
ЛЕКЦІЯ 5-6. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУРІННЯ. 

Зазвичай нафту використовували з давніх давен. Стародавні перські 

жерці зберігали цей продукт в ямах і називали його «святий вогонь». Для 

відбудови Вавилону використовували бітум, який одержували з нафтових 

джерел біля ріки Іс, що біля Євфрату. В стародавньому Єгипті з нафти 

використовували спеціальний сорт смоли, який використовували для 

бальзамування фараонів.  

Проте первісні люди нафтові вуглеводні отримували з поверхневих 

проявів. Вперше свердловина, як така, була використана китайцями. Вони ще 

в 221 році до н.е. в провінції Сечуань, спорудили свердловину для 

видобування соляної ропи. На глибині 1140 м натрапили на газовий поклад, 

газ якого використовували для виварювання солі із ропи. Ними ж було 

споруджено також перший в світі газопровід із пустотілих бамбукових 

паличок. Слід зазначити, що перші свердловини на розсіл обсаджували 

бамбуковими паличками. 

Перша свердловина для видобутку прісної води була споруджена у 

1126 році на території франції в провінції Артуа. Згодом всі колодязі та 

свердловини для видобутку води стали називатися артезіанськими. 

Для водопостачання Одеси було пробурено в 1831 році чотири 

свердловини глибиною від 36 до 186 метрів, а у наступні роки свердловини 

на воду бурили в Сімферополі, Керчі, Ризі, Петербурзі та інших містах. 

У 1937-1940 роках А. Островським, Н. Григоряном, А. Богдановим 

була розроблена конструкція привибійного двигуна – електробура. А в 1966 

році М. Гусман, С. Никомаров, Ю. Захаров запропонували для буріння 

свердловин використовувати гвинтовий вибійний двигун. 

Сучасний стан пошуків нафти і газу є таким, що шукають не нафту і газ 

як такі, а пастки, де вони могли акумулюватись, тобто пастки, з яких ці 

корисні копалини вже не могли емігрувати. Якщо подібні пастки сучасними 

методами (геолого-геофізичними, геохімічними, дистанційними та ін.) з 
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певним ступенем достовірності можна прогнозувати і картувати з поверхні 

Землі, то відповідь на питання чи є в цих пастках нафта і газ, може дати тільки 

свердловина, що пробурить прогнозовані породи, які в межах пастки можуть 

бути насичені нафтою чи газом. Буріння свердловин – це також наукомісткий і 

дорогий вид діяльності. 

Свердловина – це гірнича виробка, за допомогою якої прив’язують 

геологічну, геофізичну та іншу інформацію до осадового розрізу, вивчають 

наявність у них корисних копалин і проводять їхній видобуток. 

В Україні проведення геологорозвідувальних робіт на нафту і газ 

регламентується Галузевим стандартом порядку проведення цих робіт (ГСТУ 

4100032626-00-011-99). Згідно з цим документом розрізняють три великі 

етапи робіт: регіональний, пошуковий, розвідувальний. На кожному з етапів 

досліджень застосовують буріння свердловин.  

КЛАСИФІКАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 

За призначенням всі свердловини, що буряться з метою геологічного 

дослідження району робіт, поділяються на опорні, параметричні, структурні, 

пошукові, розвідувальні, експлуатаційні  та інші . 

Опорні свердловини бурять для вивчення геологічної будови умов 

залягання осадової товщі і вивчення закономірностей поширення комплексів 

відкладів, сприятливих для нафтогазонакопичення нових територій. При 

бурінні опорних свердловин намагаються розкрити кристалічний фундамент, 

а там де він залягає глибоко, бурять до технічно-досяжних глибин. 

Результати опорного буріння всебічно досліджують і в комплексі з 

раніше отриманими геолого-геофізичними даними застосовують для 

вивчення геологічної будови району робіт, попередньої оцінки перспектив 

нафтогазоносності, складання перспективного плану геологорозвідувальних 

робіт і підрахунку прогнозних запасів нафти і газу. 



Параметричні свердловини призначені для детальнішого вивчення 

геологічної будови розрізу, особливо на великих глибинах, а також для 

виявлення найперспективніших площ з точки зору проведення 

геологорозвідувальних робіт. За результатами буріння параметричних 

свердловин уточнюють стратиграфічний розріз і наявність сприятливих для 

накопичення нафти та газу структур. Коригують розроблені за даними 

опорного буріння перспективи нафтогазоносності району робіт і прогнозні 

запаси нафти та газу. 

Структурні свердловини служать для ретельного вивчення структур, 

виявлених за даними параметричного буріння та геофізичних робіт, та для 

підготовки проекту пошуково-розвідувального буріння на ці структури. 

Результати структурного буріння і геофізичних досліджень використовують 

для вивчення характеру залягання, віку і фізичних властивостей порід, що 

складають розріз, для точного відбиття опорних маркуючи горизонтів та 

побудови структурних карт. 

Пошукові свердловини споруджують на підготованих попереднім 

бурінням та геолого-геофізичними дослідженнями площах з метою відкриття 

нових родовищ, або для пошуків нафти і газу на раніше відкритих 

родовищах. При бурінні пошукових свердловин детально вивчають 

геологічний розріз, його нафтогазоносність, випробовують на приплив 

пластового флюїду пласти колектори та досліджують пластові флюїди. 

