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C
CAPETE HIDR
RAULIICE SI CAPET
C
TE HID
DRAULICE
M
MOTOA
ARE

Capul hidraaulic CH connstituie elem
mentul de leggătură dintree garnitura de
d prăjini caare se roteştte şi partea fixă a
instalaţiei dee foraj, asiguurând:
- susţinerea garnitturii de prăjinni în timpul rotirii;
r
p furtunul rotary şi prăj
ăjinile de foraaj care se rottesc.
- circuulaţia fluidullui de foraj prin
Acestea se eexecuta in urm
matoarele vaariante: CH-225; CH-80 sii CH-100.
Capul hidrauulic motor CHM constituuie elementull de legăturăă dintre garniitura de prăjini care se roteşte şi parteea fixă
a instalaţiei dde foraj, asig
gurând:
- susţinerea garnitturii de prăjinni în timpul rotirii;
r
p furtunul rotary şi prăj
ăjinile de foraaj care se rottesc;
- circuulaţia fluidullui de foraj prin
- rotirrea garnituriii de foraj (se preia rolul capului
c
hidraaulic şi al meesei rotative)
Acţionarea capului
c
hidraaulic motor se face de la o unitate de presiune
p
(gen
nerator de en
nergie hidrauulica).
Acestea se eexecuta in urm
matoarele vaariante: CHM
M-50 si CHM
M-80.
onformitate cu
c prevederile
Capete hidrraulice si caapete hidraullice motoaree sunt proiecctate si executate în co
standardelorr API Spec. 8C,
8 în nivelele de calitatee PSL1 si PS
SL2 si nivelelle de perform
mantã SR1, S
SR2, SR3, SR
R4
si SR5.
Nivelele de ccalitate PSL1 si PSL2 suunt conform API
A Spec.8C
C, astfel:
PS
SL1 - includee practica currentã de fabricatie;
PS
SL2 - includ
de toate cerintele tehnice impuse dee PSL1, pluus unele connditii tehnicee suplimentaare
applicate în practicã de fabrricantii si de utilizatorii capetelor hidrraulice.
minat de cerintele suplim
mentare apliccate asupra capetelor
c
hiddraulice num
mai
Nivelul de pperformantã este determ
când se menntioneazã în comanda cuumpãrãtoruluui sau în conttract si acesttea pot fi, duupã caz, una sau mai multe
din urmãtoarrele:
Pentru capettele hidraulicce executate în conformittate cu API Spec.
S
8C:
a. SR1 - Testarrea la sarcinaa de probã
NOTÃ: Penttru capetelorr hidraulice testarea
t
la sa
arcinã este obligatorie
o
chhiar dacã nuu se cere.
b. SR2 - Probe la temperatuuri scãzute
c. SR3 - Carteaa de date
metricã nedisstructivã a pieeselor turnatte
d. SR4 - Examinarea volum
metricã nedistructivã a pieeselor forjatee
e. SR5 - Examiinarea volum
NOTÃ: Oricce alte condittii suplimentaare pot fi connvenite întree producãtor si beneficiarr.
Dimensiunille suprafeteloor de contactt ale toartei cu
c carligul m
macaralei resppectã API Sp
pec. 8C.
Dimensiunille filetelor dee legatura (fuus, lulea) resppecta API Sppec 7-1; APII Spec 5B.
Nivelul calittativ si perforrmantele tehhnice dau siguurantã în expploatare a cappetelor hidraaulice.
Pentru Capeetele hidraulicce motoare se
s pot livra unitati
u
generaatoare de eneergie hidrauliica.
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CAPE
ETE HIIDRAU
ULICE
CH
H-25
DE
ESCRIERE CONSTRU
UCTIVÃ
C
Capul hidraullic se compuune dintr-o parte
p
fixă, prrin care
se suspeendă în cârligul macaraleei şi o parte mobilă, de care se
suspendăă garnitura de
d prăjini.
Partea fixă se compunee, la rândull ei, dintr-oo piesă
l baza sa un rulment prrincipal
cilindriccă (corp) carre cuprinde la
(axial) dde mare cappacitate şi doi rulmenţi radiali cu bbile. La
partea suuperioară esste un capacc de care este fixat bigluu pentru
suspendaare în cârliguul macaralei.. Sistemul dee etansare îm
mpotriva
pătrundeerii fluiduluii de lucru în
î zona rulm
menţilor se fface cu
manşeta de rotaţie cu
c buză antiipraf care prresează pe o bucsă
l
cromată.. La partea superioară a capacului este fixată luleaua,
care asiggură legăturaa capului hidrraulic cu furttunul rotary.
Partea mobilăă cuprinde fusul,
f
care este
e
piesa rotitoare
principală, prin gaurra căruia se asigură circculaţia fluiddului în
ul se terminăă la extremittatea inferioaară cu o
timpul luucrului. Fusu
reducţie cu filet stânnga, pentru legătura
l
cu prăjina
p
de anntrenare
r
prrincipal, priin gulerul ssuperior
şi se spprijină pe rulmentul
practicatt în el.
L
La partea infeerioară sunt două
d
piuliţe cu siguranţăă pentru
strângereea axială a ruulmenţilor.
T
Tot un sistem
m de etanşaree cu manşetăă de rotaţie ccu buză
este şi laa partea inferrioară a capuului hidraulic.
L
Legătura întrre partea fixxă şi partea mobilă se face
f
cu
ansambllul numit „Etanşarea ţeviii de spălaree”, care se coompune
dintr-un set de garnnituri specialle fixate în carcase cu ajutorul
a
unor ineele distanţier.. Pentru etannşare frontalăă sunt utilizaate inele
„O”.
G
Gresarea sisteemului de etanşare este realizată
r
cu ajutorul
a
unui ungător amplaasat lateral prin
p
care see introduce unsoare
u
consistenntă.
CAR
RACTERIS
STICI TEHN
NICE
-

