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(57) 1. Спосіб запобігання гідратним і сольовим
утворенням та корозії в насосно-компресорних

трубах і шлейфах, що включає утворення тепло-
ізоляційного шару накачуванням в міжтрубний
простір теплоізоляційного агента, який відрізня-
ється тим, що на зовнішню поверхню насоснс-
компресорних труб та на внутрішню поверхню
експлуатаційної колони наноситься захисний шар
шляхом закачування тепло-випромінювально-
ізоляційного розчину.
2. Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що теп-
лоізоляційний шар під час капітального ремонту
насосно-компресорних труб наноситься фарбу-
ванням зовні.

Корисна модель відноситься до видобутку ву-
глеводнів і може бути використана в нафтогазовій
промисловості для запобігання гідратних і сольо-
вих утворень та корозії в насосно-компресорних
трубах (НКТ).

Відомий "Спосіб попередження пдратоутво-
рень в свердловині, що експлуатується насосом"
[патент Росії №2065925 МПК6 Е21В37/00 публ
1996 08.27] включає накачування в міжтрубний
простір свердловини збезводненої нафти. Після
чого подають вуглеводневий розчин інгібітору гід-
ратоутворення. Послідовна подача збезводненої і
метанолонасиченої збезводненої' нафти забезпе-
чує очистку міжтрубного простору свердловини від
води і гідратів.

Цей спосіб має певні недоліки: є малоефекти-
вним, неекономічним і використовується виключно
під час видобутку нафти і недостатньо попереджує
сольові утворення.

Найбільш близьким до корисної моделі анало-
гом за сукупністю ознак є "Спосіб теплоізоляції
нагнітальної свердловини" [патент Росії №2120540
МПК6 Е21В36/00 публ 1998.10.20], який полягає в
тому, що на нижньому кінці насосно-компресорної
труби встановлюють пакер, спускають трубу в
свердловину до розміщення пакера над продукти-

вним пластом и утворюють над пакером теплоізо-
ляційний шар шляхом закачки з устя свердловини
теплоізоляційного агента.

Недоліком даного способу є неможливість за-
безпечення надійної теплоізоляції НКТ.

Задачею корисної моделі є зниження утворен-
ня в НКТ гідратних, парафінових, сольових пробок,
випадіння конденсату в стовбурі свердловини з
одночасним зменшенням корозійного зносу НКТ та
в решті решт збільшення видобутку вуглеводнів.

Поставлена задача вирішується тим, що на
зовнішню поверхню насосно-компресорних труб та
на внутрішню поверхню експлуатаційної' колони
наноситься захисний шар шляхом закачування
тепло-випромінювально-ізоляційного розчину, а
під час капремонту насосно-компресорних труб
наноситься фарбуванням зовні.

Технічним результатом є зниження сумарного
градієнту теплових втрат вуглеводнів у стовбурі
свердловини і відповідно теплоперепаду в НКТ,
підвищення температури на гирлі свердловини, а
також зменшення корозійного зносу стовбура НКТ

Спосіб здійснюється таким чином. В процесі
експлуатації свердловини в міжтрубний простір
закачують тепло-випромінювально-ізоляційний
розчин, який створює захисний шар на зовнішній
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поверхні насосно-компресорних труб та внутрішній конвекцією та випромінюванням І відповідно теп-
поверхні експлуатаційної колони. лоперепад в НКТ вздовж всього стовбура сверд-

Як варіант, насосно-компресорні труби можуть ловини. А якщо заданий розходом газу тепловий
опускатись в свердловину з нанесеним теплоізо- потік буде більший за теплові втрати та зниження
ляційним захисним шаром під час капітального температури при розширенні газу, то на гирлі све-
ремонту свердловин. рдловини температура газу буде підтримуватись

За рахунок створення теплоізоляційного захи- значно більшою ніж в звичайних умовах експлуа-
сного шару значно знижуються теплові втрати з тації.
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