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Tubo de injeção de fluido com gola, para coluna de ensaio, com sistema de travamento por batente em gaveta de cabeça de poço
de perfuração onde um tubo de injeção de fluido (1) para uso em coluna de ensaio (E) de equipamento de sondagem recebe na
extremidade inferior, imediatamente acima de seu bocal com roscas internas (5), uma gola (6) incorporado externamente. Após a
inserção da coluna de ensaio (E) poço de perfuração (P) adentro e acoplado o tubo de injeção de fluido (1), estando fechadas as
gavetas do (G) BOP (sistema de prevenção de "Blow Out"), a gola (6) mantém-se posicionada logo abaixo da borda inferior
dessas referidas gavetas (G), fechadas. Com a injeção de fluido, caso a coluna de ensaio (E) seja empurrada para cima e deslizar, o
tubo de injeção de fluido (1) acoplado ao ser expelido do poço trava-se por sua gola (6) sob a borda inferior das gavetas (G). Com
esse travamento em sistema de batente entre gola (6) e borda das gavetas (G), é impedido que a coluna de ensaio (E) vença a
vedação as forças de atrito das gavetas (G) e seja expelida pela plataforma do equipamento de sondagem.



"TUBO DE INJEÇÃO DE FLUIDO COM GOLA, PARA COLUNA DE

ENSAIO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR BATENTE EM

GAVETA DE CABEÇA DE POÇO DE PERFURAÇÃO"

Refere-se o presente relatório descritivo, a um pedido de patente

de invenção para uma adaptação feita no tubo pelo qual é injetado o

fluido pela coluna de ensaio em poço de perfuração. Como novidade o

referido tubo de fluído recebe uma gola e, após rosqueado à caixa

roscada da haste superior parcialmente exposta na cabeça do poço,

formará um batente contra a gaveta fechada do BOP (sistema de

prevenção de fluxo descontrolado).

Após a injeção de fluido, para a etapa de ensaio (onde são

determinadas as capacidades de absorção e fratura da rocha, a pressão

imposta dentro do poço, durante o teste, causa uma força de baixo para

cima, quando então a coluna de ensaio será impedida de ser expelida

pelo travamento da gola do tubo contra a borda inferior da gaveta

fechada do BOP.

ESTADO DA TÉCNICA

Como é de conhecimento, durante a perfuração de poços em

sistemas de sondagem, conforme o avanço algumas camadas atingidas

pela coroa de perfuração devem ser ensaiadas, em etapa denominada

"Teste de Absorção". Pela ação do fluido no fundo do poço será

estabelecido um histórico contendo as características do solo, para

posterior análise pelos responsáveis, para o prosseguimento das



operações de perfuração dentro das normas de segurança.

A título exemplificativo, pode ser citado o documento de patente

PI 8108500-1 denominado "ELEMENTO DE TUBO INTERIOR PARA

UM APARELHO DE ENSAIO DE SONDAGEM E PROCESSO PARA A

FABRICAÇÃO DE UM ELEMENTO DE TUBO INFERIOR" depositado

em 29. 12. 198 1.

Para o procedimento de ensaio, uma coluna tubular denominada

coluna de ensaio é inserida no poço de perfuração adentro, mantendo sua

haste superior parcialmente exposta na cabeça do poço com sua caixa

roscada posicionada para receber o rosqueamento do bocal roscado de um

tubo de injeção de fluido. Na plataforma, o tubo de injeção de fluido por

sua vez recebe o acoplamento do mangote de uma bomba ligada a um

reservatório de fluido e, em seguida, o referido tubo de injeção de fluido

é envolto pelo fechamento das gavetas BOP (sistema de prevenção de

influxos e ligação entre o revestimento e a cabeça do poço), formando

uma vedação sobre- a referida cabeça do poço.

Após fechadas as gavetas do BOP em volta do tubo de injeção de

fluido, a bomba é acionada para a injeção, passante coluna de ensaio e

incidindo contra o fundo do poço, pressurizando-o. Nessa condição, todo

o interior do poço, assim como a cabeça do poço, bem como o BOP,

fechado pelas gavetas, é submetido a grandes pressões que, impostas a

partir do fundo refletem contra o fundo da coluna de ensaio forçando-a

continuamente para cima.



Tal condição, juntamente com a parede lisa da coluna de ensaio,

favorecem que esta última vença as forças de atrito de travamento,

formada pelas gavetas fechadas sobre a coluna. Ao ser empurrada para

cima, a referida coluna de ensaio desliza pela passagem em volta do tubo

de fluido podendo mover-se em relação à sua posição original planejada

na plataforma, comprometendo assim a execução do teste e trazendo

riscos à operação e às equipes presentes na plataforma de operações.

OBJETIVO DA PATENTE

O tubo de injeção de fluido em questão, através de uma adaptação

em seu corpo vem provocar um inédito sistema de travamento que irá

impedir que a coluna de ensaio, sob forte pressão, "escape" pelas gavetas

BOP (sistema de prevenção de B ow Out").

