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Urządzenie do iniekcji wody złożowej w warstwę
chłonną zawierające zapuszczoną do odwiertu ko-
lumnę rur okładzinowych, perforowaną na wysokości 
złoża węglowodorowego i współosiowo kolumnę rur 
wydobywczych wraz z cylindrem rurowym zamoco-
wanym na stałe na wysokości eksploatowanego 
złoża, a także tłok połączony z żerdzią pompową
oraz paker usytuowany nad warstwą chłonną
i uszczelniający przestrzeń zawartą między kolum-
nami rur okładzinowych i wydobywczych jak również
co najmniej jeden zawór zwrotny, znamienne tym, 
że zawiera usytuowany wewnątrz rury wydobywczej 
(1) nad pakerem (4) cylindryczny łącznik posadowy 
(5), który wyposażony jest w otwór wlotowy (6)
łączący wnętrze łącznika posadowego (5) 
z przestrzenią zawartą między rurami okładzinowymi 
(1) i rurami wydobywczymi (2) oraz zawór ssący (7) 
usytuowany nad otworem wlotowym (6), a łącznik 
posadowy (5) zamknięty jest od góry dodatkowym 
zapuszczanym cylindrem (8) z usytuowanym w jego 
wnętrzu cylindrycznym tłokiem (9), który jest połą-
czony ze znanymi żerdziami pompowymi (10) przez 
otwór (11) w dnie zapuszczanego cylindra (8), przy 
czym w górnej części tłoka (9) usytuowany jest za-
wór tłoczący (12), a rura wydobywcza (2) zamknięta 
jest od dołu znanym zaworem zwrotnym (13). 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do iniekcji wody złożowej w warstwę chłonną, znajdu-

jące zastosowanie w przemyśle wydobywczym surowców węglowodorowych, zwłaszcza do wgłębnej 
separacji wody złożowej w zawodnionych złożach ropy naftowej. 

W znanych urządzeniach do separacji wody złożowej i ropy naftowej stosowane są głębinowe 
pompy tłokowe, które zapuszczone do odwiertów wydobywczych obudowanych rurami okładzinowymi, 
perforowanymi na wysokości eksploatowanego złoża ropy i wyposażonymi w rury wydobywcze umoż-
liwiają, w zależności od swej budowy, przetłaczanie wody, alternatywnie albo tylko w górę odwiertu, 
do warstw chłonnych położonych nad złożem węglowodorowym lub na powierzchnię terenu albo tylko 
w dół odwiertu, do warstwy chłonnej położonej poniżej eksploatowanego złoża ropy. Pompy tłokowe 
zawierają tłok poruszany w cylindrze za pomocą żerdzi pompowych z obciążnikami, przy czym cylin-
der pompy mocowany jest na stałe w odcinku rury wydobywczej na wysokości eksploatowanego złoża 
ropy naftowej. 

Niedogodnością znanych rozwiązań jest to, że w przypadku iniekcji wody złożowej do warstwy 
chłonnej położonej poniżej eksploatowanego złoża ropy, pogorszenie się warunków przepływu lub ich 
utraty w tej warstwie powoduje konieczność zmiany kierunku tłoczenia wody złożowej, co wiąże się 
z rekonstrukcją odwiertu polegającą na wyciągnięciu z odwiertu rur wydobywczych wraz z tłokową 
pompą tłoczącą i ponownym zapuszczeniu rur z elementami pompy tłoczącej o innych parametrach 
lub z odcinkiem rury zawierającym pompę tłokowo-ssącą. 

Znane jest również z polskiego opisu patentowego nr 160 400 urządzenie do wtłaczania wody 
termalnej do pojedynczej warstwy chłonnej, które zawiera zapuszczoną do odwiertu kolumnę rur okła-
dzinowych, zakończoną na powierzchni głowicą eksploatacyjną połączoną z układem hydraulicznego 
zasilania, a na wysokości warstwy chłonnej skały zbiornikowej zakończoną fiItrem. W kolumnie rur 
okładzinowych usytuowana jest kolumna rur tłocznych, uszczelniona w dolnej części pakerem. 
W pakerze, równolegle do kolumny rur tłocznych jest osadzony odcinek rury z zaworem zwrotnym, 
usytuowanym w pobliżu stropu warstwy chłonnej. 

