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ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

АСП – автомат спуску-підйому (комплекс механизмів для спуско-

підіймальних операций при бурінні свердловин 

БУ – бурова установка  

ВД – вибійний двигун  

ГВД – ґвинтовий вибійний двигун 

ГІВ – гідравлічний індикатор ваги 

ГНВП – газонафтоводопрояви 

ГТ – гнучка труба 

ДВЗ – двигун внутрішнього згоряння 

ІНМ – Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної 

Академії Наук України 

КВІ – комплексний випробувальний інструмент  

КВП – контрольно-вимірювальні прилади 

КГТ – колона гнучких труб 

ККД – коефіцієнт корисної дії 

КНБК – компоновка низу бурильної колони 

КРС – капітальний ремонт свердловин  

ЛБТ – легкосплавні бурильні труби 

НБ – насос буровий 

НБТ – насос буровий три поршневий 

НЗБП – напівзанурена бурова платформа 

НКТ – насосно-компресорні труби 

НОБТ – немагнітні обважнені бурильні труби 

ОБТ – обважнені бурильні труби 

ОБТС – обважнені бурильні труби стабілізовані 

ОК – обсадна колона 

PDC – полікристалічне алмазне долото 

РКС – роторна-керована система  

РПДЕ – регулятор подачі долота електричний 

ПСС – свердловина із похило-скерованим стовбуром 

СВП – система верхнього привода 

СПБП – самопідйомна бурова платформа 

СПО – спуско-підіймальні операції 

ТГВД – турбінно-гвинтові вибійні двигуни; 

ЦС – циркуляційна система 

ШПМ – шинно-пневматична муфта 

ШРЗ – швидкороз'ємне з'єднання   

http://www.nas.gov.ua/
http://www.nas.gov.ua/
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ВСТУП 
 

Україна є однією з найстаріших нафтогазовидобувних держав сві-

ту. Бурхливий розвиток нафтової промисловості розпочався на почат-

ку другої половини XIX століття, коли зросла потреба в нафті та про-

дуктах її переробки. Це пов’язано з винаходом і виготовленням у 

Львові в 1853 році гасової лампи та винаходом і застосуванням двигу-

нів внутрішнього згоряння.  

На території України існує три нафтогазоносних регіони: Карпат-

ський, Дніпровсько-Донецький і Причорноморсько-Кримський. 

У світовому розвитку техніки і технології буріння можна умовно 

виділити три етапи. 

Перший етап пов’язаний з промисловим освоєнням ударного 

способу буріння, при якому руйнування породи здійснюється під дією 

ударів падаючого на вибій свердловини бурового снаряду (наприклад, 

лопатевого долота) або ударів по снаряду, який стоїть у вибої. Утво-

рена свердловина обсаджувалась сталевими трубами до моменту їх 

прихвату стінками свердловини. Після цього продовжували руйнуван-

ня породи долотами меншого діаметра. Цей метод буріння називався 

канадським. Переваги методу полягали у тому, що продуктивний 

пласт під час його розкриття зберігав свої фільтраційні властивості 

незмінними. Однак при аномальному тиску цей спосіб не забезпечу-

вав повного розкриття пласта через неконтрольоване фонтанування 

свердловини. 

Другий етап пов’язаний з освоєнням обертового (роторного) спо-

собу, завдяки якому буріння свердловин істотно прискорилося і стало 

безпечнішим. Поєднання цього способу з винаходом шарошкових і 

алмазних безопорних доліт дозволило ефективно здійснювати буріння 

глибоких і надглибоких свердловин. У кінці XX століття буріння све-

рдловин у світі здійснювалося, переважно, роторним способом. У 20 – 

30-х рр. минулого століття був винайдений турбінний спосіб буріння. 

Турбобури, електробури та об’ємні (ґвинтові) двигуни склали новий 

клас бурових машин – вибійних двигунів. 

Третій етап – освоєння спорудження похило-скерованих, кущо-

вих, багатовибійних горизонтальних і горизонтально-розгалужених 

свердловин. Розроблено теорію проєктування трас свердловин, засобів 

маркшейдерії, техніки для скерованого викривлення стовбура сверд-

ловини та стабілізації напрямку стовбура свердловини, технологію та-

кого буріння. Створені механізми викривлення, телеметричні системи, 

вибійні двигуни дозволяють бурити похило-скеровані кущові сверд-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
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ловини в умовах, коли з одного майданчика бурять до 36 свердловин1 

з виведенням їх вибоїв у точки, обумовлені проєктом розробки родо-

вища. 

У навчальному посібнику послідовно розглядається весь ланцю-

жок бурового обладнання для буріння свердловин на нафту і газ. При-

клади обладнання наведено переважно фірм Китаю, США тощо, які 

нині входять на український ринок. 

Мета навчального посібника – полегшити вивчення цього курсу, 

підготувати студентів до наукового розуміння дисципліни «Бурове 

обладнання». Автори розглядають пропонований навчальний посіб-

ник «Бурове обладнання» як базовий для студентів спеціальності 184 

«Гірництво» та спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та техноло-

гії» (спеціалізація «Обладнання нафтових і газових промислів») наф-

тогазових інститутів та факультетів і будуть вдячні читачам за заува-

ження і поради, які будуть ураховані при підготовці наступних видань 

навчального посібника. 

                                                           
1
 Станом на початок ХХІ ст. 
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РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ БУРІННЯ 

СВЕРДЛОВИН 

 

1.1. Iсторія розвитку техніки і технології буріння в Україні 

 

Понад 2 тис. років тому у Китаї вперше у світовій практиці вру-

чну бурилися свердловини (діаметром 12 – 15 см і глибиною 900 м) 

для видобування соляних розчинів. Буровий інструмент (долото і ба-

мбукові штанги) опускався у свердловину на канатах завтовшки 1 – 

4 см, звитих з індійського очерету.  

В Європі буріння перших свердловин у ІХ столітті проводилося 

для видобування розчинів кухонної солі (Стара Русса), відомі пізніші 

соляні промисли в Балахані (ХІІ століття) та в Солікамську 

(ХVI століття). 

На соляних промислах застосовувалось ударне штангове бурін-

ня. Для запобігання корозії бурові штанги виготовлялися де-

рев’яними, стінки свердловини закріплювали дерев’яними трубами. 

Перший колодязь, пробурений на воду і закріплений трубами, 

був побудований у 1126 році у провінції Артуа (Франція). Від назви 

провінції глибокі колодязі з напірною водою дістали назву артезіан-

ських. 

Літературні джерела свідчать 

про перші гірничі споруди на терито-

рії України в Галичині ще з кінця 

VII сторіччя. Це були ями (дучки), 

копанки або колодязі, студні, або ша-

хти для видобутку нафти, а потім і 

озокериту (рис. 1.1). Глибина таких 

гірничих виробок досягала майже 

200 метрів. 

Від середини ХІХ ст. копання 

колодязів на нафту набирає значного 

поширення. Для спорудження таких 

колодязів потрібні були інструменти і 

механізми для руйнування і підйому 

гірської породи, а також для транспо-

ртування людей та інструментів до 

шахти. Необхідні були пристрої для 

захисту гірників від дії отруйних газів. 

Копання колодязів було дуже трудоміст-
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ким та складним і несло загрозу для життя гірників. 

У 1865 році в Бориславі й на Волянці, на обох берегах Тисмени-

ці, на площі близько десяти гектарів було понад 5000 колодязів, із 

яких добували ропу (нафту), і їх кількість постійно зростала.  

Глибина цих гірничих виробок була 35 – 40 м і більше. На поча-

тку експлуатації вони давали в середньому по 100 – 150, а в окремих 

виробках – до 1600 кг ропи на добу. Коли притік нафти припинявся, 

гірничі виробки поглиблювали. 

Із часом поглиблювати колодязі почали за допомогою долота 

(рис. 1.2). Новий напрям у гірничій справі стали називати верченням 

(бурінням), а гірничу справу в цілому – вертничою (буровою) спра-

вою. Гірничі споруди також одержали нову назву – свердловини. Де-

який час старий і новий метод будування 

гірничих виробок існували паралельно. 

Довгий час застосовувалася технологія, 

коли спочатку копали колодязь просві-

том 4 стопи і глибиною 30 сажень, а по-

тім його поглиблювали за допомогою 

буріння. 

Ударне буріння. У 1860-х роках на 

Прикарпатті розпочали буріння свердло-

вин за допомогою ударів долота (бура) 

об породу. Це дало змогу за допомогою 

ручного, а потім механічного ударного 

способу буріння збільшити глибину све-

рдловин від 300 до 1500 м. Перші сверд-

ловини в Бориславі ударним способом, 

були пробурені у 1861 році глибиною до 

250 м. 

У ХІХ ст. буріння свердловин стає 

головним способом пошуку, розвідки й 

видобування нафти. Основні етапи роз-

витку цієї технології розглянемо за на-

прямками вдосконалення бурових стан-

ків і їх приводів і породоруйнуючого ін-

струменту. 

Перші бурові станки для спорудження нафтових свердловин яв-

ляли собою саморобні механічні системи ударного буріння, що засто-

совувалися ще на соляних промислах. Кінь обертав велике дерев’яне 

колесо, за допомогою якого піднімали вгору і відпускали вниз штанги 
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з прикріпленим знизу стальним долотом (загальна схема подібна до 

рис. 1.3). Технічні вдосконалення середини ХІХ ст. у першу чергу 

стосувалися впровадження ідеї скидання поєднаного зі штангами до-

лота, що призвело до винаходу вільно падаючого інструменту – 

«фрейфала» (т. зв. «німецький спосіб» Кінда та Фабіана, 1849 р.). Ме-

ханізм фрейфала виконаний таким чином, що коли буровий інстру-

мент вдарявся об вибій свердловини, гільза пристрою Фабіана разом зі 

штангами продовжувала спускатися вниз, і завдяки внутрішньому 

клину сідала й зчіплювалась із долотом таким чином, що весь буровий 

інструмент із усією силою сво-

єї ваги, вільно падаючи, вдаря-

вся об вибій свердловини. Ево-

люція ударного буріння сверд-

ловин охоплює кілька періодів: 

ручне ударне буріння; механі-

чне ударне буріння; буріння за 

канадською системою; ударно-

канатне буріння; буріння за 

пенсільванською системою, а 

також перехідні періоди. 

Рисунок 1.3 – Буріння свердловин у давньому і середньовічному  

Китаї (гравюра з енциклопедії «Тянь гун кай у», 1637 р.) 

Конструкція установки для ударного буріння з ручним приводом 

(рис. 1.2) мала дерев’яну балку – «вахач», укріплену на стояку. На од-

ному кінці вахача встановлювали систему елементів – «верстат», який 

складався з обкутих із обох кінців дерев’яних штанг, вантажу над до-

лотом і долота. На іншому кінці «вахача» були рукоятки (держаки), 

які полегшували працю робітників. Для зменшення віддачі удару під 

час зворотного руху використовували відбійник – балку, що вдаряла у 

задню частину «вахача» в кінці коливального руху. Пізніше цей «вер-

стат» обладнали ножицями Фабіана, які оберігали штанги від ударів, а 

також механізмом, що надавав штангам обертовий рух. Для утриман-

ня напрямку долота було запроваджено «кондуктор». Над свердлови-

ною встановлювали дерев’яну вежу – триногу. Через блок на вершині 

вежі протягували трос із «ложкою», за допомогою якої із вибою свер-

дловини коловоротом піднімали вибурену породу. Ударно-канатне та 

ударно-штангове буріння (рис. 1.4) тривалий час мали ручний (кін-

ний) привод.  
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У 1858 р. американський інженер 

Д. Поуелл винайшов бурильну машину, 

із паровим двигуном (рис. 1.5) і в тому 

ж році славнозвісний Е. Дрейк засто-

сував її при бурінні першої американ-

ської свердловини. У 1859 р. інженер 

Д. Романовський вперше випробував 

паровий привод на бурових установ-

ках в Російській імперії (поблизу По-

дольська). У 1873 р. перші парові ма-

шини з’явилися на нафтових промис-

лах в Баку, причому протягом десяти-

річчя вони повністю витіснили кінську 

тягу. 

Рисунок 1.4 – Буровий станок та інструменти для ударно-

штангового буріння (О. Узатіс «Курс гірничого мистецтва», 1843 р.) 

З 1883 р. механічний (паровий) привод став використовуватись 

майже повсюдно, при цьому в бурильному верстаті для привода «ва-

хача» почали використовувати локомобіль, тобто пересувний паровий 

двигун (рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Бурова установка з використанням парової машини 

Таке обладнання застосовувалось упродовж тривалого часу і да-

вало добрі результати. Проте в ньому була суттєва небезпека внаслі-

док близького розміщення топки локомобіля від свердловини. Ця бу-
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рова машина робила 20–25 ударів на хвилину й зазвичай забезпечува-

ла проходку 3–5 м за добу. У процесі еволюції було суттєво полегше-

но деякі технологічні операції: «ложкування», опускання та підняття 

бурових жердин, спускання обсад-

них труб у свердловину. Подаль-

ший розвиток техніки дав можли-

вість розміщувати привод бурової 

установки («вахача» і канатних ба-

рабанів) – парові машини – на де-

якій безпечній відстані від сверд-

ловини.  

Ударне буріння канадської та 

польсько-канадської системи, а та-

кож ударно-канатне буріння розг-

лянемо на прикладі їх застосування. 

У 1884 р. до Прикарпаття з 

Канади приїхав інженер Вільям 

Гарвей, який працював над упро-

вадженням способу механічного 

буріння штангами, названого ка-

надським бурінням. 

Рисунок 1.6 – Буровий верстат, у якому для привода «вахача» 

використано локомобіль на Прикарпатті. 

Нову «канадську» систему машинного буріння, яка давала мож-

ливість досягнути глибини у 600 м і більше, застосував учений-

економіст і нафтовий підприємець С. Щепановський при бурінні све-

рдловин на промислах у Слободі-Рунгурській біля Коломиї. У 1886 р. 

в районі Борислава, на Потоці, розпочато буріння свердловини «Кар-

патський Раточин-1» механічним ударним способом канадською ма-

шиною. Проте виявилося, що її конструкція не відповідає геологічним 

умовам прикарпатських родовищ. Бурову установку та інструменти, 

які застосовували у процесі буріння, для проходки глибших свердло-

вин було вдосконалено. Зокрема, було створено польсько-канадську 

бурову машину (рис. 1.7), котру довгий час використовували на наф-

тових площах Прикарпаття.  

На початку ХХ сторіччя бурова справа на Прикарпатті одержала 

новий розвиток. Було вдосконалено конструкції машин ударно-

штангового буріння, скорочено тривалість буріння свердловин, а самі 

вони стали глибшими. У 1910 році тривалість буріння свердловин 

глибиною 1000 – 1800 м становила 3 – 5 років. На той час було ство-
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рено бурові ударні машини, які можна було перевозити, були впоряд-

ковані різні операції будівельного і монтажного призначення для спо-

рудження веж, гірничих і машинних навісів, котельних тощо. У  

1912 році у Ґлініку (Польща) було виготовлено першу бурову машину 

з «вахачем», яку можна було перевозити. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Польсько-канадська бурова машина 

Ударно-канатне буріння було одним із найдавніших, проте в на-

фтовій промисловості йшло за звичним для бурильників ударно-

штанговим. Як зазначалося, перші свердловини в давньому Китаї спо-

руджувалися за допомогою методу, який згодом назовуть ударно-

канатним бурінням. Дослідник зі США К.С. Том так описує процес 

буріння: «Китайський метод глибокого буріння використовував групу 

чоловіків, які стрибали по брусу бурового долота, в той час, як буро-

вий інструмент обертався буйволами і биками». Цікаво, що, як пові-

домляє К.С. Том, цей же метод використовувався для видобутку наф-

ти в Каліфорнії в 1860-і роки (процес називали «копати ногами вниз» – 

англ. «Kicking Her Down»). 

У 1870 р. в Бориславі уже застосовували ударно-канатне бурін-

ня. Але внаслідок відсутності устатковання і досвіду цей метод бурін-

ня не сприйняли прихильники канадського способу і, внаслідок цього, 

він не набув поширення на Прикарпатті у XIХ столітті. Особливістю 

ударно-канатного буріння є застосування тросів замість штанг. 

Після Першої світової війни деякий час застосовували ударно-

штангові бурові машини й обладнання, що збереглися з передвоєнної 

пори. Перелом на користь канатної системи відбувся у 1920-х роках, 
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коли на Прикарпатті з’явилися фахівці нової генерації – випускники 

Краківської гірничо-металургійної академії та нафтового факультету 

Львівського політехнічного інституту, які почали запроваджувати но-

вий ударно-канатний спосіб буріння. 

У міжвоєнний період відбувалася суттєва модернізація техноло-

гії буріння: були механізовані деякі важкі і небезпечні операції, вдос-

коналено техніку й ефективність ізоляції припливу глибинних вод, 

удосконалено технологію спуску обсадних труб у свердловину, а та-

кож вимірювання відхилення осі свердловини від вертикалі, впрова-

джено використання «шурфу» під час виконання операції нарощуван-

ня інструменту і заміни долота, опрацьовані робочі інструкції. 

Перехід на ударно-канатний спосіб буріння швидше відбувався у 

великих фірмах. Невеликі фірми із застарілим канадським устатко-

ванням і дешевою робочою силою лише чинили опір упровадженню 

цього способу. 

У 30-ті роки ХХ сторіччя із застосуванням ударного механічного 

буріння була пробурена найглибша свердловина в Україні і Польщі, 

можливо і в Європі, «Піонер-1» на Орові у Бориславі глибиною 2274 м. 

Обертове (обертальне) буріння сьогодні є основним способом, 

який використовується при спорудженні свердловин на нафту і газ. 

Тому простежимо хронологію його «народження» і розвитку деталь-

ніше. Зупинимося також на забезпечувальних системах, зокрема цир-

куляційній – бурового розчину і цементувальній. 

Зі збільшенням середньої глибини нафтових свердловин, яка в 

1900 р. сягнула близько 300 м, стають відчутнішими вади ударного 

способу буріння. Інженерні розрахунки й практика показували, що на 

великих глибинах, через великі механічні втрати в системі «долото – 

бурильна колона – поверхневе обладнання» втрачається ефективність 

ударного буріння. Також із збільшенням глибини свердловин різко 

збільшуються пластові тиски, що унеможливлює застосування удар-

ного буріння.  

Тому на зміну ударному способу прийшло обертове буріння, при 

якому одночасно відбувається руйнування гірської породи і винос її 

на поверхню потоком промивальної рідини. У 1846 р. французький 

інженер Фовель винайшов спосіб очистки бурових свердловин водним 

струменем, що подавався насосом із поверхні в порожнисту штангу 

(перший успішний досвід буріння з промивкою Фовель здійснив при 

бурінні артезіанської свердловини в монастирі Св. Домініка у Перпі-

ньяні, Франція). Наприкінці 1880-х рр. у Новому Орлеані (Луїзіана, 

США) починає впроваджуватися роторне буріння на нафту із застосу-
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ванням лопатевих доліт і промиванням глинистим розчином. У 1902 р. 

першу нафтову свердловину пройшли обертальним (роторним) спосо-

бом в Північному Кавказі в районі Грозного (глибина 345 м). 

Для успішного впровадження обертового способу буріння пер-

шорядне значення мало винайдення ефективного бурового долота. У 

1908 р. американський інженер Говард Хьюз винайшов триконусне 

шарошкове долото «Шарп-Хьюз» (рис. 1.8), чим створив справжню 

революцію в техніці і технології буріння, відкривши нову еру оберто-

вого буріння свердловин. Створений ним меха-

нізм перетворював обертовий рух корпусу долота 

в ударну дію на вибій свердловини робочих еле-

ментів (зубків шарошок) із високою частотою, що 

давало небачений раніше ефект руйнування гір-

ської породи. Швидкість руйнування при засто-

суванні вже перших двоконусних конструкцій 

шарошки Хьюза в 10 разів перевищила найкра-

щий буровий інструмент свого часу. Крім того 

шарошка Хьюза відкрила можливість бурити 

особливо міцні породи, які до того вважалися не-

приступними (у 1909 р. Хьюз забезпечив перше 

морське буріння в Техасі по надміцних породах).  

Рисунок 1.8 – Перше шарошкове долото «Шарп-Хьюз» 

У 1920-ті рр. були створені кільцеві бурові коронки, армовані 

твердосплавними різцями (ідея німецького інженера Ломана), а в  

1940 рр. – дрібноалмазні бурові коронки і долота (робоча частина ін-

струменту – м’яка металокерамічна матриця, в яку впресовані дрібні 

кристали алмазів, що можуть руйнувати гірські породи будь-якої міц-

ності). Це відобразилось на сучасних конструкціях шарошок. 

Однією зі складних проблем, які виникали при бурінні свердло-

вин, особливо при роторному способі, була проблема герметизації за-

трубного простору між обсадними трубами і стінкою свердловини. 

Першу ізоляційну операцію із застосуванням портландцементу було 

виконано у США у 1903 р. на свердловині площі Лаптос (Каліфорнія). 

Технічно цю ж проблему було вирішено в 1906 р. інженером А. Богу-

шевським закачуванням цементного розчину в обсадну колону з пода-

льшим витісненням його через низ колони в затрубний простір. У 

1910 р. аналогічний спосіб цементування шляхом застосування двох 

розділювальних пробок запропонував американський інженер А. Пер-

кінс із Каліфорнії. 
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У 1918 р. на Прикарпатті започатковано тампонування свердло-

вин за методом А. Перкінса (назва свердловини не збереглась). Цей 

спосіб і донині залишається основним при споруджуванні свердловин. 

У 1920 р. у Прикарпатті фірма «Газоліна» вперше запровадила 

роторне буріння на глинистій промивальній рідині. 

У 1922 р. бакинський інженер Матвій Капелюшников розробив 

перший успішний гідравлічний вибійний двигун – турбобур. 

Історія турбобура (двигуна, розміщеного безпосередньо над буро-

вим долотом) починається з патенту американського інженера Х. Кросса 

1873 р., який запропонував гідравлічну бурильну одноступінчасту тур-

біну. У 1883 р. американець Дж. Вестингауз сконструював турбінний 

вибійний двигун. У 1890 р. український інженер К. Сімченко, працюючи 

у Баку, запатентував ротаційний вибійний двигун, а на початку ХХ ст. 

польський інженер Вольський сконструював швидкісний вибійний гід-

равлічний двигун («таран Вольського»), який став прототипом сучасних 

гідровідбійників. Але саме завдяки двигуну Капелюшникова у 1924 р. в 

Азербайджані в Суруханах була пробурена перша в світі свердловина за 

допомогою турбобура, що започаткувало історію турбінного буріння. 

Протягом десятиріччя трест «Азнафта» широко застосовував турбобур 

Капелюшникова, а в подальшому він слугував прототипом для нових 

прогресивних конструкцій, які стали основним засобом буріння нафто-

вих і газових свердловин. Значною перевагою вибійного двигуна є те, 

що промивальна рідина, яка запомповується у свердловину, одночасно 

обертає турбіну двигуна. При цьому не потрібно обертати всю бурову 

колону (як це робилося раніше), що дало великий економічний ефект 

при бурінні на значній глибині. 

Протягом 1933–1940 рр. було створено багатоступінчасті безре-

дукторні турбобури різних типів (керівник розробки – П. Шумілов). У 

1930-х рр. у США пройшов успішне випробування електробур, який 

опускали в свердловину на кабелі-канаті. У 1937–1940 рр. російськи-

ми винахідниками А. Островським, Н. Григоряном, А. Богдановим 

було розроблено конструкцію вибійного електричного двигуна – еле-

ктробура. 

У 1943 р. у Прикарпатті почали освоювати обертове буріння з 

використанням промивальних глинистих рідин. 

З 1944 р. турбінний спосіб буріння почали широко застосовувати 

в нафтогазоносних районах Росії. 

У 1947 р. було впроваджено коронку-фрез для відбору керна, а 

також уперше в Україні застосовано турбінне буріння на свердловині 

у Бориславі. 



18 

Високі техніко-економічні показники буріння турбобуром спри-

яли тому, що з 1952 р. в Україні і в СРСР роторний спосіб поступився 

турбінному способу. 

У 1957 р. у Прикарпатті пробурено першу розгалужено-

горизонтальну свердловину, яка мала п’ять стовбурів із різними ази-

мутами, з відстанню між вибоями від 40 до 120 м. 

У 1958 р. в Україні на Прикарпатті розроблено гідромішалку для 

приготування промивального глинистого розчину гідромоніторним 

способом, яка дала можливість збільшити продуктивність праці у 20 

разів. 

У1959 р. у Прикарпатті ввели в експлуатацію свердловину «По-

мірки-15», яка була пробурена як горизонтально-розгалужена із трьо-

ма стовбурами. Глибина основного з них складала 1697 м. 

У 1961 р. на Прикарпатті було вперше застосовано алмазні доло-

та діаметром 188 мм у свердловині «Орів-21». 

У 1962 р. при бурінні свердловин у зонах поглинання Борислава 

почали використовувати соляну і парафінову нафту для підвищення 

густини промивального глинистого розчину. 

У 1966 р. на Прикарпатті у свердловині «Уличне-31» вперше за-

стосували буріння з продуванням вибою повітрям, що значно збіль-

шило проходку на долото та механічну швидкість; вперше у свердло-

вині «Попелі-4» застосували твердосплавне долото ІНМ з надтвердого 

сплаву, а у свердловинах «Північний Борислав-15» і «Іваники-9» – га-

зотурбінний двигун. 

У 1966 р. російськими винахідниками М. Гусманом, С. Никома-

ровим, Ю. Захаровим та іншими було розроблено ґвинтовий вибійний 

двигун2. 

У 1969 – 1975 рр. у Долинському нафтопромисловому районі 

вперше бурили свердловину «Шевченкове-1» глибиною 7510 м, у якій 

пластовий тиск сягав 135 МПа, а температура 185 0С. 

У 1973 р. на Прикарпатті запроваджено турбінно-роторне бурін-

ня у поєднанні з алмазними долотами ЦСМ-292 та ЦСМ-267. 

У 1974 р. на Прикарпатті вперше застосовано безперебійне об-

важнення глинистого розчину при газопроявах свердловин. 

У 1977 р. на Прикарпатті для буріння похило-спрямованих свер-

дловин були застосовані електробури з телеметричними системами 

СТЕ-164. 

                                                           
2
 Перші гвинтові вибійні двигуни з високою частотою обертання розроблені в США в 1962 р. 

Харрісоном на базі оберненого однозаходного героторного гвинтового насоса Муано.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
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У 1978 р. працівник Бориславського УБР О. Ковальський розро-

бив технологію вапняно-бітумних промивальних рідин при бурінні 

надглибоких свердловин, яку успішно впроваджено, а працівники 

УБР Е.Лях, І.Стефанів, О. Бортник запропонували спосіб зниження 

вібрацій долота, розширювача і калібратора при поєднаному способі 

буріння, або при розширенні стовбура. 

Зазначимо ефективні розробки Українського науково-дослідного 

геологорозвідувального інституту (УкрНДГРІ, теперішня назва  

УкрДГРІ), зокрема Полтавського відділення, в другій половині ХХ ст.: 

– у кінці 1960-х рр. розроблено термостійкі безусадкові цементно-

зольні тампонажні суміші для цементування обсадних колон в інтер-

валі температур (20 – 150) ºС. Відтоді нові тампонажні цементно-

зольні композиції знайшли широке застосування у багатьох регіонах 

тодішнього СРСР; 
– у кінці 1970-х рр. розроблено нові промивальні рідини з малим 

вмістом твердої фази, на початку 1980-х рр. – інгібовані промивальні 
рідини, потім полімерні хлоркалієві промивальні рідини; нові розроб-
ки у сфері промивальних рідин одержали широке застосування в дер-
жавних геологічних об’єднаннях України: «Полтаванафтогазгеоло-
гія», «Чернігівнафтогазгеологія», Кримгеологія» і «Західгеологія»; 

– у 1980-х рр. створено пересувні комплексні дефектоскопічні 

лабораторії (ПКДЛ) неруйнівних методів контролю труб і бурового 

обладнання, які одержали широке застосування майже в усіх нафтога-

зоносних регіонах колишнього СРСР, Пакистані, Афганістані, Болгарії, 

Польщі, В'єтнамі, Ємені, Ефіопії та Кубі; 

– у кінці 1980-х на початку 1990-х рр. розроблено безклінкерні 

термостійкі тампонажні суміші, що розширюються при твердінні, які 

почали масово застосовуватись в державних геологічних підприємст-

вах України і в бурових підприємствах нафтової і газової промислово-

сті, а також за межами України в колишньому СРСР; 

– у кінці 1980-х на початку 1990-х рр. розроблено технологію бі-

охімічної ліквідації нафтових забруднень із поверхні шламових амба-

рів і ґрунтів із застосуванням спеціальних бактерій. 

В Українському науково-дослідному інституті природних га-

зів (УкрНДІгаз) створено ряд значимих технічних рішень, зокрема, 

розроблено вакуумний дегазатор, що широко застосовується в галу-

зі. За проєктами інституту розробляється близько 80 % газових і газо-

конденсатних родовищ України, створено потужну мережу українсь-

ких підземних сховищ. Нова техніка та технології УкрНДІгазу забез-

печують ефективну експлуатацію газових покладів на кінцевій стадії 
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розробки; надійну і безперервну роботу української системи магістра-

льних газопроводів і сховищ. 

Фахівці Івано-Франківського національного технічного універ-

ситету нафти і газу (ІФНТУНГ) працюють над розроблення та удоско-

налення технологій і технічних засобів інтенсифікації процесів розвідки, 

буріння, видобутку, транспортування та зберігання нафти і газу. 

 

1.2. Тенденції і напрямки розвитку бурового обладнання 

 

Створення конкурентоспроможного обладнання неможливе без 

детального аналізу сучасних тенденцій розвитку самого обладнання і 

технологій, для реалізації яких це обладнання призначено.Чинників, 

які сприяють процесу розвитку обладнання, досить багато. 

Основними чинниками розвитку технологій і обладнання є: 

1. Забезпечення промислової і екологічної безпеки при експлуа-

тації бурової установки. 

2. Реалізація вимог сучасних технологій. 

3. Зміна умов буріння. 

4. Зниження витрат на буріння свердловин. 

5. Ергономічні вимоги. 

6. Розвиток телеметричних та ІТ-технологій3. 

На першому місці стоїть безпека при експлуатації устатковання. 

У процесі виконання спуско-підіймальних операцій робітники контак-

тують із багатотонними вантажами, що піднімаються і опускаються 

(бурильними і обсадними колонами) і знаходяться в межах несучих 

конструкцій, що створює значні ризики. Це обов’язково повинно вра-

ховуватися у процесі створення конкурентоздатної техніки. Ще одні-

єю групою ризиків є висока пожежна небезпека від флюїдів (нафти, 

газу і конденсату), які видобуваються. 

Нормативні документи з питань забезпечення безпеки в тій чи 

іншій галузі діяльності людини знаходяться в процесі постійного удо-

сконалення та змін. Крім того, самі компанії, які розробляють та екс-

плуатують бурову техніку, також знаходяться в постійному пошуку 

засобів для зниження аварійності і виробничого травматизму. У знач-

ній мірі розвиток пристроїв для механізації й автоматизації виробни-

чих процесів на бурових пов'язаний зі зниженням аварійності і вироб-

ничого травматизму. Наприклад, застосування сучасних підшипників 
                                                           
3
 Інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність інформаційних про-

цесів, зокрема, у виробничому процесі, з використанням засобів обчислювальної техніки, 

що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосере-

дження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування. 
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FAG виробництва Німеччини, які не обслуговуються, із закладеним 

мастилом на весь термін служби у кронблоці дозволяє відмовитися від 

дозмазування вузлів у процесі експлуатації, що позитивно впливає на 

безпеку та ергономіку через відсутність необхідності праці обслуго-

вуючого персоналу на висоті. 

Екологічна безпека вимагає впровадження екологічно чистих 4-х 

ступінчастих циркуляційних систем, безамбарного буріння шляхом 

використання систем зневоднення та утилізації шламу. Бурові устано-

вки повинні оснащуватися інтегрованою системою збору та утилізації 

будь-якого роду витоків технологічних рідин і пластових флюїдів. 

На друге місце за значимістю, і на перше – за ступенем впливу 

на процес розвитку устатковання, слід поставити розвиток технологій. 

Бурове обладнання (як будь-яке інше) не може продуктивно роз-

виватися окремо від розвитку технологій буріння. Необхідно пам'ята-

ти, що обладнання – це тільки засіб реалізації певних технологій. Сьо-

годні можна виділити кілька напрямків розвитку технологій буріння: 

1. Буріння похило-спрямованих свердловин: 

a) горизонтальні свердловини, зокрема з великим відходом по 

горизонталі; 

б) зарізання бічних стовбурів; 

в) багатовибійне буріння; 

д) буріння з похилим забурюванням. 

2. Буріння з керуванням тиском (буріння на депресії). 

3. Буріння на обсадних трубах. 

4. Буріння з одночасним обсаджуванням. 

5. Буріння свердловин малого діаметру. 

6. Розширювальні обсадні труби (буріння монодіаметром). 

7. Термічне буріння (лазерне). 

8. Кавітаційне буріння4. 

Реалізація кожного із зазначених технологічних напрямків вима-

гає прискореного розвитку відповідних технічних засобів. Частина та-

ких технічних засобів наведена в таблиці 1.1. 

Упровадження сучасних технологій буріння вимагає підвищення 

керованості бурових установок (БУ). 

У бурових парках сьогодні можна виокремити три покоління 

установок: 

                                                           
4
 Фем'як Я. М. Теорія та практика використання кавітаційних процесів при бурінні сверд-

ловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння 

свердловин" / Я. М. Фем'як ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-

Франківськ, 2019. – 36 с. : рис. – 30-32. 
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1. Механічні або електричні БУ з нерегульованим електроприво-

дом (40 % в парках США). 

2. Бурові SCR із регульованим приводом постійного струму 

(35 %). 

3. Бурові AC із частотно-регульованим приводом змінного  

струму (25 %). 

Аналіз устатковання, яке випускається в останнє десятиліття, 

показує, що основною сучасною тенденцією є розширення частки AC-

установок. Випуск установок 2-го покоління (SCR) із приводом від 

постійного струму практично припинений, а установки з механічнім 

приводом мають дуже обмежене застосування.  

Керованість бурових установок також залежить від достовірності 

та своєчасності інформації про поточний стан бурового процесу. 

Таблиця 1.1 – Вплив технології на обладнання 

Технології Обладнання 

Буріння похило-ске-

рованих свердловин. 

– Вибійна телеметрична система. 

– Система керування положенням вибою. 

– Система верхнього привода. 

– Установки похилого буріння. 

Буріння з керуванням 

тиском (буріння на 

депресії). 

– Закрита циркуляційна система. 

– Азотні установки. 

– Колтюбінгові установки. 

– Обертові превентори. 

Буріння на обсадних 

трубах. 

– Спеціалізоване оснащення для нарощуван-

ня, утримання на гирлі і передачі обертання 

на обсадні труби. 

Буріння з одночасним 

обсадженням. 

– Спеціалізовані системи верхнього привода. 

– Оснащення для нарощування, утримання 

на гирлі і спуску обсадних труб і вибійної 

компоновки. 

Обсадні труби, що  

розширюються (бу-

ріння монодіаметром) 

– Інструмент для спуску в свердловину роз-

ширювальних елементів і створення тиску. 

Буріння свердловин 

малого діаметра. 

– Комплекс бурового та випробувального ін-

струменту малого діаметра. 

– Легкі бурові установки.  
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У ХХІ ст. склалися дві самостійні системи керування буровим 

процесом, одна з яких підтримується механіками, інша – технологами-

буровиками: 

– Система керування поверхневим обладнанням (буровою уста-

новкою). 

– Система керування обладнанням вибійної зони (КНБК). 

Неузгодженість між цими системами значно ускладнює своєчас-

не і правильне прийняття рішень щодо необхідної зміни керованих 

параметрів бурового процесу. Тому провідні світові виробники став-

лять перед собою завдання інтеграції обох систем та створення спіль-

ної системи керування буровою установкою, побудованої в своїй ос-

нові на аналізі параметрів вибійного процесу.  

На третє місце можна поставити чинник, що все більше впли-

ває на використовуване обладнання – це зміна умов буріння  

(табл. 1.2). Зростання глибин буріння є об'єктивним процесом, пов'я-

заним із виснаженням пластів, які залягають на менших глибинах і 

переходом на експлуатацію все більш глибоких горизонтів. Цим у 

значній мірі обумовлена потреба бурових компаній у нових бурових 

установках. Більшість бурових установок, які сьогодні замовляються, 

призначені для буріння більш глибоких родовищ, для розбурювання 

яких техніка була відсутня. 

Таблиця 1.2 – Вплив умов буріння на обладнання 

Умови буріння Обладнання 

Зростання  

глибин свердловин 

1990-і рр. – БУ в/п 200 тс, насос 600 кВт; 

2000-і рр. – БУ в/п 225, 250 тс, насос 950 кВт; 

2010-і рр. – БУ в/п 320, 400 тс, насос 1180 кВт 

Ускладнення  

геологічних умов 

Підвищена вантажопідйомність БУ внаслідок 

ускладнення конструкції свердловин 

Ускладнення  

географічно-

кліматичних умов 

– Повністю закриті й утеплені виробничі площі 

(вежо-лебідковий блок, приймальні містки і 

т.п., трубна база); 

– Дизель-електричний привод; 

– Вбудований цементувальний комплекс 

На четвертому місці стоїть інша важлива група чинників – зни-

ження витрат на всіх етапах створення і експлуатації бурової установ-

ки. Резерви підвищення ефективності буріння завдяки підвищенню 

механічної швидкості практично вичерпані. Аналіз витрат часу і кош-

тів на буріння показує, що найбільші резерви полягають у: 

1. Скороченні витрат часу на монтаж-демонтаж; 
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2. Скороченні витрат на будівництво кущових майданчиків. 

Питання, пов'язані зі скороченням монтажно-демонтажних робіт 

вирішуються шляхом упровадження наступних рішень: 

1. Модульного компонування бурових установок; 

2. Оптимізації масо-габаритних параметрів; 

3. Швидкоз’ємних сполучень; 

4. Безкранових (легкокранових) монтажів; 

5. Інтегрованого обладнання, (СВП); 

6. Самопіднімальних основ; 

7. Телескопічних щогл. 

Зменшення розмірів кущових майданчиків досягається завдяки ви-

користанню: 

1. Укорочених (багатоповерхових) ешелонів БУ; 

2. Двоешелонних укорочених компоновок БУ. 

Укорочена двоешелонна компоновка бурової установки реалізо-

вана, наприклад, в проектах модернізації бурових установок F-500 і 

ZJ-50DBS. 

Однією зі значних статей витрат часу і засобів є непродуктивні 

простої. Скорочення простоїв може бути досягнуто шляхом: 

– підвищення надійності і якості обладнання (якісні підшипники 

тощо); 

– модульної конструкції обладнання; 

– спрощення механічної частини обладнання; 

– резервування найбільш відповідальних вузлів і систем. 

Значну економію при експлуатації складного відповідального об-

ладнання (СВП, насоси) дозволяє отримати впровадження системи 

ремонтів за технічним станом замість системи планово-попереджу-

вальних ремонтів. Упровадження такої системи вимагає організації 

моніторингу технічного стану, наявності вбудованих діагностичних 

систем тощо. 

Резервом збільшення надійності бурового обладнання без зміни 

конструкції є використання в особливо відповідальних вузлах високо-

якісних підшипників. Так, застосування німецьких підшипників FAG 

у бурових насосах потужністю 1180 кВт дозволяє збільшити довгові-

чність кривошипно-повзункового вузла насоса у 3 рази і більше. Сьо-

годні практикується комплектування підшипниками FAG бурових на-

сосів потужністю 1180 і 1600 кВт, вертлюгів і кронблоків.  

На п’ятому місці стоїть логічне продовження теми забезпечення 

безпеки і підвищення ефективності бурового процесу – забезпечення 

високих ергономічних характеристик обладнання, яке створюється 
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або модернізується. Сучасні установки повинні бути оснащені комфо-

ртабельною кабіною бурильника з підтриманням оптимального мікро-

клімату, повинні бути встановлені зручні крісла, ергономічні пульти 

управління і панелі контрольних приладів. Кабіни оснащуються віде-

омоніторами із зображенням основних робочих зон бурової установ-

ки. Підвищенню безпеки і зниженню трудомісткості бурового процесу 

сприяє ціла гама технічних засобів: 

1. Системи верхнього привода; 

2. Гідравлічні бурові ключі і спайдери; 

3. Механізми установлення превенторної збірки; 

4. Маніпулятори на прийомних містках; 

5. Механізація і автоматизація операцій верхового робітника; 

6. Автоматизація СПО. 

Важливим завданням вдосконалення установок є ергономічне 

опрацювання конструкцій жилих приміщень бурової установки. 

Сьогодні бурові установки інтенсивно технологічно та технічно 

розвиваються. Технічні рішення, які ще 10 років тому здавалися нере-

альними і далекими (наприклад, частотно регульований привод) стали 

звичайною практикою. Цей розвиток буде продовжуватися, а конку-

рентоспроможність обладнання буде багато в чому визначатися здат-

ністю розробників гнучко і ефективно реагувати на зростаючі запити 

споживачів – бурових і сервісних компаній. 

 

 

 

Контрольні питання 

1. Коли у літературних джерелах вперше згадується про видо-

буток нафти на Прикарпатті? 

2. Який спосіб видобутку нафти замінив її збирання в місцях ви-

ходу на поверхню землі? 

3. Коли почали використовувати колодязний спосіб видобутку 

нафти на Прикарпатті? 

4. Коли і де була пробурена перша свердловина на нафту? 

5. Описати тенденції і напрямки розвитку бурового обладнання. 
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РОЗДІЛ 2. БУРОВІ УСТАНОВКИ 

 

2.1. Склад та компонування бурових установок 

 

Бурова установка – комплекс машин і механізмів, призначений 

для буріння і кріплення свердловин (рис. 2.1). 

Склад вузлів бурової установки, їх конструкція визначаються 

призначенням свердловини, умовами і способом буріння. 
 

 

Рисунок 2.1 – Основні компоненти установки обертового буріння 

1 – кронблок; 2 – бурова вежа; 3 – талевий блок; 4 – ведуча бурильна 

труба; 5 – буровий ротор; 6 – бурові насоси; 7 – резервуар для проми-

вальної рідини; 8 – силовий привод (двигуни); 9 – бурильні труби;  

10 – бурове долото 

Бурові установки призначені для буріння глибоких розвідуваль-

них і експлуатаційних свердловин та капітального ремонту експлуа-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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таційних свердловин обертовим способом. Технологія обертового бу-

ріння складається з наступних основних операцій: 

– обертання і осьова подача породоруйнуючого інструменту з 

поглибленням свердловини; 

– промивання свердловини і винесення зруйнованої породи на 

поверхню; 

– нарощування бурильної колони з поглибленням свердловини; 

– підйом і спуск у свердловину бурильної колони для заміни по-

родоруйнуючого інструменту і вибійного двигуна; 

– приготування і регенерація промивальної рідини; 

– спуск обсадних колон для кріплення свердловини. 

Для виконання цих операцій, а також аварійних робіт потрібні 

різноманітні за функціональним призначенням машини, механізми і 

технологічне обладнання. Набір необхідних для буріння свердловин 

машин, механізмів і обладнання, які на підприємстві, що їх виготов-

ляє, не з’єднуються, але мають взаємозв’язані експлуатаційні функції і 

технічні параметри, називається буровим комплексом. 

Сучасні бурові установки включають наступні складові частини: 

– бурове обладнання (талевий механізм, насоси, лебідка, верт-

люг, ротор (або верхній привод), силовий привод, паливно-мастильна 

установка, дизель-електричні станції, пневмосистема); 

– бурові споруди (вежа, основа, збірно-розбірні каркасно-

панельні укриття); 

– обладнання для механізації трудомістких процесів (регулятор 

подачі долота, механізми для автоматизації спуско-підіймальних опе-

рацій, пневматичний клиновий захват для труб, автоматичний буро-

вий ключ, допоміжна лебідка, пневморозкріплювач, крани для ремон-

тних робіт, пульт контролю процесів буріння, пульти управління); 

– обладнання для приготування, очищення і регенерації проми-

вальної рідини (блок приготування, вібросита, піско- і глиновідділю-

вачі (гідроциклони), центрифуги, підпірні насоси, ємності для хіміч-

них реагентів, води і промивальної рідини); 

– маніфольд (нагнітальна лінія в блочному виконанні, дросель-

но-запірні пристрої, гнучкий шланг); 

– пристрої для обігріву блоків бурової установки (теплогенера-

тори, опалювальні радіатори і комунікації для розводки теплоносія). 

Склад і компоновка бурової установки показані на рисунку 2.2.  

До складу бурових установок для глибокого буріння входять: 

– вежо-лебідковий блок; 

– блок привода основних механізмів; 
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Рисунок 2.2 – Склад і компоновка бурової установки 

1 – кронблок; 2 – вежа; 3 – балкон; 4 – талевий канат; 5 – талевий 

блок; 6 – гак;7 – вертлюг; 8 – гнучкий шланг; 9 – заспокоювач талево-

го канату;10 – автоматичний буровий ключ;11 – підсвічник;12 – ро-

тор; 13 – бурова лебідка; 14 – коробка передач; 15 – похила передача; 

16 – силові агрегати; 17 – компресор; 18 – циркуляційна система;  

19 – буровий насос; 20 – маніфольд; 21 – сумуючий редуктор силових 

агрегатів; 22 – регулятор подачі долота; 23 – гідродинамічне гальмо; 

24 – гідроциклони; 25 – вібросито; 26 – основа лебідкового блоку;  

27 – приймальні містки і стелажі; 28 – консольно-поворотний кран 

– насосний блок; 

– циркуляційна система з приготуванням і регенерацією бурово-

го розчину; 

– блок аварійного привода основних механізмів; 

– блок нагнітального маніфольду; 
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– блок приймальних містків; 

– блок зберігання паливно-мастильних матеріалів.  

Для зберігання змінних і швидко зношуваних комплектуючих час-

тин бурові установки комплектується складським приміщенням. 

 

2.2. Вимоги до бурових установок 

 

Вимоги, що висуваються до бурових установок, визначаються 

умовами буріння і показниками, що характеризують рівень їх  техніч-

ної досконалості. З числа чинників, які визначають умови буріння, у 

першу чергу слід враховувати: природно-кліматичні і геологічні; від-

даленість від ремонтних баз і джерел енергії; частоту переміщення на 

нові об’єкти буріння; загазованість навколишнього середовища, за-

брудненість робочих місць промивальною рідиною; необхідність за-

безпечення безперебійного процесу буріння для усунення можливих 

ускладнень у стовбурі свердловини; високу абразивність і корозійну 

активність промивальної рідини; стисненість робочих місць тощо. 

Вимоги до бурових установок поділяються на технічні, експлуа-

таційні, технологічні, економічні, соціальні і спеціальні. 

Технічні вимоги полягають в тому, щоб конструкція бурової 

установки відповідала найновішим досягненням науки і техніки, а її 

параметри відповідали світовим стандартам і вимогам сучасної техно-

логії буріння. Машини і обладнання, що входять до складу бурової 

установки, повинні мати високий коефіцієнт корисної дії (к.к.д.),  

достатню міцність, надійність і довговічність. 

Експлуатаційні вимоги виходять з того, що у процесі експлуата-

ції працездатність бурової установки буде підтримуватись проведен-

ням технічного обслуговування і ремонтів. З цією метою необхідно 

забезпечити високу ремонтоздатність бурової установки, тобто досту-

пність її агрегатів для технічного обслуговування і ремонту, можли-

вість контролю технічного стану і заміни швидкозношуваних вузлів і 

деталей.  

До технологічних вимог, пов’язаних з матеріальними і трудови-

ми затратами на виготовлення бурових установок належать: 

– простота конструкції машин, що досягається максимальним 

спрощенням їх структурної схеми; 

– простота форм деталей, раціональний вибір матеріалу і спосо-

бу одержання заготовок з метою економії матеріалу; 

– оптимальні точність виготовлення і шорсткість поверхні,  

зменшення розмірів поверхонь, що обробляються; 
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– правильний вибір допусків і посадок, які забезпечують взаємо-

дію деталей, взаємозамінність, дотримання їх розмірів для усунення 

підгонки при збиранні; 

– максимальне використання стандартних і уніфікованих вузлів і 

деталей; 

– зменшення номенклатури різального кріпильного інструментів, 

що застосовуються при механічній обробці і збиранні. 

Економічні вимоги пов’язані з необхідністю забезпечення міні-

мальних виробничих і експлуатаційних витрат, які визначають ефек-

тивність бурової установки. У сфері виробництва економічні вимоги 

забезпечуються технологічністю конструкцій, що дозволяє при зада-

ному обсязі випуску і конкретних виробничих можливостях виготови-

ти машину за найбільшої продуктивності праці і найменшої собівар-

тості. Важлива економічна вимога – економія металу та інших матері-

алів шляхом зниження матеріалоємності машин і обладнання. До екс-

плуатаційних економічних показників належать продуктивність меха-

нічного буріння і спуско-підіймальних операцій, час, що витрачається 

на підготовчо-завершальні, допоміжні і ремонтні роботи. 

До соціальних вимог відносяться безпечність роботи, легкість ке-

рування і забезпечення нормальних умов праці для обслуговуючого 

персоналу. Соціальні вимоги повинні розглядатись як обов’язкові, то-

му що умови праці в бурінні важкі і небезпечні. Вимоги безпечності 

до конструкції бурового обладнання регламентуються відповідними 

стандартами. 

Спеціальні вимоги пов’язані з умовами роботи бурових устано-

вок. Компонувальні схеми і габарити бурових установок вибираються 

із врахуванням зручності управління і обслуговування, а також обме-

жень у займаній площі, що особливо важливо для роботи на морі та 

пересіченій місцевості. Маси бурових установок повинні відповідати 

вантажопідйомності промислових кранів і транспортних засобів. Бу-

рова установка повинна розбиратись на транспортабельні і легко де-

монтовані вузли. Електрообладнання повинно мати вибухобезпечне 

виконання. 

 

2.3. Класифікація і основні параметри бурових установок 
 

Сьогодні бурові установки виготовляють кілька країн світу, се-

ред яких США, Канада, Німеччина, Італія, Фінляндія, Румунія, Росій-

ська Федерація (РФ), Україна, Індонезія та ін. 
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Бурові установки, які виготовляються РФ згідно з (ГОСТ 16293-

89) залежно від вантажопідіймальності і умовної глибини буріння поді-

ляються на 12 класів (табл. 2.1).  

За призначенням бурові установки поділяються на: 

– установки для експлуатаційного і глибокого розвідувального 

буріння; 

– установки для буріння свердловин в акваторіях морів; 

– установки для капітального ремонту свердловин. 

За конструктивним виконанням бурові установки поділяються на: 

– стаціонарні велико- і дрібноблочні; 

– блочно-модульні; 

– кущові;  

– пересувні і мобільні. 

За комплектністю бурові установки поділяються на: 

– установки звичайного виконання; 

– установки спеціального (зокрема, північного виконання). 

Таблиця 2.1 – Класи бурових установок виробництва РФ  

(ГОСТ 16293-89) 

Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12 

Допустиме  

навантаження 

на гаку, кН 

8
0
0
 

1
0
0
0
 

1
2
5
0

*
 

1
6
0
0
 

2
0
0
0
 

2
5
0
0
 

3
2
0
0
 

4
0
0
0

*
 

5
0
0
0

*
 

6
3
0
0
 

8
0
0
0

*
 

1
0
0
0

0
 

Умовна глиби-

на буріння, м 1
2
5
0
 

1
6
0
0
 

2
0
0
0
 

2
5
0
0
 

3
2
0
0
 

4
0
0
0
 

5
0
0
0
 

6
5
0
0
 

8
0
0
0
 

1
0
0
0

0
 

1
2
5
0

0
 

1
6
0
0

0
 

* В класах 3, 8, 9 і 11 допускається виготовлення бурових уста-

новок с допустимим навантаженням на гаку відповідно 1400, 4500, 

5800 і 9000 кН. 

В українських бурових підприємствах експлуатується широкий і 

різноманітний парк бурових установок. Наведемо приклад позначень 

у шифрах бурових установок, наприклад, виробництва РФ, які сього-

дні в значній кількості наявні в українських бурових підприємствах: 

БУ – бурова установка; 

перше число – умовна глибина буріння, м; 

друге число – відповідає допустимому навантаженню в десятках 

кН (в тс); 

Д – тип силового приводу дизельний; 

Э – електричний привід (перемінного струму) основних механіз-

мів з живленням від промислової електромережі; 



32 

ДГ – дизель-гідравлічний привід основних механізмів; 

ДЭ – силовий привід основних механізмів з живленням від авто-

номних дизель-електричних станцій; 

ЭР, ЭП – електричний регулюємий (тиристорний) привід основ-

них механізмів з живленням від промислової електромережі; 

ДЭР, ДЭП – електричний регулюємий (тиристорний) привід основ-

них механізмів з живленням від автономних дизель-електричних станцій; 

У – універсальна монтажоздатність, наприклад, верстати ДГУ, 

ЭУ мають універсальні монтажно-транспортні якості і залежно від 

призначення перевозяться великими блоками на спеціальних транспо-

ртних засобах (ваговозах), секціями (модулями) на трейлерах і агрега-

тами транспортом загального призначення; 

К – верстати кущові, призначені для буріння свердловин на гру-

нтах з низькою несучою здатністю, переміщують блоками в межах 

куща за допомогою спеціальних пристроїв, що входять до комплекту 

поставки; 

БМ – верстати блочно-модульні, які забезпечують підвищену 

мобільність за рахунок спеціального конструктивного виконання бло-

ків заводської зборки; 

букви і цифри в кінці шифру після тире – варіанти приводу та 

виконання або модифікації верстатів, наприклад, 1, 1М, 2М. 

В Україні для позначення бурових верстатів зі збірним буровим 

обладнанням, переважно, українського виробництва, використовуєть-

ся термін набір бурового обладнання – НБО. 

Приклад маркування бурових установок виробництва РФ для 

глибокого буріння. 

1. Стаціонарні крупно-і дрібноблочні бурові установки: 

БУ 2900/175 ДЭР-П; БУ 3200/200 ЭУ; БУ 3200/200ДГУ; НБО-Д; 

НБО-Э; БУ 5000/320 ДГУ; БУ 5000/320 ЭР; БУ 5000/320 ЭР-0; БУ 

5000/450 ЭР-Т; БУ 6500/400 ЭР; БУ 8000/500 ЭР. 

2. Блочно-модульні бурові установки: 

БУ 3900/225 ЭК-БМ; БУ 3900/200 ЭК-БМ; БУ 4000/250ЭК-БМ. 

3. Кущові бурові установки: 

БУ 3200/200 ЭУК; БУ 3200/200-3МА ЭУК; БУ 5000/320 ЭУК-Я. 

4. Стаціонарні установки для глибокого буріння глибиною до 7000 м: 

БУ-320-ДС, БУ-320-ДЭС, БУ-450-ДС, БУ-450-ДЭС, 3Д-86. Ку-

щові установки БУ-225-ДЭК, БУ-320-ДЭК. 

Гранична глибина буріння вказується для бурильних труб діамет-

ром 114 мм і масою 1 м – 30 кг.  
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Площа підсвічників (вмістимість магазинів) для бурових свічок 

повинна забезпечувати розміщення бурильної колони довжиною не 

менше 1,25 L (L – умовна глибина буріння). 

Допустиме навантаження на гаку є визначальним параметром 

при виборі бурової установки і може бути використане при ліквідації 

аварії з прихопленням бурового інструменту або для попереднього на-

тягу експлуатаційної колони перед її цементуванням в паронагніталь-

ній свердловині. За увесь термін служби бурової установки кількість 

циклів навантаження з допустимим навантаженням на гаку не повин-

но перевищувати 15 000. Час одного циклу навантаження не регламе-

нтується. Час між двома наступними циклами навантаження не пови-

нен бути меншим 20 хвилин. Після проведення кожних 20 циклів на-

вантажень необхідно проводити огляд вежі спеціалізованою бригадою 

з огляду бурових веж з метою виявлення можливих дефектів і пошко-

джень. При виявленні дефектів подальша експлуатація бурової уста-

новки повинна бути припинена до їх усунення. 

Допустиме навантаження на гаку визначається міцністю каната в 

оснастці талевої системи. Коефіцієнт запасу міцності талевого каната при 

спуско-підіймальних операціях бурового процесу повинен бути не мен-

шим 3, а при спуску обсадної колони і ліквідації аварій – не меншим 2. 

На рисунках 2.3 і 2.4 показано приклади кінематичних схем бу-

рових установок з груповим та індивідуальним приводом. 

 

2.4. Бурові установки для експлуатаційного і глибокого  

розвідувального буріння 
 

Технічні параметри сучасних бурових установок стають дедалі 

досконалішим. Однією з головних переваг сучасних бурових устано-

вок є максимальна автоматизація управління. Оператор управляє про-

цесом буріння за допомогою джойстиків, перебуваючи у комфортабе-

льній кабіні. Усе, що відбувається, бурильник бачить на сенсорному  

екрані. Підвищення експлуатаційних якостей бурових установок до-

зволили скоротити час на операції зі спуску і підйому бурового ін-

струменту. 

В Україні виробником сучасних бурових установок є ТОВ «Діс-

кавері – бурове обладнання»  (зразки продукції ТОВ «Діскавері» пока-

зані на рис 2.3 – 2.6). 

У 1885 році англійськими підприємцями Перкінсом і Макінто-

шем у м. Стрий (тепер Львівської області) засновано завод з випуску 

нафтовидобувного обладнання «Perkins», «Mac’In-tosh and Perkins».   
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У 1939 році завод перейменовано на «Металіст». Після Другої 

світової війни на заводі розпочато виробництво бурової геологорозві-

дувальної техніки, що користувалася попитом серед різних країн сві-

ту. За радянських часів «Металіст», підпорядковувався Міністерству 

геології СРСР. 

У 1999 році контрольний пакет акцій ВАТ Стрийський завод 

«Металіст» придбало ЗАТ «Концерн Надра». У роки незалежності 

України на заводі освоєно серійне виробництва агрегатів АОРС-40, 

АОРС-60, АОРС-80 для ремонту нафтових і газових свердловин, а та-

кож виготовлення на базі АОРС-60 бурового агрегата УБ-60. 

У 2006 році на базі заводу «Металіст» створено ТОВ «Діскавері – 

бурове обладнання (Україна)» та ПрАТ «Стрий-Інжиніринг» (послуги 

технічного консультування з інжині-

рингу, інженерно-проєктні роботи – 

розроблення металоконструкцій, 

механіки, гідравліки тощо). 

ТОВ «Діскавері – бурове об-

ладнання (Україна)» (надалі ДБО) – 

міжнародна приватна компанія, що 

займається проектуванням, вироб-

ництвом та сервісним обслугову-

ванням машин і обладнання спеціа-

льного призначення, зокрема пов-

нокомплектних бурових установок і 

вузлів до установок для буріння та 

обслуговуванням нафтогазових 

свердловин. Стрийське підприємст-

во «Discovery Drilling Equipment» – 

виробничий підрозділ компанії 

«Discovery Industrial Services Ltd» 

(Лондон).  

Рисунок 2.3 – Мобільна бурова установка СА700D-V-W 125Т,  

виробник Україна 

Торгова марка «Discovery Drilling Equipment» з’явилася на ринку 

2008 році, коли міжнародна група інвесторів придбала низку активів 

американської компанії «IDM Group», що випускала бурову техніку 

від 1980-х років. Проєктування та керівництво проектами  

ведеться з офісів в Англії та США, а їх реалізація відбувається на за-

воді в Україні. 
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Компанією «Діскавері» використовується унікальна база даних 

джерел матеріалів і комплектуючих в усіх країнах світу, що дає мож-

ливість запропонувати замовнику найкращий товар за прийнятними 

цінами.  

Компанія уклала угоди з міжнародними транспортними органі-

заціями, що дає змогу організувати доставку бурової установки чи її 

запчастин (в якій би точці земної кулі вони не знаходились) морським, 

залізничним, автомобільним чи повітряним транспортом.  

Компанія Discovery робить особливий акцент на виробництві  

повнокомплектних бурових установок, які можуть експлуатуватися у 

різних кліматичних умовах – від Близького Сходу (Оман), Північної 

Африки (Нігерія), Південної Америки (Болівія), Середньої Азії (Турк-

меністан) та Європи (Англія, Польща, Україна) і аж до Півночі Росій-

ської Федерації. 

Компанія виготовляє бурові уста-

новки та комплектуючі, які відповідають 

світовому рівню якості. Діапазон проду-

кції компанії сягає від легких бурових 

установок 80-тонн до 1000-тонн ванта-

жопідйомності на гаку. Упродовж 

останніх десяти років розроблено понад 

20 типів бурових установок і десятки 

комплектуючих, що відповідають між-

народним тенденціям і вимогам, реалізо-

вано безліч проєктів, які позиціонують 

Україну як конкурентоспроможного ви-

робника якісного бурового обладнання. 

ДБО може на платформі бурити сверд-

ловини на шельфі Чорного моря. 

Рисунок 2.4 – Бурова установка SL2500 AC 650Т W компанії 

Discovery Drilling Equipment на Кошевойському газовому родовищі 

Компанія «Діскавері» працює на експорт, продаючи свої верста-

ти на Близький Схід, в Росію та Європу, виконує замовлення для ком-

паній-підрядників BP і Chevron. Кожна така установка коштує від 

15 до 20 млн доларів США. «Діскавері» спеціалізується не лише на 

виготовленні обладнання, її працівники повністю збирають вежу, та 

контролюють її перший запуск. 

Бурові установки ТОВ «Діскавері – бурове обладнання (Украї-

на)» працюють на п’яти континентах у транснаціональних провідних 

бурових і нафтових компаніях. Це бурові установки – SL 2000T-AC-
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50H-2P-500T (вантажопідйомність 450 т) в «Oil & Gas Drilling 

Company NAFTA PILA» (Польща); дві бурові SL 2500T-AC-50H-3P-

650T (590 т) у «Weatherford Drilling International Ltd» (Туркменістан, 

Оман); три бурові CR 1500T-AC-50H-2P-375T (340 т) у «Weatherford 

Drilling International Ltd» (РФ, Колумбія); СМ-650, SL-650 (590 т) у 

«KCA-Deutag» (Ніґерія); SL 2500T-AC-650T (590 т) у «КазМунайГаз-

буріння» (Казахстан) та «Укрбурсервіс» (Україна) тощо. 

У світі є ще три подібних заводи: в Румунії, Італії та Німеччині. 

Перевагами ТОВ «Діскавері – бурове обладнання (Україна)» є висока 

якість та конкурентоздатні ціни (на 10 – 12 % нижчі за європейські).  

Discovery Drilling Equipment виготовляє продукцію відповідно до 

вимог API (American Petroleum Institute, Американський нафтовий ін-

ститут), продукція сертифікована за нормами ISO, а також на вимогу 

замовника може бути забезпечена європейським (CE) маркуванням 

та/або сертифікацією відповідно до стандартів органів сертифікації 

України чи інших країн СНД. 

На території підприємства діє навчальний центр, де підвищують 

кваліфікацію фахівці Discovery Drilling Equipment та проходять необ-

хідну підготовку працівники фірм замовників. Робота компанії здійс-

нюється практично в усьому світі через мережу дочірніх підприємств 

та партнерських організацій. 

На сьогодні компанією ТОВ «Діскавері – бурове обладнання 

(Україна)» пропонуються типи бурових установок, здатні працювати у 

різноманітних діапазонах потужності, а саме: 

– бурові установки кущового буріння з системою пересування 

осями XY5. До стандартного комплекту обладнання входить система 

електричних приводів змінного та постійного струму; 

– установка ешелонного типу з секційною підвісковою основою 

коробчастої конструкції (box in box або короб на коробі); 

– стаціонарні бурові установки з самопідйомною основою пара-

лелограмного типу; 

– телескопічні установки на причепі (трейлерна бурова установка); 

– самохідні установки для обслуговування нафтових і газових 

свердловин. 

Остання розробка компанії – мобільна бурова установка 

СА700D-V-W 125T (рис. 2.3), розрахована на буріння до глибини 2,5 км. 

Комплектується буровою лебідкою з дисковими гальмами, пультом 

бурильника, який керує усіма роботами за допомогою джойстиків, 

                                                           
5
 Інновація для російських замовників – установка PR1500T-AC-W, оснащена системою 

рейкового пересування на відстань до 60 м по осі Х і до 10 м по осі Y. 
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комплектуючі підбираються від провідних виробників. Нова установ-

ка є буровим варіантом, але вона може використовуватись і для капі-

тального ремонту свердловин, оскільки фактична її вантажопідйом-

ність становить 156 т. 

Пульт бурильника (рис. 2.5) характеризується сучасною ерго-

номікою, система керування бурінням має високий рівень автоматиза-

ції. Установка самопідйомна, що скорочує час її монтажу. 

Талевий блок, яким 

комплектуються бурові 

установки вантажопідйом-

ністю 1000 т компанії «Діс-

кавері – бурове обладнання 

(Україна)» показано на рис. 

2.8. Морська платформа ва-

нтажопідйомністю 1000 т, 

яку збирали в Індонезії на 

замовлення США, наразі 

працює в Атлантичному 

океані. 

Рисунок 2.5 – Сучасний пульт бурильника, яким комплектують-

ся бурові верстати виготовлені компанією «Діскавері – бурове облад-

нання (Україна)» 

Для буріння глибоких 

свердловин ТОВ «Діскавері – 

бурове обладнання (Україна)» 

виготовляє повнокомплектну 

бурову установку для буріння і 

обслуговування нафтогазових 

свердловин вантажопідйомністю 

450 тонн з глибиною буріння до 

7 тисяч метрів, висота вежі май-

же 62 метри.  

 

Рисунок 2.6 – Талевий блок вантажопідйомністю 1000 т.  

У 2019 році на підприємстві Discovery Drilling Equipment збудо-

вана перший бурова установка SL2500 AC 650Т W (рис. 2.4) для україн-

ської компанії. Бурова установка пробурила свердловину глибиною 

6172 м на перспективному Кошевойському родовищі. Ще одна така 

бурова установка задіяна на іншому родовищі в Полтавській області. 
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Стаціонарні бурові установки з електромеханічним приво-

дом виготовляє, зокрема, китайська компанія Prospering international 

Inc. (PIINC)6. PIINC є одним з найбільших виробників нафтовидобув-

ного обладнання в Китаї. Продукція охоплює бурові установки, насо-

си, зокрема шламові, бурові, фонтанна арматура, обладнання для ке-

рування, бурові інструменти тощо. Продукція продається в Північну і 

Південну Америку, Близький Схід, Африку, Азіатсько-

Тихоокеанський регіон та ін. 

Ротор бурової установки фірми PIINC приводиться в рух індиві-

дуальним частотно-регульованим двигуном змінного струму, а лебід-

ка і бурові насоси мають механічний привод. Установки призначені 

для буріння нафтових, газових і водяних свердловин глибиною від 

4 000 до 7 000 тис. м при буровому інструменті діаметром 114,3 мм. 

Привод лебідки і бурових насосів здійснюється через трансмісію 

відбору потужності з допомогою окремих карданних валів, силові 

пристрої установлені на спеціальних підставах висотою 0,8 м. 

Електроживлення забезпечується двома допоміжними дизельни-

ми електрогенераторними агрегатами і енергоекономічним електроге-

нератором. 

Як основна гальмівна система лебідки використовується гідрав-

лічне дискове гальмо, а в якості додаткової гальмівної системи лебід-

ки – гальмо Eaton або електромагнітне вихрове гальмо. Обидві систе-

ми контролюються централізовано. Для автоматичної подачі долота 

на вибій свердловини і аварійного привода лебідки комплектуються 

електричним редуктором. 

Привод ротора частотно-регульованим двигуном змінного струму 

і безступеневе регулювання швидкості ротора здатні задовольнити  

вимоги при бурінні з великим крутним моментом і високою частотою 

обертання. 

Бурова вежа має К-подібний перетин, а її опорні ноги установле-

ні на нижньому базисі основи. Вежа працює з високою стабільністю і 

піднімається повністю змонтованою. На вежі допускається монтаж 

системи верхнього привода вантажопідйомністю 500 т. 

Основа бурової установки приймає форми складно-коробчасту і 

спірально-підйомну. Основні елементи і пристрої на робочому майдан-

чику монтуються на землі і піднімаються разом із вежею. 

Бурова установка комплектується системою регулювання часто-

ти VFD і системою MCC. Система VFD призначена для контролю 

електродвигуна частотно-регульованого змінного струму, ротора і для  

                                                           
6
 На ринках також відома як Жунлі-Нафтомаш (КНР). 
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Таблиця 2.2 – Технічні характеристики стаціонарних бурових 

установок з електромеханічним приводом компанії PIINC 

Параметри ZJ40/2250LDB ZJ50/3150LDB ZJ70/4500LDB 

1 2 3 4 

Номінальна глибина  

буріння (СТБ-114,3 мм), 

м 

4000 5000 7000 

Максимальне статичне 

навантаження на гаку, 

кН 

2250 3150 4500 

Максимальна маса бу-

рового інструменту, кН 
1200 1600 2200 

Максимальна вхідна  

потужність лебідки, 

кВт/к.с. 

735/1000 1100/1500 1470/2000 

Кількість передач  

лебідки 

4 передні  

+ 2 задні 

4 передні  

+ 2 задні 

6 передніх  

+ 2 задні 

Основне гальмо лебідки Гідравлічне дискове 

Додаткове гальмо  

лебідки 

Електромагнітне 

вихрове DS40 

DS50/Eaton 

336WCB 

DS70/Eaton 

436WCB 

Оснастка талевої систе-

ми 
5×6 6×7 6×7 

Діаметр талевого  

каната, мм 
32 35 38 

Максимальний натяг 

швидкохідної струни  

талевого каната, кН 

280 340 485 

Модель і діаметр про-

хідного отвору ротора, 

мм 

ZP205 – 520,7 

ZP275 – 698,5 
ZP375 – 952,5 ZP375 – 952,5 

Тип привода і число  

передач ротора 

Електропривод, 

2 передачі, без-

ступеневе регу-

лювання швид-

кості 

Електропривод, 

1 передача, 

безступеневе 

регулювання 

швидкості 

Електропривод, 

1 передача, 

безступеневе 

регулювання 

швидкості 

Потужність електрод-

вигуна привода  

ротора, кВт/400 В 

400 600 600 

Форма вежі К-подібна 

Корисна висота вежі, м 42/43 45 45/48 

Висоти для монтажу  

балкону верхового, м 
24,5/25,5/26,5 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 

Висота робочих май-

данчиків (передніх/ за-

дніх), м 

7,5/0,8; 6,0/0,8 9,0/0,8; 7,5/0,8 9,0/0,8; 7,5/0,8 

Модель дизельних  

двигунів 
G12V190PZL-3/O 

Кількість і потужність 

дизельних двигунів, 

кВт 

3×810 3×810 3×1100 

Форма трансмісії Цілісна трансмісія для підбору потужності 

Маніфольд високого  

тиску: діаметр/тиск, 

МПа 

103 мм×40 103 мм×70 103 мм×70 

Модель бурового насо-

са 

F-1300/3NB-

1300 

F-1600/3NB-

1600 

F-1600/3NB-

1600 

Кількість, потужність 

бурового насоса, кВт 

(к.с.) 

2×956 (1300) 2×1180 (1600) 
2×1180 (1600) 

3×1180 (1600) 

Загальний об’єм  

промивальної рідини, 

м
3 

240 300 360 

автоматичної подачі долота на вибій свердловини, а система MCC – 

для контролю решти обладнання бурової установки. 

 

2.5. Бурові установки для капітального ремонту свердловин 

 

Мобільні бурові установки Drillmec (Італія) серії MR, на при-

чепі і самохідні, використовуються для традиційного буріння, капіта-

льного ремонту свердловин (КРС) та обслуговування свердловин. 

Компанія Drillmec виготовляє широкий спектр бурових установок 

(БУ) потужністю від 60 до 250 метричних тонн. Поєднання потужнос-

тей бурової лебідки, ходового механізму і вежі гарантують найкращі 

робочі показники бурових установок.  

Конструкція бурових установок Drillmec серії MR характеризу-

ється високою мобільністю при транспортуванні в різних географіч-

них і кліматичних умовах і швидким монтажем. 
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Таблиця 2.3 – Технічна характеристика мобільних бурових  

установок КРС компанії Drillmec (Італія) серії MR 

Параметри MR3500 MR4000 MR5000 MR6000 

Статичне  

навантаження  

на гаку, т 

60 90 113 136 

Оснастка  

(канати) 
6 6 8 8 

Виробнича  

потужність 

Типорозмір 2,  

однотрубні 

свічки 

Типорозмір 2,  

двотрубні  

свічки 

Типорозмір 2,  

двотрубні  

свічки 

Типороз-

мір2,  

двотрубні  

свічки 

Корисна  

висота вежі, м 

18,9  

від землі 

29 від  

робочого 

майданчика 

35  

від землі 

29,9 від  

робочого 

майданчика 

Барабан лебід-

ки (d×l), мм 
318×610 489×701 457×965 457×965 

Вхідна  

потужність, кВт 
186 224 373 373 

Основне  

гальмо 
Стрічкове 

Стрічкове  

або дискове 

Стрічкове або 

дискове 

Стрічкове  

або дискове 

Допоміжне  

гальмо 

Гідро-

динамічне 

Гідродина-

мічний або  

пневматичний 

диск 

Гідродинамі-

чний або 

пневматич-

ний диск 

Гідродина-

мічний або  

пневматич-

ний диск 

Талевий  

канат, мм 
22,2 25,4 28,6 28,6 

Силовий  

агрегат 

Caterpillar 

C13 

Caterpillar  

C13 

Caterpillar 

C15 

Caterpillar 

C15 

Висота основи 

вежі, м 
4500 4800 – 5200 

Висота  

робочої  

платформи, м 

від 1400  

до 1600 

від 1500  

до 2500 

від 1760  

до 5040 
– 

Стіл ротора, 

мм 
521 521 – 700 

Стояк 206 206 345 345 

Мобільна  

платформа 

Напівпричіп 

або ходовий 

механізм 

Вантажний 

автомобіль 

для типових 

доріг 

Напівпричіп 

або ходовий 

механізм 

Напівпри-

чіп або хо-

довий ме-

ханізм 
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Продовження таблиці 2.3 

Параметри MR8000 MR9000 HMDR10000 

Статичне  

навантаження  

на гаку, т 

200 250 250 

Оснастка  

(канати) 
10 10 10 

Виробнича  

потужність 

Типорозмір 2, 

двотрубні 

свічки 

Типорозмір 2, 

двотрубні 

свічки 

Типорозмір 2, 

тритрубні 

свічки 

Корисна висота  

вежі, м 

35 від робочого 

майданчика 

35 від робочого 

майданчика 

41 від робочого 

майданчика 

Барабан лебідки 

(d×l), мм 
660×1080 660×1080 762×1403 

Вхідна  

потужність, кВт 
746 746 

746 (2 Elektrik 

Motors) 

Основне гальмо 
Стрічкове або ди-

скове 

Стрічкове або 

дискове 
Дискове 

Допоміжне  

Гальмо 

Гідродинамічний 

або пневматич-

ний диск 

Гідродинаміч-

ний або пневма-

тичний диск 

Електро-

магнітний 

Талевий канат, 

мм 
28,6 28,6 31,75 

Силовий  

агрегат 

2x Caterpillar C15 

або Electric 

Motors 

2x Caterpillar 

C15 

2x Electric 

Motors 

Висота основи 

вежі, м 
6100 6100 7500 

Висота робочої 

платформи, м 
– – – 

Стіл ротора, мм 700 700 
700 (не залеж-

ний привод) 

Стояк 345 345 345 

Мобільна  

платформа 

Напівпричіп або 

ходовий механізм 

(корисна висота 

щогли ходового 

механізму: 101 

фут) 

Напівпричіп або 

ходовий меха-

нізм  

для низьких те-

мператур 

Напівпричіп для 

умов  

пустелі 
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Рисунок 2.7 – Загальний вид 

мобільного бурової установки КРС 

компанії Drillmec (Італія) серії MR 

 

 

 

 

 

Самохідні бурові установки для капітального ремонту сверд-

ловин компанії Prospering international Inc. (PIINC) (рис. 2.8)  

обладнані двигунами Caterpillar і гідравлічною коробкою передач 

Allison. Силова система характеризується стабільними властивостями, 

великою потужністю і високою продуктивністю. Приводний агрегат 

має компактну конструкцію і раціональну компоновку. 