S
Sarcina maxim
mă de lucru...............................................................................225 tf
T
Turaţia maxim
mă....................................................................................300 rot//min
F
Filetul reducţiei.................................................................31/2 RE
EG LH (31/2 N-st)
F
Filetul lulelei............................................................................ TE1-70
T
(2 7/8 NU)
Innclinarea luleelei............................................................................................... 15º
P
Presiunea de circulatie
c
maaximă a fluid
dului de forajj...................................700 bar
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CAPE
ETE HIIDRAU
ULICE
CH
H-80

Capul hidrau
ulic se compuune din:
-Partea fixaa-cuprinde coorpul capuluii hidraulic caare
este susstinut de o tooarta pentru suspendare
s
înn cârligul
macaraalei si articulaata la capetelle inferioare in bolturi. Corpul
C
este acooperit de cap
pacul principaal pe care e fixata
f
luleauaa,
care asiigură legăturra capului hiddraulic cu fuurtunul rotaryy.
-Partea mobiila - ce se rotteste impreuna cu garnituura de
prajini (m
miscare deteerminata de Masa
M
Rotary)), o formeazaa
fusul CH
H sprijinit pe rulmentul principal si gh
hidat radial pe
p doi
rulmentii, care sunt unsi
u cu ulei mineral.
m
Fusuul se terminăă la
extremittatea inferioaară cu o reducţie cu filet stânga
s
sau
dreapta. Permite rotirea garniturii in stanga saau dreapta
Cele doua ettansari cu maansete de rotatie, bolturile
toartei sii garniturile tevii
t
de spalaare sunt unsee cu unsoare
consistennta ce se intrroduce prin ungatoare.
u
Sistemul de etansare
e
împpotriva pătrunderii fluiduului de
lucru în zona rulmennţilor se facee cu manşeta de rotaţie cuu buză
antipraf..
T
Tot un sistem
m de etanşaree cu manşetă de rotaţie cuu buză
este şi laa partea inferrioară a capuului hidraulic.
L
Legătura între partea fixăă şi partea mobilă
m
se faace cu
ansambllul numit „Ettanşarea ţeviii de spălare””, care se com
mpune
dintr-un set de garnnituri specialee fixate în carcase
c
cu ajjutorul
unor ineele distanţieer. Gresareaa sistemului de etanşare este
realizatăă cu ajutorul unui ungătoor amplasat lateral
l
prin ccare se
introducce unsoare coonsistentă.