Urządzenie, według wynalazku, zawierające zapuszczoną do odwiertu kolumnę rur okładzino-
wych perforowaną na wysokości złoża węglowodorowego i współosiowo kolumnę rur wydobywczych 
wraz z cylindrem rurowym zamocowanym na stałe na wysokości eksploatowanego złoża, a także tłok 
połączony z żerdzią pompową oraz paker usytuowany nad warstwą chłonną i uszczelniający prze-
strzeń zawartą między kolumnami rur okładzinowych i wydobywczych jak również co najmniej jeden 
zawór zwrotny charakteryzuje się tym, że zawiera usytuowany wewnątrz rury wydobywczej nad pake-
rem cylindryczny łącznik posadowy, który wyposażony jest w otwór wlotowy łączący wnętrze łącznika 
posadowego z przestrzenią zawartą między rurami okładzinowymi i rurami wydobywczymi oraz zawór 
ssący usytuowany nad otworem wlotowym. Łącznik posadowy zamknięty jest od góry dodatkowym 
zapuszczanym cylindrem, w którego wnętrzu usytuowany jest cylindryczny tłok, połączony ze znanymi 
żerdziami pompowymi przez otwór w dnie zapuszczanego cylindra. W górnej części tłoka usytuowany 
jest zawór tłoczący, a rura wydobywcza zamknięta jest od dołu znanym zaworem zwrotnym. 

Zaletą rozwiązania, według wynalazku, jest prostota zarówno w budowie jak i obsłudze, umoż-
liwiająca skrócenie i usprawnienie procesu wgłębnej separacji wody złożowej podczas eksploatacji 
zawodnionych złóż ropy. 

Rozwiązanie, według wynalazku, uwidocznione jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, 
który przedstawia schemat urządzenia w przekroju osiowym. 

Urządzenie, według wynalazku, zawiera zapuszczoną do odwiertu kolumnę rur okładzino-
wych 1, perforowaną na wysokości zawodnionego złoża ropy naftowej A oraz warstwy chłonnej B 
usytuowanej poniżej eksploatowanego złoża A i współosiowo kolumnę rur wydobywczych 2 wraz 
z zamocowanym na stałe cylindrem rurowym 3. Przestrzeń zawarta między kolumnami rur okładzino-
wych 1 i rur wydobywczych 2 uszczelniona jest pakerem 4 usytuowanym nad warstwą chłonną B. 
Wewnątrz rury wydobywczej 2 nad pakerem 4, zamocowany jest na stałe współosiowo cylindryczny 
łącznik posadowy 5, który wyposażony jest w otwór wlotowy 6 łączący wnętrze łącznika posadowe-
go 5 z przestrzenią zawartą między rurami okładzinowymi 1 i rurami wydobywczymi 2 oraz zawór 
ssący 7, usytuowany nad otworem wlotowym 6. Łącznik posadowy 5 zamknięty jest od góry dodatko-
wym zapuszczanym cylindrem 8 z umieszczonym wewnątrz cylindrycznym tłokiem 9 połączonym ze 
znanymi żerdziami pompowymi 10 przez otwór 11 w dnie zapuszczanego cylindra 8, przy czym tłok 9 
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w górnej części zawiera zawór tłoczący 12, a rura wydobywcza 2 od dołu zamknięta jest znanym za-
worem zwrotnym 13. 

