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Мета дослідження. Обґрунтування параметрів системи запобігання

процесу відкладення парафінів на стінках НКТ з урахуванням

особливостей способів видобутку вуглеводнів.

Об’єкт дослідження. Процес підігріву труб НКТ за допомогою

нагрівального кабелю.

Предмет дослідження. Закономірності і особливості формування

температурного впливу на потік рідини з використанням нагрівального

кабелю.

Наукова новизна. Запропоновано три нових варіанта розташування

нагрівального кабелю всередині нафтової свердловини, а саме навивка

кабелю у вигляді спіралі ззовні частково та впродовж усієї довжини НКТ та

внутрішнє розташування кабелю всередині НКТ у вигляді петлі, та

встановлено, що залежність між зміною температури суміші під час її

сталого руху при впливі температури нагрівального кабелю від довжини

НКТ має гіперболічний характер.
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Мета дослідження



1. Провести інформаційний аналіз існуючих методів та технологій для

попередження утворення та видалення парафінів на

нафтопромисловому обладнанні.

2. Дослідити та розрахувати параметри термічної дії нагрівального

кабелю на продукцію нафтової свердловини.

3. Здійснити статистичну обробку результатів для визначення функції

розподілу випадкових величин.

4. Розробити технологію впровадження системи нагріву в промислових

умовах з застосуванням спеціальної вимірювальної техніки.

5. Розробити стартап-проект, обґрунтувати економічну доцільність та

оцінити технічні ризики.
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Задачі дослідження



1. Наявність у нафті високомолекулярних сполук вуглеводнів і в

першу чергу метанового ряду (парафінів).

2. Зниження пластового тиску до тиску насичення.

3. Зниження температури потоку до значень, при яких

відбувається виділення твердої фази з нафти.

4. Наявність підкладки зі зниженою температурою, на якій

кристалізуються високомолекулярні вуглеводні з досить міцним

зчепленням їх з поверхнею, що виключає можливість зриву

відкладень потоком газорідинної суміші або нафти при

заданому технологічному режимі.
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Умови формування 

парафінових АСПВ 



Механічні методи:

 центратори-депарафінізатори;

 шкребки – центратори;

 плаваючі скребки.

Фізичні методи:

 промивка гарячої нафтою;

 прогрів продукції свердловини прохідними стаціонарними

електронагрівачами;

 періодичний або постійний прогрів НКТ спеціальним

нагрівальним кабелем.

Хімічні методи: промивка свердловин сумішшю в якості якої

використовується суміш збезводненої нафти і дистиляту в різних

співвідношеннях.
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Методи боротьби з 

парафіновими відкладеннями
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Монтаж кабелю нагріву 

всередині свердловини

а) зовнішня намотка по всій довжині НКТ; б) часткова зовнішня 

намотка по НКТ; в) розташування кабелю всередині НКТ
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Обґрунтування параметрів системи 

обігріву без впливу нагрівального 

кабелю

Температура нафти на глибині х:

Т = Т0 + kг х + kгL 𝟏 − 𝒆( х − 𝒍 /𝑳) ,

де Т0 – середньорічна температура 
ґрунту, 0С;

kг – геометричний градієнт, 0С/м, 
0,033 0С/м;

l – довжина НКТ, м;

L – характеристична довжина, м.
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Обґрунтування параметрів системи 

обігріву з впливом нагрівального 

кабелю
Температура нафти на глибині х з 

впливом дії електрокабелю 
нагріву:

Т = Т0 + kг ·х + kгL 𝟏 − ехр( х − 𝐥 /𝐋) +
рк · 𝐑т,

де Rт - ефективний тепловий опір,
0С м/Вт.

Графік залежності зміни 

температури нафти від зміни  

глибини свердловини з впливом дії 
нагрівального електрокабелю по 

всій довжині ззовні та всередині НКТ
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Обґрунтування параметрів системи 

обігріву з впливом нагрівального 

кабелю
Температура нафти  кожних 100 м

змінюється на 3 - 4 ℃, перепад 
температури на ділянках від 723 м
до 623 м та від 323 м до 123 м від 
гирла свердловини змінюється в 
межах 7-8 ℃, на ділянці 623-323 м

від гирла свердловини  
температура коливається в межах 

3-4 ℃.

Графік Залежності зміни 
температури нафти від глибини 

свердловини з впливом дії 
нагрівального електрокабелю, 

навитого частково по всій довжині 
НКТ
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Вибір оптимального перерізу 

нагрівального електрокабелю 

Кабель марки КГнМП

Кабель марки КнПМСМ
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Дослідження системи нагріву за 

допомогою оболонки Simulink

програмного середовища Matlab
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Дослідження системи нагріву за 

допомогою оболонки Simulink

програмного середовища Matlab

Зміна температури нафти при зміні 

довжини трубопроводу
Зміна в’язкості нафти від зміни 

довжини трубопроводу
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Дослідження системи нагріву за 

допомогою оболонки Simulink

програмного середовища Matlab

Зміна температури внутрішньої стінки 

НКТ в порівнянні з температурою потоку 

нафти від зміни довжини трубопроводу

Зміна напору при зміні довжини 
трубопроводу



14

Дослідження системи нагріву за 

допомогою оболонки Flow Simulation

програмного середовища Solidworks

Модель з розташуванням кабелю 
нагріву всередині НКТ 

Модель з навитим кабелем нагріву 

ззовні НКТ

ОК

НКТ

Кабель

ОК

НКТ

Кабель
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Зміна температури

на початку труби з

розташуванням
кабелю всередині

НКТ

Епюра зміни температури по довжині 

НКТ з кабелем нагріву, який 

розташований всередині НКТ

Зміна температури 

на ділянці з нагрітою 

нафтою з 
розташуванням 

кабелю всередині 

НКТ



Зміна температури 

на початку труби з 

навитим кабелем 

нагріву ззовні НКТ
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Епюра зміни температури від 

