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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja głowicy eksploatacyjnej służącej do eksploatacji złóż gazu. 

Głowice eksploatacyjne są głównym elementem uzbrojenia powierzchniowego. Montowane są 

bezpośrednio na więźbach rurowych i zabezpieczają przed niekontrolowanym przedostaniem się me-

diów złożowych na zewnątrz. Głowice mają zapewnić bezpieczną eksploatację zarówno przy maksy-

malnym spodziewanym ciśnieniu roboczym, jak również ciśnieniu wszelkich prac zabiegowych, testo-

wych i serwisowych. Głównymi elementami głowic eksploatacyjnych są wysokociśnieniowe zasuwy 

suwakowe, dzięki którym jest możliwość zamknięcia wylotu z danej przestrzeni oraz wieszaki, na któ-

rych podwiesza się kolumnę rur wydobywczych oraz uszczelnia się przestrzeń międzyrurową. 

Konstrukcje głowic eksploatacyjnych można podzielić na konstrukcje skręcane z pojedynczych 

zasuw tzw. choinki oraz konstrukcje, gdzie zasuwy: awaryjna, robocza oraz zabiegowa są zabudowane 

w jeden wspólny korpus nazywany Solid-Block. Obydwie konstrukcje spełniają tę samą funkcję, jednak 

przyjmuje się, że uniknięcie wielu połączeń kołnierzowych skręcanych w Solid-Block poprawia bezpie-

czeństwo pracy głowicy. 

Konstrukcja głowic eksploatacyjnych powinna być tak zaprojektowana, aby zapewnić pełną funk-

cjonalność zarówno na etapie eksploatacji, jak i etapach wiercenia czy przeprowadzania zabiegów 

intensyfikujących wydobycie. Należy więc mieć na uwadze wystarczającą ilości zaworów, wygodne 

sterowanie tymi zaworami, rodzaje zaworów, rodzaje przyłącza górnego dla śluzy, czy ilość i umiej-

scowienie zaworów iglicowych oraz manometrów. Aby właściwie skonfigurować sprzęt do uzbrojenia 

powierzchniowego należy dokładnie przeanalizować wszystkie planowane etapy pracy tego sprzętu 

i określić wszelkie funkcje, jakie powinien spełniać sprzęt na tych etapach. 

Ponieważ zabieg szczelinowania hydraulicznego wykonywany jest poprzez dolny korpus głowicy, 

w tradycyjnych konstrukcjach wymusza to budowę dolnej części głowicy na ciśnienie trzykrotnie wyższe, 

co w praktyce podwaja koszt budowy ww. zespołu. Górna część głowicy nie bierze udziału w procesie 

szczelinowania jednak z uwagi na konieczność połączenia dolnej części z górną, samo połączenie rów-

nież wymaga kształtu zgodnego z wymaganiami dla ciśnienia 15 000 psi. Ma to negatywny wpływ na 

koszty wytworzenia wyrobu. 

Głowice eksploatacyjne wyposażane są w zespół zasuw suwakowych, służących do zamykania 

przepływu pozyskiwanego medium. Zasuwy suwakowe mogą posiadać sterowanie zarówno ręczne 

jak i za pomocą siłowników hydraulicznych, pneumatycznych oraz przekładni. 

Górna część głowicy eksploatacyjnej montowana jest po przeprowadzonym szczelinowaniu hy-

draulicznym i może być użyta do eksploatacji medium o ciśnieniu równym 5000 psi. 

W celu optymalizacji konstrukcji górnej części głowicy przeprowadzono analizę kształtu, wielkości 

i użytych materiałów poszczególnych części składowych zasuw suwakowych. Celem wynalazku było 

zmniejszenie wysokości głowicy eksploatacyjnej i obniżenie kosztów jej wykonania. 

Istota wynalazku polega na tym, że głowica eksploatacyjna składa się z dwóch rozłącznych i nie-

zależnych części: dolnej i górnej. Dolna część głowicy posiada korpus, wewnątrz którego znajduje się 

wieszak tulejowy oraz wkładka z uszczelnieniem rury, natomiast wieszak rur wydobywczych posado-

wiony jest na trzpieniach podtrzymujących i dodatkowo zabezpieczony trzpieniami zabezpieczającymi. 