Розвідувальні свердловини бурять на площах із встановленою 

промисловою нафтогазоносністю з метою оконтурювання родовища та збору 

вихідних даних для складання проекту його розробки. У процесі 

розвідувального буріння продовжують досліджувати розріз в тому ж об’ємі, 

який відповідає пошуковому бурінню. 

Експлуатаційні свердловини бурять на повністю розвіданому та 

підготованому до розробки родовищі з метою експлуатації покладів нафти і 

газу. У категорію експлуатаційних входять не тільки свердловини, з 



допомогою яких видобувають нафту і газ (видобувні свердловини), але і 

свердловини які дозволяють ефективно проводити розробку родовища 

(нагнітальні, оцінювальні, спостережні). 

Оціночні свердловини призначені для уточнення режиму роботи пласта 

і ступеня виробки ділянок родовища, уточнення схеми його розробки.  

Нагнітальні свердловини служать для організації за контурного або 

внутрішньо-контурного нагнітання води, газу, або повітря з метою 

підтримування пластового тиску. 

Спостережливі свердловини служать для систематичного контролю за 

режимом роботи родовища. 

Спеціальні свердловини бурять для вибухових робіт при сейсмічних 

методах пошуків та розвідки родовища, скидання пластових вод у 

непродуктивні поглинаючі пласт, розвідки та видобутку води, підготовка 

структур для підземного газосховища і закачування в них газу. 

Сьогодні в огляду на досить добру вивченість території України 

буріння опорних свердловин не ведуть. Структурні свердловини також не 

бурять, оскільки об’єкти можна добре підготувати сейсморозвідкою. 

Головна відмінність у категорії свердловин полягає в різних завданнях, 

які за їхньою допомогою треба вирішити, а це забезпечують різною 

детальністю геолого-геофізичних дослідних робіт, які проводять у них 

(кількість метрів проходки з відбором керна, детальність і частота 

проведення геофізичних досліджень свердловин, випробувань свердловин, 

відбору проб флюїдів та ін.). Найповнішим цей комплекс досліджень є в 

параметричних свердловинах, найменший – в експлуатаційних. 

ПОНЯТТЯ ПРО СВЕРДЛОВИНУ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ. 

 

Свердловиною називають гірську циліндричну виробку, що 

споруджується без доступу людини і діаметр якої істотно менший від 

довжини (рис 1). 



 

Рис. 1. Схема свердловини 

Початок свердловини називається устя, циліндрична поверхня – 

стінкою, а дно – вибоєм. Відстань від устя до вибою називається довжиною 

свердловини, а проекція довжини на вертикаль – глибиною. 

Свердловини бурять вертикальні та похилі. В останньому випадку 

свердловину примусово викривляють згідно з проектним профілем. 

Свердловина буриться ступенево, зменшуючи діаметр від інтервалу до 

інтервалу. Глибини свердловин коливаються в широких межах: від декількох 

сотень до декількох тисяч метрів. 

Поглиблення свердловини здійснюється шляхом руйнування породи по 

всій площі вибою (без відбору керна) або на його периферійній частині (з 

відбором керна). 

Сам процес буріння здійснюється за допомогою спеціальних бурових 

установок як на суші, так і на морі. 

СПОСОБИ БУРІННЯ ГЛИБОКИХ СВЕРДЛОВИН. 

Руйнувати гірські породи можна механічним, термічним, хімічним та 

іншими способами. Промислове застосування на даний час знайшли тільки 

способи механічного руйнування породи – буріння. 



Механічне буріння здійснюється наступними способами: ударним 

(ударно-штанговим, ударно-канатним); обертальним (роторним) та із 

застосуванням вибійних двигунів (турбобурів, електробурів, гвинтових 

двигунів); ударно-обертальним. 

ОПИСАННЯ ПРОЦЕСІВ УДАРНОГО ТА ОБЕРТОВОГО БУРІННЯ. УДАРНЕ БУРІННЯ. 

Ударний спосіб вже майже 50 років не застосовують для буріння 

нафтогазових свердловин. Проте у вугільній та гірничорудній промисловості, 

при інженерно-геологічних роботах, бурінні свердловин на воду і для 

вибухових робіт ударне буріння ще знаходить застосування. 

З усіх різновидів ударного буріння застосовують тільки ударно-

канатний спосіб (рис. 2). Буровий снаряд, що складається з долота (1), ударної 

штанги (2), розсувної штанги (3) і канатного замка (4), опускається в 

свердловину на інструментальному канаті (5), перекинутому через головний 

ролик (7) та амортизатор щогли (8-9), огинає стяжний і направляючий ролики 

(10, 12) балансової рамки (11). 

В міру поглиблення свердловини канат видовжують, змотуючи його з 

барабана (лебідка, 13). Циліндричність свердловини забезпечують 

поворотом долота внаслідок розкручування каната під навантаженням (під 

час підйому снаряда). 

Ефективність руйнування породи прямопропорційна масі бурового 

снаряда, висоті його падіння та кількості ударів долота об вибій та обернено 

пропорційний діаметру свердловини. 

