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(57) Пристрій оптимізації тиску газу в свердловині,
що містить розміщений у корпусі запірний орган,
який відрізняється тим, що на запірний орган
додатково встановлений клапан переключення
пристрою в режим набору та зниження тиску з ва-
желями, що за допомогою трубок, штуцерів жив-
лення і пневмоклапанів приєднаний до пневмоци-
ліндра, в якому розміщені поршень з силовим
штоком, ущільнення та клапан стравлювання тиску
газу.

Винахід відноситься до пристроїв регулювання
тиску газу у стовбурі газової свердловини та її
шлейфі і може бути використаний при розробці
родовищ та видобутку природних газів і цінних
вуглеводнів.

Аналогом пристрою є регулятор тиску газу
прямої дії РД-25-64 [1], але він керує лише тиском
після себе та не в змозі утримувати тиск газу газо-
проводу в межах певного діапазону тисків.

Найближчим аналогом пристрою є запобіжний
клапан ППК-4 [2], який містить встановлений у
корпусі запірний орган у вигляді штока з підпружи-
неним клапаном і сідла, але він може використо-
вуватися тільки для набору тиску і непридатний
для задання межі тиску переходу пристрою в ре-
жим накопичення. Крім того, під час відкривання
від не має позиції повного відкривання, через що
працює у режимі дроселювання, а це дуже небез-
печно при роботі з вогким газом із свердловини та
може привести до обмерзання клапану і неповного
його закриття.

В основу винаходу поставлена задача регу-
лювання динаміки тисків природних газів у стовбу-
рі свердловини та її шлейфах і таким чином утво-
рення оптимального безаварійного режиму роботи
свердловини - такого, що сприяє більш інтенсив-
ному виносу рідини у стовбурі свердловин та зме-
ншує термін простою свердловини з причин пара-
метричних аварій (аварій за умов негативних

термобаричних параметрів газу в газовому облад-
нанні).

Поставлена задача досягається тим, що у ві-
домому пристрої оптимізації тиску газу в свердло-
вині, що містить розміщений у корпусі запірний
орган, згідно запропонованого технічного рішення,
на запірний орган додатково встановлений клапан
переключення пристрою в режим набору та зни-
ження тиску з важелями і за допомогою штуцерів
живлення і трубок приєднаний до пневмоциліндра
в якому розміщені поршень з силовим штоком,
ущільнення та клапан стравлювання тиску газу.

На Фіг. показаний загальний вигляд пристрою
оптимізації тиску газу в свердловині.

Пристрій містить запірний орган 1, клапан 2
переключення пристрою в режим набору та зни-
ження тиску з важелями 3,  зв'язаний з запірним
органом каналом відбору газу 4, трубок 5 і 6 для
з'єднання пневмоциліндру 7 з пневмоклапанами 8
і 9, штуцерів живлення 10, встановлених на клапа-
нах 8  і 9,  поршня 11,  силового штоку 12,  що
з’єднує поршень 11 та силовий важіль 13, ущіль-
нення 14, встановленого в корпусі пневмоциліндру
7, клапану стравлювання тиску газу 15.

Пристрій працює таким чином.
Пневматичні клапани 8 і 9 встановлюються на

певні рівні тисків спрацьовування для "закривання"
та "відкривання" пристрою. При повністю закрито-
му запірному органі 1 через канал відбору газу 4
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та клапан 2 переключення пристрою в режим на-
бору та зниження тиску з важелями 3 газ надхо-
дить до клапану 8 і пристрій знаходиться в режимі
набору тиску у газопроводі перед пристроєм.

При сяганні тиску газу у вхідному газоході до
порогового значення "відкривання" газ відкриває
клапан 8 та надходить через трубку 5 до поршня
11 у пневмоциліндр 7. Під впливом перепаду тис-
ків газу на поршень 14 силовий шток 12 відкриває
пристрій. Під час відкривання запірний орган 1 в
кінцевому положенні за допомогою важелів 3 пе-
реводить клапан 2 в нове положення і газ поступає
до клапану 9, переводячи пристрій в режим зни-
ження тиску в газоході. При сяганні поршнем кла-
пану 15 тиск газу з пневмоциліндру стравлюється
через трубку 6 і відкриття пристрою завершується.

Таким же чином проходить закриття пристрою.
Алгоритм можливо задіяти за допомогою еле-

ктроконтактного манометру (ЕКМ) та крану з елек-
тро-керівним приводом, але для цього необхідно
мати стабільне джерело електричного струму.

Пристрій оптимізації тиску газу в свердловині
встановлюється в районі вибою свердловини або

на вузлі входу до УКПГ (чи іншої технологічної
ділянки із джерелом зростання тиску), зменшує
або зупиняє швидкість газового потоку у випадках
коли значення тисків газу у обладнанні перед при-
строєм нижче оптимальних та переводить облад-
нання у режим накопичення тиску, збільшує швид-
кість газового потоку (або максимізує його шляхом
повного відкриття отвору газоходу) у випадках
коли значення тисків газу у обладнанні перед при-
строєм в процесі накопичення досягло оптималь-
ного тиску.

Використання пристрою дає можливість регу-
лювати тиск газу в НКТ свердловини та її шлейфі у
оптимальному, чітко заданому, діапазоні тисків.
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