Рисунок 2.8 – Самохідна бурова установка для капітального ре-

монту свердловин компанії Prospering international Inc. (PIINC) 

Як основна гальмівна система лебідки застосовується багатова-

жільний гальмівний механізм, що сприяє інтенсифікації роботи бури-

льника. Маточина гальма охолоджується примусово внутрішньоцир-

куляційною рідиною. Додаткова гальмівна система – пневматичне  

гальмо з водяним охолодженням із двома повітряними камерами. 
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Таблиця 2.4 – Технічні характеристики самохідних бурових 

установок для капітального ремонту свердловин компанії Prospering 

international Inc. (PIINC) 

Параметри XJ150 XJ250 XJ350 XJ450 

Максимальне навантаження 

на гаку, кН 
490 700 900 1125 

Номінальне навантаження 

на гаку, кН 
300 400 600 800 

Глибина поточного ремонту 

(НКТ-73 мм), м 
2600 3200 4000 5500 

Глибина капітального ре-

монту (СБТ-73 мм), м 
– 2000 3200 4500 

Потужність двигуна, кВт 175 208 269 343 

Оснастка (канати) 6 6 6 8 

Висота вежі, м 16/18 18/21 29/31,3 31,3/32 

Колісна формула шасі 6×6 6×6 
8×8  

або 10×8 
10×8 

Продовження таблиці 2.4 

Параметри XJ550 XJ650 XJ1000 XJ1200 

Діаметр талевого каната, 

мм 
22 22 26 26 

Максимальне навантаження 

на гаку, кН 
1350 1470 1800 2250 

Номінальне навантаження 

на гаку, кН 
1000 1200 1500 1800 

Глибина поточного ремонту 

(НКТ-73 мм), м 
7000 7500 – – 

Глибина капітального ре-

монту (СБТ-73 мм), м 
5800 6500 8000 10000 

Потужність двигуна, кВт 391 485 392×2 448×2 

Оснастка (канати) 8 8 10 10 

Висота вежі, м 32/33 34/35 36/38 38 

Колісна формула шасі 10×8 12×8 14×8  14×10 

Діаметр талевого каната, 

мм 
26 29 29 32 

Ротор може обертатись переднім і заднім ходом і пристосований 

до роботи з бурильними трубами різного типу. 
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Застосована двосекційна телескопічна чотириопорна вежа з від-

критою передньою гранню в робоче положення піднімається і опуска-

ється за допомогою двох телескопічних гідроциліндрів. 

Робочий майданчик має телескопічну або складну конструкцію, 

зручну під час монтажу і транспортування. 

Ходовий механізм має гнучку систему кермування і достатню 

навантажуваність. Велика прохідність забезпечує швидке транспорту-

вання самохідної бурової установки. 

Колтюбінгові установки призначені для проведення робіт із 

капітального і поточного ремонту нафтових і газових свердловин без 

глушіння за надлишкового тиску на гирлі (рис. 2.9). 

Сфера застосування колтюбінгових установок – буріння, освоєн-

ня, експлуатація та інтенсифікація свердловин, дія на пласт і приви-

бійну зону пласта, забурювання додаткових (бічних) стовбурів, як ро-

бочі колони для намивання гравійних фільтрів, для розігрівання заме-

рзлих промислових трубопроводів тощо із застосуванням колони гну-

чких труб. 

Обладнання установки колтюбінгу змонтоване на шасі автомобіля 

чи автомібільному напівприцепі. До складу обладнання входять:  

колона гнучких труб, інжектор та лубрикатор, блок превенторів, які 

під час роботи монтують на гирлі свердловини (рис. 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Канадська колтюбінгова установка 

Гібридна колтюбінгова установка передбачає можливість об'єд-

нання бурових робіт із застосуванням бурильних труб з різьбовими 

з'єднаннями з використанням безмуфтових довгомірних труб. 

Колтюбінґові установки можуть працювати без глушіння сверд-

ловини з герметизацією гирла до тиску 70 МПа. 

Основні елементи колтюбінгової установки. 
Колона гнучких труб (КГТ) – складова частина колтюбінгової 

установки, призначена для з'єднання наземного колтюбінгового обла-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80
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днання з внутрішньосвердловинним обладнанням під час підземного 

ремонту свердловин і подачі промивальних рідин на вибій у цільові 

інтервали. КГТ є сталеві, з титанових сплавів, металополімерні, із по-

лімерних і композитних матеріалів, ступінчасті (комбіновані зі зміною 

товщини стінки зі збереженням постійного зовнішнього діаметра), із 

плавною зміною товщини стінки, із перемінним зовнішнім діаметром, 

подвійні концентричні, багатоканальні, з капілярними трубками, з на-

грівальними елементами, та оснащені каротажним кабелем чи оптово-

локном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Компоновка колтюбінгової установки 

1 – кабіна керування; 2 – котушка (барабан, лебідка) із колоною гнуч-

ких труб і вертлюгом; 3 – укладальник колони гнучких труб, лічильник 

довжини труб, система змащування труб; 4 – КГТ; 5 – опора (основа 

інжектора); 6 – направляючий жолоб (напрямна дуга, арка, гусак);  

7 – інжектор колтюбінговий (транспортер колони гнучких труб, 

штовхач) із давачем індикатора ваги; 8 – лубрикатор (герметизатор 

гирла), сальник-очищувач; 9 – блок превенторів; 10 – фонтанна  

арматура; 11 – гирло свердловини; 12 – шасі; 13 – рама 

Барабан для намотування гнучких труб (ГТ). Основним призна-

ченням барабана для намотування гнучких труб (рис. 2.11) є безпечне, 

компактне зберігання і захист колони гнучких труб. Ця мета повинна 

досягатися таким чином, щоб не допускати нанесення механічних 

пошкоджень під час намотування на барабан. Крім того, зазвичай ба-

рабан має декілька особливостей, які також важливі для успішної  
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роботи колтюбінгової установки. Найбільш значною з них є наявність 

вертлюга, що дозволяє прокачувати рідини і гази через КГТ і одноча-

сно обертати барабан. 

Майже всі барабани мають гідравлічні приводи, гальма і трубоу-

кладач (направляючий пристрій для намотування гнучкої труби). У 

перших конструкціях для управління деякими з гальмівних систем і 

трубоукладачів використовувалася або тільки пневматика, або спільно 

пневматика і гідравліка. Трубоукладач часто використовується як  

місце монтажу контрольних, вимірювальних приладів і обладнання 

для нанесення захисного покриття (інгібітора) на поверхню гнучкої 

труби. 

Залежно від необхідності барабан може комплектуватися  

контейнерною рамою. 

Рисунок 2.11 – Основні компоненти барабана для намотування КГТ 

Привідна і гальмівна системи барабана. Усі барабани мають  

гідравлічний привід, хоча системи управління і типи двигунів зале-

жать від виробника і моделі барабана. Більшість барабанів можуть 

обертатися в напрямках «у свердловину» та «зі свердловини». Однак, 

при нормальному режимі роботи слід користуватися тільки варіантом 

«зі свердловини», так як рух приводного двигуна барабана саме в 

цьому напрямку створює зворотний натяг, яким впливають на колону 

гнучких труб при проведенні спуско-підіймальних операцій (СПО). 

Гідравлічний тиск у приводний системі можна змінювати, щоб регу-

лювати величину вихідного крутного моменту двигуна, який дозволяє 

змінювати силу натягу труби (на ділянці між інжектором і барабаном). 

Слід прикладати тільки таке розтягувальне зусилля, якого достатньо 
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для того, щоб труба на ділянці між барабаном та інжектором не про-

висала. У той же час, надмірне зусилля може викликати передчасну 

поломку гідравлічної і привідної системи або пошкодити трубу. Це 

разом з неправильним намотуванням на барабан може завдати пошко-

дження трубі. 

Гідравлічний тиск, необхідний для створення достатнього натя-

гу, залежить від кількості труби, що знаходиться на барабані і відстані 

до інжектора. Відстань від осі барабана до верхнього витка труби  

можна вважати важелем, за допомогою якого крутний момент приво-

дної системи повинен бути перетворений в зусилля, що розтягує  

трубу. Чим більша ця відстань, тим більший крутний момент потріб-

ний для натягу. Щоб збільшити крутний момент на виході привідної 

системи, потрібно збільшити гідравлічний тиск. Отже, при витягуван-

ні колони зі свердловини, відстань від осі барабана до верхнього витка 

зростає, тому для підтримання постійного натягу труби, гідравлічний 

тиск у привідній системі потрібно збільшувати. 

При спуску колони у свердловину, необхідний тиск гідросисте-

ми буде зменшуватися зі зменшенням числа витків на барабані. У 

процесі спуско-підіймальних операцій кількість труби на барабані 

змінюється, відповідно вага також буде впливати на тиск, необхідний 

для обертання барабана. 

Привідний двигун встановлюється або на основі шасі барабана, 

або прямо на його осі. Якщо він встановлений на шасі, то з'єднується з 

віссю барабана за допомогою ланцюга і шестерні. Гальмівні системи 

барабана можуть бути пневматичними або гідравлічними. У більшості 

сучасних моделей гальма барабана гідравлічні і розміщені у блоці 

двигуна. Гальмо включається і відключається за допомогою спеціаль-

ного гідравлічного контуру, керованого з кабіни управління. Зазвичай 

кожен раз, коли колона труб знаходиться в нерухомому стані, включа-

ється гальмо барабана. Однак, слід враховувати наслідки, які можуть 

привести до проковзування колони у плашках інжектора при закачу-

ванні рідини високої густини через гнучку трубу і при цьому зростан-

ня ваги – виникаюча сила або натяг буде впливати на гальмо барабана.  

Вертлюг барабана і маніфольд. Конструкція і компоновка  

вертлюгів і маніфольдів залежить від виробника і моделі барабана. 

Перші моделі мали просту конструкцію і часто в них застосовувалися 

різьбові з'єднання. Багато компаній вимагають, щоб все обладнання 

високого тиску мало цільну конструкцію, або не містило швидкороз'є-

мних з'єднань (ШРЗ). Дане обмеження не дозволяє також користуватися 

фітингами при приєднанні гнучких труб до сердечника барабана. Тому 
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зазвичай на кінцях колон гнучких труб встановлюються ШРЗ, які при-

варюються на місці виготовлення і проходять необхідні процедури 

контролю якості. 

Усі барабани повинні бути обладнані основною засувкою, що 

розташовується якомога ближче до кінця КГТ. Цю засувку необхідно 

закривати в разі виникнення проблем із сальниковим ущільненням  

вертлюга і таким чином перекривати трубний простір. У барабанів, 

що мають гнучку трубу із встановленим в ній кабелем, повинен бути 

окремий маніфольд із сальниковим ущільненням, що забезпечує  

герметичне введення кабелю і знаходиться до основної засувки. 

Маніфольд для закачування рідин зазвичай складається з двох 

частин: зовнішнього манифольда, що складається з компонентів ліній 

високого тиску за межами вертлюга, і внутрішнього манифольда,  

змонтованого всередині сердечника барабана. 

Трубоукладач. Точне і рівномірне намотування гнучкої труби на 

барабан важливе з кількох причин: 

– погано намотані труби можуть пошкоджуватися в місцях  

контакту. Навіть невеликі пошкодження поверхні труб, можуть  

привести до зменшення терміну служби або до погіршення експлуата-

ційних характеристик; 

– для того, щоб використовувати ємність барабана по максимуму, 

гнучка труба повинна бути правильно укладена; 

– погано намотана труба може зміщуватися і провисати на бара-

бані, стикаючись з підлогою установки, перешкоджати вільному обер-

танню барабана. Це може привести до виникнення проблем або навіть 

неможливості підйому гнучкої труби зі свердловини; 

– захист зовнішньої поверхні труб від корозії стає більш ефекти-

вним, коли труба намотана щільно і рівномірно. Щоб досягти задові-

льної якості під час намотування, трубоукладач направляє трубу на 

барабан, автоматично пересуваючись по мірі її намотування. Вузол 

ручного відключення дозволяє, коли це потрібно, робити невелике  

коригування положення трубоукладача. Крім того, необхідно прово-

дити регулювання положення трубоукладача по висоті, щоб кут входу 

ГТ відповідав змонтованому обладнанню. 

Рухома головка трубоукладача є ідеальним місцем для установки 

механічного і електронного лічильників глибини, що використовують 

обертові і дотичні з гнучкою трубою коліщата. З кабіни управління 

оператора можна бачити показання механічного лічильника глибини 

(одометра), що має циферблат з великими цифрами. Рухома головка 
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трубоукладника також є місцем установки апаратури контролю стану 

труби: овальність, товщинометрія, ультразвуковий контроль тощо. 

Устаткування для змащування труб. В обладнання сучасних  

барабанів входить система мащення труби інгібітором корозії, яка 

знаходиться на трубоукладачі барабана. Система управління систе-

мою змащення труби знаходиться на пульті управління оператора. 

Противоударна рама. Ступінь необхідного захисту залежить від 

ймовірної області застосування установки гнучких труб, наприклад, 

змонтований на салазках барабан для морських робіт або барабан, 

установлений на автомобільній платформі. Крім міркувань ефектив-

ності рами при її практичному використанні, слід також враховувати 

вимоги, що пред'являються службами нагляду та атестації. Напри-

клад, сертифікована для морських робіт установка повинна мати дах, 

покритий неслизьким матеріалом, щоб запобігти травмуванню  

стропальників. 

Інжектор. Тенденція використання труб більшого діаметра, що 

дозволяють здійснювати висхідний потік з великою швидкістю,  

вимагає, щоб конкретний інжектор міг працювати з трубами ширшого 

діапазону. Так як гнучкі труби стали широко застосовуватись у сверд-

ловинах з великим відходом від вертикалі і в горизонтальних свердло-

винах, за останні роки збільшилася і середня довжина колон ГТ.  

Зазначені вище чинники, особливо коли вони діють спільно, свідчать 

про зростання попиту на інжекторні головки і на інші ключові вузли 

обладнання ГТ. Для всього парку колтюбінгів характерна наявність 

декількох моделей інжекторних головок. 

Усі інжектори (рис. 2.12), що використовуються в даний час, 

мають гідравлічний привід з двома або чотирма двигунами. Двигуни 

зазвичай синхронізовані за допомогою редуктора, розташованого у 

верхній частині головки. Привід направляється на ланцюгові ведучі 

шестерні (по одній на кожен набір ланцюгів інжектора) через привод-

ні вали, розташовані у верхній частині інжекторної головки. Направ-

лення обертання і швидкість двигунів регулюється і змінюється за  

допомогою чотириходового гідравлічного контрольного клапана,  

розташованого на силовому агрегаті установки ГТ. Дією гідравлічного 

клапана, а також тиском і продуктивністю гідравлічної системи керує 

дистанційно оператор з пульта управління колтюбінга. Прилади захи-

сту на зразок регуляторів тиску і триходових перепускних клапанів 

встановлені в системі для захисту труб і гідравлічних вузлів від пош-

коджень, викликаних помилками операторів або поломкою будь-яких 

деталей. 
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Рисунок 2.12 – Інжекторна головка 

Гальмо інжекторної головки є єдиним цілим з блоком двигунів і 

управляється гідравлічно. Для того щоб відпустити гальмо, потрібний 

гідравлічний тиск, тому дана система вважається безпечною в роботі. 

Зазвичай гальмо включається автоматично і управляється гідравліч-

ним тиском системи. Це означає, що гальмо включається в той  

момент, коли гідравлічний тиск приводної системи падає нижче  

заздалегідь встановленого значення. Деякі з ранніх типів інжекторних 

головок обладнані гідравлічними гальмами, які керуються вручну з 

пульта управління. На перших типах інжекторних головок компанії 

Uniflex були встановлені зовнішні дискові пневматичні гальма. Кілька 

гідравлічних двигунів інжекторних головок обладнані внутрішнім 

пристроєм для зміни швидкості, який дозволяє встановлювати високу 

або низьку швидкість дистанційно з пульта управління установкою 

ГТ. Можливість вибору з двох швидкостей дозволяє інжекторній  

головці демонструвати більш ефективну роботу при наявній гідравлі-

чній потужності, тобто при існуючому тиску і продуктивності. При 

роботі в низькошвидкісному режимі, приводні двигуни інжектора  

можуть розвивати максимальні крутні моменти або підіймальні  
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зусилля. При роботі у високошвидкісному режимі, підіймальне зусилля 

зазвичай зменшується у два рази, а швидкість спуску подвоюється. 

Приводная система інжекторної головки включає в себе кілька 

деталей, необхідних для забезпечення контролю і безпечної роботи. 

Майже всі інжекторні головки мають по два врівноважуючих клапани, 

розташованих між двигунами приводу і напірними фільтрами і які  

діють від керуючих клапанів. Ці клапани діють як клапани утриму-

вання навантаження, закриваючи вихідну лінію двигуна до тих пір, 

поки тиск, отриманий із вхідної лінії двигуна, не досягне величини, 

достатньої для відкриття клапана. Такий порядок роботи робить пере-

хід від режиму зупинки в робочий стан плавним. Крім того, він дозво-

ляє утримувати вагу колони ГТ гідравлічною системою, забезпечуючи 

тим самим наявність блокуючого ефекту в разі поломки гальм. Гідра-

влічні лінії, виконані з високонапірних сталевих трубок. Це зроблено з 

метою безпеки, так як в лінії гідравлічна рідина знаходиться під вели-

ким тиском. 

Високонапірні фільтри на інжекторних головках служать для 

очищення гідравлічного мастила і захисту двигуна від сторонніх дріб-

них механічних домішок (пісок, металева стружка, частини гумових 

елементів тощо), які можуть опинитися всередині гідравлічної системи 

при монтажі шлангових з’єднань приводу. 

Направляючий сектор – гузнек. Направляючий сектор (якщо він 

встановлений) служить в якості направлення, повертаючи трубу на 

кут, утворений гирлом сверд-

ловини і барабаном. Колона 

ГТ утримується роликами, ро-

зташованими з інтервалом в 25 

см по колу гузнека. Гузнек 

(рис. 2.13) розташовується над 

інжектором. Він направляє 

трубу точно в ланцюзі інжек-

тора і таким чином зменшує 

пошкодження, пов'язані зі 

зміщенням осей. 

 

Рисунок 2.13 – Направляючий сектор – гузнек 

Верхні ролики, що утримують колону, знімні, і полегшують 

впровадження і видалення труби з інжектора. Ролики направляючої 

дуги зазвичай розташовані у вигляді букви V під кутом 1200 і  

можуть виготовлятись із сталі, алюмінію або поліуретану. 
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Таблиця 2.5 – Порівняльні розміри направляючих дуг з рекоме-

ндованими значеннями їх радіусів і кривизни 

Рекомендовані значення радіусів направляючих дуг 

Зовнішній діаметр 

ГТ, дюйми 

Типовий радіус сер-

дечника барабана, см 

Типові радіуси напра-

вляючого сектора, см 

0,750 61 122 

1,000 51 – 76 122 – 137 

1,250 63 – 91 122 – 183 

1,500 76 – 102 122 – 183 

1,750 89 – 122 183 – 244 

2,000 102 – 122 183 – 244 

2,375 122 – 137 229 – 305 

2,875 137 – 147 229 – 305 

3,500 165 – 178 229 – 305 

Індикатор ваги. Датчик індикатора ваги (або тензометр) зазви-

чай розташовується у нижній частині інжектора. Інформація про вагу 

або навантаження передається від датчика ваги на циферблат або  

дисплей індикатора ваги електронним або гідравлічним способом. 

Рама інжектора зазвичай складається з двох окремих вузлів, що 

утворюють внутрішню і зовнішню рами. Осі обертання між рамами 

дозволяють датчику навантаження індикатора ваги точно вимірювати 

силу, діючу між цими вузлами. Сила може бути спрямована або вгору, 

або вниз, обумовлена або вагою колони ГТ (натяг), або впливом висо-

кого тиску на гирлі свердловини (стиснення). 

Прилади для вимірювання глибини. Інформацію про глибини  

зазвичай отримують двома способами за допомогою: 

– механічного лічильника (одометра) колісного типу з упором 

колеса на гнучку трубу; 

– електронного датчика, що зчитує показання частоти обертання 

з колеса механічного лічильника або з приводного валу інжектора. 

Механічне обладнання для вимірювання глибини може встанов-

люватися у двох місцях: на інжекторі або на трубоукладачі барабана. 

Застосовувати колтюбінґ почали для здійснення найпростіших 

операцій при проведенні підземних ремонтів свердловин  – очищенні 

колони труб і вибоїв від піщаних корків. При впровадженні даної тех-

нології 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 малого 

(19 – 31,75 мм), середнього (31,75 – 44 мм) і великого (44 – 114,3 мм) 
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діаметрів, за допомогою яких можна здійснювати практично весь  

набір операцій підземного ремонту свердловин і буріння. 

Станом на початок ХХІ ст. монополія в області розробки і виго-

товлення колтюбінгового обладнання належить в основному амери-

канським і канадським компаніям. Вони можуть бути розподілені на 

чотири групи. 

1. Великі багатопрофільні корпорації і компанії з розгалуженою 

структурою і багаторічним досвідом серійного виробництва нафтога-

зового обладнання і колтюбінгових установок. Вони мають повний 

цикл власного виробництва устаткування і займають лідируюче місце 

на міжнародному ринку виробників і постачальників. До них нале-

жать: Hydra Rig (у складі National Oilwell-Varco), США. Ця компанія 

має «повне» власне виробництво і є світовим лідером за обсягом  

виробництва і продажів. 

2. Середні компанії, що мають стійке положення і перспективу 

розвитку, також мають «повне» власне виробництво і виступаючі на 

регіональних ринках постачання обладнання від свого імені. До них 

можна віднести: Hydraco Industries, Канада, Hydraulic Power 

Technology Texas, США, Crown Energy Technologies, Канада. 

3. Середні компанії, здатні виробляти установки практично повні-

стю на базі свого виробництва, але виробляють їх основні підсистеми 

під своїм фірмовим знаком. Потужності цих компаній дозволяють  

розгорнути повний цикл виготовлення агрегатів. До них можна відне-

сти: Pump And Coiled Tubing (у складі MXROS Inc.), США, Aggreko 

Special Equipment Productions, Нідерланди. 

4. Маленькі компанії, що виробляють окремі підсистеми і агрега-

ти для колтюбінгових установок і часто виступають під ім'ям фірми-

замовника. 

 

2.6. Бурові установки на морських платформах 

 

Бурові установки на морських платформах монтуються на видо-

бувних платформах і використовуються для буріння і проведення  

спеціальних робіт у видобувних свердловинах. Загальна кількість све-

рдловин, яка може бути пробурена з однієї платформи, залежить від 

продуктивності свердловин, фільтраційно-ємнісних властивостей  

пласта і розмірів покладу і, зазвичай, не перевищує 40 – 50 свердло-

вин. У більшості випадків бурова вежа знаходиться постійно на плат-

формі, хоча може бути і демонтована, і замінена спеціальним облад-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85
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нанням для проведення робіт у свердловинах після того, як пробурені 

усі свердловини. 

Бурові платформи і установки для буріння свердловин в аквато-

ріях морів і їх тип безперервно удосконалюються, щоб найбільше  

відповідати умовам буріння в різних географічних широтах і різних 

гірничо-геологічних умовах акваторій світового океану. Залежно від 

конструкції і призначення розрізняють: 

1) самопідіймальні бурові 

платформи (СПБП); 

2) напівзанурювальні бурові 

платформи (НЗБП); 

3) занурювальні бурові пла-

тформи; 

4) стаціонарні платформи; 

5) гравітаційні платформи. 

Самопідіймальні бурові пла-

тформи (СПБП) (рис. 2.14) – по-

ширений різновид платформ, який 

використовують для буріння голо-

вним чином при глибині моря ме-

нше 120 – 150 м (переважно 20 – 

120 м)7. 

Рисунок 2.14 – Самопідіймальна плавуча бурова платформа 

(СПБП) ―установка Сиваш‖, Україна 

Вони є водотоннажним три- або чотириопорним понтоном із ви-

робничим устаткуванням, піднятим над поверхнею моря за допомогою 

піднімально-стопорних механізмів на висоту 9 – 15 м. При буксируван-

ні понтон із піднятими опорами знаходиться на плаву, в точці буріння 

опори опускаються. У сучасних самопідіймальних плавучих бурових 

платформах швидкість піднімання (опускання) понтону складає 0,005 – 

0,08 м/с, опор – 0,007 – 0,01 м/с, сумарна вантажопідйомність механізмів 

до 10 тис. т. За способом піднімання розрізняють підіймачі крокуючої 

дії (в основному пневматичні і гідравлічні), неперервної дії (електро-

механічні). Конструкція опор забезпечує встановлення бурових плат-

форм на ґрунт з тривкістю не менше 1400 кПа при максимальному за-

глибленні їх у ґрунт до 15 м. Опори квадратні, призматичні або сфе-

                                                           
7
 У спеціальних випадках – від 150 до 190 метрів. Найбільша глибина досягнута установ-

кою Lloyd Noble, завершеною у 2016 році – 214 метрів. 
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ричні, по всій довжині обладнуються зубчастою рейкою і закінчують-

ся підошвою.  

Напівзанурювальні бурові платформи (понтон з виробничим  

обладнанням) – використовують для буріння пошуково-оцінювальних, 

розвідувальних та видобувних свердловин на морі (рис. 2.15). Вони є 

понтоном із виробничим обладнанням, піднятим над поверхнею моря 

(на висоту до 15 м) з допомогою 4-х і більше стабілізаційних колон, 

які опираються на підводні корпуси (2 і більше). Бурові платформи 

транспортують до точки буріння на нижніх корпусах при осіданні 4 – 

6 м. Плавуча бурова платформа занурюється на 18 – 20 м шляхом набо-

ру водяного баласту в нижні корпуси. Для утримання напівзанурюва-

льних бурових платформ використовується восьмиточкова якірна сис-

тема, яка забезпечує обмеження переміщення устаткування від гирла 

свердловини не більше 4 % від глибини моря. 

Це поширений тип морсь-

ких бурових платформ з бурови-

ми установками, що поєднує в 

собі переваги заглиблених конс-

трукцій і здатність проводити бу-

рові роботи на великих глибинах. 

Станом на 2018 рік виділяють 7 

поколінь таких бурових плат-

форм. Вони використовуються на 

глибинах від 60 до 3658 м. Зале-

жно від максимально допустимої 

глибини моря в точці буріння по-

діляються на Midwater (60 – 1219 

м), Deepwater (до 2286 м) і Ultra-

deepwater (понад 2286 м). 

 

Рисунок 2.15 – Напівзанурювальна бурова платформа (НЗБП) 

1 – занурювальний понтон; 2 – стабілізаційна колона, 3 – верхній кор-

пус, 4 – бурова установка; 5 – вантажний кран; 6 – вертолітний май-

данчик 

Занурювальні бурові платформи – застосовують для буріння роз-

відувальних або експлуатаційних свердловин на нафту і газ на глибині 

моря до 30 м. Вони є понтоном із виробничим обладнанням, піднятим 

над поверхнею моря за допомогою колон квадратної або циліндричної 

форми, нижні кінці яких опираються на водотоннажний понтон або 

підошву, де розміщені баластні системи. Занурена плавуча бурова 
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платформа кладеться на ґрунт (з утримуючою здатністю не менше 600 

кПа) внаслідок заповнення водою баластних цистерн водотоннажного 

понтона. 

Стаціонарні бурові платформи – використовують для буріння та 

експлуатації куща свердловин на нафту і газ при глибині моря до 500 

м. З однієї платформи бурять до 60 похило-скерованих свердловин. 

Стаціонарні бурові платформи є конструкцією у вигляді призми або 

чотиригранної піраміди, яка піднімається над рівнем моря на 16 – 25 м 

і опирається на дно з допомогою забитих у дно паль (каркасні бурові 

платформи) або фундаментних підошов (гравітаційні бурові платфор-

ми). Надводна частина 

складається з майданчи-

ка, на якому розміщені 

енергетичне, бурове і те-

хнологічне устаткуван-

ня, житловий блок із ге-

лікоптерним майданчи-

ком та інше обладнання 

загальною масою до 15 

тис. т. Опорний блок ка-

ркасних бурових плат-

форм виготовляють у ви-

гляді трубчастої метале-

вої решітки, яка склада-

ється з 4 – 12 колон діаме-

тром 1 – 2,4 м. Закріплю-

ють блок за допомогою 

забивних або бурозалив-

них паль. 

Рисунок 2.16 – Стаціонарна бурова платформа 

1 – бурова вежа; 2 – вантажний кран; 3 – стелаж для труб;  

4 – житловий блок; 5 – бункери для порошкоподібних матеріалів;  

6 – компресорні станції; 7 – трубопроводи продукції свердловин; 8 – на-

сосно-турбінний блок; 9 – комплекс устаткування для підготовки наф-

ти і газу; 10 – блок спалювання газу; 11 – газовихлопи дизель-

генератора 

Стаціонарні бурові платформи призначені для тривалої (не мен-

ше 25 років) роботи у відкритому морі, тому до них ставляться високі  
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вимоги щодо забезпечення перебування обслуговуючого персоналу, 

підвищеної пожежо- і вибухобезпеки, захисту від корозії, заходів з 

охорони довкілля тощо. 

Характерною особливістю стаціонарних бурових платформ є 

постійна динамічність, тобто для кожного родовища розробляється 

свій проєкт комплектації платформ енергетичним, буровим і експлуа-

таційним обладнанням, при цьому конструкцію платформи визнача-

ють умови в районі буріння, глибина буріння, дебіт і кількість сверд-

ловин, кількість верстатів для буріння. 

Найбільш поширені самопідіймальні (50 %) та напівзанурюваль-

ні (33 %) бурові платформи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Платформа гравітаційного типу «Хайбернія»  

(о. Ньюфаундленд, Канада) 

Гравітаційні бурові платформи – виготовляються повністю із 

залізобетону або комбінованими (опори з металу, підошви із залізобе-

тону) і утримуються завдяки масі споруди (рис. 2.17). Основи гравіта-

ційних бурових платформ складаються з 1 – 4 колон діаметром 5 – 10 м.  

Бурові судна – це рухомі бурові установки з великою вантажопі-

діймальністю. Судна здатні перевозити велику кількість матеріалів, 

основного обладнання, внаслідок чого вони застосовуються у віддале-
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них акваторіях, де використання допоміжних суден з метою постачан-

ня пов'язане з великими витратами. Бурові судна широко використо-

вуються при глибоководному бурінні. 

 

 

 

 

Контрольні питання 

1. Опишіть склад бурових установок для глибокого буріння. 

2. Які блоки входять до складу бурових установок? 

3. Які вимоги ставляться до бурових установок? 

4. Які переваги мають мобільні бурові установки? 

5. Які бувають типи морських бурових платформ? 

6. Опишіть склад колтюбінгових установок. 
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РОЗДІЛ 3. ПОРОДОРУЙНУЮЧИЙ ІНСТРУМЕНТ  
 

3.1 Призначення та класифікація породоруйнуючого  

інструменту 
 

Породоруйнуючі інструменти (бурові долота) призначені для 

руйнування гірської породи у процесі буріння свердловин. 

Руйнування будь-якої гірської породи при обертальному бурінні 

відбувається в результаті дії двох сил: вертикального (осьового) нава-

нтаження на долото, створюваного частиною ваги колони бурильних 

труб, і горизонтальної сили, яка створюється обертанням колони бу-

рильних труб або валом вибійного двигуна. 

За характером руйнування породи бурові долота мають таку 

класифікацію: 

а) долота різально-сколюючої дії, призначені для розбурювання 

в’язких і пластичних порід невеликої твердості та малої абразивності; 

б) долота дробильно-сколюючої дії, призначені для розбурюван-

ня неабразивних і абразивних порід середньої твердості; 

в) долота дробильної дії, призначені для розбурювання неабра-

зивних і абразивних твердих, міцних і дуже міцних порід; 

г) долота різально-стираючої дії – для буріння в неабразивних 

породах середньої твердості і твердих, а також для розбурювання  

порід, що чергуються за твердістю, абразивних і неабразивних порід. 

За призначенням бурові долота об’єднують у три групи: 

а) для руйнування породи з утворенням суцільного вибою сверд-

ловини (буріння без відбору керна); 

б) для руйнування породи з утворенням кільцевого вибою сверд-

ловини (буріння з відбором керна); 

в) для виконання спеціальних робіт. 

За конструктивним виконанням бурові долота поділяються на:  

а) лопатеві; б) шарошкові; в) алмазні і твердосплавні. 
 

3.2 Бурові долота для буріння свердловин суцільним вибоєм 
 

Для буріння свердловин суцільним вибоєм застосовують лопате-

ві, шарошкові, алмазні і твердосплавні долота. 

Лопатеві долота 

При бурінні нафтових і газових свердловин застосовують лопатеві 

долота різально-сколюючого і різально-стираючого типів. 
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До різально-сколюючого типу 

належать дво- (2Л) і трилопатеві 

(3Л) долота, а до різально-

стираючого ‒ трилопатеві (3ИР) і 

шестилопатеві (6ИР) та долота ІНМ. 

Долота 2Л і 3Л використо-

вують для буріння в неабразивних 

м’яких пластичних породах і для 

буріння в неабразивних м’яких 

породах з пропластками неабрази-

вних порід середньої твердості. 

Долота 2Л (рис. 3.1) вигото-

вляють суцільнокованими, а доло-

та 3Л (рис. 3.2) ‒ зварними. 

Дволопатеве долото (2Л) 

складається із корпуса і двох ло-

патей, відштампованих як єдине 

ціле. Для пропуску рідини долото 

2Л має промивальний отвір. 

Рисунок 3.1 – Дволопатеве долото 2Л 

1 – корпус; 2 – лопать; 3 – приєднувальна різьба; 4 – промивальний 

отвір; 5 – армування країв лопаті; 6 – армування лопаті твердими 

сплавами 

Трилопатеві долота мають ширше застосування, ніж дволопате-

ві. Долото 3Л (рис. 3.2) складається із корпуса, верхня частина якого 

має ніпель із замковою різьбою для приєднання до бурильної колони, 

і трьох приварених до корпуса долота лопатей, які розміщені під ку-

том 120  стосовно одна до одної. Для спрямування потоку промива-

льної рідини на вибій долото має отвори, які розміщені між лопатями. 

Лопаті виконані загостреними і дещо нахиленими до осі долота в  

напрямку його обертання. 

Для збільшення зносостійкості доліт їх лопаті укріплюють твер-

дими сплавами. 

Долота 3Л випускають з промивальними отворами, краї яких 

укріплені зернистим твердим сплавом. Крім того, промивальні отвори 

споряджують встановленими в них мінералокерамічними змінними 

соплами (насадками). Долота із змінними соплами називають гідро-

моніторними. Суттєвим недоліком доліт 2Л і 3Л є інтенсивне зношу-

вання їх лопатей, в наслідок безперервного контакту ріжучих і каліб-
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руючих стовбур свердловини країв лопатей долота з вибоєм і стінкою 

свердловини. Крім того, ці долота відрізняє велика моментоємність8. 

Долота 3ИР (рис. 3.3) відрізняються від доліт 3Л тим, що лопат-

ки дещо притуплені, а не за-

гострені, і приварені до ко-

рпуса так, що вони сходять-

ся на осі, а не нахилені до 

неї.  

Краї лопатей додатко-

во укріплені твердосплав-

ними штирями (вставками). 

Ці особливості їх конструк-

ції дозволяють вести бурін-

ня в абразивних м’яких по-

родах із пропластками абра-

зивних порід середньої тве-

рдості. Вказані долота руй-

нують гірську породу різан-

ням (мікрорізанням) і сти-

ранням. 

Рисунок 3.2 ‒ Трилопатеве долото 3Л 

а – долото типу МС; б – сопло 

Долота 6ИР ма-

ють три основні лопа-

ті, які служать для 

руйнування породи 

вибою і три додаткові 

укорочені лопаті, які 

калібрують стінку 

свердловини.  

Основні лопаті 

притуплені і сходять-

ся на осі долота.  

Рисунок 3.3 ‒ Трилопатеве долото 3ИР 

1 – корпус; 2 – лопаті; 4 – твердосплавні штирі; 4 – сопло; 5, 8 – ба-

йонетна і стопорна шайби; 6 – ущільнювальне кільце; 7 – болт 

                                                           
8
 Моментоємність – значення обертового моменту на долоті.  

URL: https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/188 
 

https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/188
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Додаткові лопаті також притуплені і розміщені між основними лопа-

тями.  

Руйнують породу різанням (мікрорізанням) і стиранням. Ці до-

лота призначені для буріння в породах середньої твердості. 

Долота ІНМ у лопатевому виконанні виготовляють кількох ви-

дів. За конструкцією шестилопатеве долото ІНМ відрізняється від до-

лота 6ИР формою робочої поверхні основних трьох лопатей і розмі-

щенням трьох додаткових укорочених лопатей (рис. 3.4). Основні ло-

паті сходяться на осі долота, а додаткові розміщені асиметрично сто-

совно основних. Долота руйнують породу різанням (мікрорізанням) і 

стиранням. Додаткові лопаті призначені, як і у доліт 6ИР, для калібру-

вання стовбура свердловини. Для укріплення лопатей використовують 

надтвердий матеріал ―Славутич‖, який має високу зносостійкість. Про-

мивальні отвори просвердлені в корпусі долота. 

 

Рисунок 3.4 – Шестилопатеве ріжуче долото ІНМ 

а – без сопел; б – з соплами; 1, 2, 3 – основні лопаті; 4 – корпус;  

5 – додаткові стабілізуючі лопаті; 6 – твердосплавні штирі;  

7 – сопло; 8 – вставки 

Шарошкові долота 
Основний обсяг буріння нафтових і газових свердловин викону-

ється шарошковими долотами. Шарошкові долота мають такі перева-

ги порівняно з лопатевими: 

а) площа контакту шарошкових доліт із вибоєм набагато менша, 

але довжина їх робочих елементів більша, що значно підвищує ефек-

тивність руйнування гірських порід; 

б) шарошки долота перекочуються по вибою на відміну від лез 

лопатевого долота, ковзаючих по ньому, внаслідок чого інтенсивність 

зносу зубців шарошок менша; 
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в) крутний момент, необхідний для обертання шарошкового до-

лота, порівняно невеликий, а тому зводиться до мінімуму небезпека 

заклинювання долота. 

До недоліків шарошкових доліт слід віднести низький ресурс 

служби опор долота і низьку стійкість зубців шарошки. 

У практиці буріння свердловин використовують одно-, дво-, три-, 

чотири- і шестишарошкові долота. Однак найбільше розповсюдження 

одержали тришарошкові долота. 

Незначне поширення мають також комбіновані шарошково-

лопатеві долота. 

Стандартом передбачено випуск шарошкових доліт діаметром 

від 46 мм до 508 мм. Долотні заводи випускають 13 типів шарошко-

вих доліт, які рекомендується використовувати в різних за твердістю 

та абразивністю породах (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 – Застосування тришарошкових доліт 
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1–2 1–3 3–4 3–5 4–5 4–6 5–6 6–7 6–8 7–8 7–10 8–10 10–12 

 

Тришарошкові долота. Сучасні конструкції тришарошкових до-

літ виготовляють зварюванням між собою трьох кованих секцій (лап) 

(рис. 3.5). На цапфах долота на підшипниках обертаються шарошки. 

Шарошки мають породоруйнуючі елементи, конструкція яких визна-

чається механічними та абразивними властивостями порід. Для пропу-

                                                           
9
 Буримість гірських порід – опірність гірських порід руйнуванню в процесі буріння. Оці-

нюється швидкістю, тривалістю та енергоємністю буріння одиниці довжини стовбура  

свердловини або шпура при стандартних умовах. Буримість породи – це величина поглиб-

лення свердловини за одиницю часу чистого буріння (механічна швидкість буріння). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%83%D1%80


65 

ску промивальної рідини долото має промивальні отвори. Приєднання 

долота до бурильної колони здійснюється за допомогою подовженої 

замкової різьби.  

Підшипники шарошок ряду моделей доліт змащуються промива-

льною рідиною, яка проникає до тіл кочення і тертя по зазору між  

основою шарошки і упорною поверхнею цапфи. Також застосовують 

долота з герметизованою опорою, у яких спеціальне мастило надхо-

дить до тіл кочення і тертя із еластичного балону по наявному в лапі і 

цапфі каналу. 

Проникненню промивальної рідини у порожнину такої опори 

перешкоджає жорстка ущільнююча манжета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Тришарошкове долото 

а – гідромоніторне з відкритою опорою; 

б – гідромоніторне з герметизованою опорою; 

А–А – промивальний отвір із соплом (насадкою) 

При обертанні долота за годинниковою стрілкою шарошки, які 

перекочуються по вибою проти годинникової стрілки, здійснюють 

складний обертовий рух. У результаті цього породоруйнуючі елемен-

ти шарошок наносять удари по породі, дроблячи і сколюючи її.  

Сколююча дія породоруйнуючих елементів шарошок на породу 

залежить від форми шарошок, їх розміщення у корпусі долота і стану 

поверхні вибою свердловини. 

Долота типів СТ, Т, ТЗ, ТК, ТКЗ, К, ОК належать до доліт подрі-

бнювального класу, а долота типів М, МЗ, МС, МСЗ, С і СЗ належать 

до доліт подрібнювально-сколюючого класу. 
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Форми і розміщення породоруйнуючих елементів на шарошках. 

Залежно від того, для буріння в яких породах призначено долото, ша-

рошки мають різні породоруйнуючі елементи ‒ зубці, які виготовля-

ються або разом із тілом шарошки фрезеруванням, чи накаткою, або 

окремо зі спеціальних твердих сплавів. Останні мають клиновидну 

або сферичну контактну поверхню і запресовуються в гнізда, що про-

свердлені у тілі шарошки. Шарошки з фрезерованими або накатаними 

зубцями використовують у долотах, призначених для руйнування неа-

бразивних порід. Шарошки із зубцями з твердих сплавів призначені 

для розбурювання абразивних порід, а також порід із дуже високою 

твердістю. На всіх шарошках породоруйнуючі елементи розміщують, 

зазвичай, концентричними вінцями. 

Усім вінцям шарошок присвоєні буквені індекси у напрямку від 

вершини до основи: А, Б, В, Г. Вінець, розміщений в основі шарошки, 

називають периферійним. 

Шарошки нумерують залежно від кількості зубців на вінці А. 

Перша шарошка на цьому вінці має найменшу, а третя ‒ найбільшу 

кількість зубців. 

Шарошки доліт типів М, МС, С, СТ, Т мають вифрезеровані або 

накатані зубці. Висота і крок зубців зменшуються, а кут при вершині 

зубця збільшується для доліт від типу М до доліт типу Т. 

Шарошки доліт типу М мають найменшу кількість вінців, а доліт 

типу Т ‒ найбільшу. 

Оскільки периферійні вінці шарошок уражають одну і ту ж діля-

нку вибою, форма і розміщення зубців на них у кожної шарошки  

вибираються з урахуванням цієї особливості роботи долота. Оскільки 

грані зубців, що обернені до стінки свердловини, піддаються абразив-

ному зносу, деякі заводи зубці на периферійних вінцях виконують у 

вигляді Г‒, Т‒ або П‒подібної форми. 

Шарошки доліт типу ТК на внутрішніх вінцях мають фрезерова-

ні або накатані зубці призматичної форми, а на периферійних вінцях ‒ 

вставні зубці з твердого сплаву із сферичною породоруйнуючою  

поверхнею. 

Шарошки доліт типів К і ОК мають на всіх вінцях зубці із твер-

дого сплаву із сферичною породоруйнуючою поверхнею. 

Шарошки доліт типів МЗ, МСЗ, СЗ, ТЗ і ТКЗ, що призначені для 

буріння абразивних порід, оснащені запресованими в тіло шарошки 

твердосплавними зубцями, що мають клиновидну породоруйнуючу 

поверхню. Кількість вінців і клиновидних зубців у кожному вінці  
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вибирають залежно від твердості породи, для якої призначене долото 

(у доліт типу МЗ – найменша, а у доліт типу ТКЗ – найбільша). 

Опори долота повинні забезпечувати вільне обертання шарошок 

навколо їх цапф, передачу навантаження на вибій від бурильної коло-

ни через цапфи і тіла кочення або поверхні тертя породоруйнуючим 

елементам, що перебувають у контакті з породою. 

Існує велика різноманітність опор шарошок, однак найбільше 

розповсюдження одержали такі типи опор: 

В ‒ всі підшипники кочення; 

Н ‒ один підшипник ковзання, а решта ‒ кочення; 

А ‒ два і більше підшипники ковзання, а решта ‒ кочення. 

Випускають долота з відкритою опорою і з ущільнюючими кіль-

цями і резервуаром для мастила. Долота з ущільнюючими кільцями і 

резервуаром для мастила у своєму позначенні (шифрі) мають літеру 

―У‖. Застосування в роторному бурінні тришарошкових доліт з герме-

тизованими мастило-наповненими опорами збільшує їх стійкість у  

середньому на 30 % порівняно з долотами аналогічних конструкцій 

без герметизації опор. 

Промивальні отвори. Ефективність роботи доліт у свердловині в 

значній мірі залежить від ступеня очищення вибою від розбуреної  

породи. Тому не можна допускати накопичення вибуреної породи під 

долотом і перемелювання її породоруйнуючими елементами. Необ-

хідно, щоб зруйнована порода своєчасно видалялась з вибою свердло-

вини, що досягається не лише подачею до вибою достатньої кількості 

промивальної рідини, але і застосуванням раціональних конструкцій і 

схем розміщення промивальних отворів у долоті. 

За розміщенням і конструкцією каналів шарошкові долота поді-

ляються на такі: 

а) з центральним промиванням ‒ Ц; 

б) з боковим гідромоніторним промиванням ‒ Г; 

в) з центральним продуванням ‒ П; 

г) з боковим продуванням ‒ ПГ. 

Деякі моделі тришарошкових доліт виготовляють з розміщенням 

промивальних отворів у центрі долота. Потік промивальної рідини у 

таких доліт спрямовується на шарошки, забезпечуючи охолодження 

та очищення їх від вибуреної породи. 

Більшість моделей тришарошкових доліт виготовляють з боко-

вим розміщенням промивальних отворів. Струмина рідини у таких 

доліт направляється між шарошками до вибою, забезпечуючи достат-

нє охолодження шарошок, добре очищення вибою від вибуреної  
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породи і сприятливі умови для руйнування породи породоруйнуючи-

ми елементами долота. Для створення ефективного процесу руйну-

вання гірської породи, як і у лопатевих доліт, у промивальні отвори 

вставляють твердосплавні насадки (сопла), що створюють швидкість 

витікання струмини рідини з них не менше, ніж 80 м/с. Шарошкові 

долота з такими насадками називають гідромоніторними. 

Двошарошкові долота. У двошарошкових доліт питомий тиск, 

створюваний зубами на породу, приблизно в 1,5 рази більший, ніж у 

аналогічних за діаметром і однаковому осьовому навантаженні триша-

рошкових доліт. 

У двошарошкових доліт із твердосплавним зубчастим оснащен-

ням збільшена товщина стінок шарошок забезпечує збільшення габа-

ритів опори, що дозволяє розмістити і закріпити твердосплавні зубки 

збільшених габаритів, які володіють підвищеною стійкістю порівняно 

з твердосплавними зубками меншого розміру, які використовуються 

при оснащенні аналогічних за діаметром тришарошкових доліт. 

У двошарошкових доліт є ще одна важлива перевага перед три-

шарошковими. Дуже малі габарити свердловини по діаметру не дозво-

ляють розмістити на лапах тришарошкових доліт припливи для уста-

новки бічних промивних вузлів. Тому для промивання вибою у цих 

доліт, як правило, використовується тільки один центральний промив-

ний вузол, який надійно очищує від шламу лише центральну частину 

бурового інструменту і значно гірше периферійну. Струмінь промив-

ної рідини, перш ніж досягти вибою, потрапляє на поверхневі вершин-

ні частини шарошок, і тільки потім, пройшовши крізь вузькі щілини, 

потрапляє на вибій. Це істотно збільшує абразивний знос і без того 

менш міцних вершинних частин шарошок, знижує ефективність очи-

щення вибою, очищаючи лише центральну його частину, і як наслідок, 

знижує механічну швидкість буріння і проходку на інструмент. 

На відміну від тришарошкових доліт, у двошарошкових умови 

для розміщення бічних промивних вузлів значно вигідніші. Між зов-

нішніми габаритами двох шарошок є досить великий простір, де віль-

но розміщуються бічні припливи, які доходять практично до самої по-

верхні вибою, на кінці яких розміщуються змінні гідромоніторні наса-

дки. 

Одношарошкове долото складається з однієї кованої секції, на 

цапфі якої на підшипниках розміщена шарошка із запресованими в неї 

твердосплавними зубцями з півсферичною або клиноподібною робо-

чою поверхнею (рис. 3.6). 
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Шарошка має форму кулі, зрізаної біля основи цапфи, і змонто-

вана так, щоб її центр лежав на осі обертання долота. Тому при обер-

танні шарошки породоруйнуючі елементи не 

відриваються від вибою, що обумовлює її різа-

льно-сколюючу дію. 

Для підводу промивальної рідини до ви-

бою долото має один похило розміщений про-

мивальний отвір. 

 

Рисунок 3.6 – Одношарошкове долото 

1 – корпус з приєднувальною різьбою;  

2 – лапа; 3 – палець, приварений до корпусу; 

4 – цапфа з підшипниками;  

5 – сферична шарошка;  

6 – промивальний отвір 

Алмазні долота 
Алмазні долота призначені для руй-

нування різанням (мікрорізанням) і сти-

ранням неабразивних порід середньої тве-

рдості і твердих. Враховуючи високу вар-

тість алмазних доліт, їх доцільно застосову-

вати на великих глибинах (більше 3000 м), 

оскільки вони забезпечують значну прохо-

дку на долото, що скорочує затрати часу на 

спуско-підіймальні роботи для заміни до-

лота. 

Алмазне долото складається із стале-

вого корпусу із з’єднувальною різьбою і 

фасонної алмазонесучої головки (матриці) 

(рис. 3.7). 

Рисунок 3.7 – Алмазне долото 

1 – корпус; 2 – приєднувальна різьба; 3 – матриця; 4 – алмазоносні  

сектори;5 – промивальні канали; 6 – промивальні отвори 

Матрицю виготовляють методом пресування і спікання суміші 

спеціально підібраних порошкоподібних твердих сплавів. Перед пре-

суванням у прес-формі за заданою схемою розміщують кристалики 

природних або синтетичних алмазів. Після пресування і спікання  
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алмази надійно закріплюються у зовнішньому шарі порошкоподібного 

твердого сплаву алмазонесучої головки. 

Застосовуючи для виготовлення матриці різні матеріали, дося-

гають необхідного ступеня оголення алмазів під час роботи долота. 

При значному оголенні алмази розтріскуються і ламаються, а при 

незначному оголенні не буде необхідного заглиблення алмазів у поро-

ду, тому буріння буде малоефективним. 

Крім того, знос матриці пови-

нен відповідати зносу алмазів, що 

забезпечує зберігання під час робо-

ти долота на вибої однієї і тієї ж  

величини зазору між матрицею і по-

родою, необхідного для ефективно-

го виносу породи з-під долота.  

За формою і напрямком пазів, 

канавок, робочих органів і всієї  

робочої частини виділяють три різ-

новиди алмазного долота: радіальну 

(рис. 3.8, а), ступінчасту (рис. 3.8, 

б) і спіральну (рис. 3.8, в). Виділя-

ються також й інші, переважно 

комбіновані різновиди. 

Рисунок 3.8 – Різновиди алмазних доліт 

а – одношарове радіально-біконічне; б – ступеневе; в – спіральне;  

г – імпрегноване 

За розміщення алмазів у матриці розрізняють два різновиди до-

літ: одношарову (рис. 3.8, а – в) і багатошарову (рис. 3.8, г), тобто з 

імпрегнованими алмазами. Одношарові долота отримують при одно-

шаровому укладанні відносно великих алмазів у графітову прес-

форму, що призводить до їх розподілу у певному порядку на поверхні 

матриці, а імпрегновані – при рівномірному перемішуванні алмазів 

(як правило, дрібних і невисокої якості) з частинками карбіду вольф-

раму й іншими компонентами матриці перед спіканням долота. 

Для підвищення працездатності алмазних доліт необхідно перед 

їх спуском провести підготовку стовбура і вибою свердловини. З  

цією метою до переходу на алмазні долота необхідно відпрацювати 

три-п’ять шарошкових доліт із металошламоуловлювачем, встановле-

ним над вибійним двигуном або на віддалі (10 ‒ 12) м від долота при 

роторному способі буріння. 
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Полікристалічні алмазні PDC долота 

Вперше PDC долота (Polycrystalline diamond compact – полікрис-

талічний алмазний композит) з'явилися в нафтовій промисловості в 

середині 70-х років минулого століття. З тих пір, долота зазнали без-

ліч технологічних змін, що зробило їх надзвичайно ефективним буро-

вим інструментом при бурінні як м'яких незцементованих, так і твердих 

абразивних порід. 

Це долота виготовлені за останньою технологією для буріння 

свердловин на нафту, газ і воду, або геотермальних свердловин  

(рис. 3.9). PDC долота виготовляються з високоякісної сталі або мат-

ричного порошку і армуються алмазними полікристалічними різцями. 

Розмір і кількість різців залежать від кількості лопатей і діаметра  

долота. Ці долота мають високу зносостійкість і забезпечують високі 

швидкості проходки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Загальний вигляд PDC долота 

PDC долота руйнують гірські породи шляхом різання (рис. 3.10). 

Гідравлічна конструкція PDC доліт забезпечує швидке очищення све-

рдловини від вибуреної породи і охолодження долота, що в сукупнос-

ті забезпечує високі швидкості буріння, у 2 – 3 рази більші від тради-

ційних шарошкових доліт, а також тривалий ресурс доліт. 

На сьогодні PDC долота ефективно використовуються у нафто-

газовій промисловості. 

До основних технологічних переваг PDC доліт відносяться такі 

їх характеристики: 

– високі швидкості буріння; 

– висока зносостійкість, що дозволяє забезпечувати високі  

показники проходки (ресурс доліт може досягати 5000 м і більше); 

– більш вертикальні свердловини правильної круглої форми, що 

сприяє легкій посадці обсадної колони; 

– великі зерна розбуреної породи; 

– безперешкодне проходження кременистих порід; 
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– відсутність у конструкції рухомих частин (значно знижуються 

ризики залишення частин долота на вибої свердловини при бурінні); 

– низьке осьове навантаження при високих швидкостях буріння. 

Маючи високу зносостійкість і працездатність, лопатеві PDC  

долота забезпечують кратне збільшення проход-

ки за рейс, підвищуючи при цьому механічну 

швидкість буріння. 

Проста, але досить міцна система кріплен-

ня різця у поєднанні зі зміцненням поверхні на-

плавленням карбіду вольфраму обумовлюють 

високу конкурентоздатність цих доліт за проду-

ктивністю і ремонтопридатністю. 

Рисунок 3.10 – Породоруйнуючі елементи оснащення алмазного 

PDC долота фірми Halliburton 

Спіральна калібруюча поверхня покращує якість очищення,  

зменшує крутний момент і нівелює рискання долота. Наявність стабі-

лізуючих елементів знижує вібрацію бурового інструменту, запобігає 

зламу різців, покращує технологічність управління по заданому курсу 

траєкторії стовбура свердловини. 

Висока працездатність інструменту і технологічність управління 

траєкторією стовбура свердловини дозволяють вирішити найважли-

віше завдання щодо зниження вартості метра проходки і поліпшують 

експлуатаційні якості інструменту. 

 

 

Рисунок 3.11 – Різновиди оснащення PDC доліт 8½" (215,9 mm) 

Reed Hycalog, Halliburton, Smith Bits, Baker Hughes  

Перевагою PDC доліт перед шарошковими є їх зносостійкість. 

Навіть при деформації такі долота можна ремонтувати і знову запус-

кати в роботу. Механізм руйнування гірської породи зрізанням у 2 ра-

зи ефективніший за руйнування стисненням і, відповідно, механічна 

швидкість проходки (МШП) для PDC доліт вища. Розробка нових 

форм і профілів лопатей спрямована до поліпшення керованості доло-

тами при похило-скерованому бурінні. А розробки PDC-різців дозво-
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ляють бурити все більш тверді породи, інтервали з перешаруванням 

гірських порід. 

Основною причиною зношення бурових доліт при експлуатації є 

їх значне пошкодження при ударному навантаженні. Щоб зменшити 

ступінь ушкодження доліт під дією ударного навантаження повинні 

вживатися заходи для оптимізації компоновки низу бурильної колони 

(КНБК) і поліпшення режиму буріння. Як показує практика, головну 

складність при руйнуванні гірських порід являють не літологічні умо-

ви – основна проблема полягає у недостатніх потужностях бурових 

верстатів, неякісному контролі за параметрами буріння і недостатній 

інформації про умови буріння. 

Більш ефективно породи руйнуються при зрізувальній дії. PDC 

долота переважно руйнують породу завдяки саме такому механізму. 

Тому очевидно, що буріння може здійснюватися значно швидше при 

використанні PDC доліт. Негативним ефектом є те, що чим більше 

породи видаляється за один оберт долота, тим потрібно більше енер-

гії. Надлишковий крутний момент на долоті і нестабільне направлене 

буріння – це основні причини іноді незадовільної роботи PDС доліт. 

Удосконалення PDC доліт призвело до якісного стрибка показ-

ників як за механічною швидкістю, так і за довжиною рейсів і відпові-

дно до скорочення кількості спуско-підіймальних операцій (СПО). 

Також знизилася аварійність, пов'язана із залишенням частин долота 

на вибої. 

Кожна модель серії PDC доліт розробляється із застосуванням 

комп'ютерної програми оптимізації. Використовуючи дані про меха-

нічні властивості породи, геофізичні та технологічні дані, ця програма 

дозволяє спроектувати рівномірно навантажене розташування різців. 

Саме ріжуча структура викликає вібрації долота при бурінні. Зведення 

до мінімуму дисбалансу сил у PDC долотах, що діють на ріжучі еле-

менти долота (рівномірно навантажена ріжуча структура), знижує віб-

рації на вибої свердловини і тим самим збільшує довговічність роботи 

долота. Оптимізація розташування різців забезпечує значне підви-

щення продуктивності доліт. 

Коли геолого-технічні умови буріння сприяють виникненню віб-

рацій, протиударні вставки вступають у контакт із породою і віднов-

люють плавний режим різання, який збільшує довговічність різців і 

продуктивність долота в цілому. 

Висока міцність різців властива всім PDC долотам. Захист каліб-

руючої частини долота забезпечує підтримку номінального діаметра 

стовбура свердловини. 
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Спіральні лопаті мають ряд переваг перед звичайними радіаль-

ними лопатями. Більш плавний режим різання, підвищена конструк-

тивна міцність і збільшена кількість різців спіральних лопатей забез-

печують підвищення ефективності буріння і поліпшення керованості 

долотом у похило-скерованих свердловинах. 

Ключові питання оптимізації гідравліки долота, що охоплюють 

розподіл потоку промивальної рідини, траєкторії її руху і об’єм про-

мивальних пазів, вирішуються у процесі конструювання з метою до-

сягнення ефекту найкращого очищення і охолодження долота. Усі ці 

параметри оцінюються за допомогою програми тривимірного гідрав-

лічного моделювання. 

Бурові PDC долота мають наступні основні конструктивні  

переваги: 

– високоміцні ріжучі елементи; 

– оптимальна гідравліка долота; 

– спеціальне зміцнення калібруючої поверхні долота; 

– рівномірно навантажена ріжуча структура; 

– спіральні лопаті; 

– антивібраційний захист долота. 

Полікристалічні алмазні різці (PDC) серії SelectCutte 

Завдяки розвитку власної технології виробництва PDC різців 

вдалося розробити нове покоління термостійких і стійких до абразив-

ного зносу різців серії SelectCutte, які використовуються виключно у 

бурових долотах класу Premium компанії Halliburton. Забезпечуючи 

високий рівень стійкості до абразивного зносу, удароміцності і тер-

момеханічної цілісності (Thermal Mechanical Integrit), різці, виконані 

за технологією SelectCutter, найбільш придатні для буріння у найскла-

дніших геологічних розрізах. 

Стійкість до абразивного зносу визначає здатність різця руйну-

вати породу і зводити до мінімуму втрату алмазного шару. Підвищен-

ня стійкості до абразивного зносу алмазного компонента дозволяє  

довше зберігати гостроту ріжучої кромки. 

Ударна стійкість визначає здатність різця зберігати свою ціліс-

ність при впливі динамічних навантажень, що дозволяє зберігати гос-

троту ріжучої кромки для досягнення максимальної швидкості прохо-

дки. 

Термомеханічна цілісність (Thermal Mechanical Integrit) – збіль-

шена здатність різця протистояти теплоті тертя, що виділяється у про-

цесі буріння 
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Покращені характеристики термомеханічної цілісності – це під-

вищення сполучних властивостей алмазної спайки для кращого опору 

впливу високих температур і віддалення моменту руйнування зв'язку, 

що призводить до передчасного зносу різця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Алмазно-твердосплавні пластини і термостійкі 

різці, що застосовуються в PDС долотах світових виробників 

1 – твердосплавна основа; 2 – шар полікристалічного алмазу;  

3 – опора різця; 4 – елемент долота 

Підрозділ Drill Bits and Services компанії Halliburton розробив 

бурові PDC долота (армовані полікристалічні синтетичні алмази) для 

отримання максимальної ефективності роботи з інтелектуальною ро-

торною керованою системою (РКС) iCruis. Робота роторних керова-

них систем заснована на унікальних принципах, які потребують спеці-

альної конструкції доліт для досягнення найвищого рівня ефективнос-

ті. Щоб долото поєднувалося з роторною керованою системою iCruis, 

компанія Halliburton виконує моделювання кожного долота GeoTech в 

програмі Direction by Design (DxD). Для розробки лінійки бурових  

доліт GTi це аналітичне програмне забезпечення було спеціально ада-

птовано під роботу з роторними керованими системами iCruise і пере-

вірено у численних випробуваннях. 

Характеристика і призначення. При роботі з роторними керова-

ними системами критичне значення має здатність бурового долота за-

різатися у бічному напрямку. Здатність долота руйнувати породу у бі-

чному напрямку дає можливість системі виконувати відхилення стов-

бура, бурити криволінійні і прямі ділянки, а також вносити коригу-

вання на основі геонавігації для максимального розташування в про-

дуктивній зоні. У конструкції бурового долота є багато чинників, які 

можуть вплинути на здатність долота руйнувати породу у бічному на-

прямку, це: 
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– розташування різців; 

– конфігурація калібруючої поверхні; 

– контроль глибини занурення різців у породу; 

– профіль долота. 

Проблема полягає не тільки в тому, щоб зрозуміти, як кожна з 

цих особливостей змінює поведінку долота, а і в тому, як ці особливо-

сті взаємодіють один із одним. Окрема оптимізація кожного чинника 

може призвести до нестійкості роботи і поганої керованості долота за 

допомогою роторних керованих систем. З огляду на це компанія 

Halliburton розробила програмне забезпечення для моделювання та 

оцінки ефективності зарізання бурового долота у бічному напрямку і 

адаптувала його спеціально для інтелектуальної роторної керованої 

системи iCruise. Для забезпечення сумісності з РКС iCruise кожне до-

лото серії GTi багаторазово аналізується за допомогою власного про-

грамного забезпечення компанії Halliburton DxD. Цей процес аналізу 

сумісності гарантує виконання вимог до інтенсивності викривлення 

стовбура і стабільності роботи поряд з оптимальною швидкістю про-

ходки. 

Розглянемо долото типу PDC – 12 ¼" FS3563Z 

(рис. 3.13), призначене для буріння нафтових і газо-

вих свердловин. Діаметр долота 311,1 мм. Долото 

складається з двох металевих секцій, які з'єднані між 

собою різьбовим з'єднанням. 

 

Рисунок 3.13 – Долото типу PDC – 12 ¼" FS3563Z (311,1 мм) 

компанії Halliburton Security DBS 

На долоті є п’ять фрезерованих лопатей, на кожній з яких поса-

джено гарячим наплавленням різці. Кожен різець складається з синте-

тичного, штучного полікристалічного алмазного складу чорного ко-

льору в парі з карбід-вольфрамовим сплавом. Позаду різців на плечах 

лопатей наплавлені обмежувачі ударів – спеціальні вставки, виконані 

з карбід-вольфрамового сплаву. У комплекті з долотом поставляються 

насадки, виконані з карбід-вольфрамового металу, а також може пос-

тавлятися металева П-подібна плита, для скручування долота. 

Долота типу PDC – 8 ½" FMH3655ZR (рис. 3.14), 8 ½" FM3651Z 

(рис. 3.15) призначені для буріння нафтових і газових свердловин.  

Діаметр інструментів 215,9 мм. Долота складаються з двох секцій – 

верхньої і нижньої. Верхня різьбова секція металева, нижня секція – 

матрична, спечена, складається з різних порошкових сплавів, в основі 

яких метал і карбід-вольфрам. Секції спечені між собою. Обидва типи 
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доліт мають по шість лопатей, на кожній з яких посаджено гарячим 

наплавленням різці. Кожен різець складається з синтетичного, вигото-

вленого штучним способом полікристалічного алмазного складу чор-

ного кольору в парі з карбід-вольфрамовим сплавом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Долото типу PDC – 8 ½" FMH3655ZR (215,9 мм) 

компанії Halliburton Security DBS 

У варіанті виконання FMH3655ZR позаду різців наплавлені об-

межувачі ударів – спеціальні вставки, виконані також штучним полік-

ристалічним алмазним сплавом у парі з карбід-

вольфрамовим сплавом, вони також є додатко-

вими різцями. Виконання FMH відрізняється від 

виконання FM товщиною шару синтетичного, 

штучного полікристалічного різця. У комплекті з 

долотом поставляються насадки, виконані з кар-

бід-вольфрамового металу, а також може поста-

влятись металева П-подібна плита для скручу-

вання долота. 

Рисунок 3.15 – Оснащення PDC долота типу PDC – 8 ½" 

FM3651Z (215,9 мм) компанії Halliburton Security DBS 

Долото з обертовими роликами 

Останнім часом компанія Halliburton застосувала свою нову тех-

нологію Cruzer. Невеликі алмазні обертові ролики на кінці долота, які 

можна замінити або відремонтувати, знизили коефіцієнт тертя. Сис-

тема має опір до абразивного зношування, ударного навантаження, 

тепломеханічної дії і зберігає контроль за глибиною різання при  

бурінні. 

Обертові ролики забезпечують більш стабільне керування під 

час направленого буріння. Невеликий розмір роликів дозволяє вклю-

чати їх в нові або вже існуючі конструкції (рис. 3.16).  
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Більш низький рівень тертя знижує тепло, що виділяється, під-

вищує ефективність буріння і надійність долота. При бурінні долото 

заглиблюється в пласт із постійною швидкістю без відводу теплової 

енергії від породоруйнуючого елемента.  

Наступним етапом удосконалення є об'єд-

нання «розумних» доліт із технологією бурових 

установок, які за допомогою встановлених на них 

цифрових приладів будуть вловлювати зміну 

структури породи перед її проходженням, для за-

безпечення планомірного автоматизованого про-

цесу буріння. 

Рисунок 3.16 – PDС долото з обертовими роликами Cruzer 

Твердосплавні долота 
Поряд із алмазними широко застосовуються твердосплавні доло-

та, контактні сектори яких укріплені твердими сплавами. При бурінні 

з вибійними двигунами в неабразивних породах середньої твердості 

добрі результати дають долота, армовані твердим сплавом і зубцями, 

виготовленими з твердого сплаву ―Славутич‖. Ці долота, як і лопатеві, 

розроблені Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Націо-

нальної Академії Наук України (―ІНМ‖). 

Долота ―ІНМ‖ руйнують породу аналогічно алмазним долотам, 

тобто за принципом різання (мікрорізання) і стирання.  

Долото складається із стального корпусу, на торцевій профільній 

поверхні якого, виконаній у вигляді радіально розміщених секторів, і 

калібруючій стінку свердловини поверхні є зубці-вставки з твердого 

сплаву ―Славутич‖ (рис. 3.17, 3.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Різновиди твердосплавних доліт ІНМ 
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Рисунок 3.18 – Твердосплавне долото ІНМ типу М 

1, 2, 3, 7 – різці-вставки; 4 – корпус; 5 – приєднувальна різьба;  

6 – насадка; 8 – промивальні канали 

 

Твердий сплав ―Славутич‖ виготовляють методами порошкової 

металургії на основі природних або синтетичних алмазних кристалів і 

карбіду вольфраму. Виліт твердосплавних зубців над контактною  

поверхнею складає (3 ‒ 5) мм, а на поверхні, що калібрує стінки свер-

дловини, зубці втоплені. 

З’єднують долото з бурильною колоною або валом вибійного 

двигуна за допомогою замкової різьби. 

Промивальна рідина із насадок надходить у промивальні канали 

між секторами, захоплює частинки вибуреної породи, виносить їх у 

затрубний простір і далі на денну поверхню. 

 

3.3 Технічні засоби для колонкового буріння 

 

Важливим завданням, що постає перед бурінням розвідувальних 

та експлуатаційних свердловин, є детальне вивчення літологічних і 

фізико-петрографічних характеристик продуктивних пластів. Сучасні 

промислово-геофізичні дослідження дають змогу отримати лише час-

ткову характеристику розрізу продуктивних горизонтів. Найважливі-

шу і найвірогіднішу характеристику порід, інформацію про стан про-

дуктивних горизонтів можна одержати лише вивчивши достатню кі-

лькість якісного кернового матеріалу, піднятого із свердловини. 

Для буріння з відбором керна застосовуються спеціальні технічні 

засоби (снаряди), які складаються з таких елементів (рис. 3.19): 
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1 – бурильної головки; 

2 – зовнішнього корпуса; 

3 – внутрішньої колонкової труби 

(керноприймача); 

4 – кернотримача (керновідрива-

ча).  

Бурильна головка, руйнуючи по-

роду по периферії вибою, залишає в 

центрі свердловини стовпчик породи 

(керн). Зовнішній корпус служить для 

з’єднання бурильної головки з бури-

льною колоною, розміщення керноп-

риймача та захисту керна від механіч-

них пошкоджень, а також для пропуску 

промивальної рідини між ним і керноп-

риймачем. 

Рисунок 3.19 – Схема будови колонкового снаряда 

1 – бурильна головка; 2 – керн; 3 – керноприймач; 4 – корпус; 5 – клапан 

Керноприймач призначений для прийому керна, зберігання його 

під час буріння та при підйомах на поверхню. Для виконання цих фу-

нкцій у нижній частині керноприймача встановлюють керновідривачі 

і кернотримачі, а вгорі ‒ клапан, який пропускає через себе витиску-

вану промивальну рідину при заповненні керноприймача керном. 

За принципом підйому керна колонкові снаряди поділяють на 

снаряди з незнімним (постійним) і знімним керноприймачем. 

При відборі керна колонковими снарядами з незнімним керноп-

риймачем для підйому на поверхню колонкової труби з керном необ-

хідно піднімати всю бурильну колону. 

Колонкові снаряди із знімним керноприймачем дозволяють під-

німати колонкову трубу з керном без підйому бурильної колони. Для 

цього в бурильну колону спускають на канаті уловлювач, за допомо-

гою якого піднімають керноприймач на поверхню. Потім, використо-

вуючи той же уловлювач, спускають і встановлюють у корпусі поро-

жній керноприймач і продовжують буріння з відбором керна. 

На даний час найпоширенішими є керноприймальні пристрої се-

рії ―Надра‖, ‖Кембрій‖ та ―Силур‖. Вони складаються з корпуса, верх-

нього і нижнього перехідників, керноприймальної труби з кульковою 

підвіскою і керновідривача. Особливістю керноприймальних пристро-

їв цієї серії є наявність підвіски, яка регулюється. Завдяки цьому обе-
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ртання корпуса не передається на керноприймальну трубу, тож забез-

печується її нерухомість під час заповнення керном. 

Снаряд ―Надра‖ складається з корпусу, який виготовлений з двох 

товстостінних труб, з’єднаних одна з одною за допомогою спеціальної 

різьби. Верхня частина корпусу має перехідник для з’єднання з бури-

льною колоною, а нижня ‒ перехідник для з’єднання з бурильною го-

ловкою. Всередині корпусу розміщений керноприймач, зібраний із  

секцій, з’єднаних муфтами. До нижньої частини керноприймача приє-

днується спеціальний перехідник, а до нього ‒ опирач, який встанов-

люється в корпусі бурильної головки. 

Керноприймач має розміщені в перехіднику цанговий керновід-

ривач і важільний кернотримач. У муфті, яка з’єднує дві секції керно-

приймача, є важільний кернотримач. 

Керновідривач і кернотримач встановлені так, що під час бурін-

ня при обертовому керноприймачі вони залишаються нерухомими  

відносно керна. 

Снаряд ―Надра‖ має довжину керноприймального пристрою у 

двосекційному виконанні – 16 м, довжина керноприймача – 14,5 м і 

дозволяє здійснювати відбір керна діаметром 62, 67, 80, 100 мм рото-

рним способом. 

Поряд з колонковим снарядом ―Надра‖ використовують снаряди 

із незнімним керноприймачем типу ―Силур‖, який призначений для 

відбору керна в ускладнених умовах при бурінні свердловин діамет-

ром 212,7 мм і менше. Конструктивно вони виконані аналогічно і ви-

користовуються з такими ж бурильними головками, як і снаряд  

―Надра‖. Снаряд ―Силур‖ має корпус дещо меншого діаметра, ніж 

―Надра‖, що зменшує імовірність прихоплювання бурильного інстру-

менту. 

Найдосконалішими є пристрої типу ―Кембрій‖ – СКУ-172/100 і 

СКУ-122/67. Вони мають широке застосування як при роторному, так 

і при турбінному способах буріння. Конструкція ―Кембрію‖ склада-

ється з корпуса, підвіски та регулювального вузла, завдяки чому крут-

ний момент не передається від корпуса керноприймального пристрою 

до керноприймальної труби та керновідривача. Однак така перевага 

цих конструкцій притаманна тільки бурінню вертикальних або прак-

тично вертикальних ділянок свердловини. При відборі керна в похи-

ло-скерованих і в горизонтальних ділянках свердловини, через конта-

ктування керноприймальної труби з внутрішньою поверхнею корпус-

них деталей пристрою внаслідок сил тертя відбувається передача  

крутного моменту від корпуса керноприймального пристрою до  
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керноприймальної труби. У результаті цього різко погіршуються  

умови заповнення труби керном і, відповідно, знижується відсоток 

його винесення. 

За останні роки на ринку з’явилися нові конструкції керноприй-

мальних пристроїв, що забезпечують високий відсоток винесення ке-

рна. Такою є конструкція керноприймального пристрою „КІМ‖ (РФ), 

що розроблена на основі керноприймального пристрою типу ―Надра‖ 

для роторного буріння, керноприймальна труба якого заповнена міне-

ральним мастилом. Але ці конструкції лише частково відповідають 

вимогам, що ставляться перед керноприймальними пристроями. Вра-

ховуючи великі габаритні розміри керноприймальних пристроїв і не-

пристосованість конструкції до роботи у свердловинах з великими зе-

нітними кутами, їх неможливо використання їх у похило-скерованих і 

горизонтальних свердловинах. 

При турбінному бурінні застосовуються колонкові снаряди із 

знімним керноприймачем, які одержали назву колонкових турбобурів. 

Для буріння з відбором керна використовують колонкові турбобури 

КТД3 і КТД4С, для яких розроблені чотиришарошкові бурильні голо-

вки. З колонковими турбобурами КТД4С застосовуються також алма-

зні і твердосплавні бурильні головки. 

У світі питаннями відбору керна займаються фірми Bеker Hughes 

INTEQ, Baroid, Security DBS, Halliburton та інші. Пристрої для відбору 

керна цих фірм складаються з корпуса, керноприймальної труби, що 

не обертається, керновідривача та кулькової підвіски. 

Особливостями цих технічних засобів є наявність: 

– керноприймальних труб із скловолокна для покращення відбо-

ру керна у м’яких осадових породах; 

– компоновки на кількох підшипникових опорах, що дозволяють 

підвищити ефективність роботи керноприймальної труби великої  

довжини; 

– системи збереження пористості керна, що дозволяє точно  

визначити нафтонасиченість пласта у відібраному керні; 

– стабілізації внутрішньої трубки завдяки використовуванню ро-

ликопідшипників на долоті і центратора внутрішньої трубки для  

збільшення стабільності при відборі керна під великим кутом. 

Велику увагу світові виробники приділяють системі захоплення 

та утримання керна. Одним із нових типів керновідривачів є система 

примусового відриву керна та закриття нижнього кінця керноприйма-

льної труби Hydro-Lift Full Closure Core Catcher, а у фірми DBS анало-

гічна система Posiclose. 
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Фірма DBS розробила керноприймальний пристрій для відбору 

керна зі збереженням пористості, конструктивною особливістю якого 

є наявність керноприймальної труби з пористою набивкою, що збері-

гає насиченість керна при підйомі і транспортуванні. 