Очистку вибою від зруйнованої породи проводять за допомогою 

желонки, попередньо додавши на вибій воду. Занурення в шламовану рідину 

клапан відкривається, а при підйомі закривається. Для повного очищення 

свердловини необхідно спускати желонку в свердловину декілька разів. 

При ударному бурінні свердловина, як правило, не заповнена водою, 

тому з метою уникнення обвалювання стінок породи в свердловину спускають 



колону з обсадних труб і по мірі поглиблення свердловини обсадну колону 

просувають до вибою періодично продовжуючи на одну трубу. 

 

 

Рис. 2. Схема ударно-канатного буріння 

Із збільшенням довжини колони просування її до вибою утруднюється. 

Наступає момент, коли обсадну колону неможливо подати вниз навіть 

спеціальним забивним снарядом. У цьому випадку обсадну колону залишають 

у свердловині, а в середину її опускають другу обсадну колону і свердловину 

поглиблюють долотом меншого діаметра. 



ОБЕРТАЛЬНЕ БУРІННЯ. 

 

При обертальному бурінні руйнування породи відбувається в 

результаті одночасної дії на долото осьового навантаження та крутного 

моменту. Під дією навантаження долото втискується в породу, а під дією 

крутного моменту сколює її.  

Існує два способи обертального буріння – роторний і з вибійними 

двигунами. При роторному бурінні (рис. 1.3) потужність від двигунів (18) 

передається через лебідку (17) до ротора (16)  – спеціального обертового 

механізму, встановленого над устям свердловини в центрі вишки. Ротор 

обертає бурильну колону та нагвинчене на неї долото (15). Бурильна 

колона складається з ведучої труби (6), спеціального перевідника 

(бурильний замок; 12) та бурильних труб (13).  

При бурінні з вибійними двигунами долото накручується на вал, а 

бурильна колона з’єднується з корпусом двигуна. При роботі двигуна 

обертається тільки його вал з долотом, а бурильна колона не обертається. 

Характерною особливістю обертального буріння є промивання 

свердловини водою або спеціальною промивною рідиною (ПР) протягом 

усього періоду роботи долота на вибої. 

Для цього два насоси (8), що приводяться в дію від двигунів (9) 

нагнітають промивальну рідину по трубопроводу (10) в стояк-трубу (5), 

встановлену в правому куті вишки, далі в гнучкий буровий шланг, вертлюг 

(19) і в бурильну колону. 

Досягнувши долота, промивальна рідина проходить через наявні в 

ньому отвори і по кільцевому простору між стінкою свердловини і бурильною 

трубою піднімається на поверхню, захоплюючи з собою частинки розбуреної 

породи. Тут же, в жолобній системі (7) і в очисних механізмах промивальна 

рідина очищається від вибуреної породи та надходить в прийомні ємності (11) 

бурових насосів та знову закачується в свердловину. 



 

 



У міру поглиблення свердловини бурильна колона, підвішена до талевої 

системи, що складається з крон блока, талевого блока (2), крюка (4) і талевого 

каната (1), подається в свердловину. Коли ведуча труба (6) увійде в ротор (16) 

на всю довжину, то буріння зупиняють, включають лебідку і піднімають 

бурильну колону на величину ведучої труби, підвішуючи бурильну колону з 

допомогою елеватора або клинів на столі ротора. 

Потім відкручують ведучу трубу (6) і разом з вертлюгом (19) спускають 

в обсадну трубу, встановлену в похилу свердловину, яка буриться заздалегідь. 

Після цього бурильну колону нарощують на одну трубу, знімають з елеватора 

(див. рис.) або клинів і опускають в свердловину на довжину нарощеної труби 

і підвішують за допомогою елеватора або клинів на столі ротора. Із шурфа 

піднімають ведучу трубу з вертлюгом і прикручують до бурильної колони. 

Останню звільняють від клинів або елеватора, опускають долото до вибою і 

продовжують процес буріння. 

Для заміни зношеного долота піднімають із свердловини всю бурильну 

колону, замінюють долото і знову опускають колону в свердловину. Спуско-

піднімальні роботи ведуть з допомогою талевої системи. При підйомі 

бурильну колону розкручують на секції, Відкручені секції, що називають 

свічками встановлюють у ліхтарі вишки на спеціальному підсвічнику. 

Щодо використання вибійних двигунів, то на даний час застосовують 

три види: турбобури, гвинтові двигуни, електродвигуни.  

При бурінні за допомогою турбобура або гвинтового двигуна (14) 

гідравлічна енергія потоку промивальної рідини, що рухається вниз 

бурильною колоною, перетворюється в механічну на валу вибійного двигуна, з 

яким з’єднано долото. При бурінні електробуром енергія до його двигунів 

подається кабелем, секції якого змонтовані в середині колони. 

Процес буріння свердловини чергують із спуском обсадних колон, 

цементуванням затрубного простору, проведення каротажних робіт, 

дослідження перспективних горизонтів. 



УДАРНО-ОБЕРТАЛЬНЕ БУРІННЯ. 