Explicado superficialmente, passa o tubo de injeção de fluido e o

sistema que o envolve, motivos desse pedido de patente, a serem melhor

detalhados através dos desenhos anexos, pelos quais se vêem:

Figura 1 - vista em perspectiva- do tubo de injeção de fluido,

mostrando seu bocal superior roscado para rosqueamento do conector do

guindaste/sistema de elevação, bem como a entrada de fluido para o

acoplamento do mangote da bomba ligada ao reservatório de fluido. No

extremo inferior do referido tubo de injeção de fluido, anteriormente ao

seu bocal roscado (de rosqueamento à caixa roscada da haste da coluna

de ensaio), encontra-se incorporada uma gola externa, desenvolvida para

o travamento em sistema de batente contra as gavetas BOP. Nessa vista é



indicado o corte A-A;

Figura 2 - corte A-A;

Figura 3 - detalhes ampliados A, em perspectiva, mostrando o

bocal superior e o extremo inferior do tubo de injeção de fluido;

As figuras a seguir relacionadas, de 4 a 11, em vistas

esquemáticas, referem-se à instalação do tubo de injeção de fluido e seu

sistema de travamento desenvolvido para a coluna de ensaio. Tanto o

tubo de injeção de fluido quanto as hastes da coluna de ensaio e o poço

perfurado estão desenhados com extensão cortada, reduzida, para melhor

compreensão do sistema:

Figura 4 - mostra o poço efetuado pela coluna de perfuração do

sistema de sondagem gás/óleo e, junto à sua cabeça, envolta pelas

gavetas, a coluna de ensaio sendo inserida para a etapa de ensaio ou

testes, para a formação de um histórico sobre as características do solo;

Figura 5 - vista segundo figura anterior, mostrando a coluna de

ensaio sendo inserida no poço;

Figura 6 - vista segundo figura anterior, mostrando a coluna de

ensaio j á inserida. Pela caixa roscada da haste superior parcialmente

exposta na cabeça do poço é rosqueado o bocal inferior do tubo de

injeção de fluido, incorporando, imediatamente acima, a gola externa.

Junto ao bocal superior roscado, encontra-se a entrada de fluido;

Figura 7 - vista segundo figura anterior, mostrando as gavetas

fechadas, envolvendo a cabeça do poço e vedadas contra o corpo do tubo



de injeção de fluido. Ao lado detalhe B, mostrando ampliadamente a gola

externa incorporada em seu extremo inferior, posicionada logo abaixo da

borda das gavetas;

Figura 8 - vista segundo figura anterior, mostrando que o fluido

(por ação da bomba, não mostrada) está sendo injetado, passando pelo

mangote, pela entrada de fluido e pelo corpo tubular do tubo de injeção

de fluido, penetrando na coluna de ensaio e, finalmente, no fundo do

poço sob pressão;

Figura 9 - vista segundo figura anterior, mostrando que o fluido

atingiu a cabeça do poço;

Figura 10 - vista segundo figura anterior, mostrando que o fluido

exerce força a partir do fundo do poço e pressiona a coluna de ensaio

acoplada com o tubo de fluido, para cima, em direção à gaveta. Ao lado

detalhe C, mostrando ampliadamente, por setas, a pressão e força

impostas pelo fluido;

Figura 1 vista segundo figur anterior, mostrando o tubo de

injeção de fluido empurrado para cima juntamente com a coluna de

ensaio, quando a gola é delimitada sob a borda inferior das gavetas

formando, com esta, um sistema de travamento por batente. Nessa

condição a coluna de ensaio mantém-se interrompida em seu curso de

subida e é evitado que a mesma escape pelas gavetas e seja expelida do

poço perfurado. Tal sistema é mostrado ampliadamente, no detalhe D .

Em conformidade com os desenhos anexos, o "TUBO DE



INJEÇÃO DE FLUIDO COM GOLA, PARA COLUNA DE ENSAIO,

COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR BATENTE EM GAVETA DE

CABEÇA DE POÇO DE PERFURAÇÃO", objeto desse presente pedido

de patente de invenção, constitui-se a partir de um tubo de injeção de

fluido ( 1) para uso em coluna de ensaio (E) de equipamento de

sondagem, o qual possui extremidade superior com bocal roscado (2)

seguido de uma cabeça (3) dotada de entrada de fluido (4). Em sua

extremidade inferior, o tubo de fluido (1) possui um bocal roscado (5)

internamente e, imediatamente acima incorpora uma gola externa (6),

como mostram as figuras 1, 2 e 3.

Tendo a gola (4) incorporada como novidade, o tubo de injeção de

fluido ( 1), assim constituído irá possibilitar um inédito sistema de

travamento por batente para a coluna de ensaio (E) usada na etapa de

ensaio ou de testes, para formação de histórico das características de

solo (S) em poços perfurados (P), no trabalho de sondagem gás/óleo.