Бурильні головки за конструкцією поділяють на лопатеві,  

шарошкові, алмазні і твердосплавні. 

Найпоширеніші при бурінні з відбором керна шарошкові бури-

льні головки. Вони можуть мати три-, чоти-

ри-, а іноді і більше шарошок. 

На рисунках 3.20, 3.21 показані шаро-

шкова та алмазні бурильні головки. Алмаз-

на бурильна головка складається зі стально-

го корпусу із з’єднувальною різьбою і фа-

сонної алмазонесучої головки. Периферійні 

ряди алмазних вставок калібрують стінку 

свердловини, а внутрішні, укріплені алмаз-

ними вставками, оббурюють керн. Проми-

вальна рідина підводиться до вибою через 

промивальні отвори.  

Рисунок 3.20 – Шарошкова бурильна головка 

Для відбору керна застосовують колонкові снаряди ―Надра‖, 

―Силур‖, ―Колонок‖, ―Кембрій‖ та ін. Вони використовуються із  

шарошковими, алмазними і твердосплавними бурильними головками, 

призначеними для буріння в породах різної твердості. 

 

Рисунок 3.21 – Алмазні бурильні головки 
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3.4 Бурові долота для виконання спеціальних робіт 
 

З цієї групи доліт найбільше застосування одержали: 

1. Пікоподібні долота – застосовують для створення плавного 

переходу стовбура свердловини з великого діаметра на менший, при 

розбурюванні цементних пробок і при 

аварійних роботах (рис. 3.22). 

Виготовляють пікоподібні долота 

двох типів: 

а) типу ПР, призначені для про-

роблення (розширення) стовбура пробу-

реної свердловини в м'яких пластичних 

породах з пропластками порід середньої 

твердості, а також для відводу в сторону 

металевих предметів, які попали на вибій 

свердловини; 

б) типу ПЦ, призначені для роз-

бурювання цементного каменю і метале-

вих деталей в обсадній колоні після це-

ментування. 

Рисунок 3.22 – Пікоподібне долото 

1 – корпус; 2 – лопать; 3 – твердосплавні пластини; 4 – твердосплавні 

штирі 

Ці долота мають загострену під кутом 90° ло-

пать, яка за формою нагадує піку. Щоб запобігти 

пошкодженню обсадної колони, бокові грані у до-

лота ПЦ не укріплюються твердим сплавом. 

2. Розширювачі – застосовують для розши-

рення свердловини при бурінні, а також для 

центрування бурильного інструменту (рис. 3.23). 

Найпоширенішими є тришарошкові розширювачі. 

Випускають і трилопатеві розширювачі, одноша-

рошкові пілотні розширювачі, наддолотні штирьові 

розширювачі та інші. 

Рисунок 3.23 – Шарошковий розширювач 

3. Фрезерні долота – призначені для буріння свердловини в ма-

лоабразивних породах, для розбурювання цементних мостів і метале-

вих предметів у свердловині, а також для вирізування «вікон» в обса-

дній колоні під час забурювання додаткових (бокових) стовбурів. 
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4. Біцентричні долота – призначені для буріння з одночасним  

розширенням стовбура свердловини (зокрема – бічних стовбурів) у 

породах середньої твердості (доломіти, вапняки, аргіліти, крейдяні  

відкладення, солі). 

 
 

 

Рисунок 3.24 – Біцентричні долота 

5. Долота для реактивно-турбінного способу буріння (РТБ). 

6. Вставні долота – призначені для турбінного і роторного  

способу буріння без підйому бурильної колони для заміни долота. 

 

 

 

 

 

Контрольні питання 

1. Як поділяються бурові долота за характером руйнування породи? 

2. У які групи об'єднують бурові долота за призначенням? 

3. Як поділяються бурові долота за конструктивним виконанням? 

4. Які типи опор застосовуються у шарошкових долотах? 

5. Як поділяються шарошкові долота за розміщенням та конс-

трукцією промивальних каналів? 

6. Які позначення у шифрі мають долота з центральною і боко-

вою гідромоніторною системами промивання? 
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7. Яке призначення алмазних доліт? 

8. Які модифікації мають алмазні долота? 

9. У яких породах застосовуються твердосплавні долота ІНМ? 

10. Який принцип руйнування породи долотами ІНМ? 

11. З яких вузлів складаються бурові снаряди для буріння з відбо-

ром керну? 

12. Які долота відносяться до доліт для виконання спеціальних 

робіт? 
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РОЗДІЛ 4. ВИБІЙНІ ДВИГУНИ 

 

4.1. Класифікація вибійних двигунів 

 

Для буріння нафтових і газових свердловин застосовують гідрав-

лічні та електричні вибійні двигуни, які перетворюють відповідно гід-

равлічну енергію промивальної рідини або електричну енергію у  

механічну на вихідному валу двигуна. 

Гідравлічні вибійні двигуни випускають двох типів: гідростатич-

ного – гвинтові двигуни і гідродинамічного – турбобури. Електричні 

вибійні двигуни мають назву електробури. 

Випускаються чотири види гідравлічних вибійних двигунів: 

1. гвинтові вибійні двигуни типу Д; 

2. турбінні вибійні двигуни (турбобури) різного конструктивного 

виконання (Т); 

3. турбінно-гвинтові вибійні двигуни; 

4. агрегати РТБ (реактивно-турбінні бури і роторно-турбінні бу-

ри), що комплектуються серійними турбінними або гвинтовими  

вибійними двигунами. 

1. Гвинтові вибійні двигуни: 

– односекційні типу Д, Д1; 

– секційні типу ДС, Д3; 

– секційні з порожнистим ротором, із торсіоном типу Д2, ДГ. 

2. Турбінні вибійні двигуни (турбобури) (Т): 

– односекційні безшпиндельні типу Т12; 

– односекційні безшпиндельні уніфіковані типу ТУ-К; 

– секційні безшпиндельні типу ТЗ; 

– секційні шпиндельні уніфіковані типу ТСШ1; 2Т-К ;ЗТ-К; 

– секційні шпиндельні для буріння алмазними долотами типу 

ТСША; 

– секційні шпиндельні з похилою лінією тиску, зі ступенями гід-

родинамічного гальмування типу АГТШ; 

– з плаваючими статорами типу ТПС; 

– редукторні типу ТР; 

– турбінні відхилювачі типу ТО; 

– турбобури-відхилювачі з незалежною підвіскою валів турбін-

ної секції типу ТО2; 

– шпиндель-відхилювач типу ШО1; 

– для відбору зразків порід (керну) – колонкові турбодолота  

типу КТД; 
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– керноприймальний пристрій типу УКТ. 

3. Турбінно-гвинтові вибійні двигуни (ТГВД): 

– модульні турбінно-гвинтові низькообертові двигуни типу ТНВ; 

– універсальні типу ТПС-У; 

– уніфіковані модульні типу 2ТУ-КД. 

4. Роторно-турбінні і реактивно-турбінні бури типу РТБ: 

– роторно-турбінні бури типу IРТБ; 

– реактивно-турбінні бури типу ІІРТБ. 

Турбінні вибійні двигуни (турбобури) випускаються з турбінами: 

– металевими суцільнолитими (відливання у земляні форми); 

– металевими, складовими точного лиття (ТЛ); 

– пластмасовими, складовими (металеві маточини і пластмасові 

проточні частини); 

з опорами: 

– ковзання (гумометалевими); 

– кочення (кульковими, у т. ч. як з ущільненнями, так і без них – 

проточні). 

 

4.2. Гвинтові вибійні двигуни 
 

Гвинтовий вибійний двигун – гідравлічний об'ємний роторний 

двигун, в основі роботи якого лежить «гвинт Архімеда». Цей двигун 

має високий момент, невисоку швидкість обертання долота, невеликі 

розміри. Основними елементами робочих органів таких машин є: 

1) статор-корпус із порожнинами, що прилягають кінцями до 

камер високого і низького тисків; 

2) ведучий ротор-гвинт, крутний момент якого передається  

виконавчому механізму; 

3) замикачі гвинтової поверхні, призначені для герметизації ро-

бочих органів і запобігання перетікання рідини із камери високого ти-

ску в камеру низького тиску. 

Двигун складається з двох секцій: силової і шпиндельної  

(рис. 4.1). Корпусні деталі секцій з'єднуються між собою замковими 

різьбами, а вали – за допомогою конусних, конусно-шліцевих або 

різьбових з’єднань. Третій вузол двигуна – переливний клапан, як 

правило, розміщується в автономному перехіднику безпосередньо над 

двигуном або між трубами бурильної колони. Переливний клапан 

служить для полегшення заповнення бурильної колони промивальною 

рідиною при її спуску у свердловину. Він сполучає внутрішню поро-

жнину бурильної колони із затрубним простором. Застосування кла-
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пана зменшує гідродинамічний вплив на вибій під час спуску і підйо-

му колони, а також усуває холосте обертання двигуна під час цих  

операцій.  

 

Рисунок 4.1 – Гвинтовий вибійний двигун загального призна-

чення Д2-195 виробництва РФ 

1 – верхній перехідник; 2 – муфта ротора; 3 – ротор; 4 – статор; 

5 – гнучкий шарнірний вал; 6 – перехідник шпинделя; 7 – муфта шпин-

деля; 8 – корпус шпинделя; 9 – радіальна опора; 10 – торцевий саль-

ник; 11 – багаторозрядний упорно-радіальний підшипник; 12 – вал 

шпинделя; 13 – ніпель; 14 – наддолотний перехідник 

Силова секція включає в себе статор 4, ротор 3, з'єднання 5  

ротора і вихідного валу 12 і корпусні перехідники 1 і 6. 

Гвинтова пара складається із статора і ротора і являє собою зуб-

часту пару внутрішнього зачеплення з гвинтовими зубами. 

Статор являє собою металеву трубу з багатозахідною гвинтовою 

внутрішньою поверхнею до якої привулканізована гумова обкладка, 

що має гвинтові зуби лівого напрямку, обернені до ротора. 

Ротор виконаний з високолегованої сталі у вигляді багатозахід-

ного гвинта, який має зуби лівого напрямку. Число зубів гвинтового 

ротора на один менше ніж у статора. Ротор розміщений ексцентрично 

по відношенню до осі статора.  
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Завдяки цьому, а також внаслідок різного числа зубів у гвинто-

вих лініях статора і ротора їх гвинтові поверхні знаходяться у безпе-

рервному контакті по всій довжині робочих органів і створюють ряд 

замкнених порожнин – шлюзів між камерами високого тиску біля 

верхнього кінця ротора і низького тиску біля нижнього. Шлюзи пере-

кривають вільний потік рідини через двигун, а головне у них тиск 

створює обертовий момент, який передається долоту. 

Шлюзи у парі ротор-статор об'ємних гвинтових двигунів утво-

рюються за таких умов: 

– кількість зубів або заходів статора Z1 повинна бути на одини-

цю більшою, ніж кількість зубів ротора Z2; 

– відношення кроку статора Т до кроку ротора t повинно бути 

пропорційне відношенню кількості зубів, тобто: 

 

 
 

  

  
                                             (4.1) 

Ці умови є необхідні і достатні для створення гвинтового двигу-

на. Відношення кількості зубів ротора і статора називається кінемати-

чним відношенням механізму і: 

  
  

  
                                           (4.2) 

Із збільшенням кінематичного відношення збільшується крутний 

момент і знижується частота обертання. Це пояснюється тим, що  

гвинтовий механізм з багатозахідним ротором виконує роль двигуна і 

одночасно понижувального редуктора, передавальне число якого  

пропорційне західності ротора. 

Довжина кроку ротора відноситься до довжини кроку статора як 

кількість зубів ротора до кількості зубів статора. 

Під дією потоку промивальної рідини ротор, обкочуючись по  

зубах статора, здійснює планетарний рух. Вихідна швидкість обер-

тання ротора у дев'ять разів менша, за швидкість переносного руху осі 

ротора відносно осі статора. 

Крутний момент від ротора на вал шпинделя передається двоша-

рнірним з'єднанням. Це з'єднання виконано у вигляді вала, що має на 

кінцях два шарніри. Карданне з'єднання необхідне для передачі обер-

тання від ексцентрично розміщеного ротора, який здійснює планетар-

ний рух відносно осі обертання двигуна, до вала шпинделя. 

Шпиндель необхідний для передачі осьового навантаження на 

долото, сприйняття гідравлічного навантаження, що діє на ротор, а  

також радіальних навантажень від карданного валу. Шпиндельна сек-

ція складається з корпуса 8, валу 12 з багаторядною осьовою кульо-
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вою опорою 11 і радіальною гумометалевою опорою 9, сальникового 

пристрою 10, ніпеля 13 і наддолотного перехідника 14. 

На рисунку 4.2. показана типова характеристика вибійного гвин-

тового двигуна при постійній витраті промивальної рідини. Робоча 

характеристика гвинтового двигуна являє собою залежність перепаду 

тиску, частоти обертання вихідного валу, потужності і к.к.д. від моме-

нту опору. На характеристиці можна виділити режим холостого ходу, 

оптимальний, екстремальний 

або ефективний і гальмівний 

режими. Режим холостого ходу 

спостерігається при відсутності 

моменту на вихідному валу. 

При цьому режимі відбувається 

запуск двигуна. Частота обер-

тання вала у холостому режимі 

максимальна. 

Режим, що відповідає мак-

симуму коефіцієнта корисної 

дії, називається оптимальним. 

Рисунок 4.2 – Характеристика вибійного гвинтового двигуна 

а – режим холостого ходу (М = 0; n = max); б – оптимальний режим 

(η = max); в – екстремальний (ефективний) режим (N = max);  

г – гальмівний режим (n = 0; M = max) 

Режим максимальної потужності називають екстремальним або 

ефективним. У гвинтових вибійних двигунів екстремальний і оптима-

льний режими не співпадають. Зона стійкої роботи двигуна знахо-

диться між оптимальним і екстремальним режимами. У цій зоні шви-

дкість обертання вала двигуна перевищує на 20 – 25 % номінальну. 

Збільшення навантаження на долото після досягнення екстрема-

льного режиму веде до гальмування вала двигуна і різкого погіршення 

його характеристик. 

Характер зміни N, п, Δр і η від моменту М при будь-якій витраті 

промивальної рідини залишається приблизно однаковим. 

Порівняно з турбобурами гвинтові вибійні двигуни мають ряд 

переваг: відносно низька частота обертання при високому крутному 

моменті на валу двигуна; можливість контролю за роботою двигуна 

зміною тиску на стояку; перепад тиску на двигуні створює можливість 

ефективного використання гідромоніторних доліт. 
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При буріння похило-спрямованих і горизонтальних свердловин 

на важковидобувних родовищах вуглеводнів в Україні широке засто-

сування одержали гвинтові вибійні двигуни (ГВД) канадської компа-

нії Wenzel Downhole Tools (рис. 4.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Типова конструкція гвинтового вибійного двигуна 

компанії Wenzel Downhole Tools 

а – загальний вигляд гвинтового вибійного двигуна; б, в, г – ротор і 

статор; д – шпиндель 

Основними силовими вузлами гвинтового вибійного двигуна 

компанії Wenzel Downhole Tools є ротор і статор. Ротор ГВД має спе-

ціальний профіль з визначеним кроком гвинтової лінії. Статор – ко-
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рпус у вигляді металевої труби з привулканізованою до неї зсередини 

гумовою обкладкою з внутрішньою гвинтовою поверхнею. У процесі 

роботи обкладка статора (еластомір) сприймає циклічно змінні наван-

таження, реактивний момент і радіальні сили. 

Гвинтові вибійні двигуни компанії Wenzel Downhole Tools за 

принципом дії належать до об'ємних гідравлічних машин, багатозахі-

дні робочі органи яких являють собою планетарно-роторний механізм 

з косозубим зачепленням.  

Призначення гвинтових вибійних двигунів компанії Wenzel 

Downhole Tools – буріння свердловин у різних геологічних умовах. 

Переваги ГВД компанії Wenzel Downhole Tools: 

– підвищена надійність вибійних двигунів у комплексі з бурови-

ми безопорними долотами PDC і телеметричними системами для ви-

мірювання параметрів траєкторії під час буріння розширює можливо-

сті спрямованого буріння для компаній-операторів як додаток до ро-

торного способу; 

– ефективний вибійний двигун, що відповідає типу бурового до-

лота і гірських порід, забезпечує вищі швидкості проходки, порівняно 

з тими, що досягаються при звичайному бурінні роторним способом; 

– вибійний двигун дозволяє знизити частоту обертання буриль-

ної колони, при цьому зменшується зношування обсадної і бурильної 

колон та решти наддолотних рухомих елементів компоновки; 

– правильно підібрана компоновка низу бурильної колони 

(КНБК) дозволяє здійснювати ефективний контроль траєкторії бурін-

ня стовбура свердловини; 

– силова секція забезпечує широкий діапазон частоти обертання 

долота та ефективного крутного моменту; 

– розробки в галузі еластомірів та сучасні виробничі технології 

дозволяють використовувати силову секцію в умовах високих вибій-

них температур і застосування інвертних промивальних рідин; 

– регулятор кута або жорсткий корпус і приводний вал розташо-

вані між силовою секцією і опорним вузлом та призначені для роботи 

з високим крутним моментом; 

– для ускладнених умов буріння та великої глибини свердловин 

компанія створює конструкції опорних вузлів, які витримують високі 

навантаження і крутний момент та мають підвищену надійність і дов-

говічність; 

– компанія створює опорні вузли, які змащуються мастилом  

(герметизовані) або промивальною рідиною (відкриті). 
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Недоліки – нагрівання статора внаслідок явища гістерезису.10  

Гвинтові вибійні двигуни компанії Wenzel Downhole Tools  

виготовляються типорозмірів: 241 мм, 203 мм, 165 мм (171 мм), 121 мм, 

79 мм і характеризуються: 

– оптимальними кінематичними характеристиками, які забезпе-

чують ефективне відпрацювання доліт; 

– мінімальними осьовими габаритами, що дозволяють викорис-

товувати ГВД при бурінні похило-скерованих і горизонтальних свер-

дловин і бічних стовбурів; 

– простотою збірки та ремонту. 

Силові пари ГВД мають різну конфігурацію і наповнені масти-

лом, шпиндельні секції забезпечують високі крутні моменти, плав-

ність запуску і роботи двигунів у різних геолого-технічних умовах і 

при різних кутах нахилу свердловини. 

Гвинтові вибійні двигуни High Build Motor (HB21) з укоро-

ченою шпиндельною секцією. 

Особливістю гвинтових вибійних двигунів High Build Motor 

(HB21) із укороченою шпиндельною секцією (рис. 4.4) є те, що  

відстань від торця вихідного валу до регулятора кута складає всього 

800 мм, тоді як стандартні опори M6 Millenium мають відстань 1725 мм. 

Це дозволяє збільшити інтенсивність набору зенітного кута майже у  

2 рази та зменшити кількість спуско-підіймальних операцій для зміни 

кута перекосу, а також надає можливість одночасно додавати обертів 

ротором без ризику пошкодження двигуна. 

Укорочена шпиндельна секція забезпечує високі темпи набору 

зенітного кута і збільшення швидкості поглиблення свердловини вна-

слідок можливості обертання бурильної колони ротором. 

Гвинтовий вибійний двигун High Build Motor (HB21) з укороче-

ною шпиндельною секцією найбільше підходить для буріння похило-

скерованих і горизонтальних нафтових і газових свердловин з викори-

                                                           
10 Зафіксований діапазон температур промивальної рідини в силовій секції ГВД досить ве-

ликий – від 30°С до 145°С. Причини нагрівання промивальної рідини потребують додатко-

вого вивчення, але свою роль відіграє зафіксоване у дослідженнях (Andoskin, Vyguzov, 

Kuznetsov, Khayrullin, & Novikov, 2014) явище гістерезису, в результаті якого при кожному 

циклі відбувається виділення тепла і саморозігрів гумової обкладки, а також нагрівання 

бурового робочого елемента і, очевидно, перетворення частини тиску в тепло в парі ―ротор 

– статор‖. Нагрівання спричиняє додатковий чинник зносу статора. Крім того, нагріта 

промивальна рідина не охолоджує робочий інструмент долота. 

http://mining.in.ua/articles/volume11_3/02.pdf 

 
 

http://mining.in.ua/articles/volume11_3/02.pdf
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станням в якості промивальної рідини води або бурового розчину гус-

тиною не більше 2000 кг/м3, при вибійній температурі (до 120 °С).  

Двигун з укороченою шпиндельною секцією дозволяє отримати 

вищу інтенсивність набору кута завдяки скороченню відстані між ре-

гулятором кута і долотом. Завдяки цьому він найбільше підходить для 

буріння горизонтальних свердловин з малим і середнім радіусом і  

бічних стовбурів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Гвинтовий вибійний двигун High Build Motor 

(HB21) з укороченою шпиндельною секцією 

Двигун має наступні експлуатаційні характеристики: 

– герметичний і маслонаповнений підшипниковий вузол; 

– регулювання кута перекосу від 0 до 2°; 

– адаптований для досягнення більш високої інтенсивності  

набору кута з можливістю обертання компоновки ротором зі встанов-

леним кутом перекосу; 

– здатний до передачі надзвичайно високого крутного моменту; 

– може використовуватись із статорами з твердої гуми й іншими 

високомоментними силовими парами; 

– використовується карданна передача здатна передавати висо-

кий обертовий момент. 

Гвинтові вибійні двигуни High Build Motor (HB21) дають мож-

ливість здійснювати процес буріння, при реалізації високого моменту 

сили і низької частоти обертання на вихідному валу. Контроль над  

роботою двигуна можна здійснювати за зміною тиску на бурових  

насосах, оскільки перепад тиску на гвинтовому двигуні пропорційний 

моменту на його валу. 

Силова секція призначена для перетворення енергії потоку  

промивальної рідини в обертальний рух ротора і передачі цього руху 

на вал шпиндельної секції. 

Робочими органами двигуна є ротор і статор. Статор виконаний 

у вигляді сталевого корпусу, до внутрішньої поверхні якого привул-
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канізована гумова обкладка з внутрішніми гвинтовими зубами лівого 

спрямування. Сталевий ротор має зовнішні гвинтові зуби. Величина 

кроку гвинтових ліній зубів ротора і статора пропорційна числу їх  

зубів. 

Шпиндельна секція призначена для сприйняття осьових і радіа-

льних навантажень, що діють на двигун, і включає в себе опорні під-

шипники і радіальні опори ковзання. 

Таблиця 4.1 – Технічні характеристики двигуна High Build 

Motor (HB21) 

Найменування 
Британська імперська 

система 
Метрична система 

Номінальний розмір ГВД 6.50" 165 мм 

Відстань від долота до кривого 

регульованого перехідника 
31,5" 800 мм 

Діаметр свердловини 7 7/8" – 9 7/8" 200 – 250 мм 

Приєднувальна різьба для долота 
4 1/2" Reg 

(ГОСТ: З-117) 

4 1/2" Reg 

(ГОСТ: З-117) 

Верхня приєднувальна різьба 
NC 50 (4 1/2" IF) 

(ГОСТ: З-133) 

NC 50 (4 1/2" IF) 

(ГОСТ: З-133) 

Максимальне навантаження на 

долото 
68,500 фунт 30 450 даН 

Максимальне натяжне зусилля 

при зворотній проробці 
55,200 фунт 24 500 даН 

Максимальне натяжне зусилля 597,000 фунт 265 400 даН 

Вага двигуна 2100 фунт 970 кг 

Довжина двигуна 28,08 фут 8,56 м 

Момент закручування АКО 

(S21) 
30,000 фут фунт 40 700 Н·м 

Момент закручування 

стабілізатора 
12,000 фут фунт 16 300 Н·м 

Розмір стабілізатора 8 3/8" 212,73 мм 

Гвинтові вибійні двигуни Wenzel M6 Millenium призначені 

для буріння вертикальних, похило-спрямованих та горизонтальних і 

пологих нафтових і газових свердловин із використанням в якості 

промивальної рідини води або бурового розчину з густиною не більше 

2000 кг/м3, при вибійній температурі не більшій 120 °С. 

Застосування двигунів Wenzel M6 Millenium дозволяє здійсню-

вати процес буріння, при реалізації високого моменту сили і низької 

частоти обертання на вихідному валу. 

Термін служби двигуна може скоротитися, при: 

– вмісті піску більше 1 %; 
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– твердої фази більше 5 %; 

– хлоридів більше 30 000 РРМ. 

Промивальна рідина з pH менше 4 або більше 10 може також  

спричинити пошкодження еластоміра статора. 

Таблиця 4.2 – Технічні характеристики двигуна Wenzel M6 

Millenium  

Найменування 
Британська  

імперська система  
Метрична система 

Діапазон подачі 300 – 600 галон / хв. 1140 – 2270 л / хв. 

Діапазон обертання 78 – 157 об / хв. 78 – 157 об / хв. 

Співвідношення швидкості обер-

тання 
0,26 об / галон 0,069 об / л 

Рекомендуємий максимальний 

диференційний тиск 
1 500 psi 10 340 кПа 

Співвідношення моменту 9,07 фут фунт / psi 1,78 Нм / кПа 

Момент при максимальному ди-

ференційному тиску 
13 600 фут фунт 18 450 Нм 

Гальмівний крутний момент 27 200 фут фунт 36 900 Нм 

Відстань від долота до кривого  

регульованого перехідника 
5,64 фут 1,72 м 

Відстань від долота до кривого 

нерегульованого перехідника 
4,71 фут 1,43 м 

Діаметр свердловини 7 7/8" – 9 7/8" 200 – 251 мм 

Верхня приєднувальна різьба 
NC 50 (4 1/2" IF) 

(ГОСТ: З-133) 

NC 50 (4 1/2" IF) 

(ГОСТ: З-133) 

Приєднувальна різьба до долота 4 1/2" Reg (З-117) 4 1/2" Reg (З-117) 

Максимальне навантаження на 

долото 
90 200 фунт 40 120 даН 

Максимальне натяжне зусилля 

при зворотній проробці 
85 600 фунт 38 075 даН 

Максимальне натяжне зусилля 780 000 фунт 347 000 даН 

Вага двигуна 2 570 фунт 1 170 кг 

Довжина двигуна 32,08 фут 9,78 м 

Момент закручування АКО (S22) 35 000 фут фунт 47 450 Н·м 

Момент закручування АКО (S14) 30 000 фут фунт ліва 40 670 Н·м ліва 

Момент закручування 

стабілізатора 
12 000 фут фунт 16 300 Н·м 

Розмір стабілізатора 8 3/8" 212,73 мм 

Фактичний робочий час двигуна залежить від динамічної  

робочої ситуації на свердловині: стану промивальної рідини, бурової 

установки, гідравліки, навантажень, порід і динамічних сил при  
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бурінні. Орієнтовний середній робочий час може скласти 160 –  

180 годин при нормальній експлуатації. 

Гвинтові вибійні двигуни Wenzel M6 Millenium мають західність 

7/8. Їхні герметизовані маслонаповнені опори розроблені спеціально 

для роботи в надскладних умовах буріння, щоб витримувати ультра-

високомоментні силові навантаження. Окремі підшипники розрахова-

ні на високі осьові навантаження на долото при бурінні, а також під 

час проробки. 

 

4.3. Турбобури 

 

Турбобур – вибійний гідравлічний двигун, в якого гідравлічна 

енергія потоку промивальної рідини перетворюється в механічну  

роботу обертання вихідного валу, сполученого з породоруйнуючим  

інструментом. Робочим органом, в якому відбувається перетворення 

енергії, є багатоступенева турбіна осьового лопатевого типу. 

Турбобур містить корпус, турбінний вал, вал осьової опори з 

внутрішньою циліндричною порожниною, послідовно встановлені на 

турбінному валу ротори турбін, а у корпусі – статори турбін, радіальні 

опори, гайку турбінного валу, осьову опору, ніпель, канал, що забез-

печує гідравлічний зв'язок порожнини останнього ротора турбіни і 

внутрішньої циліндричної порожнини вала осьової опори. Турбінний 

вал і вал осьової опори з'єднані між собою за допомогою різьби. 

Турбобур встановлюють безпосередньо над породоруйнуючим 

інструментом, а джерелом енергії і крутного моменту є тиск потоку 

рідини, що рухається під напо-

ром бурового насоса. 

Потік промивальної рідини 

через бурильну колону подаєть-

ся у перший ступінь турбобура. 

У статорі першого ступеня  

(рис. 4.5) відбувається форму-

вання напрямку потоку рідини. 

Таким чином, статор є апаратом 

турбіни, який направляє потік 

промивальної рідини. 

Рисунок 4.5 – Принцип дії турбіни 

1 – зовнішній обід статора; 2 – лопатка статора; 3 – внутрішній обід 

статора; 4 – внутрішній обід ротора; 5 – лопатки ротора; 6 – зовніш-

ній обід ротора 
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Потоки рідини з каналів статора надходять на лопатки ротора під 

заданим кутом (рис. 4.6) і здійснюють силовий вплив на ротор, вна-

слідок якого енергія руху рідини створює сили, які прагнуть поверну-

ти ротор, жорстко пов'язаний з валом турбіни. Потік рідини з каналів 

ротора першого ступеня надходить на лопатки направляючого апарату 

другого ступеня, де знову відбувається формування напрямку руху 

потоку рідини і подача її на лопатки ротора другого ступеня. На рото-

рі другого ступеня також виникає крутний момент. 

У результаті рідина під дією енергії тиску, проходить усі ступені 

турбіни турбобура і через спеціальний канал підводиться до породо-

руйнуючого інструменту. У багатоступеневих турбобурів крутні  

моменти усіх ступенів підсумовуються на валу. У процесі роботи тур-

біни на статорах, закріплених нерухомо у корпусі турбобура, створю-

ється реактивний момент, рівний за значенням, але протилежний за 

напрямом. Реактивний момент через корпус турбобура передається на 

бурильні труби і здійснює їх закручування на певний кут, що зале-

жить від жорсткості і довжини бурильної колони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Профілі статора і ротора турбіни 

Під характеристикою турбіни турбобура розуміють залежність 

її потужності N, крутного моменту М, коефіцієнта корисної дії η та  

ерепаду тиску Δр від частоти обертання n при заданій витраті прока-

чуваної через неї промивальної рідини Q. 

Характеристика турбіни зображується у вигляді кривих, побудо-

ваних у прямокутній системі координат за даними стендових випро-

бувань декількох ступенів турбіни або зібраного турбобура (рис. 4.7). 
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Залежність крутного моменту на валу турбобура від частоти 

обертання ротора майже прямолінійна. Тому, чим більша частота обе-

ртання валу, тим менший крутний момент і навпаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Характеристика турбіни турбобура 

У зв'язку з цим розрізняють два режими роботи турбіни: гальмі-

вний, при якому n = 0, а крутний момент досягає максимального  

значення (М = Мmах) і холостий, коли частота обертання досягає  

максимального значення (n = nmах), М = 0. 

Різноманітні умови, в яких працюють турбобури, зумовили не-

обхідність створення кількох їх конструктивних різновидностей 

(табл. 4.3). У практиці буріння використовують турбобури: односек-

ційні типу Т12, секційні, шпиндельні, високомоментні (з похилою  

лінією тиску), колонкові (для буріння з відбором керна), для буріння 

похилих свердловин, редукторні, реактивно-турбінні бури (РТБ) тощо. 

Односекційні турбобури складаються з деталей двох груп – тих, 

що обертаються, і нерухомих (рис. 4.8). Деталі, що обертаються, роз-

міщуються на валу у такій послідовності: втулка нижньої радіальної 

опори, упорне кільце і 33 ступені турбіни, втулка середньої опори і 

середня опора, 33 ступені турбіни, друга втулка середньої опори,  

середня опора і 34 ступені турбіни, регулювальне кільце, диск п'яти, 

кільце п'яти і нижній підп'ятник. Потім установлюється другий ком-

плект деталей опори: диск п'яти, кільце п'яти, підп'ятник і т. п. Зібра-

вши 12 комплектів деталей опори, загвинчують роторну гайку, наді-

вають ковпак і гайку закріплюють контргайкою. При загвинчуванні 
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роторної гайки диски підп'ятників, кільця підп'ятників, ротори втулки 

середніх опор притискуються один до одного. 

Потім до корпусу ту-

рбобура пригвинчують пе-

рехідник, всередині якого 

встановлюють розпірну 

втулку, і вал із зібраними 

деталями вставляють у  

корпус турбобура через 

його нижній кінець. 

Потім ніпель, який 

має всередині гумове  

облицювання, вкручують у 

корпус. При цьому ніпель 

своїм торцем стискує між 

собою статори, середні 

опори, регулювальне кіль-

це, підп'ятники, розпірну 

втулку і притискує їх до 

упору у верхній частині 

корпусу турбобура. Таким 

чином здійснюється жорс-

тке фрикційне кріплення 

усіх деталей, що оберта-

ються на валу турбобура і 

всіх нерухомих деталей у 

корпусі турбобура. 

Промивальна рідина з 

бурильної колони потрап-

ляє через перехідник у  

корпус турбобура. Прой-

шовши через отвори в не- 

Рисунок 4.8 – Схема односекційного турбобура 

а – турбобур у зібраному вигляді; б – один ступінь верхньої радіально-

упорної опори; в – один ступінь турбіни; г – середня опора; д – ніпель;  

1 – перехідник; 2 – корпус турбобура; 3 – гайка; 4 – розпірна втулка;  

5 – диск п’яти; 6 – підп’ятник; 7 – кільця п’яти; 8 – регульоване кільце; 

9 – статор; 10 – ротор; 11 – вал; 12 – втулка середньої опори; 13 – се-

редня опора; 14 – упорне кільце; 15 – втулка нижньої опори; 16 – ніпель 
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Таблиця 4.3 – Технічні характеристики турбобурів і турбобурів-

відхилювачів 

Найменування і шифр 

З
о

в
н

іш
н

ій
  

д
іа

м
ет

р
, 
м

м
 

Д
о

в
ж

и
н

а,
 м

 

В
и

тр
ат

а 
(Q

),
 

м
3
/с

 

Ч
ас

то
та

 (
n

),
 с

–

1
 

М
о

м
ен

т,
 (

М
),

 

Н
м

 

П
ер

еп
ад

 (
Р

),
 

М
П

а 

М
ас

а,
 к

г 

Шпиндельний 3-х секцій-

ний 3Т105К 

105 13,40 0,10 13,3 294 7,1 590 

Шпиндельний 3-х секцій-

ний 3ТСШ1-172 

172 25,40 0,020 8,3 1127 5,1 3530 

Шпиндельний 3-х секцій-

ний 3ТПС-172 

172 26,20 0,025 6,6 1568 5,0 3325 

Шпиндельний 2-х секцій-

ний 2ТПС-172М 

172 18,40 0,025 6,25 1764 6,8 2290 

Шпиндельний 3-х секцій-

ний 3ТСШ1-195 

195 25,70 0,030 7,25 1558 4,8 4790 

Шпиндельний 3-х секцій-

ний 3ТСШ2-195 

195 25,85 0,030 7,5 1758 5,7 4320 

Шпиндельний 2-х секцій-

ний 2Т-195К 

195 19,59 0,030 8,0 1862 6,4 3225 

Шпиндельний 3-х секцій-

ний 3Т-195К 

195 25,85 0,028 7,5 2352 8,6 4500 

Шпиндельний 1-но секцій-

ний Т12РТ-240 

240 8,21 0,055 12,0 2450 5,5 2017 

Шпиндельний 1-но секцій-

ний ТУ-240К 

240 8,68 0,055 11,5 2450 6,2 2320 

Шпиндельний 2-х секцій-

ний 2Т-240К 

240 17,00 0,040 7,9 3577 7,7 4560 

Шпиндельний 3-х секцій-

ний 3Т-240К 

240 23,75 0,035 6,9 4088 8,9 6420 

Шпиндельний 3-х секцій-

ний А9ГТШ 

240 23,29 0,045 4,1 2998 5,6 6165 

Безшпиндельний 3-х сек-

ційний 3ТУ-240КД 

240 23,25 0,040 2,9 5488 10,3 5810 

Відхилювач ТО-105Р 105 7,60 0,012 3,8 882 6,1 420 

Відхилювач ТО2-195 195 10,11 0,030 8,6 852 4,0 1774 

Відхилювач ТО-195К 195 10,11 0,030 8,3 950 4,1 1774 

Відхилювач ТО2-240 240 10,17 0,045 7,0 1342 3,1 2506 

Відхилювач ТО-240К 240 10,17 0,045 6,6 1489 3,4 2734 
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рухомих підп'ятниках, вона надходить у першу турбіну. Переходячи із 

турбіни в турбіну і через отвори у двох середніх опорах, рідина над-

ходить всередину вала турбобура по отворах, які є в упорному кільці, а 

далі до долота. 

У процесі роботи турбобура на його вал діє осьове навантажен-

ня, що складається із сил, направлених вниз (від перепаду тиску і ваги 

деталей, що обертаються) і вверх (від реакції вибою свердловини). 

Осьове навантаження у турбобурі сприймає п'ята, яка складаєть-

ся з 12 комплектів деталей (диск, кільце і підп'ятник). Підп'ятник у  

середній частині і по внутрішньому ободу облицьований гумою.  

Залежно від напрямку осьового навантаження, диски, обертаючись  

разом з валом, верхньою або нижньою поверхнею опираються на  

гумове облицювання підп'ятників. 

Під час роботи турбобура на вал діють і радіальні навантаження, 

які сприймають чотири радіальні опори. 

Роль верхньої опори виконують кільця п'яти у підп'ятнику.  

Середні опори, внутрішні ободи яких облицьовані гумою, сприймають 

радіальні навантаження у середній частині вала турбобура. Нижньою 

радіальною опорою служить ніпель, внутрішня поверхня якого обли-

цьована гумою. 

Односекційні турбобури застосовуються при бурінні вертикаль-

них і похилих свердловин невеликої глибини. 

Секційні турбобури типу ТС складаються з двох і більше сек-

цій, які з'єднані між собою послідовно за допомогою конічних муфт. 

Крутний момент від валів верхніх секцій до валів наступних сек-

цій передається через конусно-шліцеві напівмуфти. Нижня секція  

виконана так, що вона може використовуватись самостійно. Вона від-

різняється від односекційного турбобура типу Т12 конструкцією вер-

хньої частини валу, яка являє собою конусну поверхню, сполучену з 

напівмуфтою і призначеною для з'єднання з валом другої секції, а та-

кож кількістю турбін та опорних комплектів (дисків п'яти, підп'ятни-

ків і кілець п'яти) у верхній опорі. 

Кількість опорних комплектів у верхній опорі збільшено до 18 – 

25, так як верхня опора сприймає сумарні осьові навантаження, що 

виникають в усіх секціях. Між опорами розміщено, зазвичай,, 80 - 100 

турбін. 

Загальна кількість турбін у двосекційного турбобура – 200 і  

більше, а у трисекційного – до 350. Збільшення кількості секцій  

дозволило значно підвищити глибину буріння турбінним способом. 
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Секційні уніфіковані шпиндельні турбобури типу ТСШ1 (ЗТСШ1-

172, 3ТСШ1-195, 3ТСШ1-195ТЛ и 3ТСШ1-240). 

З метою спрощення експлуатації турбобурів осьова опора вине-

сена в окрему секцію – 

шпиндель (рис. 4.9). Це 

вдосконалення дозво-

лило проводити зміну 

на буровій найбільш 

швидкозношуваних ву-

зла турбобура – його 

опори.  

Гумометалева 

п'ята, добре працює 

при використанні в 

якості промивальної 

рідини води або глини-

стих розчинів з віднос-

но низьким вмістом 

твердої фази, а також 

при невисоких значен-

нях перепаду тиску на 

долоті. 

Радіальна кульова 

опора турбобура, являє 

собою багатоступінча-

стий кульковий підши-

пник (вальниця) двос-

торонньої дії. 

 

Рисунок 4.9 – Схема шпинделя турбобура 

а – шпиндель в зібраному вигляді; б – середня опора; в – осьова гумо-

во-металева опора; г – упорна радіально-кульова опора;1 – перехід-

ник; 2 – конусно-шліцева напівмуфта; 3 – вал шпинделя; 4, 5 – регулю-

вальне кільце; 6 – сальникові ущільнення; 7 – підкладні втулки;  

8 – втулки радіальних опор; 9 – середні опори; 10 – корпус;  

11 – комплект опор; 12 – ніпель; 13 – диск п’яти; 14 – кільце п’яти; 

15 – облицювальна гума; 16 – підп’ятник; 17 – розпірна втулка 

Секційні уніфіковані шпиндельні турбобури типу 3ТСШ призна-

чені для буріння свердловин шарошковим і алмазними долотами.  
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Вони складаються з трьох турбінних і однієї шпиндельної секції.  

У шпинделі встановлена непроточна гумометалева осьова опора, 

яка виконує також функцію ущільнення валу турбобура. У кожній  

турбінній секції розміщено близько 100 ступенів турбіни, по чотири 

радіальні опори і по три щаблі запобіжної осьової п'яти, яка застосо-

вується для усунення небезпеки зіткнення роторів і статорів турбіни 

із-за зносу шпиндельного підшипника у процесі роботи. 

Турбобури з редуктором вставкою типу РМ призначені для ефек-

тивного використання шарошкових доліт із оливонаповненими опорами 

при технологічно необхідній витраті промивальної рідини і зменшеним 

порівняно з іншими гідравлічними двигунами перепадом тисків. 

Оливонаповнений редуктор-вставка застосовується у поєднанні з 

турбінними секціями і шпинделем серійних турбобурів. Редуктор-

вставка, забезпечений планетарною передачею і системою оливозахи-

сту передачі і опор, встановлюється між шпинделем і турбінними сек-

ціями. 

Планетарна передача дворядна, зубчаста, з косозубим зачеплен-

ням Новикова. Система оливозахисту має ущільнення торцевого типу. 

Вихідний вал за допомогою шліцевої муфти з'єднаний з валом шпин-

деля, а вхідний вал за допомогою напівмуфти – з турбінними секціями. 

Редуктор-вставка являє собою автономний вузол, який може бу-

ти замінений безпосередньо на буровій. Середнє напрацювання на  

відмову оливонаповненого редуктора становить 100 – 115 год, а при 

бурінні свердловин з високими вибійними температурами (понад  

150 оС) – близько 40 год. 

У шифрі турбобурів вказується: КД – турбобур безшпиндельний 

турбінно-гвинтовий з уніфікованих модульних турбінних секцій і сек-

цій гвинтового двигуна, з’єднання секцій конусно-гвинтовою муфтою, 

опора розміщена внизу; 

П – турбобур з плаваючим ротором; 

К – у турбобурі використовуються турбіни з пониженою висо-

тою ступеня; 

У – універсальні турбобури, дозволяють приєднувати секції гви-

нтового двигуна; 

РТ – турбобури, призначені для використання в агрегатах РТБ; 

ТО – турбобур-відхилювач; 

Р – турбобур із редуктором. 
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4.4. Електробури 

 

Електробур – це вибійний буровий двигун, який перетворює 

електричну енергію у механічну на вихідному валу. Електробур скла-

дається з електродвигуна, шпинделя і системи захисту цих механізмів 

від проникнення промивальної рідини (рис. 4.10). 

Електродвигун являє собою високовольтну, трифазну, асинхрон-

ну маслозаповнену машину з короткозамкнутим ротором. Він монту-

ється у трубних секціях, з'єднаних одна з одною за допомогою коніч-

ної різьби. 

Рисунок 4.10 – Загальна схема електробура 

1 – кабельний вхід; 2 – перехідник під елеватор; 3 – гумова діафрагма 

компенсатора; 4 – поршень компенсатора; 5 – пружина;6 – циліндр 

компенсатора; 7 – верхній з’єднувальний корпус статора двигуна;  

8 – верхній сальник двигуна; 9 – вал двигуна; 10 – пакет магнітопрові-

дної сталі статора; 11 – корпус статора; 12 – проміжний підшипник 

двигуна; 13 – нижній підшипник двигуна; 14 – корпус шпинделя;  

15 – зубчаста муфта;16 – радіально-осьовий підшипник;17 – вал 

шпинделя; 18 – поршень компенсатора шпинделя;19 – пружина ком-

пенсатора; 20 – сальник шпинделя; 21 – перехідник на долото 

У корпусі статора запресовані пакети магнітопровідної сталі, що 

чергуються з пакетами немагнітопровідної сталі. Вихідні кінці обмо-

ток, які закладені в пазах статора, приєднані до кабелю, через який  

підводиться струм до електродвигуна. 
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Ротор складається з пустотілого вала, на якому розміщені секції 

з короткозамкнутими алюмінієвими клітками. Між секціями встанов-

лені кульові підшипники, які сприймають радіальні навантаження. 

Осьове навантаження сприймають опорні кульові підшипники. 

Ущільнення кінців вала двигуна досягається з допомогою ниж-

нього і верхнього сальників. Щоб запобігти проникненню у двигун 

промивальної рідини через сальники, тиск мастила у порожнині дви-

гуна повинен бути дещо вищим (на 0,2 – 0,3 МПа) від тиску промива-

льної рідини, що протікає через електробур. 

Для цього у верхній частині корпуса електробура є три лубрика-

тори, один із яких заповнений в'язким авіаційним мастилом і сполуче-

ний з верхнім сальником, а два інших заповнені трансформаторним 

мастилом і зв'язані з порожниною двигуна. Зверху лубрикатори відк-

риті, і тому тиск промивальної рідини передається через поршні, які 

встановлені у лубрикаторі, а надлишковий тиск створюється деталь-

ними пружинами. Крім того, лубрикатори забезпечують постійне  

поповнення мастила, що витрачається через сальники, а також регу-

люють тиск у двигуні при нагріванні мастила у процесі роботи. 

До нижньої частини двигуна приєднується корпус шпинделя, у 

радіальних і упорних підшипниках якого змонтований його пустоті-

лий вал. У середній частині шпинделя розміщений лубрикатор з пру-

жиною, яка створює надлишковий тиск мастила у порожнині шпинде-

ля. Пустотілий вал шпинделя захищений знизу від попадання проми-

вальної рідини торцевим сальником. Шпиндель також заповнений 

трансформаторним мастилом. Вали двигуна і шпинделя з'єднані зуб-

частою муфтою, а герметизація з'єднання досягається за допомогою 

шарнірного ущільнення. 

До нижнього кінця вала шпинделя через перехідник приєднуєть-

ся долото. 

Кутова швидкість обертання вала електродвигуна визначається 

швидкістю обертання магнітного поля статора та обчислюється за  

формулою: 

   
   

 
     , 

де f – частота струму; 

р – кількість пар полюсів електродвигуна; 

s – ковзання ротора відносно статора. 

У двигунах електробурів величина ковзання при номінальному 

завантаженні s = 0,08 – 0,12. При збільшенні або зменшенні заванта-

ження двигуна ковзання s також змінюється. На рисунку 4.11 показа-
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но графік залежності обертового моменту двигуна електробура від  

ковзання ротора відносно статора s. 

При пуску двигун розвиває обертовий момент Мпуск. (при ω = 0 і  

s = 1), який зменшується до мінімального Мmin, потім з підвищенням 

частоти обертання момент досягає максимального значення Мmax і  

далі знижується до значення, рівного моменту опору на валу. Права 

частина кривої від Мmax називається робочою зоною, а ліва – пусковою 

зоною характеристики. 

Обертовий момент на валу електробура Ме, визначається як: 

         , 

де і – передавальне число редуктора; 

      – коефіцієнти корисної дії відповідно шпинделя і редуктора; 

М – обертовий момент, який розвиває електродвигун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Залежність крутного моменту електробура від  

ковзання 

Для роботи двигун розраховується за номінальним моментом, 

якому відповідає номінальна паспортна потужність двигуна. 

Права частина кривої від максимального моменту називається 

робочою областю, а ліва частина – пусковою областю характеристики. 

Колона бурильних труб служить для підтримки електробура, 

сприйняття реактивного моменту, подачі до вибою промивальної  

рідини і розміщення у ній струмопідводу. 

Електроенергія до електробура підводиться від силового транс-

форматора по зовнішньому кабелю, який підвішений до бурового 

шланга і по кабелю, змонтованому всередині бурильної колони. Дов-
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жина кабелю рівна довжині застосовуваних бурильних труб. Секція 

двожильного кабелю на одному кінці має двоконтактний стержень, а 

на другому – двоконтактну муфту. Контактні муфти і стержень вико-

нані з гуми, в якій завулканізовані мідні контактні кільця з шинами. 

Шини одним кінцем припаяні до контактного кільця, а другим – до 

жил кабелю. При згвинчуванні бурильних труб контактний стержень 

входить у контактну муфту і секції кабелю з'єднуються між собою. 

Таблиця 4.4 – Технічні характеристики електробурів 

Параметри 

Електробур 

Е
2

9
0

-1
2
А

М
-В

5
 

Е
2

4
0

-8
А

М
-В

5
 

Е
1

9
0

-8
В

5
 

Е
1

9
0

-8
М

 

Е
1

6
4

-8
В

5
 

Е
1

6
4

-8
М

Р
 

Е
1

6
4

-8
Р

 

Зовнішній діаметр корпусу, мм 290 240 190 190 164 164 164 

Номінальна потужність, кВт 180 210 125 32 65 45 45 

Напруга, В 1750 1700 1300 600 1100 1000 930 

Сила струму, А: 

робоча номінальна 

холостого ходу при 

номінальній напрузі 

 

123 

 

121 

 

144 

 

110 

 

125 

 

95 

 

45 

 

34 

 

80 

 

80 

 

61,5 

 

– 

 

65 

 

– 

Частота обертання, с
–1

 7,6 11,5 11,2 1,1 11,3 3,9 3,9 

Обертовий момент, кН 
. 
м: 

номінальний 

максимально допустимий 

 

5,1 

11,0 

 

2,97 

7,6 

 

1,8 

3,8 

 

4,45 

6,23 

 

1,1 

2,4 

 

2,0 

4,0 

 

2,0 

4,0 

Максимальне навантаження на 

долото, кН 
350 350 300 350 300 200 200 

Для зменшення частоти обертання долота використовують реду-

кторні електробури. Редуктор-вставку розміщують між електродвигу-

ном і шпинделем. Буріння за допомогою електробурів має ряд  

переваг порівняно з використанням інших вибійних двигунів: 

1. незалежність потужності і частоти обертання вала електробура 

від кількості і властивостей промивальної рідини; 

2. можливість вести контроль за роботою долота на вибої і запо-

бігати аваріям із ним; 

3. можливість автоматизувати процес буріння при найкращому 

використанні потужності; 

4. використання спеціальної апаратури при бурінні похило-

направлених свердловин; 
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5. використання будь-яких видів промивальних рідин і циркуля-

ційних агентів. 

До недоліків застосування електробурів належать: 

1. необхідність джерела постачання електроенергії і спеціально-

го обладнання; 

2. недосконалість системи струмопідводу, що призводить до час-

тих пробоїв в ізоляції; 

3. неможливість регулювання частоти обертання внаслідок жор-

сткої характеристики двигуна; 

4. електробури застосовують при невисоких вибійних температурах; 

5. необхідність застосування спеціальних бурильних труб; 

6. великі втрати напруги у системі струмопроводу. 

Електробури випускаються за технічними умовами (табл. 4.4). 

 

Контрольні питання 

1. Яке призначення гвинтових вибійних двигунів? 

2. Які основні елементи робочих органів гвинтових вибійних  

двигунів? 

3. До якого класу машин за принципом дії належать гвинтові 

вибійні двигуни? 

4. Яке призначення шпиндельної секції гвинтового вибійного  

двигуна? 

5. Яке призначення гвинтових вибійних двигунів з укороченою 

шпиндельною секцією? 

6. Які види гідравлічних вибійних двигунів застосовуються для 

буріння нафтових і газових свердловин? 

7. З яких основних вузлів складається турбобур? 

8. Як з'єднуються між собою турбінний вал турбобура і вал 

осьової опори? 

9. Які типи турбобурів використовують у практиці буріння? 

10. З яких вузлів складається електробур? 

11. Що являє собою двигун електробура? 

12. Які типи електробурів використовують для зменшення  

частоти обертання долота? 
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РОЗДІЛ 5. РОТОРНІ КЕРОВАНІ СИСТЕМИ  

 

5.1. Сучасні роторні керовані системи 

 

Буріння свердловин складної просторової орієнтації потребує 

попередніх обчислень, проєктування траєкторій свердловин і викори-

стання сучасної техніки та новітніх технологій для їх прокладання. 

Понад 20 % світового обсягу похило-скерованого буріння здійснюєть-

ся за допомогою роторних керованих систем (РКС). 

Застосування РКС (Power Drive) забезпечує підвищення швидко-

сті прокладання, зниження звивистості, крутильних і осьових наван-

тажень, а також явища підклинювання-провертання (Stіск&S1ір) порі-

вняно з похило-скерованим бурінням з використанням гвинтових  

вибійних двигунів (ГВД). При використанні РКС забезпечується мож-

ливість буріння довших інтервалів із рівномірним діаметром стовбура, 

що полегшує спускання обсадних колон. У світі поширені РКС таких 

провідних компаній як «Sсhlumbеrgеr» (рис. 5.1), «Wеаthеrfоrd», 

«Сіnеmах». 

Рисунок 5.1 – Загальний (схематичний) вигляд РКС, Power Drive 

компанії «Schlumberger» 

а – приймач даних у реальному часі; б – компоновка РКС у зборі;  

в – гнучка ОБТ із каналом для передачі даних у реальному часі; 

1 – гнучка ОБТ; 2 – калібратор; 3 – модуль системи керування;  

4 – відхиляючий модуль; 5 – приймач даних; 6 – гнучка ОБТ у розрізі 

Роторна-керована система «Power Drive» компанії 

«Schlumberger» складається з таких основних елементів: 

– гнучкого патрубка для зниження жорсткості компоновки низу 

бурильної колони (КНБК), можливості зміни параметрів траєкторії 

свердловини; це канал зв’язку між РКС і телесистемою; 
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– калібратора, що є третьою точкою контакту зі стінкою сверд-

ловини і забезпечує контроль параметрів кривизни. Існують три типи 

калібраторів: колонний, інтегрований і рукавного типу, що дає змогу 

варіювати положення і розміри для забезпечення необхідного компо-

нування КНБК; 

– модуля системи керування – комплекту геостаціонарної елект-

роніки, що складається з електронних давачів (антен) усередині нема-

гнітних обважнених бурильних труб (НОБТ). Основне призначення – 

контроль за розташованим нижче відхиляючим (наддолотним) моду-

лем; 

– розташованого безпосередньо над долотом відхиляючого (над-

долотного) модуля, призначеного для перетворення гідравлічної енер-

гії промивальної рідини на механічну енергію, необхідну для прокла-

дання стовбура свердловини згідно з проєктною траєкторією (рис. 5.2). 

 

Рисунок 5.2 – Схема механічної частини відхиляючого (наддолот-

ного) модуля РКС «Power Drive» компанії «Schlumberger» 

До нового покоління РКС належить система «Revolution» компа-

нії «Wеаthеrfоrd». За допомогою цієї системи ефективно контролюють 

викривлення стовбура, при цьому забезпечується плавність його ви-

гину, зменшується жолобоутворення. Основна перевага цієї конструк-

ції полягає в тому, що в системі є статичний (нерухомий) центратор, 

довжиною 1,3 м без рухомих внутрішніх частин, та елементи, які  

можуть бути перекриті частинками породи чи кольматантами. При 

бурінні інтервалів стабілізації у модуль електроніки задають значення 

зенітного кута і азимуту і РКС «бере керування на себе», і тим самим, 

за потреби, самостійно корегує траєкторію. Параметри траєкторії сто-

вбура свердловини оновлюються кожні 10 с, що уможливлює уник-

нення уступів при корегуванні. Технічну характеристику системи  

наведено в таблиці 5.1. 

До складу компоновки РКС «Revolution» входять п’ять основних 

елементів: 
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– відхилювач (нерухомий); 

– немагнітні обважнені бурильні труби; 

– модуль електроніки; 

– акумулятор; 

– наддолотний калібратор. 

При бурінні інтервалів стабілізації РКС працює в нейтральному 

положенні, за якого вал знаходиться по центру пристрою (рис. 5.3). 

Таблиця 5.1 – Характеристика РКС «Revolution» компанії 

«Wеаthеrfоrd» 

Характеристика РКС 120 мм 172 мм 210 мм 

Діаметр долота, мм 149,23–171,45 212,73–250,83 269,88–463,55 

Інтенсивність викрив-

лення, °/30 м 
0 – 10 0 – 10 0 – 7,5 

Частота обертання, с–1 0,83 – 4,16 0,83 – 4,16 0,83 – 4,16 

Максимальна витрата 

насосів, м3/с 
0,022 0,047 0,094 

Максимальне наван-

таження на долото, кН 
113 227 430 

Максимальний тиск, 

МПа 
173 173 173 

Максимальна темпе-

ратура, °С 
175 175 175 

Максимальне наван-

таження на розтяг, кН 
1134,0 1588,0 3176,0 

Для набирання траєкторії гідропоршні відхиляють вал від 

центральної осі, тим самим відхиляючи вісь обертання долота у про-

тилежному напрямку (рис. 5.4). 

РКС, які використовують для керування напрямку долота (poini-

the-bit), запобігають проблемам, що виникають при відхиленні долота 

вибійними двигунами (puch-the-bit). У РКС не використовують режим 

«слайдингу» для контролю напрямку свердловини, а постійно обер-

тають долото за заданою траєкторією. Обертання усієї бурильної ко-

лони запобігає прихопленню і спіральному скручуванню труб, забез-

печуючи передання необхідного навантаження на долото для оптимі-

зації швидкості проходження, економії часу і вартості робіт. 
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Рисунок 5.3 – Схема РКС «Revolution» при бурінні інтервалів 

стабілізації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Схема РКС «Revolution» при бурінні інтервалів 

набору кривизни 

Останніми роками при бурінні застосовуються КНБК із систе-

мою LWD геофізичних досліджень свердловин (ГДС), які відіграють 

значну роль у детальній оцінці пласта, особливо при бурінні складних 

за профілем свердловин із похило-скерованими і горизонтальними 

стовбурами. Один із таких пристроїв розміщений безпосередньо над 

системою РКС і є комбінацією сучасної системи телеметрії і ГДС,  

забезпечуючи гамма-каротаж і визначення питомого опору оточуючих 

порід (рис. 5.5). 
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При застосуванні РКС із комплексом LWD отримують якісні 

азимутальні геофізичні дані про пласт завдяки незмінності діаметра 

стовбура, що забезпечується внаслідок використання системи РКС. 

При цьому отримують високоякісні дані про гладкі і рівні стовбури, з 

гарантуванням проводження свердловини в центральній частині про-

дуктивного горизонту. Це дає змогу геофізикам виконувати геонавіга-

цію у пластах малої товщини.  

 

Рисунок 5.5 – Схема сучасної системи телеметрії та ГДС при 

бурінні 

Як наслідок еволюції РКС з’явилися моторизовані роторні-

керовані системи. Технологією передбачається встановлення гвинто-

вих вибійних двигунів (ГВД) у РКС для пришвидшення обертання до-

лота при збереженні точного контролю траєкторії стовбура свердло-

вини. 

Роторні-керована система з силовим приводом – це високоефек-

тивна система з повністю інтегрованим силовим приводом, у вигляді 

високомоментного вибійного двигуна, що перетворює гідравлічну 

енергію промивальної рідини на механічну. Ця енергія у поєднанні з 

обертанням від верхнього привода бурової установки значно підви-

щує потужність, яка надходить на долото. Це уможливлює викорис-

тання для буріння долота РDС і найоптимальніше застосування нава-

нтаження на долото, що сприяє підвищенню механічної швидкості 

проходження. Інтегрована силова секція обертає долото з великою 

швидкістю, за якої знижуються швидкість обертання основної части-

ни бурильної колони, торсійні вібрації та інші їх види характерні для 

традиційного роторного буріння. 

РКС широко застосовують при бурінні вертикальних свердловин 

у складних гірничо-геологічних умовах на родовищах, що перебува-

ють на початковій стадії розроблення, коли дані про фізико-механічні 

властивості гірських порід іще невідомі. 
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Технологія роторного-керованого буріння ефективна для проду-

ктивних горизонтів малої товщини за потреби виключно точного  

контролю траєкторії свердловини. 

Недоліком системи РКС є те, що у деяких випадках використан-

ня долота з РКС може бути неможливе, крім того у разі неправильно-

го вибору долота може знизитися швидкість проходження. 

Ефективність РКС залежить від наземної бурової установки для 

надання їй необхідної швидкості обертання. Малопотужні бурові 

установки не забезпечують швидкості, необхідної для максимальної 

ефективності РКС, зводячи до мінімуму її переваги. Моторизована 

РКС придатна забезпечити високу швидкість обертання при одночас-

ному збільшенні загальної вартості робіт. 

 

 

 

 

Контрольні питання 

1. Що являють собою роторні-керовані системи (РКС)? 

2. З яких основних вузлів складаються роторні-керовані системи? 

3. Яке функціональне призначення роторних-керованих систем? 
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РОЗДІЛ 6. БУРИЛЬНА КОЛОНА ТА ЕЛЕМЕНТИ ЇЇ 

ОСНАЩЕННЯ  

 

6.1. Призначення та складові елементи бурильної колони 

 

Бурильна колона призначена для: 

– передачі обертання від ротора до долота; 

– сприйняття реактивного моменту вибійного двигуна; 

– підводу до вибою промивальної рідини; 

– створення осьового навантаження на долото; 

– підйому та спуску долота і вибійного двигуна; 

– монтажу окремих секцій струмопідводу при бурінні електробуром; 

– проведення допоміжних робіт (проробка, розширення і проми-

вання свердловини, дослідження пластів, ловильні роботи тощо). 

Бурильна колона складається з ведучої труби, бурильних труб, 

обважнених бурильних труб, замків, перехідників і з'єднуючих муфт. 

 

6.2. Умови роботи бурильної колони 

 

При роторному способі бурильна колона передає обертання від 

ротора до долота і знаходиться у складному напруженому стані. На 

бурильну колону діють: 

1) осьова сила розтягування від дії сил власної ваги і перепаду 

тиску на долоті, яка максимальна у верхньому перерізі; 

2) осьова сила стиску, яка виникає від осьового навантаження у 

нижньому перерізі; 

3) крутний момент, який призводить до появи у бурильній колоні 

дотичних напружень, максимальні значення якого у верхньому перерізі; 

4) знакозмінні напруження, які виникають від обертання зігнутої 

колони і викликають втому з'єднань елементів бурильної колони; 

5) напруження, що виникають від поперечного і поздовжнього 

згину бурильної колони; 

6) динамічні навантаження, які виникають у процесі роботи  

долота на вибої; 

7) інерційні навантаження, які виникають при спуско-

підіймальних операцій тощо. 

При бурінні з вибійними двигунами на бурильну колону діють 

розтягуючі і стискуючі навантаження, обумовлені вагою колони і  

вибійного двигуна, перепадом тиску на долоті та у вибійному двигуні 

і реакцією вибою від осьового навантаження на долото. 
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6.3. Конструктивні особливості елементів бурильної колони 

 

Бурильні труби та з'єднуючі муфти 

Виготовляють такі типи сталевих бурильних труб: 

1) з висадженими усередину кінцями і з'єднуючими муфтами до 

них – тип 1 (ТБВ) (рис. 6.1, а); 

2) з висадженими назовні кінцями і з'єднуючими муфтами до них – 

тип 2 (ТБН) (рис. 6.1, б); 

3) з висадженими всередину кінцями і конічними стабілізуючими 

поясками – тип 3 (ТБВК) (рис. 6.1, в); 

4) з висадженими назовні кінцями і конічними стабілізуючим 

поясками – тип 4 (ТБНК) (рис. 6.1, г); 

5) із зовнішньою висадкою і привареними з'єднувальними  

кінцями (ТБПН) (рис. 6.1, д); 

6) з комбінованою всередину і назовні висадкою і привареними 

з'єднувальними кінцями (ТБПК) (рис. 6.1, е); 

7) із внутрішньою висадкою і привареними з'єднувальними  

кінцями (ТБПВ) (рис. 6.1, є); 

8) труби для буріння з електробуром (ТБПВЕ).  

Крім сталевих, виготовляються також бурильні труби з алюміні-

євих сплавів (ЛБТ). 

Рисунок 6.1 – Схема бурильних сталевих труб 

а – тип 1, труба В; б – тип 2, труба Н; в – тип 3, труба ВК; г – тип 

4, труба НК; д – труба ПН; е – труба ПК; є – труба ПВ 

Стандартом передбачено труби довжиною 6, 8, і 11,5 м, зовніш-

нього діаметра від 60 до 168 мм. На кінцях труби нарізається конічна 

різьба трикутного (рис.6.1, а, б) або трапецієвидного (рис.6.1, в, г) про-

філю. Труби 1 і 2 типів виготовляються з правою і лівою різьбою, 3 і 4 

типів – з правою (за замовленням – також з лівою) різьбою. 
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Наявність висадки на кінцях труби дозволяє нарізати різьбу, збе-

рігаючи у будь-якому перерізі труби однакову міцність на розрив. 

Наявність у бурильних труб типу 1 і 2 безупорного різьбового 

з'єднання замка з трубою призводить до втомлювальних поломок  

висаджених кінців труб, особливо при роторному способі буріння. 

Бурильні труби із стабілізуючими поясками (тип 3 і 4) мають відмін-

ності порівняно з трубами 1 і 2 типів: висадка труб на 15 % довша; за 

збігом конічної трапецієвидної різьби на кінцях труби є поверхня з 

конусністю 1:32, яка зменшує змінні напруження у небезпечному  

перерізі на останньому витку різьби труби; при нагвинчуванні муфти 

(ніпеля) бурильного замка на бурильну трубу її торець упирається у 

внутрішню торцеву поверхню муфти (ніпеля), що стабілізує ущіль-

нюючий конічний поясок, забезпечуючи міцність і герметичність 

з'єднання. 

Бурильні труби із стабілізуючими поясками дозволяють підвищити 

границю витривалості порівняно з трубами типу 1 і 2 приблизно на 40 %. 

З'єднуючі муфти призначені для з'єднання коротких (довжиною 

6 і 8 м) труб типу 1 і 2 у двотрубки. Випуск муфт для труб з різьбою 

трапецієвидного профілю не передбачений. 

Бурильні труби і з'єднуючі муфти виготовляються із сталей груп 

міцності Д, К, Е, Л, М, Р, Т. Труби і муфти повинні бути термічно  

оброблені, а зовнішні поверхні – пофарбовані. 

Бурильні труби з висадженими назовні кінцями і привареними 

замками (рис. 6.1, д) мають рівнопрохідний канал по довжині труби, 

що обумовлює як і при застосуванні бурильних труб з висадженими 

назовні кінцями (тип 2 і 4), мінімальні гідравлічні опори при русі 

промивальної рідини по бурильній колоні. 

Труби з привареними з'єднувальними кінцями виготовляють із 

сталей груп міцності Д і Е (замки із сталі марки 40ХН) довжиною 12 м 

з умовним діаметром 114 і 127 мм. 

Труби з привареними з'єднувальними кінцями застосовують при 

турбінному і роторному способах буріння. 

Для буріння свердловин електробуром, випускаються труби типу 

ТБПВЕ діаметром 127 і 140 мм. 

Легкосплавні бурильні труби з алюмінієвих сплавів (ЛБТ) засто-

совуються двох типів: 

– з внутрішніми кінцевими потовщеннями і стальними буриль-

ними замками; 

– з потовщеною стінкою по всій довжині. 
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ЛБТ із внутрішніми кінцевими потовщеннями випускають з  

конічною трубною трикутною різьбою і конічною трубною трапеціє-

видною різьбою, з конічним стабілізуючим пояском довжиною 9 і 12 м 

діаметром 114, 129 і 147 мм. 

ЛБТ з потовщеною стінкою по усій довжині мають на кінцях  

нарізану замкову різьбу. Вони випускаються довжиною 6 м і діамет-

ром 146, 159 і 180 мм. Ці труби застосовуються при бурінні похилих 

свердловин в інтервалах набору кривизни, та в якості вибійних амор-

тизаторів. 

Для виготовлення ЛБТ застосовують дюраль сплав Д16Т (термо-

оброблений). 

До переваг ЛБТ відноситься наявність у них гладкої внутрішньої 

поверхні, що знижує гідравлічні опори приблизно на 20 % порівняно 

зі стальними бурильними трубами аналогічного перерізу. 

Недоліки ЛБТ: 

– їх не можна експлуатувати при температурах вищих 150 0С, 

тому що різко знижується міцнісна характеристика сплаву Д16Т; 

– неможливість їх експлуатації при наявності у свердловині про-

мивальної рідини з концентрацією водневих іонів рН > 10, у зв'язку із 

сильною кородуючою дією лужного середовища на сплави алюмінію; 

– недопустимі кислотні ванни, які застосовують для звільнення 

прихопленої сталевої бурильної колони. 

Бурильні замки 

У бурильній колоні основними з'єднуючими елементами є бури-

льні замки, які випускають декількох типів: 

1. ЗН – з діаметром прохідного отвору значно меншим, ніж діа-

метр прохідного отвору труб із висадженими всередину кінцями  

(рис. 6.2, а); 

2. ЗШ – з діаметром прохідного отвору приблизно таким, як і  

діаметр прохідного отвору труб із висадженими всередину кінцями 

(рис. 6.2, б); 

3. ЗУ – із збільшеним, порівняно із замками ЗШ, діаметром прохі-

дного отвору для труб з висадженими назовні кінцями (рис. 6.2, в). 

Замки ЗН і ЗШ використовують для з'єднання бурильних труб із 

висадженими всередину кінцями. Замки типу ЗН використовують при 

роторному способі буріння. Замки типу ЗУ застосовують при ротор-

ному способі та при бурінні з вибійними двигунами. 

Для з'єднання бурильних труб із висадженими усередину кінця-

ми і стабілізуючими поясками розроблені бурильні замки ЗШК, з  

висадженими назовні кінцями – бурильні замки ЗУК. 
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Кожен тип бурильних замків складається з ніпеля і муфти і має 

свої розміри. 

Ніпель і муфта бурильного замка з'єднуються між собою за допо-

могою великої замкової різьби (конічна різьба трикутного профілю), а 

приєднання їх до бурильних труб здійснюється за допомогою конічної 

дрібної трубної різьби трикутного або трапецієвидного профілю. 

Велика замкова різьба з 

великою конусністю дозволяє 

багаторазово згвинчувати і  

розгвинчувати свічки з незнач-

ною затратою часу. 

Застосування бурильних 

замків прискорює спуско-

підіймальні операції та запобі-

гає передчасному зношуванню 

бурильних труб. 

Для буріння з електробу-

ром застосовують замки особ-

ливої конструкції, які відрізня-

ються від замків типу ЗУ наяв-

ністю на ніпелі (з боку конуса) 

запобіжного стакана і деталей 

кріплення кабельних секцій у 

ніпелі і муфті та збільшеною 

довжиною муфти. 

Рисунок 6.2 – Бурильні замки для бурильних труб з висаджени-

ми кінцями типів 1 і 2 

а – тип ЗН; б – тип ЗШ; в – тип ЗУ; 1 – різьба для з’єднання з  

трубами 

Обважнені бурильні труби 

Обважнені бурильні труби (ОБТ) призначені для створення 

осьового навантаження на долото та збільшення жорсткості і стійкості 

нижньої частини бурильної колони. 

Обважнені бурильні труби бувають таких типів: 

1) з гладкою поверхнею по усій довжині; 

2) з конусним проточуванням у верхній частині; 

3) збалансовані; 

4) зі спіральними канавками; 

5) квадратного перерізу по периметру. 
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ОБТ перших двох типів мають на кінцях замкову різьбу (рис. 6.3). 

ОБТ в яких з одного кінця зовнішня, а з іншого внутрішня різьба на-

зивають проміжними, а у яких з обох кінців внутрішня різьба – над-

долотними. Комплект ОБТ має одну наддолотну трубу і необхідну  

кількість проміжних труб. Ці ОБТ виготовляють таких розмірів:  

Діаметр, мм 146 178 203 219 245 

Довжина, м 8 12 12 8 7 

ОБТ перших двох типів ви-

готовляють із сталей групи міц-

ності Д і К методом обкатування 

без термічної обробки. Вони 

мають недостатню міцність,  

невисоку зносостійкість та знач-

ні допуски на кривизну, різнос-

тінність і овальність. Внаслідок 

цього, під час роботи долота на 

вибої відбувається биття бури-

льної колони і, як наслідок,  

виникнення динамічних наван-

тажень, що негативно впливає на 

умови роботи бурильної колони 

і долота. 

 

Рисунок 6.3 – Обважнені бурильні труби 

а – з гладкою поверхнею; 

б – з конусним проточуванням 

Недоліки цих ОБТ у значній мірі усунені у збалансованих  

обважнених бурильних трубах (ОТБЗ). 

Внутрішній канал у цих трубах висвердлений, що забезпечує  

його прямолінійність, а механічне оброблення зовнішньої поверхні 

труб, обкатування різьби роликом, термічне оброблення труб і фосфа-

тування різьби підвищують їх міцність. 

На кінцях таких труб нарізують зовнішню і внутрішню замкову 

різьбу або зовнішню і внутрішню спеціальну замкову різьбу з кроком 

6,35 мм і конусністю 1:6 з розвантажуючими зарізьбовими канавками, 

які підвищують опір різьбового з'єднання знакозмінному згину  

(рис. 6.4). ОБТЗ виготовляють із сталей марки 38ХНЗМФА і 
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40ХН2МА діаметрів: 120, 133, 178, 229 мм довжиною 6,5 м; розроб-

лені конструкції діаметром 254, 273, 299 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Збалансовані обважнені бурильні труби (ОБТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Обважнені бурильні труби 

а – ОБТ зі спіральними канавками; б – квадратні ОБТ 

ОБТ зі спіральними канавками (рис. 6.5, а) мають на зовнішній 

поверхні нарізані спіральні канавки, внаслідок чого зменшується  

ймовірність прихоплення колони і покращується якість промивання. 

ОБТ квадратного по периметру перерізу бувають двох типів 

(рис. 6.5, б): 



124 

а) збірної конструкції, які складаються з двох або трьох згвинче-

них між собою секцій, грані яких зміщені одна відносно іншої на 45°. 

Секції з'єднуються між собою за допомогою замкової або дрібної тру-

бної різьби і спрямовуючого пояска. Після згвинчування секції  

зварюють; 

б) суцільні, у яких розмір по діагоналі дорівнює розміру долота. 

Вони виконують функції подовженого стабілізатора. Для збільшення 

зносостійкості грані квадрата наварюють карбідом вольфраму або  

релітом. На кінцях труби нарізають внутрішню замкову різьбу. 

Ведучі бурильні труби 
Ведучі бурильні труби призначені для передачі обертання бури-

льної колони від ротора і реактивного моменту від вибійного двигуна 

до ротора при одночасній подачі бурильної колони і циркуляції про-

мивальної рідини. При бурінні нафтових і газових свердловин  

застосовують ведучі бурильні труби збірної конструкції, які склада-

ються з квадратної товстостінної штанги, верхнього штангового  

перехідника (ПШВ) та нижнього штангового перехідника (ПШН) 

(рис. 6.6). На верхньому кінці штанги нарізана зовнішня ліва трубна 

різьба, а на нижньому – зовнішня права трубна різьба. Верхній штан-

говий перехідник має для приєднання до штанги ліву трубну різьбу, а 

на іншому кінці – внут-

рішню замкову ліву різь-

бу. Нижній штанговий 

перехідник має для приє-

днання до штанги внут-

рішню трубну праву різь-

бу, а на іншому кінці – 

зовнішню замкову праву 

різьбу. 

 

Рисунок 6.6 – Ведуча бурильна труба збірної конструкції 

а – квадратного профілю; б – шестикутного профілю; 

1 – товстостінна штанга; 2 – верхній штанговий перехідник (ПШВ); 

3 – нижній штанговий перехідник (ПШН) 

Ведучу трубу у зборі приєднують до стовбура вертлюга за допо-

могою перехідника, який запобігає зношуванню різьби на ПШВ у сто-

вбурі вертлюга. 

Для захисту від зносу замкової різьби ПШН, яка піддається бага-

торазовим згвинчуванням і розгвинчуванням при нарощуванні бури-
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льної колони і спуско-підіймальних операціях, на перехідник ПШН 

додатково нагвинчують запобіжний перехідник. 

Квадратні штанги для ведучих труб виготовляють довжиною до 

16,5 м із сталі групи міцності Д і К, а перехідники – із марки 40ХН. 

Для підвищення міцності, довговічності і герметичності розроб-

лені ведучі бурильні труби збірної конструкції типу ТВКП з різьбою 

трапецієвидного профілю і конічними стабілізуючими поясками.  

