
ЛЕКЦІЯ 7.  БУРОВІ РОЗЧИНИ ТА ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ.  

1. ПОНЯТТЯ ПРО БУРОВІ РОЗЧИНИ. 

Поняття «бурові розчини» охоплює широке коло рідких, суспензійних, 

аерованих субстанцій, які мають різні склади і властивості. Термін «буровий 

розчин» стали застосовувати замість його синонімів - «глинистий розчин», 

«промивний розчин», «промивна рідина».  

Перші свердловини бурили з використанням води. У процесі буріння 

вода насичувалася дрібними частинками вибурених гірських порід, які, 

залишаючись у рідині, надавали їй нових властивостей, у тому числі сприяли 

кріпленню стінок свердловини, а також зниженню фільтруючої здатності. 

При розбурюванні глинистих порід утворювалися промивальні рідини із 

стабільною структурою.  

З часом промивальні рідини, почали готувати штучно і вони отримали 

назву глинистих розчинів. Для регулювання їх якості додавали різноманітні 

хімічні реагенти, що істотно розширило область їх застосування. 

Поряд з позитивними властивостями глинистих розчинів, вони мають 

ряд недоліків. При промивці не завжди зберігається стійкість стінок 

свердловини, зменшується механічна швидкість буріння, збільшуються 

енергетичні затрати на промивку свердловини тощо. В останні роки були 

створені все більш досконалі рідини, які не містять глинистої складової або 

малоглинисті, де вміст останньої не перевищує 3–5 %. У першому випадку це 

вода з добавками різноманітних хімічних реагентів, яка отримує властивості 

притаманні глинистим розчином або нові властивості, які змінюють характер 

взаємодії з породами. 

Проходить поступове витіснення глинистих розчинів. З другої сторони 

у безглинисті розчини вводять невелику кількість високо-колоїдних глин, які 

суттєво не впливають на механічну швидкість буріння, але дозволяють 

отримати позитивні властивості глинистих розчинів. 



Різноманіття геолого-технічних умов буріння, розвиток техніки та 

технології буріння, хімічного виробництва, підвищення вимог до економіки 

бурових робіт та охороні довкілля  все це вимагає постійного 

удосконалення промислових рідин та їх технологічних властивостей. 

Технологічні властивості бурових розчинів суттєво впливають на 

працездатність бурових доліт, вибійних двигунів, бурильних і обсадних 

труб і іншого підземного бурового обладнання.  

Слід зазначити, що технологія розкриття продуктивних пластів під час 

буріння та освоєння свердловин повинна забезпечувати найбільш сприятливі 

умови для збереження колекторських властивостей продуктивної товщі. 

Тому необхідно здійснити правильний вибір промивальних рідин (ПР) та 

обладнання вибоїв свердловин. 

При бурінні свердловин у складних гірничо-геологічних умовах бурові 

промивальні рідини мають виконувати такі функції: 

1) охолодження бурильного долота під час його роботи; 

2) ефективно очищати вибій свердловини від частинок розбурюваних порід 

і видаляти їх на денну поверхню; 

3) утримувати частинки породи в завислому стані і запобігати їх 

осадженню на вибій; 

4) створювати гідростатичний тиск для попередження флюїдопроявів; 

5) забезпечення стійкості стовбура свердловини; 

6) створення екрана (кірки) на межі продуктивний пласт – стінка 

свердловини для недопущення проникнення в нього фільтратів і 

забруднюючих частинок, що погіршують його колекторські властивості. 

7) забезпечувати змащування доліт, вибійних двигунів, бурильної колони 

та інших вузлів; 

8) недопущення прилипання бурильного інструменту до стінок свердловин; 

9) передавати потужність від джерела до вибою свердловини при бурінні 

гідравлічними (вибійними) бурами; 

10) глушити свердловину. 



Для виконання цих функцій промивальні рідини повинні мати 

відповідні фізико-хімічні властивості (густину, в’язкість, липкість, 

плинність, змащувальні властивості, малий гідравлічний опір, 

мінімальну здатність проникнення в продуктивні пласти, низьку 

водовіддачу, недопущення вспінення та загустіння, відповідну солоність 

та ін.), а це потребує спеціального приготування та обробки низкою 

хімічних сполук, які підбирають спеціально не тільки для кожної 

свердловини, а й для певних інтервалів буріння, тому промивальні 

рідини – це складні фізико-хімічні розчини. 

Здебільшого промивальні рідини готують на водній основі, можливе їх 

приготування також на нафтовій основі. Для підвищення густини розчини 

збагачують крейдою або баритом. Для надання їм в’язкості застосовують, 

головно, бентоніт, для зменшення густини – поверхнево активні речовини 

або інші полімери, для надання мастильних властивостей додають графіт.  