Urządzenie, według wynalazku, w procesie wgłębnej separacji może odbierać wodę C z za-
wodnionego złoża ropy A w dół odwiertu lub w górę w zależności od potrzeby, po wymianie odpo-
wiednich jego podzespołów. W przypadku tłoczenia wody C w dół odwiertu do warstwy chłonnej B, 
leżącej poniżej eksploatowanego złoża ropy A, tłok 9 urządzenia usytuowany w zapuszczanym cylin-
drze 8 przesuwany jest za pomocą żerdzi pompowych 10. Przy ruchu tłoka 9 w górę cylindra 8 woda C 
z warstwy złożowej A spływająca przez perforowany odcinek rury okładzinowej 1 do przestrzeni mię-
dzy rurami okładzinowymi 1 i rurami wydobywczymi 2 odwiertu zamkniętej od dołu pakerem 4 zostaje 
zassana przez wlotowy otwór 6 łącznika posadowego 5 i otwarty zawór ssania 7 do wnętrza cylindra 8. 
W tym czasie zawór tłoczący 12 i zawór zwrotny 13 są zamknięte. Przy ruchu tłoka 9 w dół, zawór 
ssący 7 jest zamknięty a zawór tłoczący 12 jest otwarty. Przy ponownym ruchu tłoka 9 w górę woda C 
złożowa wypychana jest przez otwór 11 w dnie cylindra 8 i spływa po wewnętrznej ścianie rury wydo-
bywczej 2 do warstwy chłonnej B przez otwarty zawór zwrotny 13. Wartość wywieranego ciśnienia 
przy wtłaczaniu wody C złożowej do warstwy chłonnej B uzależniona jest od wysokości słupa wody C 
znajdującej się w rurach wydobywczych 2. W przypadku zmniejszenia się zdolności chłonnych war-
stwy chłonnej B, tłok 9 wraz z zapuszczanym cylindrem 8 zostaje wyciągnięty na powierzchnię terenu 
z rur wydobywczych 2, do których zostaje następnie wprowadzony nieuwidoczniony na rysunku zmo-
dyfikowany tłok pompy rurowej. Tłok ten po ustaleniu położenia w cylindrze rurowym 3 umożliwia wtła-
czanie wody do warstwy chłonnej B pod znacznie wyższym ciśnieniem. W tym przypadku wartość 
wywieranego ciśnienia przy wtłaczaniu wody C złożowej do warstwy chłonnej B, uzależniona jest od 
ciężaru obciążników pompowych zamocowanych na żerdzi pompowej 10, a nieuwidocznionych na 
rysunku i od ciśnienia hydrostatycznego słupa wody C złożowej, znajdującej się w rurach wydobyw-
czych 2. Po zmniejszeniu się zdolności chłonnej warstwy chłonnej B poniżej natężenia dopływu wody 
C złożowej, zmodyfikowany tłok pompy rurowej zostaje wyciągnięty z rur wydobywczych 2 na po-
wierzchnię terenu, a w jego miejsce zapuszczana jest znana żerdziowa pompa tłokowo-ssąca, za 
pomocą której woda C złożowa podnoszona jest do góry, do wyżej położonej warstwy chłonnej, nie-
uwidocznionej na rysunku lub na powierzchnię terenu, przy czym część wody C złożowej znajdującej 
się w rurze wydobywczej 2 może w dalszym ciągu spływać swobodnie przez otwarty zawór zwrotny 12 
do dolnej części odwiertu w warstwie chłonnej B. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Urządzenie do iniekcji wody złożowej w warstwę chłonną zawierające zapuszczoną do odwiertu 
kolumnę rur okładzinowych, perforowaną na wysokości złoża węglowodorowego i współosiowo ko-
lumnę rur wydobywczych wraz z cylindrem rurowym zamocowanym na stałe na wysokości eksploato-
wanego złoża, a także tłok połączony z żerdzią pompową oraz paker usytuowany nad warstwą chłon-
ną i uszczelniający przestrzeń zawartą między kolumnami rur okładzinowych i wydobywczych jak rów-
nież co najmniej jeden zawór zwrotny, znamienne tym, że zawiera usytuowany wewnątrz rury wydo-
bywczej (1) nad pakerem (4) cylindryczny łącznik posadowy (5), który wyposażony jest w otwór wlo-
towy (6) łączący wnętrze łącznika posadowego (5) z przestrzenią zawartą między rurami okładzino-
wymi (1) i rurami wydobywczymi (2) oraz zawór ssący (7) usytuowany nad otworem wlotowym (6), 
a łącznik posadowy (5) zamknięty jest od góry dodatkowym zapuszczanym cylindrem (8) z usytuowa-
nym w jego wnętrzu cylindrycznym tłokiem (9), który jest połączony ze znanymi żerdziami pompowymi 
(10) przez otwór (11) w dnie zapuszczanego cylindra (8), przy czym w górnej części tłoka (9) usytu-
owany jest zawór tłoczący (12), a rura wydobywcza (2) zamknięta jest od dołu znanym zaworem 
zwrotnym (13). 
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Rysunek 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Departament Wydawnictw UP RP 
Cena 2,00 zł. 


	Dane bibliograficzne
	Opis
	Zastrzeżenia
	Rysunki