Перехідники для цих труб виготовляють із сталі марки 40ХНМА. 

Перехідники 
Перехідники призначені для з'єднання елементів бурильної  

колони з різьбами різних типів і розмірів, а також для приєднання до 

бурильної колони інструментів. 

Перехідники (крім штангових) поділяються на три типи (рис. 6.7): 

1) перехідники перехідні або запобіжні (ПП); 

2) перехідники муфтові (ПМ); 

3) перехідники ніпельні (ПН). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.7 – Перехідники 

а – перехідний або запобіжний; б – муфтовий; в – ніпельний 

Перехідники перехідні призначені для переходу від різьби одно-

го типу до різьби іншого типу, для з'єднання елементів бурильної ко-

лони різних діаметрів, для приєднання до бурильної колони різних  

інструментів. Перехідники муфтові і ніпельні призначені для з'єднан-

ня елементів бурильної колони ніпелями або муфтами. 

Стандартом передбачено виготовлення перехідників і бурильних 

замків із одного і того ж матеріалу з однаковим зовнішнім діаметром. 
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6.4. Технологічне оснащення бурильної колони 

 

З метою покращення умов експлуатації бурильної колони, у ній 

встановлюють фільтр, зворотний клапан, запобіжні кільця, калібрато-

ри, центратори, стабілізатори, яси (ударні механізми) тощо. 

Фільтр призначений для очищення промивальної рідини від 

значних домішок, які потрапили у циркуляційну систему. Він устано-

влюється всередині бурильної колони між ведучою та бурильними 

трубами. 

Зворотний клапан установлюється у 

верхній частині бурильної колони для запо-

бігання викиду промивальної рідини через 

бурильну колону. 

Запобіжні кільця монтують на бури-

льній колоні для захисту від зносу кондук-

тора, проміжної обсадної колони, буриль-

них труб та їх з'єднувальних елементів у 

процесі буріння і спуско-підіймальних опе-

рацій. Застосовують гумові і гумовометале-

ві протекторні кільця. 

Рисунок 6.8 – Шарошкові калібратори 

а – з фрезерованими зубцями на шарошках; б – з твердосплавними 

вставками в одношарошковому виконанні 

Калібратори призначені для вирівнювання стінки свердловини. 

Застосовують шарошкові калібратори з фрезерованими зубцями або 

твердосплавними вставками (рис. 6.8), лопатеві з різною кількістю  

тупих лопатей, розміщених вздовж 

твірної корпуса калібратора або зі 

спіральним їх розміщенням щодо 

осі корпуса калібратора. 

Центратори призначені для 

забезпечення суміщення осі бури-

льної колони з віссю свердловини в 

місцях їх встановлення (рис. 6.9). 

 

Рисунок 6.9 – Центратори  

а, б, в – з планками, розміщеними по твірній корпуса; г – зі спіральни-

ми планками 
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Стабілізатори, довжина яких у кілька разів більша за довжину 

центраторів, призначені для стабілізації зенітного кута свердловини. 

Лопатеві і муфтові стабілізатори (рис. 6.10, а – в) ефективні під 

час буріння у м'яких породах. Стабілізатори з гумовою муфтою  

(рис. 6.10, г), яка у прцесі буріння не обертається, а корпус обертаєть-

ся разом із бурильною колоною, використовуються для запобігання 

розширення стовбура під час буріння і для захисту ОБТ від зносу вна-

слідок контакту зі стінками стовбура свердловини. Роликові (шарош-

кові) стабілізатори встановлюють звичайно над долотом для калібру-

вання стовбура під час буріння твердих абразивних порід. 

Рисунок 6.10 – Схеми стабілізаторів (за Н.Rabia) 

а – суцільні фрезеровані з похилими (зліва) і спіральними (справа) ло-

патями; б – муфтові зі сталевим корпусом (зліва) і змінною муфтою 

(справа); в – муфтові з поліпшеною гідравлічною характеристикою;  

г – із гумовою муфтою 

Яс буровий – вибійний ударний механізм, що установлюється в 

КНБК для ліквідації прихватів у свердловині. 

 

 

Контрольні питання 

1. Які типи сталевих бурильних труб виготовляються? 
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2. З яких сталей за групами міцності виготовляються бурильні 

труби? 

3. Яких типів виготовляються обважнені бурильні труби? 

4. Яке технологічне оснащення встановлюється у компоновці 

бурильної колони? 
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РОЗДІЛ 7. ОБСАДНА КОЛОНА ТА ЕЛЕМЕНТИ  

ЇЇ ОСНАЩЕННЯ 
 

7.1. Обсадні труби та їх з'єднання 
 

Обсадну колону компонують із сталевих суцільнокатаних труб, 

які з'єднуються між собою за допомогою різьби або зварюванням.  

Обсадні труби для нафтових і газових свердловин виготовляють у  

відповідності з діючими нормативними документами. 

За конструкцією обсадні труби можна умовно розділити на дві 

групи. Основну групу складають труби, виготовлені у вигляді пустоті-

лого циліндра круглого перерізу з постійною по довжині товщиною 

стінки (рис. 7.1, а, б). До другої групи належать труби, виготовлені у 

формі циліндра, потовщеного на одному кінці назовні (рис. 7.1, в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Схема обсадних труб та їх з'єднань 

а – труба з муфтовим з'єднанням та різьбою трикутного чи трапе-

цієподібного профілю; б – труба з муфтовим з'єднанням підвищеної 

герметичності трапецієподібного профілю; в – труба з одним пото-

вщеним кінцем, безмуфтовим з'єднанням підвищеної герметичності і 

різьбою трапецієподібного профілю 
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Труби з постійною по довжині товщиною стінки з'єднують між 

собою з допомогою муфт. Кінці кожної труби мають форму зрізаного 

конуса з нахилом твірної до осі під кутом 10 47' 24'' з нарізаною  

різьбою спеціального профілю. Подвоєний тангенс цього кута – кону-

сність дорівнює 1:16. 

Муфти до таких труб виготовляють у вигляді пустотілого цилін-

дра круглого перерізу з нарізаною внутрішньою різьбою (рис. 7.1, а, 

б). Конусність і профіль різьб у муфтах такі ж, як і на трубах. 

Труби з потовщеними кінцями з'єднують між собою згвинчуван-

ням труба в трубу (рис. 7.1, в). Зовнішня поверхня нормального і вну-

трішня поверхня потовщеного кінця цих труб мають різьбу спеціаль-

ного профілю з конусністю 1:16. 

Стандартом передбачено п'ять різновидів з'єднань обсадних 

труб: 

1) з короткою трикутною різьбою; 

2) з подовженою трикутною різьбою; 

3) з трапецієподібною різьбою (ОТТМ); 

4) високогерметичні з трапецієподібною різьбою (ОТТГ); 

5) високогерметичні безмуфтові з'єднання з трапецієподібною 

різьбою (ТБО); 

6) покращені високогерметичні різбові з’єднання VAM. 

Перші два різновиди мають конічну різьбу трикутного профілю 

(рис. 7.2) і відрізняються між собою її довжиною. Довжина різьби у 

з'єднаннях другого різновиду на 25 – 50 % більша, від першої, залежно 

від діаметра труби. Кут при вершині профілю різьби дорівнює 600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Схема конічної різьби трикутного профілю 

1 – лінія паралельна осі різьби; 2 – лінія середнього діаметра різьби 
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Радіуси заокруглень вершин і впадин різьби не однакові, тому 

при згвинчуванні муфти з трубою у з'єднанні утворюється тонкий  

зазор, у який втискується надлишок мастила, і він виконує роль своє-

рідного гідравлічного затвора. 

З'єднання решти різновидів мають різьбу трапецієподібного про-

філю (рис. 7.3) з кутом нахилу βр = 10 47' 24" , конусністю 2tg βр = 1:16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.3 – Схема трапецієвидного профілю різьби 

Профіль різьби має форму нерівнобічної трапеції. Сторона про-

філю, що сприймає навантаження, нахилена до осі різьби під кутом 

870, а інша, завантажена – під кутом 800. Міцність з'єднань з трапеціє-

подібною різьбою на розтяг значно більша, ніж у з'єднань з трикутною 

різьбою. 

На кінцях труб ОТТГ і ТБО і в муфтах є гладкі ущільнюючі  

конічні поверхні (рис. 7.4). При згвинчуванні з натягом ніпельний  

кінець такої поверхні щільно притискується до відповідної поверхні 

муфти ОТТГ (муфтового кінця труби ТБО), завдяки чому досягається 

висока герметичність з'єднання. У муфтах з'єднань ОТТГ і в муфтових 

кінцях з'єднань ТБО є упорні виступи. Після докріплення з'єднання 

торець труби повинен упиратися в торець упорного виступу муфти по 

цілому периметру стику упорних поверхонь. Це дозволяє попередити 

небезпеку надмірного натягу конічної поверхні однієї деталі на відпо-

відну конічну поверхню іншої. 

Згідно стандарту, обсадні труби з короткою конічною різьбою 

можуть бути 19 розмірів з умовними діаметрами від 114 до 508 мм. За 
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точністю і якістю труби можуть бути двох виконань А і Б (виконання 

А точніше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.4 – Схема високогерметичних різьбових з'єднань ОТТГ 

та ТБО 

Стандартом допускається овальність (відношення різниці найбі-

льшого і найменшого діаметрів труби до їх півсуми) до 2,5 % і різнос-

тінність до 12,5 %. Передбачено виготовлення труб одного умовного 

діаметра з різними товщинами стінок (від 5,2 до 16,5 мм залежно від 

діаметра, групи міцності і конструкції з'єднання). 

Труби і муфти до них, зазвичай, виготовляються із сталі однако-

вої групи міцності. Обсадні труби виготовляють зі сталей семи груп 

міцності (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 – Характеристика механічних властивостей сталей 

обсадних труб 

 Д К Е Л М Р Т 

Межа  міцності 

(тимчасовий опір), 

σм, МПа, не менше 

655 

(637)* 
687 689 758 862 1000 1103 

Межа  текучості σт, 

МПа, не менше 

379 

(373)* 
490 552 655 758 930 1031 

не більше 552 – 758 862 965 1137 1241 

*Значення показників механічних властивостей належать до труб 

виконання Б. 

Після виготовлення труб з нагвинченими муфтами і безмуфтових 

вони підлягають гідравлічному випробуванню. Тиск гідравлічного  



133 

випробування розраховують так, щоб приведене (еквівалентне) напру-

ження у тілі труб з умовним діаметром до 219 мм виконання Б дорів-

нювало 80 %, а в тілі труб більшого діаметра – 60 % від границі  

текучості. 

Обсадні труби повинні бути прямими. Посередині труби прогин 

не повинен перевищувати 1:2000 її довжини. 

 

7.2. Елементи оснащення обсадних колон 

 

У конструкцію низу обсадної колони входять направляюча про-

бка, підошва, підошовний патрубок, зворотний клапан та упорне кіль-

це (кільце "стоп"). 

Направляюча пробка прикріплюється до підошви (опирача)  

(рис. 7.5) і служить для направлення і зменшення опору рухові обсад-

ної колони при її спуску. Направляючі 

пробки виготовляють з легко розбурюва-

них матеріалів (дерево, бетон, чавун, плас-

тмаса). Вони виконуються обтічної форми і 

мають центральні і бокові прохідні канали. 

Підошву встановлюють для підви-

щення міцності нижнього кінця обсадної 

колони і її захисту від пошкоджень при  

посадці на уступи у стовбурі свердловини. 

Вона являє собою спеціальне товстостінне 

стальне кільце (товста труба довжиною 0,3 – 

0,5 м) (рис. 7.5). Зовнішній діаметр підош-

ви дорівнює діаметру муфти, а внутрішній – 

внутрішньому діаметру труби. 

 

Рисунок 7.5 – Підошва з направляючою пробкою 

1 – підошва; 2 – бокові промивальні канали; 3 – направляюча пробка 

Підошовний патрубок – товстостінна обсадна труба довжиною 

близько 2 м, в якій по спіральній (гвинтовій) лінії просвердлені отвори 

для виходу рідини. Діаметр та кількість отворів вибирають з таким  

розрахунком, щоб швидкість витікання рідини з них при промиванні і 

цементуванні не перевищувала 20 м/с, а потік рідини рівномірно роз-

поділявся по периметру колони. 

Зворотний клапан призначений для попередження надходження 

тампонажного розчину із кільцевого простору свердловини в колону 
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після закінчення цементування. Застосовують тарілчасті, кульові і  

диференціальні зворотні клапани. 

Найдосконалішим є диференціальний зворотний клапан типу 

ЦКОД (рис. 7.6). 

Клапан ЦКОД може виконувати також функцію упорного кільця 

для розділювальної цементувальної пробки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.6 – Диференціальний зворотний клапан ЦКОД  

а – ЦКОД-1; б – ЦКОД-2; 1 – корпус; 2 – стоп-кільце; 3 – гумові шай-

би; 4 – гумова діафрагма; 5 – упорне кільце; 6 – куля; 7 – обмежувач; 

8 – еластична мембрана; 9 – дросель; 10 – чавунна втулка; 11 – бе-

тонна або пластмасова підвіска 

При застосуванні іншого типу зворотного клапана над ним у 

спеціальній подовженій муфті закріплюють упорне кільце "стоп" для 

фіксації закінчення процесу протискування цементного розчину. Упо-

рне кільце виготовляють із чавуну у вигляді шайби товщиною 12 – 15 мм. 

Діаметр отвору на 60 – 75 мм менший від зовнішнього. 

 

Контрольні питання 

1. На які групи поділяються обсадні труби за конструкцією? 

2. Які різновиди з’єднань обсадних труб передбачені стандартом? 

3. З якої сталі виготовляються обсадні труби? 

4. Описати елементи оснащення обсадних колон.  
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РОЗДІЛ 8. НАЗЕМНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБЕРТАННЯ 

БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ 

 

8.1. Ротори бурових установок 

 

Ротори призначені для обертання вертикально підвішеної бури-

льної колони з частотою 30 – 300 хв–1 при роторному бурінні або 

сприйняття реактивного крутного моменту при бурінні вибійними 

двигунами. Вони служать і для утримання маси колон бурильних або 

обсадних труб, які установлюються на столі ротора на клинах або еле-

ваторі. Ротори використовуються також для відгвинчування і згвин-

чування труб у процесі спуско-підіймальних операцій (СПО), ловиль-

них і аварійних робіт. Ротор являє собою конічний зубчастий редук-

тор, ведене конічне колесо якого насаджено на втулку, з'єднану із сто-

лом. Вертикальна вісь стола ротора розташовується по осі свердлови-

ни. 

На рисунку 8.1 показано загальний вид і принципову схему  

ротора з консольним розміщенням конічного колеса, яке змонтоване 

на радіально-упорних кулькових підшипниках у верхній частині втул-

ки ротора. 

 

Рисунок 8.1 – Загальний вид і принципова схема бурового рото-

ра  

1 – стіл ротора; 2 – велика зубчаста шестерня; 3 – головна опора;  

4 – допоміжна опора; 5 – станина; 6 – ведуча шестерня (ланцюгове 

колесо); 7 – підшипник радіально-упорний; 8 – ведучий вал; 9 – стопо-

рний пристрій; 10 – огорожа стола ротора; 11 – вкладки ротора;  

12 – затискачі ведучої труби; 13 – ведуча зубчаста шестерня; 

14 – радіальний підшипник; 15 – втулка; 16 – мастило 

У бурових установках для експлуатаційного і глибокого розвіду-

вального буріння використовують ротори, які установлюють над гир-

лом свердловини. Типова конструкція ротора (рис. 8.2) складається із 
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станини 9 і стола ротора 2, що приводиться в обертання від швидкохі-

дного вала 7 за допомогою конічних приводної шестерні 10 і великої 

зубчастої шестерні 6. Міжосьовий кут передачі становить 90 °. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 – Буровий ротор УР-560 

1 – кришка; 2 – стіл ротора; 3 – основна опора; 4 – роз'ємна вкладка 

(втулка); 5 – затискачі ведучої труби; 6 – велика зубчаста шестерня; 

7 – швидкохідний вал; 8 – стакан; 9 – станина; 10 – конічна приводна 

шестерня; 11 – фланець; 12 – допоміжна опора; 13 – сталеві прокла-

дки; 14 – ланцюгова шестерня 

Станину ротора у більшості випадків виконують вилитою із 

конструкційних нелегованих сталей. Її форма і геометричні розміри 

визначаються конструктивними, експлуатаційними, технологічними і 

естетичними вимогами. У станині є горизонтальне і вертикальне роз-

точення для розміщення швидкохідного вала і стола ротора. 
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Стіл ротора 2 являє собою порожній сталевий виливок із зовніш-

нім диском, який прикриває вертикальне розточення станини. У верх-

ній частині стіл ротора має квадратне поглиблення для роз'ємної 

вкладки (втулки) 4. У свою чергу, вкладки мають квадратне поглиб-

лення для затискачів ведучої труби 5, яке переходить у конус. При бу-

рінні у вкладки вставляють квадратні або роликові затискачі ведучої 

труби (рис. 8.3), а при спуско-підіймальних операціях – пневматичні 

клини, які утримують колону труб на роторі. Рознімна конструкція 

вкладок і затискачів забезпечує їх установку у ротор при проведенні 

бурових і спуско-підіймальних робіт. Вкладки і затискачі утримують-

ся у роторі за допомогою поворотних засувок. Між затискачем і веду-

чою трубою виникає тертя ковзання, що викликає зношування повер-

хонь їх контакту. При використанні роликових затискачів ведуча тру-

ба перекочується по роликам, установлених на підшипниках кочення, 

і завдяки цьому її зношування зменшується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.3 – Схема розміщення роликових затискачів ведучої 

труби у вкладках бурового ротора 

1. Master bushing – головна вкладка; 2. Floating ring – рухо 

ме кільце; 3. Drive pin –  ведучий палець 

Стіл ротора з напресованою великою конічною шестернею уста-

новлюють у вертикальній розточці станини на основній 3 і допоміж-

ній 12 опорах. Як опори використовують упорно-радіальні кулькові 
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підшипники, які внаслідок дзеркального розташування і осьової затя-

жки здатні сприймати двосторонні осьові навантаження. 

На основну опору ротора діють власна вага стола ротора і коло-

ни бурильних труб, утримуваної ним при спуско-підіймальних опера-

ціях. У процесі буріння свердловини бурильна колона підвішується до 

вертлюга, і на основну опору ротора діють власна вага стола і сили 

тертя, що виникають у результаті ковзання ведучої труби відносно  

затискачів 5. Підшипники і стіл ротора обертаються при роторному 

бурінні і залишаються переважно нерухомими при спуско-

підіймальних операціях і бурінні вибійними двигунами, якщо не врахо-

вувати їх обертання при періодичному провертанні бурильної колони. 

На допоміжну опору діють навантаження від попереднього осьо-

вого натягу підшипника і випадкові навантаження від тертя і ударів, 

що виникають при підйомі труб, долота й іншого інструменту у  

результаті їх розгойдування і зміщення відносно осі стола ротора. Для 

нормальної роботи ротора важливе значення має попередній осьовий 

натяг допоміжного підшипника. Правильно вибраний натяг забезпе-

чує щільне прилягання кульок до бігових доріжок, зменшує зношення 

поверхонь кочення, підвищує довговічність і граничне навантаження 

підшипників, попереджає обертання кульок під дією гіроскопічних 

моментів і завдяки цьому знижує коефіцієнт тертя. Надмірний натяг 

так само небезпечний, як і недостатній натяг, оскільки викликає  

защемлення кульок, перевантаження поверхонь кочення і підвищене 

тепловиділення. 

Натяг підшипника основної опори створюється власною вагою 

стола ротора, а його осьове положення регулюється сталевими про-

кладками 13, встановленими під нижнім кільцем основної опори. 

Осьовий натяг допоміжного підшипника регулюється прокладками, 

які встановлюють між нижнім торцем стола ротора і фланцем 11, що 

сполучаються болтами. 

Внаслідок неминучої не співвісності центруючих поверхонь  

стола і станини ротора кульки можуть зміститися від осі симетрії бі-

гових доріжок, і у результаті цього порушиться правильна робота  

підшипників. Для усунення неспіввісності центрують одне кільце  

підшипника, а інше вільно переміщується по радіусу. Під дією наван-

таження вільне кільце самоцентрується відносно кульок, і завдяки 

цьому забезпечується рівномірне навантаження кульок, що сприяє 

збільшенню довговічності підшипника. Зазвичай вільне кільце підши-

пника встановлюють у станині ротора. 
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Упорно-радіальні кулькові підшипники вибирають по діаметру 

прохідного отвору стола ротора. Навантажувальна здатність підшип-

ників заданого діаметра і типу залежить від їх серії. У основній опорі 

стовбура ротора використовують підшипники з кульками діаметром 

63,5 – 101,6 мм, а у допоміжній опорі – підшипники більш легких  

серій з кульками діаметром 38,1 – 47,6 мм. Конічні роликопідшипни-

ки, які мають, порівно з кульковими, більш високу несучу здатність, в 

опорах стола ротора використовують рідко. Це обумовлено порівняно 

високою вартістю і підвищеною чутливістю до перекосів, що викли-

кає різке зниження терміну їх служби. Відносне положення основної 

та допоміжної опор ротора може бути іншим. Наприклад, у роторі  

УР-760 допоміжна опора встановлена над основною. 

Швидкохідний вал із конічною шестернею, закріпленою шпон-

кою, монтують у стакані 8 і у зібраному вигляді встановлюють у гори-

зонтальному розточенні станини. Стакан оберігає станину від вм'ятин, 

що утворюються при установці підшипників і їх провертанні під  

навантаженням. Консольне розташування шестерні на швидкохідному 

валу зручне для компонування і збірки ротора. Однак при цьому зрос-

тають вимоги до жорсткості вала, тому що внаслідок його деформації 

порушується рівномірний розподіл контактного тиску у конічному за-

чепленні приводної і великої шестерні, що призводить до зниження їх 

довговічності. Тому ведучу шестерню краще розташовувати між дво-

ма опорами. Однак, з огляду на зручність монтажу і ремонту, швидко-

хідні вали в усіх конструкціях роторів виготовляють з консольним  

розташуванням шестерні. При цьому знижується згинаючий момент, 

так як шестерня максимально наближена до опори вала. На зовніш-

ньому кінці швидкохідного валу встановлюється ланцюгова шестерня 

14 або карданна муфта. Для безпеки і зручності обслуговування ротор 

закривають кришкою 1. 

При бурінні з використанням вибійних двигунів стіл ротора сто-

порять, завдяки чому запобігається обертання бурильної колони під 

дією реактивного крутного моменту. Стопоріння здійснюється фікса-

тором, який входить у радіальні пази диска стола ротора. 

У роторі УР-760 (рис. 8.4) на швидкохідному валу встановлено 

велику шестерню (колесо) 14 з пазами для зачеплення зі стопором 13, 

що пересувається у направляючих втулках станини за допомогою  

рукоятки 11. Остання з'єднується з валиком 12, що має шестерню, яка 

входить у зачеплення з зубами стопора. Шестерня утримує стопор від 

обертання, а рукоятка 11 фіксує його крайні положення. Завдяки вста-

новленню стопорного пристрою на швидкохідному валу крутний  
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момент, що діє на стопорний пристрій, зменшується. Однак конічна 

передача і підшипники ротора сприймають дію реактивного моменту, 

що призводить до зниження терміну їх служби. 

У роторах порівняно невеликої потужності деталі, що труться, 

змащують розбризкуванням. При великих потужностях, що спричи-

няють інтенсивне тепловиділення, а також внаслідок конструктивного 

компонування ротора, що утрудняє змащування підшипників і зубчас-

тої передачі розбризкуванням, застосовують циркуляційну систему 

змащування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.4 – Буровий ротор УР-760 

1 – порожниста втулка; 2 – болт; 3 – диск; 4 – верхній підшипник; 

5 – трубка; 6, 8 – перехідні гільзи; 7 – жезловий рівнемір мастила; 

9 – швидкохідний вал; 10 – нижній підшипник; 11 – рукоятка;  

12 – валик; 13 – стопор; 14 – велика зубчаста шестерня (колесо);  

15 – ексцентрична втулка; 16 – плунжерний насос; 17 – кран;  

А – відстійник мастила 

Підшипники швидкохідного вала змащують рідким мастилом, 

яке заправляють у стакан через заливні отвори. Рівень мастила при  

заправці і експлуатації контролюють за допомогою жезлового рівне-

міра мастила 7. Для запобігання витікання мастила зовнішня торцева 

кришка стакана забезпечена гребінчастим лабіринтовим ущільненням. 

Внутрішній торець стакана має кришку з відбивним диском, який обе-
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рігає мастило від забруднення промивальною рідиною та продуктами 

зношування, що потрапляють у суміжну масляну ванну, яку викорис-

товують для змащування конічної передачі і підшипників стола ротора. 

У конічних підшипниках ролики, діючи подібно до лопатей від-

центрового насоса, нагнітають мастило у порожнину між підшипни-

ком і кришкою, що призводить до додаткового його витоку через ущі-

льнення вала. Особливо відчутно це проявляється у тому випадку,  

коли ролики розходяться у бік ущільнення і осі їх кочення схрещу-

ються між підшипниками (Х-подібна схема установки конічних під-

шипників). На рисунку 8.5 показана схема установки підшипників 5, 

при якій ролики сходяться у бік ущільнення і осі їх кочення схрещу-

ються поза підшипниками (О-подібна схема) яка переважає поперед-

ню. Для запобігання перегріву підшипників внаслідок утрудненої  

циркуляції мастила, що знаходиться в кишенях, утворених підшипни-

ками і ущільненнями кришок, у нижній частині стакана є поздовжні 

канали а для виходу мастила у масляну ванну стакана. 

Центральну мастильну ванну, утворену між станиною та столом 

ротора, заправляють рідким мастилом через заливний отвір, який  

закривають пробкою з жезловим покажчиком рівня мастила. Для  

запобігання потраплянню промивальної рідини, що розливається при 

спуско-підіймальних операціях, у центральну мастильну ванну між 

станиною та столом ротора є кільцеві лабіринтові ущільнення. Коніч-

на зубчаста пара і підшипники столу змащуються розбризкуванням 

мастила, яке захоплюється шестернею при обертанні. У зв'язку з цим 

рівень мастила у центральній ванні повинен бути вищим нижнього 

контуру шестерні. 

Мастило замінюють після буріння кожної свердловини і не рід-

ше ніж через 2 – 3 місяці. Для зливу відпрацьованого мастила в основі 

корпусу є зливні пробки. Перед заливкою свіжого мастила ванну  

необхідно промити гасом. У тих випадках коли допоміжний підшип-

ник розташовується над зубчастим колесом, змащувати його розбриз-

куванням важко. У роторах такої конструкції для змащування допо-

міжного підшипника використовують пластичне мастило, що заправ-

ляється ручним насосом через пружинну маслянку. 

У роторі УР-760 (рис. 8.4) застосовують циркуляційну систему 

змащування підшипників і зубчастої пари за допомогою плунжерного 

насоса 16, що приводиться від ексцентричної втулки 15 на швидкохі-

дному валу 9. Насос забирає мастило з масловідстійника А у станині 

ротора і по трубках 5 через кран 17 подає його на верхній підшипник 4. 

Частина мастила стікає на зубчастий вінець і змащує зубчасту пару, а 
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інша частина проходить по каналах і надходить на нижній підшипник 

10, з якого стікає у масляну ванну. 

Рисунок 8.5 – Швидкохідний вал ротора у зборі 

1 – конічна приводна шестерня; 2 – велика зубчаста шестерня (колесо); 

3 – внутрішній фланець стакана; 4 – маслорозбризкуюче кільце;  

5 – радіально-упорний конічний роликопідшипник; 6 – швидкохідний 

вал; 7 – стакан; 8, 14 – дистанційні втулки; 9 – радіально-роликовий 

підшипник; 10 – кільце; 11 – зовнішній фланець стакана; 12 – болт; 

15 – ланцюгова шестерня; 16 – торцевий фланець; 17 – дистанційне 

кільце; 18 – набір металевих прокладок 

У роторі УР-760 використовують стіл збірної конструкції, що скла-

дається з порожнистої втулки 1, з’єднуваної з диском 3 болтами 2 з потай-

ною головкою. Замість стакана використовують перехідні гільзи 6 і 8. 

Швидкохідний вал 6 (рис. 8.5) монтують у стакані 7 на спарених 

радіально-упорних конічних роликопідшипниках 5, розташованих з 

боку шестерні 1, і на радіальному роликовому підшипнику 9, установ-

леному на протилежному кінці вала. Дзеркальне розташування коніч-

них підшипників забезпечує точну двосторонню фіксацію вала, необ-

хідну для надійної і безшумної роботи передачі. Роликовий підшип-

ник – плаваючий, він забезпечує осьове переміщення вала при тепло-

вій деформації. 

У фіксуючій опорі внутрішні кільця підшипників закріплені між 

заплечиком вала і маслорозбризкуючим кільцем 4, яке упирається у то-
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рець шестерні. Зовнішні кільця підшипників 5 і 9 закріплені між внут-

рішнім 3 і зовнішнім 11 фланцями стакана за допомогою металевих 

прокладок і дистанційної втулки 8. Внутрішнє кільце роликового під-

шипника кріпиться між заплечиком вала і кільцем 10, затягнутим тор-

цевим фланцем 16 через проміжні деталі 13–15 і дистанційне кільце 17. 

Осьові зазори підшипників регулюються дистанційними втулка-

ми 8, 14 і за допомогою набору металевих прокладок 18, встановлених 

між стаканом та його фланцями. Осьовий зазор підшипників, що кон-

тролюється по осьовому зміщенню вала відносно стакана, повинен 

бути у межах, що усувають защемлення і забезпечують рівномірний 

розподіл навантаження між роликами. 

Надійна і безшумна робота конічної пари забезпечується при 

правильному контакті зубів, що досягається поєднанням вершин по-

чаткових конусів колеса 2 і шестерні 1. Зачеплення регулюють шля-

хом зміни осьового положення шестерні за допомогою металевих 

прокладок 18, виконаних у вигляді півкілець з прорізами для болтів. 

Завдяки цьому прокладки установлюють без розробки ущільнюючих 

деталей шляхом незначного відгвинчування болтів 12, достатнього 

для проходу прокладок. Правильність регулювання зачеплення зазви-

чай контролюють за плямою контакту зубів. При складанні роторів 

користуються менш точним, але більш простим способом контролю – 

за плавністю обертання стола ротора при провертанні швидкохідного 

вала зусиллям рук робітника 

Вибір основних параметрів бурових роторів 

Параметри ротора визначають, виходячи з конструкції свердло-

вини, компонування бурильної колони і вимог, що висуваються  

технологіями буріння і кріплення свердловин. 

Діаметр прохідного отвору у столі ротора повинен бути достат-

нім для спуску доліт і обсадних труб, які використовуються при  

бурінні і кріпленні свердловини. Для цього необхідно, щоб діаметр 

прохідного отвору D у столі ротора був більшим діаметра долота при 

бурінні свердловини під направлення Dд.н: 

        , 

де δ = 30 ÷ 50 мм – діаметральний зазор, необхідний для вільного  

проходження долота. 

Діаметр доліт залежить від конструкції свердловин. У глибоких 

свердловинах діаметр направлення зазвичай досить великий, зростає 

внаслідок збільшення кількості проміжних колон. Найбільш поширені 

діаметри направлень і доліт для буріння свердловини під направлення: 
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Глибина свердловини, мм < 3000 3000 – 5000 5000 – 8000 

Діаметр направлення, мм 325 – 426 426 – 525 525 – 580 

Діаметр долота, мм 394 – 540 490 – 640 590 – 705 

У бурових установках суміжних за глибиною буріння класів  

можна використовувати ротори, які мають однаковий діаметр прохід-

ного отвору, і, відповідно, скоротити їх номенклатуру. Ротори, які за-

стосовуються для буріння свердловин на морі, мають ширший  

прохідний отвір, який вибирають, виходячи з діаметра водовідділяючої 

колони, що сполучає підводне гирлове обладнання з буровим судном.  

Прохідний отвір вкладок стола ротора має бути достатнім для 

проходження бурильної колони при спуско-підіймальних операціях. 

Виходячи з найбільших діаметрів бурильних замків (ЗШ-203) і обва-

жнених бурильних труб (203 мм), отвір вкладок стола роторів усіх  

типорозмірів прийнято рівним 225 мм. 

Таблиця 8.1 – Технічні характеристики роторів, виготовлених за 

стандартами API Spec 8А 

Модель ZP175 ZP205 ZP275 ZP375 ZP495 

Діаметр наскрізного 

отвору, мм 
444,5 520,7 698,5 952,5 1257,3 

Міжцентрова відстань, 

мм 
1118 1353 1353 1353 1651 

Максимальне статичне 

навантаження, кН 
1350 3150 4500 5850 7200 

Максимальний крутний  

момент, Н·м 
14000 23000 28000 33000 37000 

Максимальна швидкість 

обертання, об/хв 
300 350 250 300 300 

Передавальне число 3,58 3,22 3,67 3,56 3,93 

Розміри Д×Ш×В, мм 

1935× 

1280× 

585 

2292× 

1475× 

668 

2392× 

1670× 

685 

2468× 

1810× 

718 

2940× 

2184× 

813 

Ротори виготовлені за стандартами API Spec 8А мають зубчасту 

передачу і шестерню виконані з легованої сталі, головний підшипник 

з розпіркою – із стального лиття, ведучий вал розміщений опозиційно, 

для ведучої труби застосовуються роликові вкладки (рис. 8.6). 
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Рисунок 8.6 – Загальний вид 

роторів виготовлених за API Spec 

8А 

 

 

 

 

Таблиця 8.2 – Основні технічні параметри роторів бурових  

верстатів виробництва РФ 

Параметри 
Тип ротора 

Р-460 Р-560-Ш8 УР-560 УР-760 УР-950 УР-1260 

Діаметр отвору у 

столі ротора, мм 
460 560 560 760 950 1260 

Допустиме стати-

чне навантаження, 

кН 

2700 3000 3200 4000 6300 8000 

Максимальна час-

тота обертання сто-

ла ротора, об/хв 

300 350 250 250 250 200 

Потужність ротора, 

кВт 
200 280 370 370 500 600 

Статичний крут-

ний момент на 

столі ротора, кН
.
м 

– – 35* 80 120 180 

*Максимальний момент на столі ротора 

 

8.2. Вертлюги бурових установок 

 

Вертлюг (рис. 8.7) призначений для підведення промивальної  

рідини у бурильну колону, яка обертається. У процесі буріння верт-

люг підвішується до автоматичного елеватора або до гака талевого 

механізму і за допомогою гнучкого шланга з'єднується зі стояком  

напірного трубопроводу бурових насосів. При цьому ведуча труба  

бурильної колони з'єднується за допомогою різьби з обертовим стов-

буром вертлюга, який має прохідний отвір для промивної рідини. Під 

час спуско-підіймальних операцій вертлюг із ведучою трубою і гнуч-
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ким шлангом відводиться у шурф і від'єднується від талевого блоку. 

При бурінні вибійними двигунами вертлюг використовується при  

періодичному провертанні бурильної колони з метою запобігання 

прихоплень бурового інструменту. 

У процесі експлуатації на вертлюг діють статичні осьові наван-

таження від ваги бурильної колони і динамічні навантаження, що 

створюються поздовжніми коливаннями долота і пульсацією проми-

вальної рідини. Деталі вертлюга, що контактують з промивальною  

рідиною, піддаються абразивному зношенню. Зносостійкість тертьо-

вих деталей вертлюга знижується у результаті нагрівання від тертя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.7 – Загальний вид і принципова схема бурового  

вертлюга 

1 – підшипники; 2 – корпус; 3 – сальники; 4 – штроп; 5 – напірна тру-

ба; 6 – кришка корпуса; 7 – стовбур 

До вертлюга висуваються такі основні вимоги: 

– поперечні габарити не повинні перешкоджати його вільному 

переміщенню уздовж вишки при нарощуванні бурильної колони і 

спуско-підіймальних операціях; 

– швидкозношувані вузли і деталі повинні бути зручними для 

швидкої заміни у промислових умовах; 
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– підвід і розподіл мастила повинні забезпечити ефективне зма-

щення і охолодження тертьових деталей вертлюга; 

– пристрій для з'єднання з талевим блоком повинен бути надійним 

та зручним для швидкого відведення і винесення вертлюга з шурфу. 

Вертлюги, які застосовуються у бурінні експлуатаційних і гли-

боких розвідувальних свердловин, мають спільну конструктивну схе-

му і відрізняються в основному за допустимим осьовим навантажен-

ням. 

На рисунку 8.8 показано будову бурового вертлюга. Корпус 4 

вертлюга виготовляється з вуглецевої або низьколегованої сталі і  

являє собою пустотілий відливок із зовнішніми бічними кишенями 

для штропа 12, за допомогою якого вертлюг підвішується до гака  

талевого механізму. Штроп має дугоподібну форму і круглий попере-

чний переріз. Він виготовляється методом вільного кування з легова-

них сталей марок 40ХН, 38ХГН, 30ХГСА. 

На висаджених кінцях штропа розточуються отвори для пальців 7, 

які з'єднують штроп з корпусом вертлюга. Пальці встановлюються у 

горизонтальних розточеннях кишень і корпуса і фіксуються від випа-

дання та проворотів за допомогою стопорної планки 8, яка входиться 

у торцевий паз пальця і приварюється до корпуса вертлюга. При від-

веденні ведучої труби у шурф штроп вертлюга відхиляється від вер-

тикалі і займає положення, зручне для роз'єднання і з'єднання його з 

гаком талевого механізму. Кут повороту штропа обмежується стінка-

ми кишень корпусу вертлюга і не перевищує 450. Пальці штропа ма-

ють мастильні канавки і отвори з різьбою для пружинних маслянок. 

Різьба мастильних отворів використовується для загвинчування рим-

болтів, за допомогою яких проводиться розкатування (приплескуван-

ня) пальців вертлюга. 

У корпусі вертлюга на упорних і радіальних підшипниках обер-

тається стовбур 5 із перехідником 1 для з'єднання вертлюга з ведучою 

трубою бурильної колони. Стовбур являє собою сталевий циліндр з 

центральним прохідним отвором для промивальної рідини і з зовніш-

нім фланцем для упорних підшипників. Стовбур обертається з часто-

тою бурового ротора і сприймає навантаження, створювані буриль-

ною колоною і промивальною рідиною, що нагнітається у свердлови-

ну. Порівняно з іншими несучими вузлами і деталями стовбур верт-

люга найбільш навантажений. Це висуває підвищені вимоги до його 

міцності. Стовбури вертлюгів виготовляють з фасонних поковок, які 

одержують методом вільного кування. Завдяки застосуванню таких 

заготовок знижуються витрати матеріалу і витрати на механічну  
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обробку. Для стовбурів використо-

вують сталі марок 40Х, 40ХН, 

38ХГН, які отримують у результаті 

кування більш досконалу кристаліч-

ну структуру і підвищені механічні 

властивості. 

Осьове положення стовбура ве-

ртлюга фіксується упорними підши-

пниками 6 і 9. Основна опора стов-

бура – підшипник 6, навантажується 

вагою стовбура і бурильної колони, 

коли вертлюг за допомогою штропа 

утримується у підвішеному стані. 

Допоміжною  

опорою стовбура є підшипник 9, він 

навантажується власною вагою кор-

пуса та інших необертових деталей, 

коли вертлюг спирається на стовбур, 

а штроп вертлюга знаходиться у ві-

льному стані. Це відбувається при 

установці вертлюга з ведучою тру-

бою у шурф і у процесі буріння свер-

дловини, коли внаслідок недостат-

ньої ваги бурильної колони наванта-

ження на долото доповнюють вагою 

вертлюга. 

 

Рисунок 8.8 – Вертлюг УВ-250 

1 – перехідник; 2 – нижня кришка вертлюга; 3, 10 – радіальні роликові 

підшипники; 4 – корпус; 5 – стовбур; 6, 9 – упорні підшипники; 7 – па-

лець; 8 – стопорна планка; 11 – відведення; 12 – штроп; 13 – проміж-

ний пристрій; 14 – верхня кришка вертлюга; 15 – стакан стовбура 

У розглянутій конструкції вертлюга в основній опорі стовбура 

встановлено упорний підшипник з короткими циліндричними роли-

ками. Завдяки укороченій довжині знижується ковзання роликів від-

носно кілець при обертанні стовбура. Це позитивно впливає на зно-

шення і нагрівання підшипників. Підшипники з конічними і сферич-

ними роликами мають більшу навантажувальну здатністю порівняно з 

підшипниками, що мають короткі циліндричні ролики. Тому у сильно 
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навантажених вертлюгах переважно застосовуються упорні підшип-

ники з конічними або сферичними роликами. Для підвищення довго-

вічності у модернізованих вертлюгах використовуються конічні упор-

ні підшипники. 

Для центрування роликів відносно стовбура підшипник 6 забез-

печений внутрішнім сепаратором. Зовнішній сепаратор фіксує ролики 

від зсуву під дією відцентрових сил. У менш навантаженій допоміж-

ній опорі використовується кульковий упорний підшипник. Стовбур 

центрується у корпусі радіальними роликовими підшипниками 3 та 

10. Упорні підшипники центруються по кільцю, встановленому на 

стовбурі. Друге кільце вільне і завдяки цьому самоцентрується відно-

сно тіл кочення підшипника. 

Осьове положення стовбура і натяг підшипників 9 і 10 регулю-

ються прокладками між корпусом 4 і кришкою 14 вертлюга. Осьовий 

натяг нижнього радіального підшипника регулюється установочною 

втулкою, нагвинченою на стовбур вертлюга, яка зафіксована від  

відгвинчування стопорними гвинтами. Зовнішнє кільце підшипника 

утримується пружинним стопором, встановленим у кільцевому пазі 

корпуса. Для з'єднання вертлюга з ведучою трубою бурильної колони 

використовується змінний ніпельний перехідник 1, який оберігає різь-

бу стовбура від зносу і механічних пошкоджень. 

У зв'язку з тим що стовбур вертлюга і верхній перехідник веду-

чої труби мають внутрішні різьби, для їх з'єднання використовується 

перехідник ніпельного типу. З метою запобігання самовідгвинчування 

при обертанні долота стовбур вертлюга, перехідники і верхній кінець 

ведучої труби мають ліву різьбу. Нижній перехідник ведучої труби і 

всі інші з’єднання бурильної колони мають праву різьбу, що збігаєть-

ся з напрямком обертання долота. 

Корпус вертлюга закривається верхньою 14 і нижньою 2 криш-

ками з центральними отворами для вивідних кінців стовбура. Кришки 

кріпляться до корпуса болтами. Верхня кришка забезпечена стійками і 

другим фланцем, на якому укріплено відведення 11 для з'єднання вер-

тлюга з буровим шлангом. З відведення промивна рідина надходить у 

прохідний отвір стовбура через проміжний пристрій 13. 

Порожнина між корпусом 4 з кришками 14, 2 і стовбуром верт-

люга 5 заповнюється рідким мастилом для змащення основного і  

нижнього радіального підшипників. Стакан 15 стовбура утворює 

окрему масляну ванну для змащення допоміжного і верхнього радіа-

льного підшипників. Мастило заливається через отвір у верхній  

кришці корпусу. Для зливу відпрацьованого мастила передбачено 
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отвір у нижній кришці корпусу. Рівень мастила перевіряється контро-

льною пробкою, нагвинченою у корпус вертлюга. Масляні отвори  

закриваються різьбовими пробками. 

Розроблені різні конструкції при-

строїв для з'єднання відведення зі стов-

буром вертлюга. Швидкознімне з'єднання 

відведення зі стовбуром (рис. 8.9) склада-

ється з вільно плаваючої напірної труби 

9, манжетних ущільнень 6, 8, 10, 13 для 

герметизації прокачуваної промивальної 

рідини і накидних гайок 1 і 3, нагвинче-

них на стовбур 14 і втулки 5, затиснутої 

кріпильними болтами між відведенням 4 

і фланцем кришки вертлюга (на рис. 8.8 

кришка не показана). Вільно плаваюча 

напірна труба дозволяє забезпечити шви-

дку заміну ущільнень і самої труби, що 

зношуються абразивними частинками 

промивальної рідини. Для цього необхід-

но відкрутити накидні гайки 1, 3 і, витя-

гши увесь вузол, замінити його новим 

або завчасно відремонтованим. 

Рисунок 8.9 – Швидкознімне з’єднання відведення і стовбура  

вертлюга 

1, 3 – накидні гайки; 2 – стакан; 4 – відведення; 5 – втулка;  

6, 8, 10, 13 – манжетні ущільнення; 7 – кільцева втулка; 9 – напірна 

труба; 11 – металеве кільце; 12 – кільце; 14 – стовбур 

Працездатність вертлюга залежить від надійності ущільнень, що 

застосовуються у його рухомих і нерухомих з'єднаннях. Найбільш  

відповідальними є ущільнення напірної труби, які служать для запобі-

гання витоку промивної рідини, що нагнітається під високим тиском. 

З цією метою використовуються самоущільнювальні радіальні 8, 10 і 

торцеві 6, 13 манжети із синтетичних матеріалів, що мають достатню 

пружність та зносостійкість. Коміри манжет направлені назустріч  

діючому тиску і тому притискуються до ущільнюваних поверхонь із 

силою, пропорційною тиску промивальної рідини. 

Стик торців напірної труби і відведення ущільнюються радіаль-

ною 8 і торцевою 6 манжетами, установленими у канавках кільцевої 

втулки 7. Втулка з манжетами надівається на напірну трубу і щільно 
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притискується до відведення вертлюга за допомогою накидної гайки 

3. Протилежний стик між нижнім торцем напірної труби і стовбуром 

вертлюга ущільнюється чотирма радіальними манжетами 10, розділе-

ними металевими кільцями 11, і торцевою манжетою 13. Радіальні ман-

жети установлені у стакані 2 і затягнуті накидною гайкою 1, що з'єднує 

стакан із стовбуром вертлюга. 

Стакан обертається разом із стовбуром, і радіальні манжети ков-

зають відносно напірної труби, що утримується силою тертя у верхній 

манжеті 8. Ковзання викликає зношення контактуючих поверхонь, 

прискорене абразивним впливом промивальної рідини. Тому нижнє 

ущільнення напірної труби на відміну від нерухомого верхнього має  

багаторядну конструкцію, завдяки якій підвищуються його надійність 

і довговічність. Стакан забезпечений маслянкою для періодичного 

змащення манжет з метою зменшення зносу і нагріву ущільнення в 

наслідок тертя. 

Манжета 10, розміщена над ма-

стильним отвором у стакані, запобі-

гає витоку мастила при шприцуванні 

і оберігає його від зовнішнього за-

бруднення. Торцева манжета 13 обе-

ртається разом зі стовбуром вертлю-

га і кільцем 12 і залишається неру-

хомою щодо поверхонь, які стику-

ються. Неточності, допущені при ви-

готовленні і складанні, компенсу-

ються вільно плаваючим положен-

ням напірної труби. Напірні труби 

виготовляються з низьколегованих 

сталей марок 12ХН2А, 20ХНЗА та 

ін., які цементуються. Зовнішня по-

верхня напірних труб шліфується і 

має твердість HRC 56 – 62. 

Рисунок 8.10 – Підвіска вертлюга при оснащенні талевої системи 

комплексом АСП 

1 – автоматичний елеватор; 2 – петльові штропи; 3 – перехідна ско-

ба; 4 – вісь; 5 – траверса;6 – рамка; 7 – строп; 8 – хомут; 9 – гайка; 

10 – шплінт  

У талевому механізмі бурових установок, які оснащені комплек-

сом АСП, замість гака використовується автоматичний елеватор. З'єд-
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нання вертлюга з автоматичним елеватором здійснюється за допомогою 

пристрою (рис. 8.10), що складається з петльових штропів 2, перехідної 

скоби 3 і траверси 5. Траверса надівається на штроп 7 вертлюга і з'єд-

нується з перехідною скобою віссю 4, закріпленою гайкою 9 і шплін-

том 10. Положення траверси фіксується рамками 6, закріпленими на 

штропі вертлюга хомутами 8. 

Вертлюг підвішується до талевого механізму за допомогою 

штропів 2, що з'єднують перехідну скобу з автоматичним елеватором 

1, встановленим на талевому блоці. Для фіксації штропів від випадан-

ня, провушини автоматичного елеватора і перехідної скоби кріпляться 

болтами. При встановленні вертлюга у шурф штропи витягують і  

автоматичний елеватор звільняється для виконання спуско-

підіймальних операцій. 

Таблиця 8.3 – Основні технічні параметри бурових вертлюгів 

деяких світових виробників 

Параметри 

Типорозмір вертлюга 

У
В

-2
5
0

1
 

У
В

-3
2
0

1
 

У
В

-4
5
0

1
 

Ш
В

-1
5

-2
5
0

2
 

N
-4

7
3
 

N
-6

9
3
 

Р
-4

0
0

3
 

Р
-5

0
0

3
 

Р
-6

5
0

3
 

Допустиме 

статичне  

навантаження, 

МН 

2,5 3,2 4,5 2,5 1,89 2,67 3,56 4,45 5,78 

Умовний діа-

пазон глибини 

буріння, м 

2500– 

4000 

3200–

5000 

4000– 

6500 

2500– 

4000 

1200–

2100 

1800– 

2750 

2400–

4600 

4000– 

7300 

6000–

10000 

Найбільший 

тиск прокачу-

ваної рідини, 

МПа 

25 32 40 25 28 28 35 35 35 

Максимальна 

частота обертан-

ня стовбура, хв–1 

300 300 200 – 450 450 450 450 450 

Виробники: 1УралМАШзавод (Росія); 2Азнафтохіммаш (Республіка 

Азербайджан); 3фірма «National» (США). 

У вертлюгів виготовлених за стандартами API Spec 8А промива-

льна труба і набивка мають структуру коробки, заміна якої можлива на 

буровому майданчику, наскрізний отвір у верхній частині відведення 

забезпечує перепускний канал для проведення геофізичних досліджень 

у свердловині (рис. 8.11). 
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Рисунок 8.11 – Загальний вид вертлюгів 

виготовлених за стандартами API Spec 8А 

 

 

 

 

Таблиця 8.4 – Технічні характеристики вертлюгів виготовлених за 

стандартами API Spec 8А 

Модель SL90 SL135 SL225 SL450 SL585 

Максимальне наван-

таження на гаку, кН 
900 1350 2250 4500 5850 

Максимальна частота 

обертання, хв
–1

 
300 300 300 300 300 

Максимальний  

робочий тиск, МПа 
25 35 35 35 35 

Діаметр центральної 

труби, мм 
64 64 75 75 75 

Розміри Д×Ш×В, мм 

2505× 

758× 

840 

2505× 

758× 

840 

2880× 

1026× 

1065 

3015× 

1096× 

1065 

3115× 

1224× 

990 

 

8.3. Системи верхнього привода бурових установок 
 

Верхній привод (рис. 8.12) являє собою рухливий обертач, що 

суміщає функції вертлюга і ротора, який оснащений комплексом засо-

бів механізації для роботи з бурильними трубами при виконанні спус-

ко-підіймальних операцій. Його призначення – швидка і безаварійна 

проводка вертикальних, похило-спрямованих і горизонтальних свердловин. 

Більшість типів систем верхнього привода (СВП) мають привод 

від двигуна постійного струму, рідше – від двигуна змінного струму 

або гідравлічного двигуна. Потужність систем верхнього привода  

більшості моделей – до 800 кВт, крутний момент – 25 – 45 кНˑм.  
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Рисунок 8.12 – Загальний вигляд і схема верхнього привода 

1 – талевий блок; 2 – компенсаційний циліндр; 3 – інтегрований  

вертлюг; 4 – трансмісія системи; 5 – трубний маніпулятор;  

6 – напрямна каретка; 7 – напрямні рейки; 8 – штропи; 9 – елеватор; 

10 – напрямна основної вкладки; a – відстань від підлоги бурової до 

бурильного замка; b – робоча висота; h – висота розміщення нижніх 

кінців напрямних рейок над підлогою бурової установки 

Основні виробники СВП – фірми National Oilwell Varco, 

STREICHER, TESCO, Canrig, Bentec, GDS, JH-Цзинхун, Herrenknecht, 

Warrior та ін. Впровадження СВП почалося з 1982 року. 

Функції СВП: 

1) обертання бурильної колони з регулюванням частоти при  

бурінні, проробці та розширенні стовбура свердловини, при підйомі та 

спуску бурильної колони; 

2) гальмування бурильної колони та її утримання у заданому  

положенні; 

3) забезпечення проведення спуско-підіймальних операцій у  

тому числі: 
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– нарощування та розбирання бурильної колони свічками і  

одиночними трубами; 

– згвинчування і розгвинчування бурильних труб, докріплення і 

розкріплення різьбових з'єднань перехідників та кулькових кранів; 

– подача бурильних труб до стовбура свердловини та видалення 

від стовбура вертлюга; 

4) проведення операцій зі спуску обсадних колон у свердловину; 

5) промивання свердловини з одночасним провертанням буриль-

ної колони; 

6) надання та забезпечення величин крутного моменту і частоти 

обертання, їх вимірювання та виведення показників на дисплей блоку 

керування, виносний дисплей, пульт керування і на станцію геолого-

технічних досліджень; 

7) дистанційне керування; 

8) герметизація внутрішньотрубного простору кульковими кранами. 

Верхній привод підвішується нижче талевого блока і рухається 

разом із ним. Він обертає бурильну трубу зверху колони. Верхній 

привод з’єднаний із верхньою частиною бурильної колони і забезпе-

чує крутний момент на колону і одночасно подає промивальну рідину 

і підтримує вагу колони (вертлюг із приводом). Обертальний момент, 

що розвивається двигуном верхнього привода, сприймається направ-

ляючою рейкою і передається на вежу або основу вежі. Маніпулятор 

для роботи з трубами, що з’єднаний внизу з трансмісією верхнього 

привода керується бурильником дистанційно і встановлює та 

роз’єднує нижнє з’єднання верхнього привода для передачі крутного 

моменту на бурильну колону без виконання операцій вручну. 

Рухома частина системи верхнього привода складається з верт-

люга-редуктора 4 (рис. 8.13), підвішеного на штропах на траверсі та-

левого блоку. 

На верхній кришці вертлюга-редуктора встановлений вибухоза-

хищений електродвигун постійного або змінного струму 4. Один кі-

нець вала електродвигуна за допомогою еластичної муфти приєдна-

ний до швидкохідного валу редуктора. На протилежному кінці – дис-

ко-колодкове гальмо 3. До корпусу вертлюга-редуктора кріпиться ра-

ма, через яку блоком роликів передається крутний момент на направ-

ляючі 15 і з них – на вежу. 

Між талевим блоком і вертлюгом-редуктором установлена сис-

тема розвантаження різьби, яка забезпечує автоматичне виведення 

різьбової частини ніпеля замка бурильної труби з муфти при розгвин-
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чуванні і хід ніпеля при згвинчуванні замка. При цьому виключається 

пошкодження різьби. 

Трубний маніпулятор під дією зубчастої пари з приводом від гі-

дродвигуна 16 може повертати елеватор у будь-який необхідний бік: 

на містки, на шурф для нарощування тощо. 

Трубний затискач 12 потрібен для захоплення і утримання від 

обертання верхньої муфти тру-

би під час згвинчування або ро-

згвинчування з нею стовбура 

вертлюга. 

Між ніпелем і стовбуром 

вертлюга навернутий ручний 

кульковий кран 13 для неопера-

тивного перекриття внутріш-

нього отвору стовбура вертлю-

га. Для оперативного перекрит-

тя отвору стовбура вертлюга 

перед відведенням установлено 

внутрішній превентор (подвій-

ний кульковий кран) 9, який та-

кож служить для утримання за-

лишків промивальної рідини 

після відгвинчування бурильної 

колони. 

Рисунок 8.13 – Система верхнього привода бурової установки 

1 – вентилятор; 2 – балансир; 3 – дискове гальмо; 4 – головний дви-

гун; 5 – штроп; 6 – промивальна труба; 7 – редуктор; 8 – обертач;  

9 – верхній превентор; 10 – стопорний фланець; 11 – направляюча  

воронка; 12 – захоплювач; 13 – нижній превентор; 14 – гідроциліндр; 

15 – направляюча; 16 – гідромотор; 17 – накопичувач; 18 – бак;  

19 – горловина; 20 – блок клапанів; 21 – струмовідвід; 22 – кабельна 

коробка 

Вертлюжна головка служить для передачі робочої рідини з нео-

бертової частини СВП на обертову частину і дозволяє не від'єднувати 

гідравлічні лінії, коли трубний маніпулятор обертається з бурильною 

колоною при бурінні, при проробці свердловини або позиціонуванні 

механізму відхилення штропів елеватора. 

Система відхилення штропів призначена для підведення і відве-

дення елеватора до центру свердловини. Система відхилення штропів 
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являє собою штропи, підвішені на бічних рогах траверси. До штропів 

кріпляться гідроциліндри 14 відхилення штропів. 

Виготовлений із сталевого сплаву штроп вертлюга прикріплю-

ється до основного корпусу. Штроп вертлюга може переміщуватися 

по вертикалі щодо корпуса вертлюга створюючи таким чином систему 

противаги. 

Наявне обладнання та пристосування: різьбова компенсація, дис-

танційно керовані клапани-відсікачі для зупинки протікання промива-

льної рідини, а також механізми нахилу елеваторів підвищують швид-

кість, зручність і безпеку використання систем верхнього привода. 

На рисунку 8.14 показана система охолодження двигуна на при-

кладі СВП TDS-10S. Це система відцентрового вентилятора з місце-

вим повітряно-забірним пристроєм, що 

складається з електродвигуна вентилятора 

охолодження, встановленого зверху буро-

вого двигуна змінного струму. Повітря в 

систему надходить через повітряно-

забірний пристрій, який є одночасно ко-

жухом гальма, потім повітря проходить 

по жорсткому трубопроводу і надходить в 

отвір, розташований у верхній частині 

двигуна. Після проходження через внут-

рішній простір відкритого бурового двигу-

на змінного струму, повітря виходить через 

отвір, розташований у днищі двигуна. 

 

Рисунок 8.14 – Система охолодження двигуна СВП моделі TDS-10S 

1 – буровий двигун змінного струму; 2 – корпус гальмівного диску;  

3 – відцентровий вентилятор; 4 – електродвигун вентилятора;  

5 – канал; 6 – повітряний потік; 7 – жалюзі; 8 – потік відпрацьованого 

повітря; 9 – потік повітря на вході (між двигуном і корпусом гальма) 

Переваги СВП: 

– економія часу у процесі нарощування труб при бурінні; 

– зменшення ймовірності прихоплень бурового інструменту; 

– розширення та проробка стовбура свердловини при спуску і 

підйомі інструменту; 

– підвищення точності проводки свердловин при направленому 

бурінні; 

– підвищення безпеки бурової бригади; 
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– зниження ймовірності викиду флюїду із свердловини через  

бурильну колону; 

– полегшення спуску обсадних труб у зонах ускладнень внаслі-

док обертання і промивання; 

– підвищення якості керна.  

Особливістю системи верхнього привода є можливість монтува-

ти його у будь-який час проводки свердловини, практично не перери-

ваючи буріння. 

Таблиця 8.4 – Типи деяких силових верхніх приводів бурових 

установок 

Тип верхнього 

привода 

Глибина  

буріння, м 

Максимальне  

навантаження, кН 

Робочий крутний 

момент, кН.м 

DQ90BS-JH 9000 6750 76 

DQ70BSQ-JH 7000 4500 65 

DQ70BS-JH 7000 4500 55 

DQ50BQ-JH 5000 3150 48 

DQ50B-JH 5000 3150 40 

DQ40BQ-JH 4000 2250 40 

DQ40B-JH 4000 2250 33 

DQ20B-JH 2000 1350 26 

DQ70YA-JH 7000 4500 49 

DQ40YA-JH 4000 2250 35 

DQ20YA-JH 2000 1350 25 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.15 – Загальний вигляд СВП мо-

дель DQ50BQ-JH 

1 – гальмо; 2 – буровий двигун; 3 – сальник; 4 – ре-

дуктор; 5 – обертовий адаптер; 6 – превентор руч-

ний; 7 – трубний затискач; 8 – пристосування 

проти розгвинчування; 9 – превентор дистанцій-

ний; 10 – противага; 11 – вентилятор;  

12 – штроп 
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Контрольні питання 

1. Призначення роторів бурових верстатів? 

2. Які робочі опори мають ротори? 

3. Які основні класифікаційні параметри ротора? 

4. Яке призначення великого конічного колеса ротора?  

5. Яке призначення стопорного пристрою ротора? 

6. Яке призначення вертлюга? 

7. З яких марок сталі виготовляються стовбури вертлюгів? 

8. Що являє собою система верхнього привода  бурової установки? 

9. Яке призначення системи верхнього привода?  

10. З яких елементів складається рухома частина системи  

верхнього привода?  



160 

РОЗДІЛ 9.  ПІДЙОМНИЙ  КОМПЛЕКС  БУРОВИХ 

УСТАНОВОК 

 

9.1. Талева система бурових установок 

 

Талевий механізм або талева система – вантажонесуча частина 

бурової установки, що являє собою поліспаст, який складається з кро-

нблока і талевого блока, що огинаються сталевим канатом (рис. 9.1). 

Талевий блок забезпечений гаком або автоматичним елеватором для 

підвішування бурильної колони і обсадних труб. Навантаження підві-

шеного вантажу розподіляється між робочими струнами каната, число 

яких визначається числом шківів талевого блока і кронблока. Талева 

система дозволяє зменшити зусилля у канаті від ваги вантажу, що під-

німається. Завдяки цьому пропорційно збільшується довжина каната, 

який намотується на барабан при підйомі вантажу на задану висоту. 

Оснащення талевої системи бурових установок характеризується 

тим, що обидва кінці талевого каната збігають з кронблока, один з 

яких кріпиться до барабана бурової лебідки і називається ходовим або 

тяговим, а другий (нерухомий) – до спеціального пристрою на мета-

левій підставі вишкового блоку. При намотуванні каната на барабан 

талевий блок з крюком підтягується до нерухомого кронблока. При 

спуску талевого блока канат розмотується з барабана, що обертається 

у зворотному напрямку під дією ваги талевого блока, гака і підвішеної 

колони труб. Нерухома струна талевого каната використовується для 

установки спеціальних датчиків, які вимірюють навантаження на  

гаку. 

Робочі струни талевого каната розташовуються між шківами 

кронблока і талевого блока і на відміну від ходової і нерухомої струн 

змінюють свою довжину при підйомі та спуску гака. Відношення чис-

ла робочих струн каната до числа ходових струн, що йдуть на лебідку, 

називають кратністю оснащення. Бурові лебідки пов’язані з талевим 

блоком і кронблоком однією ходовою струною, і тому кратність 

оснащення талевої системи бурових установок дорівнює числу робо-

чих струн каната. Так як другий кінець талевого каната нерухомий і 

тому неробочий, кратність оснащення талевої системи бурових уста-

новок незалежно від числа шківів талевого блока і кронблока є пар-

ним числом, рівним подвоєному числу шківів талевого блока. 

Талеві механізми монтуються на вежі бурової установки і мають 

такі характерні особливості:  
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– талевий блок із гакоблоком розміщуються над гирлом свердло-

вини у вільно підвішеному стані і переміщуються у вертикальному 

напрямку виключно по осі свердловини; 

– висота підйому гака обмежується висотою вежі та безпечністю 

спуско-підіймальних операцій; 

– діаметр шківів і габарити інших вантажонесучих органів виби-

рають з урахуванням поперечних розмірів бурової вежі; 

 

Рисунок 9.1 – Талева система бурових установок 

1. Crown block – крон блок; 2. Deadine – нерухома струна талевого 

каната; 3. Wireline (8 lines are strung) – талевий канат (8 робочих 

струн); 4. Traveling block – талевий влок; 5 – Drilling hook – буровий 

гак; 6. Deadline anchor – кріплення нерухомої струни талевого кана-

та; 7 – Storage reel – накоплювальний барабан; 8 – Drawworks – лебід-

ка; 9 – Drum brake – гальмо барабана; 10 – Fast line – ходова струна 

талевого каната 

– обладнуються датчиками і контрольно-вимірювальними при-

ладами; 
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– діючі навантаження і швидкості спуско-підіймальних операцій 

(СПО) змінюються у широкому діапазоні залежно від глибини сверд-

ловини та довжини колони труб. 

 

9.2. Кронблоки 

 

Кронблок – статичний компонент талевої системи, встановлений 

на наголовнику бурової вежі. 

Кронблок є нерухомою частиною талевого механізму. Конструк-

ції кронблоків залежать від типу веж, які використовуються, і відріз-

няються за числом шківів, вантажопідйомністю та конструктивною  

схемою (табл. 9.1). 

Конструкція кронблока зазвичай складається з наступних  

елементів: 

– вісь кронблока; 

– рама; 

– секції шківів; 

– допоміжні шківи; 

– запобіжний кожух; 

Вантажопідйомність кронблоків може становити від 200 до  

600 тонн. 

Конструктивно кронблоки всіх вантажопідйомностей не відріз-

няються один від одного. Однак вантажопідйомність може впливати 

на число канатних шківів, що встановлюються на підшипниках  

кочення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.2 – Конструктивні схеми кронблоків 

а, б, в – співвісне розміщення шківів; г, д – неспіввісне розміщення шківів 



163 

Шківи кронблока обертаються на нерухомих осях, розташованих 

на опорах і закріплених стопорними болтами. Вони закриті швидкоз-

німною огорожею і кожухом. Вісі шківів розміщені співвісно або  

неспіввісно (рис. 9.2).  

Канатні шківи кронблоків, посаджені на вісь двома роликопід-

шипниками, розділяються один від одного стопорними кільцями. 

Для запобігання переміщення шківів, вісь має з одного боку 

бурт, а з іншого – нагвинчену на різьбу вісі круглу гайку зі стопорною 

шайбою. 

При неспіввісній схемі вісь шківа, що використовується для  

неходової струни талевого каната, розміщена перпендикулярно до 

осей інших шківів. Неспіввісне розміщення шківів обумовлено схе-

мою оснастки талевого механізму, яка забезпечує можливість перемі-

щення талевого блока уздовж свічок при застосуванні комплексу АСП 

для механізованої розстановки свічок. Число шківів і вантажопідйом-

ність кронблоків вибирають залежно від допустимого навантаження 

на гаку. 

Рисунок 9.3 – Кронблок із співвісним розміщенням шківів 

1 – зварна рама; 2, 5 – роз’ємні опори; 3 – підвісний блок; 4, 7 – секції 

шківів; 6 – дюбелі 

На рисунку 9.3. наведена типова конструкція кронблока із спів-

вісним розміщенням шківів. На зварній рамі 1 у роз’ємних опорах 2 і 

5 установлені дві секції 4 і 7 шківів. Рама зварена з повздовжніх і  

поперечних балок, виготовлених з прокату високої якості. Вісі в опо-

рах закріплені від прокручування дюбелями 6. Підвісний блок 3 вико-
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ристовується для допоміжних робіт.Для збереження мастила та захис-

ту підшипників від забруднення використовуються фланцеві кришки 

9, закріплені на маточинах шківів. У деяких конструкціях для цього 

використовуються лабіринтні ущільнення, що складаються з кілець, 

запресованих у маточину, які входять у кільцевий паз маточини сусід-

нього шківа. Осьові зазори підшипників регулюються гайкою 12, яку 

утримує від відкручування гвинт 10 або стопорна шайба. 

Кожна секція (рис. 9.4) складається з вісі 1, на якій установлені 

шківи 4, що обертаються на підши-

пниках кочення 2. Залежно від ван-

тажопідйомності кронблока шківи 

установлюють на двох роликових 

або здвоєних підшипниках з коніч-

ними роликами. Між підшипниками 

сусідніх шківів на вісі є розпірні кі-

льця 7, завдяки яким виключається 

тертя маточин суміжних шківів, що 

обертаються з різною частотою. 

Між зовнішніми кільцями ролико-

підшипників у маточинах шківів 

установлюються розрізні пружинні 

кільця 3, а на вісі – розпірні кільця 5 

з проточкою і отворами для подачі 

мастила до підшипників. Через мас-

лянки 11, поздовжні 8 і радіальні 6 

отвори у вісі мастило подається ру-

чним насосом у порожнину між кі-

льцями 3 і 5 підшипників шківа. 

Рисунок 9.4 – Секція кронблока 

1 – вісь; 2 – підшипник кочення; 3 – розрізне пружинне кільце;  

4 – шків; 5 – розпірне кільце; 6, 8 – радіальні і повздовжні отвори у  

вісі шківа; 7 – розпірне кільце; 9 – фланцева кришка; 10 – гвинт;  

11 – маслянка; 12 – гайка 

Шківи та підшипники кронблоків зношуються нерівномірно. 

Найбільшому зношенню піддаються підшипники і канавки шківа, які 

огинаються ходовою струною талевого каната, і сусідніх з ним шківів, 

що швидко обертаються. Секційне розташування шківів дозволяє за-

безпечити їх рівномірне зношування шляхом повороту кожної секції 
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на 1800 або їх перестановки, якщо число шківів у секціях однакове. 

Завдяки цьому збільшується термін служби кронблока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.5 – Трисекційний кронблок 

1 – рама; 2 – вісь блоків;3 – опора; 4 – підшипник;5 – шків; 6 – кожух; 

7 – допоміжний блок 

Таблиця 9.1 – Технічна характеристика кронблоків виготовлених 

за API Spec 4F і 8А відповідно до вимог галузевих стандартів SY/T5527 

Модель ТС30 ТС50 ТС90 ТС135 ТС170 ТС225 ТС315 ТС450 

Максимальне 

навантаження 

на гаку, кН 

300 500 900 1350 1700 2250 3150 4500 

Діаметр  

каната, мм 
24 24 26 29 29 32 35 38 

Зовнішній  

діаметр  

шківа, мм 

475 610 660 1005 1005 1120 1270 1524 

Кількість  

шківів 
4 5 5 5 6 6 7 7 

Розміри 

Д×Ш×В, мм 

738 

472 

575 

860 

670 

588 

1208 

1092 

1207 

2320 

1436 

1781 

2668 

2460 

1855 

2668 

2709 

2469 

3112 

2783 

2800 

3407 

2722 

2856 
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Для запобігання вискакування каната з канавки шківа зазор між 

шківами і кожухом не повинен перевищувати 0,15 діаметра каната.  

На рисунку 9.5 зображений трисекційний кронблок із неспіввіс-

ним розташуванням секцій, який відрізняється від попередньої конс-

трукції тим, що ходовий шків 1 знаходиться на окремій опорі 2, уста-

новленій на верхній полиці рами 3. 

Кронблоки виготовлені за стандартами API Spec 4F і 8А відпові-

дно з вимогами галузевих стандартів SY/T5527 мають загартовані та 

зносостійкі канавки шківів, з тривалим терміном служби (табл. 9.1, 

рис. 9.6). Вони оснащені щогловим краном для обслуговування блока. 

Шківи кронблока і пов'язаного з ним талевого блока повністю взаємо-

замінні. 

 

 

 

Рисунок 9.6 – Загальний вид 

кронблоків виготовлених за  

API spec 4F і 8А відповідно з вимога-

ми галузевих стандартів SY/T5527 

 

 

Таблиця 9.2 – Технічна характеристика кронблоків виробництва  

Румунії, призначених для проведення спуско-підіймальних робіт при 

освоєнні, поточному і капітальному ремонті свердловин 

Тип 

5
-2

8
 

G
F

 1
2
5
 

5
-2

8
 

G
F

 2
0
0
 

6
-2

8
 

G
F

 2
0
0
 

6
-3

2
 

G
F

 2
0
0
 

6
-3

2
 

G
F

 3
0
0
 

6
-3

5
 

G
F

 4
0
0
 

7
-3

5
 

G
F

 5
0
0
 

7
-3

5
 

G
F

 5
0
0
 

7
-3

8
 

G
F

 5
0
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Навантажен-

ня на гаку, кН 
125 200 200 200 300 400 500 500 500 

Допустиме  

навантажен-

ня на гаку, т 

488 488 585 585 585 717 836 836 836 

Кількість 

шківів 
5 5 6 6 6 6 7 7 7 

Диаметр 

шківа, мм 
1000 1100 1100 1100 1250 1400 1400 1500 1500 
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Продовження таблиці 9.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Діаметр  

каната, мм 
28 28 28 32 32 35 35 35 38 

Вага, кг 2662 2967 3660 3247 4305 5385 5564 6186 6324 

Довжина, мм 1880 1880 2280 2280 2200 2515 2450 2450 2450 

Ширина, мм 1454 1454 1700 1700 1527 1700 1760 1760 1760 

Висота, мм 1365 1415 1568 1568 1785 2075 2075 2125 2125 

 

9.3. Талеві блоки 

 

У талевому блоці число шківів на одиницю менше, ніж у кронб-

лоці. На відміну від кронблока талевий блок не сприймає навантажень 

від натягу ходової і неходової струн каната, тому вантажопідйомність 

його менша, ніж кронблока. Маса талевого блока повинна бути доста-

тньою для забезпечення необхідної швидкості його спуску, тому тале-

ві блоки масивніші від кронблоків. Талеві блоки виготовляють одно- і 

двосекційними. Вони призначені відповідно для ручної розстановки 

свічок і для роботи з комплексом АСП. Двосекційні талеві блоки за 

необхідності можуть бути використані для ручної розстановки свічок. 

Односекційний талевий блок (рис. 9.7) складається з двох щік 1 з 

привареними накладками 2, виготовленими зі сталевого листа. Щоки, 

що з'єднуються траверсою 11 і двома болтовими стяжками 4, утворю-

ють раму талевого блоку. Між траверсою і стяжками у щоках є розто-

чка для осі 6 шківів. Вісь кріпиться у щоках двома гайками 12, які  

фіксуються від відкручування стопорною планкою 7. 

Шківи 9 на осі талевого блока встановлюються на підшипниках 

кочення 8 подібно до шківів кронблока. Для запобігання вискакування 

каната з канавки шківів на стяжках 4 закріплений нижній кожух 3. Із 

зовнішнього боку шківи закриваються кожухами 10 з прорізами у 

верхній частині, призначеними для виходу каната. 

Кожухи талевого блоку виготовляються з листової сталі або лити-

ми. Литі кожухи мають більшу масу, завдяки якій зростає швидкість 

спуску ненавантаженого талевого блока. На нижніх витягнутих кінцях є 

отвори для осей, що з'єднують талевий блок із корпусом гака. Для з'єд-

нання з гаками, що мають штропи, талеві блоки забезпечуються сергою, 

яка знаходиться в отворах кронштейнів, приварених до нижніх кінців 

щік. Серга талевого блока заводиться під штроп гака і кріпиться в отво-

рах кронштейнів за допомогою пальців. Підшипники змащуються пру-

жинними маслянками через отвори 5 для подачі мастила. 
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Рисунок 9.7 – Односекційний талевий блок 

1 – щока; 2 – накладка; 3 – нижній кожух; 4 – болтова стяжка;  

5 – отвори в осі шківів талевого блоку; 6 – розточка для осі шківів;  

7 – стопорна планка; 8 – підшипники кочення; 9 – шків; 10 – кожух;  

11 – траверса; 12 – гайки 

Двосекційний талевого блок (рис. 9.8) складається з триблокової 

2 і двоблокової 5 секцій, з'єднаних жолобом 3, який направляє талевий 

блок при його переміщенні вздовж свічки. Для розстановки свічок на 

два підсвічники, розташованих біля протилежних граней бурової вежі, 

замість, жолоба використовується поворотна муфта. Встановлення 

шківів 1 на осях, кріплення осей у щоках кожної секції, змащування 

підшипників та їх оберігання від забруднення, а також кожухи 10 шкі-

вів виконані аналогічно з конструкціями кронблоків та  

односекційних талевих блоків. 

У щоках секцій талевого блока встановлені дві паралельні вісі 6 

для підвішування траверси 7. Одночасно вісі 6 служать для жорсткого 

з'єднання секцій талевого блока. У траверсі встановлений стакан 14 на 

упорному підшипнику кочення 13. До стакана на двох валиках 8 під-

вішена скоба-підвіска 9 з вушками для штропів автоматичного елева-

тора, що використовується у комплексі АСП. При ручній розстановці 

свічок у вушка скоби 9 підвішуються петльові штропи для роботи із 

звичайними елеваторами. У процесі буріння скоба використовується 

для підвішування вертлюга. Положення скоби фіксується замком 12. 
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Рисунок 9.8 – Двосекційний талевий блок 

1 – шків; 2, 5 – двоблокова і триблокова секції; 3 – жолоб; 4 – гумовий 

буфер; 6 – паралельні осі; 7 – траверса; 8 – валик; 9 – скоба;  

10 – кожух; 11 – додатковий кожух; 13 – упорний підшипник кочення; 

14 – стакан 

У розглянутій конструкції талевого блока є додатковий кожух 11 

для захисту від можливих ударів і гумовий буфер 4, на який при під-

йомі талевого блока лягає центратор комплексу АСП. В інших конс-

трукціях двосекційних талевих блоків щоки кожної секції з'єднуються 

осями, на яких встановлюються спеціальні підвіски з вушками для 

штропів автоматичного елеватора або трирогого гака (У4-300,  

УТБА-6-400). 