 

При ударно-обертальному бурінні долото здійснює обертання з 

допомогою ротора і осьові коливання з певною амплітудою та частотою, які 

створюються вібраторами чи вібромолотами встановленими на поверхні, або 

вибійними двигунами, розміщеними над долотом. 

При бурінні глибоких свердловин застосовують другий спосіб, коли 

обертання долота здійснюється з поверхні роторним способом, а коливання 

долота, динамічні удари об породу, створюються гідравлічними, 

пневматичними та іншими вібробурами. Поширення отримали гідравлічні 

вібробури клапанного типу, які дають при бурінні твердих порід високі 

показники роботи долота. 

Слід зазначити, що ударно-обертальний спосіб буріння не вийшов із 

стадії експериментальних випробовувань. 

 

ПОНЯТТЯ ПРО ЦИКЛ БУДІВНИЦТВА СВЕРДЛОВИНИ 

 

Комплекс робіт, починаючи з підготовки майданчика під бурову і 

закінчуючи демонтажем бурового устаткування, перевезенням його на нову 

точку і рекультивацією угідь, називають циклом будівництва свердловини. 

Усі роботи, які входять у цикл будівництва свердловини, поділяються на: 

1) підготовчі роботи до монтажу бурового обладнання (планування 

майданчика під бурову, проведення під’їзних доріг, прокладення водопроводу, 

підвід електролінії, телефонного зв’язку); 

2) монтаж бурового обладнання (встановлення фундаментів та блоків 

обладнання на них, обв’язка обладнання, захист вишки та обладнання, 

встановлення ємностей та побутових приміщень); 

3) підготовчі роботи до буріння свердловини (встановлення 

направлення, оснащення талевої системи, буріння під шуфт та встановлення в 

ньому труби, монтаж і випробовування пристосувань малої механізації, що 

прискорюють процес робіт; приєднання бурового шланга до вертлюга і стояка; 

центрування вишки; перевірка горизонтальності ротора; 



4) буріння свердловини, кріплення її стінок обсадними колонами, 

розмежування пластів; 

5) вторинне розкриття продуктивного пласта, випробовування, освоєння 

і здача в експлуатацію; 

6) демонтаж бурового обладнання та тампонаж шуфта; 

7) перевезення обладнання на нову точку. 

Види робіт на етапах 1-3 та 6-7 виконуються вишко монтажниками, на 

етапі 4 – буровими бригадами, а на етапі 5 – бригадами для дослідження та 

освоєння свердловини. 

 

2. БУРОВІ УСТАНОВКИ ТА ОБЛАДНАННЯ. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ БУРОВИХ 

УСТАНОВОК. 

 

Бурові установки призначені для буріння експлуатаційних і глибоких 

розвідувальних свердлловинобертовим способом. 

Основними складовими елементами сучасних бурових установок є:  

– бурові споруди (вишка, основа, укриття, містки, стелажі); 

– спуско-піднімальні засоби(бурова лебідка, крон блок, талевий блок, гак); 

– обладнання для обертання (ротор, вертлюг); 

– обладнання для виносу бурової породи (бурові насоси, компресори, 

циркуляційна система, обладнання для приготування розчинів, обладнання для 

очищення розчинів від вибуреної породи); 

– силовий привід та енергетичні установки; 

– засоби для автоматизації СПО та подачі долота. 

 

НАЗЕМНІ СПОРУДИ І БУРОВЕ ОБЛАДНАННЯ. 

 

До наземних споруд належать вишки, основи, укриття, містки, стелажі 

для бурильних і обсадних труб. 

Бурова вишка призначена для підйому або спуску бурильної 

колони та обсадних труб у свердловину, утримання колони на вазі під 

час буріння, а також розміщення на ній талевої системи, бурильних 



труб та частини обладнання необхідного для буріння. Вишки виконані з 

профільного заліза або труб. 

Основа бурової вишки – це комплекс металоконструкцій для 

встановлення на нього бурового обладнання, агрегатів та механізмів. На 

основах комплектують блоки: вишковий, призначений для встановлення 

вишки та кріплення талевого канату; лебідковий; підсвічників; енергетичний; 

насосний; обладнання для приготування бурових розчинів. 

До спуско-піднімального обладнання, яке призначене для утримання та 

нарощування бурильного інструменту належать бурові лебідки, крон блоки, 

талеві блоки та гаки. 

 



Бурові лебідки призначені для спуску та підйому бурильної колони, 

утримання її на вазі під час буріння і промивання, подачі бурової колони по 

мірі заглиблення її в породу, спуск обсадних колон. Бурові лебідки призначені 

передачі обертання ротору, загвинчування та розкручування труб, підйому 

вишки у вертикальне положення. 

Талева система – призначена для зменшення натягу талевого канату у 

порівнянні із силою, створюваною вагою підвішеного до гака вантажу. За 

допомогою талевої системи обертовий рух барабана лебідки перетворюється 

на поступальний рух вантажу. Талева система включає крон блок, талевий 

блок, гаковий блок та талевий канат. 

Обладнання для обертання бурильної установки включає ротор та 

вертлюг. Ротор призначений для обертання бурового інструменту в процесі 

буріння, передачі механічної енергії долоту, а також для підтримання бурової 

або обсадної колони у підвішаному стані при розвантаженій талевій системі. 

