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Анот ація. В робот і розглядаєт ься загальні відомост і про колт юбінг, його 

будова, призначення, т ехнологія вигот овлення гнучких т руб, переваги 
колт юбінгових уст ановок, т а област ь його заст осування. 
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Загальні відомості 

Колтюбінг — спеціальна установка, призначена для проведення 

технологічних операцій при капітальному і підземному ремонтах свердловин, а 

також для буріння нафтових і газових свердловин різних конструкцій та 

профілів з використанням колони гнучких труб. 

Колтюбінг, як один з перспективних напрямків спеціалізованого 

обладнання нафтогазовидобувної промисловості, заснований на використанні 

гнучких безперервних труб, які замінюють традиційні збірні колони труб при 

роботах всередині свердловин. Такі труби завдяки своїй гнучкості здатні з 

легкістю надати доступ в бічні і горизонтальні стовбури свердловин. Основною 

перевагою використання цієї технології є значне зменшення тривалості 



проведення технологічних процесів пов’язаних зі згвинчуванням / 

розгвинчуванням колони труб при спуско-піднімальних операціях.[1] 

Будова колтюбінгової установки 

Обладнання установки колтюбінгу змонтоване на шасі автомобіля чи 

автомобільному напівприцепі. До складу обладнання входять, окрім колони 

гнучких труб, інжектор та лубрикатор, блок превенторів, які під час роботи 

монтують на гирлі свердловини (Рис. 1).[2] 

Колтюбінгові установки можуть працювати без глушіння свердловини з 

герметизацією гирла до тиску 70 МПа. Це дозволяє уникнути репресії тиску на 

пласт при ремонті свердловин та, як наслідок, зменшити чи взагалі позбавитись 

забруднення привибійної зони пласта технологічними рідинами. 

 
1. Кабіна операт ора; 2. Барабан з колоною гнучких т руб (КГТ); 3. Укладальник КГТ; 4. Колона гнучких т руб; 5. 

Механізм уст ановки т ранспорт ера в робоче полож ення; 6. Направляюча дуга; 7. Транспорт ер; 8. 
Гермет изат ор гирла; 9. Превент ор; 10. Фонт анна армат ура; 11. Гирло свердловини; 12. Авт омобільне шасі; 

13. Рама агрегат у 
Рис. 1. Компоновка агрегату в робочому положенні на свердловині 

 

Застосування колтюбінгових установок  Застосовувати колтюбінг почали 

для здійснення найпростіших операцій при проведенні підземних ремонтів 



свердловин  — очищенні колони труб і вибоїв від піщаних корків. При 

впровадженні даної технології використовували колону гнучких труб із 

зовнішнім діаметром 19 мм. Нині створені бурові установки, що працюють з 

колонами діаметром 114,3 мм. Відповідно використовують гнучкі труби 

меншого (19 — 31,75 мм), середнього (31,75 — 44 мм) та великого (44 — 114,3 

мм) діаметрів, за допомогою яких можна здійснювати практично весь набір 

операцій підземного ремонту свердловин і буріння. 

До операцій з використанням колтюбінгових технологій належать 

наступні: виклик припливу зниженням рівня у свердловині, газліфтна 

експлуатація свердловин, видалення рідини з газових свердловин, експлуатація 

свердловин через гнучкі труби, видалення пробок різної щільності, кислотні 

обробки привибійної зони пласта, селективна дія на пласт, гідравлічний розрив 

пласта, перфорація свердловини, встановлення гравійних фільтрів, 

розбурювання твердих відкладів (цементу, фрезування тощо), обрізання НКТ та 

обсадних колон, буріння бокового стовбура, буріння свердловини (на депресії 

та збалансоване), цементувальні роботи, глушіння свердловини, ремонт 

похило-скерованих, горизонтальних та багатовибійних свердловин, геофізичні 

дослідження. 

Процес виготовлення гнучких труб 

Гнучкі труби виготовляються на трубопрокатному стані з одним 

повздовжнім швом, виконаним за допомогою високочастотного зварювання без 

додавання присадного металу. Зварювання ведеться автоматами у середовищі 

інертного газу.  

За допомогою роликових механізмів з плоскої стрічки формується кругла 

труба, готова до зварювання. Краї труби, що підлягають зварюванню, 

механічно стикуються, а тепло для зварювання утворюється за рахунок опору 

протікання електричного струму. Після зварювання зовнішня поверхня 

очищається, згладжується і зварний шов відпалюють. Трубу охолоджують на 

повітрі, а згодом у водяній бані перед неруйнівним контролем. Перевірка 

зазвичай здійснюється з допомогою вихрострумового пристрою. Калібрування 



кінцевого діаметра виконується під час формування труби з урахуванням 

деякого зменшення діаметра після зварювання. В цей час труба піддається 

термообробці по всьому тілу труби для «зняття стресу» і підвищення 

пластичної сталі.  

Кінцевий продукт є високоміцною трубою з пластичністю, гнучкістю та 

іншими властивостями, що задовільняють умови експлуатації. Останнім етапом 

є намотування труби на барабан та випробування тиском.[3] 

Переваги колтюбінгових установок  

При використанні на практиці даної технології у порівнянні з традиційним 

капітальним ремонтом газових та нафтових свердловин виявлено ряд переваг. 

До них належать:  

 — забезпечення герметичності гирла свердловини на всіх етапах 

виконання свердловинних операцій починаючи з підготовки комплексного 

устаткування і аж до його згортання; 

 — можливість здійснення робіт у газових і нафтових свердловинах без іх 

попереднього глушіння; 

 — відсутність потреби освоєння та виклику припливу свердловин, у яких 

виконувалися роботи з використанням колони гнучких труб; 

 — безпека проведення спускопідйомних операцій, тому що в даному 

випадку не потрібно здійснювати зґвинчування-розґвинчування різьбових 

з'єднань і переміщувати насосно-компресорні труби на містки; 

 — значне поліпшення умов праці працівників бригад капітального 

ремонту при виконання всього комплексу операцій; 

 — скорочення часу на спуск і підйом свердловинного устаткування на 

проектну глибину; 

 — забезпечення можливості буріння, спуску вибійних інструментів і 

приладів, а також виконання операцій капітального ремонту в горизонтальних і 

дуже похилених свердловинах; 



 — дотримання більш високих вимог у галузі екології при проведенні всіх 

операцій з ремонту і буріння свердловин, зокрема за рахунок менших розмірів 

комплексів устаткування для цих цілей у порівнянні з традиційними; 

 — істотний економічний ефект у результаті застосування колон гнучких 

труб як під час ремонту, так і при проведенні бурових робіт. 

Висновок  

Проведення операцій колтюбінговими установками принесли значне 

полегшення та збільшили спектр робіт по підземному ремонті свердловин. Це 

перспективне обладнання, яке розвивається та знайде собі застосування і в 

інших складніших роботах на свердловинах. 
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