CAR
RACTERIST
TICI TEHNICE
-

Sarcina maxximă de lucruu.............................................................................................80 tf
t
Turaţie maximă …………
…………………………….…............................…
…300 rot/minn
Filetul cuplaajului fusuluii ...............................................3 ½“ IF
F (NC38) dreeapta / stangaa
Filetul luleleei................................................................................................................LP 2”
2
Inclinarea lu
ulelei..............................................................................................................15º
Presiunea dee circulatie maximă
m
a fluiidului de forraj .............................................210 baar
Sens rotatie fus.........................................................................................dreeapta / stangaa
p skid tip saanie petrolierra
Transport caap hidraulic.....................................................fixat pe
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CAPE
ETE HIIDRAU
ULICE
CH
H-100
DE
ESCRIERE CONSTRU
UCTIVÃ
Capul hidrau
ulic se compuune din:
-Partea fixaa-cuprinde coorpul capuluii hidraulic caare
este susstinut de o tooarta pentru suspendare
s
înn cârligul
macaraalei si articulaata la capetelle inferioare in bolturi. Corpul
C
este acooperit de cap
pacul principaal pe care e fixata
f
luleauaa,
care asiigură legăturra capului hiddraulic cu fuurtunul rotaryy.
-Partea mobiila - ce se rotteste impreuna cu garnituura de
prajini (m
miscare deteerminata de Masa
M
Rotary)), o formeazaa
fusul CH
H sprijinit pe rulmentul principal si gh
hidat radial pe
p doi
rulmentii, care sunt unsi
u cu unsoaare consistennta. Fusul see
termină la extremitattea inferioarăă cu un cuplaaj si o reducţţie cu
filet stânnga sau dreappta. Permite rotirea garnituri in stangaa sau
dreapta.
Cele doua ettansari cu maansete de rotatie, bolturile
toartei sii garniturile tevii
t
de spalaare sunt unsee cu unsoare
consistennta ce se intrroduce prin ungatoare.
u
Sistemul de etansare
e
împpotriva pătrunderii fluiduului de
lucru în zona rulmennţilor se facee cu manşeta de rotaţie cuu buză
antipraf..
T
Tot un sistem
m de etanşaree cu manşetă de rotaţie cuu buză
este şi laa partea inferrioară a capuului hidraulic.
L
Legătura între partea fixăă şi partea mobilă
m
se faace cu
ansambllul numit „Ettanşarea ţeviii de spălare””, care se com
mpune
dintr-un set de garnnituri specialee fixate în carcase
c
cu ajjutorul
unor ineele distanţieer. Gresareaa sistemului de etanşare este
realizatăă cu ajutorul unui ungătoor amplasat lateral
l
prin ccare se
introducce unsoare coonsistentă.
ACTERISTIC
CI TEHNIC
CE
CARA
-

Sarcina maximă de lucru............
l
..........................................................................1000 tf
m
……
……………...........…….......……..……
………............…200 rot/m
min
Turaţie maximă
Filetul reductiei .................................................................4
4 ½ “ REG, dreapta
d
/ stannga
P 2”
Filetul luulelei...........................................................................................................LP
Inclinareea lulelei..........................................................................................................15º
Presiuneea de circulattie maximă a fluidului dee foraj...........................................345 bbar
Sens rottatie fus.......................................................................................dreapta / stannga
Transpoort cap hidrauulic...............................................................................fixat pe skkid
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CAPE
ETE HIDRAU
ULICE MOTO
OARE
CHM
M-80
DE
ESCRIERE CONSTRU
UCTIVÃ
Capuul hidraulic motor
m
pentruu 80 tf este un
n mecanism cu
acţionaree hidrostaticăă care permite sustinereaa si rotirea
garnituriilor de prăjinni cu turaţii şi momente variabile
v
în
ambele ssensuri şi efeectuarea circuulaţiei de flu
uid, preluând rolul
capului hhidraulic şi al
a mesei rotattive.
Capuul hidraulic se
s compune din
d doua gruupe de piese:
prima foormata din piiese stationarre in carlig, iar
i a doua forrmata
din piesee in miscare de rotatie fatta de primelee.
Din grupa pieselor stationaree face parte corpul
c
capului
hidraulicc in care estee fixat rulmenntul principaal si toartele
articulate in corp. Dee corp este prrins, la partea inferioara,
mat dintr-un
sistemull de actionaree a capului hidraulic, form
reductorr in doua trep
pte, pe care se monteaza doua
d
motoarre
hidraulicce.
Din grupa piesellor rotitoare face
f
parte fusul, care se
p rulmentull principal si care este preevazut cu
sprijina pe
alezajul de trecere a fluidului dee foraj, avand
d la partea
nic de legatura cu robineetul de siguraanta;
inferioarra filetul con
legatura din partea suuperioara a fusului si luulea este asigurata
G
sisteemului de
prin ansaamblul tevii de spalare. Gresarea
etanşare este realizattă cu ajutorull unui ungătoor amplasat lateral
l
prin caree se introduce unsoare coonsistentă.
Reduuctorul cu dooua trepte aree o constructtie robusta sii
compactta, de carcasaa sa se prind motoarele hidraulice
h
cu corp
inclinat cu
c pistoane axiale.
a
Capuul hidraulic motor
m
este prrevazut cu un
n sistem de
preluare a momentullui reactiv foormat din dou
ua brate care sunt
ghidate ppe doua cablluri din cadrrul Dispozitivvul antirotiree.

