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Вступ 

На сьогоднішній день більшість нафтових родовищ України знаходиться 

на завершальній стадії розробки. Обладнання штангових свердловинних 

насосних установок (ШСНУ), яким експлуатуються свердловини на таких 

родовищах, працює в напружених умовах від старості металу. Практика 

експлуатації ШСНУ свідчить, що пошкодження (обрив) штангової колони є 

одною з основних причиною підземних ремонтів свердловин.  

Обриви колони насосних штанг трапляються через корозію матеріалу 

штанг, втому матеріалу, неправильно підібране свердловинне обладнання та 

інші чинники. При цьому встановлено, що обрив штанг трапляється не тільки у 

верхній, але і в середній та нижній частинах. В роботі розглянуто і випробувано 



гирловий штанговий амортизатор, який впливає на навантаження, що діють на 

колону насосних штанг. [1] 

Характеристика конструкції гирлового штангового амортизатора 

Розрізняють гирлові та свердловинні амортизатори. Гирловий штанговий 

амортизатор (демпфер) призначений для зниження динамічних навантажень в 

колоні насосних штанг і запобігання обриву штанг в процесі експлуатації 

свердловини. [2] 

Демпферування динамічних навантажень в колоні насосних штанг 

відбувається за рахунок пружної деформації конструкції. Cкладність 

застосування демпферів полягає в тому, що їхні параметри, підібрані для деякого 

рівня впливу, перестають бути ефективними при зміні цього рівня. Навіть 

незначна зміна частоти збудження або параметрів амортизованого об'єкту може 

призвести до небезпечного збільшення амплітуди коливань. 

Важливим питанням, при проектуванні гирлового амортизатора, є 

можливість регулювання його характеристики при зміні параметрів  об'єкту. 

Вирішення даного питання є можливим при виконанні амортизуючого пристрою 

у вигляді конструкції складеної з гумових елементів з різними характеристиками. 

Регулювання характеристики може здійснюватися шляхом зміни елемента в 

складі пакету амортизатора, або зміни елементів виготовлених з матеріалу. 

При проектуванні амортизуючих пристроїв канатних підвісок слід 

врахувати особливості конструкції вузла.  Найбільш доцільно використовувати в 

якості пружного амортизуючого елемента гумові кільця, які послідовно 

чергуються з металевими. Використання такого роду амортизаторів дозволить 

знизити ймовірність аварій. 

Амортизатор (Рис. 1.) складається корпуса 1 циліндричної форми (форми 

стакана), верхньої шайби 2, набору гумових кілець 4, які чергуються з 

металевими кільцями 3. Габаритні розміри амортизатора обмежуються 

конструкцією канатної підвіски верстата-гойдалки. 



 

Рис. 1. – Схема гирлового штангового 

амортизатора 

1 – корпус, 2 – верхня шайба, 

3 – металеві кільця, 4 – гумові кільця. 

Рис. 2. –  Канатна підвіска з гирловим 

штанговим амортизатором 

 

Амортизаційна канатна підвіска (Рис. 2.) складається з нижньої траверси, 

амортизатора і затискача гарлового штока. Амортизатор встановлюється на 

траверсу канатної підвіски і притискається зверху гайкою затискача гирлового 

(сальникового) штока.  

Експриментальні дослідження  

Експериментальні випробування розглянутої конструкції гирлового 

штангового амортизатора проводились на свердловині №924 Бориславського 

родовища.  

Метою експериментальних випробувань була перевірка здатності 

гирлового штангового амортизатора працювати в складі ШСНУ не змінюючи 

конструкції канатної підвіски верстата-гойдалки та доцільність використання  

гирлового штангового амортизатора в компоновці колони насосних штанг з 

метою зменшення навантаження на головку балансира верстата-качалки та 

згладження коливань миттєвих навантажень в самій колоні штанг. 

Визначення всіх основних параметрів і режимів роботи ШСНУ 

здійснювалось за допомогою комплексу «Геостар-111ЭД» (рис.3). Шляхом 

динамометрування було визначено максимальні і мінімальні навантаження на 



головку балансира верстата-гойдалки, а відповідно і приведені напруження для 

колони насосних штанг при застосуванні гирлового штангового амортизатора. 

Заміри проводились для декількох варіантів амортизуючих елементів. Відповідно 

було встановлено оптимальні параметри амортизуючого пристрою для заданих 

умов експлуатації, за яких приведені напруження в колоні насосних штанг є 

мінімальними. Такими параметрами амортизуючого пристрою є вісім гумових 

кільць зовнішній діаметр яких  100мм, внутрішній – 55мм, загальна товщина 

становить 80мм. 

 

Рис. 3. – Експериментальні випробування гирлового штангового 

амортизатора на свердловині №924 Бориславського родовища 

Колона насосних штанг складається з 2 секцій діаметром 16 і 19мм. 

Початкові параметри роботи ШСНУ без використання амортизатора 

були: максимальні навантаження 4706кг , мінімальні навантаження 2815 кг, 

приведені напруження в колоні насосних штанг діаметром 16мм складали 54,42 

кг/мм2, в колоні насосних штанг діаметром 19мм – 28,79 кг/мм2. 

При використанні гирлового штангового амортизатора з вказаними 

параметрами відповідно отримано: максимальні навантаження 4627кг, 

мінімальні навантаження 2870 кг, приведені напруження в колоні насосних 

штанг діаметром 16мм складали 52,01 кг/мм2, в колоні насосних штанг 

діаметром 19мм – 27,24 кг/мм2 

 



Висновки. 

Випробування гирлового штангового амортизатора показали, що цей 

пристрій є ефективний в експлуатаційних умовах. Його використання при певних 

параметрах амортизуючих елементів, зумовлює зменшення максимальних 

навантажень на головку балансира верстата-гойдалки та зменшення приведених 

напружень в колоні насосних штанг. Тому для зменшення аварійних ситуацій на 

виробництві, пов’язаних з обривом колони насосних штанг, рекомендуємо 

використання гирлового штангового амортизатора  
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