Każdy trzpień umieszczony jest w tulei dławika i zabezpieczony pierścieniem dociskowym oraz 

uszczelką trzpienia, a szyja wieszaka rur wydobywczych posiada uszczelnienie podwójne dla wykona-

nia testów szczelności bezpośrednio po montażu. Górna część głowicy eksploatacyjnej ma postać 

Solid-Block i wyposażona jest w cztery zasuwy: awaryjną oraz roboczą, przy czym zasuwa awaryjna 

jest usytuowana jako pierwsza od strony wylotu medium z przestrzeni rur wydobywczych, a nad nią 

umieszczona jest zasuwa robocza stanowiąca podstawowy zawór odcinający ciśnienie. Powyżej za-

suwy roboczej, jak również powyżej wylotów bocznych z korpusu Solid-Block znajduje się zasuwa 

zabiegowa oraz na wylocie bocznym po stronie prawej umiejscowiona jest zasuwa boczna, przy czym 

zasuwy awaryjna i zabiegowa mają postać kołnierzy segmentowych. 

Korzystnie wkładka z uszczelnieniem rury stanowi dodatkowe uszczelnienie dla rur o mniejszym 

przekroju niż 7″. 

Korzystnie podwójne uszczelnienie oraz trzpienie zabezpieczające stanowią zabezpieczenie dla 

tulei izolacyjnej głowicy zabiegowej posadowionej wewnątrz dolnej części głowicy eksploatacyjnej pod-

czas zabiegu szczelinowania. 

Korzystnie dolna część głowicy eksploatacyjnej posiada górny kołnierz szpilkowy. 
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Korzystnie z lewej strony korpusu Solid-Block znajduje się wylot z przyłączem kołnierzowym szpil-

kowym umożliwiający w razie potrzeby montaż dodatkowej zasuwy suwakowej lub przeniesienie za-

suwy z prawej strony korpusu na lewą. 

Korzystnie dolne połączenie korpusu jest połączeniem kołnierzowym. 

Korzystnie górne połączenie głowicy eksploatacyjnej wyposażone jest w łącznik szczytowy 

z gwintem umożliwiającym w łatwy i szybki sposób przyłączenie śluzy służącej do montażu korków BPV 

w głowicy. 

Przedmiotowa konstrukcja głowicy eksploatacyjnej zapewnia pełną funkcjonalność zarówno na 

etapie eksploatacji, jak i etapie wiercenia oraz podczas zabiegów intensyfikujących wydobycie. Podsta-

wową zaletą konstrukcji jest zastosowanie ciśnienia roboczego kompletnej głowicy eksploatacyjnej 

w wysokości 5000 psi, podczas gdy dotychczas stosowane konstrukcje posiadały dolny korpus głowicy 

eksploatacyjnej oraz dolne połączenie górnej części na ciśnienie robocze równe 15 000 psi. 

Konstrukcja dolnego korpusu głowicy umożliwia zastosowanie rur okładzinowych w więźbie ruro-

wej w kilku różnych rozmiarach na przykład rozmiarze 7″, ale także 5″ lub 5½″. Konstrukcja taka daje 

bardzo dużą dowolność, co do zastosowania rozmiaru rur okładzinowych oraz rodzaju ich wieszaka 

i umożliwia podjęcie decyzji, co do ich wyboru po wyprodukowaniu więźby, a nie przed, co znacznie 

zwiększa jej funkcjonalność. Uniwersalność ta umożliwia z kolei produkcję głowicy eksploatacyjnej na 

magazyn u producenta bez ryzyka związanego z koniecznością zmiany rozmiaru użytych rur okładzi-

nowych. Daje to możliwość produkcji seryjnej. 

Zastosowanie konstrukcji górnego korpusu typu Solid-Block ma bezpośredni wpływ zarówno na 

bezpieczeństwo pracy jak i na koszty produkcji. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania ogranicza się 

ryzyko popełnienia błędu podczas skręcania ze sobą poszczególnych zasuw suwakowych na kołnier-

zach. Połączenia kołnierzowe są zawsze elementami newralgicznymi ze względów bezpieczeństwa. 

Wiadomą rzeczą jest brak możliwości rezygnacji z tego typu połączeń w przedmiotowym sprzęcie bez 

wpływu na funkcjonalność, jednak ograniczenie ich ilości poprawia bezpieczeństwo pracy oraz przy-

spiesza procesy prac montażowych, co ma wpływ na ekonomię stosowania przedmiotowego rozwią-

zania. Korpus w formie monobloku to również niższe koszty wytworzenia wyrobu dzięki mniejszej pra-

cochłonności. Kolejną zaletą jest zdecydowanie mniejsza wysokość głowicy eksploatacyjnej dzięki 

konstrukcji Solid-Block. 