Вертлюг призначений для підведення бурового розчину в бурильну 

колону, що обертається через буровий рукав та забезпечує вільне забезпечує 

вільне обертання бурової колони. Він сприймає осьове навантаження від ваги 

колони та іншого підвішеного обладнання. До вертлюга входить рухома та 

нерухома частина; остання підвішується до гака, а до рухомої частини 

підвішується бурильна колона. 

 

ПОРОДОРУЙНУЮЧИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН. ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  

 

Породоруйнуючі інструменти (долота) призначені для руйнування 

гірської породи в процесі буріння свердловини. Руйнування гірської породи 

відбувається в результаті двох сил: осьового навантаження на долото, що 

створює вага бурових труб, і горизонтальної сили, яка створюється 

обертанням колони бурильних труб або валом вибійного двигуна. 

За характером руйнування породи бурові долота класифікуються 

наступним чином: ріжуче-сколюючої дії – для розбурювання в’язких та 



пластичних порід; дробляче-сколюючої дії – для розбурювання порід 

середньої твердості; дроблячої дії – для розбурювання твердих порід; ріжуче-

стираючої дії – для розбурювання порід, які чергуються за твердістю. 

За призначенням бурові долота об’єднуються у три групи: (1) руйнування 

породи з утворенням суцільного вибою, руйнування породи з утворенням 

кільцевого вибою (буріння з відбором керна); для виконання спеціальних робіт. 

За конструктивним виконанням бурові долота діляться на: (а) лопатеві; 

(б) шарошкові; (3) алмазні і твердосплавні. Для буріння нафтових і газових 

свердловин застосовують лопатеві долота ріжуче-сколюючого та ріжуче-

стираючого типів (рис. 3.а). 

 

 

Рисунок – 3.а. Лопатеві долота. 

 

Шарошкові долота виконують основний обсяг буріння (рис. 3.б). Вони 

мають наступні переваги: (1) площа контакту з вибоєм менша, але довжина 

робочого елементу більша, що підвищує ефективність буріння; (2) шарошка 

перекачується по вибою, тому інтенсивність зношення зубців менша; (3) 

крутний момент, необхідний для обертання долота менший, тому зводиться до 

мінімуму небезпека заклинювання долота. 



 

 

Рисунок – 3.б. Шарошкове долото. 

 

Алмазні та твердосплавні долота призначені для руйнування різання і 

стирання неабразивних порід середньої твердості і твердих (рис. 3.в). Одні як 

породоруйнуючий матеріал містять алмази, а другі твердосплавні матеріали. 

Дають хороші результати при бурінні порід середньої твердості. Вони 

забезпечують значну проходку на долото, що скорочує час на спуско-

піднімальні роботи. 

 

 

Рисунок – 3.в. Алмазне долото. 



БУРОВІ ДОЛОТА ДЛЯ БУРІННЯ З ВІДБОРОМ КЕРНА. 

 

Всі бурові долота для буріння з відбором керна складаються з таких 

елементів: (1) бурильної головки; (2) зовнішнього корпуса; (3) внутрішньої 

колонкової труби (керноприймача); (4) кернотримача (рис. 3.д) . 

Бурильна головка, руйнуючи породу по периферії вибою, залишає в 

центрі свердловини стовпчик породи (керн). 

 

 

 

Рисунок – 3.д.. Колонкове долото. 

 

Зовнішній корпус служить для з’єднання бурильної головки з 

бурильною колоною, розміщення керноприймача, захисту керна від 

пошкоджень, а також пропуску промивальної рідини між ним та 

керноприймачем. 

При бурінні колонковими долотами з незмінним керноприймачем для 

підйому на поверхню керну необхідно піднімати всю бурильну колону. 



Колона із змінним керноприймачем дозволяє піднімати колонкову трубу 

з керном без підйому бурильної колони. Для цього в бурильну трубу на канаті 

опускають вловлювач, за допомогою якого на поверхню піднімають 

керноприймач. Після відбору керну, керноприймач опускають назад. 

 

ВИБІЙНІ ДВИГУНИ. 

 

Для буріння нафтових і газових свердловин застосовують гідравлічні та 

електричні вибійні турбобури, які перетворюють гідравлічну або електричну 

енергію відповідно в механічну на вихідному валу двигуна (рис. 4). 

 

Рисунки  4. Схема вибійного двигуна. 



БУРИЛЬНІ ТРУБИ 

 

Бурильні труби призначені для: (1) передачі обертання від ротора до 

додота; (2) сприйняття реактивного моменту вибійного двигуна; (3) підводу до 

вибою промивальної рідини; (4) створення осьового навантаження на долото; 

(5) підйом і спуск долота і вибійного двигуна; (6) проведення допоміжних робіт 

(проробка, розширення і промивання свердловини, дослідження пластів тощо). 

Бурильна колона складається з ведучої труби, бурильних труб, 

обважнених бурильних труб, замків, перевідників і з’єднувальних муфт. 

Перевідники призначені для з’єднання бурильних труб різних діаметрів 

або різьбами різних типів. 

