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Корисна модель, яка заявляється, належить до області насосної техніки, переважно до 
свердловинних струминних установок для освоєння свердловин, і може бути використана для 
очищення нафтових свердловин від піску, породи та інших аналогічних субстанцій під час 
проведення ремонтних робіт. 

Відомий струминний апарат для промивання свердловин містить зв'язаний з колоною труб 5 

корпус, розміщені в його нижній частині пакерну манжету і поршень, який гідравлічно з'єднаний 
з каналом підведення рідини, встановлений у верхній частині корпусу над манжетою 
струминний насос, який містить з'єднане з каналом підведення подачі сопло, дифузор з 
вихідним отвором у надпакерний простір, камеру змішування, яка з'єднана з підпакерною зоною 
каналом підведення інжекційного потоку, та утворені в корпусі центральну порожнину і 10 

з'єднаний з нею коаксіально поршневі кільцевий канал для підведення рідини [1]. 
Недоліком такого пристрою є використання в струминному апараті поршня і виконання 

коаксіально центральної порожнини кільцевого каналу для підведення рідини до поршня, що 
ускладнює конструкцію пристрою, призводить, у ряді випадків, до труднощів при розміщенні 
такої установки в свердловині і до зниження надійності її роботи. 15 

Відома свердловинна струминна установка, що містить струминний насос, вузол 
роз'єднання, який містить патрубок, коаксіально встановлений в корпусі з утворенням 
всмоктуючого кільцевого каналу, верхній і нижній пакерні елементи, вузол руйнування піщаної 
пробки, причому струминний насос розташований над вузлом роз'єднання, а кожен пакерний 
елемент складається з роздільної гільзи з посадочним місцем у верхній частині, при цьому 20 

струминний насос і вузол роз'єднання мають спільну всмоктувальну вакуумну лінію, утворену 
всмокувальною кільцевої порожниною струминного насоса, радіальними отворами, 
всмоктуючим кільцевим каналом і радіальними отворами з ухилом вниз щодо осі пристрою 
вузла роз'єднання [2]. 

Недоліком даної установки є те, що конструкція містить рухомі пружні елементи, що в 25 

умовах роботи установки в свердловині при відкачці рідких середовищ і суміші з піском 
призводить до зниження надійності роботи установки. 

Найбільш близьким за технічною суттю до заявленої корисної моделі є пристрій для 
вилучення піщаних пробок з вибоїв нафтових свердловин, який містить закріплений на НКТ 
(насосно-компресорні труби) турбобур, у корпусі якого розміщений порожнистий привідний вал з 30 

закріпленими у його верхній частині турбіною, а у нижній частині - бурильним долотом з 
циркуляційними каналами, причому верхня частина порожнини привідного вала заглушена і у 
його стінці безпосередньо нижче турбіни виконано гідравлічний канал, а привідний вал 
встановлений з можливістю зворотно-поступального переміщення у герметизуючому пристрої, 
який закріплений на нижньому кінці корпуса турбобура, а між турбобуром та колоною 35 

нагнітальних труб встановлений струминний насос, причому вхід активного сопла струминного 
насоса гідравлічно сполучений з порожниною НКТ та проточним каналом турбіни [3]. 

Недоліком цієї конструкції є те, що в процесі відкачки абразивної водо-піщаної суміші через 
струминний насос відбувається інтенсивне зношування його елементів. 

В основу заявленої корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності процесу 40 

розмивання піщаних пробок і відкачування пульпи. 
Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для очищення нафтових свердловин 

містить струминний насос з проточнимим каналами, які мають можливість циркуляції робочої 
рідини як до вибою свердловини, так і від вибою до сопла, новим є те, що струминний насос 
містить рухому втулку з розташованими в ній конфузором, дифузором і камерою змішування, 45 

причому при підтискуванні втулки до нижнього сідла пристрій працює в режимі подачі рідини до 
сопла, а при підтискуванні втулки до верхнього сідла, пристрій переходить в режим струминного 
насоса. 

Суть заявленого пристрою для очищення нафтових свердловин пояснюється кресленням. 
Пристрій містить патрубок 1, який прикріплений до корпуса 2, втулку 3 з конфузором 4 і 50 

дифузором 5, яка має можливість зворотно-поступального руху з підтискуванням її до 
верхнього сідла 6, або нижнього сідла 7. В корпусі 2 розміщені поперечні канали А - для входу 
рідини із затрубного простору, та повздовжні канали Б - для подачі рідини через струминний 
насос в сопло 8, канали В - для всмоктування рідини з сопла в камеру змішування Г. 

Пристрій для очищення нафтових свердловин працює наступним чином. 55 

При нагнітанні робочої рідини під тиском через патрубок 1, втулка 3 переміщається в крайнє 
нижнє положення і притискається до сідла 7. Внаслідок чого через обвідні канали Б, потік рідини 
надходить в порожнини сопла 8. Після проходження сопла потік рідини з великою швидкістю 
входить в контакт з піщаною пробкою руйнуючи її, розділяючи на елементарні механічні 
частинки. 60 
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Після розмивання частини пробки, отриману суміш необхідно відкачати із свердловини. 
Для переключення пристрою для очищення нафтових свердловин в режим відкачки суміші, 

робочу рідину подають під тиском в затрубний простір. Робоча рідина надходить в порожнини 
пристрою через канали А Завдяки тиску робочої рідини втулка 3 разом з конфузором 4 і 
дифузором 5 перемішується вгору і спрягається з сідлом 6. Потік робочої рідини надходить 5 

через конфузор 5 в камеру Г, створюючи там зону пониженого тиску, яка дозволяє інжектувати 
пульпу через сопло 8, канал В і направити змішаний потік через дифузор 5 та патрубок 1 на 
поверхню. Далі процес очищення повторюється. 

Запропонована корисна модель дозволяє зменшити час на розмивання піщаних пробок 
нафтогазових свердловин за рахунок суміщення операцій розмивання пробки і відкачування 10 

пульпи на поверхню. 
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