Przedmiotowa konstrukcja zakłada nowatorskie rozwiązanie konstrukcji zasuw suwakowych 2 

9/16″ wbudowanych w korpus Solid-Block. W celu optymalizacji konstrukcji górnej części głowicy prze-

prowadzono analizę kształtu, wielkości i użytych materiałów poszczególnych części składowych zasuw 

suwakowych. Obok optymalizacji każdego z elementów wewnętrznych zasuwy suwakowej należy zwró-

cić uwagę na konstrukcję pokrywy zasuwy suwakowej. Dzięki zastosowaniu pokrywy w kształcie kołnie-

rza segmentowego uzyskano konstrukcję korpusu o niższej wysokości w stosunku do dotychczas sto-

sowanych rozwiązań, co za tym idzie zmniejszenie ilości zużytych materiałów niezbędnych do budowy 

korpusu Solid-Block została zmniejszona. 

Przedmiot wynalazku objaśniony jest przykładem wykonania zilustrowanym rysunkiem, gdzie 

Fig. 1 stanowi z lewej strony wzdłużnej osi symetrii urządzenia jego widok, natomiast z prawej strony 

częściowo przekrój w płaszczyźnie pionowej i częściowo widok, Fig. 2 – przekrój w płaszczyźnie piono-

wej trzpieni mocujących wieszak dla rur wydobywczych, Fig. 3 – widok z boku części górnej głowicy 

eksploatacyjnej, Fig. 4 – widok całej głowicy eksploatacyjnej z boku. 

Głowica eksploatacyjna składa się z części dolnej i górnej, połączonej łącznikiem 3. Dolna część 

głowicy posiada korpus 1, wewnątrz którego znajduje się wieszak tulejowy 5, oraz wkładka z uszczel-

nieniem rury 4, pozwalająca na zastosowanie rur wydobywczych o mniejszym przekroju niż 7″. Wieszak 

rur wydobywczych 5 posadowiony jest na trzpieniach podtrzymujących 12 i dodatkowo zabezpieczony 

trzpieniami zabezpieczającymi 13, przy czym każdy trzpień umieszczony jest w tulei dławika 14 i za-

bezpieczony pierścieniem dociskowym 17, uszczelką trzpienia 16 oraz pierścieniem uszczelniającym. 

Szyja wieszaka rur wydobywczych 5 posiada uszczelnienie podwójne dla wykonania testów szczelności 

bezpośrednio po montażu. 

Górna część głowicy eksploatacyjnej ma postać korpusu Solid-Block 2 i wyposażona jest w cztery 

zasuwy: awaryjną 6, zabiegową 7, boczną 8 oraz roboczą 9, przy czym zasuwa awaryjna 6 jest usytu-

owana jako pierwsza od strony wylotu medium z przestrzeni rur wydobywczych, a nad nią umieszczona 

jest zasuwa robocza 9 stanowiąca podstawowy zawór odcinający ciśnienie, natomiast powyżej zasuwy 

roboczej 9, jak również powyżej wylotów bocznych z korpusu Solid-Block znajduje się zasuwa zabie-

gowa 7 oraz na wylocie bocznym po stronie prawej umiejscowiona jest zasuwa boczna 8, przy czym 
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zasuwy awaryjna 6 i zabiegowa 7 mają postać kołnierzy segmentowych. Dolna część głowicy posiada 

górny kołnierz szpilkowy. W części górnej głowicy eksploatacyjnej z lewej strony korpusu Solid-Block 

znajduje się wylot zaopatrzony pierścieniem uszczelniającym 11 z przyłączem kołnierzowym szpilko-

wym 21 wyposażony w zawór iglicowy 18 umożliwiający w razie potrzeby montaż dodatkowej zasuwy 

suwakowej lub przeniesienie zasuwy z prawej strony korpusu na lewą. Wylot z prawej strony za zasuwą 

boczną 8 zabezpieczony jest pierścieniem uszczelniającym 22 z kołnierzem 23 wyposażonym w korek 

odpowietrzający 10. Dolne połączenie korpusu Solid-Block 2 jest połączeniem kołnierzowym 19. Górne 

połączenie górnej części głowicy eksploatacyjnej wyposażone jest w łącznik szczytowy 20 z gwintem 

umożliwiającym w łatwy i szybki sposób przyłączenie śluzy służącej do montażu korków BPV w głowicy. 