Бурильні замки ставлять у випадку, коли для спуску або підйому труб 

недоцільно розкручувати всі труби. Набагато швидше здійснюють спуско-

підйомні роботи, коли використовують декілька труб у зборі. Труби у свічку 

з’єднують за допомогою муфт, а вже свічки між собою з’єднують за 

допомогою замків. 

Для технологічного оснащення бурильної колони використовують 

калібратори, центратори, стабілізатори, які встановлюють у нижній частині 

труби для запобігання викривлення свердловини або для управління 

траєкторією похило-направлених свердловин. 

Колібратори вирівнюють стінку свердловини та встановлюються 

безпосередньо над долотом. Центратори призначені для забезпечення 

суміщення осі бурильної колони з віссю свердловини. Стабілізатори – для 

стабілізації зенітного кута свердловини. Встановлюють над центратором. Але 

так щоб труба при створенні навантаження на долото не згиналася. 

  



РЕЖИМ БУРІННЯ ТА ЙОГО ПАРАМЕТРИ 

 

Ефективність руйнування породи долотом залежить від багатьох 

факторів: (1) осьового навантаження на долото; (2) частоти обертання; (3) 

чистоти вибою свердловини, яка повязана з параметрами промивної рідини та 

її швидкістю; (4) конструкції долота; (5) властивостей породи.  

Режими буріння поділяють на: (1) звичайний; (2) оптимальний; (3) 

форсований (швидкісний або силовий); спеціальний. 

Оптимальний режим буріння – забезпечує найвищу продуктивність при 

мінімальних витратах і якісному виконанні поставленого завдання. Критерієм 

оптимізації є мінімум вартості одного метра при максимальній швидкості 

проходки. 

Раціональний режим – забезпечує найкраще значення одного чи 

декількох показників буріння при даному оснащенні. 

Форсований режим – призводить до збільшення швидкості буріння за 

рахунок збільшення швидкості долота (швидкісний режим) або навантаження 

на долото (силовий режим). 

Спеціальний режим – забезпечує найкраще виконання певного 

спеціального завдання (буріння похило-керованих свердловин, буріння з 

відбором керну, буріння в продуктивному пласті). 

 

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ БУРІННЯ НА МЕХАНІЧНУ ШВИДКІСТЬ ПРОХОДКИ 

 

Розглянемо, як впливають режимні параметри на механічну швидкість 

буріння, коли зношення доліт ще не впливає на ефективність руйнування 

породи. 

Осьове навантаження на долото. Руйнування породи на вибої 

механічним способом неможливе без створення навантаження на долото.  

Теоретична залежність швидкості буріння від навантаження на долото 

зображене на рисунку 6.1. Область 1 – швидкість збільшується пропорційно 



навантаженню. В цій області граничне навантаження менше від границі 

міцності породи, тому процес руйнування породи носить поверхневий 

характер (стирання, зімяття, зсув нерівностей). Утворюється дрібний шлам. Ця 

область називається – областю поверхневого руйнування. 

 

В області ІІ – механічна швидкість зростає із зростанням навантаження. 

Механічне навантаження ще не досягло межі міцності породи, проте 

виникають мікротріщини. Шлам за розмірами більший, ніж при поверхневому 

руйнуванні. 

В області ІІІ відбувається об’ємне руйнування породи. Питомі затрати 

на руйнування одиниці об’єму породи нижчі, ніж у перших двох областях. 

Область називається – область обємного руйнування. 

Характер залежності між механічною швидкістю і навантаженням 

суттєво змінюється, коли очищення вибою є недостатнім. Це призводить до 

повторного руйнування породи та сповільнює швидкість буріння. 



Частота обертання долота. При збільшенні швидкості обертання 

долота, при незмінних параметрах осьового навантаження, витрати 

промивальної рідини та інших рівнозначних умовах, зростає швидкість 

пошкодження вибою зубцями шарошок, швидкість ударів зубців об породу та 

динамічна складова навантаження на долото, внаслідок чого збільшується 

механічна швидкість прозодки (рис. 6.2). 

 

По-перше, зменшення швидкості проходки при великих частотах 

обертання зменшується через скорочення часу контакту з породою, тому 

енергії може бути недостатньо для руйнування породи. 

По-друге, для видалення з вибою породи необхідно певний час. При 

великих швидкостях час відводу шламу може бути недостатній, тому 

відбувається повторне дроблення породи та зменшення швидкості буріння. 

По-третє, при великій швидкості прискорюється руйнування 

долота, відбувається знос зубців шар, що призводить до зменшення 

контакту долота та породи. 



Витрата промивальної рідини. Безперервна циркуляція промивальної 

рідини при бурінні повинна забезпечувати чистоту ствола та вибою 

свердловини, охолодження долота, сприяти руйнуванню породи, запобігати 

ускладненню.  

Як видно з рисунка 6.3, поки забезпечується повне видалення шламу 

механічна швидкість буріння зростає лінійно. Коли швидкість стає дуже 

великою вона зменшує осьове навантаження на долото, що призводить до 

зменшення швидкості проходки. 

 

Параметри промивної рідини. На механічну швидкість проходки суттєво 

впливає густина бурового розчину. Найбільшої механічної швидкості 

досягається при продувці свердловини повітрям, дещо меншої – при 

промиванні керованими рідинами.  