 

 

 

 

Рисунок 9.9 – Загальний вид талевого блока, 

виготовленого за стандартами API Spec 8А 
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Талеві блоки виготовлені за стандартами API Spec 8А піддають-

ся загартуванню проміжної частоти для підвищення твердості корпусу 

і збільшення терміну служби талевого каната. Усі шківи оснащені  

підшипниками з двома конусами з масляними канавка ми для кожного 

підшипника. Шківи і підшипники є взаємозамінними із шківами і  

підшипниками пов’язаного кронблока (табл. 9.3, рис. 9.9). 

Таблиця 9.3 – Технічні характеристики талевих блоків, виготов-

лених за стандартами API Spec 8А 

Модель YC90 YC135 YC170 YC225 YC315 YC450 YC585 

Максимальне 

навантаження, 

кН 

900 1350 1700 2250 3150 4500 5850 

Зовнішній діа-

метр шківа, мм 
762 915 915 1120 1270 1524 1524 

Кількість шківів 4 4 5 5 6 6 7 

Діаметр тале-

вого каната, мм 
26 26 29 32 35 38 42 

Розміри 

Д×Ш×В, мм 

1500× 

806× 

533 

1800× 

960× 

610 

2100× 

960× 

630 

2294× 

1190× 

630 

2680× 

1350× 

974 

3075× 

1600× 

800 

3100× 

1600× 

965 

Таблиця 9.4 – Технічні характеристики талевих блоків виробни-

цтва РФ 

Показники 

Параметри талевих блоків 

УТБА-5-

200 

УТБА-6-

320 

УТБА-5-

320 

УТБА-6-

400 

УТБА-6-

500 

Допустиме наван-

таження на гаку, 

кН 

2000 3200 3200 4000 5000 

Число канатних 

шківів 
5 6 5 6 6 

Діаметр каната, мм 28 32 35 35 38 

Кількість осей для 

канатний шківів 
2 2 2 2 2 

Зовнішній  

діаметр шківа, мм 
1000 1120 1400 1400 1500 

Діаметр шківа по 

дну канавки, мм 
900 1000 1285 1285 1365 

Діаметр вісі шківа, 

мм 
220 260 280 280 380 

Маса, кг 3700 5790 6850 6970 10540 
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9.4. Шківи кронблоків і талевих блоків 

 

Шківи кронблоків і талевих блоків мають аналогічну конструк-

цію та розміри. Діаметр шківа, профіль і розміри канавки суттєво 

впливають на термін служби і витрат талевих канатів. Втомна довго-

вічність каната зростає із збільшенням діаметра шківів, так як при 

цьому зменшуються повторно-змінні напруження, що виникають у 

канаті при огинанні шківів. У бурових установках діаметри шківів 

обмежуються габаритами вантажу та зручністю робіт, пов'язаних із 

винесенням свічок на підсвічник. Оптимальне значення діаметра  

шківа визначається з умови: 

     ⁄         , 

де Dш – діаметр шківа по дну канавки;  

К – запас міцності каната; 

dк – діаметр каната. 

Канавка шківа має V-подібний профіль з круглим ложем, що  

забезпечує канату достатню опорну поверхню. Радіус ложа канавки 

вибирають залежно від діаметра каната:                ⁄   

Рисунок 9.10 – Шків талевих механізмів  

При значному збільшенні радіуса ложа канавки опорна поверхня 

каната зменшується і у результаті контактних тисків, що збільшують-

ся, знижується термін його служби. Тому діаметр каната повинен від-

повідати прийнятому його значенню для типорозміру шківа, що вико-

ристовується. Для ліквідації передчасного зношування профіль канав-
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ки шківів повинен забезпечувати безперешкодне набігання і збігання 

каната. Торкання каната стінок канавки шківа супроводжується тер-

тям, обумовленим різницею лінійних швидкостей каната і контактую-

чих з ним бокових стінок канавки. 

Для нормальної роботи каната кут α розвалу стінок канавки  

повинен бути більшим кута γ відхилення каната від площини обертан-

ня шківа (рис. 9.10). Відхилення робочих струн талевого каната від 

площини обертання шківів обумовлено оснасткою талевої системи та 

механізмів зміщенням вільно підвішеного талевого блока відносно 

кронблока внаслідок різниці у числі шківів, встановлених на талевому 

блоці і кронблоці. Кути відхилення робочих струн каната від площини 

обертання шківів збільшуються у міру підйому талевого блока і дося-

гають максимальної величини у крайньому верхньому положенні  

талевого блока. 

Канавка шківа піддається поверхневому закалюванню до твердості 

HRC ≥ 45 на глибину не менше 3 мм. Радіальне биття канавки шківа 

не повинно перевищувати 2 мм. Зміщення осі симетрії канавки від  

середньої площини шківа не повинно перевищувати 2 мм. 

Для підвищення довговічності канатів канавки шківів футеру-

ються пластмасами, які мають достатню зносостійкість й опірність 

контактним тискам. 

 

9.5. Гаки і спеціальні підвіски 

 

Гаки та спеціальні підвіски, що приєднуються до талевого блока, 

призначені для: 

– підвішування вертлюга і бурильної колони при бурінні свердловин; 

– підвішування за допомогою штропів і елеватора колони буриль-

них і обсадних труб при спуско-підіймальних операціях; 

– підвішування і переміщення на буровому майданчику важкого 

обладнання при монтажно-демонтажних роботах. 

Гаки використовуються при ручній розстановці свічок. При ро-

боті з комплексом АСП гаки замінюються спеціальними підвісками. У 

сучасних бурових установках застосовуються трирогі гаки різної ван-

тажопідйомності. 

Гак (рис. 9.11) складається з литого корпусу 9 і самого гака 12. У 

трирогих гаках основний ріг 1 використовується для підвішування  

вертлюга, а два бічні роги 13 – для штропів елеватора. Корпус 

з’єднується з гаком за допомогою стовбура 11, що встановлений у  

пустотілому стакані 10 на пружинах 6, затягнутих гайкою 5. Стакан 
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спирається на упорний підшипник кочення 7 і може повертатись.  

Гайка стовбура має повздовжні пази під направляючі планки, прива-

рені до верхнього торця стакана. Завдяки цьому разом зі стаканом по-

вертається стовбур з гаком, що дозволяє оберігати талевий канат від  

закручування при повертанні гака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.11 – Трирогий гак 

1 – основний ріг; 2 – підпружинена засувка; 3 – стопорний пристрій;  

4 – стопор; 5 – гайка; 6 – пружина; 7 – упорний кульковий підшипник 

кочення; 8 – вісь; 9 – литий корпус; 10 – пустотілий стакан;  

11 – стовбур; 12 – гак; 13 – бічні роги; 14 – стопорна планка 

У процесі буріння гак відносно корпусу фіксується стопором 4, 

вмонтованим у напівхомути стопорного пристрою 3, нерухомо закрі-

пленого у зовнішній кільцевій проточці нижньої частини стакана. Від 

самовідгвинчування стовбур оберігається стопорною планкою14, яка 

установлена у радіальних пазах стовбура. Пружина 6 складається з двох 

секцій і працює на стиснення. Хід пружини і її вантажопідйомність при 

вибраному ході забезпечує необхідне при відгвинчуванні піднімання 

свічки на висоту замкової різьби. При навантаженнях, що перевищу-
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ють вагу однієї свічки, пружина стискується до упору торців гайки і 

стакана. 

Гаки виготовляються литими з високоміцних сталевих відливок 

або пластинчастими з легованої термічно обробленої листової сталі. 

Пластини гака з’єднуються заклепками з потайними головками. У зіві 

гака 1 встановлюється фасонна вкладка з литої сталі, що забезпечує 

збереження пластин і плавність прилягання контактуючих поверхонь 

штропа вертлюга і зіва гака. 

Бічні роги 13 встановлюються на осі, що запресована у розточку 

пластин. Зів основного рогу закривається автоматично при заведенні 

штропа вертлюга у результаті повороту підпружиненої засувки 2. Біч-

ні роги закриваються відкидними скобами. Вантажопідіймальність бі-

чних рогів гака у більшості випадків вища за вантажопідіймальність 

основного рога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.12 – Гакоблок бурової установки 

1 – гак; 2 – бічні роги; 3 – підпружинена засувка; 4 – палець; 5 – стов-

бур; 6 – корпус; 7 – вісь; 8 – накладка; 9 – щока; 10 – розточка для  

вісі; 11 – стопорна планка; 12 – захисний кожух; 13 – стопорний  

пристрій; 14 – запірна скоба 

У гакоблоках (рис. 9.12) гак з’єднується із щоками талевого бло-

ка за допомогою осей 8, які установлені в кишенях його корпуса і за-
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кріплені стопорними планками. Талеві блоки із сергою з’єднуються з 

гаком за допомогою штропа, встановленого на осях у кишенях корпуса 

гака. 

При роботі з двосекційними талевими блоками бурильна колона 

при спуско-підіймальних операціях підвішується до автоматичного 

елеватора, який у комплексі АСП замінює гак. При бурінні свердло-

вини вертлюг приєднується до автоматичного елеватора за допомогою 

додаткової підвіски. 

Гаки, виготовлені за стандартами API Spec 8А, оснащені гідрав-

лічним амортизатором для захисту замка бурильної труби при відгви-

нчуванні під час підриву. Зев гака обладнаний надійним захисним 

замковим пристроєм (рис. 9.13). 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.13 – Загальний вид гаків, виготовлених 

за стандартами API Spec 8А 

 

 

 

Таблиця 9.5 – Технічні характеристики талевих гаків, виготовле-

них за стандартом API Spec 8А 

Модель DG90 DG135 DG170 DG225 DG315 DG450 DG585 

Максимальне 

навантаження 

на гак, кН 

900 1350 1700 2250 3150 4500 5850 

Величина  

відкривання 

основного  

гака, мм 

155 165 180 190 220 220 238 

Хід пружини, 

мм 
180 180 180 180 200 200 200 

Розміри 

Д×Ш×В, мм 

2000× 

680× 

600 

2000× 

720× 

616 

2450× 

750× 

630 

2545× 

780× 

750 

2953× 

890× 

830 

2950× 

890× 

880 

3156× 

930× 

930 
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Таблиця 9.6 – Технічні характеристики гаків вирибництва РФ 

Показники 
Параметри гаків 

УК-225 У5-320 УБ-300 

Максимальне навантаження, кН 2250 3200 4000 

Діаметр зіва гака під штроп  

вертлюга, мм 
220 220 300 

Діаметр зіва бічних рогів, мм 150 150 150 

Діаметр стовбура гака, мм 180 220 190 

Довжина ходу гака, мм 145 145 150 

Мінімальне зусилля стискання 

пружини, кН 
37,0 37,0 46,0 

Висота, м 2,35 2,60 4,10 

Ширина, м: 

по головному рогу 

по бічних рогах 

 

0,98 

0,56 

 

1,10 

0,56 

 

1,01 

0,67 

Радіус повороту гака, м 0,665 0,665 0,800 

Маса, т 2,90 3,50 4,80 

 

9.6. Оснастка талевих механізмів 

 

Правильний вибір кратності і схеми оснащення талевого механі-

зму має важливе значення. Від кратності оснащення залежать діаметр 

і довжина каната, що використовується, кінематика і завантаженість 

усієї підйомної частини бурового комплексу, що включає талевий  

механізм, бурову лебідку та її привод. Із збільшенням кратності осна-

щення зменшуються зусилля у струнах каната і пропорційно зростає 

довжина каната, необхідна для підйому талевого блока на задану  

висоту. При зниженні зусиль у струнах каната можна зменшити його 

діаметр і відповідно діаметри барабана лебідки та шківів талевого 

блока і кронблока. 

Необхідне передавальне число трансмісії бурової лебідки змен-

шується із збільшенням кратності оснащення талевої системи. Завдяки 

меншому редукуванню спрощується конструкція і знижується мета-

лоємність трансмісії. Важливо також, що із збільшенням кратності 

оснащення зменшуються згинаючі і крутні моменти, які діють на  

деталі підйомного механізму, розташовані між лебідкою і двигунами, 

і зростають запас зчеплення фрикційних муфт і запас гальмування 

стрічкового гальма лебідки, що сприятливо впливає на термін їх слу-

жби. Тому при виборі кратності оснащення слід не тільки виходити із 
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міцності талевого канату, а і враховувати конструктивні й експлуата-

ційні якості усього підйомного механізму бурової установки. 

Послідовність обгинання канатом шківів кронблока і талевого 

блока визначається схемою оснащення талевого механізму. Розрізня-

ють паралельну і хрестову схеми оснащення. При паралельному 

оснащенні вісі кронблока і талевого блока розташовуються у просторі 

паралельно, а при хрестовій перехрещуються під кутом 90°. Переваж-

но застосовують хрестову схему оснащення (рис. 9.14), при якій ходова 

струна каната розташовується на середньому шківі кронблока і тому 

забезпечується більш рівномірна і щільна навивка каната на барабан 

лебідки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.14 – Розгорнута хрестова схема і послідовність  

оснащення талевого механізму 

НС – нерухома струна; ХС – ходова струна;  

а – при ручній розстановці свічок (кронблок співісний): 

НС – I – 5 – VI – 1 – II – 4 – V – 2 – ІІІ – 3 – IV – ХС; 

б – при роботі з комплексом АСП (кронблок неспівісний): 

НС – I – 5 – V – 1 – II – 4 – IV – 2 – III – 3 – VI – ХС 

При паралельному оснащенні ходова струна розміщується на 

одному з крайніх шківів кронблока, що погіршує намотування каната 

із-за, порівняно, великої різниці кутів відхилення каната від площини 

обертання ходового шківа у крайніх положеннях каната на барабані 

лебідки. Досвід показує, що при хрестовій оснастці значно зменшу-

ються розгойдування ненавантаженого талевого блоку при спуско-

підіймальних операціях, а також момент від сил пружності каната, що 

викликає закручування талевого блоку. 
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9.7. Талеві канати 

 

Талевий канат – це елемент талевої системи, що зв’язує талевий 

блок із кронблоком (табл. 9.7). Талевий канат виготовляють із стале-

вого дроту, який зв’язують у пасма одинарного, подвійного або пот-

рійного сплітання із сталевого дроту (тигельна сталь). Канати зсуку-

ють із пасм, які накручують на осердя, що надає канату круглої форми 

і гнучкості (рис. 9.15). 

Таблиця 9.7 – Талеві канати 

 Діаметр каната, 

мм 

Маса 1000 м каната, 

кг 

Сумарне розривне 

зусилля, Н 

min 25,0 2660,0 451000 

max 38,0 5980,0 1009000 

У талевих системах бурових установок використовуються сталеві 

канати круглого перерізу, одношарові, 6-ти пасмові подвійної звивки, 

у яких дротинки звивають у пасма, а пасма у канати. 

Талеві канати для експлуатаційного і глибокого розвідувального 

буріння виготовляються у трьох виконаннях, які розрізняються за  

типом сердечників, що використовуються: 

1 – з металевим сердечником (МС); 

2 – з органічним трипасмовим сердечником (ОС); 

3 – з пластмасовим стрижневим осердям (ИС). 

У канатах з органічним прядивним осердям покращується  

змащування внаслідок просочування прядивного осердя змащуваль-

ною речовиною. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.15 – Талеві канати типу ЛК-РО з сердечниками 

а – металевий сердечник; б – органічний трипасмовий сердечник;  

в – пластмасовий сердечник 

Залежно від взаємного розташування дротів у пасмах розрізня-

ють канати з точковим (ТК) і лінійним (ЛК) дотиком (контактом)  

дротів. Канати з лінійним дотиком дротів довговічніші. Випробування 



179 

показують, що їх напрацювання в 1,5 – 2 рази перевищує напрацю-

вання канатів із точковим дотиком. Талеві канати типу ЛК-РО, відріз-

няються тим, що в окремих шарах пасма використовуються дроти різ-

ного (Р) і однакового (О) діаметрів. 

Дротинки каната виготовляють з високовуглецевої сталі з добав-

ками 0,4 – 0,7 % марганцю і 0,8 % кремнію з термообробкою з міцніс-

тю на розрив 1700 – 2000 МПа. 

За напрямком звивки виготовляють талеві канати різних  

конструкцій: 

– хрестова права звивка – Z 

– хрестова ліва звивка – S 

При правій звивці Z пасма розміщені зліва вверх направо, а при 

лівій S – справа вверх наліво. В експлуатаційному бурінні більше  

поширеніші канати типу Z. 

Пасма виготовляють із різної кількості шарів дротинок: 

1) тришарове, простої конструкції: 

 

 

1+6+12+18=37 – тип ТК 

 

 

Дротинки одного діаметра звиті навколо одного центрального 

дроту-серцевини. 

2) двошарове з однаковою кількістю дротинок різного діаметру у 

кожному шарі: 

 

 

 

1+9+9 – тип ЛК 

 

 

Діаметр каната вимірюється штангенциркулем по виступах діа-

метрально розташованих пасм (рис. 9.16). Граничні відхилення діаме-

трів каната мають бути + 6 % для канатів виконання 1 і + 3 ÷ 10 % для 

канатів виконань 2 і 3. 

Крок звивки каната вимірюється за відстанню між двома одной-

менними точками зовнішніх дротів, які розміщені через кожні k+1 

пасм, де k – число пасм у канаті (рис. 9.16, б). Зі зменшенням кроку 

звивки зростають міцність і структурна щільність каната. У талевих 

канатах крок звивки дротів у пасмах і осерді не повинен перевищува-
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ти їх 8,5-кратного діаметра, а крок звивки пасм у канаті – 6,5-кратного 

діаметра каната. По довжині каната кроки звивки дротинок у пасмах і 

пасм у канаті повинні бути рівномірними. 

Талеві канати не розкручуються, так як виготовляються із попе-

редньо деформованих дротинок і пасм. Внаслідок попередньої дефор-

мації дротинки і пасма мають геометричні форми, які відповідають їх 

положенню у готовому канаті. Витривалість такого каната на 25 – 30 % 

більша, ніж звичайного каната, що розкручується. 

Типи канатів: 

ЛК-РО-625+1 МС 

ЛК-РО-6×19+1 МС 

ЛК-РО-6×37 – ОС, 

де 6 – кількість пасм;  

25, 19, 37 – кількість дротинок у пасмі;  

МС – металева серцевина;  

О – органічна серцевина. 

При бурінні свердловин, переважно, використовуються талеві 

канати ЛК-РО з діаметрами 25, 28, 32, 35, 38 мм. 

У процесі експлуатації талеві канати піддаються розтягуванню і 

багаторазовим перегинам на шківах кронблока, талевого блока і бара-

бані лебідки, у результаті чого 

відбувається їх втомне руйну-

вання. Зовнішні дроти каната 

піддаються зносу на шківах і 

барабані лебідки, тому прис-

корюється процес їх втомного 

руйнування. Внаслідок недо-

статньої довговічності зростає 

витрата талевих канатів і ви-

мушені простої бурових уста-

новок в очікуванні заміни зно-

шених канатів, що негативно 

впливає на техніко-економічні 

показники буріння. 

Рисунок 9.16 – Вимірювання діаметра каната штангенциркулем 

а і вимірювання кроку звивки шестирядного каната б 

Діаметр каната повинен бути в 20 – 25 разів меншим від діаметра 

шківа блоків талевої системи. Канат почергово обкручує шкiви крон-

блока, нерухомо пiдвiшеного у верхнiй частинi вежi, i рухомого тале-
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вого блока. При цьому його рухомий кiнець, що проходить через 

вiдтяжний ролик, закрiплюють на барабанi лебiдки, а нерухомий – до 

станини механізму кріплення каната. Нерухомий кінець талевого ка-

ната повинен бути закріплений трьома гвинтовими затискачами, а ра-

діус згину повинен бути рівним не менше дев’яти його діаметрам. Ка-

нат не повинен доторкатися елементів підіймальної споруди. Для 

оснастки талевої системи довжина каната повинна бути такою, щоб за 

найнижчого положення талевого блока на барабані лебідки залиша-

лось не менше трьох витків каната. 

У початковий період роботи канат потрібно навантажувати  

поступово. Після тривалих простоїв, особливо за низьких температур, 

опускати і піднімати талевий блок необхідно на низьких швидкостях 

для збереження мастила каната. 

Кріплення ходового кінця каната на барабані лебідки повинно 

бути надійним, намотування каната на барабан повинно проводитись 

рівними рядами. На барабані лебідки за найнижчого положення тале-

вого блока повинно залишатися не менше трьох витків. 

Стан талевого каната необхідно систематично контролювати. 

Канат треба зберігати за можливості у чистоті, не допускаючи попа-

дання у нафту, пластову рідину, регулярно проводити змащування. 

Мастило захищає канат від корозії і охороняє його від зношування; 

для змащування рекомендується застосовувати машинне мастило, а не 

нафту, яка руйнує канат, особливо прядив’яне осердя. 

Талевий канат повинен бути замінений новим, якщо під час 

огляду його виявиться один із таких дефектів: 

– обірване одне пасмо каната; 

– на кроці зсукання каната діаметром до 20 мм кількість обірва-

них дротів становить більше 5 %, а діаметром понад 20 мм – більше 

10 % від усієї кількості дротів у канаті; 

– одне з пасм втиснуто внаслідок розриву осердя каната; 

– канат витягнутий або сплющений і його найменший діаметр 

складає 75 % і менше від початкового; 

– на канаті є скручування (―жучок‖); 

– зношення або корозія 40 % і більше початкового діаметра дротів. 

 

9.8. Пристрої для кріплення нерухомої струни талевого каната 

 

У талевих механізмах застосовують пристрої для кріплення  

нерухомої струни талевого каната кількох типів. Поряд з основним 
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призначенням ці пристрої забезпечують зручність і швидкість зміни і 

перепуску талевого каната. 

Механізми для кріплення нерухомої струни талевого каната  

(рис. 9.17) розрізняються за вантажопідйомністю і складаються із ста-

нини 1, на якій знаходиться важіль 

4 з віссю 7 і підшипником кочення 

8. На важелі встановлені конічний 

барабан 6 і затискач 3 для кріплен-

ня талевого каната 5. Завдяки обер-

танню конічного барабана в підши-

пнику 10, розташованому на осі 9, 

канат без ковзання, легко і швидко 

переміщується по барабану, що  

дозволяє скоротити час, потрібний 

на зміну і перепуск каната. Планки 

12, закріплені на важелі, утримують 

витки каната від перехлестування 

при обертанні барабана. 

Рисунок 9.17 – Механізм кріплення нерухомої гілки талевого 

каната 

1 – станина; 2 – давач ваги; 3 – затискачі для кріплення талевого  

каната; 4 – важіль ; 5 – талевий канат; 6 – конічний барабан;  

7 – вісь важеля; 8 – підшипник кочення; 9 – вісь; 10 – підшипник;  

11 – стопорний палець; 12 – планка 

Після зміни і перепусків каната барабан жорстко з'єднується з 

важелем за допомогою стопорного пальця 11, а вільний кінець каната 

кріпиться в затискачах 3.  

Перенесення місця установки датчика ваги з нерухомої струни 

каната у пристрій для її кріплення дозволяє прискорити заміну і пере-

пуск каната внаслідок усунення операцій, пов'язаних із зняттям та 

установкою датчика ваги (що виконуються при його розташуванні на 

нерухомій струні).  

 

9.9. Бурові лебідки 

 

Бурові лебідки призначені для виконання спуско-підіймальних 

операцій, подавання бурового інструменту на вибій свердловини та 

інших допоміжних робіт (рис. 9.18, 9.19). Бурова лебідка забезпечує 

спуск і підняття колони бурильних труб, подачу долота на вибій, 
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спуск обсадних труб, передачу потужності на ротор, підняття і опус-

кання бурової вежі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.18 – Загальний вигляд бурової лебідки 

Бурова лебідка складається з піднімальної частини (вал з бараба-

ном, стрічкове гальмо, допоміжне гальмо, трансмісія ротора) і транс-

місійної (ланцюгова коробка передач, проміжний вал, регулятор  

подавання долота. 

Бурові лебідки розрізняються за потужністю та іншими техніч-

ними параметрами, а також за кінематичними та конструктивними 

ознаками. 

Потужність бурових лебідок знаходиться в межах 200 – 2950 кВт 

залежно від глибин буріння. 

За кількістю швидкостей підйому розрізняють двох-, трьох-,  

чотирьох-, шести-, восьми- і десятишвидкісні бурові лебідки. Швид-

кості підйому змінюються шляхом перемикання передач між валами 

лебідки або за допомогою окремої коробки зміни передач. 

Залежно від привода, що використовується розрізняють бурові 

лебідки із ступінчастою, безперервно-ступінчастою і безступінчастою 

зміною швидкостей підйому. Ступінчаста зміна швидкостей підйому 

використовується в бурових лебідках з механічними передачами від 

теплових двигунів і електричних двигунів змінного струму. При  

гідромеханічних передачах лебідки з тими ж двигунами використову-

ється безперервно-ступінчаста зміна швидкості підйому. При викори-

станні привода від електродвигунів постійного струму швидкості  

підйому лебідки змінюються безступінчасто. 
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Рисунок 9.19 – Принципова схема бурової лебідки 

1. Compound – трансмісія; 2. Master clutch – головна муфта зцеплен-

ня; 3. Positive clutch – жорстка муфта; 4. Drive shaft – привідний вал;  

5. Chais and sprockets – цепні передачі з шестернями; 6. Jack shaft – 

проміжний вал; 7. Spinning cathead – шпильова котушка для згвинчу-

вання / розгвинчування труб; 8. Makeup cathead – шпильова котушка 

для згвинчування труб; 9. Breakout cathead – шпильова котушка для 

розгвинчування труб; 10. Rotary drive – привод обертання; 11. Rotary 

clutch – муфта для передачі обертання; 12. Rotary drive – привод обе-

ртання; 13. Low clutch – муфта низької швидкості; 14. High clutch – 

муфта високої швидкості; 15. Breake flanges – фланці гальмівні;  

16. Drum – барабан; 17. Hidromatic or dynamatic – гідродинамічне або 

електродинамічне гальмо 

За схемою включення швидкохідної передачі розрізняють бурові 

лебідки з незалежною і залежною «швидкою» швидкістю. Під час 

спуску бурильних і обсадних труб відповідно з послідовністю викону-

ваних операцій використовуються дві швидкості: «тиха» – для припі-

днімання колони труб з метою звільнення клинів або елеватора і 

«швидка» – для подальшого піднімання незавантаженого елеватора за 

черговою свічкою. Бурові лебідки з незалежною схемою швидкостей 
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дозволяють піднімати незавантажений елеватор на «швидкій» швид-

кості незалежно від «тихої» швидкості, що використовується для припі-

дйому. При залежній схемі незавантажений елеватор піднімають на рі-

зних швидкостях, рівних або пропорційних швидкості, що використо-

вується для припідйому колони труб. 

За кількістю валів розрізняють одно-, дво-і тривальні бурові  

лебідки. Одно- і двовальні лебідки забезпечуються окремою коробкою 

передач. У тривальних лебідках швидкості підйому змінюються за до-

помогою передач, установлених між валами самої лебідки. Для допо-

міжних робіт дво- і тривальні бурові лебідки забезпечуються фрик-

ційною котушкою. При використанні одновальної лебідки для цього 

підключають додаткову допоміжну лебідку. 

Бурові лебідки розрізняються за числом швидкостей, що пере-

даються ротору, і кінематичною схемою передач, встановлених між 

лебідкою і ротором. 

За способом управління подачею долота розрізняють бурові  

лебідки з ручним і автоматичним управлінням, що здійснюється за 

допомогою регулятора подачі долота. 

Розрізняють також лебідки з краплинним і струменевим змащу-

ванням ланцюгових передач; повітряним і водяним охолодженням  

гальмівних шківів; гідродинамічним і електромагнітним допоміжними 

гальмами; ручним і дистанційним керуванням. 

Конструкція і технічна характеристика лебідок 

На рисунку 9.20 наведена кінематична схема одновальної буро-

вої лебідки ІІІ з коробкою передач ІІ, регулятором подачі долота І і 

трансмісією IV ротора. Ця схема використовується у лебідці  

ЛБУ-1100М1 і характерна для сучасних бурових лебідок. Підйомний 

вал 25 лебідки приводиться ланцюговими передачами 3 і 26 від при-

водного валу 4 і проміжного валу 24 коробки зміни передач ІІ, транс-

місійний вал 21 якого з'єднується з приводною муфтою 22 і передає 

три прямі швидкості (ланцюгові передачі 12, 16, 17) і одну зворотну 

(зубчаста передача 20, 23). Ланцюгова передача 3 (81/21) включається 

шинно-пневматичними муфтами 2 і 9. За допомогою цієї передачі  

піднімальному валу лебідки передаються І, ІІ, ІІІ «тихі» швидкості  

залежно від частоти обертання вала 24 коробки зміни передачі, що пе-

ремикається кулачковими муфтами 18, 19, 13, 14 і 15. Ланцюгова пе-

редача 26 (40/39) включається шинно-пневматичною муфтою 27. При 

цьому швидкості обертання IV, V, VI («швидкі») вала 24 передаються 

піднімальному валу. 
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Рисунок 9.20 – Кінематична схема одновальної бурової лебідки 

ЛБУ-1100М1 

І – регулятор подачі долота; ІІ – коробка передач; ІІІ – одновальна 

лебідка; ІV – трансмісія ротора; 1 – тахогенератор;  

2, 5, 9, 27 – шинно-пневматичні муфти; 3, 12, 16, 17, 26, 31; 30 – лан-

цюгові передачі; 4 – приводний вал; 13, 14, 15, 18, 19, 28 – кулачкові 

муфти; 6 – редуктор; 7 – муфта; 8 – електродвигун; 10 – клинопасо-

ва передача; 11 – пневматичне гальмо; 20, 23 – зубчасті передачі;  

21 – трансмісійний вал; 22 – приводна муфта; 24 – проміжний вал; 25 

– підйомний вал лебідки; 29 – електромагнітне гальмо; 32 – ротор 

Лебідка має дві зворотні швидкості, що передаються піднімаль-

ному валу ланцюговими передачами 3 до 26 зубчастим зачепленням 

20, 23 коробки зміни передач. Гальмування лебідки здійснюється еле-

ктромагнітним гальмом 29, що з'єднується з підйомним валом кулач-

ковою муфтою 28. Ротор 32 приводиться від підйомного валу лебідки 

ланцюговою передачею 30. 
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У розглянутій лебідці подача долота здійснюється автоматично 

за допомогою регулятора подачі долота І, що приєднується у процесі 

буріння свердловини до підйомного валу лебідки шинно-

пневматичною муфтою 5 і ланцюговою передачею 3. Регулятор подачі 

долота, що складається з електродвигуна 8, муфти 7 і редуктора 6, ви-

користовується також для підйому колони труб при відмові основного 

привода. Клинопасова передача 10 служить для обертання масляного 

насоса. Пневматичне гальмо 11 фіксує положення валу, необхідне для 

включення кулачкових муфт і зубчастої передачі. 

Рисунок 9.21 – Кінематична схема двовальної бурової лебідки 

1 – тахогенератор; 2, 7, 11 – шинно-пневматичні муфти; 

3, 4, 6, 8, 12, 15, 16 – ланцюгові передачі; 5 – трансмісійний вал; 

9, 14 – кулачкові муфти; 10 – гідродинамічне гальмо; 13 – піднімаль-

ний вал 
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На рисунку 9.21 наведена кінематична схема двовальної бурової 

лебідки. Ця схема використовується у лебідках, що приводяться від 

коробки передач, яка передає обертання трансмісійному валу 5 за до-

помогою однієї ланцюгової передачі 4. Від трансмісійного валу лан-

цюговими передачами 3 «тихої» швидкості (69/29) і 8 «швидкої» шви-

дкості (36/37) шинно-пневматичними муфтами, обертання передаєть-

ся піднімальному валу 13 лебідки. 

При застосуванні привода від електродвигунів постійного струму 

кінематична схема бурової лебідки спрощується. У такої лебідки  

немає коробки передач і підіймальний вал за допомогою еластичних і 

шинно-пневматичних муфт з'єднується з двома протилежно розташо-

ваними двигунами. Трансмісійний вал лебідки служить для передачі 

обертання піднімальному валу при виході з ладу одного з двигунів. 

Завдяки майже триразовому зниженню частоти обертання потужності 

одного двигуна достатньою для виконання спуско-підіймальних опе-

рацій. У процесі буріння трансмісійний вал використовується для  

передачі обертання від регулятора подачі долота до барабана лебідки. 

Гальмування лебідки під час спуску колони труб здійснюється елект-

родвигунами, які переходять на роботу в режимі генераторів, і зви-

чайним стрічковим гальмом. 

Тривальна лебідка (рис. 9.22) складається з підіймального 15, 

трансмісійного 5, котушкового 3 валів і додаткового вала 9 для при-

вода ротора. Лебідка приводиться від зубчастої коробки передач з  

вихідними ведучими і веденими валами. Ведучий вал коробки передач 

з'єднується карданним валом 6 з трансмісійним валом 5 і за допомо-

гою ланцюгової передачі (28/25) передає підіймальному валу «швид-

ку" швидкість. 

Ведений вал коробки передач має чотири швидкості. За допомо-

гою карданного валу 8 ведений вал коробки передач з'єднується із  

зубчастим редуктором, у якого також два вихідних вали. Один з них 

з'єднується з підіймальним валом лебідки шинно-пневматичною муф-

тою 7, а другий – з валом 9 привода ротора 11. Лебідка має п'ять шви-

дкостей, з яких чотири «тихі» і одна незалежна «швидка», а ротор має 

чотири частоти обертання. 

Котушковий вал 3 приводиться ланцюговою передачею 4, ведуче 

колесо Z=19 якої на підйомному валу 15 заблоковане з вільно  

посадженим ланцюговим колесом Z=28 «швидкої» швидкості. Отже, 

котушковий вал 3 знаходиться у постійному зачепленні із швидкохід-

ним валом коробки передач. На консолі котушкового валу встановле-

но фрикційну котушку 1 з планетарною зубчастою передачею 2, яка 
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використовується для допоміжних робіт на буровій. Одним з недолі-

ків даної кінематичної схеми лебідки є вимушене холосте обертання 

котушкового вала через нероз'ємне його з'єднання із швидкохідним 

валом коробки передач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.22 – Кінематична схема тривальної бурової лебідки У2-5-5 

1 – фрикційна котушка; 2 – планетарна зубчаста передача;  

3 – котушковий вал; 4 – ланцюгова передача; 5 – трансмісійний вал; 

6, 8 – карданний вал; 7, 10 – шинно-пневматичні муфти; 9 – вал при-

вода ротора; 11 – ротор; 12 – гідродинамічне гальмо; 13 – двосто-

роння кулачкова муфта; 14 – ланцюгове колесо регулятора подачі до-

лота; 15 – піднімальний вал 

Привод ротора здійснюється ланцюговою передачею (21/45).  

Гідродинамічне гальмо 12 і ланцюгове колесо 14 регулятора подачі 

долота приєднуються до підйомного валу лебідки двосторонньою  

кулачковою муфтою 13. 

На рис. 9.23 показана бурова лебідка ЛБУ-1100, основні конс-

труктивні елементи якої повторюються в інших моделях сучасних  

лебідок для експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння. 

Лебідка монтується на зварній металевій рамі 4, пристосованій для її 



190 

перевезення і переміщення підйомним краном при монтажно-

демонтажних роботах. До рами приварені корпуси масляних ванн 3 і 

10 ланцюгової передачі, що з'єднують лебідку з коробкою передач. У 

відцентрованих отворах корпусів масляних ванн установлений підій-

мальний вал з барабаном 7 бурової лебідки. 

Рисунок 9.23 – Бурова лебідка ЛБУ-1100 

1 – стійка із встановленим командоапаратом комплексу АСП;  

2 – пульт бурильника; 3 – корпус масляних ванн; 4 – рама; 5 – вал ру-

коятки управління стрічковим гальмом; 6 – повітропровід; 7 – бара-

бан; 8 – стійка балансира; 9, 20 – тахогенератори; 10 – корпус лан-

цюгової передачі; 11 – вал трансмісії ротора; 12 – виносна опора; 13 

– кулачкова муфта; 14 – електромагнітне гальмо; 15, 19 – проміжні 

кожухи;16, 18 – кожухи; 17 – гальмівний вал 

У корпусі 10 розміщується друга ланцюгова передача, яка вико-

ристовується для привода вала 11 трансмісії ротора. Вал трансмісії 

ротора на сферичних роликопідшипниках встановлюється у додатко-

вому розточенні корпусу 10 і виносної опори 12, закріпленої на рамі 

лебідки. Масляні ванни, закриті кришками і проміжними кожухами 15 

і 19, з'єднуються з коробкою передач. Для усунення витоків мастила, 

що використовується для змащення ланцюгових передач, у стикових 

роз'ємах масляних ванн встановлюються прокладки. На рамі з боку 

пульта 2 бурильника змонтовані стійка 8 балансира, гальмівний вал 17 

і вал 5 рукоятки управління стрічковим гальмом. Електромагнітне га-

льмо 14 кріпиться до рами співвісно з підйомним валом і з'єднується з 

ним кулачковою муфтою 13. На рамі встановлено два тахогенератори 

9 і 20. 
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Тахогенератор 9 призначений для контролю частоти обертання 

столу ротора і з'єднується ланцюговою передачею з валом трансмісії 

ротора 11. Тахогенератор 20 з'єднується з валом електромагнітного 

гальма і призначений для контролю швидкості спуску колон труб при 

автоматичному режимі роботи електрогальма. На стійці 1 встановле-

ний командоаппарат комплексу АСП для блокування переміщень  

механізму захоплення свічки і талевого блоку. Привод командоапара-

та здійснюється від ланцюгової шестерні на підйомному валу лебідки. 

Рисунок 9.24 – Піднімальний вал у зборі 

1 – ланцюгове колесо тихохідної передачі; 2 – маточина; 3 – маслян-

ка; 4 – повітропровід; 5, 26 – планшайби; 6 – маточина; 7, 28 – верт-

люжки для подачі повітря до ШПМ; 8 – пристрій для подачі охоло-

джувальної води; 9 – аварійний болт; 10 – обід шинно-пневматичної 

муфти; 11, 31 – клапан-розрядник; 12, 25 – шинно-пневматичні муф-

ти; 13 – кожух; 14, 24 – шківи; 15 – корінні підшипники підйомного 

валу; 16 – гальмівний шків; 17 – пробка для зливу води; 18 – маточини 

дисків барабана; 19 – підіймальний вал; 20 – труба; 21 – підшипник;  

22 – ланцюгове колесо «швидкої» швидкості лебідки; 23 – ланцюгове 

колесо трансмісії ротора; 27, 29 – кулачкові напівмуфти; 30 – повіт-

ропровід; 32 – планка; 33 – болти; 34 – тавотниця; 35 – корпус під-

шипника; 36 – зовнішня обойма підшипника 
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До рами кріпиться повітропровід 6 системи пневматичного 

управління лебідкою. Для безпечної роботи та захисту від забруднен-

ня рухомі частини лебідки закриті металевими кожухами з дверцями 

для доступу до її вузлів. 

Піднімальний вал (рис. 9.24) – основа бурової лебідки. Між  

корінними підшипниками 15 підіймального валу 19 напресовані мато-

чини дисків барабана 18. У правому диску є внутрішній прилив для 

кріплення талевого каната планкою 32 і болтами 33. 

Найбільш поширені прості у виготовленні барабани з гладкою 

зовнішньою поверхнею. Для поліпшення намотування барабан лебід-

ки забезпечується знімними накладками, що мають паралельні та  

перехідні спіральні канавки для укладання витків каната (рис. 9.25). 

Симетричне розташування паралельних і спіральних ділянок канавки 

на довжині окремих витків сприяє зниженню інерційних навантажень 

від дисбалансу, створюваного у результаті одностороннього збіль-

шення радіусу навивки у місцях переходу суміжних шарів каната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.25 – Способи намотування каната на барабан і розмі-

щення шарів канату на ньому 

а – спіральна; б – паралельна із зміщенням витків в одному місці; 

в – паралельна із зміщенням витків в двох місцях; υ – кут зміщення. 

До дисків барабана кріпляться гальмівні шківи 16 (рис.9.24). У 

даній конструкції гальмівні шківи мають кільцеву ємність для охоло-

джувальної води, яка у гальмівних шківах циркулює по замкнутому 

циклу. 
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Корінні роликові радіально-сферичні підшипники 15 підіймаль-

ного валу, встановлені у розточках корпусу масляної ванни, змащу-

ються густим мастилом за допомого тавотниць 34. Внутрішні обойми 

роликопідшипників фіксуються на валу розпірними втулками, а зов-

нішні – торцевими кришками корпусу підшипника. Для компенсації 

температурних подовжень валу між корпусом 35 і зовнішньою обой-

мою 36 одного з підшипників є необхідний зазор. Радіальні та торцеві  

лабіринтові ущільнення у кришках служать для утримання мастила у 

підшипниках. 

Ланцюгове колесо 1 тихохідної передачі і шків шинно-

пневматичної муфти 12 мають загальну маточину 2 посаджену на вал 

на роликових радіально-сферичних підшипниках, які вільно оберта-

ються. На валу внутрішні обойми підшипників фіксуються втулками. 

Зовнішня обойма (зовнішнє кільце) правого підшипника у розточу-

ванні маточини фіксується від осьових переміщень пружинним кіль-

цем і кришкою. Лівий підшипник у маточині встановлюється вільно. 

Обід 10 шинно-пневматичної муфти 12 планшайбою 5 кріпиться до 

маточини 6, напресованої на вал. 

При відмові муфти ШПМ і у випадку недостатнього тиску повіт-

ря для з'єднання муфти використовуються аварійні болти 9, які вкру-

чуються у припливи планшайби і входять у пази шківа. 

Підшипники маточини 2 змащуються за допомогою маслянки 3 з 

трубкою, вгвинченою у маточину. Аналогічно на іншому кінці підйо-

много валу встановлені шинно-пневматична муфта 25 і ланцюгові  

колеса 22 «швидкої» швидкості лебідки та 23 трансмісії ротора.  

Кулачкові напівмуфти 27 і 29 використовуються для з'єднання 

підіймального валу з валом електромагнітного гальма. Для усунення 

биття при обертанні великі деталі підіймального валу і вал у зборі  

балансують. 

Гальмівні пристрої лебідок 

У гальмівних системах сучасних бурових установок застосову-

ються як основне – стрічково-колодкове (фрикційне) і як допоміжне – 

гідродинамічне або електромагнітне гальма. 

У стрічковому гальмі (рис. 9 26) робочий елемент – гнучка стрі-

чка з фрикційними накладками, які притискуються до гальмівного 

шківа при кутовому зсуві одного з кінців стрічки. Як допоміжні у бу-

рових лебідках використовуються гідродинамічні і електричні гальмі-

вні пристрої. 

Гальмо встановлюють на швидкохідних валах лебідки, які 

сприймають найменші обертові моменти. Це дозволяє зменшити роз-
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міри гальма, залежні від необхідного гальмівного моменту. Замикання 

і розмикання гальмівних пристроїв здійснюється за допомогою меха-

нічного, пневматичного та електричного приводів ручним або автома-

тичним управлінням. Автоматичне управління забезпечує зупинку в 

аварійних ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.26 – Типове стрічкове гальмо бурової лебідки 

1 – рукоятка гальма; 2 – важіль; 3 – гальмівна колодка; 4 – фіксатор 

важеля; 5 – опора кривошипного вала гальма; 6 – важелі; 7 – криво-

шипний вал; 8 – пневмоциліндр; 9 – пружинний шарнір кріплення 

стрічки; 10 – опора балансира; 11 – балансир; 12 – контргайка;  

13 – тяга; 14 – підтримуючий ролик; 15 – гальмівна стрічка 

Стрічкове гальмо – основне гальмо бурової лебідки, яке призна-

чене для зупинки і утримання у нерухомому стані бурильної (обсад-

ної) колони, що спускається і піднімаються із свердловини. За відсут-

ності регулятора подачі долота стрічкове гальмо служить для підтри-

мання осьового навантаження на долото і подачі бурильної колони у 

міру поглиблення вибою свердловини. 

До стрічкових гальм висуваються такі вимоги: 

– гальмівний момент повинен бути достатнім для надійного 

утримання у нерухомому стані колони труб найбільшої маси, що від-

повідає допустимій вантажопідйомності лебідки; 
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– привод гальма повинен забезпечувати плавне регулювання  

гальмівного моменту і м'яку посадку на стіл ротора колони труб, що 

спускається у свердловину; 

– гальмо повинно розгальмовуватись одночасно із включенням 

привода лебідки; 

– температура на поверхнях тертя фрикційної пари не повинна 

перевищувати допустимої температури нагріву матеріалів, які вико-

ристовуються у гальмівній парі; 

– конструкція гальма повинна виключати самовільне гальмуван-

ня і розгальмовування і забезпечувати легкість управління, зручність і 

доступність огляду, регулювання і заміни зношених деталей і вузлів. 

У бурових лебідках в якості основного використовується двост-

річкове гальмо, що має переваги порівняно з однострічковим. Слід 

відзначити надійність двострічкового гальма, яке зберігає працездат-

ність при відмові однієї із стрічок. Розподіл гальмівного моменту на 

два шківи дозволяє удвічі зменшити контактні тиски завдяки чому  

підвищується довговічність гальмівних шківів і колодок.  

Кінематичні схеми стрічкового гальма бурових лебідок показані 

на рисунку 9.27. Сталеві стрічки 4 з фрикційними накладками огина-

ють циліндричні гальмівні шківи 2, що встановлені на барабані 3  

лебідки. У результаті тертя між нерухомими накладками і гальмівни-

ми шківами виникає гальмівний момент, який протидіє обертанню ба-

рабана і утримує його у нерухомому стані. Установка гальмівних шкі-

вів на барабані лебідки вимагає збільшення необхідного гальмівного 

моменту, так як барабан лебідки – найбільш тихохідний орган у кіне-

матичному ланцюгу підйомного механізму. Однак за відсутності про-

міжних ланок між гальмом і талевим канатом забезпечуються  

надійність і безпека гальмування лебідки. 

Кінці стрічок з'єднуються з балансиром 10 і шатунними шийка-

ми 9 колінчастого валу 8. Кінець стрічки, що сполучається з баланси-

ром називається набігаючим, а протилежний, що сполучається з  

колінчастим валом, – збігаючим. Збігаючі кінці стрічок охоплюють 

гальмівні шківи під кутом більшим 270° ( рис. 9.27, в, г) і з'єднуються 

з колінчастим валом за допомогою обойми О і кронштейнів К. При 

гальмуванні колінчастий вал повертається і збігаючі кінці стрічок  

переміщуються по дузі, що описується радіусом шатунних шийок. 

Після вибору вільного ходу фрикційні накладки притискуються 

до гальмових шківів. Величина вільного ходу залежить від радіальних 

зазорів між фрикційними накладками і гальмівними шківами, що 

утворюються при розгальмовуванні. 
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Поворот колінчастого вала для замикання і розмикання гальма 

здійснюється гальмівною рукояткою 1. 

Рисунок 9.27 – Кінематичні схеми стрічкових гальм лебідок 

а – У2-2-11, У2-5-5; б – ЛБУ-1100; в – ЛБУ-1700, ЛБУ-300; г – У2-300 

1 – гальмівна рукоятка; 2 – гальмівний шків; 3 – барабан лебідки;  

4 – гальмівна стрічка; 5 – шийка колінчастого валу; 6 – регулятор 

управління; 7 – гальмівний пневмоциліндр; 8 – колінчастий вал;  

9 – шатунні шийки; 10 – балансир; 11 – підшипники; 12, 15 – важелі; 

13 – вал гальмівної рукоятки; 14 – тяга; 16 – вушко штока; 17 – ший-

ка коромисла; 18 – балон; 19 – пневмоциліндр; 20 – клапан 

Для оперативного гальмування лебідки поряд із ручним викори-

стовується пневматичний привод, що складається з гальмівного цилі-

ндра 7, шток якого з'єднується з мотильовою шийкою 5 колінчастого 

валу, і регулятором управління 6. Пневматичний привод полегшує 

працю бурильника при спуско-підйомних операціях. У лебідках вели-

кої потужності гальмівний привод забезпечується пневмоциліндром 

19 ( рис. 9.27, в, г) для автоматичного гальмування лебідки при падін-

ні тиску у пневмосистемі, при знеструмленні бурової і перепідйомі 

талевого блоку. 

Під тиском повітря, що надходить через клапан 20 від мережі 

або балона 18, шток циліндра 19 висувається і провушина 16 звільняє 

шийку 17 коромисла, забезпечуючи управління гальмом рукояткою 1 
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або пневмоциліндром 7, як у нормально розімкнутих гальмах. В ава-

рійних ситуаціях тиск повітря у пневмоциліндрі 19 падає і під дією 

зворотної пружини шток переміщується у зворотному напрямку.  

Вушка штока 16 повертають гальмівний вал і в результаті цього лебі-

дка автоматично загальмовується. У цьому стані гальмо діє як норма-

льно замкнуте. 

Гальмівні стрічки 12 виготовляються із сталевого листа товщи-

ною 6 – 10 мм, зігнутого по діаметру гальмівних шківів 11 барабана 

13 лебідки (рис. 9. 28).  

Рисунок 9.28 – Стрічкове гальмо бурової лебідки 

1 – важіль; 2 – колінчастий вал; 3 – стійка; 4 – рама лебідки;  

5 – балансир; 6 – шпильки; 7 – пружина стиснення; 8 – різьбовий ста-

кан; 9 – корпус; 10 – болт; 11 – гальмівний шків; 12 – гальмівна стрі-

чка; 13 – барабан лебідки; 14 – накладка; 15 – дистанційні планки; 16 

– пружинні відтяжки; 17 – опорні ролики 

Ширина стрічки вибирається залежно від колодок, що викорис-

товуються, ширина яких становить 220 – 260 мм. Довжину стрічки ро-

зраховують за діаметром і кутом обхвату (270 – 340°) гальмівного 

шківа з урахуванням товщини накладок. Стрічка по довжині має отво-

ри для кріплення накладок 14 і забезпечена кінцевими вушками для 

з'єднання з валом 2 і балансиром 5 гальма. 

Внаслідок великих контактних тисків гальмівні колодки, розта-

шовані з боку набігаючого кінця стрічки, зношуються інтенсивніше. 

Для вирівнювання зносу колодок кінці стрічок у процесі експлуатації 

змінюють місцями. Завдяки цьому суттєво скорочується витрата  
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колодок. Колодки кріпляться до стрічки сталевими планками, запре-

сованими у тіло колодки. Для цього кінці планок виводять через отво-

ри у стрічці і загинають із зовнішнього боку. 

Між колодками із зазором 1,7 – 4,2 мм встановлені дистанційні 

планки 15, які сприяють щільному і рівномірному приляганню коло-

док до поверхні гальмівних шківів. Рівномірність радіального зазору 

між гальмівними накладками і шківом по дузі обхвату регулюється 

пружинними відтяжками 16 і опорними роликами 17. Одночасно пру-

жинні відтяжки служать для відводу стрічки від шківа при розгальмо-

вуванні лебідки. Гальмівні шківи і диски барабана 13 між собою з'єд-

нуються на ковзаючих посадках. 

Балансир 5 служить для вирівнювання натягу гальмівних стрічок 

і являє собою сталевий рівноплечий важіль. Балансир повертається на 

осі, встановленій у стійці 3, яка кріпиться болтами до рами 4 лебідки.  

До балансиру за допомогою болтів 10 і різьбових стаканів 8 при-

єднуються набігаючі кінці гальмівних стрічок. Болт має вушко для 

з'єднання з гальмівною стрічкою і різьбу для нагвинчування стакана. 

При провертанні стакана болт переміщується по різьбі і регулює раді-

альний зазор між шківом і гальмівними накладками, що утворюється у 

розімкнутому гальмі. Якщо зазори відрегульовані неоднаково, балан-

сир повертається на своїй осі і опускає кінець стрічки, яка охоплює 

гальмівний шків з більшим зазором. У результаті цього досягається 

одночасне затягування гальмівних стрічок з однаковим зусиллям. Кут 

повороту балансира зростає із збільшенням різниці радіальних зазорів 

на шківах гальма. Якщо зазори на кожному з двох шківів відрегульо-

вані однаково, то при гальмуванні балансир зберігає горизонтальне 

положення. Опори стаканів мають сферичну форму, що забезпечує їх 

самоустановлення при відхиленнях балансира від горизонтального 

положення. Пружина стиснення 7 вибирає осьовий зазор між баланси-

ром і стаканом, що утворюється при розгальмовуванні. Через отвори у 

рамі проходять шпильки 6, що з'єднуються на різьбі зі стаканами ба-

лансира. На хвостовики шпильок нагвинчені аварійні гайки, які 

сприймають натяг стрічки при обриві або надмірному радіальному  

зазорі однієї із стрічок гальма.  

Привод стрічкового гальма складається із колінчастого вала 2, 

установленого на радіальних сферичних підшипниках, корпусу 9 який 

закріплений на рамі лебідки. Шатунні шийки колінчастого валу за  

допомогою тяг з'єднуються із збігаючими кінцями гальмівних стрічок. 

Обойма тяги надівається на вал і встановлюється на напіввтул-

ках з антифрикційних матеріалів. Згідно з вимогами безпеки, кінець 
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гальмівної рукоятки при замкнутому гальмі повинен відстояти від  

підлоги майданчика бурильника на відстані не менше 0,8 – 0,9 м, а 

прикладене до рукоятки м'язове зусилля не повинно перевищувати 

250 Н. Збільшення кута повороту рукоятки при замиканні гальма сві-

дчить про надмірний радіальний зазор між гальмівними накладками і 

шківами, викликаний їх зносом у процесі експлуатації. Рукоятка галь-

ма, встановлюється на кінці гальмівного валу або на окремому валу, 

що з'єднується з гальмівним валом лебідки за допомогою важеля 1 і 

механічних передач. 

Таблиця 9.8 – Технічні характеристики бурових лебідок, виготов-

лених за стандартом API Spec 7К 

Модель JC40 JC50 JC70 

Номінальна 

глибина, м 

114 мм 2500 – 4000 3500 – 5000 4500 – 7000 

127 мм 2000 – 3200 2800 – 4500 4000 – 6000 

Номінальна потуж-
ність, кВт 

735 1100 1470 

Максимальна тяга на 
ходовому кінці, кН 

275 340 485 

Діаметр бурового  
каната, мм 

32 35 38 

Розміри барабана (ді-
аметр×довжина), мм 

640×1235 685×1245 770×1436 

Розмір гальма  
барабана (довжи-
на×ширина), мм 

1168×265 1270×267 1370×267 

Гальмівний диск (до-
вжина×ширина), мм 

1500×76 1600×76 1600×76 

Розмір тартального 
барабана (довжи-
на×ширина), мм 

356×1245 356×1430 356×1430 

Вмістимість тарталь-
ного барабана (канат 
14,5 мм), м 

3500 4500 6000 

Допоміжне гальмо DS40 DS50 DS70 

Розміри Д×Ш×В, мм 6450×2560×2482 7000×2955×2780 7930×3194×2930 

У бурових лебідках, виготовлених за стандартом API Spec 7К 

(рис. 9.29, табл.9.8), конструкції з одним і двома барабанами, а також із 

декількома валами і приводяться в дію за допомогою механічного або  
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Рисунок 9.29 – Загальний вид бурових лебідок виготовлених за 

стандартом API Spec 7К 

електричного привода. Усі підшипники лебідок роликового типу, вали 

виготовлені з легованої сталі, ланцюги з мають примусове змащування, 

виконані з високою точністю і витримують високі навантаження. Виго-

товляються лебідки моделей: JC14, JC18/11, JC21/11, JC28/11, JC20, JC30, 

JC40, JC50, JC60, JC70, JC30DB, JC40DB, JC40DJ, JC40DZ, JC50DB, 

JC50D, JC70DB, JC70D і т. п. 

 

 

 

Контрольні питання 

1. Що являє собою талева система? 

2. Які бувають конструкції кронблоків? 

3. Яким чином збільшують термін служби кронблоків? 

4. Які бувають конструкції талевих блоків? 

5. Яке призначення двосекційних талевих блоків? 

6. Як визначається оптимальний діаметр шківа талевої системи? 

7. Яке призначення бурових лебідок? 

8. З яких вузлів складається бурова лебідка? 
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РОЗДІЛ 10.  НАСОСНО-ЦИРКУЛЯЦІЙНА  СИСТЕМА 

БУРОВИХ  УСТАНОВОК 

 

Основні компоненти насосно-циркуляційної системи промива-

льної рідини: бурові насоси, підвідні-відвідні жолоби, бурильні труби, 

механізми для приготування, обробки і очищення промивальної ріди-

ни, резервуари для промивальної рідини (відстійний бак, змішуваль-

ний бак, приймальний бак). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.1 – Насосно-циркуляційна система 

1. Mud house – сарай для приготування промивальної рідини; 2. Mud 

pump – буровий насос; 3. Standpipe – стояк; 4. Rotary hose – буровий 

шланг; 5. Swivel – буровий вертлюг; 6. Kelly – ведуча бурильна труба; 

7. Drill pipe – бурильні труби; 8. Annulus – затрубний простір; 9. Drill 

collar – обважнені бурильні труби; 10. Borehole – свердловина; 11. Bit 

– долото; 12. Mud return line – відвідна лінія для промивальної рідини; 
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13. Shale shaker – вібросито; 14. Mud pit – резервуар для промивальної 

рідини; 15. Chemical tank – бак для хімічних реагентів; 16. Ditch – жо-

лоб для промивальної рідини; 17. Suction line – всмоктувальна лінія бу-

рового насоса; 18. Discharge – випуск повітря; 19. Mud mixing hopper 

– змішуюча воронка для приготування промивальної рідини; 20. Shale 

slide – жолоб для спуску вибуреної породи; 21. Reserve pit – запасний 

резервуар для промивальної рідини; 22. Earthen wall – земляний вал 

 

10.1. Бурові насоси 

 

Призначення і основні вимоги 

Бурові насоси призначені для: 

– нагнітання в свердловину промивальної рідини з метою очи-

щення вибою і стовбура свердловини від вибуреної породи (шламу) і 

винесення її на 

денну поверхню; 

– охолоджен-

ня і змащування 

долота;  

– створення 

гідромоніторного 

ефекту при бурінні 

струминними доло-

тами; 

– приведення 

в дію вибійних гід-

равлічних двигунів. 

Рисунок 10.2 – Загальний вигляд бурового поршневого трицилі-

ндрового насоса односторонньої дії 

Вимоги до бурових насосів: 

– подача насоса повинна бути регульованою в межах, які забез-

печують ефективне промивання свердловини; 

– потужність насоса повинна бути достатньою для промивання 

свердловини та привода вибійних гідравлічних двигунів; 

– швидкість промивальної рідини на виході із насоса повинна 

бути рівномірною для усунення інерційних навантажень і пульсацій 

тиску, що спричиняють ускладнення в бурінні, додаткові енергетичні 

витрати та втомні руйнування; 

– насоси повинні бути пристосовані для роботи з абразивно- і 
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мастиловміщуючими та корозійно-активними промивальним рідина-

ми різної густини; 

– вузли та деталі, які контактують із промивальною рідиною,  

повинні мати достатню довговічність і бути пристосованими до зруч-

ної і швидкої заміни при поломках;  

– великогабаритні вузли і деталі повинні бути забезпечені при-

строями для переміщення при ремонті і технічному обслуговуванні; 

– вузли і деталі приводної частини повинні бути захищені від 

промивальної рідини та доступні для огляду і технічного обслугову-

вання; 

– насоси повинні бути пристосовані до транспортування у зібра-

ному вигляді на далекі та близькі відстані і переміщення волоком у 

межах бурової; 

– конструкція насосів повинна допускати праве і ліве розташу-

вання двигунів насосного агрегату; 

– надійність і довговічність насосів повинні поєднуватися з їх 

економічністю і безпекою експлуатації. 

Із зростанням глибини буріння значно збільшуються і потужнос-

ті бурових насосів. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.3 – Принципова схема одноциліндрового поршнево-

го насоса подвійної дії 

1 – вхідний патрубок; 2 – кришка клапанної коробки; 3, 8 – нагніталь-

ний клапан; 4 – вихідний патрубок; 5 – пневмокомпенсатор;  

6 – поршень; 7 – циліндр; 9 – ущільнення штоку; 10 – шток;  

11 – крейцкопф; 12 – шатун; 13 – ведуче колесо; 14 – кривошип;  

15 – ведене колесо; 16 – корпус; 17, 18 – всмоктувальний клапан;  

19 – приймальний резервуар 

Робочі органи бурових насосів переважно виконуються у вигляді 

поршнів. Найбільш поширені двопоршневі насоси двосторонньої дії 



204 

(рис. 10.3), на зміну яким в останні роки приходять трипоршневі насо-

си односторонньої дії. У насосах двосторонньої дії рідина переміщу-

ється у поршневій і штоковій порожнинах. За один подвійний хід по-

ршня відбуваються два цикли всмоктування і нагнітання. При однос-

торонній дії рідина переміщується у поршневий порожнині робочої ка-

мери і за один подвійний хід відбувається один цикл всмоктування і  

нагнітання (рис. 10.4). 

У бурових насосах використовуються самодіючі пружинні кла-

пани тарілчастої конструкції. 

Всмоктуючі і нагнітальні клапани взаємозамінні. Осі поршнів 

паралельні і розташовуються у горизонтальній площині по один бік 

від привода насоса. Ведуча частина бурових насосів, що передає рух 

поршням, виконується у вигляді обертового ексцентрикового, криво-

шипного, пальцевого або колінчастого валу.  

Ведучий вал приводиться від трансмісійного вала насоса за  

допомогою циліндричної зубчастої пари.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.4 – Принципова схема одноциліндрового поршнево-

го насоса односторонньої дії 

1 – патрубок вхідний; 2 – клапан всмоктувальний; 3 – кришка клапан-

ної коробки; 4 – клапан нагнітальний; 5 – патрубок вихідний;  

6 – пневмокомпенсатор; 7 – поршень; 8 – циліндр; 9 – шток;  

10 – крейцкопф; 11 – шатун; 12 – ведуче колесо; 13 – кривошип;  

14 – ведене колесо; 15 – корпус; 16 – приймальний резервуар 

Промивальна рідина переміщується по одноступінчастій і одно-

потоковій схемі через спільну приймальну лінію і один відвід. Подача 

насоса змінюється за допомогою змінних циліндрових втулок або змі-

ною числа ходів насоса. Пульсації тиску, викликані нерівномірною 

швидкістю поршнів, знижуються до практично прийнятного рівня за 
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допомогою пневматичних компенсаторів. У бурових насосних агрега-

тах використовуються переважно електродвигуни і дизелі, обертання 

яких передається трансмісійному валу насоса клинопасовою або лан-

цюговою передачею. 

Конструкція бурових насосів 

Буровий насос (рис. 10.5) складається з приводного і гідравліч-

ного блоків, встановлених на зварній рамі 12. 

Приводний блок складається з трансмісійного валу 5, корінного 

валу 9 та шатунного механізму 10, встановлених на станині 2. Стани-

на являє собою масивний металевий короб, у розточеннях якого мон-

туються підшипники трансмісійного і корінного валів. Для зручності 

монтажу внутрішніх вузлів і деталей станина має кришку 8. Поверхні 

станини і кришки, які стикуються, піддаються механічній обробці і 

ущільнюються за допомогою гумового шнура або прокладки, що затя-

гується болтами 11 і вкрученими у станину шпильками 6. Положення 

кришки щодо станини фіксується конічними штифтами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.5 – Буровий насос двосторонньої дії 

1 – гідравлічний блок; 2 – станина; 3 – отвори для штока;  

4 – направляючі; 5 – трансмісійний вал; 6 – шпильки; 7 – вентиляцій-

ний ковпак; 8 – кришка станини; 9 – корінний вал; 10 – шатунний ме-

ханізм; 11 – болти; 12 – рама; 13 – повзун 

Отвори під підшипники розточують у зборі станини з кришкою. 

У горловині станини встановлюють направляючі 4 повзуна 13. Осі  
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поверхонь росточок станини під направляючі повзуна повинні збіга-

тися з відхиленням не більше 0,15 мм. Внутрішня порожнина станини 

забарвлюється маслостійкою фарбою і використовується в якості  

резервуара для мастила, що змащує зубчасту передачу, встановлену 

між трансмісійним і корінним валами. Горловина станини має бічні 

люки для монтажу та огляду повзунів. Торець горловини забезпечу-

ється отворами для штока 3 та кріплення гідравлічного блоку 1. 

У кришці станини розміщений вентиляційний ковпак 7 для  

витяжки масляних парів. Станини бурових насосів відливають з висо-

коміцних чавунів або сталей. Сталеві станини легші, але дорожчі  

чавунних. Найбільш економічні за масою бурові насоси, які мають 

станини зварної конструкції. 

Трансмісійний вал (рис. 10.6) служить для передачі обертального 

моменту корінному валу насоса і виконаний у вигляді вивідного вала-

шестерні 8, кінці якого використовуються для установки клинопасо-

вого шківа або ланцюгового колеса залежно від прийнятої у приводі 

насоса передачі. Шків або ланцюгове колесо кріпляться на валу шпо-

нкою 12. Для полегшення збирання та розбирання шківи мають розрі-

зну маточину, що затягується болтами. Так як можливі перекоси вна-

слідок прогину під впливом навантаження на консолі, а також внаслі-

док технологічних неточностей трансмісійний вал встановлюється на 

сферичних дворядних роликопідшипниках 6, що сприймають радіаль-

ні та осьове навантаження від косозубої передачі. 

Рисунок 10.6 – Трансмісійний вал 

1, 10 – наскрізні кришки; 2 – ущільнення; 3 – вузол змащування; 

4, 9, 13 – гумові кільця; 5 – болти; 6 – роликопідшипники; 7 – сталева 

гільза; 8 – вал; 11 – втулка; 12 – шпонка 

Для запобігання зминанню і розбивання опорних поверхонь ста-

нини, а також розслаблення отворів станини при розточуванні підши-
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пники встановлюють на сталевих гільзах 7, зовнішній діаметр яких  

більший діаметра шестерні. Завдяки цьому при складанні насоса вал 8 

вільно протягують через отвори станини. Співвісність зовнішньої і 

внутрішньої поверхонь гільз забезпечується жорсткими допусками на 

їх різностінність. 

Гільзи мають фланець невеликої висоти і притягуються до  

станини кришками 1 і 10, закріпленими болтами 5. Завдяки затягу-

ванню болтами гільзи фіксуються в осьовому напрямку і запобігається 

їх провертання. Підшипники торцями внутрішніх кілець упираються у 

буртики валу. Правий підшипник фіксується в гільзі кришкою 10. 

Другий підшипник валу плаває у гільзі по зовнішній обоймі. 

Підшипники змащують ручним насосом. Нерухомі стики гільзи 

зі станиною і кришкою ущільнюються гумовими кільцями 4, 9 і 13. 

Рухомий внутрішній стик між гільзою і валом герметизується безкон-

тактним щілинним ущільненням, виконаним у вигляді кільцевих  

канавок у гільзі. Між кришками і валом встановлюють контактні  

севанітові ущільнення 2 і втулку 11. 

Ексцентриковий корінний вал (рис. 10.7) має збірну конструкцію. 

Прямий вал 15 з жорстко закріпленими ексцентриками 9 спирається 

на корінні підшипники 6, розташовані у станині бурового насоса. Екс-

центрики, що виконують роль шатунних шийок, відливаються з вуг-

лецевої сталі і з'єднуються зварюванням. Число ексцентриків дорів-

нює числу поршнів бурового насоса. Кутове зміщення шатунних  

шийок корінного вала визначається вимогами рівномірної подачі. У 

двопоршневих насосах двосторонньої дії кутове зміщення ексцентри-

ків становить 900, а в трипоршневих насосах однобічної дії – 1200. Між 

ексцентриками розташовується зубчасте колесо 8. 

Для точної осьової фіксації зубчастого колеса корінний вал спи-

рається на спарені радіально-упорні конічні підшипники 6, посаджені 

у перехідні гільзи 3, встановлені у розточення станини 1 і кришки 10 

насоса. Зовнішні кільця підшипників утримуються від поздовжнього 

переміщення кришками 4, які кріпляться болтами до торців гільз. 

 Затягування зовнішніх кілець підшипників регулюється мірними 

прокладками 14, встановленими між кришкою 4 і торцем гільзи 3. 

Внутрішні кільця підшипників затягуються шайбами 5, що кріпляться 

болтами до торців валу. Осьове положення корінного вала фіксується 

завдяки зовнішнім кільцевим буртикам гільзи, що упираються у то-

рець росточок станини і кришки насоса. 

Гільзи утримуються від провертання за допомогою дюбелів 16. 

Корінні підшипники змащують ручним насосом через вузли змащу-
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вання. Ексцентрикові корінні вали переважно застосовуються у  

сучасних дво- і трипоршневих бурових насосах. 

Кільця роликових підшипників 7 утримуються від осьового  

переміщення кільцевими шайбами 12 і 13 та буртиками вала і шатуна. 

Кільцеві шайби кріпляться до торців ексцентрика болтами. Натяг  

підшипників регулюється прокладками, встановленими між торцем 

шийки шатуна і шайбою 12. Розбризкувачі 2 відкидають мастило на 

підшипники метеликових шийок шатуна при їх зануренні у масляну 

ванну. 

 

 

 

 

Рисунок 10.7 – Корінний вал 

1 – розточення станини; 2 – розбризкувач; 3 – перехідні гільзи;  

4 – кришка; 5 – шайби; 6 – корінні підшипники; 7 – кільця роликових 

підшипників; 8 – зубчасте колесо; 9 – ексцентрики; 10 – кришка  

насоса; 11 – велика шийка шатуна; 12, 13 – кільцеві шайби; 14 – мірні 

прокладки; 15 – прямий вал; 16 – дюбелі 

У бурових насосах для передачі обертання від трансмісійного 

вала корінному переважно використовуються косозубі зубчасті пере-

дачі, які порівняно з прямозубою передачею мають більшу наванта-

жувальну здатність і плавність зачеплення, що обумовлює зниження 

рівня динамічних навантажень і шуму при роботі. Напрям зуба шесте-

рні приймається лівим, а для колеса – правим. Недолік косозубих  
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передач порівняно з прямозубими полягає у тому, що в зачепленні  

виникає додаткова осьова сила. Шевронні зубчасті колеса, що пред-

ставляють різновид косозубих колес, не створюють осьових наванта-

жень, але в бурових насосах застосовуються рідше через складність їх 

виготовлення. 

Шестерні виготовляють із сталей марок 34ХН1М, 35ХНВ і 

38ХГН в парі з вінцем зубчастих коліс відповідно зі сталей марок 

38ХГН, 35Х і 35Л. Для збільшення довговічності та поліпшення  

припрацьовуваності зубам шестерні надається більша твердість, ніж 

зубам колеса. 

Зубчасте зачеплення піддається односторонній обкатці у напря-

мку робочого обертання, стрілки на станині насоса. Напрям обертання 

можна змінити після попередньої обкатки зубчастих коліс у зворот-

ний бік. 

У більшості конструкцій бурових насосів кут нахилу косозубих 

коліс складає 6 – 9о. Зубчасту пару змащують рідким мастилом шля-

хом занурення її в масляну ванну або за допомогою масляного насоса. 

Косозубі колеса з твердими поверхнями зубів вимагають підвищеного 

захисту від забруднення щоб уникнути нерівномірного зносу по дов-

жині контактних ліній і викришування зовнішніх шарів зубів. 

Шатун передає рух від корінного вала повзуну (крейцкопфу) і 

являє собою кований або литий стрижень з вуглецевої сталі марки 35 з 

протилежно розташованими великою і малою шийками. Велика ший-

ка 11 шатуна, що називається метеликовою11, охоплює корінний вал і 

має цільну або роз'ємну конструкцію. Незалежно від конструкцій  

корінний вал з'єднується з шатуном за допомогою конічних ролико-

вих підшипників. В ексцентрикових валів метеликова шийка шатуна 

має значно більший діаметр, ніж у кривошипних і пальцевих. Завдяки 

цьому в ексцентрикових валах мотилеві підшипники мають більший 

діаметр і більш високу довговічність. 

Поряд із зносостійкістю зчленовані шатуни бурових насосів  

повинні мати необхідну втомну міцність, так як при експлуатації вони 

піддаються дії асиметричних циклічних навантажень. Стержень  

шатуна має двотавровий перетин, що забезпечує достатню жорсткість 

при мінімальній металоємності шатуна. Зменшення маси сприяє зни-

женню інерційних навантажень. 

Мала шийка (рис. 10.8), що називається повзунною, служить для 

шарнірного з'єднання шатуна 6 з повзуном 4, ковзаючим у прямолі-

                                                           
11

 Шийка метеликова, шатунна шийка – ексцентрична по відношенню до осі обертання  

валу цапфа кривошипа, що з'єднує кривошип з шатуном. 
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нійних направляючих. Центр шарніра рухається аксіально, тобто по 

прямій, що проходить через вісь обертання корінного вала. Мала 

шийка шатуна з'єднується з корпусом повзуна за допомогою пустоті-

лого валика 9. Порожниста конструкція сприяє більш інтенсивному 

охолодженню валика і підшипника шатуна, що нагріваються у резуль-

таті взаємного тертя. 

 

 

 

Рисунок 10.8 – Шатунний механізм 

1 – шток; 2 – гайка; 3 – шплінт; 4 – повзун; 5 – чавунна накладка;  

6 – шатун; 7 – дюбель; 9 – пустотілий валик; 10 – болт; 11 – стопор-

на планка; 12 – болт; 13 – повзун 

 

У розточку повзунної шийки запресована втулка 8 з олов'яної 

бронзи або іншого пластичного матеріалу, який використовується для 

підшипників ковзання. Запресовування не гарантує втулку від провер-

тання і осьового зсуву тому вона стопориться дюбелем 7. Діаметраль-



211 

ний зазор між валиком і втулкою шатуна визначається залежно від  

діаметра валика і вибраної посадки. 

Валик 9 забезпечений кінцевим центруючим конусом, який  

входить у конусний отвір повзуна. За допомогою стопорної планки 11, 

що входить у поперечний паз торця валика, і болтів 10, угвинчених у 

повзун, валик запресовується в конусний отвір і завдяки цьому утри-

мується від поздовжнього зсуву і провороту відносно повзуна. У  

потужних насосах шийка шатуна з'єднується з валиком повзуна за  

допомогою голчастих підшипників. 

Повзун складається з литого сталевого корпусу і чавунних  

накладок 5. Накладки кріпляться до циліндричної поверхні корпусу 

болтами 12, які застопорені від самовідгвинчування пружними шай-

бами. У бічних стінках корпусу розташовуються маточини валика 9. У 

днищі корпусу є різьбовий отвір для повзунної частини штока 1, який 

являє собою сталевий циліндричний стрижень із зовнішньою різьбою 

для кріплення з корпусом повзуна і внутрішньою різьбою для з'єднан-

ня з поршневою частиною штока. Стопоріння штока у повзуні здійс-

нюється шплінтом 3 та гайкою 2. 

Опорна поверхня днища під гайку 2 або упорний бурт штока  

повинен бути строго перпендикулярним до осі повзуна. Повзун пере-

міщується по чавунних або бронзовим направляючих, встановлених у 

станині насоса. Зазор між накладками повзуна і направляючими ста-

нини становить 0,2 – 0,5 мм і регулюється прокладками з білої жесті 

або латуні, встановленими між корпусом повзуна і накладками. Пове-

рхні тертя накладок повзуна і станини мають шорсткість не більше  

Rа = 2,5 мкм. 

Пневмокомпенсатори служать для вирівнювання пульсацій тис-

ку, викликаних коливаннями подачі рідини через нерівномірні швид-

кості поршнів у насосах. 

Пневмокомпенсатор являє собою закриту посудину, що запов-

нюється стисненим повітрям або азотом. При подачі рідини об’єм газу 

в ньому зменшується в результаті чого початковий тиск газу зростає 

до робочого тиску насоса. При роботі насоса об'єм газу у пневмоком-

пенсаторі періодично змінюється у межах зміни подачі насоса за один 

подвійний хід. 

