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(57) Спосіб попередження гідратоутворення в 
шлейфах газоконденсатних свердловин, що вклю-
чає подачу інгібітора гідратоутворення на устя 
свердловини, який відрізняється тим, що з метою 
недопущення відкладання гідратів в шлейфах інгі-
бітор подають в місця, де зосереджена значна 
кількість місцевих опорів. 

 
 
 

 
 
 

Корисна модель відноситься до області роз-
робки газових та газоконденсатних родовищ і мо-
же бути використана в газовій промисловості для 
запобігання гідратоутворень в шлейфах газокон-
денсатних свердловин. 

Утворення гідратів в шлейфах свердловин є 
наслідком контактування газу з водою в місцях 
зосередження значної кількості місцевих опорів 
(поворотні коліна, звуження, розширення, трійни-
ки, засувки, зварювальні стики). Із збільшенням 
відстані проходження газорідинної суміші від устя 
свердловини до установки комплексної підготовки 
газу (УКПГ) зменшується концентрація інгібітора 
гідратоутворення, що створює сприятливі умови 
для утворення гідратів. 

Відомий спосіб боротьби з свердловинними 
відкладеннями [патент СРСР №1691511 МПК
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Е21В37/06, 43/00 публ.15.11.91, Бюл. №42], який 
передбачає закачування підігрітого робочого аген-
та в насосно-компресорні труби (НКТ) для органі-
зації видалення гідратних пробок в заколонному 
просторі шляхом періодичної подачі його в підпа-
керну зону з дроселюванням цього потоку в зако-
лонний надпакерний простір. 

Цей спосіб має певні недоліки: спосіб є нееко-
номічним, так як для його реалізації необхідне 
додаткове обладнання низу НКТ, спосіб не перед-
бачає попередження гідратоутворення гідратів в 
процесі експлуатації, а застосовується уже після 
утворення відкладень. 

Найближчим аналогом є „Спосіб попереджен-

ня відкладень гідратів в газових свердловинах” 
[патент СРСР №827753 МПК Е21В43/00, 
публ.07.05.81. Бюл. №17], який полягає в подачі 
на вибій експлуатаційної свердловини інгібітора 
гідратоутворення з одночасною його регенераці-
єю, яка здійснюється безпосередньо у свердловині 
шляхом підтримання швидкості газового потоку. 

Недоліком цього способу є те, що він має ву-
зьку область застосування - його можна застосо-
вувати тільки в газових свердловинах, так як шви-
дкість газового потоку менша 3м/с є недостатньою 
для винесення конденсату з вибою свердловин, а 
тим більше води, що може призвести до самоглу-
шіння свердловини через накопичення рідини на 
вибої свердловини. 

Задачею корисної моделі є зниження гідратоу-
творення по шлейфу свердловини і недопущення 
зниження тиску газу на вході в УКПГ. 

Поставлена задача вирішується підключенням 
інгібіторопроводу 1 (Фіг.1) до шлейфа 2 свердло-
вини 3 в місцях значної кількості місцевих опорів 4 
шляхом встановлення перемички 5 і вентиля 6. 

Технічним результатом корисної моделі є збі-
льшення гідравлічної ефективності шлейфу свер-
дловин. 

Спосіб здійснюється таким чином. 
В процесі експлуатації свердловини інгібітор 

гідратоутворення подається по інгібіторопроводу з 
УКПГ на устя свердловини 3. При необхідності 
інгібітор гідратоутворення подається в місця скуп-
чення місцевих опорів 4 через перемичку 5. Для 
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подачі інгібітора гідратоутворення відкривається 
вентиль 6 і інгібітор гідратоутворення почне посту-
пати в необхідну ділянку шлейфа. З метою збіль-
шення кількості інгібітора гідратоутворення на устя 

свердловини вентиль 6 можна перекрити. 
Даний спосіб дозволить здійснювати подачу 

інгібітора гідратоутворерня на устя та в шлейф. 

 

 
 

Комп’ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 26 прим.  

Міністерство освіти і науки України 

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна 

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 


