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New Subsea Technology løser utmattingsproblemer for brønnhoder 

NST har utviklet et nytt brønnfundament på oppdrag fra Aker BP, og leverer det kommersielt 

ferdige produktet til Aker BP nå i august.  Utviklingen har tatt 8 måneder, er koordinert av 

NST, og gjort i samarbeid med Neodrill og to andre leverandører. 

 

 
 

Lanserer verdens sterkeste brønnfundament - Strongest there is! 

Så vidt vi vet er dette brønnfundamentet det sterkeste på markedet. Eksisterende og 

tilsvarende systemer har hatt styrke- og utmattingsbegrensinger.  Vi har tatt utgangspunkt i 

maksimallastene som er utviklet av industrien og DNVGL de siste årene, og designet første 

produktet med god sikkerhetsmargin. Vi kan også gjøre produktet enda sterkere dersom 

nødvendig. 

 

Designet for høyeste laster og utmattingsscenarier 

Brønnfundamentet er designet for de høyeste lastene i henhold til Norsok standard og 

DNVGL anbefalinger.    På 125 m vanndyp og ved bruk av BOP på 400 mT har systemet et 



utmattingsliv på over 119 dager med designfaktor på x10.  Systemet er designet for et 

bøyemoment som tilsvarer en folkevogn på strak arm 1300 m unna.  Systemet kan også holde 

over 2000 mT med vertikal vekt. 

 
 

Tar bort sveiseskjøtene 

Gjennom vårt tidligere arbeid med brønndesign på dypt vann, har vi erfart de konvensjonelle 

brønnfundamentenes begrensninger i styrke og utmatting, da spesielt relatert til de øverste 

sveiseskjøtene i systemet.  De har vært gjenstand for betydelige designiterasjoner for å oppnå 

maksimalt utmattingsliv og styrke.  Vi har imidlertid  fjernet sveisskjøtene i kritiske områder, 

og tatt utgangspunkt i et større maskinert produkt.  Geometrier og design alternativer er 

analysert ved hjelp av FEA (Finite Element Analysis) for å optimalisering..  Dette løser 

problemet som industrien har regnet på i 10 år, så vi er godt fornøyd med resultatet. 

 

Overføring av laster til formasjonen 

Sugeanker teknologi er brukt til å overføre laster til formasjonen, godt kjent gjennom 

Neodrill’s CAN® system.  Det spesialkonstruerte boresystemet integreres med CAN® for 

optimal lastoverøring og stabilitet. 



 
 

Tar i bruk kompaktflensteknologi for brønnsystemer 

NST har jobbet tett med leverandører av kompaktflenser og videre utviklet dette systemet for 

brønnapplikasjoner.  Kompaktflensteknologien er unik ved at det er en statisk kobling som 

kan brukes i dynamiske applikasjoner.  Dette er tidligere brukt i forbindelse med dynamiske 

riser systemer og lignende.  Den nye applikasjonen gjør at vi kan optimalisere industriens 

designkrav for kraftoverføring og brønntrykk separat, noe som forenkler oppgaven. 

 

Samarbeid med subsealeverandørene – tilpasset standard boresystemer og produkter 

Vi har fokusert på at våre løsningen ikke skal medføre noen begrensninger eller være 

spesialprodukter med et lite bruksområde.  Derfor er brønnfundamentet basert på et 18 3/4 

standard brønnhode, som leveres av alle subsealeverandører og passer standard boreutstyr og 

brønnkonstruksjonsutstyr.  Vi har også brukt vår erfaring innenfor boring og brønn til å sørge 

for at utstyret er praktisk å bruke til alle brønnkonstruksjonsaktiviteter. Samtidig tar vi 

utgangspunkt i den ekspertise som finnes, slik at vi ikke finner opp kruttet på nytt.  

Samarbeidspartnerne har derfor vært viktig for å kunne levere dette systemet til kunden. 



 

 

Utviklet i samarbeid med Aker BP – kommersielt tilgjengelig nå! 

Aker BP har bestilt første produkt, som vil være klar til levering i august 2018.  Systemet er 

tenkt brukt så snart en egnet brønn er identifisert.  Vi estimerer leveringstid for nye produkter 

etter bestilling på omkring 5-6 måneder. 

 

 

Sparer tid og penger 

Brønnfundamentet vil installeres fra båt med kran og ROV før boreoperasjonen begynner, og 

riggen kan derfor fokusere på den kritiske delen av boreoperasjonen når den ankommer feltet.  

Vi forventer at systemet sparer operatøren for endel tid og kostnader, og reduserer også 

eksponeringen offshore, noe som reduserer risiko, bedrer sikkerheten og reduserer utslipp til 

miljøet. 

 
 

 


