanie i posadowanie korków zaślepiających
w łącznikach posadowych
• Zapinanie zwężek w odwiertach produkcyjnych
• Prace instrumentacyjny z slickline
• Zapuszczanie samplertów do badań PVT
• Czyszczenie łączników posadowych
za pomocą specjalnych szczotek

SPRZĘT
Elektroniczne ciśnieniomierze wgłębne
• Zakres ciśnień 400, 690 bar
• Zakres temperatur y do 150 C
̊
• Przystosowane do pracy w warunkach kwaśnych
• Pojemność pamięci od 1 400 000 do 4 200 000 punktów

1994 Man 12192 4x4, 1994 Man 17192 4x4
oraz 2010 Man TGS 6x6
Wyposażony w napędzany wałem odbioru mocy
z silnika trakcyjnego samochodu, hydrauliczny wyciąg
z pojedynczym bębnem, z drutem o średnicy 0.108"
• Długość drutu: 6000 m
• Wyposażenie ciśnieniowe: ciśnienie robocze 5000
i 10000 PSI o średnicy wewnętrznej 3"
• Wyposażenie wyciągu: sekcje śluzy, prewenter na drut,
głowiczka uszczelniająca z kółkiem

15/16" SR male thread for direct
connection to slick line string

standard 1/2" string ﬁshing neck

PC connection on rear of battery as back-up

Man D 0826LF07 4x4 oraz Man D 0826LF05 4x4

encased, fuse protected one cell P15 Smart battery
for up to 13 months continuous recording
with gauge consumption monitoring

głowiczka uszczelniająca z kółkiem

unique transversal connection
system to prevent disconnetion
unique shock absorbing circuit
board mounting system
1,400,000 data points memory
1s to 18 hours scanning rate, 0s to 41 days delay
64 intervals programming or on battery connetion
calibration and setting parameters recorded in the guage

19"

• Silnik hydrauliczny: Vickers 35M115
• Pompa hydrauliczna: Vickers 35VQ38
• Długość drutu: 9100 m
• Przekładnia: Funk HMD 23155
• Wyposażenie wyciągu: sekcje śluzy, prewenter na drut,

stainless steel circuit board protecting cover
piezoresistive pressure snesor, up to 15000 PSI resolution
0.5 degF accuracy, 0.001degF sesolution
with pressure relief design

Wyciąg elektryczny - K SurveyLine ASEP
• Silnik elektryczny: 3-faz 15KW
• Zasilanie: 63A 5p Zabezpieczenie Is=40A
• Bęben wyciągowy: drut 0.108" L - 6000m
• Układ hydrauliczny - z zamkniętym obiegiem o pojemności 150l
i maksymalnym ciśnieniu roboczym w układzie 40MPa
• System pomiarowy: mechaniczny licznik głębokości
oraz analogowy system pomiaru ciężaru

double O-rings twin seal
renewable metal-to metal seal for extanded test in gas wells
glass seal main connection
to always keep the gauge closed

easy-moving sleeve for additional contacts protection
double O-ring seal for better adn safer
connection in a DST carrier
side pressure port for running two gauges in tandem
15/16" SR female thread for direct connection to slick line string
1/4" NPT direct connection to surface equipment

Siedziba Główna
Exalo Drilling S.A.
Pl. Staszica 9
64-920 Piła
Polska
tel: +48 67 215 13 00

Dział Sprzedaży
ul. Naftowa 3
65-705 Zielona Góra
tel: +48 68 329 55 55
fax: +48 68 325 64 42
e-mail: sales@exalo.pl

Czechy
tel: +48 134372194
e-mail: czechy@exalo.pl

Libia
tel/fax: +218913234151
e-mail: libia@exalo.pl

Kazachstan
tel/fax: +77272279688
e-mail: kazachstan@exalo.pl

Pakistan
tel: +922135874136
e-mail: pakistan.branch@exalo.pl