Podwójne uszczelnienie oraz trzpienie zabezpieczające 13 stanowią zabezpieczenie dla tulei 

ochronnej głowicy zabiegowej posadowionej wewnątrz dolnej części głowicy eksploatacyjnej podczas 

zabiegu szczelinowania. 

Wówczas konstrukcja głowicy umożliwia podanie ciśnienia równoważącego do przestrzeni po-

między tuleją ochronną, posadowioną wewnątrz dolnej części głowicy eksploatacyjnej, a korpus tej gło-

wicy, do ciśnienia równego 5000 psi, zmniejszając tym samym naprężenia w tulei ochronnej, wewnątrz 

której ciśnienie może wynosić maksymalnie 15 000 psi. Podanie ciśnienia równoważącego pozwala 

dodatkowo w razie potrzeby użyć materiału o mniejszej wytrzymałości do budowy samej tulei. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Głowica eksploatacyjna składająca się z części dolnej i górnej, wyposażona w wieszak rur 

wydobywczych oraz wyloty boczne, z których część zaopatrzona jest w zasuwy, znamienna 

tym, że dolna część głowicy posiada korpus (1), wewnątrz którego znajduje się wieszak tule-

jowy (5) oraz wkładka z uszczelnieniem rury (4), natomiast wieszak rur wydobywczych (5) 

posadowiony jest na trzpieniach podtrzymujących (12) i dodatkowo zabezpieczony trzpieniami 

zabezpieczającymi (13), przy czym każdy trzpień umieszczony jest w tulei dławika (14) i za-

bezpieczony pierścieniem dociskowym (17) oraz uszczelką trzpienia (16), a szyja wieszaka 

rur wydobywczych (5) posiada uszczelnienie podwójne dla wykonania testów szczelności bez-

pośrednio po montażu, podczas gdy górna część głowicy eksploatacyjnej ma postać korpusu 

Solid-Block (2) i wyposażona jest w cztery zasuwy: awaryjną (6), zabiegową (7), boczną (8) 

oraz roboczą (9), przy czym zasuwa awaryjna (6) jest usytuowana jako pierwsza od strony 

wylotu medium z przestrzeni rur wydobywczych, a nad nią umieszczona jest zasuwa robo-

cza (9) stanowiąca podstawowy zawór odcinający ciśnienie, natomiast powyżej zasuwy robo-

czej (9), jak również powyżej wylotów bocznych z korpusu Solid-Block (2) znajduje się zasuwa 

zabiegowa (7) oraz na wylocie bocznym po stronie prawej umiejscowiona jest zasuwa 

boczna (8), przy czym zasuwy awaryjna (6), robocza (9) i zabiegowa (7) mają postać kołnierzy 

segmentowych. 

2. Głowica eksploatacyjna według zastrz. 1, znamienna tym, że wkładka (4) stanowi dodat-

kowe uszczelnienie dla rur o mniejszym przekroju niż 7″. 

3. Głowica eksploatacyjna według zastrz. 1, znamienna tym, że podwójne uszczelnienie oraz 

trzpienie zabezpieczające (13) stanowią zabezpieczenie dla tulei ochronnej głowicy zabiego-

wej posadowionej wewnątrz dolnej części głowicy eksploatacyjnej podczas zabiegu szczeli-

nowania.  

4. Głowica eksploatacyjna według zastrz. 1, znamienna tym, że dolna część głowicy posiada 

górny kołnierz szpilkowy. 

5. Głowica eksploatacyjna według zastrz. 1, znamienna tym, że z lewej strony korpusu Solid-

-Block (2) znajduje się wylot z przyłączem kołnierzowym szpilkowym (21) umożliwiający w ra-

zie potrzeby montaż dodatkowej zasuwy suwakowej lub przeniesienie zasuwy z prawej strony 

korpusu na lewą. 

6. Głowica eksploatacyjna według zastrz. 1, znamienna tym, że dolne połączenie korpusu (2) 

jest połączeniem kołnierzowym. 

7. Głowica eksploatacyjna według zastrz. 1, znamienna tym, że górne połączenie głowicy wy-

posażone jest w łącznik szczytowy (20) z gwintem umożliwiającym w łatwy i szybki sposób 

przyłączenie śluzy służącej do montażu korków BPV w głowicy. 
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Rysunki 
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