Схема циркуляції промивальної рідини в процесі буріння свердловин 

показана на рис. 1. (див. схему). 

Під час буріння регулярно контролюють параметри промивальної 

рідини (під час буріння в продуктивних горизонтах через кожні 15 хв) і 

записують у спеціальний журнал. Безпосередньо на буровій вимірюють 

густину, в’язкість, водовіддачу і кірку фільтрату та кількість піску. 

Найнебезпечнішими під час буріння є відкрите аварійне фонтанування 

свердловин нафтою або газом. Для його попередження густина промивальної 

рідини повинна бути залежно від глибини, на якій очікують продуктивний 

горизонт, на 5 – 20 % вища від пластового тиску в цьому горизонті. 

З іншого боку, значне підвищення тиску, створене промивальною 

рідиною над тиском у пласті, може призвести до глибокого 

проникнення фільтрату в пласт і забруднення колектора, інколи до 

повної втрати проникності і, у підсумку, неотримання припливу 

продукції або суттєвого його зменшення. Це особливо небезпечно для 

колекторів, у пластах яких тиск менший від умовно гідростатичного, 



або для тріщинуватих та низькопористих колекторів. Найбажанішим 

під час відкриття продуктивних горизонтів є так зване буріння на 

рівновазі, тобто коли тиск промивальної рідини відповідає тиску в 

пласті. В цьому випадку шкода навколишньому і геологічному 

середовищам мінімальна, однак таке буріння потребує відповідного 

обладнання устя свердловини та якісної обробки промивальної рідини.  

Дуже небезпечна ситуація виникає тоді коли в розкритому розрізі 

свердловини є пласти, які можуть поглинати промивальні рідини, а нижче 

наявні продуктивні пласти з АВПТ. Тоді збільшення густини бурового 

розчину спричинить поглинання, а з продуктивного пласта може статися 

аварійний викид. Не можна розкривати продуктивні пласти, не ізолювавши 

поглинальні горизонти, що залягають вище. 

На буровій завжди повинен бути півтораразовий запас бурового 

розчину на випадок його аварійного поглинання або аварійного викиду; 

завжди повинні бути хімічні реагенти для обробки розчину, які потрібно 

зберігати у відповідній тарі й на обладнаному складі . 

Під час розкриття продуктивних горизонтів у промивальні рідини 

потрапляють нафта або газ, що зменшує їхню густину і, відповідно, 

зменшується протитиск на пласт, а це загроза виникнення викидів, тому 

промивальні рідини потрібно дегазувати, для чого їх пропускають через 

спеціальні дегазатори. 

Небезпека зменшення протитиску на розкритий продуктивний пласт 

виникає й у випадку підняття бурильного інструмента. Тоді збільшується 

об’єм стовбура свердловини, завдяки піднятим бурильним трубам і, 

відповідно, зменшується висота стовпа промивальної рідини та його 

протитиск на пласт. Тому під час піднімання бурильного інструмента 

свердловину періодично потрібно доливати. 

 

 



 

 

Рис. 1. Схема циркуляції промивної рідини під час буріння свердловини 



2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ПРОМИВАЛЬНИХ РІДИН 

2.1. ОЧИСТКА ВИБОЮ ВІД ВИБУРЕНОЇ ПОРОДИ. 

 

В процесі буріння гірські породи подрібнюються з утворенням 

частинок різного розміру, які називаються шламом. Їх розмір залежить від 

способу буріння, виду породорозмішуючого інструменту, твердості породи, 

кількості та якості промивальної рідини.  

Вибурена порода має видалитися з вибою та стовбура свердловини. 

Частинки, які лишаються на вибої, зменшують швидкість буріння, так як 

відбувається додаткове подрібнення вибуреної породи, а разом з цим 

зношення бурового інструменту. Дрібні частинки в даному випадку 

переходять у промивальну рідину та у якості твердої фази та збільшують 

густину та в’язкість рідини, погіршуючи тим самим її якість. 

Якість очищення вибою залежить від степені турбулізації рідини у 

при вибійній зоні, що у свою чергу залежить від властивостей та кількості 

промивної рідини. Чим вищий степінь її турбулізації, тим краще 

очищається вибій. 

Після видалення шламу із вибою свердловини порода має бути 

винесена на поверхню. Нагромадження її у стовбурі свердловини 

призводить до зносу бурового інструменту, а також може викликати 

сальникоутворення: осадження частинок породи на зєднаннях бурових 

труб, з подальшим їх прихватом. 

Повний винос частинок забезпечується при умові, що їх швидкість 

осідання під дією сили тяжіння менша, ніж швидкість підйому промивальної 

рідини. Швидкість падіння зменшується із ростом в’язкості та густини 

останньої. Проте, збільшення цих параметрів спричиняє погіршення умов 

очистки вибою та зростання гідравлічного опору в циркуляційній системі 

свердловини. 