Коливання тиску газу характеризується коефіцієнтом нерівномі-

рності тиску, значення якого при ізотермічній зміні стану газу визна-

чаються з виразу: 

          ⁄                                               (10.1) 

де ΔV – зміна об’єму газу внаслідок нерівномірної подачі насоса за 
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один подвійний хід; 

рср – середній тиск газу при роботі насоса; 

Vо – об'єм газу при початковому тиску; 

ро – тиск попередньо закачуваного газу, прийнятий за початковий. 

При роботі насоса початковий об’єм газу у пневмокомпенсаторі 

змінюється обернено пропорційно тиску: 

                                 ,             (10.2) 

де Vmin і Vmax – об’єми газу при періодичній зміні робочого тиску від 

pmax до pmin; 

Vср – середній об’єм газу при роботі насоса; 

рср – середній робочий тиск насоса. 

Зміна об’єму газу в пневмокомпенсаторі: 

 

               ,                                    (10.3) 

 

де Δq – зміна подачі насоса за один подвійний хід. 

Відношення     ⁄   у процесі роботи насоса у заданому режимі 

залишається постійною величиною. З цього випливає, що, згідно з  

формулою (10.1), нерівномірність тиску пневмокомпенсатора можна 

регулювати тиском закачуваного газу, що визначає енергоємність 

пневмокомпенсатора:        . 

Залежно від граничних тисків, що визначаються потужністю і 

подачею насоса, початковий тиск у пневмокомпенсаторі встановлю-

ється в діапазоні: 0,25р' < ро < 0,8р",  

де р' і р" – граничний тиск, відповідно, при мінімальній (найменшому 

діаметрі змінних втулок) та максимальный (при найбільшому діаметрі 

змінних втулок) подачі. 

Тиск у пневмокомпенсаторі стабілізується у міру наближення 

початкового тиску газу до робочого тиску насоса. При цьому досяга-

ється максимально можливе вирівнювання пульсацій тиску і швидко-

сті рідини, що нагнітається у бурильну колону. 

Для запобігання витоків газу і розчинення його у прокачуємій 

рідині пневмокомпенсатори забезпечуються роздільником діафрагмо-

вого або поршневого типу. 

Діафрагмовий пневмокомпенсатор (рис. 10.9) широко викорис-

товується в бурових насосах. Він складається з товстостінного сфери-

чного корпусу 9, кришки 5, штуцера 2 і еластичної діафрагми 7. Кор-

пус виготовляється із сталевого литва і після механічної обробки має 

гладку внутрішню поверхню.  

Діафрагма 7, яка відокремлює верхню газову порожнину від  
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рідини, що надходить через штуцер, має сферичну форму з горлови-

ною, що ущільнюється у проточках корпуса і кришки 5. Кришка затя-

гується шпильками, вкрученими в корпус. Діафрагма виготовляється з 

прогумованої тканини і при повній розрядці пневмокомпенсатора 

плавно прилягає до внутрішньої його поверхні.  

Утворення складок і деформування діафрагми при цьому неба-

жані внаслідок можливої втра-

ти еластичності, особливо в 

умовах низької температури. 

Отвір Б пневмокомпенса-

тора перекривається конусним 

потовщенням діафрагми.  

Металева шайба 8 і диск 6 з 

прогумованої тканини усува-

ють можливість видавлювання 

діафрагми в отвір штуцера 2 і 

сприяють щільному приляган-

ню конуса діафрагми до шту-

цера при витісненні рідини з 

пневмокомпенсатора під час 

зупинок насоса. На кришці 

встановлено кутовий вентиль 3 

для зарядки пневмокомпенса-

тора стиснутим газом. Пневмо-

компенсатори заряджаються 

повітрям, що нагнітається ком-

пресором високого тиску або 

азотом, який доставляється у 

балонах. 

Рисунок 10.9 – Сферичний пневмокомпенсатор 

1 – фланець; 2 – штуцер; 3 – вентиль; 4 – манометр; 5 – кришка;  

6 – диск; 7 – діафрагма; 8 – металева шайба; 9 – сферичний корпус; 

10 – шпильки 

Тиск газу контролюється манометром 4, забезпеченим вентилем. 

Манометр включається за допомогою вентиля перед пуском насоса 

для контролю початкового тиску у пневмокамері. При роботі насоса 

вентиль закривається, тому манометр оберігається від передчасних 

поломок, викликаних пульсацією тиску у пневмокамері. З насоса  

рідина надходить у пневмокомпенсатор через штуцер 2, затягнутий 
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шпильками 10, які одночасно служать для кріплення пневмокомпен-

сатора до фланця 1 нагнітального колектора насоса. 

Довговічність діафрагми залежить від об‖ємів газу і рідини при 

роботі насоса, що визначаються відношенням початкового та роб-

очого тиску у пневмокомпенсаторі. При порівняно невеликих почат-

кових тисках площина перегину під дією робочих тисків зміщується 

до верхніх перетинів корпусу, які мають порівняно з середнім перері-

зом меншу площу. У результаті цього збільшується вигин і амплітуда 

напружень у деформованих перетинах діафрагми, що викликають зни-

ження терміну її служби. При великих початкових тисках площина 

перегину зміщується вниз і виникає небезпека пошкодження діафраг-

ми від співударів з днищем корпусу. Для усунення цього потрібне 

своєчасне регулювання початкового тиску. 

Запобіжні клапани призначені для обмеження підвищення тиску 

рідини понад установлену величину з метою запобігання аварій у  

насосному агрегаті і нагнітальній лінії від перевантажень, а також  

забезпечення безпеки робіт. Запобіжні клапани діють при утворенні 

корків, помилковому пуску насоса при закритих засувках та в інших 

подібних випадках, що викли-

кають надмірне збільшення 

тиску насосів. Поршневі насо-

си майже не знижують подачу 

рідини при зростанні опорів у 

нагнітальній лінії. Тому у по-

ршневому насосі для безпеч-

ного виходу промивальної рі-

дини при перевищенні грани-

чного тиску обов'язково пови-

нен бути запобіжний клапан. 

 

Рисунок 10.10 – Запобіжний клапан 

1 – патрубок; 2 – ручка; 3 – різьбовий натискний стакан; 4 – корпус; 

5 – манжетний ущільнювач; 6 – дюбель; 7 – упорна втулка; 8 – пер-

форована втулка; 9 – діафрагма, що сприймає тиск промивної ріди-

ни; 10 – гумова прокладка; 11 – затискне каліброване кільце 

У бурових насосах використовуються запобіжні клапани діафра-

гмового (пластинчастого) типу (рис. 10.10), робоча частина яких являє 

собою герметично закріплену по зовнішньому контуру пластину (діа-

фрагму) 9, яка сприймає тиск промивальної рідини. При перевищенні 
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тиску понад задане значення діафрагма зрізується кромками затискно-

го каліброваного кільця 11. У бурових насосах використовуються діа-

фрагми з листової латуні марки Л62 товщиною 0,4 – 0,5 мм і зов-

нішнім діаметром 88 ± 0,5 мм.  

Діаметр отвору затискного кільця визначається з умови: 

            ⁄ , звідки         ⁄ , 

де d – діаметр отвору кільця, що закривається пластиною, мм; 

s – товщина пластини, мм; 

τзр – межа міцності на зріз матеріалу пластини, МПа; 

р – граничний тиск, МПа. 

Середньостатистичне значення межі міцності на зріз пластин з 

латуні Л62 становить 2,3 МПа. 

Корпус 4 забезпечений фланцем для кріплення запобіжного кла-

пана до нагнітального колектора бурового насоса. Фланці, що стику-

ються, ущільнюються гумовою прокладкою, яка затягується шпиль-

ками або болтами. Діафрагма 9 встановлюється у розточуванні корпу-

су між гумовою прокладкою 10 і каліброваним кільцем 11. За допомо-

гою різьбового натискного стакана 3, упорної 7 і перфорованої 8 вту-

лок затискне каліброване кільце 11 щільно притискується до  

діафрагми. Упорна втулка, забезпечена манжетним ущільнювачем 5 і 

ручкою 2, фіксується від провороту дюбелем 6. При спрацьовуванні 

клапана промивна рідина через зрізану діафрагму і втулку 8 направля-

ється у патрубок 1 і далі по трубопроводу надходить у приймальну 

ємність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.11 – Загальний вигляд бурових насосів серії F виро-

бництва КНР 
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Бурові насоси серії F виробництва КНР мають три циліндри, 

зносостійку конструкцію (рис. 10.11, табл. 10.1). Насоси можуть пра-

цювати при низькій швидкості для збільшення терміну експлуатації 

швидкозношуваних вузлів і гідравлічної частини. У насосів застосо-

вується примусове змащування у поєднанні зі змащуванням розбриз-

куванням. Компактний, безпечний, всмоктувальний і нагнітальний 

клапани взаємозамінні, головні компоненти гідравлічного циліндра і 

напірної частини насосів взаємозамінні.  

Бурові насоси серії Р виробництва КНР мають три циліндри, 

зносостійку гідравлічну частину. Насоси випускають п’яти моделей із 

вхідною потужністю від 597 кВт до 1640 кВт (табл. 10.2). 

Таблиця 10.1 – Технічна характеристика бурових насосів серії F 

виробництва КНР 

Модель F-500 F-800 F-1000 F-1300 F-1600 F-2200 

Максимальна вхідна 

потужність, кВт 
373 597 746 969 1193 1641 

Номінальна частота  

обертання, число ходів 

плунжера за 1 хв 

165 150 140 120 120 100 

Максимальний внут-

рішній діаметр гільзи  

циліндра, мм 

171 171 171 177,8 177,8 203 

Хід поршня, мм 191 229 254 304,8 304,8 381 

Випробувальний гід-

ростатичний тиск гід-

роциліндра, кг/см
2
 

527 527 527 527 527 527 

Передавальне число 4,38 4,31 4,32 4,31 4,30 4,27 

Діаметр всмоктуваль-

ної труби, дюйми 
8 10 12 12 12 - 

Діаметр нагнітальної 

труби, дюйми 
4 5 5 5 5 - 

Специфікація клапанів АРІ 5 АРІ 6 АРІ 6 АРІ 6 АРІ 7 АРІ 8 

Вага (без шківів), кг 9027 12067 16318 20707 21238 36108 
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Таблиця 10.2 – Технічна характеристика бурових насосів серії Р 

виробництва КНР 

Модель 8-Р-80 9-Р-100 10-Р-130 12-Р-160 14-Р-220 

Висота до центру всмок-

тувального патрубка, мм 
273 337 337 419 505 

Висота до центру нагні-

тального патрубка, мм 
895 972 997 1149 1251 

Довжина корпуса  

насоса, мм 
4105 4477 4740 5309 5544 

Довжина вала  

редуктора, мм 
1589 1705 1813 1997 2311 

Висота динамічної  

частини, мм 
1524 1626 1702 1905 2139 

Висота напірної  

частини, мм 
1318 1394 1419 1599 1756 

Максимальна вхідна  

потужність кВт 
597 746 969 1193 1640 

Номінальна частота  

обертання, число ходів 

плунжера за 1 хв 

160 150 140 120 105 

Максимальний внутріш-

ній діаметр гільзи  

циліндра, мм 

158,8 171,5 171,5 184,2 228,6 

Хід поршня, мм 215,9 235 254 304,8 355,6 

Випробувальний гідрос-

татичний тиск гідроци-

ліндра, кг/см
2 

703 703 703 703 791 

Передавальне число 2,463 2,658 2,853 3,439 3,969 

Діаметр всмоктувальної 

труби, дюйми 
8 8 8 10 10 

Діаметр нагнітальної 

труби, дюйми 
4 5 5 6 6 

Специфікація клапанів MOD 6 MOD 6 MOD 6 MOD 7 MOD 8 

Вага (без шківів), кг 12235 15060 19300 24810 37195 

 

10.2. Всмоктувальні лінії і маніфольд 

 

Очищена промивна рідина за допомогою підпірних насосів або 

самовсмоктуванням подається із приймальних резервуарів циркуля-



218 

ційної системи на бурові насоси. Всмоктувальним трубопроводом або 

лінією всмоктування називають ділянку трубопроводу, по якій підво-

диться промивальна рідина до насоса. 

Всмоктувальні лінії мають важливе значення у забезпеченні  

заданих технічних показників бурових насосів. Ефективність їх дії  

визначається повнотою заповнення рідким середовищем робочих  

камер насоса. При неповному заповненні робочих камер під час всмо-

ктування зменшується подача бурових насосів, а також знижуються 

міцність і довговічність усієї насосної установки через гідравлічні 

удари, що виникають при зворотному ході поршнів. Для повного  

заповнення робочих камер насоса рідина, що всмоктується повинна 

безвідривно слідувати за поршнем. При відриві рідини, що всмокту-

ється, від поршня у робочих камерах насоса утворюється вакуум, у  

результаті якого виникає кавітація, здатна привести до повного зриву 

подачі. Тому для забезпечення безвідривного переміщення всмокту-

вальної рідини за поршнем і запобігання кавітації тиск на вході у  

насос має бути вищим за тиск насичених парів рідкого середовища: 

     . 

Залежно від компонування циркуляційної системи бурові насоси 

розташовуються вище або нижче рівня промивальної рідини в ємності. 

Бажано розташовувати насос нижче рівня промивальної рідини. Тоді 

насоси працюють з підпором, визначеним різницею висот промивальної 

рідини в ємності, що спорожнюється та центру ваги перерізу входу в 

насос. Якщо буровий насос розташовується вище рівня розчину в єм-

ності, то висота установки його обмежується допустимою вакууммет-

ричною висотою всмоктування, при якій забезпечується робота насоса 

без зміни основних технічних показників. 

Довжина всмоктувальної лінії повинна бути мінімально можли-

вою, а діаметр використовуваних труб – не меншим діаметра прийма-

льного колектора бурового насоса. На вільному кінці всмоктувальної 

лінії встановлюють сітчастий фільтр, світлова площа якого повинна 

бути не меншою площі перерізу труб лінії всмоктування. Всмоктува-

льний трубопровід кріплять до насоса за допомогою фланцевого з'єд-

нання, яке ущільнюється листовою прокладкою з гуми. Неточність 

виготовлення і монтажу всмоктувальних ліній компенсується рухли-

вими з'єднувальними муфтами (компенсаторами). Для захисту проми-

вальної рідини від промерзання всмоктувальні лінії покривають теп-

лоізоляційним матеріалом. Запасні ємності циркуляційної системи з 

промивальною рідиною і хімічними реагентами підключаються до 
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всмоктувальної лінії за допомогою труб порівняно невеликого діаметра, 

забезпечених клиновими засувками або поворотними шиберами. 

Маніфольдом або лінією нагнітання називається ділянка трубоп-

роводу між буровим насосом і вертлюгом, по якому промивальна  

рідина подається в бурильну колону. Бурові насоси, що входять до 

комплекту циркуляційної системи, мають індивідуальні всмоктувальні 

лінії і загальний маніфольд. Іноді при невеликому віддаленні від осі 

свердловини бурові насоси забезпечуються індивідуальними маніфо-

льдами. 

Маніфольд (рис. 10.12) складається з трубної обв'язки бурових 

насосів 6, трубної обв'язки вежового блоку 8; трубопроводу 7, який 

сполучає обв'язки у насосному і вежовому блоках; допоміжного тру-

бопроводу 1; пультів управління 4. Трубна обв'язка насосів призначе-

на для подачі промивальної рідини по відводах 2 насосів до розподі-

льника з дросельно-запірним пристроєм 3 і 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.12 – Схема маніфольда 

1 – допоміжний трубопровід; 2 – відводи насосів; 3, 5 – дросельно-

запірний пристрій; 4 – пульти управління; 6 – трубна обв'язка бурових 

насосів; 7 – трубопровід; 8 – трубна обв'язка вежового блоку 

Відводи складаються з набору трубних секцій та перехідних 

колін, необхідних для з'єднання нагнітального патрубка насоса з роз-

подільником. На відводах встановлюють засувки для зливу промива-

льної рідини, а також манометри із запобіжним пристроєм. Засувки 3 
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розподільника служать для подачі промивальної рідини у свердловину 

або у мішалки і очисні пристрої циркуляційної системи. 

Трубна обв'язка 8 вежового блоку складається із стояка і розпо-

дільчо-запірного пристрою, що дозволяє подавати промивальну ріди-

ну у вертлюг або превентор, а також відкачувати її від цементувально-

го агрегату. Стояк являє собою на-

бір трубних секцій, що мають лін-

зові з'єднання (рис. 10.13). До сто-

яка кріпиться зігнуте коліно для 

приєднання бурового рукава, по 

якому промивальна рідина пода-

ється у вертлюг.  

 

Рисунок 10.13 – Лінзове з'єднання 

1 – гайка; 2 – шайба; 3 – фланець; 4 – лінза; 5 – кожух; 6 – шпилька 

Для плавного переводу бурового насоса з холостого режиму ро-

боти на робочий застосовують дросельно-запірний пристрій (рис. 

10.14), який приводиться в дію стисненим повітрям, що надходять від 

компресорної станції бурової установки. Управління цим пристроєм 

здійснюється чотириклапанним краном, установленим на пульті 

управління. 

Трубні секції маніфольда з'єднуються за 

допомогою швидкороз'ємних замкових з'єд-

нань (рис. 10.15). Між окремими блоками бу-

рової установки труби маніфольда з'єднують-

ся монтажними компенсаторами (рис. 10.16), 

що забезпечують кутовий зсув з'єднувальних 

труб на 100 і лінійне їх зміщення до 200 мм. 

Кріплення маніфольда до основи бурової 

установки і вежі здійснюється за допомогою 

хомутових з’єднань. Маніфольди виготовля-

ють з робочим тиском 20, 25, 32 і 40 МПа за-

лежно від класу бурової установки. Пробний 

тиск становить відповідно 30, 38, 48 і 60 МПа. 

Рисунок 10.14 – Дросельно-запірний пристрій 

1 – штуцер для підведення стисненого повітря; 2 – пневматичний  

циліндр з поршнем; 3 – викид для розчину; 4 – кульовий клапан 
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Труби, які використовуються в маніфольдах,  

мають діаметр прохідного отвору 80, 100 і 125 

мм. 

 

 

 

Рисунок 10.15 – Швидкоз’ємне замкове 

з’єднання 

1 – напівхомут; 2, 4 – патрубки; 3 – армована 

манжента; 5 – шпилька; 6 – гайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.16 – Монтажний компенсатор 

1 – сідло; 2 – ущільнення; 3 – шар; 4 – кільце; 5 – коронка; 6 – циліндр; 

7 – втулка; 8 – манжета; 9 – накидний замок 

 

10.3. Циркуляційна система бурових установок 

 

Циркуляційна система бурових установок(рис. 10.17) включає у 

себе наземні пристрої та споруди, які забезпечують промивання свер-

дловин шляхом безперервної циркуляції промивальної рідини по  

замкнутому колу: буровий насос –  вибій свердловини – буровий на-

сос. Замкнута циркуляція запобігає забрудненню навколишнього  

середовища стоками промивальної рідини, що містить хімічно агреси-

вні і токсичні компоненти. 

Циркуляційні системи бурових установок складаються із взає-

мопов'язаних пристроїв і споруд, призначених для виконання наступ-

них основних функцій: приготування промивальної рідини, очищення 

промивної рідини від вибуреної породи та інших шкідливих домішок, 
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прокачування та оперативного регулювання фізико-механічних влас-

тивостей промивної рідини. До складу циркуляційної системи входять 

всмоктувальні і напірні лінії бурових насосів, ємності для зберігання 

промивальної рідини та матеріалів для її приготування, жолоби, відс-

тійники, обладнання для очищення рідини, контрольно-вимірювальні 

прилади тощо. Циркуляційні системи монтуються з окремих блоків, 

що входять до комплекту бурових установок. Блоковий принцип ви-

готовлення забезпечує компактність циркуляційної системи, спрощує 

її монтаж і технічне об-

слуговування. 

Найважливіші вимо-

ги, що висуваються до 

циркуляційних систем бу-

рових установок – якісне 

приготування і контроль 

та підтримання необхід-

них для даних геолого-

технічних умов складу і 

фізико-механічних влас-

тивостей промивальної рі-

дини. При виконанні цих 

вимог досягаються високі 

швидкості буріння, запобі-

гають аварії та ускладнен-

ня у свердловині. 

 

Рисунок 10.17 – Принципова схема циркуляційної системи  

бурової установки  

1 – зливний жолоб; 2 – блок очистки; 3 – вакуумний дегазатор;  
4 – проміжні блоки; 5 – блок хімреагентів; 6 – блок приготування 
промивних рідин; 7 – блок підпірних насосів; 8 – буровий насос;  
9 – пускова засувка; 10 – стояк; 11 – буровий рукав; 12 – вертлюг;  
13 – ведуча труба; 14 – бурильна колона; 15 – свердловина 

Продуктивність установок для приготування промивної рідини 

визначається з умов, які забезпечують своєчасне поповнення запасів 

промивальної рідини: 

      , 

де Q – продуктивність установок для приготування промивальної  

рідини, м3/год;  
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V – об’єм вибуреної породи за 1 год, м3;  

Vв – втрати промивальної рідини за 1 год внаслідок поглинань у свер-

дловині та її витоків при очищенні від вибуреної породи, м3. 

Приблизний об’єм Vп.р промивальної рідини, необхідний для  

проведення свердловини без урахування поглинань і втрат внаслідок 

фільтрації: 

              , 

де Vсв. – максимальний об’єм свердловини, м3; 

Vв
' – втрати промивальної рідини при проходженні свердловини, м3. 

Втрати промивальної рідини зростають із збільшенням об’єму 

вибуреної породи та витоків рідини при її очищенні. 

На вибої і у відкритому стовбурі свердловини промивальна  

рідина наповнюється уламками вибуреної породи, глинистими і твер-

дими частинками. Надмірний вміст у ній твердих і грубих глинистих 

частинок призводить до зниження швидкостей буріння. Наприклад, 

при збільшенні вмісту твердої фази у промивальній рідині на 1 % пока-

зники роботи доліт знижуються на 7 – 10 %. 

Внаслідок абразивної дії твердих частинок прискорюється зно-

шення і відповідно зростає витрата деталей насосів, вертлюгів та  

вибійних двигунів. Унаслідок цього збільшуються трудові і матеріа-

льні витрати на ремонтні роботи, що негативно впливає на техніко-

економічні показники буріння. Тому очисні пристрої повинні забезпе-

чувати ретельне видалення вибуреної породи з промивальної рідини. 

У промивальній рідині оптимального складу не повинні бути частин-

ки вибуреної породи, піску і мулу розміром 5 мкм і більше. Пропуск-

на спроможність очисних пристроїв повинна бути не меншою макси-

мальної подачі насосів. 

Серед вимог, що висуваються до циркуляційних систем, важливе 

значення мають механізація і автоматизація процесів приготування і 

очищення промивальних рідин. 

 

10.4. Пристрої для приготування і обважнення промивальних 

рідин 

 

Пристрої для приготування і обважнення промивних рідин за 

принципом дії поділяються на механічні і гідравлічні. В останні роки 

переважного поширення набули гідравлічні пристрої. Порівняно з  

механічними глиномішалками вони мають вищу продуктивність,  

забезпечують необхідну якість промивальних рідин і економну витра-

ту матеріалів для їх приготування. У блоках приготування промиваль-
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ної рідини (БПР) застосовуються гідроежекторні змішувачі. 

Гідроежекторний змішувач 9 (рис. 10.18) являє собою струмене-

вий апарат, в якому для утворення гідросуміші порошкоподібних  

матеріалів використовується кінетична енергія рідини. Бурові насоси 

під тиском 4 МПа нагнітають рідину по трубі 12 у сопло 11 змішува-

ча, який забезпечений змінними штуцерами діаметром 30 мм для  

роботи з глинопорошками і діаметром 20 мм для роботи з обважнюва-

чами. Внаслідок звуження струменя швидкість рідини у соплі збіль-

шується, а тиск падає. Із сопла рідина з пониженим тиском надходить 

у камеру всмоктування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.18 – Конструктивна схема блоку приготування  

промивальних рідин 

1 – силос; 2 – фільтр; 3 – завантажувальна труба; 4 – розвантажу-

вальний пристрій; 5 – система аерації; 6 – аеродоріжка; 7 – шланг;  

8 – воронка; 9 – виносний гідроежекторний змішувач; 10 – патрубок; 

11 – сопло змішувача; 12 – труба 

Внаслідок створюваного розрідження у камеру всмоктування із 

силосу 1 по шлангу 7 засмоктується порошкоподібний матеріал, який 

захоплюється рідиною у камеру змішування і далі у конічну насадку 
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(дифузор). При проходженні по дифузору швидкість потоку зменшу-

ється, а тиск підвищується і отриманий розчин по патрубку 10 злива-

ється у приймальну ємність циркуляційної системи. За один цикл 

змішування густина розчину зростає на 300 – 350 кг/м3. При недостат-

ній густині отриманого розчину проводиться повторне змішування. 

Гідроежекторний змішувач має відносно низький к. к. д., але він висо-

конадійний завдяки відсутності рухомих частин. 

Блоки для приготування промивальної рідини розраховані для 

роботи з безтарними і затареними глинопорошками (табл. 10.3).  

Основна маса глинопорошків доставляється автоцементовозами і 

під дією стисненого повітря перевантажується по трубі 3 у силос 1. 

Перед подачею у гідроежекторний змішувач порошкоподібні матеріа-

ли розпушуються повітрям, що нагнітається у силос по аеродоріжках 

6 системи аерації 5. Надлишкове повітря виноситься в атмосферу  

через фільтр 2, встановлений на кришці силосу. Нижня частина сило-

су має конусоподібну форму і забезпечена розвантажувальним при-

строєм 4, який регулює подачу матеріалу у гідроежекторний змішу-

вач. Матеріали, які використовуються у невеликих кількостях, достав-

ляються у затареному вигляді і засипаються у лійку 8, з якої надхо-

дять у камеру змішування гідроежектора. Лійка забезпечена розван-

тажувальним клапаном для регулювання подачі матеріалу. 

У циркуляційній системі бурових установок застосовуються  

блоки БПР-70 і БПР-40. Блоки БПР-70 мають суцільнометалеві силоси 

з пневматичним розвантажувальним пристроєм. У БПР-40 силоси  

мають телескопічну конструкцію. У транспортному положенні верхня 

частина силосу опускається і завдяки цьому полегшується переве-

зення всього блоку. У робочому положенні верхня частина силосу під 

дією стисненого повітря піднімається і закріп-

люється фіксаторами. 

Гідравлічний диспергатор ДГ-1 (рис. 

10.19) використовується для тонкого подріб-

нення і гомогенізації твердих і рідких фаз 

промивальної рідини. Він складається з  

камери 2, вхідної дугоподібної труби 1 і злив-

ного патрубка 4. На кінцях вхідної труби за до-

помогою  

Рисунок 10.19 – Гідравлічний диспергатор ДГ-1 

1 – вхідна труба; 2 – камера; 3 – змінні насадки; 4 – зливний патрубок 
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сплавів або металокерамічних матеріалів. Діаметр насадок вибирають 

залежно від подачі бурових насосів, які використовуються для нагні-

тання промивальної рідини. 

Таблиця 10.3 – Основні технічні характеристики блоків  

приготування промивних рідин 

Параметри БПР-70 БПР-40 

Пропускна здатність, м3/год: 

при приготуванні промивальної рідини з 

глинопорошків  

при обважненні промивальної рідини 

 

 

100 

50 – 100 

 

 

60 

30 – 60 

Густина промивальної рідини, що  

приготовляється, кг/м3 

із бентонітових глинопорошків 

з місцевих глинопорошків 

обважненої 

 

 

1050 – 1080 

1020 – 1300 

1300 – 2300 

Типи силосів Суцільний Телескопічний 

Об’єм силоса, м3 35 20 

Число силосів у блоці 2 2 

Спосіб завантаження силосів порошками Пневматичний 

Змішуючий пристрій Гідроежектор 

Тиск рідини на вході ежектора, МПа 2,0 – 2,5 

Зустрічні високошвидкісні потоки ріди-

ни, що виходять із насадок 3, призводять до 

гідравлічної кавітації. Ультразвукові коли-

вання, що створюються у кавітаційному роз-

чині, підсилюють диспергування твердих і рі-

дких фаз. 

У приймальних ємностях циркуляційної 

системи встановлюють гідравлічні і механічні 

мішалки, що забезпечують гомогенізацію 

промивальної рідини та запобігають її розша-

ровуванню. 

Гідравлічні мішалки діють подібно гідро-

монітору. Промивальна рідина за допомогою 

бурового або відцентрового насоса подається  

Рисунок 10.20 – Гідравлічний самообертовий перемішувач ПГС 

1 – приймальний патрубок; 2 – стовбур; 3 – накидна гайка; 4 – коніч-

на насадка; 5 – хрестовина; 6 – колонка 
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у приймальний патрубок 1 (рис. 10.20) гідравлічної мішалки. Звідти 

рідина надходить у стовбур 2, що обертається на кулькових підшип-

никах замкового типу. Між приймальним патрубком і стовбуром 

установлені ущільнення, що запобігають витоку і попадання промива-

льної рідини на підшипники. На кінці стовбура за допомогою накид-

ної гайки 3 встановлюється конічна насадка 4 для підвищення швид-

кості, дальності дії і сили удару струменя рідини, що викидається із 

стовбура. 

Реактивна пара сил, що виникає при високошвидкісному виті-

канні рідини із насадок 4, розміщених на протилежно направлених 

колонках 6, призводить до обертання хрестовини 5. Завдяки цьому пе-

ремішування і розмивання згустків проходить по всьому об’єму проми-

вальної рідини. 

Механічна мішалка (рис. 10.21) складається з мотор-редуктора 1, 

вала 4 та імпелера 5, встановлюється на 

рамі 2, яка кріпиться болтами до верхнього 

майданчика ємності для промивальної рі-

дини. Вал складової конструкції обертаєть-

ся на конічних підшипниках 3, установле-

них у стакані 7 і захищених від попадання 

розчину кожухом 6. Мішалка розташову-

ється на невеликій відстані від дна ємності 

і при обертанні створює потоки, що пере-

мішують промивальну рідину і перешко-

джають осадженню обважнювачів. Турбін-

но-пропелерні імпелери у мішалках ПЛ 

створюють перехресні потоки, що підси-

люють перемішування промивальної ріди-

ни. Лопатеві імпелери, що застосовуються 

у мішалках ПМ, менш ефективні. 

Рисунок 10.21 – Механічна мішалка з турбінно-пропелерним  

імпелером 

1 – мотор-редуктор; 2 – рама; 3 – конічні підшипники; 4 – вал;  

5 – імпелер мішалки; 6 – кожух; 7 – стакан 

 

10.5. Очисні пристрої циркуляційної системи 

 

Очищення промивних рідин здійснюється шляхом послідовного 

видалення великих і дрібних частинок вибуреної породи та інших  
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домішок, що містяться у промивальній рідині, що надходить зі сверд-

ловини. Для повного очищення промивальних рідин циркуляційні си-

стеми обладнуються комплексом очисних пристроїв (рис. 10.22).  

Первинне очищення проводиться вібраційними ситами, за допо-

могою яких видаляються великі частки (розміром більше 75 мкм). 

Дрібні частинки видаляються за допомогою пісковідділювача 

(40 мкм), муловідділювача (25 мкм) і осадової центрифуги (5 мкм), що 

використовуються на наступних ступенях очищення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.22 – Схема блоку очищення промивальної рідини 

1 – свердловина; 2 – вібросито; 3 – пісковідділювач; 4 – гідроциклон-

ний пісковідділювач; 5 – гідроциклонний шламовідділювач;  

6, 7 – осадові центрифуги 

Вібросито є основним пристроєм контролю твердих фаз і  

зазвичай розташоване на першому місці системи очищення промива-

льної рідини12. На вібраційних ситах частинки вибуреної породи про-

сіваються через сито під дією вібрацій, що створюються ексцентрико-

вим (рис. 10.23, а) або інерційним вібратором (рис. 10.23, б). Перева-

жно поширені інерційні вібратори, які дозволяють порівняно просто 

регулювати амплітуду коливань шляхом зміни положення дебалансів 

1 (рис. 10.23, б). Привод вібратора складається з електродвигуна і 

клинопасової передачі. Частинки промивальної рідини, які переви-

                                                           
12

 Іноді перед віброситом встановлюють лабіринтний бак-осаджувач 
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щують розміри чарунок сітки вібросита, переміщуються по ній як 

надрешітний продукт і по транспортному жолобу скидаються у відвал 

(шламову ємність). Очищений на цьому етапі розчин, пройшовши  

через сітку (підрешітний продукт), надходить у приймальні ємності 

циркуляційної системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.23 – Конструктивні схеми вібросит 

а,б – розташування привода;в – варіанти компоновки сит 

За кількістю вібруючих рам розрізняють одинарні, здвоєні, стро-

єні вібросита з одно-, дво- і триярусними горизонтально або похило 

розташованими ситами (рис. 10.23, в). Вібруючі рами комплектуються 

індивідуальними вібраторами і вирівнювачами для рівномірного роз-

поділу розчину по ширині сита. У багатоярусних віброситах промива-

льна рідина із свердловини надходить на верхнє сито з більшими, а 

потім на нижні з меншими чарунками. У результаті зростає продукти-

вність на одиницю поверхні сита і одночасно зменшується його  

зношення. 

Для промивних рідин високої в'язкості ефективність очищення 

зростає із збільшенням амплітуди вібрацій і кута нахилу сита. Багато-

ярусні вібросита забезпечуються пристроєм для незалежного регулю-

вання кута нахилу сит. Для пом'якшення ударів і захисту від великих 

навантажень віброрама підвішується до опорної рами на спіральних 

пружинах або гумових амортизаторах. Коливання віброрами відбува-

ється по замкнутій круговій або еліптичній траєкторії. Зустрічний рух 
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віброрами і промивальної рідини сприяє самоочищенню сита. Віднов-

лення пропускної здатності вібросита відбувається шляхом періодич-

ного промивання сітки водою або продування стисненим повітрям. 

Пропускна здатність і глибина очищення промивальної рідини 

залежать від робочої площі, живого перетину і розміру чарунок сітки. 

Найбільший живий перетин мають плетені сітки із сталевих дротів 

або капронових ниток. Довговічність сітки залежить від зносостійкос-

ті і корозійно-втомної міцності дротів і ниток, що використовуються, 

а також від рівномірності натягу сітки у вібруючій рамі. Із збільшен-

ням товщини дротів зростають їх міцність і зносостійкість. Але при 

цьому зменшується живий перетин сітки і, відповідно, пропускна  

здатність вібросита. 

У віброситах застосовуються сітки з розмірами отворів-чарунок: 

0,16×0,16; 0,2×0,2; 0,25×0,25; 0,4×0,4; 0,9×0,9 мм. При виборі розміру 

отворів сітки враховують необхідну ступінь очищення, пропускну 

здатність вібросита і густину промивальної рідини.  

До вібруючої рами сітка кріпиться за допомогою касети або двох 

барабанів, розташованих на кінцях рами. На один барабан сітка намо-

тується із запасом довжини, що використовується для перепуску пош-

коджених при експлуатації ділянок робочої поверхні сітки. Касетне 

кріплення забезпечує рівномірний натяг сітки в поздовжньому і попе-

речному напрямках. Хвилястість робочої поверхні сітки і нещільне її 

примикання до вібруючої рами призводять до передчасних  

пошкоджень.  

В останні роки основним напрямком у розвитку вібросит став 

перехід від гнучких пластикових ситових касет до касет на жорсткій 

пластиковій або металевій основі. Натяжна гнучка ситова касета являє 

собою дві ткані металеві сітки (велико-чарункову несучу і дрібно-

чарункову робочу), скріплені між собою гнучкими пластиковими,  

зазвичай поліетиленовими, ґратами шляхом температурного спікання. 

Краї сіток, прилеглі до бортів вібросита, оформлені у вигляді скоб, за 

які сітка розтягується натяжними пристроями, спираючись на поздов-

жні гумовані ребра рами. У поперечному перерізі огинаюча поверхня, 

що проходить по вершинах ребер, дещо викривлена, що забезпечує 

опуклу циліндричну форму робочої поверхні сітки. Завдяки цьому  

сітка надійно прилягає до ребер і при рівномірному натягу менш ймо-

вірне провисання ситового полотна.  

Вібросита дозволяють повністю очистити промивальні рідини 

від частинок розміром більшим 76 мкм і видалити при цьому до 50 % 

вибуреної породи.  
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Вібросито KES Solids Control (рис. 10.24) складається з вібрацій-

ного двигуна, ударної рами, ситової панелі, клиновидного блоку, 

приймального бункера, живильника, системи управління, основи і 

пристрою регулювання кута. Під дією вібраційного двигуна промива-

льна рідина прямолінійно-зворотно рухається через живильник на  

ситовій панелі. При цьому тверда фаза (більше 76 мкм) видаляється, а 

рідка і тверда фаза (менше 76 мкм) надходять у приймальний бункер 

для подальшої обробки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.24 – Загальний вигляд вібросита KES Solids Control  

виробництва КНР 

Подальше більш тонке очищення промивальних рідин здійсню-

ється гідромеханічним способом з допомогою піско- і муловідділюва-

чів. Для цього у піско- і муловідділювачах застосовуються конічні  

гідроциклони. 

У гідроциклон 1 (рис. 10.25) промивальна рідина подається під 

тиском через живильну насадку 4. Завдяки тангенціальному розташу-

ванню насадки і високошвидкісному витоку промивальна рідина інте-

нсивно обертається відносно осі гідроциклона. Найбільші і найважчі 

частинки, які містяться у промивальній рідині, відкидаються відцент-

ровими силами у зовнішній потік рідини, що утворюється у пристін-

ній зоні конуса 2. Опускаючись по гвинтовій траєкторії до вершини 

конуса, великі і важчі частинки видаляються через шламову насадку 3 

у шламозбірник, що знаходиться під гідроциклоном. 

Дрібні частинки, які мають недостатню для подолання опору  

середовища відцентрову силу, потрапляють у внутрішній висхідний  

потік, що створюється у результаті утворення вздовж осі гідроциклона 
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повітряно-рідинного стовпа зниженого тиску. Висхідний потік очи-

щеної промивальної рідини прямує до зливної насадки і по патрубку 5 

надходить у приймальну ємність циркуляційної системи. 

Таблиця 10.4 – Технічна характеристика вібросит KES Solids 

Control 

Модель 
KAZS112-

QDZ 

KAZS113-

ANB 

KAZS114-

ANB 

KAZS114-

ALD 

Режим вібрації Linear  Motion / Лінійний рух 

Продуктивність, 

м
3
/год 

70 120 150 150 

Вібраційний двигун, 

кВт 
2×0,75 2×1,5 2×1,72 2×1,94 

Кількість ситових  

панелей 
2 3 4 4 

Розміри ситових  

панелей, мм 
750×900 585×1165 585×1165 585×1165 

Площа ситових  

панелей, м
2 1,35 2,04 2,73 2,73 

Сила вібрацій ≤ 7,1G ≤ 7,5G ≤ 7,5G ≤ 8,0G 

Амплітуда коливань, 

мм 
3,92～5,62 4,14～5,96 4,4～6,34 4,4～6,34 

Кут нахилу рами, град +2
 

–3～+3 –3～+3 –3～+3 

Висота живильника, 

мм 
550 885 885 885 

Маса, кг 837 1365 1553 1520 

Габарити, мм 

1940× 

1360× 

970 

2322× 

1650× 

1400 

2912× 

1650× 

1425 

2650× 

1650× 

1425 

 

Діаметр граничного зерна (у мкм) характеризує глибину очи-

щення, що забезпечується гідроциклоном. Сепарації піддаються час-

тинки, діаметр яких більший за діаметр граничного зерна. Частинки 

меншого діаметра залишаються у розчині і разом з ним виносяться 

через зливний патрубок. Із збільшенням діаметра гідроциклона зрос-

тає його пропускна здатність, а глибина очищення погіршується вна-

слідок збільшення діаметра граничного зерна. Гідроциклон-

муловідділювач відокремлює тонші зерна, а гідроциклон-

пісковідділювач більші. 

 



233 

 

Рисунок 10.25 – Конструктивна схема гідроциклона 

1 – гідроциклон; 2 – конус; 3 – шламова насадка; 4 – живильна  

насадка; 5 – патрубок 

На якість очищення істотно впливають діаметри живильної, 

шламової і зливної насадок, висота циліндричної частини і кут конуса 

гідроциклона. На основі дослідних даних прийняті наступні оптима-

льні співвідношення: 

діаметр насадки живильника dж = (0,125 – 0,25)Dг; 

діаметр зливної насадки dз = (0,25 – 0,50)Dг; 

діаметр шламової насадки dш = (0,15 – 0,45)dз; 

висота циліндричної частини гідроциклона h1= (1 – 1,2 )Dг; 

висота конічної частини гідроциклона h2 = Dг/2tgα/2, 

де Dг – пропускна здатність гідроциклона, л/с. 

На ефективність очищення істотно впливає співвідношення діа-

метрів зливної і шламової насадок, а також тиск на вході у гідроцик-

лон. Оптимальне співвідношення діаметрів зливної і шламової наса-

док вибирають залежно від фізико-механічних властивостей промива-

льної рідини і частинок, що видаляються. Тиск на вході у гідроциклон 

залежить від подачі шламових насосів, які нагнітають промивальну 
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рідину у піско- і муловідділювач, і діаметра живильної насадки. Тиск 

на вході у гідроциклон має бути у межах 0,4 – 0,5 МПа. При цьому  

забезпечуються необхідна ступінь очищення і мінімальні втрати про-

мивальної рідини, що виникають у результаті її витоку через шламову 

насадку гідроциклона. 

Вимоги, що висуваються до глибини очищення промивальних 

рідин, обмежують діаметр і, відповідно, пропускну здатність гідроци-

клонів. Тому у піско- і муловідділювачах встановлюють декілька па-

ралельно діючих гідроциклонів, число яких визначається за формулою: 

      ⁄ , 

де Q і Qг – пропускна здатність піско- і муловідділювача і одного  

гідроциклона, л/с. 

Пісковідділювач – друга ступінь очищення промивальної рідини. 

У циркуляційних системах сучасних бурових верстатів, як правило, 

застосовують комбіновані сито-гідроциклонні пісковідділюючі  

установки (рис. 10.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.26 – Схема сито-гідроциклонної установки 

У пісковідділювачах KES Solids Control (рис. 10.27) використо-

вують гідроциклони діаметром конусів 8, 10 або 12 дюймів, які  

можуть відокремлювати тверді фази породи розміром 47 – 76 мкм. До 

складу компоновки пісковідділювачів входять гідроциклони, нижнє 

вібросито, підпірка, електричне управління, підстава, маніфольд та ін. 
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Пісковідділювачі виготовляються в модифікаціях з віброситом та без 

нього (табл. 10.5). 

Промивальна рідина надходить у гідроциклон із вхідного отвору 

за допомогою шламового насоса. Потім тверді частинки (за розміром 

від 47 до 76 мкм) під тиском 0,25 –0,4 МПа центрифугуються на сітку 

вібросита. Оброблена промивальна рідина у циклоні надходить у  

резервуар-накопичувач через випускний отвір циклону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.27 – Загальний вигляд пісковідділювача KES Solids 

Control виробництва КНР 

Муловідділювач – як правило входить до третьої ступені очи-

щення промивальної рідини. Муловідділювачі компанії DERRICK  

(рис. 10.28, 10.29) застосовуються для видалення дрібнодисперсних 

частинок вибуреної породи розміром 12 – 74 мкм з промивальної рідини. 

Розроблені моделі муловідділювачів компанії DERRICK з лінійними і 

круговими маніфольдами.  

Муловідділювачі з лінійними маніфольдами компактніші і вико-

ристовуються коли площа монтажу у буровому верстаті не дозволяє 

розмістити муловідділювачі з круговим маніфольдом. Обидві схеми  

муловідділювачів мають 8, 10,12, 16 і 20 конусів із максимальною 

продуктивністю до 101 л / с при гідростатичному напорі на вході 

22,86 м. 

Розроблено два види 4-х дюймових конусів з різною внутріш-

ньою геометрією – з нахилом і без нахилу у вхідному отворі. Кругла 

насадка конуса легко перетворюється у прямокутну насадку. Пря-

мокутна насадка зменшує турбулентність у верхній частині конуса,  
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Таблиця 10.5 – Технічна характеристика пісковідділювачів  

KES Solids Control 

Модель 
KAZJ112-

1S/2S 

KAZJ113-

1S/2S/3S 

KAZJ114-

2S/3S 
KAW2S/3S 

Гідроциклонне комплектування 

Продуктивність, 

м
3
/год 

120/240 120/240/360 240/360 240/360 

Розмір пісковідді-

лювача 
10" (DN250) 10" (DN250) 10" (DN250) 

10" 

(DN250) 

Кількість пісковід-

ділювачів 
1/2 1/2/3 2/3 2/3 

Робочий тиск, МПа 0,25～0,4 0,25～0,4 0,25～0,4 0,25～0,4 

Розмір вхідного 

отвору 
DN150 DN150 DN150 DN150 

Розмір вихідного 

отвору 
DN200 DN200 DN200 DN200 

Нижнє вібросито 

Без  

вібросита 

Модель вібросита KAZS112 KAZS113 KAZS114 

Режим вібрації 
Лінійний 

рух 

Лінійний 

рух 

Лінійний 

рух 

Вібраційний  

двигун, кВт 
2×0,75 2×1,5 2×1,72 

Кількість ситових  

панелей 
2 3 4 

Розміри ситових  

панелей, мм 
750×900 585×1165 585×1165 

Площа ситових  

панелей, м
2 1,35 2,04 2,73 

Сила вібрацій ≤ 7,1G ≤ 7,5G ≤ 7,5G 

Амплітуда коли-

вань, мм 
3,92～5,62 4,14～5,96 4,4～6,34 

Кут нахилу рами, 

градус 
+2

 
–3～+3 –3～+3 

Вибухонебезпечний 

стандарт 
China Ex/IECEX/A-TEX 

Маса, кг 1048/1105 
1490/1550/1

610 
1762/1822 560/615 

Габарити, мм 

1718× 

1470× 

1615 

2058× 

1762× 

1820 

2650× 

1762× 

1820 

1900× 

885× 

2070 
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дозволяючи твердим частинкам рухатися до стінки гідроциклона 

швидше. Даний тип конусу має продуктивність 5 л/с при напорі 18,3 м 

і в основному використовується тоді, коли вихідний отвір конуса роз-

ташований над віброситом (сито-гідроциклонна установка). 

4-х дюймовий конус іншого типу (без прямокутної насадки)  

зазвичай використовується на окремих (автономних) муловідді-

лювачах, коли збереження рідини набуває першочергового значення. 

Конус має продуктивність 4,4 л/с при гідростатичному напорі на вході 

22,86 м.  

4-х дюймові поліуретанові гідроциклони компанії DERRICK 

служать довше більше ніж у два рази за звичайні конуси. Також для 

збільшення терміну експлуатації виготовляються 4-х дюймові конуси 

з керамічними вставками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.28 – Загальний вигляд коловидного муловідділювача  

з конусами 4" S-RND-CMS-04-10/12/16/20 компанії Derrick США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.29 – Загальний вигляд лінійного муловідділювача  

з конусами 4" S-410/12/16/20-S компанії Derrick 
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Таблиця 10.6 – Технічна характеристика кругових муловідділю-

вачів компанії Derrick 

Модель 
D-RND-

CMS-04-10 

D-RND-

CMS-04-12 

D-RND-

CMS-04-16 

D-RND-

CMS-04-20 

Довжина, мм 2032 

Ширина, мм 1995 

Гідростатичний  

напір, м 
18,3 – 22,86 

Маса, кг 1043 1089 1134 1225 

Тип рами Вертикальний круговий 

Кількість конусів 10 12 16 20 

Типорозмір конуса, 

дюйми 
4 

Типорозмір втулок 

сопла 
0,5/0,625/0,375 

Матеріал конусів Поліуретан 

Базова пропускна 

здатність, л/с 
50 60 80 100 

 

Осаджувальна центрифуга є останнім ступенем очищення про-

мивальної рідини (рис. 10.30). Вона служить технічним засобом для 

видалення частинок розміром до 4 – 7 мкм. Її продуктивність, зазви-

чай, становить до 5 – 7 л / с, але незважаючи на це центрифуга у про-

цесі буріння часто видаляє до 30 – 40 % вибуреної породи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.30 – Принцмпова схема центрифуги 
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Таблиця 10.7 – Технічна характеристика лінійних муловідділю-

вачів компанії Derrick 

Модель S-410-S S-412-S S-416-S S-420-S 

Довжина, мм 1778 1778 2184 2591 

Ширина, мм 813 813 813 813 

Висота, мм   1627 1727 

Гідростатичний напір, м 18,3 – 22,86 

Маса, кг 454 499 544 726 

Тип рами Вертикальний 

Кількість конусів 10 12 16 20 

Типорозмір конуса, 

дюйми 
4 

Типорозмір втулок  

сопла 
0,5/0,625/0,375 

Матеріал конусів Поліуретан 

Базова пропускна  

здатність, л/с 
50 60 80 100 

 

У бурінні застосовуються тільки осаджувальні шнекові центри-

фуги з безперервним вивантаженням осаду (рис. 10.31). Центрифуга 

складається з горизонтального ротора 1 з циліндричним і конічним  

ділянками, шнека 2, шламоприймача 3 і приймача розчину 4. Ротор 

має цапфи 5 і 6, за допомогою яких він встановлений у корінних під-

шипниках 7 і 8. Шнек встановлений всередині ротора з можливістю 

обертання в підшипниках 9 і 10. Ротор приводиться в обертання від 

електродвигуна за допомогою приводного шківа 11. Вал шнека з'єд-

наний з веденим валом планетарного редуктора 12, закріпленого на 

роторі за допомогою фланця. Планетарний редуктор призначений для 

передачі обертання від ротора до шнека з деяким зменшенням швид-

кості обертання шнека порівняно із швидкістю обертання ротора. 

Центрифуга працює наступним чином. По живильній трубі, що 

проходить всередині шнека, через завантажувальні вікна розчин над-

ходить у ротор центрифуги. У роторі розчин тече до зливних отворів. 

При цьому тверді важкі частинки під дією відцентрової сили осідають 

на стінки ротора, а звільнена від частинок рідина зливається через 
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зливні отвори у приймач розчину 4. Так як шнек обертається відносно 

ротора, то шнек транспортує частинки, що осіли до вузького кінця  

ротора на вивантаження. Таким чином, осаджувальна шнекова 

центрифуга забезпечує безперервне вивантаження шламу при безпе-

рервній подачі розчину на обробку без зміни швидкості ротора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.31 – Принципова схема центрифуги 

1 – горизонтальний ротор; 2 – шнек; 3 – шламоприймач; 4 – приймач 

розчину; 5, 6 – цапфи; 7, 8 – корінні підшипники; 9, 10 – підшипники; 

11 – приводний шків; 12 – планетарний редуктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.32 – Загальний вигляд центрифуги фірми  

MI SWACO 
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Сьогодні у циркуляційній системі промивальної рідини викорис-

товуються центрифуги MI-Swaco, Derrick Equipment, Nov Brandt, 

бренд КНР GN Solids. 

Центрифуги китайської компанії Wuxi Shuhang Machinery 

Science and Technology призначені для розділення твердих і рідких  

суспензій з еквівалентним діаметром частинок твердої фази ≥ 3 мкм,  

масовим співвідношенням концентрації ≤ 10 %, співвідношенням 

об'ємної концентрації ≤ 70 %. Компанія Wuxi Shuhang Machinery 

Science and Technology виробляє різні моделі горизонтальних центри-

фуг з діаметром барабана від 220 до 1100 мм.  

Таблиця 10.8 – Технічна характеристика осаджувальних, гори-

зонтальних центрифуг із шнековим вивантаженням осаду компанії 

Wuxi Shuhang Machinery Science and Technology 

Модель 

Максимальна 

місткість, 

м
3
 / год 

Видалення 

твердих  

часток, 

м
3
 / год 

Двигун, 

кВт 

Маса, 

кг 
Розміри, мм 

LW220 5 0,4 ˂ 17 760 1600×1100×850 

LW300 15 0,8 ˂ 23 1500 2470×1230×850 

LW350 20 1,2 ˂ 30 2000 2790×1300×880 

LW400 30 2,0 ˂ 38 2600 2950×1400×850 

LW450 45 2,5 ˂ 48 3200 3300×1500×920 

LW530 80 5,0 ˂ 66 5200 3730×1600×1100 

LW580 90 8,0 ˂ 97 7000 4000×1400×1600 

LW650 100 13,0 ˂ 120 8500 4300×1900×1350 

LW760 150 21,0 ˂ 165 15000 5000×2500×1500 

LW900 240 35,0 ˂ 220 20000 6500×2700×1500 

LW1100 400 64,0 ˂ 300 25000 7000×3000×1700 

Примітка: Фактична продуктивність залежить від розміру часток 

та конкретного застосування. 

Дегазатор промивальної рідини являє собою сепаратор  

(рис. 10.33) призначений для фазового розділення газовмісної проми-

вальної рідини з пластовим флюїдом, повернення промивальної ріди-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D1%97%D0%B4
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ни в циркуляційну систему бурової установки, направлення потоку  

газової фази на розсіювання в атмосферу або на факельний стояк для 

спалювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.33 – Загальний вигляд вакуумного дегазатора  

промивальної рідини виробництва КНР 

Дегазатор виконує наступні функції: 

– відновлення густини бурових промивальних рідин після їх гру-

бої очистки від вибуренной породи; 

– виділення з промивальної рідини попутних газів і спрямування 

їх у газоповітряну лінію; 

– використання в якості першого ступеня очищення промиваль-

ної рідини від газу, або в якості другого ступеня після газового сепа-

ратора (в разі буріння при рівноважному і незбалансованому тиску у 

свердловині). 

За конструктивними і технологічними особливостями дегазатори 

поділяються на: 

– вакуумні; 

– відцентрово-вакуумні; 

– атмосферні. 

Дегазатори вакуумного типу за механізмом роботи діляться на 

дегазатори циклічної і безперервної дії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Вакуумні дегазатори циклічної дії являють собою автоматизова-

ні установки, в основі яких двохкамерна герметична ємність. Камери 

включаються послідовно при запуску золотникового пристрою Їх 

продуктивність по розчину досягає 25 – 60 л / с. 

Вакуумні дегазатори безперервної дії представлені горизонталь-

ними циліндричними ємностями з похилими пластинами, розташова-

ними у верхніх частинах цих ємностей. Механізм роботи: промиваль-

на рідина аерується, під дією вакууму надходить в камеру і там дега-

зується, утворюючи тонкий шар на пластинах циліндричних ємностей. 

В основі дегазатора відцентрово-вакуумного типу – циліндрич-

ний вертикальний корпус. Промивальна рідина, що дегазується, розб-

ризкується на стінки цього корпусу (промивальна рідина надходить у  

підвідний трубопровід під дією вакууму). Продуктивність таких дега-

заторів доходить до 50,5 л / с 

В атмосферному дегазаторі промивальна рідина виділяється 

радіально на стінки циліндричної вертикальної камери. В результаті 

удару і розпилення газ, що виділився, йде в атмосферу або відсмокту-

ється повітредувкою. Продуктивність таких дегазаторів може доходи-

ти до 38 л / с. 

 

 

Контрольні питання 

1. Яке призначення бурових насосів? 

2. З яких основних вузлів складається буровий насос? 

3. Для чого служить трансмісійний вал бурового насоса? 

4. Яке призначення пневмокомпенсатора бурового насоса? 

5. Яке призначення маніфольда? 

6. Назвіть обладнання яке входить до складу циркуляційної  

системи? 

7. З допомогою якого обладнання здійснюється очищення проми-

вної рідини? 

8. Яке призначення вібросит? 

9. Яке призначення пісковідділювачів? 

10. Яке призначення муловідділювачів? 

11. Яке призначення центрифуг?  
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РОЗДІЛ 11. ПРИВОД І ПЕРЕДАЧІ БУРОВИХ УСТАНОВОК 

 

11.1 Типи приводів, їх характеристики 

 

Силовим приводом бурового комплексу називають сукупність 

двигунів і регулюючих їх роботу пристроїв, що здійснюють перетво-

рення паливної або електричної енергії у механічну, управління пере-

твореною механічною енергією і передачу її до виконавчих органів 

бурової установки (насоса, ротора, лебідки тощо). 

Силовий привод бурових установок складається з двигунів,  

силової передачі (трансмісії) і апаратури управління. Тип привода, йо-

го компонування і конструкція значно впливають на техніко-

економічні показники бурової установки. Розрізняють основний і до-

поміжний приводи. 

Основним є привод бурової лебідки, насосів і ротора. Його поту-

жність досягає 6 тис, кВт і більше. 

Допоміжний привод призначений для привода компресорів, віб-

росит, глиномішалки, автомата подачі долота, масляних і підпірних 

насосів, агрегатів для механізації спуско-підіймальних операцій та 

інших механізмів бурової установки. Сумарна потужність його не  

перевищує 400 кВт. Число двигунів, що використовується у приводі 

допоміжних механізмів сягає 15 – 20 одиниць. 

Залежно від двигунів, що використовуються, розрізняють дизе-

льні, газотурбінні і електричні приводи бурових верстатів. 

Дизельні та газотурбінні приводи – автономні (незалежні від 

промислових енергосистем) – використовуються у бурових установ-

кахверстатах для розвідувального та експлуатаційного буріння в ра-

йонах віддалених від промислових електричних мереж. 

Електричні приводи відносяться до неавтономних, і їх вибір  

зумовлюється наявністю та вартістю споживання електроенергії у  

районі буріння. 

Світовою промисловістю виготовляють дизель-електричні і тур-

боелектричні бурові установки, які ефективно використовуються для 

буріння свердловин на суші і на морі. 

За характером розподілу енергії розрізняють групові, індивідуа-

льні та змішані приводи. 

У груповому приводі (рис. 11.1) лебідка, насоси, ротор бурової 

установки через відповідні передачі приводяться в рух від загальних 

двигунів. При цьому зменшуються число і встановлена потужність  
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Рисунок 11.1 – Кінематична схема бурової установки  

БУ-5000ДГУ з груповим приводом 

Рисунок 11.2 – Кінематична схема бурової установки  

БУ-5000ЭУ з індивідуальним приводом 
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двигунів. Недоліки групового привода – громіздкість і низький ККД 

внаслідок великої кількості силових передач, що пов'язують двигуни з 

лебідкою, насосами і ротором. З урахуванням черговості роботи буро-

вих насосів, ротора і лебідки необхідною умовою застосування групо-

вого привода є: 

        , 

де Nн, Nр, Nл – потужність, відповідно, насосів, ротора і лебідки. 

Досвід і розрахунки показують, що цій вимозі відповідають  

бурові установки для буріння свердловин глибиною до 5 тис. м. Гру-

повий привод широко використовується у дизельних бурових устано-

вках і рідше в електричних.   

В індивідуальному приводі ( рис. 11.2) лебідка, ротор і бурові  

насоси мають власні двигуни з більш простими передачами. Індивіду-

альний привод дозволяє працювати при найбільш вигідній частоті 

обертання, виконувати швидкий пуск і гальмування. Прості за конс-

трукцією і кінематичною схемою передачі забезпечують компактність 

бурової установки і порівняно високі показники к.к.д. привода. Інди-

відуальний привод переважно використовується в електричних буро-

вих установках. 

Змішаний привод застосовується, коли потужності дизельного 

групового привода виявляється недостатньою для роботи другого  

бурового насоса. У цьому випадку лебідка, ротор і один з бурових  

насосів мають груповий привод, а другий насос забезпечується інди-

відуальним приводом. В електричних бурових установках поширений 

змішаний привод, в якому лебідка і ротор мають груповий привод, а 

бурові насоси забезпечуються індивідуальним приводом. 

За кількістю двигунів розрізняють одно- і багатодвигунний  

приводи. Дизельний груповий привод містить до чотирьох паралельно 

встановлених дизелів. Електричний груповий привод має один або два 

електродвигуни. В електричних бурових установках лебідки мають 

дводвигунний або однодвигунний індивідуальний привод. Бурові  

насоси і ротори, як правило, забезпечуються однодвигунним індивіду-

альним приводом. 

Багатодвигунні приводи мають складнішу конструкцію силових 

передач, але надійні в експлуатації, так як у випадку відмови одного із 

двигунів машина не зупиняється і діє від інших двигунів, що залиша-

ються в роботі. Крім того багатодвигунний привод економічніший в 

експлуатації, так як дозволяє відключити частину двигунів при холос-

тому обертанні та інших технологічних операціях, які не потребують 

витрати усієї встановленої потужності. 
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Допоміжні механізми бурової установки в основному мають  

індивідуальний електричний привод, що складається з асинхронного 

двигуна і механічної передачі. Двигуни допоміжних механізмів отри-

мують електроенергію від промислових мереж або автономних  

дизель-електричних агрегатів змінного струму. 

Пневмопривод, в якому енергія, що виробляється за допомогою 

компресора стисненого повітря, перетворюється в механічну енергію, 

використовується в механізмах, розташованих у районі гирла сверд-

ловини, де за вимогами пожежної безпеки застосування електродви-

гунів забороняється. Він застосовується для автоматичного бурового 

ключа, клинових захоплень ротора, розкріплювачів бурильних замків 

та для механізмів системи пневматичного управління. 

Об'ємний гідропривод позитивно зарекомендував себе при дослі-

дно-промислових випробуваннях бурових установок з гідропідйомни-

ком, але у приводі ротора застосовується рідко. 

Силові передачі привода призначені для з'єднання двигуна з  

робочою машиною та узгодження їх швидкостей і обертових моментів.  

У приводі бурових установок використовуються механічні, гід-

родинамічні і електричні передачі, що розрізняються за принципом дії 

та перетворюючими властивостями. Механічні передачі використо-

вуються у поєднанні з гідродинамічними (гідро трансформатори і гід-

ромуфти) та електричними (електромагнітні муфти), утворюючи від-

повідно гідромеханічні та електромеханічні передачі. Залежно від  

типу двигунів і силових передач, що використовуються в основному 

приводі, розрізняють такі різновиди бурових установок: 

– дизельні з механічними силовими передачами; 

– дизельні з гідромеханічними силовими передачами; 

– електричні змінного струму з механічними силовими  

передачами: 

– електричні змінного струму з електромеханічною силовою  

передачею; 

– електричні постійного струму з механічними силовими  

передачами: 

– дизель-електричні постійного струму з механічною силовою  

передачею; 

– газотурбінні з механічними силовими передачами. 

Привод бурових установок повинен бути надійним і економіч-

ним, безпечним і зручним в управлінні, компактним і порівняно неве-

ликої питомої маси, транспортабельним і пристосованим для монта-

жу, експлуатації і ремонту у віддалених від баз виробничого обслуго-
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вування польових умовах. Потужність, діапазони регулювання часто-

ти обертання і обертового моменту (момент сили, крутний момент) 

вивідного валу привода визначаються навантаженнями і режимом  

роботи приводних машин і механізмів.  

Обраний привод повинен забезпечити поєднання високої проду-

ктивності бурової установки з мінімальною вартістю 1 м проходки. 

 

11.2. Двигуни бурових установок 

 

Двигуни основного привода бурової установки вибирають зале-

жно від джерел живлення, необхідної величини потужності та обме-

жень за масою і габаритами. При виборі двигунів враховують механі-

чні характеристики бурових насосів, ротора і лебідки, обумовлені  

технологією буріння і спуско-підіймальних операцій. 

Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ). У приводі бурових уста-

новок часто застосовують дизельні двигуни. Їх поширеність поясню-

ється надійністю, економічністю і компактністю порівняно з іншими 

тепловими двигунами. 

Енергетичні показники дизеля оцінюються за швидкісними,  

навантажувальними і регуляторними характеристикам. Швидкісна  

характеристика визначається при постійній подачі палива і відобра-

жає залежність крутного моменту М, потужності N, годинної G і пи-

томої g витрати палива, температури Т і коефіцієнту корисної дії η від 

частоти обертання колінчастого валу дизеля n.  

Важливий параметр дизеля – частота обертання, що відповідає 

максимальному крутному моменту. За зовнішньою характеристикою 

визначають: 

– номінальний коефіцієнт запасу крутного моменту дизеля 

   
     

  
    ; 

– коефіцієнт пристосовності         ⁄ ; 

– швидкісний коефіцієнт        ⁄ , 

де Мм, nм – момент і частота обертання у режимі максимального крут-

ного моменту; 

Мн, nн – момент і частота обертання в режимі номінальної потуж-

ності. 

Чим більші коефіцієнти Км і Кпр, тим стійкіше працює дизель при 

зміні зовнішнього навантаження. Невеликі значення коефіцієнтів Км і 

Кн свідчать про обмежену здатність дизеля до подолання зростаючих 

опорів. Із збільшенням Кн падає потужність дизеля, що обумовлює  
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відповідне зниження продуктивності приводної машини. Характерис-

тика такого дизеля наближається до жорсткої. 

Коефіцієнт запасу крутного моменту Км = 5 ÷ 15 % може бути 

збільшений до 30 – 40 % при використанні коректора подачі палива. 

Швидкісний коефіцієнт Кп = 0,65 ÷ 0,75 вказує на обмежену здатність 

дизеля самостійно пристосовуватися до змінних за величиною наван-

тажень виконавчих агрегатів. У зв'язку з цим для пристосування до 

змінних навантажень бурової лебідки, насосів і ротора дизель забез-

печується гідротрансформатором і коробкою зміни передач. 

Навантажувальна характеристика дає уявлення про зміну  

показників дизеля залежно від моменту, що створюється зовнішнім  

навантаженням, при постійній частоті обертання.  

Регуляторна характеристика  будується залежно від ефективної 

потужності двигуна, і дає більш наглядну оцінку енергетичних показ-

ників дизеля.  

Внаслідок обмеженого пускового моменту, що визначається  

потужністю стартера, з виконавчим механізмом дизель з'єднується за 

допомогою зчіпної муфти, що відключає дизель під час пуску. 

Найбільш поширені дизелі з наддувом, проте не будь-який їх тип 

можна використовувати в бурових установках. ДВЗ повинен бути 

пристосований до роботи на змінних режимах і тривалій  

роботі на холостому ходу. 

У таблиці 11.1 приведено технічні характеристики деяких дизе-

лів, які застосовуються у силових приводах бурових установок із  

дизель-механічним приводом. 

Газотурбінні двигуни на відміну від дизеля перетворюють  

теплову енергію у механічну не циклічно, а безперервно. На рисунку 11.3 

показана найпростіша схема, яка пояснює принцип дії двовального  

газотурбінного двигуна, що використовується у приводі бурових 

установок. Атмосферне повітря, проходячи через ступені компресора 

К, стискається і під тиском надходить у камеру згоряння КЗ. У цій  

камері повітря змішується з паливом, що подається форсунками. У  

результаті згоряння утвореної суміші створюється газовий потік, який 

надходить у турбіну компресора ТК, і вільну турбіну ТВ. 

Робочі колеса турбіни компресора і вільної турбіни встановлені 

на окремих валах і пов'язані між собою газодинамічно. У лопаткових 

апаратах турбін енергія стиснутого і нагрітого газу перетворюється на 

механічну роботу. Потужність турбіни компресора ТК витрачається 

на обертання компресора та інших обслуговуючих двигун агрегатів. 
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Потужність вільної турбіни ТВ через редуктор Р передається на 

вивідний вал В, що сполучається з приводним агрегатом. Газотурбінні 

двигуни забезпечені пристроями для запуску, а також для автоматич-

ного і ручного управління двигуном. 

Таблиця 11.1 – Технічні характеристики дизелів, які застосову-

ються у силових приводах бурових установок із дизель-механічним 

приводом 

Показники 
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 К
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м
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 С

Ш
А

 

Кількість і розмі-

щення циліндрів 
12V 12V 12V 6P 6P 6H 

Діаметр циліндра, 

мм 
150 135 137 210 210 159 

Хід поршня, мм 180 155 152 210 210 169 

Наявність надду-

ву і охолодження 
немає ТК, ОВ ТК, ОВ 

ТК, ОВ, 

ОП 

ТК, ОВ, 

ОП 

ТК, ОВ, 

ОП 

Номінальна  

потужність, к.с. 
450 475 475 680 630 532/495 

Номінальна  

частота обертан-

ня, об/хв 

1600 1600 1600 1160 1200 2100/1700 

Коеф. запасу по 

крутному момен-

ту, не менше 

1,156 1,15 1,2 1,2 1,1 1,15 

Питома витрата 

палива, г/к.с. год 
162+8 167+7 157,6 153+8 153+8 153,4 

Питома витрата 

мастила, г/к.с. год 
1,2 

0,9 – 

1,47 
0,33 0,9 1,0 0,35 

Ресурс до капіта-

льного ремонту, 

год 

5000 – 

10000* 

10000 – 

30000* 

12000 – 

18000* 
40000** 40000** 

20000 – 

30000*** 

Маса дизельного 

агрегата, кг 
2200 3500 2800 7800+500 8500+500 3100/2680 

Примітка: V – V-подібне розміщення циліндрів; Р – рядне вер-

тикальне розміщення циліндрів; ТК – турбокомпресор; ОВ – охоло-

дження наддувного повітря; ОП – масляне охолодження поршнів; 
*ресурс, одержаний при експлуатації; **ресурс заявлений виробни-

ком;***ресурс, визначений експертно. 



251 

Двовальний газотурбінний двигун має порівняно високий запас 

крутного моменту (рис. 11.3). Максимальний момент у 1,5 – 2 рази 

перевищує момент при номінальному режимі. Порівняно з дизелем  

газотурбінний двигун має більш м'яку характеристику. Здатність його  

різко знижувати частоту обертання при завантаженні вільної турбіни з 

наступним швидким виходом на номінальний режим роботи є позити-

вною особливістю, завдяки якій спрощуються пускові пристрої у при-

воді бурової лебідки, насосів і ротора. Робота при «завалах» частоти 

обертання обмежується в часі внаслідок перегріву двигуна, що викли-

кає передчасне згоряння лопаток силової турбіни. З цієї причини три-

валість роботи газотурбінного двигуна при перевантаженнях не  

повинна перевищувати встановлених меж. 

 

Рисунок 11.3 – Схема двовального газотурбінного двигуна (а) і 

його характеристика (б) 

Питома маса газотурбінного двигуна складає приблизно  

1,22 кг/кВт і майже в 7 разів менша, ніж у дизеля, тому значно змен-

шуються маса і габарити привода і всієї бурової установки. Можли-

вість безпосереднього з'єднання вивідного вала газотурбінного двигу-

на з валом трансмісії спрощує конструкцію і підвищує к.к.д. привода. 

Відсутність водяного охолодження полегшує запуск та експлуатацію 

двигуна в зимових умовах. Моторесурс газотурбінних двигунів при 

експлуатації в бурінні досягає 9500 год, а витрата мастил майже у 10 

разів менша, ніж у дизелів. 

Сприятливі пускові властивості й інші позитивні якості цих дви-

гунів свідчать про їх конкурентоспроможність з більш поширеними 

дизелями. Основні недоліки газотурбінних двигунів – підвищена  
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витрата палива і високий рівень створюваного шуму. Питома витрата 

палива приблизно у 2 рази більша, ніж у дизелів, тому бурові установ-

ки з газотурбінними двигунами економічно ефективні за наявності  

доступних місцевих ресурсів палива. 

Таблиця 11.2 – Технічна характеристика стаціонарного  

газотурбінного двигуна АИ-23СГ 

Параметри Показники 

Тип двигуна 
Газотурбінний з вільною силовою 

турбіною 

Частота обертання ротора, об/хв: 

турбокомпресора 

вільної турбіни 

 

(9000 – 14 600) ± 150 

(8000 – 11 000) ± 120 

Тип редуктора Планетарний, двоступінчастий 

Передавальне відношення 0,08732 

Паливо для двигуна 
Природний або попутний  

нафтовий газ 

Мастило, що застосовується 

Суміш мастил (за об'ємом):  

75% трансформаторного або МК-3 

і 25% МК-22 або МС-20 

Компресор Осьовий 10-ступінчастий 

Турбіни: 

компресора 

вільна силова  

зв'язок між турбінами 

 

Осьова двоступенева 

Осьова двоступенева 

Гідродинамічний 

Електродвигуни змінного і постійного струму спеціальних  

модифікацій, пристосовані для монтажу та експлуатації при темпера-

турі навколишнього повітря ± 40 0С і відносній вологості 90 % при  

20 0С, використовуються у приводі бурових установок. Вали двигунів 

встановлюються на щитових підшипниках і мають один вільний  

кінець для з’єднувальної муфти. 

До переваг електродвигунів при використанні їх у приводі буро-

вих установок належать економічність і надійність, здатність реверсу-

вання та подолання короткочасних перевантажень, безшумність робо-

ти і збереження чистоти довкілля та робочих місць. Завдяки можливо-

сті гальмування електродвигунами значно полегшуються умови робо-

ти стрічкового гальма бурової лебідки. Централізоване електропоста-
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чання усуває необхідність доставки і зберігання палива і мастил та 

пов'язаних з цим матеріальних і трудових витрат. 

Тип електродвигуна вибирають з урахуванням його механічних 

характеристик. Розрізняють природну і штучну механічні характерис-

тики електродвигуна. Природна відповідає номінальним умовам його 

живлення, нормальній схемі з’єднань і відсутності будь-яких додатко-

вих опорів у ланцюгах двигуна. Штучні характеристики одержують 

при зміні напруги на затискачах двигуна, включенні додаткових опо-

рів у ланцюзі двигуна і з’єднанні цих ланцюгів за спеціальними  

схемами. 

На рисунку 11.4 наведені 

природні механічні характе-

ристики електродвигунів.  

Важливим критерієм для  

оцінки механічних характери-

стик електродвигунів є сту-

пінь їх жорсткості, що вира-

жається коефіцієнтом жорст-

кості, величина якого визна-

чається відношенням прирос-

ту моменту (ΔМ = М1 – Мо) до 

збільшення частоти обертання 

(Δn = n1 – nо)/α = ΔМ/Δn. 

Рисунок 11.4 – Механічні характеристики електродвигунів 

Графічно коефіцієнт жорсткості визначається абсолютним  

значенням котангенса кута нахилу механічної характеристики до осі 

абсцис. Коефіцієнт жорсткості на окремих ділянках може бути різним. 

Абсолютно жорстку характеристику (крива 1) мають синхронні  

двигуни (Δn = 0, α = ∞). Лінійна частина характеристики асинхронно-

го двигуна (крива 2) і характеристика двигуна постійного струму  

паралельного збудження (крива 3) відносяться до жорсткої (α = 10 ÷ 

40). Двигуни з великим падінням частоти обертання, в яких α < 10, 

мають м'яку характеристику: двигуни послідовного збудження (крива 

5) і змішаного збудження (крива 4), штучна характеристика асинхрон-

ного двигуна з фазним ротором, штучна характеристика двигуна пос-

тійного струму паралельного збудження. 

Асинхронні двигуни з фазним ротором застосовуються у приводі 

лебідки, насосів і ротора. Керують цими двигунами за допомогою 

спеціальних станцій, які здійснюють плавний пуск двигуна з малим 

пусковим струмом. Момент Мн, який відповідає номінальному режи-
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му, називається номінальним моментом. Відношення максимального 

моменту Мм до номінального Мн характеризує перевантажувальну 

здатність двигуна. Кратність пускового моменту визначається відно-

шенням моменту, що розвивається двигуном у нерухомому стані, до 

номінального моменту. 

Електродвигуни серії АКБ, що використовуються у приводі  

бурових лебідок, розраховані для роботи у повторно-короткочасному 

режимі з числом включень не більшим 100 – 120 і числом реверсів 10 – 

20 за 1 год. Електродвигуни серії АКЗ – закритого виконання з приму-

совою вентиляцією або самовентиляцією призначені для важких умов 

роботи з частими пусками і регулюванням частоти обертання шляхом 

штучного впливу на їх електромеханічні параметри. Електродвигуни 

цієї серії використовуються у приводі бурових насосів і регулюються 

за способом вентильно-машинного каскаду. Привод складається з 

асинхронного двигуна насоса, трифазного випрямного моста для  

перетворення енергії ковзання двигуна в енергію постійного струму і 

джерела е. р. с.13, як яке використовується генератор постійного стру-

му потужністю 250 кВт із приводним синхронним двигуном. Струм 

ротора асинхронного двигуна після випрямляча надходить у ланцюг 

якоря генератора постійного струму. Генератор працює у режимі дви-

гуна, а синхронний двигун у режимі генератора, внаслідок чого енер-

гія ковзання повертається в мережу. Регулюючи  е. р. с. генератора  

постійного струму, можна змінити частоту обертання асинхронного 

двигуна насоса. 

Розглянутий спосіб дозволяє найекономічніше штучно регулю-

вати частоту обертання асинхронних двигунів. Глибина регулювання 

зростає із збільшенням потужності генератора постійного струму і  

синхронного двигуна, які входять до схеми машинно-вентильного  

каскаду. 

Асинхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором прос-

тіші і дешевші від двигунів з фазним ротором, не вимагають складної 

пускової апаратури. Привод допоміжних машин і механізмів бурових 

установок переважно здійснюється асинхронними електродвигунами з 

короткозамкненим ротором. Виняток становлять допоміжна лебідка, у 

приводі якої використовується асинхронний двигун з фазним рото-

ром, і автоматичний регулятор подачі долота, силовий вузол якого 

приводиться від двигуна постійного струму. 

Синхронні електродвигуни внаслідок абсолютної жорсткості у 

приводі бурової лебідки використовуються з електромагнітними муф-

                                                           
13

 Е.р.с. – електрорушійна сила 



255 

тами ковзання, що забезпечують плавний пуск і відносно невелике  

регулювання привода. У приводі бурових насосів синхронні електрод-

вигуни використовуються з фрикційними муфтами. Бурові установки, 

забезпечені синхронними двигунами у приводі лебідки, мають асинх-

ронні двигуни у приводі насоів і навпаки, якщо у приводі лебідки  

використовуються асинхронні двигуни, то у приводі насосів – синх-

ронні. Лише в окремих випадках лебідка і насоси бурової установки 

мають привод від синхронних двигунів. 

У синхронних двигунах крутний момент і струм статора з під-

вищенням навантаження зростають практично лінійно. Так як частота 

обертання постійна, потужність також збільшується лінійно. Характе-

рною особливістю синхронного двигуна є його здатність працювати з 

будь-яким соs υ. Це досягається регулюванням струму збудження. 

При незмінному струмі збудження підвищення навантаження на валу 

двигуна викликає деяке зменшення соs υ. 

Крива к. к. д. синхронного двигуна, як й інших електричних  

машин, змінюється залежно від навантаження. Максимум к. к. д. від-

повідає навантаженням, близьким до номінальних, і для синхронних 

двигунів бурових установок дорівнює 94 – 95 %. Основні переваги 

синхронних двигунів – можливість їх роботи з соs υ = 1 і здатність  

покращувати соs υ у системах, де працюють асинхронні двигуни.  

Момент обертання синхронного двигуна залежить від напруги у  

мережі в першій стадії. У зв'язку з цим синхронні двигуни порівняно з 

асинхронними мають більш стабільний момент обертання при коли-

ваннях напруги у мережі. Пуск синхронного двигуна можливий після 

попереднього розгону ротора до частоти обертання, близької до синх-

ронної, за допомогою додаткового двигуна або спеціальної коротко-

замкненої обмотки у роторі, які ускладнюють конструкцію і підви-

щують вартість синхронних двигунів. 

Електродвигуни постійного струму, на відміну від асинхронних 

і синхронних, мають властивість саморегулювання і за природними 

механічними характеристикам повніше відповідають вимогам, що  

висуваються до основного привода бурових установок. Внаслідок 

плавної зміни частоти обертання залежно від моменту, створюваного 

робочим навантаженням, підвищуються продуктивність і економіч-

ність бурової лебідки, насосів і ротора. У бурових установках двигуни 

постійного струму отримують живлення від електромашинних і  

тиристорних перетворювачів змінного струму, що надходить від про-

мислової електромережі або автономних дизель-електричних станцій. 
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11.3. Компоновка силових приводів і трансмісій 

 

Привод від ДВЗ. У бурових установках, розрахованих на бурін-

ня порівняно неглибоких свердловин (1000 – 1500 м), застосовують 

блок із одного-двох двигунів загальною потужністю до 600 кВт. При 

цьому осі ДВЗ і валів лебідок розташовують паралельно, щоб уникну-

ти застосування конічних зубчастих передач. У бурових установках 

для буріння глибоких свердловин три або чотири двигуни розміщують 

лінійно або групами також паралельно осям валів лебідки. Поперечне 

розташування більше двох двигунів ускладнює конструкцію трансмісії і 

компоновку обладнання бурової установки. 

На рисунку 11.5 наведені схеми блокування двигунів, що засто-

совуються у силових приводах. Недоліком схеми з лінійним розташу-

ванням двох двигунів і приводом насоса від загального валу  

(рис. 11.5, а) є передача усієї потужності через привод загального валу 

насосів. На рисунку 11.5, б приведена аналогічна схема лінійного роз-

ташування чотирьох двигунів з роздільний відбором потужності на 

привод кожного насоса. Привод, виконаний за цією схемою, більш 

маневрений. Такі схеми застосовують у силових приводах із чотирма 

двигунами. При двох і трьох двигунах використовують першу схему, 

при чотирьох – другу. 

У потужних установках ДВЗ блокують ланцюговими передача-

ми, а в установках невеликої потужності – клиноремінними. При  

бажанні уникнути ланцюгових передач або зменшити їх число силові 

блоки виконують за схемами на рисунку 11.5, в і г. 

Двигуни можна блокувати карданними і зубчастими передачами 

(рис. 11.5, в). При швидкохідних ДВЗ для зниження швидкостей руху 

ланцюгів застосовують зубчасті редуктори (рис. 11.5, г), проте це 

ускладнює конструкцію. 

За схемою на рисунку 11.5, д чотири двигуни зблоковані у  

вигляді окремих дводвигунних блоків з передачею потужності до  

коробки карданними валами. У цій схемі двигуни мають правий і  

лівий напрями обертання, що застосовувати не рекомендують, так як 

при цьому потрібні ДВЗ спеціального виконання. У двигунах з одним  

напрямком обертання в одній з блокуючих передач використовують 

зубчасті редуктори або двигуни розвертають на 180 °. 

Блокування двигунів конічними зубчастими передачами і кар-

данними валами (рис. 11.5, е) можна застосовувати, коли відсутні  

якісні ланцюги.  
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Усі механізми силових приводів для зручності монтажу необхід-

но монтувати на загальній зварній рамі з кількох поздовжніх блоків, 

з'єднаних поперечними траверсами. Раму краще виконувати звареною 

з профільного прокату або сталевих смуг, а кінцеві траверси – з труб. 

Нижній полоз рами треба загинати вгору у вигляді санчат для полег-

шення навантаження або перевезення волоком під час монтажу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.5 – Схеми паралельного блокування ДВЗ у групових 

приводах:  

1 – ДВЗ; 2 – трансмісія привода насоса; 3 – фрикційна муфта;  

4 – блокувальна трансмісія; 5 – трансмісія привода коробки передач; 

6, 7 – трансмісії привода лебідки («швидка» і «тиха»); 8 – коробка 

передач; 9 – карданний вал; 10 – буровий насос; 11 – редуктор зубча-

стий конічний 
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У всіх розглянутих схемах можна використовувати турбо- і елек-

тромуфти або турботрансформатори. 

Блокуючі трансмісії з електроприводом постійного струму  

мають більш просту конструкцію, ніж приводи з механічним блоку-

ванням ДВЗ, проте увесь комплекс привода не менш складний. 

На рисунку 11.6 показана компоновка силового привода з чоти-

рма ДВЗ загальною потужністю 1000 кВт, зблокованими трансмісією 

з втулочно-роликовими ланцюгами, з роздільним приводом двох  

насосів клиноремінними передачами. 

 

Рисунок 11.6 – Кінематична схема чотиридизельного групового  

силового привода з карданними валами і ланцюговою блокувальною 

трансмісією 

1 – вал привода ротора; 2 – трансмісія лебідки; 3 – коробка передач;  

4 – ДВЗ; 5 – карданний вал; 6 – фрикційна муфта ШПМ-500; 7 – бло-

кувальна ланцюгова трансмісія; 8 – компресор; 9 – клинопасова пере-

дача привода насосів; 10 – бурові насоси; 11 – ланцюгова трансмісія 

привода коробки передач 
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Ланцюгові передачі силових приводів працюють при високих 

частотах обертання (1000 – 1200 хв–1) і передають великі потужності, 

у ряді випадків до 2000 кВт на один вал. Для роботи у таких умовах 

ланцюгові передачі необхідно монтувати у жорстких зварних герме-

тичних корпусах і забезпечувати інтенсивне змащування для охоло-

дження трансмісії. Такі конструкції вимагають точного центрування 

валів і двигунів з трансмісією для забезпечення їх співвісності. 

Для полегшення монтажу двигунів і поліпшення роботи трансмі-

сії вали двигунів і трансмісій слід з'єднувати короткими карданними 

валами, які дозволяють передавати великі потужності і значно спро-

щувати монтаж агрегатів. Використовувати клинопасову передачу для 

блокування потужних двигунів не рекомендують, так як це рішення  

не дозволяє блокувати одночасно більше двох двигунів через необхід-

ність періодичного зміщення їх осей для натягу пасів. Це дуже склад-

но здійснювати у трансмісіях із числом зблокованих валів більшим 

двох. 

Коли потужність групового дизельного блоку недостатня для 

привода потужних насосів, застосовують індивідуальний привод від 

ДВЗ, а іноді й індивідуальний привод ротора. 

Комбінований дизель-електричний привод. Для підвищення зага-

льного ККД або збільшення потужності дизель-електричного привода 

бурових установок його можна виконувати комбінованим  

(рис. 11.7). У такому приводі бурові насоси приводяться через турбо-

муфти від привода, в якому дизелі зблоковані ланцюговою передачею. 

Генератори потужністю 550 кВт кожен з'єднані безпосередньо з вала-

ми дизелів і обертаються з частотою 1050 хв–1. Лебідка, ротор і допо-

міжний насос приводяться від електродвигунів постійного струму, що 

живляться від цих генераторів. Така конструкція складніша, ніж пря-

мий привод насосів від електродвигунів, проте порівняно з повністю 

електрифікованою буровою установкою дозволяє підвищити загаль-

ний ККД.  

Ряд технологічних переваг силових приводів постійного струму, 

велика їх надійність в експлуатації і довговічність роблять цей тип 

привода придатним для бурових установок усіх типів при різних гли-

бинах буріння. 
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Рисунок 11.7 – Комбінований дизель-електрогідравлічний привод  

1 – ДВЗ; 2 – допоміжний насос; 3 – електродвигун допоміжного  

насоса; 4 – генератор постійного струму; 5 – турбомуфти; 6 – буро-

вий насос; 7 – ланцюгова трансмісія насоса; 8 – фрикційна  

пневмомуфта;9 – пульт управління 
 

 

Контрольні питання 

1. Які бувають приводи бурових установок?  

2. Яка максимальна потужність основного привода бурових  

установок? 

3. Для чого призначений допоміжний привод бурової установки? 
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4. Якиі типи двигунів застосовуються у приводах бурових  

установок? 

5. Які приводи бурових установок бувають залежно від розподі-

лу енергії? 

6. Чим характеризується індивідуальний привод бурових устано-

вок? 

7. Чим характеризується змішаний привод бурових установок? 

8. У яких механізмах бурових установок використовують  

пневмопривод? 

9. Яке призначення силових передач привода? 

10. Які передачі використовуються у приводі бурових установок? 

11. Які механізми використовують у гідромеханічних передачах 

бурових установок? 

12. Які механізми використовують в електромеханічних переда-

чах бурових установок? 
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РОЗДІЛ 12. НАЗЕМНІ БУРОВІ СПОРУДИ 

 

12.1. Бурові вежі 

 

Бурова вежа (вишка) являє собою металеву споруду над гирлом 

свердловини, що призначена для розміщення основних елементів спу-

ско-підіймального комплексу, сприйняття навантаження від талевої 

системи і передачі її основі, розміщення і сприйняття навантаження 

від бурильних свічок, встановлених на підсвічнику і підвішування на 

гаку талевої системи. Висота бурової вежі повинна забезпечувати  

розміщення у ній талевої системи з вільно висячою бурильною свіч-

кою. Бурові вежі мають кілька конструктивних виконань. Розрізняють 

вежі щоглові і баштові. Щоглові вежі поділяються на однощоглові, 

щогли з відкритою передньою гранню, і двощоглові – А-подібні. При 

умовній глибині буріння понад 5000 м у щоглах цих вишок викорис-

товують А-подібні нижні секції. Баштові вежі мають більшу стійкість, 

ніж щоглові, і тому, як правило, засто-

совуються у бурових установках із 

умовною глибиною буріння 5000 м і 

більше. Крім того, баштові вежі засто-

совуються на морських бурових плат-

формах. 

Вежі-щогли з відкритою перед-

ньою гранню використовують у мобі-

льних бурових установках з умовною 

глибиною буріння до 2500 м. Ці вежі, 

враховуючи їх низьку стійкість і необ-

хідність забезпечити нахил у бік рото-

рного майданчика, встановлюють у  

вертикальне положення з розтяжками. 

Для полегшення транспортування і 

монтажу їх часто виконують телеско-

пічними. Щогли мають дві-три секції. 

Їх обладнують буровим майданчиком  

і балконом верхового робітника. 

 

Рисунок 12.1 – Вежа-щогла бурової установки БУ 2500/160 ДП-БМ 

1 – модуль нижньої секції; 2 – майданчик стояка; 3 – модуль серед-

ньої секції; 4 – платформа (балкон) верхового; 5 – модуль верхньої  

секції; 6 – відтяжка 
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Буровий майданчик пов'язаний із щоглою й установлюється у робоче 

положення за допомогою пристрою типу паралелограма або на підко-

сах. Підйом щогли виконується гідроциліндрами або буровою лебід-

кою. У верхній частині вежі встановлюють кронблок талевої системи. 

На рисунку 12.1 наведено приклад такої вежі.  

Двощоглові А-подібні вежі застосовуються у бурових установ-

ках з умовною глибиною  

буріння до 8000 метрів і скла-

даються з двох щогл, що нази-

ваються «ногами» вежі, які 

з'єднані між собою у верхній 

частині під кронблочною  

рамою, двома горизонтальни-

ми поясами і двома діагональ-

ними тягами. У розширюваній 

до низу частині вони зв'язані 

між собою основою. Стійкість 

А-подібної вежі, у площині, 

перпендикулярній площині 

«ніг», у бурових установок з 

умовною глибиною до 5000 

метрів забезпечується за  

допомогою так званих пор-

тальних А-подібних стійок 

(рис. 12.2), які встановлюють-

ся на основі при монтажі  

перед підйомом вежі або за 

допомогою підкосів.  

Рисунок 12.2 – Двощоглова вежа бурової установки ВА-45-185 

1 – направляючі канати; 2 – рухомий центратор; 3 – автоматичний 

елеватор; 4 – підсвічник; 5 – механізм підйому свічки; 6 – верхній  

магазин; 7 – балкон механізму розстановки свічок; 8 – механізм захо-

плення свічки; 9 – вертикальні ферми; 10 – опора вежі; 11 – горизон-

тальна розтяжка; 12 – діагональна розтяжка; 13 – підкоси;  

14 – нижня опора підкосу; 15 – козли; 16 – маршові сходи; 17 – сходи 

кільцевого типу 

У бурових установках з умовною глибиною буріння 5000 метрів 

і більше стійкість досягається за рахунок А-подібного розгалуження 
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«ніг» вежі в їх нижній частині – так звані чотири-опорні щоглові вежі 

(рис. 12.3). 

Кожна «нога» щоглової 

вежі складається з трьох –  

п'яти секцій довжиною близь-

ко 10 м, що з'єднуються при 

монтажі болтами (фланці),  

пальцями (є вушка) або швид-

кознімними спеціальними  

хомутами. Верхні секції шар-

нірно з'єднуються з підкронб-

лочною рамою, що є сполуч-

ною ланкою верхньої частини 

щогл вежі. Крім цього, у верх-

ній частині щогли з'єднуються 

шарнірно між собою двома 

поясами і двома гвинтовими 

стяжками навхрест. Нижні се-

кції щогл шарнірно кріпляться 

у стійках, встановлених на пі-

двежовій основі. 

Рисунок 12.3 – Вежа щоглова чотириупорна УМ4-45 / 500-АР 

1 – платформа ручної розстановки свічок; 2 – козли; 3 – кронблок;  

4 – механізм розстановки свічок; 5 – підлога бурового майданчика  

Від технічної досконалості бурової вежі істотно залежать мон-

тажна здатність і транспортабельність бурової установки, а також 

ефективність і безпека буріння. Відмови бурової вежі можуть викли-

кати важкі наслідки, тому надійність і міцність – першорядні вимоги, 

що висуваються до бурових веж. Ці якості повинні поєднуватися з  

технологічністю і легкістю веж, які сприяють підвищенню економіч-

ності і прискоренню вежомонтажних робіт. 

Згідно умов безпеки, конструкція і кріплення вежі до основи або 

фундаменту повинні забезпечити надійність і безпеку її експлуатації 

за відсутності відтяжок. У конструкції вежі повинні бути передбачені 

кронблочний, верхній робочий та перехідні майданчики з маршовими 

сходами від підлоги бурової до кронблока. 

Верхній майданчик повинен бути обладнаний пересувною люль-

кою для робітника, зайнятого установкою бурильних свічок при спус-

ко-підіймальних операціях. Козли для заміни кронблока і монтажний 
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ролик на верхній основі вежі розраховуються на підйом півторакрат-

ної маси кронблока. Геометричні форми бурових веж і окремих її еле-

ментів повинні мати мінімальний аеродинамічний спротив для зни-

ження вітрових навантажень. 

У баштових вежах навантаження передається більш ніж на дві 

опори, розташовані у вершинах багатокутника. У вежах щоглового 

типу навантаження передається на одну або дві опори. Залежно від 

способу спуско-підіймальних операцій розрізняють бурові вежі з при-

строями для ручної і механізованої розстановки свічок. 

Баштові вежі виготовляються з гнучкою (рис. 12.4, а) і жорст-

кою (рис. 12.4, б) решітками. Ноги баштових веж виготовляють із зва-

рних чотиригранних ферм (рис. 12.4, в) або з труб великого діаметра 

(рис. 12.4, г). Вежі цих типів називають пілонними. Незалежно від 

конструктивної схеми баштові вежі характеризуються високою жорс-

ткістю і опірністю крутінню під дією моменту сил, який створюється 

натягом нерухомої і ходової струн талевого каната. Внаслідок велико-

го числа болтових з'єднань збирання баштових веж поєднується з  

великою трудомісткістю. Відсутність зв'язків між ногами пілонних 

веж сприяє підвищенню їх монтажепридатності. 

Рисунок 12.4 – Конструктивні схеми бурових веж 

Щоглові вежі (рис. 12.4, д) мають А-подібну форму і завдяки 

зварній конструкції секцій ніг мають високу монтажепридатність.  

Ноги вежі мають трикутний 1 і 2, чотирикутний 3 або кільцевий 4  

перетин. При однакових розмірі В і площі поперечних перетинів най-

більший опір вигину і крученню мають вежі з чотирикутним перети-

ном ніг. Це обумовлено тим, що моменти інерції перетинів 1, 2, 3 від-
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носно осі х змінюються пропорційно відношенням 1 : 1,35 : 1,50. Вежі 

з чотирикутним перетином ніг найбільш матеріалоємні. Вежі з кільце-

вим перетином ніг виготовляються з труб великого діаметру, що при-

зводить до їх обважнення. Жорсткість і монтажепридатність добре  

поєднуються у бурових вежах з відкритою передньою гранню, що 

мають чотири (рис. 12.4, е) або дві опори (рис. 12.4, ж) і П-подібну 

форму поперечного перетину. 

Бурові вежі виготовляють із труб, кутників, швелерів і круглого 

прокату. Для несучих елементів бажано застосовувати трубчасті про-

філі, які порівняно з іншими видами профілів мають більш високий 

радіус інерції і придають вежі аеродинамічні властивості, що сприя-

ють зниженню вітрових навантажень на неї. 

Баштова вежа (рис. 12.5) являє собою чотиригранну зрізану  

піраміду, що складається з чотирьох похило розташованих ніг 6, які 

пов'язані між собою поясами 8 і гнучкими діагональними тягами 7. У 

розглянутій конструкції ноги і пояси вежі виготовлені з труб, а діаго-

нальні тяги – з круглого сталевого прокату. На наголовнику вежі 

встановлюють суцільнозварну підкронблочну раму, козли 1 і підкрон-

блочний майданчик 2. Козли забезпечені блоком, який використову-

ється при монтажі вежі, заміні кронблока та підйомі інших вантажів. 

Балкони 4 і 5 призначені для роботи верхового робітника при ручній 

розстановці бурильних свічок довжиною 36 і 27 м. 

Кожен балкон складається з чотирьох майданчиків 10, каркаса 

укриттів і обладнаний пальцями 12 з шарнірною головкою для уста-

новки свічок та люлькою 11 для верхового робітника, розміщеною  

відносно осі свердловини на достатній відстані для проходу талевого 

блоку. При надмірному віддаленні люльки погіршуються умови робо-

ти верхового робітника. На висоті близько 15 м знаходиться майдан-

чик для обслуговування стояка маніфольда бурових насосів і бурового 

рукава. 

Згідно з вимогами безпеки, ширина майданчиків бурової вежі  

повинна бути не меншою 750 мм. Майданчики мають металевий  

настил із просічно-витяжного листа (для запобігання ковзанню),  

перила висотою не менше 1200 мм з поздовжніми планками і прилег-

лий до настилу борт висотою 150 мм. Вежа забезпечена маршовими 

металевими сходами 3 шириною не менше 650 мм із перехідними міс-

точками і перильним огородженням висотою не менше 1000 мм. На 

двох протилежних гранях є ворота 9 для затягування необхідного  

обладнання. 
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Ноги вежі збираються зі стійок, які стикуються болтовими флан-

цями, привареними до їх торців. Застосування фланцевих стиків із бо-

лтами нормальної точності запобігає ослабленню посадок. Для зруч-

ності складання і центрування торці стійок забезпечені конусними  

напрямними. Нижні стійки ніг мають опорні плити і кронштейни для 

домкратів, що використовуються при центруванні вежі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.5 – Баштова вежа 

1 – козли; 2 – підкронблочний майданчик; 3 – металеві сходи;  

4, 5 – балкони; 6 – нога; 7 – гнучка діагональна тяга; 8 – пояс;  

9 – ворота; 10 – майданчик; 11 – люлька; 12 – палець; 13 – косинка 

Застосовуються й інші способи з'єднання стійок ніг вежі (флан-

цеве з'єднання на напівхомутах і відкидних болтах; з'єднання «торець 

в торець», стяжними болтами та ін.).  
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Пояси й діагональні тяги з'єднуються болтами з привареними до 

ніг вежі косинками 13. Стійки ніг і пояси вежі виготовляють із труб, 

діагональні тяги – з великоформатного прокату. У іншій модифікації, 

яка відрізняється жорсткими комбінованими хрестовими ґратами, но-

ги вежі виготовляють із двох хрестоподібно розташованих косинців, а 

пояси і розкоси – з косинців меншого розміру. 

У пілонній вежі аналогічної висоти і вантажопідйомності стійки 

ніг виготовляються із труб великого діаметру і з'єднуються за допомо-

гою литих сталевих фланців, приварених до торців стійок. Верхні кін-

ці ніг пілонної вежі шарнірно з'єднуються з підкронблочною рамою. 

Взаємне положення ніг і жорсткість вежі забезпечуються діагональ-

ними гвинтовими стяжками, які з'єднують верхні стійки ніг і горизон-

тальними гвинтовими тягами, розташованими у середній і нижній ча-

стинах вежі. Опори ніг пілонної вежі виконані у вигляді конуса з про-

вушиною, яка закріплюється у спеціальній стійці на фундаменті. Баш-

тові вежі монтуються переважно згори донизу за допомогою спеціа-

льних підйомників. 

Щоглова А-подібна вежа (рис. 12.6) складається з двох ніг, які 

несуть основне навантаження, і підкосів 5, що утримують вежу у  

робочому положенні. Залежно від висоти вежі кожна нога збирається 

з трьох – п'яти зварних секцій 2, виготовлених із труб або профільного 

прокату. Секції стикуються за допомогою фланцевих з'єднань. Для 

прискорення складання замість фланцевих з'єднань застосовуються 

напівхомути. Верхні секції мають провушини для з'єднання з підкрон-

блочною рамою, що надає вежі жорсткості. На підкронлочній рамі 

встановлені козли і майданчик 1 для обслуговування і ремонту кронб-

лока. 

Залежно від схеми підйому та конструкції вежі підкоси 5 розта-

шовуються з боку місточків або на протилежному боці і за допомогою 

провушин з'єднуються з ногами вежі і підошвами, які встановлюють 

на основі вежі. Ноги 4 вежі шарнірно з'єднуються з опорою, яка 

центрує вежу відносно осі ротора. Балкон 3 для верхового робітника і 

магазин для свічок кріпляться до ніг вежі за допомогою кронштейнів. 

Стояк маніфольда бурових насосів розташовується всередині  

ноги вишки. Для обслуговування та заміни бурового рукава всередині 

ноги вежі є невеликий майданчик. Маршові сходи 6 монтуються на 

гранях однієї з ніг вежі і доходять до балкона. Всередині ноги вежі 

встановлюються сходи тунельного типу. 

А-подібну та інші щоглові вежі збирають у горизонтальному  

положенні на спеціально підготовленому майданчику. У вертикальне 
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положення вежу піднімають за допомогою стріли і блоків, які осна-

щені канатом, ходовий кінець якого кріпиться до барабана бурової  

лебідки, або трактора-підйомника. У бурових установках універсаль-

ної монтажепридатності для підйому вежі використовується спеціаль-

ний механізм підйому, який являє собою достатньо жорстку  

П-подібну раму з двома під-

косами та поліспастом. За до-

помогою бурової лебідки, що 

приводиться від регулятора 

подачі долота, і поліспасту ме-

ханізму підйому вежа встанов-

люється в робоче положення і 

кріпиться підкосами, які забез-

печують стійкість вежі під час 

експлуатації. 

При підйомі із свердло-

вини бурильні свічки нижнім 

кінцем встановлюють на під-

свічник. Верхній кінець сві-

чок заводять в так званий ма-

газин, і вони упираються на 

палець (рис. 12.5, перетин А-

А). Між пальцем і люлькою є 

просвіт для вільного проходу 

труб найбільшого діаметру. 

Пальці виготовляють з товс-

тостінних труб, вони мають 

шарнірну головку, яка повер-

тається при випадкових уда-

рах талевого блока і завдяки 

цьому запобігають поломці 

пальця. 

Рисунок 12.6 – Щоглова А-подібна вежа 

1 – майданчик; 2 – зварна секція;3 – балкон; 4 – нога вежі;  

5 – підкоси; 6 – маршові сходи  
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12.2. Основи бурових установок 
 

Для скорочення термінів будівництва бурової установки і спро-

щення монтажу, демонтажу і транспортування необхідно все облад-

нання бурової установки, в тому числі і вежу, змонтувати на таких  

металоконструкціях, які дозволили б з мінімальними витратами зруч-

но перевезти все обладнання на нову точку, змонтувати (бажано без 

спеціальних фундаментів) і почати буріння нової свердловини. Такою 

спорудою служить набір металоконструкцій, що називається основою 

бурової установки. 

Основа призначена для установки на ній блоків обладнання для 

забезпечення технічних вимог і правил безпечної експлуатації, зокре-

ма, без неприпустимої вібрації, а також для транспортування блоку на 

нову точку без демонтажу обладнання. 

Зазвичай виділяють основи вишко-лебідочного блоку, блоку 

очищення і приготування промивальних рідин, насосного блоку,  

силового блоку, компресорного блоку та ін. Кількість, розміри і маса 

основ блоків залежать від типу бурової установки, її монтажепридат-

ності (технологічності операцій монтажу) і маси встановлюваного  

обладнання. Комплектують основи великих блоків відповідно до  

кінематичної і гідравлічної схеми бурової установки. 

Маса великих блоків у зборі обмежується вантажопідйомністю 

існуючих ваговозів і питомим тиском на ґрунт. Більшість основ завод-

ського виготовлення є збірними просторовими металоконструкціями, 

що складаються з окремих суцільнозварних просторових і плоских 

ферм, балок, рам і зв'язків. Габаритні розміри цих вузлів дозволяють 

перевозити їх до місця монтажу залізничним або автомобільним  

транспортом. 

При первинному монтажі бурової установки ферми і секції збира-

ються в єдині великоблочні основи і комплектують блоки обладнання. 

Основи встановлюють або безпосередньо на фундаменти і кущо-

ві основи, або на направляючі для переміщення бурової установки з 

однієї свердловини на іншу. Для сучасних бурових установок кущово-

го буріння в якості таких напрямних використовують рейкові шляхи, 

закріплені на опорних балках, які значно знижують питоме наванта-

ження на кущову основу. 

Монтаж і перевезення бурового комплексу на спеціальних  

основах сприяють скороченню термінів будівництва бурової і підви-

щенню оборотності бурових установок. Залежно від способів монтажу 

і транспортування розрізняють великоблочні й універсальні основи. 



271 

Універсальні основи дозволяють транспортувати бурові комплекси 

великими і дрібними блоками, а також окремими агрегатами. 

Основа бурових установок являє собою металеву споруду  

висотою від 3 до 8,5 м, що складається з окремих зварних блоків, які 

стикуються між собою болтами, стяжками та іншими швидкороз'єм-

ними з’єднаннями. 

Число і розміри блоків визначаються способами монтажу і тран-

спортування. Несучі вузли і секції блоків мають роз'ємні з'єднання і 

являють собою просторові і плоскі ферми, що зварюються із швелерів, 

двотаврів, кутників, труб і листової сталі. Для зниження тиску на 

ґрунт опорні поверхні блоків мають достатню площу. Завдяки цьому 

значно спрощуються фундаменти, які споруджуються для монтажу 

бурових установок. Габарити і маса блоків з установленим обладнан-

ням обмежуються питомим навантаженням на ґрунт і вантажопідйом-

ністю ваговозів, які використовуються для переміщення бурових 

установок на іншу точку буріння. 

Конструкція блоків основи повинна забезпечити можливість  

розміщення обладнання бурового комплексу та зручності його монта-

жу, технічного обслуговування і транспортування за допомогою ваго-

возів та інших транспортних засобів. Простота і економічність конс-

трукції повинні поєднуватися з достатньою міцністю і жорсткістю  

основ, що забезпечують їх надійність і працездатність у процесі  

буріння свердловин і при переміщенні бурового комплексу на іншу 

точку буріння. Основи повинні мати захист від вібрацій, що виника-

ють внаслідок роботи встановленого на них обладнання. Надмірні  

вібрації неприпустимі, так як вони призводять до порушення норма-

льного режиму роботи обладнання, стомлення обслуговуючого персо-

налу і передчасного руйнування зварних швів, болтових з'єднань та 

інших вузлів і деталей основи і встановленого обладнання. 

Вежо-лебідковий блок являє собою металеву двоярусну споруду 

(рис. 12.7, 12.8). Нижній ярус складається з основних поздовжніх 6 і 

поперечних 2 балок. До поперечних балок 2, що спираються на ґрунт, 

приварені кронштейни 5, які слугують опорами щоглової вежі, і опори 

3 для підкосів, що утримують вежу у вертикальному положенні. На 

нижньому ярусі установлені бурова лебідка, привод ротора, механізм 

кріплення талевого каната та ін. До балок 2 приєднані несучі колони 

верхнього ярусу. На робочому майданчику 4 верхнього ярусу розмі-

щені підсвічники, ротор, допоміжна лебідка, ключ АКБ і пульт бури-

льника. Рама робочої площадки зварної конструкції складається з 
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двох поздовжніх балок для установки підсвічника і двох підроторних 

балок. 

Балки 6 вежо-лебідкового блоку за допомогою стяжок 7  

стикуються з несучими балками енергетичного блоку 8, який аналогі-

чним чином з'єднується з насосним блоком 11. Обидва блоки установ-

лені на стійках 10, що спираються на ґрунт. На енергетичному блоці 8 

знаходяться силові агрегати і редуктори привода бурової установки. 

Насосний та енергетичний блоки зварені з профільного прокату і від-

різняються габаритами та масою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.7 – Основа і містки бурової установки 

1 – містки; 2 – основні поперечні балки; 3 – опори; 4 – робочий майда-

нчик; 5 – кронштейни; 6 – основні поздовжні балки; 7 – стяжки;  

8 – енергетичний блок; 9 – кронштейни; 10 – стійки; 11 – насосний 

блок 

Застосовуються і конструкції основ, які складаються з єдиного 

насосно-енергетичного блоку. Кронштейни 9, приварені до несучих 

балок блоків, служать опорою для візків, за допомогою яких блоки з 

установленим на них обладнанням переміщуються на іншу точку  

буріння. Біля основи бурової установлені розміщуються містки 1 зі 

стелажами для бурильних і обсадних труб. Містки з'єднані з робочим 

майданчиком вежо-лебідкового блоку похилою рамою із жолобом, 
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призначеним для безпечного підіймання труб з містків на робочий 

майданчик бурової. 

Обладнання циркуляційної системи, дизель-електричний агрегат, 

баки для палива і мастила, компресорна станція і повітрозбірники, 

електричні розподільчі пристрої, котельна установка та інше допомі-

жне обладнання розміщені на металевих основах санного типу, які 

зварюються з відпрацьованих труб. До конструкції основ входять  

укриття для обслуговуючого персоналу і установленого обладнання, а 

також повітряні, гідравлічні й електричні комунікації. Усі комунікації 

мають швидкороз’ємні з'єднання, які полегшують монтажно-

демонтажні роботи. 

Кожен блок разом із встановленим обладнанням перевозять по 

відкритій місцевості на спеціальних транспортних засобах (гусенич-

них ваговозах, і підкатних візках на гусеничному або пневматичному 

ходу). Шлях прямування повинен бути вільним від споруд та інших 

перешкод, що заважають пересуванню блоків. У важкодоступних  

районах застосовуються дрібноблочні основи, які являють собою  

порівняно невеликі суцільнозварні просторові конструкції, на яких 

розміщують один або декілька агрегатів бурового комплексу залежно від 

їх маси і габаритів. Як правило бурова установка розчленовується на 

15 – 20 дрібних блоків. Габарити і вага кожного блоку дозволяють  

перевозити їх на іншу точку буріння універсальним транспортом або 

волоком, а у важкодоступних районах – гелікоптерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.8 – Підроторна (підвежова) основа бурової установ-

ки (виробник КНР) 
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Технічну характеристику підроторних основ самохідних бурових 

установок і установок капітального ремонту свердловин (КРС) вироб-

ництва КНР наведено у таблиці 12.1. 

Таблиця 12.1 – Технічна характеристика підроторних основ  

самохідних бурових установок і установок КРС виробництва КНР 
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ZT1470/1.4 1,4 Цільне 1470 784 1088 
XJ150, 

XJ250 

ZT1470/2.7 2,7 Цільне 1470 784 1315 
XJ250, 

XJ350 

ZT1470/3.7 3,7 Цільне 1470 784 1544 

XJ350, 

XJ550, 

XJ550 

ZT1470/3.7-S 3,7 Телескопічне 1470 784 1544 

XJ450, 

XJ550, 

XJ10 

ZT1960/4-S 4,0 Телескопічне 1960 1470 2382 

XJ450, 

XJ550, 

XJ650 

ZT1960/4.5-S 4,5 Телескопічне 1960 1470 2382 

XJ550, 

XJ650, 

XJ15 

ZT1960/4.5-Z 4,5 Складне 1960 1470 2382 

XJ550, 

XJ650, 

XJ25 

ZT2500/5-Z 5,0 Складне 2500 1700 2382 
ZJ30, 

XJ1000 

ZT2500/5.5-Z 5,5 Складне 2500 2250 2382 
ZJ30, 

XJ1000 

ZT3000/6.7-FZ 6,7 
Роздільне, 

складне 
3000 2500 2382 

ZJ40, 

XJ1200 

 

 

Контрольні питання 

1. Яких типів бувають бурові вежі?  

2. Де застосовують баштові бурові вежі? 
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3. З яких основних елементів складається щоглова А-подібна вежа? 

4. Для чого призначені основи бурових установок? 

5. Які бувають основи бурових установок залежно від способів 

монтажу і транспортування? 

6. Що являє собою основа бурових установок? 
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РОЗДІЛ 13. ОБЛАДНАННЯ ОБВ’ЯЗКИ ТА ГЕРМЕТИЗАЦІЇ 

ГИРЛА СВЕРДЛОВИНИ 

 

13.1. Обладнання для обв’язки гирла експлуатаційної  

свердловини 

 

На гирлі свердловини обсадні колони обв'язують, тобто з'єдну-

ють колонною головкою. 

Колонна головка жорстко з'єднує в єдину систему всі обсадні 

колони свердловини, сприймає зусилля від їх ваги і передає все наван-

таження на верхній кінець обсадної колони (кондуктор). Вона забез-

печує ізоляцію і герметизацію міжколонних просторів і одночасно  

доступ до них для контролю стану стовбурової частини свердловини і 

виконання необхідних технологічних операцій. Колонна головка слу-

жить п'єдесталом для монтажу експлуатаційного обладнання, спуще-

ного у свердловину. Під час буріння на ній монтують превентори про-

тивикидного обладнання, які демонтують після закінчення буріння. 

Конструктивно колонна головка – це поєднання кількох пов'яза-

них між собою елементів, котушок або хрестовин, несучих обсадні 

колони. Число цих елементів залежить від числа обсадних колон у 

свердловині (рис. 13.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.1 – Обв'язка гирла свердловин при двоколонній (а) 

та триколонній (б) конструкції 

1 – кондуктор; 2 – експлуатаційна колона; 3 – фланець кондуктора; 

4,5 – корпус; 6 – патрубок із фланцями; 7 – проміжна обсадна колона 

Колонні головки встановлюють на гирлі свердловини послідовно 

у міру спуску і цементування обсадних колон. Їх підбирають з ураху-



277 

ванням максимального пластового тиску, очікуваного при  

бурінні наступного за обсадженим інтервалу свердловини. 

Конструкція колонних обв'язок дозволяє відновлювати поруше-

ну герметизацію міжколонного кільцевого простору шляхом нагні-

тання спеціальних паст або самоотвердіючих пластиків. 

Умови роботи колонної головки досить складні: навантаження 

від ваги обсадних колон може перевищувати у глибоких свердловинах 

кількасот кілоньютон. Елементи колонної головки сприймають також 

тиск від середовища, що контактує з ними. За наявності у пластовій 

рідині або газі сірководню, вуглекислого газу або при сильній мінера-

лізації пластових вод колонна головка піддається корозії. При закачу-

ванні теплоносіїв стовбури глибоких свердловин і колонні головки 

нагріваються до 150 – 250 °С. 

Порушення надійності колонної головки неминуче призводить 

до серйозних аварій, нанесення шкоди навколишньому середовищу, а 

в окремих випадках може бути причиною виникнення пожеж, вибухів, 

нещасних випадків. 

Колонні головки, особливо у багатоколонних свердловинах,  

мають великі маси і вертикальну компоновку, тому на їх виготовлення 

потрібна велика кількість легованої сталі. Зі збільшенням вертикаль-

них габаритів колонної головки ускладнюється обслуговування свер-

дловини. 

Газові, нафтові, газоконденсатні та всі розвідувальні свердлови-

ни незалежно від тиску, що очікується на гирлі, а також водяні сверд-

ловини з пластовими тисками більшими від гідростатичного, повинні 

бути обладнані колонними головками, на яких монтується противики-

дне обладнання (колонні головки виготовляються на спеціалізованих 

підприємствах). 

Гирлове обладнання призначене для обв'язування всіх спущених 

у свердловину обсадних колон, для контролю за станом міжтрубного 

простору, керування свердловиною при виникненні ускладнень і  

буріння свердловин не тільки з промиванням їх буровими промиваль-

ними рідинами, а також з продувкою вибою газоподібними агентами 

або аерованими промивальними рідинами. 

Для випробування продуктивних горизонтів та забезпечення  

подальшої їх експлуатації без ускладнень обв'язка колон на гирлі  

повинна забезпечувати: 

– герметизацію, контроль тиску і можливість заповнення  

промивальною рідиною заколонного простору; 
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– жорстке з'єднання верхньої (гирлової) частини експлуатаційної 

колони з іншими колонами, спущеними у свердловину раніше; 

– можливість фіксації деяких величин натягу експлуатаційної 

колони; 

– відновлення порушеної герметизації міжколонного кільцевого 

простору шляхом нагнітання спеціальних паст або самотвердіючих 

пластиків. 

Колонні головки встановлюють на усіх свердловинах незалежно 

від способу їх експлуатації. 

Для нафтових, газових і газоконденсатних свердловин вибір  

типу колонної головки залежить від пластового тиску. 

Всі колонні обв’язки, що експлуатуються на суходолі, за особли-

востями герметизації міжколонних просторів, можна умовно поділити 

на п’ять груп:  

1 група – колонні обв’язки типу ОКК і їх аналоги (рис. 13.2). 

Герметизація міжколонних просторів у колонних обв’язках цього  

типу здійснюється двома ущільнювачами – верхнім і нижнім.  

Кожен ущільнювач складається із Н-подібного гумового елемента та 

опорного і натискного кілець. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.2 – Колонна обв’язка ОКК1-21-168×245 

1 – фонтанна арматура; 2 – направляюча втулка; 3 – верхній ущіль-

нювач; 4 – нижній ущільнювач; 5 – корпус; 6 – трубоутримувач;  

7 – маніфольд колонної обв’язки; 8 – кондуктор; 9 – експлуатаційна 

колона; 10 – нагнітальний клапан 
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2 група – колонні обв’язки типу ООК і їх ана-

логи (рис. 13.3). Герметизація міжколонних про-

сторів між кондуктором і технічною колонною та 

між двома технічними колонами у колонних 

обв’язках цього типу здійснюється тільки зварни-

ми швами, а герметизація міжколонного простору 

між експлуатаційною та технічною колонами – за 

допомогою пакерного ущільнення і зварного шва.  

3 група – колонні обв’язки типу ГК і їх аналоги 

(рис. 13.4). Герметизація міжколонних просторів  

колонних обв’язок цього типу здійснюється пакер-

ним пристроєм, що має тільки один Н-подібний  

гумовий ущільнювач. Пакерний пристрій колонних 

обв’язок типу ГК показаний на рис. 13.5.  

 

Рисунок 13.3 – Колонна обв’язка ООК2-35-168×245×324 

1 – зварний шов, що з’єднує експлуатаційну колону з колонною 

обв’язкою; 2 – пакерне ущільнення 

4 група – колонні обв’язки типу 

ОКМ і їх аналоги (рис. 13.6).  

Ці колонні обв’язки використову-

ються тільки для обв’язки неглибоких 

двоколонних свердловин і, як правило, на 

підземних сховищах газу. Герметизація 

міжколонного простору між кондуктором 

і експлуатаційною колонною здійснюєть-

ся манжетою 2 та двома гумовими 

кільцями 3.  

5 група – колонні обв’язки Cameron 

типу S (рис. 13.7) з ущільненнями «Р» 

(рис. 13.8) і трубоутримувачами SB  

(рис. 13.9). Ущільнення міжколонних  

 

Рисунок 13.4 – Колонна обв’язка ГК-4×70 

1– фланець адаптор; 2, 6, 10 – пакерний пристрій ; 3, 7, 12 – трубоу-

тримувач; 4 – вентиль; 5 – корпус колонної головки ГК2-350×35-

280×70; 8 – фланець; 9 – корпус колонної головки ГК 2 - 425×21- 

350×35; 11– зворотний клапан; 13 – корпус колонної головки ГК1-426-

425×21  
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Рисунок 13.5 – Пакерний пристрій 

1 – натискне кільце, 2 – ущільнювач, 3 – опорне кільце, 4 – ущільнююче 

кільце  

просторів колонних в обв’язках цієї групи здійснюється двома неза-

лежними один від одного герметизуючими пристроями. Нижній гер-

метизуючий пристрій, що складається із Н-подібного гумового еле-

мента та опорних і натискних металевих кілець, встановлюється без-

посередньо на трубоутримувач. Розпакерування Н-подібного гумово-

го елемента здійснюється шляхом вкручування гвинтів 4 (рис. 13.9) у 

корпус клинової підвіски 7. Верхнє ущільнення типу «Р» (рис. 13.8) 

ущільнює міжколонний простір після закачування пластикового  

мастила в камери А і В і притискання при цьому манжети 2 до колони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.6 – Колонна обв’язка типу ОКМ 

1 – корпус колонної головки; 2 – манжета; 3 – гумові кільця;  

4, 6 – фланці; 5 – натискне кільце; 7 – муфта спеціальна для підвішу-

вання експлуатаційної колони  
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Рисунок 13.7 – Колонна обв’язка Cameron типу  

S 70-168×245×324×426 

1 – однофланцева колонна головка ГК1К-426- 425×21; 2 – двофланце-

ва колонна головка ГК2К425×21-350×35; 3 – двофланцева колонна  

головка ГК2К-350×35-280×70; 4 – трубна головка; 5, 7, 9 – ущільнен-

ня «Р»; 6 – трубоутримувач експлуатаційної колони діаметром  

168 мм; 8 – трубоутримувач другої технічної колони діаметром  

245 мм; 10 – трубоутримувач першої технічної колони діаметром 

324 мм  

 

 

 

 

Рисунок 13.8 – Ущільнення 

типу «Р» 

1 – сталеві кільця; 2 – гумова ман-

жета; 3 – зворотний клапан;  

А, B – камери для закачування  

мастила  
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Рисунок 13.9 – Трубоутримувач типу SB-3A 

1 – стопорні гвинти; 2 – натискні гайки; 3 – ущільнення стопорних 

гвинтів; 4 – болт; 5 – пакерне ущільнення; 6 – клинова підвіска;  

7 – корпус клинової підвіски; 8 – корпус колонної головки  

За умовами експлуатації обладнання для обв’язки гирла експлуа-

таційної свердловини поділяється на три групи: 

1) для помірного макрокліматичного району і не корозійного 

середовища; 

2) для помірного макрокліматичного району і корозійного  

середовища; 

3) для холодного макрокліматичного району і не корозійного  

середовища. 

У шифрі колонних головок прийняті наступні позначення:  

Г – головка, К – колонна, К або М – спосіб підвішування колон (від-

повідно на клинах або на муфті), 1, 2, 3 і т. п. – число колон, що під-

вішуються (без урахування колони кондуктора), перше число – робо-

чий тиск, друге число – діаметр експлуатаційної колони в мм, третє  
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число – діаметр технічної колони, четверте число – діаметр колони 

кондуктора в мм, ХЛ – кліматичне виконання для холодного району, 

виконання по корозійній стійкості: 

К1 – для середовищ, що містять СО2 до 6 %; 

К2 – для середовищ, що містять H2S і СО2 до 6 %; 

К3 – для середовищ, що містять H2S і СО2 до 25 %; 

К2И – для колонних обв'язок, виготовлених з низьколегованої і 

низьковуглецевої сталі із застосуванням інгібітора у свердловині. 

Наприклад, обладнання обв'язки обсадних колон з клиновим під-

вішуванням двох колон (без урахування колони кондуктора) діамет-

ром 140 і 219 мм на робочий тиск 35 МПа в корозійностійкому вико-

нанні для середовищ, що містять H2S і CO2 до 6 %:  

ГКК2-350-140×219×426К2. 

Умовне позначення колонної головки повинно складатися із слів 

"Головка колонна" і шифру, складеного відповідно до нижче наведе-

них схем. 

Структурна схема складання шифру однофланцевих колонних 

головок:  

X X – X – X – X X – X 

1 2  3  4  5 6  7 

1 – позначення типу колонної головки;  

2 – позначення виду трубоутримувача;  

3 – умовний діаметр обсадної колони, на яку встановлюється колонна 

головка;  

4 – позначення верхнього стовбурового фланця;  

5 – умовний діаметр обсадної колони, закріленої в трубоутримувачі;  

6 – виконання залежно від умов використання (свердловинного сере-

довища); 

7 – позначення підприємства-виробника (за необхідності). 

Приклад умовного позначення однофланцевої колонної головки, 

яка встановлюється на обсадну колону з умовним діаметром 194 мм, 

із стовбуровим фланцем 280×14, з клиновим трубоутримувачем під 

обсадну колону з умовним діаметром 146 мм звичайного (не корозій-

ностійкого) виконання:  

головка колонна ГК1К-194-280×14-146. 

Теж саме для корозійностійкого виконання К1:  

головка колонна ГК1К-194-280×14-146 К1. 



284 

В шифрі колонних головок, виконаних під зварювання з обсад-

ною колоною, після умовного діаметра обсадної колони, на яку вста-

новлюється колонна головка, вказують індекс «С», наприклад:  

ГК1К-194С-280×14-146.  

В шифрах колонних головок, у яких в різьовому трубоутримува-

чі і на нижньому приєднувальному кінці корпуса виконані різі, які  

відрізняються від короткої трикутної різі за ГОСТ 632, перед позна-

ченням умовного діаметру відповідної обсадної колони повинні бути 

приведені позначення типу різі (з'єднання) обсадних труб, наприклад:  

ГК1Р-У 194-280×35-ОТТМ 146. 24. 

Структурна схема складання шифрів двофланцевих колонних 

головок: 

X X – X – X – X – X X – X 

1 2  3  4  5  6 7  8 

1 – позначення типу колонної головки;  

2 – позначення виду трубоутримувача;  

3 – позначення нижнього стовбурового фланця;  

4 – умовний діаметр обсадної колони, що ущільнюється нижнім ущі-

льнювачем;  

5 – позначення верхнього стовбурового фланця;  

6 – умовний діаметр обсадної колони, закріплюваної в трубоутриму-

вачі;  

7 – виконання залежно від умов використання (свердловинного сере-

довища);  

8 – позначення підприємства-виробника (за необхідності). 

Приклад умовного позначення двофланцевої колонної головки з 

клиновим трубоутримувачем і нижнім стовбуровим фланцем 350×35, 

умовним діаметром обсадної колони, що ущільнюється нижнім 

ущільнювачем – 245 мм., верхнім стовбуровим фланцем 280×70, 

умовний діаметр колони, що закріплюється в трубоутримувачі –  

168 мм, звичайного (некорозійностійкого) виконання:  

ГК2К 350×35-245-280×70-168. 

Допускається спрощена схема шифру колонної головки,  

наприклад: ГК1К-194-280×14,   ГК2К-350×35-280×70. 

Приклад умовного позначення колонної обв'язки ОКК3-105-

168×245×324×426, яка складається з наступних колонних головок: 

ГК1К-426-425×35, ГК2К-425×35-350×70, ГК2К-350×70-280×105. 
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Рисунок 13.10 – Облаштування гирла свердловини при бурінні 

Опресування колонної обв'язки на гирлі свердловини. Для кожної 

свердловини колонна обв'язка підбирається залежно від максимально-

го тиску опресовування колони на гирлі. Робочий тиск елементів  

колонної обв'язки, підібраної для свердловини, повинен бути не  

меншим максимального тиску опресування елементів відповідних 

проміжних обсадних колон на гирлі.  

Після спуску, цементування і обв’язки проміжної (експлуатацій-

ної) колони необхідно:  

– опресувати міжпакерний простір шляхом закачування мастила 

спеціальним нагнітачем у міжпакерний простір на тиск, визначений у 

проекті на монтаж колонної обв'язки, але не більший 70 % від критич-

ного зовнішнього тиску обсадної колони, на якій установлені ущіль-

нення; тиск залишити, не стравлюючи його; 

– після монтажу колонної обв'язки на проміжній обсадній колоні 

опресувати міжколонний простір незамерзаючою рідиною на тиск, 

який указаний у проекті на монтаж колонної обв'язки, але не більший 

60 % від тиску опресування попередньої обсадної колони; 

– після монтажу колонної обв'язки на експлуатаційній колоні 

опресувати міжколонний простір повітрям на тиск, який вказаний у 

проекті на монтаж колонної обв'язки, але не більший 60 % від тиску 

опресування попередньої обсадної колони.  

Якщо тиск опресування міжколонного простору перевищує  

можливості компресорної техніки, яка є у розпорядженні бурового  



286 

підприємства, то по узгодженому проекту на монтаж колонної обв'яз-

ки допускається його опресування у два етапи: опресовування повіт-

рям до 10,0 МПа; опресовування незамерзаючою рідиною до розраху-

нкового тиску.  

Опресування колонної обв'язки, противикидного обладнання 

після спуску проміжних колон здійснюється промивальною рідиною 

аналогічно як і після спуску кондуктора.  

Для опресування змонтованого обладнання одночасно з експлуа-

таційною колоною необхідно спустити у свердловину бурильний  

інструмент – підбурити цементний камінь до необхідної глибини – 

замінити у свердловині промивальну рідину на воду – під’єднати до 

бурильного інструменту насосний агрегат – закрити плашковий пре-

вентор – під’єднати до блоку глушіння маніфольду противикидного 

обладнання повітряний компресор – закачати в затрубний простір азот 

(повітря) до тиску 10,0 МПа. При цьому приймати воду з трубного 

простору, слідкуючи за відсутністю повітря та закачуючи насосним 

агрегатом воду в бурильні тру-

би, опресувати змонтоване 

обладнання одночасно з 

експлуатаційною колоною по-

вітряно-водяною сумішшю на 

тиск, що визначений у проекті 

на монтаж колонної обв'язки.  

Проект на монтаж колон-

ної обв'язки може передбачати 

розвантаження колони на тру-

боутримувачі колонної головки 

до її цементування. При цьому 

потрібно змонтувати додаткові 

відведення від корпусу колон-

ної головки в жолоб з метою 

попередження розмивання 

верхньої частини колони вна-

слідок недостатньої площі по-

перечного перерізу каналів між 

клинами у трубоутримувачі для 

вільного проходження розчину. 

Рисунок 13.11 – Загальний вигляд обладнання для обв’язки  

обсадних колон Конотопського арматурного заводу 
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В Україні Конотопським арматурним заводом виготовляється 

обладнання для обв'язки обсадних колон ОКК1, ОКК2, ОКК3, яке 

призначено для підвішування обсадних колон 426 мм (16 3/4''), 324 мм 

(12 3/4''), 245 мм (9 5/8''), 178 мм (7''), 168 мм (6 5/8''), 146 мм (5 3/4''), 

140 мм (5 1/2'') і роз'єднання міжколонних просторів, проведення ряду 

технологічних операцій, установки противикидного обладнання у 

процесі буріння та фонтанної арматури у процесі експлуатації на  

робочий тиск 14, 21, 35, 70, 105 МПа (2000, 3000, 5000, 10000, 15000 

psi). 

 

13.2. Обладнання для герметизації гирла свердловини 

 

Основні вимоги та склад противикидного обладнання. Противи-

кидне обладнання призначено для герметизації гирла свердловини з 

метою запобігання відкритих викидів рідини або газорідинної суміші і 

фонтанів при бурінні, випробуванні та освоєнні свердловин. Основ-

ною причиною таких явищ є перевищення пластового тиску (тиску у 

продуктивному пласті покладу) над тиском стовпа промивальної рі-

дини, яка заповнює свердловину. 

Відкриті фонтани і викиди становлять небезпеку для обслугову-

ючого персоналу, призводять до забруднення навколишнього середо-

вища і пожеж, гасіння яких вимагає великих матеріальних витрат. 

Противикидне обладнання повинно мати абсолютну надійність та ви-

соку ступінь готовності. Лише за таких умов можна забезпечити своє-

часне перекриття гирла свердловини при наявності або відсутності у 

ній бурильної колони. При цьому повинна бути забезпечена можли-

вість виконання таких технологічних операцій: 

– розходжування, прокручування і протягування бурильних труб 

із замковими з'єднаннями та обсадних труб з муфтами; 

– закрита циркуляція промивальної рідини з протитиском на 

пласт; 

– закачування розчину в пласт буровими або цементувальними 

насосами. 

До складу противикидного обладнання входять: превентори,  

гирлова хрестовина, надпревенторна котушка і роз'ємний жолоб, 

складові стовбурової частини превенторного обладнання, маніфольди 

для обв'язування стовбурової частини противикидного обладнання, 

що забезпечують можливість управління свердловиною при газонаф-

топроявленнях; пульти управління превенторами і маніфольдом. 
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Противикидне обладнання встановлюють між гирлом свердло-

вини і підлогою бурової установки. Для зменшення висоти та полег-

шення основи вежо-лебідкового блоку, маса і розміри якого зростають 

зі збільшенням висоти підлоги бурової установки, необхідної для мо-

нтажу противикидного обладнання, превентори та інші елементи сто-

вбурової частини повинні бути компактними. 

Згідно з правилами безпеки у нафтогазовидобувній промислово-

сті установка противикидного обладнання є обов’язковою при бурінні 

на розвідувальних площах, газоконденсатних і газових родовищах та 

на родовищах з аномально високими пластовими тисками. Гирло све-

рдловини обладнується превенторами після спуску і цементування 

кондуктора і проміжної колони. Противикидне обладнання випробо-

вується на міцність і герметичність. 

При випробуванні на міцність пробний тиск р визначається  

залежно від допустимого робочого рр: 

р = 2рр – для превенторів з діаметром прохідного отвору мен-

шим 350 мм і робочим тиском не більшим 70 МПа; 

р = 1,5рр – для превенторів з діаметром прохідного отвору біль-

шим 350 мм і робочим тиском понад 70 МПа. 

Противикидне обладнання випробовують на герметичність при 

р = рр. 

З метою підвищення надійності противикидне обладнання ком-

плектують резервними елементами, призначеними для виконання  

функцій основних елементів у випадку їх відмови. При цьому збіль-

шуються маса, габарити і вартість цього обладнання. Однак надійність 

противикидного обладнання зростає на декілька порядків. З метою 

безпеки пульт управління противикидним обладнанням встановлюють 

на відстані не менше 10 м від гирла свердловини, а пульт-дублер –  

біля поста бурильника. 

Основні параметри противикидного обладнання – діаметри  

прохідних отворів і робочий тиск превенторів і маніфольду. Діаметри 

і приєднувальні розміри превенторів узгоджуються з діаметрами  

доліт, бурильних і обсадних труб, а також колонних головок, призна-

чених для обв'язки зовнішніх кінців обсадних колон, зацементованих 

у свердловині. Превентори і засувки повинні мати пристрої для чітко-

го дистанційного контролю їх положення (відкриті, закриті).  
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13.3. Противикидні превентори 

 

Противовикидні превентори є основним засобом герметизації 

гирла свердловини у випадку виникнення газонафтоводопроявів 

(ГНВП). Як правило, на гирлі свердловини монтується збірка проти-

викидних превенторів різної конструкції, однак конструктивні відмін-

ності та технічні особливості того чи іншого превентора регламенто-

вані стандартами (наприклад, градація робочого тиску на який розра-

хований превентор). 

Для герметизації гирла свердловин використовують плашкові, 

універсальні та обертові превентори. 

У вітчизняній практиці прийняті типові схеми обв'язки противи-

кидного обладнання за ДСТУ 13862:2018 встановлюють мінімальну кі-

лькість необхідних складових частин блоку превенторів і манифольда. 

Приклад позначення схем обв’язки:  

ОП9с-280/80×70 – Обладнання противикидне за схемою 9 на  

робочий тиск 70 МПа з умовним діаметром прохідного перерізу пре-

венторного блоку 280 мм, превентора зі зрізаючими плашками (буква 

с) і маніфольдом з умовним діаметром прохідного перерізу 80 мм. 

Корозійне виконання противикидного обладнання: 

1. К1 – з об'ємним вмістом СО2 до 6 %; 

2. К2 – з об'ємним вмістом СО2 і Н2S до 6 % кожного; 

3. К3 – з об'ємним вмістом СО2 і Н2S до 25 % кожного. 

Приклади позначення превенторів: 

ППГ-350×35К2 – Превентор плашковий з гідроприводом з умов-

ним діаметром прохідного перерізу 350 мм, на робочий тиск 35 МПа 

для середовищ типу К2. 

ПУ-1-230×35 – Превентор універсальний з гідроприводом з умо-

вним діаметром прохідного перерізу 230 мм, на робочий тиск 35 МПа. 

В обладнанні, виготовленому за стандартом API, вся збірка  

противикидних превенторів розрахована на певний робочий тиск від 

2000 psi до 20000 psi. 

Збірка противикидного обладнання кодується певними буквами, 

що вказують на послідовність установки і тип того чи іншого проти-

викидного превентора або обладнання. 

У таблиці 13.1 наведено основні градації тисків і кодування  

противикидного обладнання за стандартом API. 

Приклад позначення збірки противикидного обладнання: 
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Таблиця 13.1 – Основні градації тисків і кодування противикид-

ного обладнання за стандартом API 

Рабочий тиск, 

psi/МПа 

Шифр 

противовикидного 

обладнання 

Тип 

противовикидного 

обладнання 

2000/13,8 

3000/20,7 

5000/34,5 

10000/69,0 

15000/103,5 

20000/138,0 

 

G (rotating head) Обертовий превентор 

A (Annular)  Кільцевий превентор 

R (Single ram) 

Плашковий превентор 

з однією парою  

плашок 

RD (Double ram) 
Здвоєний плашковий 

превентор 

RT (Triple ram) 
Зтроєний плашковий 

превентор 

S (Drilling spool) 
Циркуляційна 

хрестовина 

C (Hydraulic well head 

connector)  

Гідроуправляємий 

конектор колонної 

головки 

K (1000 psi rated 

working pressure)  

Тисяча psi робочого 

тиску 

15K – 13 5/8 – RSRDAG – Збірка проти-

викидного обладнання на робочий тиск 

15000 psi (103,5 МПа) з прохідним пере-

тином 13 5/8 дюйма (346,1 мм) включає з 

низу вгору: плашковий  

превентор з однією парою плашок,  

циркуляційну хрестовину, здвоєний 

плашковий, кільцевий превентор і  

обертовий превентор (рис. 13.12). 

 

 

 

 

Рисунок 13.12 – Збірка противики-

дного обладнання типу RSRdAG 
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Плашкові превентори називаються так тому, що для гермети-

зації гирла свердловини використовують плашки (трубні, глухі). Пла-

шковий превентор (рис. 13.13, табл. 13.1) призначений для герметиза-

ції гирла свердловини при наявності і відсутності труб у свердловині. 

Корпус 2 превентора являє собою сталевий виливок з вертикальним 

прохідним отвором і циліндричними фланцями з різьбою для шпи-

льок. З'єднання шпильками дозволяє зменшити висоту превентора, але 

вимагає точної його підвіски при монтажі противикидного  

обладнання, яка забезпечує збіг осей шпильок і отворів фланця. Число 

і діаметр шпильок визначають з розрахунку фланцевого з'єднання на 

герметичність. На опорних поверхнях фланців є канавки для ущіль-

нювальної сталевої кільцевої прокладки восьмигранного перетину. 

Рисунок 13.13 – Плашковий превентор 

1, 6 – бічні кришки; 2 – корпус превентора; 3 – колектор;  

4 – гумова прокладка; 5 – болт; 7 – гідроциліндр двосторонньої дії;  

8 – шток поршня; 9, 13, 14 – гумові кільця; 10 – шліцьовий валик;  

11 – вилка; 12 – проміжна різьбова втулка; 15 – трубки для подачі 

пари в зимовий час; 16 – гумовий ущільнювач; 17 – вкладка;  

18 – плашки; 19 – трубки 

Корпус превентора має горизонтальну наскрізну порожнину для 

розміщення плашок 18. Зовні порожнина закривається бічними криш-

ками 1 і 6, які кріпляться до корпусу болтами 5. Стики кришок з  
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корпусом ущільнюються гумовими прокладками 4, які встановлені в 

канавках кришок. Використовуються також відкидні кришки, шарнір-

но з'єднані з корпусом. Для запобігання примерзання плашок у корпус 

превентора вбудовуються трубки 15 для подачі пари в зимовий час. 

На бічних торцях кришок з допомогою шпильок кріпляться гідроци-

ліндри 7 двосторонньої дії для закривання і відкривання превенторів. 

Зусилля, створюване гідроциліндром, має бути достатнім для закриття 

превентора при тиску на гирлі свердловини, рівному робочому тиску 

превентора. 

Штоки поршнів 8 забезпечені Г-подібним виступом для з'єднан-

ня з оправкою плашок. Під тиском робочої рідини, що нагнітається з 

колектора 3 по трубках 19 у зовнішні порожнини гідроциліндра,  

поршні переміщуються в зустрічному напрямку і плашки закривають 

прохідний отвір превентора. При нагнітанні робочої рідини у внутрі-

шні порожнини гідроциліндрів плашки розсуваються і відкривають 

прохідний отвір превентора. Поршні і штоки, а також нерухомі з'єд-

нання гідроциліндрів ущільнюються гумовими кільцями 9, 13, 14. 

Гідравлічне керування превентором дублюється ручним механі-

змом односторонньої дії, що використовується при відключенні та  

відмовах гідравлічної системи, а також при необхідності закриття 

превентора на тривалий час. Ручний механізм складається із шліцьо-

вого валика 10 і проміжної різьбової втулки 12, що має шліцьове з'єд-

нання з поршнем. Валик 10 за допомогою вилки 11 кардана і тяги 

з'єднується зі штурвалом, винесеним на безпечну відстань від гирла 

свердловини. При обертанні валика за годинниковою стрілкою різь-

бова втулка 12 приводиться у прямолінійний рух і переміщує поршень 

до замикання плашок превентора. Розрахунковий час закриття преве-

нтора становить 10 с при використанні гідравлічної системи і 70 с при 

ручному управлінні. При зворотному обертанні гвинта поршні зали-

шаються нерухомими, а різьбові втулки завдяки шліцьовому з'єднан-

ню з поршнями повертаються у висхідне положення. Після перемі-

щення різьбових втулок у висхідне положення превентор можна відк-

рити за допомогою гідравлічної системи управління. 

У плашкових превенторах застосовуються трубні плашки для  

герметизації гирла свердловини з підвішеною колоною бурильних або 

обсадних труб і глухі плашки при відсутності труб у свердловині. При 

необхідності використовують спеціальні плашки для перерізу труб. 

Плашки складаються з гумового ущільнювача 16 і вкладки 17, 

з'єднаних з корпусом болтами і гвинтами. Армовані металеві пластини 

надають ущільнювачу необхідну міцність і протидіють видавлюванню 
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гуми при розходжуванні колони труб. Напрацювання ущільнювача 

вимірюється числом циклів закриття превентора і сумарною довжи-

ною труб, що протягуються через закритий превентор зі швидкістю 

0,5 м/год при тиску в гідроциліндрі і свердловині не більше 10 МПа. 

Згідно з нормами, середнє напрацювання до відмови ущільнювача  

повинно складати не менше 300 закриттів превентора без тиску і  

забезпечувати можливість протягування більше 300 м труб через  

закритий превентор. 

З метою зменшення висоти стовбурової частини противикидного 

обладнання використовують здвоєні превенторами, які замінюють два 

звичайні плашкові превентори. 

Таблиця 13.2 − Основні параметри плашкових превенторів з  

гідравлічним і ручним керуванням 

Типорозмір 

Діаметр 

прохідного 

отвору, мм 

Робочий 

тиск (Рр), 

МПа 

Діаметр труб, 

які ущільню-

ються, мм 

Висота, 

мм, не 

більше 

Маса, 

кг 

ППГ-180×21 180 21 33 – 114 310 700 

ППГ-180×35 180 35 33 – 127 350 750 

ППГ-180×70 180 70 33 – 127 400 1000 

ППГ-230×35 230 35 33 – 168 350 900 

ППГ-230×70 230 70 33 – 168 430 1500 

ППГ-280×21 280 21 33 – 168 430 1000 

ППГ-280×35 280 35 48 – 219 500 1400 

ППГ-280×70 280 70 48 – 219 550 1700 

ППГ-350×21 350 21 114 – 219 450 1500 

ППГ-350×35 350 35 60 – 273 500 1700 

ППГ-350×70 350 70 60 – 273 600 3000 

ППГ-425×14 425 14 60 – 340 450 1300 

ППГ-425×21 425 21 60 – 340 500 1800 

ППГ-520×14 520 14 60 – 425 590 2100 

ППГ-520×21 520 21 60 – 425 640 2400 
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Плашковий превентор фірми Cameron конструктивно складаєть-

ся з наступних основних частин (рис. 13.14): 

1. Корпуса; 

2. Блоку кришки з пристроєм захвату і ущільненнями; 

3. Блоку плашки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.14 – Основні елементи плашкового превентора 

Корпус плашкового превентора є основною несучою частиною, 

на яку, і всередині якої, монтуються всі інші деталі преветнтора. 

Як приклад пристрою плашкового превентра розглянемо конс-

трукцію одного з найпоширеніших превентра – модель «U» фірми 

Cameron (рис. 13.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.15 – Основні елементи превентора «U» фірми 

Cameron 
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До корпусу превентора за допомогою болтів кріпляться кришки, 

у кришці розташовані ущільнювальні елементи штока, основний  

циліндр і основний поршень, що забезпечують закриття превентора, 

два поршні і циліндри для зміни плашок з використанням гідравлічної 

системи живляться через коннектор гідрокерування. Упорний гвинт 

фіксує плашку в закритому положенні і перешкоджає її мимовільному 

відкриттю. З'єднання між корпусом і кришкою, в якій рухається пор-

шень і шток, має самоущільнювальну прокладку з боку свердловини і 

кільцеве ущільнення з боку робочої камери поршня. 

Між цими двома ущільненнями розташовується контрольний 

отвір, що сполучається з атмосферою (що дозволяє виявити можливий 

витік), а також аварійне ущільнення (додаткова система герметизації) 

за рахунок можливості нагнітання пластикової ущільнювальної наби-

вки. Аварійне ущільнення являє собою допоміжну систему герметиза-

ції, яка повинна застосовуватися тільки тоді, коли відсутня можли-

вість ремонту превентора (рис. 13.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.16 – Вузол аварійної герметизації штока 

Вдала конструкція і надійність превентора типу «U» послужила 

основою для створення фірмою Cameron (надалі компанія стала нази-

ватися Cooper Cameron) превентора «U II» (рис. 13.17). Превентор «U II» 

є здвоєним і має повне гідравлічне управління з клиновою фіксацією 

плашок (окремо гідроуправляємий механізм фіксації плашок). Завдяки 

зменшеному на 30 % ходу поршня вдалося зменшити його габаритні 

розміри і вагу. Спеціально виготовлені ущільнення плашок і штока 
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дозволяють використовувати превентор до температури 120 ºС і в  

середовищі H2S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.17 – Основні елементи превентора «U II» фірми 

Cameron 

Існують й інші виробники плашкових превенторів. Крім Cooper 

Cameron (засновники фірми Harry S. Cameron і James S. Abercrombie  

виготовили свій перший превентор у 1922 році) необхідно відзначити 

превентори фірм Hydril і Shaffer. 

На рисунку 13.18 зображено плашковий превентор фірми Hydril. 

Превентор має гідравлічний привід і механізм фіксації плашок, 

поворотну кришку з ущільненнями, що відкривається і контрольний 

отвір для контролю стану первинного ущільнення штока. 

Механізм фіксації плашок, превентра фірми Shaffer, зображеного 

на рисунку 13.19, розташований в корпусі поршня. 

Наявність бічних фланців, для приєднання ліній глушіння і дро-

селювання дозволяє використовувати превентори без циркуляційної 

хрестовини. 

Механізм фіксації плашок являє собою закріплені на передній 

частині циліндра затискаючі пластини, які фіксують шток, затискаючи 

різьбову поверхню упорного гвинта (рис. 13.20). 

У різних моделях плашкових превенторів можна зустріти безліч 

різних механізмів фіксації плашок, проте важливо те, що такий меха-

нізм гарантовано фіксує плашки і не дозволяє їм пересуватися від  

тиску у свердловині. Згідно з вимогами керівних інструкцій, механізм 

фіксації плашок повинен бути на всіх моделях плашкових превенторів. 
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Рисунок 13.18 – Основні елементи плашкового превентора  

фірми Hydril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.19 – Основні елементи плашкового превентора  

фірми Shaffer 
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Рисунок 13.20 – Механізм фіксації плашок 

Основним герметизирующим елементом у плашкових превенто-

рах є плашка. Конструкції плашок дають можливість: 

– герметизації свердловини зі спущеними бурильними / обсад-

ними трубами за допомогою трубних плашок і плашок зі змінюваним 

змінним перетином; 

– герметизації свердловини за відсутності інструменту за допо-

могою глухих плашок; 

– герметизації свердловини із зрізанням колони бурильних / об-

садних труб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.21 – Елементи трубних плашок для превенторів «U» 

і «U II» фірми Cameron 
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Крім того, конструкція плашки і елементів плашкового превентора 

повинні забезпечити можливість підвішування колони бурильних труб. 

При цьому необхідно пам'ятати, що підвішування колони труб на плаш-

ки із змінюваним змінним перетином вимагає більшої обережності. 

Конструктивно плашки противикидних превенторів розроблені 

для герметизації підплашкової області, тому при гідравлічних випро-

буваннях необхідно це враховувати і створювати тиск у підплашковій 

області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.22 – Елементи плашок зі змінюваним змінним пере-

тином для превенторів «U» і «U II» фірми Cameron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.23 – Елементи зрізаючих плашок для превенторів 

«U» і «U II» фірми Cameron 
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На рисунках 13.21 – 13.29 наведені різні конструкції плашок різ-

них виробників, детальне ознайомлення з основними конструктивни-

ми елементами плашок показує, що за винятком конструкції тримачів 

плашок і приєднання їх до штоку превентора, розташування пакерую-

чих і робочих елементів має подібну конструкцію і місце розташуван-

ня на плашці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.24 – Зовнішній вигляд верхньої і нижньої зрізаючих 

плашок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.25 – Зовнішній вигляд трубної плашки для превен-

торів фірми Shaffer 
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Рисунок 13.26 – Основні елементи зрізаючих плашок для  

превенторів фірми Shaffer 

1 – верхній тримач; 2 – нижній тримач; 3 – верхня вкладка плашки,  

4 – нижня вкладка плашки, 5 – верхнє ущільнення; 6 – нижнеє ущіль-

нення; 7 – нижнє зрізаюче лезо; 8 – фіксатор; 9 – кільцеве ущільнен-

ня; 10 – фіксатор, 11 – гвинт, 12 – кільцеве ущільнення; 13 – шайба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.27 – Зовнішній вигляд зрізаючих плашок для преве-

нторів фірми Shaffer 
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Рисунок 13.28 – Зовнішній вигляд зрізаючих плашок для обсад-

них труб фірми Shaffer 

Рисунок 13.29 – Зовнішній вигляд плашки зі змінюваним  

змінним перетином фірми Hydril 

Виробники плашк превенторів дають інформацію про співвід-

ношення закриття і відкриття противикидного превентора. Це тиск у 

камері превентора необхідний для відкриття або закриття плашок з 

урахуванням тиску у свердловині. Наприклад: для того, щоб закрити 

плашки при тиску у свердловині 35 МПа і співвідношенні закриття 

превентора 7: 1 необхідно подати тиск у камеру закриття 5 МПа. 

До плашкових превенторів висувається ряд вимог, щодо рекоме-

ндованого тиску випробування і часу їх закриття. Так, рекомендова-

ний тиск випробування відповідно до вимог API RP 53: 
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– для превенторів з номінальним робочим тиском 35 МПа  

(5000 psi) включно – 100 % від номінального робочого; 

– для превенторів з номінальним робочим тиском більшим  

35 МПа (5000 psi) – 150 % від номінального робочого. 

Рекомендований максимальний час закриття – 30 секунд або  

менше. 

Плашкові превентори не забезпечують герметизації гирла сверд-

ловини, якщо на рівні плашок розташовується ведуча труба, буриль-

ний замок, муфта та інші частини бурильної колони, діаметр і геомет-

ричні форми яких не відповідають встановленим у превенторі плаш-

кам. При закритому превенторі допускається повільне розходжування 

колони у межах гладкої частини труб і неможливе обертання, спуск і 

підйом бурильної колони. 

Універсальні превентори мають більш широкі можливості  

(рис. 13.30). Вони герметизують гирло свердловини за наявності і  

відсутності у ній підвішеної колони труб і разом із тим дозволяють, 

зберігаючи герметичність гирла свердловини, провертати бурильну 

колону і протягувати труби разом із муфтами і бурильними замками.  

Універсальний превентор здатний герметизувати гирло свердло-

вини незалежно від діаметра і геометричної форми ущільнювального 

елемента компоновки. Корпусуніверсального превентора 17 являє  

собою сталевий виливок ступінчастої циліндричної форми з опорним 

фланцем і шпильками 19 для кріплення превентора, вушками 10 для йо-

го підвішування при монтажно-демонтажних роботах і транспортуванні. 

У корпусі превентора розташовуються пустотілий ступінчастий 

поршень 9, гумометалева ущільнювальна манжета 5 і запобіжна втул-

ка 14. Ущільнювальна манжета, що має форму усіченого конуса з 

осьовим отвором, контактує з конусним отвором поршня й упирається 

у кришку 2, забезпечену прохідним отвором і прямокутною різьбою 

для згвинчування з корпусом превентора. Кришка ущільнюється ман-

жетою 4 і фіксується у затягнутому стані стопорним болтом 3. Глухі 

різьбові отвори на опорному фланці кришки призначені для шпильок 1, 

що використовуються для кріплення фланцевої котушки противикид-

ного обладнання. Кільцеві канавки на опорних фланцях корпуса і 

кришки призначені для металевих ущільнюючих кілець 18. 