CARA
ACTERISTIC
CI TEHNIC
CE
- Sarcinna maximă de
d lucru....................................................................................................80 tf
- Filet dde legatura Robinet
R
de siguranta-Garnnitura...........................3 1/2
1 in IF dreaapta / stanga
- Filetuul lulelei.....................................................................................................................LP 2”
- Inclinnarea lulelei.....................................................................................................................15ºº
- Presiuune de circulatie maximaa a fluidului de
d foraj.......................................................340 bar
- Momeent de torsiun
ne maxim.......................................................................................800 kgfm
- Turatiia la momenttul de torsiunne maxim..................................................................90 rot/min
- Turatiia maxima.......................................................................................................140 rot/min
- Momeent la turatiaa maxima.........................................................................................500 kgfm
- Sens rrotatie.......................................................................................................dreaapta / stanga
- Presiuune maxima in sistemul de
d actionare hidraulic......
h
................................................290 barr
- Debituul in sistemu
ul de actionarre hidraulic......................................................................280/minn
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CAPE
ETE HIDRAU
ULICE MOTO
OARE
CHM
M-50
DE
ESCRIERE CONSTRU
UCTIVÃ
Capuul hidraulic motor
m
pentruu 50 tf este un
n mecanism cu
acţionaree hidrostaticăă care permite sustinereaa si rotirea
garnituriilor de prăjinni cu turaţii şi momente variabile
v
în
ambele ssensuri şi efeectuarea circuulaţiei de flu
uid, preluând rolul
capului hhidraulic şi al
a mesei rotattive.
Capuul hidraulic se
s compune din
d doua gruupe de piese:
prima foormata din piiese stationarre in carlig, iar
i a doua forrmata
din piesee in miscare de rotatie fatta de primelee.
Din grupa pieselor stationaree face parte corpul
c
capului
hidraulicc in care estee fixat rulmenntul principaal si toarta
articulata in corp. Dee corp este prrins, la partea inferioara,
mat dintr-un
sistemull de actionaree a capului hidraulic, form
reductorr intr-o treaptta, pe care see monteaza doua
d
motoaree
hidraulicce.
Din grupa piesselor rotitoaare face parrte fusul, caare se
e
prevazuut cu
sprijina pe rulmenttul principall si care este
alezajul de trecere a fluiduluii de foraj,, avand la partea
l
din partea
inferioarra filetul dee legatura cuu reductia; legatura
superioaara a fusuluui si lulea este
e
asiguratta prin ansaamblul
tevii de spalare. Greesarea sistem
mului de etannşare este realizată
cu ajutorrul unui ungător amplasaat lateral prinn care se intrroduce
unsoare consistentă.
Redductorul cu o treapta are o constructiee robusta si
compactta, de carcasaa sa se prind motoarele hidraulice
h
orbbitale.
Capuul hidraulic motor
m
este prrevazut cu un
n sistem de
preluare a momentullui reactiv foormat din dou
ua brate care sunt
ghidate ppe doua cablluri din cadrrul Dispozitivvul antirotiree.

CARA
ACTERISTIC
CI TEHNIC
CE
- Sarcinna maximă de
d lucru......................................................................................................50 tf
t
- Filet dde legatura cuplaj-Garnit
c
tura...................................................4 1/2 REG dreeapta / stanga
- Filetuul lulelei.................................................................................................................LP 2 7/88”
- Inclinnarea lulelei.......................................................................................................................155º
- Presiuune de circulatie maximaa a fluidului de
d foraj.........................................................140 baar
- Momeent de torsiun
ne maxim.........................................................................................400 kgfm
m
- Turatiia la momenttul de torsiunne maxim....................................................................60 rot/minn
- Turatiia maxima.........................................................................................................120 rot/minn
- Momeent la turatiaa maxima...........................................................................................200 kgfm
m
- Sens rrotatie.........................................................................................................dreeapta / stangaa
- Presiuune maxima in sistemul de
d actionare hidraulic......
h
.................................................150 barr
- Debituul in sistemu
ul de actionarre hidraulic.......................................................................200/miin
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Descriere

Sarcina maxxima de
lucru
Filet de legaatura CHGarnitura
Filet de legaatura
Lulea- Furtuun Rotary
Presiunea m
maxima de
circulatie
Turatia maxima
Moment la tturatia
maxima
Moment de ttorsiune
maxim
Turatia la m
momentul
de torsiune m
maxim
Presiune maaxima in
sistemul de aactionare
hidraulic
Debitul in siistemul de
actionare hiddraulic
Sens rotatie

CH 25

tf

Cod IBA
AN BCR Câmp
pina R O 5 2 R N C B 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1

Cap hidrau
ulic
CH 80

CH100

Cap hidrauliic motor
CHM50
CHM 80

25

80

100
0

50

80

3 /2 “ REG
LH
TE1-70
(2 7/8 NU)

3 1/2 “ IF

41/2 “ REG
R

4 1/2 REG

3 1/2 in IF

2” LP

2” LP
L

2 7/8” LP

2”LP

bar

70

210

345
5

140

340

rot/min

300

300

200
0

120

140

kgfm

-

-

-

400

500

kgfm

-

-

-

400

800

rot/min

-

-

-

60

90

bar

-

-

-

150

290

l/min

-

-

-

200

280

-

stanga

stanga/dreappta

stanga/drreapta

stang
ga/dreapta

s
stanga/dreapta
a

-
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