 



2.2. ОХОЛОДЖЕННЯ ДОЛОТА ТА БУРОВИХ ТРУБ. 

 

В процесі буріння відбувається нагрів долота через механічну 

роботу, яку вона виконує при руйнуванні породи. Промивальна рідина, 

омиваючи долото, відводить тепло. У даному випадку ефективність 

охолодження залежить від її витрат або дебіту. Вона також охолоджує і 

бурові труби, які нагріваються при терті із стінками свердловини  та 

шламом і зменшує їх зношення. 

 

2.3. УТРИМУВАННЯ ЧАСТИНОК ВИБУРЕНОЇ ПОРОДИ У ЗАВИСЛОМУ СТАНІ. 

 

Утримування частинок шламу у завислому стані в промивальній рідині 

необхідне для унеможливлення прихвату бурового інструменту при зупинці 

циркуляції розчину. Для цього промивальна рідина має мати здатність 

перетворюватися при відсутності руху в гель з утворенням структури, яка 

має певну міцність, що оцінюється величиною статистичної напруги зсуву. 

2.4. ЗБЕРЕЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СТІНОК СВЕРДЛОВИНИ. 

 

Збереження стійкості стінок є необхідною умовою процесу буріння. 

Причина обвалу стінок – дія гірничого тиску. Змочування гірських порід 

рихлого (пухкого) комплексу в процесі буріння з промивкою зменшує 

міцність стінок свердловини, а отже їх стійкість; чим глибше змочування, 

тим інтенсивнішим є розрушення стінок. 

Небажана зміна властивостей гірських порід усувається підбором 

рецептури промивальної рідини: вводять реагенти, які скріплюють стінки 

свердловини, а отже їх стійкість. Крім того, ряд промивальних рідин містить 

тверду фазу, яка відкладається при фільтрації в порах та тонких тріщинах, 

утворюючи мало проникну для рідини кірку, яка має механічну міцність, 

зв’язує слабозцементовані частинки породи, сповільнює або зупиняє 

повністю процес поширення змочування у породах навкруг стовбура 

свердловини.  



Збереженню стійкості стінок свердловин сприяє гідростатичний тиск 

промивальної рідини. Проте, з його ростом падає механічна швидкість буріння 

та зростає інтенсивність проникнення промивальної рідини у гірські породи, 

що призводить до їх кольматації. В цих умовах підвищується ізолююча роль 

кірки. Велике значення гідростатичний тиск промивальної рідини відіграє при 

бурінні тріщинуватих порід, а також порід, які повільно видавлюються 

гірничим тиском у стовбур свердловини. Створення високого гідростатичного 

тиску дозволяє зберегли стійкість стінок свердловини; у випадку 

тріщинуватого колектора останнє викликає глибоке проникнення промивної 

рідини у пласт, а отже призводить до нової закупорки привибійної зони. 

 

2.5. ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОНИКНОСТІ ПРОДУКТИВНИХ ГОРИЗОНТІВ. 

 

Ця функція промивальної рідини є особливо важливою, оскільки дає 

інформацію щодо перспектив того чи іншого локального об’єкту при 

пошуково-розвідувальному бурінні та визначає дебіт свердловини, який 

враховується при оцінці видобувних запасів на родовищі. Так, як у процесі 

фільтрації на поверхні гірських порід, особливо на устях пор та тріщин, 

відкладається кірка, то продуктивність зменшується. 

Пористість пласта у присвердловинній зоні зменшується, а отже 

зменшується його продуктивність. Це призводить до зменшення дебіту 

свердловин, недостовірності підрахунку запасів, а також неправильної оцінки 

насичення та фільтраційно-ємнісних властивостей розрізу. 

Для унеможливлення негативної дії рідини на продуктивний пласт 

кірка повинна легко розрушуватися з наступним відновленням проникності 

при свердловинної зони. 

 

 



 

 

Рисунок. Порівняння впливу на пласт якісної та (а) і звичайної промивальної 

рідини (б) 

 

2.6. СТВОРЕННЯ ГІДРОСТАТИЧНОЇ РІВНОВАГИ У СИСТЕМІ ПЛАСТ-СВЕРДЛОВИНА. 

 

У процесі буріння свердловина та розкритий пласт утворюють систему 

пласт-свердловина. Промивальна рідина тисне на стінки свердловини. Рідина 

або газ, які є у пласті також тиснуть на стінки свердловини, але із сторони 

пласта. Вони контактують одне з другим через поровий простір при 

свердловинної зони колектора, представляючи собою сполучені посудини. 



Якщо тиск свердловини більший пластового, то відбувається 

проникнення промивальної рідини у пласт  поглинання. Це приводить до 

різних ускладнень: знижується рівень рідини у свердловині, що може 

викликати обвал стінок, втрачається промивальна рідина; ускладнюється 

контроль за процесом промивки; забруднюються підземні води. 