довжини НКТ з кабелем нагріву, 

який навитий ззовні НКТ

- Зміна температури 

на ділянці з нагрітою 

нафтою з навитим 

кабелем нагріву 

ззовні НКТ



При внутрішньому 

розташуванні 
При зовнішній навивці 
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Графіки залежності температури 

від довжини НКТ з кабелем нагріву, 

який навитий ззовні НКТ
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Статистичне моделювання 

процесу відкладення парафінів на 

стінках нафтової свердловини 
Залежність густини (ρ, кг/м3) від

температури потоку нафти при

дії кабелю нагріву (Т, Со):

ρ (Т) = ρ20 · [1 + ζ (20 - Т)],                           

де ρ20 - щільність нафти при 20

Со; ζ - коефіцієнт об‘ємного

розширення.

Залежність потужності електричного 

нагрівального кабелю від зміни глибини 

свердловини:

2 ( )

1
ln

L t t
к пP
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Закони розподілу випадкової 

величини
Для біномінального розподілу

випадкової величи L ймновірність

попадання в задану область:

Крива щільності розподілу випадкової 

Для нормально розподылу

випадковоъ величини ρ

ймовірність попадання в

задану область: 2( 836)835
22 27,120.12 0.934

825

x

e

 

 

Крива щільності розподілу випадкової 

величини при біноміальному законі розподілу
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Реалізація системи нагріву при 

різних способах експлуатації 

свердловини

Датчик 
температури
QAE2110.010

Датчик 

густини APR-

2200D

Датчик 

потужності

Boonton CPS2008

ШАФА клемних 

ПЕРЕХІДНИЙ 

ШКП-100-2-10

Станція керування

Фонтанна експлуатація 

Експлуатація з 

використанням штангового 

насосу

Експлуатація з використанням 

відцентрового насосу
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Розробка стартап-проекту

70%

30%

Розподіл проектів системи 

електрообігріву по галузям 

промисловості

Нафтогазова промисловість

Архітектурно-будівельна пролмисовість

6%

33%

61%

Розподіл проектів систем 

електричного обігріву в  

нафтогазовій промисловості по 

типу нагрівальних елементів на 

світовому ринку

Резистивні кабелі нагріву постійної 

потужності

Індукційно-резистивні нагрівачі



1. Для свердловин, що містять високопарафіністу нафту,

щомісяця проводяться міжочисні роботи. Ціна однієї такої

роботи коливається в межах 60000 грн. Після впровадження

запропонованої системи обігріву, міжочисний період

збільшиться до одного року.

2. Необхідна сума інвестицій - ~400000 грн.

3. Термін окупності – 1-2 місяці.

4. Виникнення технічного ризику оцінено в 267544 грн.

Сума інвестицій може змінюватись в зв’язку з двома

факторами:

 необхідність чисельної зміни параметрів системи для

монтажу її в конкретну свердловину;

 ціна на обладнання точно невідома, оскільки система

підлаштовується під параметри конкретної свердловини.
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Пропозиції інвестору
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Перелік параметрів свердловини

 Спосіб експлуатації

свердловини

 Діаметр експлуатаційної колони, 

мм

 Дебіт по нафті т / добу

 Параметри НКТ:

 зовнішній/внутрішній діаметр, м

 Характеристики нафти:

 - зміст парафіну, % від маси, 

 - вміст води, %, від маси П

 - в'язкість

 Газовий фактор, м3 / т

 Температура на гирлі, ° С

 Пластова температура, ° С

 Температура початку випадання
парафіну, ° С

 Міжремонтний період

свердловини, доба



 Аналізом літературних і патентних джерел встановлено, що

запобігання утворення парафінів на стінках нафтогазового

обладнання шляхом нагрівання стінок НКТ нагрівальним

кабелем є одним із найбільш ефективних методів боротьби

з парафінами, суть якого полягає в підігріванні стінок НКТ до

температури вище за темппературу випадання твердої

фази з нафти. Даний метод є простим, продуктивним та

енергоефективним.

 При вхідних умовах для плавлення парафінів на глибині

відкладання парафіну 923 м, необхідна температура нафти
63 ℃, необхідна потужність нагрівального кабелю 66 кВт.

Встановлено доцільність періодичного режиму кабелю

нагріву, тобто час обігріву свердловини здійснюється на

протязі 6-ти днів з метою енергозбереження. Встановлено,

що зміна температури потоку рідини зі сталою швидкістю від
довжини НКТ має гіперболічний характер.
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Висновки



 При статистичній обробці результатів встановлено що залежність

густини ρ від температури нагріву нафти Т змінюється за

нормальним законом розподілу на відрізку 825-832 м3/с і має

лінійну залежність; встановлено, що залежність зміни потужності

нагрівального електрокабелю має лінійним характер, а

випадкова величина L змінюється за біномінальним розподілом

на відрізку 800-1000 м.

 При розробці технології впровадження системи нагріву в

промислові умови підібрано датчики температури QAE2110.010,

датчик для виміруювання густини APR-2200D, APR-2200D/S-WOL,
датчик вимірювання середньої потужності Boonton CPS2008.

 При розробці стартап-проекту було встановлено термін

окупності системи з кабелем, який розташовано ззовні НКТ - 2

місяці, а з внутрішнім розташуванням - 1 місяць, при оцінці

технічного ризику попит на один кабель, який розташовано

всередині свердловини по всій довжині НКТ, не буде нижче

267544 грн. при початковому внеску від 200 000 до 300 000 грн.
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Висновки