Como mostram as figuras - e 5, a coluna de ensaio (E) é

direcionada e introduzida pelo sistema de elevação do equipamento de

sondagem (não mostrado) poço (P) adentro, ultrapassando sua cabeça

(CA), onde encontram-se instaladas as gavetas (G) BOP (sistema de

prevenção de "Blow Out"). A coluna de ensaio (E) deixa exposta

parcialmente sua haste superior com a caixa roscada (C) livre. Em

seguida, pelo bocal roscado (5) de sua extremidade inferior, o tubo de

injeção de fluido (1) é rosqueado à caixa roscada (C) da haste superior



acoplando-se assim à coluna de ensaio (E), como mostram as figuras 6 e

7 .

Segue-se o fechamento das gavetas (G) que envolvem a cabeça do

poço (P) e são faceadas por suas bordas no corpo do tubo de injeção de

fluido (1), formando a vedação contra fluxo descontrolado de gás. Nessa

condição, a gola (6) do tubo de injeção de fluido (1), como mostra em

especial o detalhe B da figura 7, posiciona-se logo abaixo da borda das

gavetas (G) fechadas.

Após receber pela entrada de fluido (4), a conexão do mangote (M)

da bomba ligada ao reservatório de fluido (não mostrados), é iniciada a

injeção para o ensaio, como mostram as figuras 8 e 9, quando o fluído

passa pelo tubo de injeção de fluido ( 1) e também pela coluna de ensaio

(E) até atingir o fundo do poço (P). Em casos de grandes pressões

impostas pelo fluido a partir do fundo do poço (P), a coluna de ensaio

(E) tende a ser empurrada para cima e, por suas paredes lisas, vence as

forças de atrito ent re si mesma e a gaveta do BOP fechada e desliza,

sendo forçada a escapar das referidas gavetas (G), como mostra a figura

10 e seu detalhe ampliado C .

Nessa condição a coluna de ensaio (E), ao subir, carrega o tubo de

injeção de fluido (1) acoplado que, por sua gola (6), segundo o sistema

proposto nesse pedido de patente, trava-se sob a borda inferior das

gavetas (G). Como ilustra o detalhe D da figura 1, o travamento em

sistema de batente entre gola (6) e borda inferior das gavetas (G) impede



que a coluna de ensaio (E) vença a vedação das gavetas (G) e seja

expelida.

Estando a coluna de ensaio (E) devidamente travada, através do

sistema de sensores instalados na sonda, pode ser efetuado o ensaio com

exatidão sem prejuízo do histórico das características do solo no poço

(P) perfurado.



REIVINDICAÇÕES

1) "TUBO DE INJEÇÃO DE FLUIDO COM GOLA, PARA COLUNA

DE ENSAIO", constitui-se a partir de um tubo de injeção de fluido ( 1)

para uso em coluna de ensaio (E) de equipamento de sondagem, o qual

possui extremidade superior com bocal roscado (2) seguido de uma

cabeça (3) dotada de entrada de fluido (4), sendo que, em sua

extremidade inferior o referido tubo de fluido (1) possui um bocal

roscado (5) internamente, caracterizado por, imediatamente acima deste

(5) incorporar, externamente, uma gola (6).

2) "SISTEMA DE TRAVAMENTO POR BATENTE EM GAVETA DE

CABEÇA DE POÇO DE PERFURAÇÃO", de acordo com reivindicação

1, após introdução da coluna de ensaio (E) poço (P) adentro,

ultrapassando a cabeça de poço (CA) para receber o rosqueamento entre

sua caixa roscada (C) e o bocal roscado (2) do tubo de fluido ( 1), seguir-

se o fechamento das gavetas (G) BOP (sistema de prevenção de fluxo

descontrolado) faceando o corpo do_ referido tubo de injeção-de-fluido

( 1), o qual, nessa condição, é caracterizado por posicionar sua gola (6)

logo abaixo da borda inferior das gavetas (G) fechadas.

3) "SISTEMA DE TRAVAMENTO POR BATENTE EM GAVETA DE

CABEÇA DE POÇO DE PERFURAÇÃO", de acordo com reivindicações

1 e 2, após iniciada a injeção de fluido, passando peio mangote (M), pelo

tubo de injeção de fluido ( 1) e pela coluna de ensaio (E) até atingir o

fundo do poço (P), caso a pressão imposta a partir dali empurre a coluna



de ensaio (E) para cima, esta, ao carregar o tubo de fluido ( 1) acoplado é

delimitada no seu movimento pela gola (6), caracterizada por travar-se

por batente sob a borda inferior das gavetas (G), impedindo a referida

coluna de ensaio (E) de vencer as forças de atrito entre a dita coluna e as

gavetas do BOP (G) e sem ser expelida.
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