Якщо пластовий тиск більший, ніж гідростатичний тиску промивальної 

рідини, виникають виходи пластового флюїду на денну поверхню, що 

призводить до аварійних ситуацій, забруднення довкілля, погіршення якості 

промивальної рідини, що може викликати або обвал, або набухання стінок 

свердловини. 

В ході буріння свердловини тиск рідини у свердловині постійно 

змінюється, до гідростатичного додається тиск, величина якого залежить від 

виконуваних операцій. Тому можливі умови, коли поглинання періодично 

змінюється на водопрояви, що також негативно впливає на функції 

промивальної рідини. 

Забезпечення рівно важності тисків дозволить уникнути небажаних 

ускладнень при розкритті проникних порід. 

 

2.7. ЗАХИСТ БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ТА ОБЛАДНАННЯ ВІД КОРОЗІЇ. 

 

Корозія бурового інструменту та обладнання викликається, в 

основному, дією солей, які розчинені у промивальній рідині. Рідше корозія 

відбувається за рахунок сірководню, який поступає у промивальну рідину із 

гірських порід. 

Абразивний знос викликається твердими часточками, які попадають у 

промивальну рідину або при її приготуванні, або у процесі буріння. Спільна 

дія корозії та абразивного зносу розрушує метал та виводить з ладу 

інструменту та обладнання. Корозійну активність знижують додаванням у 

буровий розчин спеціальних добавок  інгібіторів корозії. Абразивний знос 

бурового обладнання зменшують, додаючи в промивальну рідину змащуючі 

добавки. 



2.8. АНТИВІБРАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ. 

 

При підвищенні частоти обертання бурового інструменту 

спостерігається вібрація бурових труб. Вона призводить до поломки труб та 

породорозрушуючого інструменту, а також зносу бурового станка. Один із 

найбільш прогресивних методів попередження вібрації  надання 

промивальній рідині віброгасячих властивостей. Це досягається введенням у 

них спеціальних добавок, в результаті чого утримується емульсія із 

замазочними властивостями. 

 

2.9. ЗАКУПОРКА КАНАЛІВ ВІДХОДУ 

 

Промив очна рідина має мати закупорювальні властивості. Це 

досягається введенням подрібнених речовин, які отримали назву 

наповнювачів. Відкладаючись в тріщинах, вони (останні) утворюють каркас, 

на якому осідає тверда фаза утворюючи тампони. Поступово такі тампони 

змикаються, утворюючи у пласті кругом свердловини водонепроникну зону. 

Частинки наповнювача мають рівномірно розподілятися у рідині, тому 

необхідно щоб рідина мала певну (відповідну) структуру, яка заважає 

осадженню наповнювача. Слід зазначити, що частинки наповнювача 

погіршують роботу бурових насосів. 

 

2.10. ПЕРЕНІС ЕНЕРГІЇ ВІД НАСОСІВ БУРОВИХ ДО ЗАБОЙНИХ МЕХАНІЗМІВ. 

 

Для ефективної роботи вибійних механізмів (турбобурів, гідро 

ударників, гвинтових двигунів) необхідно, щоб рідина мала відповідну 

енергію, яка передається через рідину від бурового насосу до вибою 

свердловини. 

Енергія, яка витрачується на привід бурового насоса, витрачається 

також на подолання гідравлічного спротиву при циркуляції промивальної 

рідини у свердловині. 

Технічні можливості насосів є обмеженими, тому кількість енергії, яка 

підведена до вибійного двигуна, буде залежати від втрати напору при 



циркуляції промивальної рідини, тобто від її реологічних властивостей; 

Останні намагаються максимально зменшити. 

 

2.11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ. 

 

При досягненні проектної глибини обов’язково виконується комплекс 

ГДС, який дозволяє уточнити розріз та виміряти геофізичні характеристики 

пласта. Ефективність таких досліджень залежить від якості промивальної 

рідини. При підвищених реологічних параметрах у свердловині можуть 

зависати геофізичні прилади. З другого боку хімічний склад та параметри 

промислової рідини впливають на покази приладів. Всі ці обставини мають 

враховувати при виборі якості бурового розчину. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ 

1. Поняття про бурові розчини. 

2. Технологічні функції: очистка вибою від породи та охолодження 

долота. 

3. Технологічні функції: утримання частинок у завислому стані, 

збереження стійкості стінок свердловини. 

4. Технологічні функції: збереження продуктивності пластів, рівновага в 

системі пласт-свердловина. 

5. Технологічні функції: захист бурового інструменту, антивібраційні 

функції. 

6. Технологічні функції: переніс енергії до вибійних двигунів, 

забезпечення проведення геофізичних робіт. 

 