Між корпусом, кришкою і поршнем утворюються порожнини А і 

Б, сполучені за допомогою штуцерів 8 і 13 і трубопроводів з гідравлі-

чною системою управління противикидним обладнанням. При нагні-

танні мастила з системи гідрокерування у порожнину Б поршень  

переміщується вверх і внутрішнім конусом стискує ущільнюючу  
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манжету у радіальному напрямку. Внаслідок деформації прохідний 

отвір манжети повністю закривається. За наявності інструменту ман-

жета обжимає його і перекриває перетин між превентором та інстру-

ментом. Тиск мастила, що нагнітається у превентор, встановлюється 

регулюючим клапаном системи гідроуправління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.30 – Універсальний превентор 

1 – шпилька; 2 – кришка; 3 – стопорний болт; 4 – манжета;5 – ущі-

льнююча манжета; 6, 7, 11, 12, 15, 16 – самоущільнювальні манже-

ти; 8, 13 – штуцери; 9 – поршень; 10 – вушко; 14 – запобіжна втулка; 

17 – корпус; 18 – ущільнювальне кільце; 19 – шпильки 

Для усунення витоків мастила використовуються самоущільню-

вальні манжети 6, 7, 11, 12, 15, 16 і ущільнювальні кільця 18. Ущіль-
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нювальна манжета утримується в закритому стані зусиллям, що ство-

рюється гирловим тиском у свердловині на площу поршня у порож-

нині В превентора. Превентор відкривається у результаті нагнітання 

мастила у порожнину А і при одночасному зливі з порожнини Б. Під 

тиском мастила у порожнині А поршень переміщується вниз і звільняє 

манжету, яка розтискається завдяки власній пружності. Розрахунковий 

час закриття універсального превентора не повинен перевищувати 30 с. 

Таблиця 13.3 – Технічні характеристики універсальних  

превенторів фірми Hydril 

Тиск, необхідний для відкриття превентора, визначається з умови: 

рАFА > рБFБ, звідки рА > рБFБ / FА, 

де рА – тиск робочої рідини у порожнині А;  

Типорозмір 
Хід 

поршня, мм 

Об’єм камери 

закриття, дм
3
 

Діаметр, 

мм 

Висота, 

мм, 

Маса,  

кг 

180 × 21 105 10,8 660 813 1185 

180 × 35 114 14,6 743 937 1785 

180 × 70 140 35,6 1110 1210 5440 

230 × 14 146 17,3 698 768 1110 

230 × 21 146 16,4 710 962 1610 

230 × 35 146 25,8 864 1080 2720 

230 × 70 171 60 1283 1416 8250 

280 × 14 156 28 832 806 1995 

280 × 21 156 28 857 1010 2400 

280 × 35 181 37,2 952 1213 3740 

280 × 70 203 95 1435 1613 11300 

350 × 21 181 43 1030 1150 3980 

350 × 35 216 68 1156 1375 6250 

350 × 70 248 131 1550 1840 15200 

425 × 14 216 66 1175 1257 5200 

425 × 21 229 79,7 1228 1368 6730 

425 × 35 267 108,6 1360 1556 9450 

540× 14 286 117,7 1340 1330 6750 
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рБ – гирловий тиск свердловини; 

FА і FБ – площі поршня у порожнинах А і Б. 

Показник надійності ущільнювальних манжет – середнє напра-

цювання на відмову, нормоване значення якого передбачає безвідмов-

ну їх роботу при протягуванні колони труб довжиною не менше 2000 м 

при тиску у свердловині до 10 МПа. Для запобігання ущільнювальних 

манжет від передчасних пошкоджень торці бурильних замків і муфт 

мають фаски, проточені під кутом 18°. Універсальні превентори, як і 

плашкові, розрізняються за діаметром прохідного отвору і робочим 

тиском. 

У таблиці 13.3 наведеніні технічні характеристики універсальних  

превенторів фірми Hydril. 

Кільцеві превентори фірм Hydril GX, Hydril GK, Hydril GL, 

Hydril MSP. Конструктивно, кільцеві превентори представляють  

собою циліндричний корпус, всередині якого розташований кільцевий 

пакеруючий елемент (елементи), ущільнення робочого поршня і сам 

поршень. 

Герметизація гирла здійснюється при впливі робочого поршня на 

кільцевий пакеруючий елемент і щільному охопленні пакеруючим 

елементом поверхні інструменту всередині свердловини. Оскільки 

охоплювана поверхня може бути не тільки циліндричної форми, кіль-

цеві превентори ще називають універсальними. 

Таким чином, кільцеві превентори використовуються для: 

– герметизації гирла свердловини за наявності у ній підвішеної 

колони труб будь-якої конфігурації (тіло труби, замок, висаджена час-

тина, ведуча бурильна труба) і при відсутності у свердловині підвіше-

ної колони труб; 

– роботи з бурильною колоною при герметизированном гирлі. 

Основними виробниками кільцевих превенторів є фірми Hydril, 

Shaffer і Cameron. 

На рисунках 13.31 – 13.33 наведені конструктивні елементи  

кільцевих противикидних превенторів Hydril GX, Hydril GK, Hydril 

GL і Hydril MSP. 

В основному конструкції превенторів Hydril GX, Hydril GK, 

Hydril GL і Hydril MSP аналогічні, однак, вони розраховані на різний 

максимальний тиск і мають ряд конструктивних особливостей. 

Так, превентор Hydril GK має у верхній частині запірної кришки 

отвір для контролю положення поршня, що дозволяє контролювати 

ступінь його закриття. 

 



307 

 

Рисунок 13.31 – Основні елементи кільцевого превентора фірми 

Hydril модель GX на тиск до 103,5 МПа (15000 psi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.32 – Основні елементи кільцевого превентора фірми 

Hydril модель GK на тиск до 138 МПа (20000 psi) 
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Рисунок 13.33 – Основні елементи кільцевого превентора фірми 

Hydril модель GL на тиск до 35 МПа (5000 psi) 

Рисунок 13.34 – Основні елементи кільцевого превентора фірми 

Hydril модель MSP на тиск до 13,8 МПа (2000 psi) 

Превентор Hydril GL має додаткову врівноважувальну камеру, 

яка призначена для врівноваження між тисками флюїду у свердловині 

і тиском закривання / відкривання превентора. 

Модель MSP це кільцевий превентор великого діаметру з прохі-

дним перетином до 762 мм (30 дюймів), має тільки камеру закриван-

ня, відкривається за рахунок стравлювання тиску у камері закривання. 
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Крім того, для кожної моделі превенторів фірми Hydril виготов-

ляється свій тип пакеруючого елемента (рис. 13.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.35 – Основні види пакеруючих елементів фірми 

Hydril 

Пакеруючий елемент GK здатний герметизувати гирло свердло-

вини при повному номінальном робочому тиску в 138 МПа (20000 psi) 

в умовах відсутності у свердловині інструменту при діаметрі прохід-

ного перетину 346 мм (13 5/8 дюйма). 

Пакеруючий елемент GL (Long live) призначений для частішого 

використання і витримує найбільшу кількість циклів закривання і від-

кривання. 

Елемент GX витримує більше 300 циклів випробувань і вплив 

температури до 130 °С. 

Матеріали з яких виготовляються пакеруючі елементи дозволя-

ють використовувати їх в умовах негативних і позитивних темпера-

тур, а також в різних середовищах (вода, нафта, газ і їх суміші). 

Пакеруючий елемент з натурального каучуку призначений для 

буріння з розчинами на водній основі. Натуральний каучук може 

використовуватися при дії температури від – 1 °С до + 130 °С. 

При правильному використанні пакеруючий елемент з натураль-

ного каучуку забезпечує найтриваліший термін служби. 

Виріб з нітрилової гуми (синтетичний склад) використовується 

при бурінні з розчинами на вуглеводневій основі (добавками нафти). 

Пакеруючий елемент найбільш ефективний при температурах від 

– 7 ºС до 87 ºС. 
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Пакеруючий елемент з неопренової гуми призначений для низь-

ких температур використовується при бурінні з розчинами на вугле-

водневій основі (добавками нафти). Ефективний в діапазоні темпера-

тур від – 34 ºС до + 76 ºС, володіючи кращою еластичністю при низь-

ких температурах, ніж нітрил, неопрен істотно втрачає свої властивос-

ті при високій температурі. 

Превентр фірми Shaffer модель Spherical має оригінальну конс-

трукцію (рис. 13.36), його пакеруючий елемент (рис. 13.37) виконаний 

з еластичного матеріалу і металевих клинів утворюють при закритті 

превентора півсферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.36 – Основні елементи превентора фірми Shaffer  

модель Spherical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.37 – Конструкція пакеруючого елемента превентора 

фірми Shaffer модель Spherical 
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Модель Spherical випускається з декількома варіантами кріплен-

ня запірних кришок. На рисунку 13.36 показана модель із запірною 

кришкою закріпленою за допомогою клинів, але існують варіанти з 

кріпленням запірної кришки за допомогою шпильок і гайок. 

Основною особливістю противикидного превентора фірми 

Cameron модель D зображеного на рисунку 13.38 є наявність двох  

пакеруючих елементів, зовнішнього і внутрішнього. У той час як зов-

нішній повністю складається з еластичного матеріалу, внутрішній  

армований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.38 – Конструкція превентора фірми Cameron модель D 

з двома пакеруючими елементами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.39 – Зовнішній вигляд пакеруючих елементів превен-

тора фірми Cameron модель D 
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Зовнішній вигляд зовнішнього і внутрішнього пакеруючих елемен-

тів превентора фірми Cameron модель D зображений на рисунку 13.39. 

Радіальне переміщення армованих клиновидних вставок внутрішнього 

пакеруючого елемента змушує еластичну його частину рівномірно 

звужуватися, по всьому периметру, і надійно охоплювати різні повер-

хні. 

Крім того, конструкція корпусу передбачає наявність контроль-

ного отвору, через який здійснюється контроль за станом ущільнень 

превентора, аналогічне призначення мали контрольні отвори плашко-

вих превенторів, розглянуті раніше. 

Проведені виробником тести, що складаються з 364 закривань на 

бурильному інструменті діаметром 127 мм (5 дюймів) і 52 закривань 

при відсутності інструменту, з гідравлічними випробуваннями через 

кожні 7 закривань показали, що дана модель противикидного превен-

тра повністю відповідає вимогам стандарту API 16A. 

До кільцевих превенторів висуваються ряд вимог, щодо рекоме-

ндованого тиску випробування і часу їх закривання. Так, рекомендо-

ваний тиск випробування відповідно до вимог API RP 53: 

– для превенторів з номінальним робочим тиском 35 МПа  

(5000 psi) включно – 100 % від номінального робочого; 

– для превенторів з номінальним робочим тиском більшим  

35 МПа (5000 psi) – 150 % від номінального робочого. 

Відповідно до вимог API RP 16 E рекомендований максимальний 

час закривання кільцевих превенторів: 

– діаметром рівним і меншим 476 мм (18 ¾ дюйма) – 30 секунд 

або менше; 

– діаметром понад 476 мм (18 ¾ дюйма) – 45 секунд або менше. 

Обертові превентори призначені для герметизації кільцевого  

простору між гирлом свердловини і бурильною колоною і забезпечен-

ня можливості обертання, підйому і спуску бурильної колони при  

герметизованому гирлі. Обертовий превентор використовується у 

складі противикидного обладнання при роторному бурінні з очищен-

ням вибою від вибуреної породи газом, повітрям або аерованою про-

мивальною рідиною, а також при зворотному промиванні свердлови-

ни і розкритті пластів з високим пластовим тиском. 

Обертовий превентор (рис. 13.40) складається з корпусу 7, неру-

хомого патрона 4 і обертового стовбура 6. На відміну від плашкового і 

універсального превенторів, які мають гідравлічний привод, в оберто-

вому превенторі використовується самоущільнювальна манжета 9, яка 

обтискує охоплювану частину бурильної колони під дією власної 
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пружності і тиску на гирлі свердловини. Литий корпус 7 з легованої 

сталі має опорний фланець для з'єднання з плашковим або універса-

льним превенторами і бічним відведенням для приєднання до цирку-

ляційної системи бурової установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.40 – Обертовий превентор 

1 – вкладки; 2 – шинно-пневматична муфта; 3 – радіальний  

підшипник; 4 – нерухомий патрон; 5 – упорний підшипник;  

6 – обертовий стовбур; 7 – корпус; 8 – азбографітова манжета;  

9 – самоущільнювальна манжета; 10 – фіксатор; 11 – трос;  

12 – гвинт; 13 – пульт 
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Діаметр отвору опорного фланця залежить від типорозміру  

превентора і повинен бути достатнім для проходження долота. Стов-

бур 6, що має форму пустотілого циліндра із зовнішнім опорним  

фланцем, обертається на упорному 5 і радіальних 3 підшипниках. До 

стовбура на швидкозбірному байонетному з'єднанням кріпиться  

самоущільнювальна манжета з внутрішніми поясками квадратного і 

круглого перерізів, призначеними відповідно для ущільнення ведучої і 

бурильних труб. Прохідний перетин стовбура менший за діаметр  

долота. Тому при спуску і заміні долота необхідно стовбур від'єднати 

від корпусу превентора. Для цього стовбур з патроном з'єднують з  

корпусом превентора з допомогою байонетного затвора і фіксатора 10, 

забезпеченого дистанційним пневматичним та ручним управлінням. 

Перед установкою патрона у корпус фіксатор 10 за допомогою 

пневмоциліндра, керованого з пульта 13, або за допомогою гвинта 12 і 

троса 11 відводиться у крайнє ліве положення і звільняє прохід для 

установки патрона. Потім патрон вводять виступами в пази корпуса і 

повертають за годинниковою стрілкою до упорів, встановлених у кор-

пусі. Потім звільняють фіксатор, який під дією пружини пневмоцилі-

ндра замикає патрон у корпусі превентора. Щоб вийняти патрон з  

корпуса, необхідно попередньо відключити фіксатор і повернути пат-

рон проти годинникової стрілки. Патрон повертають ведучою трубою, 

що обертається ротором за допомогою вкладок 1. Шинно-

пневматична муфта 2, що включається з пульта 13, з'єднує патрон зі 

стовбуром, і в результаті цього обидва вони спільно з ведучою трубою 

повертаються відносно корпусу превентора. Підшипники стовбура 

змащуються рідким мастилом, яке оберігається від витоків і забруд-

нення азбографітовими манжетами 8. 

Таблиця 13.4 – Технічна характеристика обертових превенторів 

Типорозмір ПВ-156×32 ПВ-230×32 ПВ-307×20 

1 2 3 4 

Діаметр прохідного отвору, мм: 

корпуса превентора 

стовбура 

бічного відводу 

 

156 

130 

150 

 

230 

158 

150 

 

307 

215 

150 

Тиск, МПа: 

робочий 

пробний 

допустимий при найбільшій 

частоті обертання стовбура 

32 

64 

8 

32 

64 

8 

20 

40 

8 
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Продовження таблиці 13.4 

1 2 3 4 

Діаметр, мм 

корпуса патрона 

змінних ущільнювачів під  

труби і квадратні штанги 

380 

73; 89 

510 

73; 89; 114 

515 

89; 114; 140 

Найбільша частота обертання 

стовбура, хв
–1

 

Висота, мм 

Маса, кг 

 

100 

1570 

1250 

 

100 

1550 

1785 

 

100 

1800 

1560 

Діверторні системи призначені для одночасної герметизації  

гирла свердловини і відведення по відвідній лінії на факельний при-

стрій газу, що надходить з невеликої глибини (сланцевий газ). 

Складаються діверторні системи, як правило, з кільцевого пре-

вентора великого діаметра, хрестовини з відвідними лініями від  

102 мм (4 дюйма) до 305 мм (12 дюймів), гідравлічної засувки на лінії 

відведення та гідравлічного розподільника. 

Гідравлічний розподільник, виконує роль розподільника потоків 

системи гідрокерування і автоматично відкриває засувку на відвідній 

лінії до закриття кільцевого превентора що входить до складу дівер-

торної системи (рис. 13.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.41 – Схема діверторної системи 
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В даний час виробниками випускаються діверторні системи в 

яких кільцевий превентор і хрестовина з фланцями для відвідних ліній 

виконані у вигляді єдиного корпусу, при цьому, поршень превентора 

одночасно закриває превентор і відкриває бічний відвід (рис. 13.42). Це 

дозволяє зменшити кількість фланцевих з'єднань у збірці противикид-

ного обладнання (ПВО) і зменшує розміри і вагу діверторної системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.42 – Дівертор FSP 28-2000 фірми Hydril 

Зображений на рисунку 13.42 дівертор FSP 28-2000 фірми Hydril 

має діаметр прохідного перетину 711 мм (28 дюймів) і максимальний 

робочий тиск 13,8 МПа (2000 psi). 

 

 

 

 

 

Контрольні питання 

1. Як з’єднуються верхні частини обсадних колон після спуску 

експлуатаційної колони та її цементування? 

2. Як випробовують колонні головки? 

3. Які позначення прийняті у шифрі колонних головок? 

4. Яке призначення противикидного обладнання? 
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5. Яке призначення плашкових превенторів? 

6. Яке призначення універсальних превенторів? 

7. Яке призначення обертових превенторів? 

8. З яких основних вузлів складається обертовий превентор? 
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РОЗДІЛ 14. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ 

БУРІННІ СВЕРДЛОВИН 

 

14.1. Інструмент для захоплення і утримання труб 
 

При бурінні нафтових і газових свердловин в Україні для захоп-

лення і утримання на гаку труб і колон застосовують корпусні й авто-

матичні елеватори. Для труб діаметрами 60 і 73 мм використовують 

стулчасті елеватори. Для утримання колон на роторі застосовують 

клинові захоплення з пневмоприводом (ПКР).  

Елеватори класифікуються за розмірами і вантажопідйомністю. 

Вони випускаються на усі типорозміри бурильних і обсадних труб  

вантажопідйомністю 500; 750; 1250; 2000 і 3000 кН. 

Клинові захоплення виготовляють вантажопідйомністю 1000 і 

2500 кН. Колони утримуються в клинових захопленнях за рахунок сил 

тертя, які виникають між клинами і трубою. Сила тертя залежить від 

сили радіального обтиснення труби, яка у свою чергу залежить від  

ваги колони. При великій вазі колон виникають настільки великі сили 

радіального обтиснення, що може відбутися деформація труб і врізан-

ня гострих зубців сухарів клинів у тіло труби. 

Роторні клини вставляються в отвір стола ротора. Клини повинні 

мати кут конусності у межах 7 – 120. Щоб уникнути заїдання клинів 

цей кут повинен бути дещо більшим від кута тертя. За конструкцією 

клинові захоплення можуть бути три-, чотири-, шести- і багатоланко-

вими. Корпуси сусідніх ланок шарнірно з'єднуються між собою. Кор-

пуси клинів як правило виготовляють литими із середньовуглецевих 

низьколегованих сталей з термообробкою за твердістю НВ207-328.  

Надійність роботи клинів визначають в основному сухарі, якість 

насічки яких впливає на коефіцієнт тертя між трубою і клинами.  

Сухарі виготовляють з маловуглецевих сталей з подальшим цементу-

ванням і загартуванням до твердості НRC43-52. 

Пневматичні клинові захоплення, якими оснащуються ротори 

УралМАШзаводу (РФ), відрізняються від роторних клинів наявністю 

пневматичного привода, що складається з пневматичного циліндра і 

важільної системи. Пневматичний привод монтується на станині  

ротора. У таблиці 14.1 наведена технічна характеристика пневматич-

них клинових захоплень. 

Найбільш поширена конструкція пневматичного клинового  

захоплення ПКР-560. У столі ротора (рис. 14.1) розміщена втулка 5, в 
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якій закріплені дві вкладки 4. Кожна вкладка має два прямокутні пази, 

по яких переміщуються клини 2 з пакетом сухарів 9. 

Чотири стійки 6 ша-

рнірно з’єднані з клинами 

у верхній частині за  

допомогою важелів 3 і 

траверси 1. У нижній час-

тині стійки приварені до 

кільцевої рами 7, з якою 

за допомогою роликів 8 

шарнірно з’єднаний вил-

коподібний важіль 10. 

Важіль шарнірно укріп-

лений на станині ротора 

12 і іншим кінцем шарні-

рно з’єднаний зі штоком 

пневматичного циліндра 

11, який управляється з 

пульта бурильника за  

допомогою педального 

крана. У нижній частині 

вкладок 4 у кільцевій  

заточці встановлено цент-

ратор 13, що забезпечує 

напрям руху муфт і зам-

ків бурильної колони при 

виконанні спуско-підій-

мальних операцій. 

Рисунок 14.1 – Пневматичне клинове захоплення ПКР-560 

1 – траверса; 2 – клини; 3 – важелі; 4 – вкладки; 5 – втулка; 6 – стій-

ки; 7 – кільцева рама; 8 – ролики; 9 – сухарі; 10 – вилкоподібний  

важіль; 11 – пневматичний циліндр; 12 – станина ротора;  

13 – центратор 

При русі штока з поршнем пневмоциліндра вниз під тиском  

повітря важіль 10 піднімає кільцеву раму зі стійками 6 вгору. Стійки у 

верхній частині з’єднані траверсою 1, яка при підйомі тягне за собою 

важелі 3 і сполучені з ними шарнірно клини 2. Клини ковзають по  

похилих пазах вкладок вгору і таким чином звільняють бурильну  

колону, підвішену за допомогою елеватора на гаку. Труби затиска-
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ються клинами при русі штока пневмоциліндра вгору. Попереднє за-

тискання труби відбувається під дією власної ваги клинів і пов'язаних 

з ними деталей. Остаточно труба затискається клиновим захопленням 

під дією ваги колони. 

Таблиця 14.1 – Технічна характеристика пневматичних  

клинових захоплень 

Параметри ПКР-560 ПКР-300 ПКР-300М 

Маса колони, що утримується, т: 

номінальна 

максимальна 

 

200 

320 

 

200 

320 

 

200 

320 

Діаметр , мм:  

пневматичного циліндра 

отвору внутрішньої нероз'ємної 

втулки при знятих клинах 

 

200 

 

400 

 

250 

 

560 

 

250 

 

560 

Робочий тиск стисненого повітря, 

МПа 
0,7 – 0,9 0,6 – 0,9 0,6 – 1,0 

Довжина ходу , мм: 

клинів  

поршня пневмоциліндра 

 

422 

260 

 

544 

290 

 

544 

290 

Пневматичні клинові захоплення ПКР-300 і ПКР-300М мають 

аналогічну конструкцію. Відмінність полягає в застосуванні шести 

подовжених клинів замість чотирьох у ПКР-560 і в деякому конструк-

тивному виконанні окремих деталей. 

Елеватори застосовуються для підвішування на талевій системі 

або на столі ротора бурильних чи обсадних труб. Елеватори бувають 

стулчасті, корпусні і автоматичні. Стулчастий елеватор (рис. 14.2) 

складається з двох шарнірно з'єднаних між собою стулок з рукоятка-

ми. У кожній стулці є провушина для стропа із замикаючим пристро-

єм від мимовільного випадання. Елеватор закривається засувкою із 

замковим пристроєм. 

При зведенні рукояток стулки з’єднуються і підпружинена засу-

вка однієї стулки находить на зуб іншої стулки. Щоб відкрити ненава-

нтажений елеватор, необхідно відтягти засувку і розвести рукоятки зі 

стулками. Стулчасті елеватори застосовуються при невеликій вазі  

бурильної колони і працюють, як правило, в парі з пневмоклинами. 
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Рисунок 14.2 – Стулчастий елеватор 

Корпусний елеватор (рис. 14.3) складається з масивного литого або 

кованого корпусу з вушками для стропів, дверцят і замка з пружиною.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14.3 – Корпусний елеватор типу КМ 

1 – корпус, 2 – засувка; 3 – рукоятка; 4 – запобіжник стропа; 5 – стулка 

Корпуси і дверцята виготовляються із середньовуглецевої низь-

колегованої хромом і нікелем конструкційної сталі з σт = 450 МПа. 

При ударі дверцят об корпус замок автоматично закривається. Під  

навантаженням елеватор не може самовільно відкритися, так як засув-

ка притискується посадочною поверхнею муфти труби. 

Автоматичний елеватор (рис. 14.4) призначений для автоматич-

ного захоплення і звільнення колони бурильних труб при виконанні 

спуско-підіймальних операцій за допомогою комплексу АСП. Елева-

тор може захоплювати сталеві бурильні труби діаметрами 89, 114, 127 і 

140 мм та легкосплавні труби діаметрами 114, 129 і 147 мм. 
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Рисунок 14.4 – Елеватор автоматичний ЭА-320 

1 – комплект клинів; 2 – стакан; 3 – упорний підшипник; 4 – траверса;  

5 – строп; 6 – вісь; 7 – палець; 8 – скоба; 9 – корпус; 10, 11 – ланки;  

12 – середній важіль; 13, 14 – каретки; 15 – пружина; 16 – копір;  

17 – важіль; 18 – силовий пневмоциліндр; 19 – стопор стропа;  

20 – стопор скоби 
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14.2. Ключі для згвинчування і розгвинчування різьбових 

з’єднань колон 

 

При спуско-підіймальних операціях (СПО) використовують  

різноманітні ключі, призначені для захоплення, згвинчування (розгви-

нчування) та докріплення (розкріплення) різьбових з’єднань. Докріп-

лення та розкріплення здійснюється верхніми та нижніми щелепами 

механічних ключів або двома машинними ключами і пневморозкріп-

лювачем. Механічні та машинні ключі підвішуються на буровій на 

противагах, а механізовані з автоматичним захоплювачем (АКБ-3М) 

кріпляться на колоні або шарнірах і мають можливість переміщувати-

ся вздовж осі свердловини під час буріння.  

У світовій практиці застосовуються різноманітні машинні і  

механічні ключі різного ступеня складності:  

– підвісні і стаціонарні;  

– низькомоментні для згвинчування-розгвинчування і високомо-

ментні для докріплення-розкріплення;  

– із стопорною приставкою і без неї;  

– стопорні;  

– комбіновані, що містять поряд з механізмами згвинчування-

розгвинчування труб також і механізми для утримування колони і  

маніпулювання свічами. 

Для згвинчування різьби необхідний крутний момент 100 – 500 Н·м. 

Для докріплення замкової різьби З-121 (бурильні труби діаметром 114 мм) 

необхідний крутний момент 16 кН·м. При розкріпленні замкових різьб 

крутні моменти зростають і досягають 50 кН·м, а іноді 100 кН·м. 

Універсальний машинний ключ являє собою інструмент для 

згвинчування і розгвинчування бурильних, обсадних і насосно-

компресорних труб, а також докріплення і розкріплення різьбових 

з'єднань труб.  

Універсальний машинний ключ УМК-1 (рис. 14.5) складається з 

чотирьох шарнірно з’єднаних між собою щелеп 4, 5, 7, 8 і важеля 6. 

До комплекту ключа входять дві змінні щелепи, одна з яких призна-

чена для захоплення труб діаметрами 108 – 178 мм, друга – для труб 

діаметрами 140 – 212 мм. Усі щелепи з’єднані між собою і з важелем 

за допомогою пальців 2. Ключ закривається засувкою 1, прикріпле-

ною до щелепи 4. Машинний ключ під дією змонтованих на корпусній 

щелепі 4 пружин 3 повинен автоматично закриватися після встанов-

лення його на трубу. У щелепі 7 простругані два пази, в які вставля-

ються змінні плашки з насічкою (сухарі). Сухарі забезпечують доста-
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тній момент тертя на початку затяжки ключа, коли нормальний тиск 

щелеп на трубу ще відносно невеликий. Надалі щелепи щільно обхоп-

люють трубу і створюється зусилля, яке попереджає прослизання 

ключа по поверхні труби, муфти або замка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14.5 – Універсальний машинний ключ УМК-1 

1 – засувка; 2 – пальці; 3 – пружини; 4, 5, 7, 8 – шарнірно з’єднані між 

собою щелепи; 6 – важіль 

Основні деталі ключа виготовляються литтям зі сталі марки 

40ХЛ, пальці – із сталі марки 40Х. Робота з машинними ключами  

трудомістка і вимагає великих витрат часу, тому їх як правило засто-

совують при неможливості виконання операцій за допомогою пневма-

тичних ключів. 
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Джерелом енергії для бурових ключів є як пневмо-, так і гідроп-

ривод (останній використовується переважно американськими фірма-

ми).  

Пневматичні бурові ключі 

На рисунку 14.6 показано пневматичний буровий ключ виготов-

лений за стандартами API. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14.6 – Пневматичний буровий ключ 

1. Silent chain – бесшумний ланцюг; 2. Hardened drive rollers – закалені 

приводні ролики; 3. Chain sprocket with "Kelly" style drive to rollers –

ланцюгова шестерня з роликовим приводом під ведучу трубу;  

4. Integral air motor with cycloidal gear box – інтегральний (вбудова-

ний) пневматичний двигун з циклоїдальною передачею; 5. Balancing 

screw – балансувальний гвинт; 6. Quick disconnect for alternating 

between clockwise and counter clockwise rotation – швидкознімне 

з’єдання для зміни напрямку обертання; 7. Lubricator – змащувальний 

пристрій; 8. Mounting plate with four securing bolts for simple drill pipe 

size adjustment – монтажна пластина з чотирма кріпильними болта-

ми для регулювання під різні розміри бурильных труб; 9. Throttle valve 

–дросельний клапан; 10. Jaw valve – клапан кулачкового затискача;  

11. Pivot tube arm – поворотна ручка 
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На підприємствах України переважно застосовуються автоматичні 

стаціонарні бурові ключі АКБ-3М2 та підвісні автоматичні ключі ПБК-3. 

Таблиця 14.2 – Технічні характеристики пневматичних бурових 

ключів 

Технічні параметри АКБ-3М2 ПБК-3 

Крутний момент, кНм  

– при згвинчуванні 

– при докріпленні 

 

1,2  

50 

 

1,68  

60 

Частота обертання трубозатискача, хв–1 80  66 

Тип пневмодвигуна П2  БВУ-1 

Потужність двинуна, кВт  9,6  3,5 

Тиск повітря, МПа 0,7 – 1,0 0,7 – 1,0 

Маса, т 2,96 0,54 

 

Стаціонарний ключ 

АКБ-3М2 (рис. 14.7, вид з 

боку містків) встановлюється 

з правого боку ротора ближ-

че до лебідки. Він складаєть-

ся з блоку ключа 1, каретки з 

пневматичними циліндрами 

подачі блоку 2, стійки-колони 

3 і пульта управління 4.  

Основний робочий механізм – 

блок ключа, що згвинчує і 

розгвинчує труби. Блок з  

кареткою установлений на 

стійці-колоні, яка біля ротора 

прикріплена болтами до  

основи вежо-лебідкового 

блоку. 

 

 

Рисунок 14.7 – Пневматичний буровий ключ АКБ-3М 

1 – блок ключа; 2 – пневматичні циліндри подачі блоку ключа;  

3 – стійка-колона; 4 – пульт управління; 5 – ротор 
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Блок ключа складається з пневматичного двигуна з маховиком, 

який через понижуючий редуктор кінематично з’єднаний з трубозати-

скним пристроєм. Усі три агрегати блоку об’єднані спільною рамою, 

яка переміщується на двох напрямних полозах. Блок пересувається за 

допомогою двох пневматичних циліндрів подвійної дії. Він насуваєть-

ся трубозатискним пристроєм на трубу, установлену в роторі та пере-

міщується від ротора після розгвинчування замка. 

Трубозатискний пристрій з боку ротора має орієнтований виріз, 

яким ключ заходить на трубу. Нижній і верхній затискачі захоплюють 

муфту і ніпель замка. Верхній затискач обертає верхню трубу, нижній – 

сприймає реактивний 

момент на нижній трубі. 

Управління затискачами 

і механізмом обертання 

ключа – пневматичне з 

пульта 4. 

На ведучому валу 

редуктора, встановлено-

му вертикально, розмі-

щений маховик з муф-

тою обмеження крутно-

го моменту. Маховик 

призначений для підви-

щення крутного момен-

ту пневматичного дви-

гуна за рахунок інерцій-

них сил, що виникають 

при розкріпленні замків 

за допомогою удару. За-

побіжна муфта захищає 

окремі деталі ключа від 

поломок при часто вини-

каючих крутильних уда-

рах внаслідок миттєвої 

зупинки обертових мас. 

Рисунок 14.8 – Пневматичний буровий ключ ПБК-1 

1 – ключ; 2 – пневмодвигун; 3 – шланги для подачі стисненого повіт-

ря; 4 – канат; 5 – пневмоциліндр; 6 – пульт 
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Підвісний пневматичний буровий ключ ПБК-1 (рис. 14.8) 

складається з корпусу, трубозатискного пристрою, здвоєного циліндра 

затискання труби і пневматичного двигуна обертання. З одного боку 

корпусу розміщений затвор з двома гладкими роликами, з іншого боку 

прикріплений здвоєний пневмоциліндр. При закритому на трубі за-

творі гладкі ролики торкаються замка. Шток з поршнями здвоєного 

пневмоциліндра під тиском стисненого повітря пересуває всередині 

корпусу редуктор з пневмодвигуном і притискає до труби ведучі  

ролики. Таким чином труба затискається між гладкими і ведучими ро-

ликами. Крутний момент від пневмодвигуна 2 передається редуктору і 

від нього приводним роликам. 

Ключ 1 підвішується на канаті 4 через блок до пояса вежі. Він 

опускається і піднімається за допомо-

гою пневмоциліндра 5, який управля-

ється з пульта 6. У неробочому поло-

женні ключ піднімають вгору, в ре-

зультаті чого він не займає місця у  

буровій. Стисле повітря до двигунів  

подається по шлангах 3. 

Ключ Varco SSW 10 – пневмати-

чно посилений інструмент для швид-

кого згвинчування-розгвинчування 

труб діаметром від 3 1/2" до 5 1/2", 

принципом дії якого є фрикційний 

контакт (рис. 14.9). Цим ключем мож-

на швидко і ефективно згвинчувати-

розгвинчувати бурові труби при бу-

рінні не пошкоджуючи їх. Даний 

ключ безпечний при використанні за-

вдяки відсутності ланцюгового захоп-

люючого пристрою. 

Рисунок 14.9 – Ключ буровий пневматичний Varco SSW 10 

Ключ Varco SSW 40 має малі габаритні розміри і велику потуж-

ність (рис. 14.10). Він може використовуватися для буріння свердло-

вин трубами від 3 Ѕ" до 9 Ѕ". Ключ Varco SSW-40 має чотири швидко-

сті, він оснащений двома двигунами, та досить точно управляється 

оператором. Конструкційною особливістю даного ключа є також бло-

кування напрямку обертання, що запобігає обертанню труби в проти-

лежному напрямку. 
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Рисунок 14.10 – Ключ буровий пневматичний Varco SSW 40 

Ключ Varco SТ-80 – компактний механізм, що функціонує як 

єдиний нероздільний інструмент, яким легко керувати. Усе гідравліч-

не керування забезпечується з пульта. Varco SТ-80 легко встановлю-

ється на будь-якому місці бурової установки, використовуючи опору 

для кріплення. Ключ вільно обертається навколо своєї осі вручну для 

роботи та зберігання. 

Буровий ключ Varco SSW 30 – гідравлічно підсилений буровий 

ключ, який може виконувати операції згвинчування-розгвинчування 

труб розміром від 2 7/8" до 9 1/2" з будь-яким необхідним коректу-

ванням (рис. 14.11). Порів-

няно з іншими буровими 

ключами цей ключ має  

меншу вагу і низький про-

філь, а також компактну 

форму завдяки використан-

ню одного барабана велико-

го розміру замість двох  

барабанів значно меншого 

розміру. 

 

Рисунок 14.11 – Ключ буровий пневматичний Varco SSW 30 
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Таблиця 14.3 – Технічні характеристики пневматичних бурових 

ключів 

Технічні параметри Varco SSW 10 Varco SSW 40 

Ряд розміру труб, дюйми (мм) 3 1/2" – 5 1/2" 

 (89 – 140) 

3 1/2" до 9 1/2"  

(89 – 241) 

Тиск повітря, psi (бар) 90 – 120  

(6,2 – 8,6)  

90 – 160  

(6,2 – 11,0) 

Витрата повітря, cfm (дм3/с) 240 (510)  250 (530) 

Швидкість, хв–1 80 – 100 120 

Момент затяжки, ft·lbs (Н·м) 1000 (1350)  1200 (1632) 

Маса, lbs (кг) 810 (368)  1 200 (544) 

Продовження таблиці 14.3 

Технічні параметри Varco SSW 30 Varco SТ-80 

Ряд розміру труб, дюйми (мм) 73 – 241 
4 1/4" дo 8 1/2"  

(108 – 216) 

Тиск робочої рідини, psi (бар) 2000 (140)  2000 (138)  

Витрата робочої рідини, cfm 

(дм3/с)  

29 – 45  

(110 – 170)  
35 (132) 

Швидкість, хв–1 100 100 

Момент затяжки, ft·lbs (Н·м) 
900 – 1000  

(1215 – 1350) 
1750 (2373)  

Маса, lbs (кг) 850 (385)  6200 (2813)  

 

Гідравлічні бурові ключі 

Гідравлічний ключ Varco TW61 призначений для згвинчуван-

ня (розгвинчування) труб діаметром від 102 до 216 мм. Ключ зручний 

у використанні, оскільки керування здійснюється за допомогою пульта. 

Ключ Weatherford 4.5-08R фірми Weatherford's має систему 

щелепи, яка виключає необхідність переустановлення щелепи при 

згвинчуванні-розгвинчуванні труб різних типорозмірів. Ключ ефекти-

вний, швидкий і витривалий, зручний при технічному обслуговуванні 

та ремонті. Особливості ключа Weatherford 4.5-08R: 
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– механізм Drive-Responds дає змогу швидше і точніше викону-

вати операції порівняно з ключем із ланцюговим приводом щелеп;  

– ключ простий і зручний у роботі, вимагає менших затрат часу 

на обслуговування;  

– ключ призначений для використання при діаметрі труб  

4,5 дюйми і може розвивати безперервний крутний момент при вми-

канні першої передачі.  

Weatherford 4.5-08 – оригінальний ключ з системою щелеп про-

мислового стандарту, чим відрізняється від конструкції ключа 

Weatherford 4.5-08R. 

Гідравлічний буровий ключ Weatherford C.R. розвиває велику 

потужність, ним зручно і швидко керувати. Ключ Weatherford C.R. 

має такі особливості: 

– технологія Drive-Proven виключає використання ланцюга, який 

використовується в інших моделях ключів;  

– механізм ключа захищений від потрапляння всередину нафти,  

води та бруду.;  

– ключ зручний та надійний у використанні, затрати на його обслу-

говування є досить незначними. 

Таблиця 14.4 – Технічні характеристики ключа Varco TW61 

Ряд розміру труб, дюйми (мм) 4" – 8Ѕ" (102 – 216 мм) 

Тиск повітря, psi (бар) 90 – 125 (6,2 – 8,6)  

Витрата повітря, cfm (дм3/с) 30 – 35 (114 – 133)  

Швидкість, хв–1 100 

Момент затяжки, Н·м 1215 – 1350 

Маса, lbs (кг) 3190 (1450) 

Вертикальне переміщення, мм 1830 

Тривалість затискання обох щелеп, с 2,5 

Тривалість затискання однієї щелепи, с 1,25 
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Таблиця 14.5 – Технічні характеристики гідравлічних бурових 

ключів 

Технічні параметри Weatherford 4.5-08R Weatherford C.R. 

Номінальний обертаючий 

момент, Н·м 
2500 2500 

Номінальна швидкість, хв–1 104 104 

Номінальні енергетичні ви-

моги, кВт 
3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 

Маса, кг 300 500 

 

Ключ підвісний гідравлічний серії ZQ (рис. 14.12) призначе-

ний для згвинчування (розгвинчування) бурильних труб при бурінні, 

розроблений за американськими стандартами бурового обладнання API, 

специфікації 7K. Основний механізм у ключі – блок, який виконує 

процедури згвинчування 

(розгвинчування) труб. 

Ключ має двомуфтову 

головку відкритого  

виконання, що забезпе-

чує надійний затиск. 

Механізмом перемикан-

ня передач служить 

пневматична муфта, що 

дозволяє здійснювати 

перемикання без необ-

хідності в зупинці. 

 

Рисунок 14.12 – Буровий гідравлічний ключ ZQ162-50II (КНР) 

 

14.3. Комплекс механізмів автомату спуску-піднімання  

 

Комплекс механізмів автомату спуску-піднімання (АСП) приз-

начений для механізації і часткової автоматизації спуско-

підіймальних операцій (СПО), що дозволяє на 30 – 40 % скоротити 

витрати часу на спуск і підйом бурильної колони і значно знизити їх 

трудомісткість. Механізми АСП дозволяють застосовувати бурильні 

труби діаметрами 89 – 140 мм і ОБТ діаметром до 178 мм. 

Комплекс забезпечує: 
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– поєднання в часі підйому і спуску колони бурильних труб і  

незавантаженого елеватора з операціями установки свічок на підсвіч-

ник, винесенням їх з підсвічника, а також з розгвинчуванням або 

згвинчуванням свічки з колоною бурильних труб; 

– механізацію установки свічок на підсвічник і винесення їх до 

центру, а також захоплення або звільнення колони бурильних труб  

автоматичним елеватором. 

Випускаються дві основні модифікації комплексу механізмів 

АСП, якими можуть комплектуватися різні бурові установки, розра-

ховані на буріння свердловин глибиною від 3 до 15 тис. м. Комплекси 

відрізняються один від одного в основному вантажопідйомністю,  

ємністю магазинів і підсвічників (табл. 14.6). 

Комплекс механізмів АСП складається із автоматичного елева-

тора, механізму захоплення свічок, механізму підйому свічок, механі-

зму розстановки свічок, спеціального підсвічника і магазину, рухомо-

го центратора і пульта управління. Комплекс може працювати тільки 

спільно з пневматичним стаціонарним буровим ключем типу АКБ,  

роторними пневмоклинами типу ПКР і спеціальним талевим блоком з 

центральним прохідним отвором для пропуску свічок. Керують меха-

нізмами комплексу АСП з трьох пультів: 

1) пульта бурильника – пневматичним клиновим захопленням; 

2) пульта управління – пневматичним ключем АКБ-3М2; 

3) пульта управління – командоапаратами електродвигунів для 

пересування візка і стріли механізму перенесення свічок, пневматич-

ним циліндром механізму підйому свічок. 

Автоматичний елеватор підвішений до талевого блоку на двох 

стропах і призначений для автоматичного захоплення і звільнення  

колони бурильних труб у процесі виконання спуско-підіймальних 

операцій. У корпусі автоматичного елеватора розміщені три гладкі 

клини, при сходженні яких елеватор підхоплює замок труби під його 

торець. Клини опускаються і піднімаються системою важелів, 

з’єднаних з роликами, які котяться по трубі або наїжджають на замок. 

Для захоплення труби елеватор внутрішнім отвором опускається 

на замок. Підпружинені ролики, що знаходяться над елеватором зве-

дені до його осі, а клини підняті в конічній розточці (розведені).  

Елеватор продовжує опускатися по трубі, ролики наїжджають на  

замок, розсуваються від осі і пов’язана з ними важільна система опус-

кає клини в конічну розточку корпуса. Клини обхоплюють тіло труби 

і сприймають вагу бурильної колони, спираючись на торець замка. 
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Таблиця 14.6 – Технічна характеристика комплексу механізмів АСП 

Показники АСП-ІІІ АСП-V 

Тип бурової установки БУ-125 БУ-300 

Довжина свічки, м 20 – 29 34 – 39 

Вантажопідйомність, кН: 

максимальна автоматичного елеватора 

механізму підйому свічки при тиску в 

пневмосистемі, МПа: 

0,3 

0,7 

1,0 

 

1600 

 

 

– 

39 

– 

 

4000 

 

 

32 

74 

105 

Найбільший хід стріли механізму  

розстановки свічок, мм 
4500 4200 

Найбільший хід візка , м: 

вліво 

вправо 

 

2,2 

2,2 

 

2,3 

2,3 

Потужність кожного із двох електродви-

гунів привода механізму розстановки 

свічок, кВт 

3,5 3,5 

Після посадки колони на роторні пневмоклини автоматичний 

елеватор починає рухатися вниз по трубі. Під дією ваги елеватора 

пружини важільного механізму стискаються і напрямні ролики розхо-

дяться в сторони. Клини розходяться і звільняють трубу, забезпечую-

чи вільний спуск елеватора. 

Механізм захоплення свічок МЗС-4М призначений для захоплен-

ня й утримування свічки під час її перенесення від центру свердлови-

ни на підсвічник і назад. Він складається із захоплюючого пристрою і 

каретки, яка кріпиться до стріли механізму розстановки свічок на під-

свічник. Захоплюючий пристрій складається з двох клинів, розміще-

них у корпусі. Труба захоплюється за гладку частину при включенні 

механізму підйому свічки, звільняється після установки її в магазині. 

Механізм підіймання свічки МПС застосовується при підйомі або 

спуску механізму захоплення зі свічкою у процесі спуско-

підіймальних операцій. Він складається з вертикально закріпленого на 

основі вишки пневматичного циліндра подвійної дії. До штока пнев-

моциліндра прикріплений канат, перекинутий через допоміжний шків 
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кронблока. Другий кінець каната приєднується до механізму захоп-

лення свічки. 

Механізм розстановки свічок призначений для перенесення відг-

винченої і піднятої свічки від центру свердловини на підсвічник і  

назад із швидкістю 0,4 м/с. Механізм складається з рами, укріпленої 

на вежі на висоті близько 20 м від підлоги бурової, і візка з висувною 

стрілою, що рухається уздовж рами. Стріла скобою з'єднана з механі-

змом захоплення свічки. Привод візка і висувної стріли здійснюється 

двома електродвигунами змінного струму потужністю 3,5 кВт кожен. 

Рухомий центратор переміщується по спеціальних направляю-

чих канатах. Він утримує верхній кінець свічки при її згвинчуванні і 

розгвинчуванні у центрі свердловини і центрує талевий блок при його 

русі. 

Підсвічник являє собою металоконструкцію, верхня площадка 

якої поділена переділками на секції. Свічки при підйомі із свердлови-

ни одна за одною в строгому порядку установлюються по секціях під-

свічника. У верхній частині свічки спираються на пальці, які розділя-

ють магазин на секції. 

Комплекс механізмів АСП при підйомі бурильної колони зі све-

рдловини виконує операції у такому порядку (рис. 14.13). 

I. Бурильна колона утримується в роторі пневматичним клино-

вим захопленням. Автоматичний елеватор 4 захопив чергову свічку 7. 

Талевий блок 3 опущений у крайнє нижнє положення. Ключ  

АКБ- 3М2 відведений від ротора. Механізм захоплення почав перене-

сення відгвинченої свічки на підсвічник. 

II. Клини ПКР підняті. Талевий блок з автоматичним елеватором 

рухаються вгору, піднімаючи бурильну колону. Пневматичний ключ 5 

відведений вбік. Механізми захоплення і розстановки свічок 1, 2 про-

довжують переносити раніше відгвинчену свічку на підсвічник 6. 

III. Механізм розстановки свічок встановив свічку на підсвічник. 

Талевий блок продовжує підніматися. Пневматичне клинове захоп-

лення і ключ АКБ залишаються у попередньому положенні. 

IV. Талевий блок підняв бурильну колону на висоту однієї свічки 

і досяг верхнього положення. Пневматичні клини затиснули колону в 

роторі. Механізм захоплення свічки повертається до центру свердло-

вини. 

V. Талевий блок з автоматичним елеватором почав опускатися 

вниз вздовж труби. Ключ АКБ-3М2 заведений на замок і починає роз-

гвинчувати з’єднання. Талевий блок продовжує опускатися вниз.  
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VI. Центратор опустився разом з талевого блоком, зупинився на 

упорах його підвіски і центрує свічку, що відгвинчується ключом 

АКБ. Талевий блок з автоматичним елеватором продовжує опускати-

ся. Механізм захоплення підведений до свічки, що відгвинчується. 

VII. Талевий блок опустився в нижнє положення і елеватор захо-

пив трубу за упорний торець муфти замка. Замок розгвинчений і ключ 

АКБ-3М2 відведений убік. Механізм захоплення і підйому свічок 

виводить відгвинчену свічку з талевого блока і центратора. Пневмати-

чне роторне клинове захоплення розтискається і починається наступ-

ний цикл підйому колони на довжину чергової свічки. 

Рисунок 14.13 – Схема виконання операцій комплексом механі-

змів АСП 

1 – механізм захоплення свічок; 2 – механізм розстановки свічок;  

3 – талевий блок; 4 – автоматичний елеватор; 5 – пневматичний 

ключ; 6 – підсвічник; 7 – свічка 

Спуск бурильної колони проводиться у зворотній послідовності. 

Перераховані операції показують, що комплекс механізмів АСП  

дозволяє успішно поєднувати у часі окремі операції, чим досягається 

велика економія календарного часу, який витрачається на виконання 

спуско-підіймальних операцій. 
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Контрольні питання 

1. Який механізм застосовують для захоплення і утримування на 

гаку труб і колон при бурінні свердловин? 

2. Який механізм застосовують для утримання колон на роторі 

при бурінні свердловин? 

3. Як класифікуються елеватори? 

4. З яких вузлів складається ключ УМК-1? 

5. Якими буровими ключами комплектуються бурові верстати? 

6. Які операції дозволяє виконувати комплекс механізмів АСП? 

7. Яких діаметрів можуть застосовуватись бурильні труби і 

ОБТ при роботі з механізмом АСП? 

8. З яких механізмів складається комплекс механізмів АСП? 

9. Яке призначення автоматичного елеватора? 
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РОЗДІЛ 15. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА СВЕРДЛОВИНІ 

 

15.1. Обладнання для цементування і змішування компонентів 

 

Обладнання для цементування та змішування компонентів 

тампонажного матеріалу включає: цементувальнi насоснi агрегати, 

блок маніфольду (в комплекті зі станцією контролю СКЦ-3М або 

СКЦ-4), цементувальну головку, змiшувальне устатковання (цементо-

змішувальна машина, усереднювальна ємність). 

Цементувальні насосні агрегати (рис. 15.1) призначені для 

приготування, нагнітання і протискування тампонажних та інших 

розчинів у свердловину, для промивання свердловин, оброблення 

привибійної зони пласта у свердловинах, опресування труб та 

обладнання. У більшості випадків цементувальні агрегати – самохідні, 

що монтуються на шасі вантажних автомобілів. Для проведення робіт 

у складних природних умовах виготовляються спеціальні агрегати на 

санях, блоках або на гусеничному шасі. 

Рисунок 15.1 – Схема цементувального агрегата 

Основні вузли цементувального агрегату: насос високого тиску 

для нагнітання розчинів і рідин у свердловину, водяний насос з 

окремим приводом для подавання рідини (води тощо) у змішувальний 

пристрій під час приготування тампонажного розчину, маніфольд із 

запірною арматурою, розбірний металевий трубопровід високого 
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тиску для під’єднання насоса до гирла свердловини (до 

цементувальної головки), мірні ємності. 

Найбільше застосування в Україні знайшли цементувальні 

агрегати ЦА-320М, ЦА-320А (рис. 15.2), 3ЦА-400А, застосовуються 

також агрегати АС-400М1 і 5ЦА-320. Цементувальний агрегат  

5ЦА-320 може монтувавтись на рамі для транспортування 

гелікоптером, на санях для транспортування тягачем, на причепі з 

гусеницями (5ЦА-320ГБ) для транспортування по заболоченій 

території трактором С-100Б. 

Агрегат ЦА-320А відрізняється від агрегата ЦА-320М наявністю 

водоподавального блока з відцентровим насосом ЦНС38-154 або 

ЦНС38-176 замість плунжерного, з метою зниження нерівномірності 

подавання рідини у гідровакуумний змішувальний пристрій. 

 

 

Рисунок 15.2 – Схема цементувального агрегата ЦА-320 (АНЦ-

320) для свердловин 

1 – шассі автомобіля; 2 – привод; 3 – водоподавальний блок з 

насосом; 4 – насос НЦ-320; 5 – мірний бак з донними клапанами;  

6 – бачок для цементу; 7 – коліна шарнірні; 8, 9 – трубопроводи 

Насосна установка УНБ1-400×40 (рис. 15.3) застосовується для 

нагнітання різних неагресивних рідин при цементуванні, 

гідропіскоструминній перфорації, гідравлічному розриві пластів та 

інших промивально-продавочной роботах, що проводяться на 

нафтових і газових свердловинах. 
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Насосна установка монтується на базі шасі високопрохiдного 

автомобiля КрАЗ-250 і складається iз силового устаткування 

(дизельний двигун В2-500АВ-С3), триплунжерного насоса 14Т1 

(діаметри змінних плунжерів 110, 125, 140 мм; довжина ходу 160 мм), 

мiрного бака (5,5 м3 з роздiлом на половини), манiфольду, 

допомiжного трубопроводу, водонапiрного блоку, цементного бачка i 

поста управлiння. Насосна установка УНБ1-400×40 забезпечує тиск  

40 МПа і витрати 37 дм3/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15.3 – Установка насосна УНБ1-400×40 

1 – двигун; 2 – силова установка; 3 – пульт управління;4 – мірний бак; 

5 – допоміжний трубопровід; 6 – коробка передач;7 – маніфольд; 

 8 – плунжерний насос; 9 – блок подачі води; 10 – бачок для цементу 

Триплунжерний насос горизонтальний односторонньої дії 14Т1 

складається з гідравлічної, приводної частин і редуктора. Механізм 

насоса працює за наступною схемою: від коробки передач обертання 

передається на вал-шестерню редуктора, від нього на зубчасте колесо, 

яке з'єднане з корінним валом насоса зубчастою муфтою. Корінний 

вал приводить у рух шатуни за допомогою яких приводить у 

зворотньо-поступальний рух крейцкопф і плунжери. 

Водоподаючий блок, призначений для подачі чистої води у 

цементозмішувач при замішуванні цементного розчину, включає 
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відцентровий насос, коробку відбору потужності, карданні вали і 

проміжну опору. 

Маніфольд насосної установки складається з приймальної, 

напірної, наливної, відвідної ліній до основного плунжерного насоса і 

приймальної, напірної ліній до водоподаючого насоса. 

За допомогою маніфольда можна виконати наступні операції: 

– забрати воду з мірного бака і закачати її відцентровим насосом 

у змішувальний пристрій цементозмішувальної машини або окремий 

змішувач; 

– забрати воду відцентровим насосом від стороннього джерела і 

подати її у свій мірний бак або яку-небудь іншу ємність; 

– забрати цементний розчин плунжерним насосом з цементного 

бачка і подати його у свердловину; 

– прийняти плунжерним насосом глинистий розчин або іншу 

продавочну рідини з мірного бака і подати їх у свердловину; 

– наповнити мірний бак від стороннього джерела; 

– скинути рідину з плунжерного насоса у мірний бак при зарядці 

насоса або після закінчення роботи; 

– забрати плунжерним насосом промивальну рідину з 

стороннього джерела з обох сторін насосної установки і закачати її по 

нагнітальній лінії у свердловину або іншу ємність. 

Цементувальні і гідророзривні агрегати ACF 700 (рис. 15.4),  

ACF 1050 румунського виробництва призначені для виконання опера-

цій цементування стовбурів свердловин і гідророзриву пластів, а  

також для виконання інших операцій на свердловинах. Цементувальні 

агрегати є мобільними, їх встановлюють на вантажні шасі KRAZ, 

TATRA, ROMAN або МЕRCEDEC і призначені для виконання робіт 

при температурах від – 40 °C до + 40 °C. 

Необхідна потужність до трипоршневого насоса подається від  

привода WOLA 12 і Va-Ip. Двигун оснащений стандартним подвійним 

дисковим зчепленням. 

Засоби управління агрегатом централізовані, він може приводи-

тись у дію від пульта управління, розташованого на платформі. Пульт 

управління має все необхідне для управління поршневим і водяним 

насосами. 

Агрегати обладнані триплексними плунжерними насосами, які 

приводяться дизельними або електричними двигунами і механічними 

або гідромеханічними передачами.  

Цементувальні агрегати забезпечені вимірювальним резервуаром 

4 м3, із двома рівними відділеннями з внутрішнім антикорозійним 
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алюмінієвим покриттям. Вимірювальний резервуар дозволяє самос-

тійне всмоктування насосом із кожного відділення. 

 

 
 

Рисунок 15.4 – Схема цементувального і гідророзривного  

агрегата ACF 700F 

1 – автомобільне шасі ; 2 – двигун Wola; 3 – тройний (двойний) насос; 

4 – механічна коробка; 5 – резервуар 

Для виконання цементувальних операцій агрегати обладнані 

струменевим змішувачем із трьома промивальними насадками. Вода 

може поставлятися одночасно через усі три насадки. Для цементуван-

ня свердловин агрегати забезпечені струминними соплами з можливі-

стю паралельного або самостійного функціонуванням, також оснащені 

бетономішалкою з поворотним соплом. 

Для заправки мішалки водою, кожен агрегат забезпечений  

водяним насосом, що приводиться від передачі триплексного насоса 

або від власного двигуна. Також агрегати обладнані маніфольдами  

високого або низького тиску, здатними вирішувати різноманітні опе-

рації на свердловинах. 

Цементувальні і гідророзривні агрегати забезпечені штангами 1", 

2" і 4 " з швидкознімними муфтами, бачком для цементного розчину, 

установкою освітлення, пультом керування, трубопроводами високого 

тиску (25 – 30 м), шарнірними відводами тощо. 

Цементно-змішувальні установки мають в якості основних  

вузлів бункер, вантажно-розвантажувальний пристрій і пристрій для 

приготування розчинів. У більшості випадків цементно-змішувальні 

установки самохідні, які монтуються на шасі вантажних автомобілів.  
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Таблиця 15.1 – Технічна характеристика цементувального і  

гідророзривного агрегата ACF 700 

Швидкість 

Кількість 

обертів 

двигуна, 

об/хв 

Кількість 

ходів 

двойного 

насоса  

за хв 

Максимальний  

робочий тиск, бар 

Теоретична продук-

тивність, л/хв 

Діаметр поршня, 

мм 
Діаметр поршня, мм 

100 115 125 100 115 125 

І 

700 17,58 

700 530 450 

99 131 155 

900 22,61 128 169 200 

1100 27,63 156 206 244 

1250 31,40 177 235 277 

ІІ 

700 23,94 

525 400 330 

135 179 211 

900 30,78 174 230 272 

1100 37,62 212 281 332 

1250 42,76 242 320 378 

ІІІ 

700 32,49 

390 290 250 

183 243 287 

900 41,77 236 312 369 

1100 51,05 288 382 451 

1250 58,01 328 434 512 

IV 

700 42,85 

290 220 180 

242 320 378 

900 55,09 311 412 486 

1100 67,33 380 503 595 

1250 76,52 432 572 676 

V 

700 57,36 

220 160 140 

324 429 509 

900 73,75 417 551 651 

1100 90,14 509 674 796 

1250 102,43 579 766 905 

VI 

700 78,11 

160 120 100 

441 584 690 

900 100,42 568 751 887 

1100 122,74 694 918 1084 

1250 139,48 788 1043 1232 

VII 

700 105,97 

120 90 75 

599 792 936 

900 136,25 770 1019 1204 

1100 166,53 941 1245 1470 

1250 189,24 1070 1415 1672 

VIII 

700 139,78 

90 65 55 

790 1045 1235 

900 179,71 1016 1344 1588 

1100 219,65 1242 1642 1940 

1250 249,60 1411 1866 2205 

Stroke продуктивність, л/хв 5,65 7,47 8,83 

Змішувальні установки. Є два типи змішувальних установок: із 

механічним і пневматичним розвантаженням бункера. Цементно-
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змішувальна установка 2СМН-20 призначена для спільної роботи з 

цементувальним агрегатом, від насоса якого вода під тиском не нижче 

0 7 – 0,8 МПа подається у змішувальний пристрій.  

Змішувальна установка УЗ6-30 (рис. 15.5) призначена для транс-

портування сухих тампонажних матеріалів (до 11 т) і приготування 

тампонажних розчинів. Установка змонтована на шасі автомобіля 

КрАЗ-250 і складається з бункера (об’єм 14,5 м3), гідровакуумного 

змішувального пристрою (працює на основі принципу струминного 

насоса), завантажувального (подавання 15 т/год) і дозувальних (пода-

вання до 132 т/год) гвинтових конвеєрів, коробки передачі потужності 

від двигуна автомобіля, системи керування і допоміжного обладнання. 

Змішувальна установка УЗ6-30 забезпечує одержання тампонажного 

розчину з густиною 1300 – 2400 кг/м3 при максимальній продуктивно-

сті 27 дм3/с (при густині 1850 кг/м3) і тиску 1,5 – 2 МПа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15.5 – Схема змішувальної установки УЗ6-30Н(У) 

1 – коробка відбору потужності; 2 – карданні вали; 3 – привод зава-

нтажувального шнека; 4 – завантажувальний шнек; 5 – завантажу-

вальна воронка; 6 – бункер; 7 – вібратор; 8 – приймальна камера;  

9 – дозувальні шнеки; 10 – змішувальний пристрій; 11 – домкрати;  

12 – автомобільне шасі КрАЗ-250 

Змішувальна установка УС5-30 (рис. 15.6) призначена для 

транспортування сипкого матеріалу (11 т), пневматичного подавання 

його і приготування тампонажних розчинів (густина 1300–2400 кг/м3; 

продуктивність 30 дм3/с за густини 1850 кг/м3). Установка змонтована 

на шасі автомобіля КрАЗ-250 і складається з двох бункерів (об’ємом  

4 м3), ротаційного компресора, пневматичної системи завантаження і  

розвантаження тампонажного матеріалу, сепаратора, змішувального  
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пристрою (гідроструминного типу) з приймальною лійкою, коробки 

відбору потужності від двигуна автомобіля, системи управління, 

трубопроводу і допоміжних рукавів. Принцип дозування: аерований 

цемент подається через сепаратор і зсипається через лійку у 

змішувальний пристрій. 

 

 

 

Рисунок 15.6 – Змішувальна установка УС5-30 

1 – автомобільне шасі КрАЗ-250; 2 – коробка відбору потужності  

з карданним валом; 3 – ротаційний компресор РКВН-6/1;  

4 – пневмосистема розвантажування і завантажування 

тампонажного матеріалу; 5 – продуктопровід; 6 – бункери;  

7 – система керування; 8 – сепаратор; 9 – приймальна лійка 

Усереднювальні установки призначені для обробки тампонажних 

розчинів у процесі їх приготування при цементуванні нафтових і газо-

вих свердловин. Основне призначення – пониження коливань густини 

тампонажного розчину при його приготуванні або накопиченні окре-

мих порцій з наступним відкачуванням. Крім того, установку застосо-

вують для приготування буферних та інших робочих рідин, що міс-

тять важкорозчинні речовини. Установка працює тільки у комплексі з 

насосними і змішувальними установками, призначеними для цементу-

вання нафтових і газових свердловин. 

Усереднювальна установка УО (рис. 15.7) являє собою резервуар 

5 з перемішуючим пристроєм 6 всередині, змонтованим на шасі триві-

сного автомобіля 1. У нижній частині задньої стінки резервуара роз-

ташована горловина 7 із встановленим у ній фільтром. До горловини 

прикріплений колектор 10, виконаний з труби діаметром 168 мм і  

забезпечений запірним пристроєм 9 та патрубком 8 для під'єднання 

цементувальних агрегатів за допомогою приймальних рукавів для від-

качування обробленого розчину з резервуару. Пристрій для перемішу-

вання 6 складається із двох стрічкових мішалок, лопаті яких спрямо-

вані по спіралі в різні боки. При обертанні мішалок утворюються два 
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зустрічних потоки, що сприяють кращому перемішуванню розчину. 

Форма днища резервуара, розміри і конструкції мішалок виконані з 

урахуванням зменшення до мінімуму застійних зон.  

Привод пристрою для перемішування забезпечується ходовим 

двигуном шасі автомобіля через коробку відбору потужності 13,  

карданну передачу 12 і ланцюгову трансмісію 2. Вали пристрою для 

перемішування розташовані на кінцевих і проміжних опорах. 

У центрі резервуара встановлено мірну лінійку з ціною поділок 

0,5 м3, що призначена для контролю за об’ємом розчину, який надхо-

дить або відкачується з резервуара. Резервуар установки відкритого 

типу (без даху), що зручно при монтажі і ремонті мішалок та обслуго-

вуванні установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15.7 – Установка усереднювальна УО 

1 – шасі автомобіля; 2 – ланцюгова трансмісія; 3 – сходи; 4 – містки 

з поручнями; 5 – резервуар; 6 – пристрій для перемішування; 7 – гор-

ловина; 8 – патрубок; 9 – запірний пристрій; 10 – колектор; 11 – дом-

крати; 12 – карданна передача; 13 – коробка відбору потужності 

Над резервуаром розташовані містки з поручнями 4 і сходи 3. На 

рамі закріплено чотири домкрати 11, які встановлюються в робоче  

положення перед заповненням резервуара для забезпечення стійкості 

установки у процесі роботи. Резервуар обладнаний наливними стоя-

ками, пристосованими для подачі розчину безпосередньо від цемент-

но-змішувальної машини або цементувального агрегату. 

Робота установки забезпечується обертанням мішалок із певною 

швидкістю. 

Станція контролю і управління процесом цементування сверд-

ловин (СКЦ-3М, СКЦ-4) призначена для автоматичного безперервного 

контролю і реєстрації на гирлі свердловини основних технологічних 
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параметрів процесу цементування свердловини в реальному часі: гус-

тини рідини, що закачується у свердловину, тиску нагнітання, миттє-

вої витрати і сумарного об’єму закачаної рідини. Станція працює в 

парі з блоком маніфольду 1БМ-700 на якому встановлені первинні  

датчики густини, тиску, витрат рідини. 

Самохідний блок маніфольда 1БМ-700 (рис. 15.8) призначений 

для обв'язки насосних установок між собою і з гирловим обладнанням 

при нагнітанні рідини у свердловину. Блок маніфольда складається з 

напірного і приймально-роздавального колекторів, комплекту труб із 

шарнірними з'єднаннями і підйомної стріли. 

Рисунок 15.8 – Блок маніфольда 1БМ-700 

1 – шасі автомобіля; 2 – поворотна стріла; 3 – напірний комплект 

труб з фланцями; 4 – напірний допоміжний трубопровід;  

5 – роздатковий колектор; 6 – допоміжний шланг 

Напірний колектор складається з трьох клапанних коробок із 

шістьма відводами, які служать для приєднання напірних ліній 

насосних установок. З одного боку до кожної клапанної коробки 

прикріплений прохідний кран із зубчастим сектором, з іншого 

прикріплена центральна труба, що закінчується трійником із 

запобіжним клапаном і двома патрубками з пробковими кранами та 

накидними гайками для приєднання напірних трубопроводів, якими 

оснащена арматура гирла свердловини. Кожен відвід обладнаний 

зворотним клапаном. 

Приймально-роздавальний колектор служить для подачі робочої 

рідини до насосних установок. Колектор являє собою трубу з 

привареними до неї десятьма ніпелями, до кожного з яких 
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прикручений пробковий кран. На колекторі встановлений запобіжний 

клапан багаторазової дії. 

Блок маніфольда оснащений насосно-компресорними трубами 

допоміжного напірного трубопроводу з шарнірними колінами. 

На платформі автомобіля знаходиться майданчик для перевезення 

гирлової арматури, яка навантажується і розвантажується за 

допомогою поворотної стріли блоку маніфольда. 

Застосування блоку маніфольда при цементуванні свердловин, 

гідравлічному розриву пласта і гідропіскоструминній перфорації 

скорочує час монтажу і демонтажу комунікації обв'язки установок 

між собою і з гирловою головкою і значно спрощує ці операції. 

Головка цементувальна унiверсальна ГЦУ (рис. 15.9, 15.10, 15.11) 

призначена для обв’язування гирла свердловини під час цементування 

в один або бiльше ступенiв з одночасним розходжуванням обсадних 

колон, а також для манжетного цементування. Головка має перепуск-

ний пристрій, який вирівнює тиск у порожнинах корпусу і нижче роз-

ділювальної пробки, а також сигнальну систему початку руху цемен-

тувальних пробок. Головка забезпечує обв’язування обсадних колон 

дiаметром 140 – 340 мм i розрахована на робочi тиски 10 – 40 МПа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15.9 – Загальний вигляд головки цементувальної  

універсальної ГЦУ 

Головки цементувальні (табл. 15.2) можуть виготовлятися з  

короткою трикутною різьбою, з трапецеїдальною різьбою ОТТМ, 

ОТТГ, а також із різьбою Батресс за стандартами Американського  

нафтового інституту (API). 
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Рисунок 15.10 – Головка цементувальна універсальна ГЦУ 

1 – запобіжний перехідник; 2 – патрубок; 3 – кришка; 4 – гайка; 

5 – протискувальний кран; 6 – цементувальний кран; 7 – швид-

коз’ємне з’єдння; 8 – промивальний кран; 9 – корпус; 10 – манометр; 

11 – роз’єднувач середовища; 12 – фіксатор; 13 – покажчик початку 

руху пробки 

Таблиця 15.2 – Технічні характеристики цементувальних 

головок 

Показники 

ГЦУ-

140/146 

ГЦУ-

168 

ГЦУ-

178 

ГЦУ-

245 

ГЦУ-

324 
ГУЦ-

140 –

168 

ГУЦ-

219 –

245 
ГЦУ-

146/146 

ГЦУ-

168А 

ГЦУ-

178А 

ГЦУ-

245А 

ГЦУ-

324А 

Умовний  

діаметр, мм 

140 – 

146 
168 178 245 324 

140, 

146, 

168 

219, 

245 

Максимальний 

робочий тиск, 

МПа 

40,0 40,0 32,0 32,0 10,0 40,0 32,0 

Внутрішній 

діаметр голов-

ки, мм 

130 144 152 209 295 144 209 

Маса, кг 222 298 342 420 546 270 354 
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Рисунок 15.11 – Головка цементувальна універсальна ГЦУ 

1 – пробковий кутовий триходовий кран; 2 – нижній боковий відвід; 

3 – корпус; 4 – кришка; 5 – манометр; 6 – триходовий кран; 

7 – розділювальний пристрій; 8 – натискна гайка; 9 – верхній бічний 

відвід; 10 – пробковий кран, 11 – стопорний гвинт; 12 – розділювальна  

цементувальна пробка 

 

 

 

Контрольні питання 

1. Яке призначення цементувальних насосних агрегатів? 

2. Для чого призначений блок маніфольда? 

3. Для чого призначена цементувальна головка? 

4. Яке призначення цементно-змішувальної установки? 

5. Яке призначення усереднювальної установки? 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ, ВИКОРИСТАНИХ 

У НАВЧАЛЬНОМУ ПОСІБНИКУ 

 

Бурова  вежа – конструкція (споруда), яка встановлюється над 

гирлом свердловини для проведення вантажно-підіймальних операцій 

при бурінні, кріпленні, освоєнні, випробуванні і ремонті свердловин. 

Бурова установка – комплекс бурового обладнання і споруд, 

призначених для буріння свердловин. Склад вузлів бурової установки, 

їх конструкція визначається призначенням свердловини, умовами і 

способом буріння. 

Буровий вертлюг – елемент бурової установки, що забезпечує 

вільне обертання бурильної колони з одночасним підведенням проми-

вальної рідини в колону. 

Буровий насос – гідравлічна машина для нагнітання промиваль-

ної рідини у свердловину з метою очищення вибою і стовбура від  

вибуреної породи та винесення її із свердловини, охолодження доло-

та, створення гідромоніторного ефекту при бурінні струминними  

долотами, приведення у дію вибійних гідравлічних двигунів. 

Вібраційне сито – просіюючий пристрій, що застосовується для 

первинного очищення промивальної рідини від вибуреної породи для 

видалення великих часток розміром більше 75 мкм. 

Муловідділювач – пристрій системи очищення промивальної 

рідини в якому для очищення рідини від вибуреної породи використо-

вуються гідроциклони з діаметром конусів 4 дюйми, які можуть вида-

ляти дрібнодисперсні частинки вибуреної породи розміром 12 – 74 мкм.  

Основа бурової установки – металева споруда у складі бурової 

установки висотою від 3 до 8,5 м, що складається з окремих зварних 

блоків, які стикуються між собою болтами, стяжками та іншими шви-

дкороз'ємними з'єднаннями. 

Пісковідділювач – пристрій системи очищення промивальної 

рідини в якому для очищення рідини від вибуреної породи використо-

вуються гідроциклони з діаметром конусів 8, 10 або 12 дюймів, які 

можуть відокремлювати частинки породи розміром 47 – 76 мкм.  

Поліспа ст – таль, вантажопідйомний пристрій, з кількох рухо-

мих блоків, які огинає канат (або трос), що призначений для виграшу 

в силі (силовий поліспаст) або у швидкості (швидкісний поліспаст). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Превентор – пристрій, що встановлюється на гирлі свердловини, 

що буриться, для герметизації і попередження викиду з неї рідини або 

газу (фонтанування) при бурінні чи капітальному ремонті.  

Роторна бурова установка для вертикального буріння 

(RVDS) – запрограмоване саморегулювальне бурильне обладнання 

для буріння вертикальних свердловин. 

Талевий блок – рухома частина талевої системи при спуско-

підіймальних операціях. 

Силовий привод бурового комплексу – сукупність двигунів і 

регулюючих їх роботу пристроїв, що здійснюють перетворення пали-

вної або електричної енергії у механічну, управління перетвореною 

механічною енергією і передачу її до виконавчих органів бурової 

установки (насоса, ротора, лебідці тощо). 

Талевий механізм (талева система) – вантажонесуча частина 

бурової установки, що являє собою поліспаст, який складається з  

кронблока і талевого блока, які огинає сталевий канат. 

Торсіон (пруж ина кручення) – стрижень, кінці якого защемлені 

в деталях, що зазнають пружного кутового зміщення (деформації кру-

чення). Защемлення виконується, наприклад, за допомогою шліцьово-

го з'єднання.  

Цементувальні насосні агрегати – агрегати, призначені для 

приготування, нагнітання і протискування тампонажних та інших 

розчинів у свердловину, для промивання свердловин, оброблення 

привибійної зони пласта у свердловинах, опресування труб та 

обладнання. 

Центрифуга – машина для розділення гідросумішей (пульп,  

суспензій) на тверду та рідку фази під дією відцентрової сили. Вико-

ристовується як остання ступінь очищення промивальної рідини.  

Осадова центрифуга призначена для видалення частинок вибуреної 

породи розміром до 4 – 7 мкм. 

Шинно-пневматичні муфти (ШПМ) – гнучкі зчіпні фрикційні 

муфти обтискувального типу. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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УКРАЇНСЬКО–АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 

БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Бурильна головка – drilling head 

Бурильна колона – drill pipe string, drill column 

Бури льні труби – drill pipes 

Буріння – drilling, boring 

Бурова вежа – drilling rig, derrick  

Бурова лебідка – draw works, bore winch 

Бурове  долото  – drilling bit, bore bit 

Бурови й верста т (станок) – drill, borer, drilling rig, drillrig 

Буровий вертлюг – swivel, shackle 

Буровий насос – slush (mud) pump 

Бурова  платформа – drilling platform 

Верхній привод – top drive 

Вібраційне сито – vibrating screen 

Вимірювання у процесі буріння – Measurement While Drilling (MWD) 

Гідроцикло н – hydrocyclon, hydraulic cyclone 

Головна вкладка (ротора) – master bushing 

Електробур – electric drill 

Капітальний ремонт – overhaul 

Каротаж у процесі буріння – Logging While Drilling (LWD) 

Компоновка низу бурильної колони – Bottom Hole Assembly (BHA) 

Кронбло к – crown block 

Межа міцності на розрив – tensile yield strength 

Моторизована керована система – Motary Steerable System (MSS) 

Обертальне буріння – rotary drilling 

Обсадна колона – casing string 

Підіймальне устаткування – hoisting plant 

Превентор – blowout preventer 
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Противикидне обладнання – outburst prevention equipment, 

blowout equipment, blowout preventor equipment 

Роторно-керована система – Rotary Steerable System (RSS) 

Свердлови на – well, drilling hole, borehole 

Свердловинне обладнання – well head equipment 

Силова установка – power rig 

Талевий блок – travelling (tackle) block 

Термін служби обладнання – useful life of equipment 

Тиристор
14

 – Silicon/Semiconductor Controlled Rectifier, SCR 

Турбобур – turbodrill 

Швидкість обертання – rotary speed 

                                                           
14

 напівпровідниковий прилад вентильного типу або напівпровідниковий керований  

вентиль 
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