Вплив густини на механічну швидкість проходки пояснюється в 

основному підвищенням гідростатичного тиску на вибій і ростом перепаду 

тиску між свердловиною та розбурюваними породами, внаслідок чого 

погіршуються умови утворення тріщин, а виколюванні частинки породи 

притискаються до масиву . 



УСКЛАДНЕННЯ В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ 

 

До ускладнень належать наступні фактори: (1) поглинання 

технологічних рідин; (2) флюїдопрояви (газопрояви); (3) порушення стінок 

свердловини (утворення каверн, звуження ствола); (4) прихоплення колони. 

Поглинання промивальних рідин або тампонажних розчинів зумовлене 

порушенням рівноваги між тисками в свердловині та в пласті. Різновиди 

поглинань: 

1) повне або катастрофічне поглинання, коли вся промивальна рідина, яка 

закачується в свердловину, розтікається по тріщинах та порожнинах, а до 

устя свердловини не доходить; 

2) часткове поглинання, коли частина рідини виходить в жолобну систему; 

Поглинання бурових та тампонажних розчинів можуть виникати у 

загальному випадку в пластах, проникність яких визначається гранулярною 

пористістю, тріщинуватістю та кавернозністю. Інтенсивність поглинання 

визначається інтенсивністю репресії, властивостями промивної рідини та 

фільтраційно-ємнісними параметрами пласта. 

Особливість поглинання промивальних рідин полягає в тому, що мало 

проникні породи не поглинають їх навіть при великих перепадах тисків. 

Поглинання промивних рідин в таких пластах можливі лише у випадку їх 

гідророзриву. 

Основні методи попередження поглинань: 

1) регулювання властивостей промивальних рідин; 

2) управління гідродинамічною обстановкою в свердловині при виконанні 

різних операцій (буріння, спуск-підйом, цементування тощо); 

3) зміна характеристик поглинаючого пласта. 

 

Ефективність запобігання поглинанням в значні мірі залежить від типу 

промивальної рідини. Саме густина бурового розчину визначає величину 



тиску бурового розчину на пласт. При розкритті зон поглинання необхідно 

використовувати промивальні рідини з мінімальною густиною. 

Комплекс заходів з управління гідродинамічною обстановкою включає 

управління швидкостями проведення технологічних операцій: буріння, 

спуско-підйомні роботи, запуск бурових насосів. При спуску бурильного 

інструменту треба регулювати швидкість спуску, вибрати оптимальну 

швидкість буріння, повільно запускати в роботу бурові насоси. 

Для попередження поглинань важливу роль відіграє закупорювання 

пласта різними матеріалами, які додають в циркулюючу промивальну рідину: 

(1) волокнисті матеріали; (2) лускові матеріали (слюда, обрізки целофану); 

(3) зернисті матеріали (керамзит, перліт, пісок тощо); та інші методи. 

 

ФЛЮЇДОПРОЯВЛЕННЯ. 

 

Причиною флюїдопроявлень є порушення рівноваги між гідравлічним 

тиском в свердловині та в пласті. Різновиди флюїдопроявлень наступні: (1) 

газопрояви; (2) нафтопрояви; (3) водо прояви; (4) змішані флюїдопрояви. 

Прояви можуть виникати як при зниженні тиску промивальної рідини 

(технологічні причини), так і при проходженні зони аномально-високих 

тисків (АВТ) (геологічні причини). 

Флюїдопрояви можуть також виникати при зупинці буріння або при 

спуско-підйомних роботах, зменшенні стовпа промивальної рідини в 

свердловині. Крім того можуть відбуватися гравітаційні заміщення флюїдів, 

які теж можуть спричиняти флюїдопрояви. 

Вуглеводневий флюїд може надходити також в промивальну рідину 

після розбурювання продуктивного пласта. Газ надходячи в розчин зменшує 

його питому вагу, призводячи до виникнення більш інтенсивного 

флюїдопрояву. 

Про початок флюїдопроявів можна судити за: (1) підвищеним рівнем 

рідини в приймальній ємності; (2) зміною дебітів ПР на вході та виході; (3) за 



наявністю нафтової плівки або бульбашок в складі ПР; (4) за зміною 

реологічних властивостей ПР в т.ч.  за зниженням густини ПР; (5) перелив 

через устя після припинення циркуляції; (6) підвищення або зниження тиску 

в нагнітальній лінії бурових насосів; (7) покази газокаротажної станції або 

факел на відводі превентора. 

Газопрояви не тільки порушують параметри ПР, але можуть 

спричинити важкі аварійні ситуації. Основним заходом запобігання 

нерегульованих викидів є монтаж на усті свердловини проти викидного 

обладнання. 

Колиж стається аварійний викид, то відпрацьовану рідину видаляють із 

свердловини через боковий відвід обв’язки, а через бурильні труби закачують 

свіжу рідину з підвищеною питомою вагою (обважчену). 

 

ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ СТІНОК В СВЕРДЛОВИНІ. 

 

Причини ускладнень зводяться до порушення умов навантаження на 

гірські породи, які можуть викликати їх втомлююче руйнування. Ще одною 

причиною може бути розчинення та розмив породи ПР (хемогенні та 

глинисті утворення). 

Різновиди ускладнень: (1) розширення ствола через утворення каверн, 

осипання або обвалювання порід та утворення жолобів; (2) звуження 

свердловини. 

Каверни утворюються в глинистих та хемогенних породах. 

Обсипанням називають таке ускладнення, при якому значна кількість 

частинок породи систематично падає в ствол, підхоплюється потоком ПР та 

виноситься на поверхню. 

Обвалювання це різновид осипання, при якому значна маса породи 

випадає в свердловину, перекриваючи кільцевий простір або весь переріз 

ствола. Обвалювання діагностується по виносу значної кількості шламу при 

постійній проходці. 



В результаті осипання та обвалювання порід розширюється ствол 

свердловини, що ускладнює транспортування ПР на денну поверхню, зростає 

аварійність бурильних труб через збільшення її прогину, може виникнути 

прихоплення бурової колони, а також в подальшому виникають проблеми з 

цементуванням обсадної колони. 

Звуження ствола можуть виникати внаслідок випучування гірських 

порід через їх обвалюванні, налипання на стінки та утворенні товстих кірок. 

Для запобігання осипання порід слід використовувати промивні рідини, 

що мають низьку водовіддачу та містять мастильні домішки. 

 

ПРИХОПЛЮВАННЯ КОЛОНИ ТРУБ 

 

Не рідко при підйомі колони труб треба прикласти навантаження, що 

значно перевищує вагу колони. Таке ускладнення називають затяжкою. Якщо 

зрушити колону з місця не вдається, прикладаючи зусилля рівне міцності 

труб або вантажопідйомності талевої системи, то таке ускладнення 

називається прихопленням. 

Якщо для ліквідації прихоплення прикласти зусилля більші граничних, 

то таке ускладнення може перейти ваварію. 

За характером утримуваної сили прихоплення поділяються на три групи: 

1) диференціальні прихоплення; 

2) прихоплення в жолобі стороннім предметом; 

3) прихоплення через осипання або обвалювання порід. 

 

Диференціальні прихоплювання виникають внаслідок залишення 

колони без руху на певний час, протягом якого труба перебуває в контакті із 

стінкою свердловини. 

Прихоплювання внаслідок формування тиксотропної структури ПР або 

осідання твердої фази (глини, обважнювача) та шламу відбувається при 

порушенні технології буріння та низькій седиментаційній стійкості ПР. 



Прихоплювання у звуженій частині ствола виникають при спуску 

інструменту. Вони приурочені до інтервалів, пробурених на спрацьованому 

долоті, в зонах викривлень ствола свердловини. 

Прихоплювання через сальникоутворення виникають, в основному, при 

розбурюванні глинистих відкладів або гранулярних високо проникних 

колекторів, де є умови для формування потужної глинистої кірки. Утворення 

сальників. Які складаються в’язкої суміші глинистих мінералів з частинками 

вибуреної породи спричиняють забруднення свердловини шламом через 

незадовільне її промивання. 

Профілактика прихоплювань, зумовлених осіданням твердої фази або 

сальникоутворенням, має багато спільного. Головне – це забезпечити 

підтримання технологічних властивостей промивальної рідини та її 

очищення від шламу, а також контроль за режимом буріння. 

Ліквідація прихоплювань зводиться до усунення або зменшення сили, 

що утримує буровий інструмент, до величини, коли останній можна звільнити. 

Вибору технологічного рішення передує визначення місця прихоплення. 

Існують способи ліквідації прихоплювання на основі механічних, 

гідравлічних та фізико-хімічних дій. 

Фізико-хімічні дії зводяться до закачування в зону прихоплення 

спеціальних рідин (так звані ванни), які послаблюють або зменшують 

утримуючу силу шляхом розчинення або розрідження кольматанта. Такі 

ванни можливі за умови збереження циркуляції рідини. 

Гідравлічні способи базуються на зміні гідравлічного тиску в зоні 

прихоплення внаслідок регулювання гідравлічної складової або формування 

гідравлічних імпульсів у стовпі промивальної рідини. Його можна 

використовувати за наявності циркуляції ПР. 

При механічних способах використовують ударні механізми з допомогою 

яких здійснюються удари, що передаються прихопленій частині труб. 

  



ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ. 

1. Загальні відомості про буріння і свердловини.  

2. Класифікація свердловин. Елементи свердловини. 

3. Способи буріння. Ударне буріння. 

4. Обертальне буріння. Осьове навантаження та крутний момент. 

5. Роторне буріння. Буріння вибійним двигуном. 

6. Схема бурової вишки. Будова бурової колони. 

7. Промивна рідина та особливості її використання. 

8. Роботи на свердловині при її поглибленні або заміні долота. 

9. Робота вибійних двигунів та електробурів. 

10. Характеристика бурової споруди. 

11. Спуско-підйомні засоби. 

12. Обладнання для обертання. 

13. Породо-руйнуючий інструмент. 

14. Режими буріння. 

15. Вплив на швидкість проходки осьового навантаження. 

16. Вплив на буріння частоти обертання ротора. 

17. Вплив на буріння витрати промивної рідини. 

18. Ускладнення при бурінні. 

19. Профілактика ускладнень. 

 


