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Одним з ключових чинників, які вплива-
ють на успішність та ефективність буріння све-
рдловин, є тип і якість бурового розчину. Буро-
вий розчин та режим промивання повинні за-
безпечувати: стійкість стінок cвердловини, ви-
нос шламу, попередження прихоплень буриль-
ного інструменту, зниження сил тертя, макси-
мальне збереження колекторських властивос-
тей привибійної зони пласта. Для збереження 
необхідних технологічних властивостей до бу-
рового розчину необхідно ще додавати ряд реа-
гентів, в тому числі і змащувальні домішки.  

Важливість використання змащувальних 
домішок полягає у зменшенні тертя за рахунок 
адсорбційного шару на поверхні розділу фаз. 
Відомо, що змащувальні властивості мають бу-
рові розчини, оброблені поверхнево-активними 
речовинами (ПАР). Застосування змащуваль-
них домішок сприяє підвищенню проходки на 
долото і механічної швидкості буріння [1]. 
Змащувальні домішки знижують також тертя 
між бурильними трубами і стінками свердло-
вини. 

Традиційними змащувальними домішками 
є нафта, графіт і СМАД [2]. Разом з тим, широ-
кого застосування починають набувати змащу-
вальні домішки нового покоління, такі як оли-
ворозчинні неіоногенні ПАР, розчинені у вуг-
леводнях [3]. Широко застосовуються як зма-
щувальні домішки моноетаноламіди синтетич-
них жирних кислот, розчинені у моторних мас-
тилах [4], змащувальні композиції для бурових 
розчинів на водній основі [5], змащувальні до-
мішки типу Лубри-М [6], ФК-2000 [6], ДСБ-
4ТТП [7], СОНБУР-1103 [8].    

В НДПІ ВАТ ”Укрнафта” досліджуються 
різноманітні змащувальні домішки до бурових 
розчинів. Розглядаються можливості викорис-
тання змащувальних домішок для різних типів 
бурових розчинів з метою попередження при-
хоплень, а також як компоненту при установці 
ванн при ліквідації прихоплень внаслідок пере-
паду тиску. 

При визначенні коефіцієнта потенційного 
прихоплення враховують як статичний коефіці-

єнт тертя глинистої кірки (об’ємний коефіцієнт 
прихоплення на одиницю площі глинистої кір-
ки), так і товщину глинистої кірки, яка спричи-
няє виникнення прихоплення бурильного ін-
струменту. Буровий розчин з невеликою тов-
щиною глинистої кірки (від 0,5 до 1,0 мм) 
більш безпечний щодо можливості виникнення 
прихоплення, ніж буровий розчин з великою 
товщиною глинистої кірки (більше 3 мм). Сут-
тєве значення мають також компонентний 
склад та структурні характеристики фільтра-
ційних кірок. Для оцінювання протиприхватних 
властивостей розчину визначають коефіцієнт 
потенційного прихоплення.  

Для визначення змащувальної здатності 
бурового розчину використовують прилад 
Sticking Tester OFI (США) [9], принцип роботи 
якого базується на вимірюванні коефіцієнта 
тертя між обертовим тест-кільцем і нерухомим 
тест-блоком, що занурені в буровий розчин.  

В лабораторних умовах порівнювали ефек-
тивність антиприхоплювальної дії аміновміщу-
ючих змащувальних домішок шляхом визна-
чення коефіцієнта потенційного прихоплення. 

З метою оцінювання ступеня впливу зма-
щувальних домішок досліджувались СМАД, 
асфасол, сульфовані асфальти, солтекс, СБР, 
Лабрикол СЗД, ДЗ-10, натрієве мило СЖК. 
Встановлено, що після додавання змащуваль-
них домішок коефіцієнт потенційного прихоп-
лення бурового розчину знижувався (табл. 1). 

Дослідження засвідчили ефективність зма-
щувальних домішок в зниженні коефіцієнта 
потенційного прихоплення бурового розчину. 

Встановлено, що з усіх застосованих зма-
щувальних домішок найбільш ефективним є 
домішок СБР. Крім того, оптимальним є вміст 
2% СБР (табл. 2). 

Змащувальний домішок СБР також ефек-
тивно знижує коефіцієнт тертя кірки (КТК). 
Результати досліджень наведено в табл.3. 

Як видно з таблиці 3 (аналізи 1-4), у випа-
дку обробки прісної бентонітової суспензії оп-
тимальне додавання реагенту СБР становить 
2% і дає змогу при цьому досягти зменшення 
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значень коефіцієнта тертя кірки вдвічі (від 0,37 
до 0,19). Збільшення домішку до 4% сприяло 
незначному зменшенню водовіддачі, однак 
практично не впливало на зниження КТК. 

У випадку обробки засоленої бентонітової 
суспензії додавання СБР становить 2% і дозво-
ляє зменшити КТК від 0,3 до 0,18 (табл. 3, ана-
лізи 5-6). 

Під час оброблення бурових розчинів за-
лежно від їх складу та вихідних характеристик 
оптимальною може бути концентрація реагенту 
від 2% до 4% (табл. 3, аналізи 8-16).   

Дослідження впливу змащувального домі-
шку Лабрикол СЗД на зміну параметрів глини-
стих суспензій та бурових розчинів засвідчили, 
що крім покращання властивостей фільтрацій-
них кірок, спостерігається її позитивна дія на 

Таблиця 1 – Результати досліджень змащувальних домішок до бурового розчину 

Тип змащувальної домішки Коефіцієнт потенційного прихоплення 
Вихідний буровий розчин 8,9 
№ 1 + 2% СМАД 4,9 
№ 1 + 2% асфасолу 8,2 
№ 1 + 2% сульфованого асфальту № 1 8,4 
№ 1 + 2% сульфованого асфальту № 2 7,4 
№ 1 + 2% сульфованого асфальту № 3 8,1 
№ 1 + 2% солтексу 6,9 
№ 1 + 2% СБР 4,2 
№ 1 + 2% ДЗ-10 4,5 
№ 1 + 2% натрієвого мила СЖК 4,4 

 
Таблиця 2 – Результати досліджень з визначення оптимального вмісту  

змащувальної домішки СБР 

Тип змащувальної домішки Коефіцієнт потенційного прихоплення 
Буровий розчин + 1% СБР 7,9 
Буровий розчин + 2% СБР 4,2 
Буровий розчин + 4% СБР 4,6 
Буровий розчин + 6% СБР 5,1 

 
Таблиця 3 – Результати дослідження змащувальної домішки СБР 

№  
аналізу Досліджувана рідина Фільтрація, 

см3/30 хв Кірка, мм КТК 

1 Бентонітова суспензія  
10% концентрації 12 2 0,37 

2 № 1 + 2% СБР 10 2 0,19 
3 № 1 + 4% СБР 11 3 0,33 
4 № 1 + 6% СБР 9,5 3 0,23 

5 Бентонітова суспензія 
5% концентрації + 10% NaCl  30 6  0,3 

6 № 5 + 2% СБР - 3 0,18 

7 Буровий розчин з свердловини 
5-Верхньо-Масловецька 9 2  межі заміру 

8 № 7 + 2% СБР 9 2,5 0,14 
9 № 7 + 4% СБР 9,5 3 0,29 

10 Буровий розчин з свердловини 
143-Анастасівська 7 2 0,3 

11 № 10 + 2% СБР 5,3 1 0,036 
12 № 10 + 4% СБР 5,3 плівка 0,054 
13 № 10 + 6% СБР 4,8 плівка 0,15 

14 Буровий розчин з свердловини 
141-Бугруватівська 8,5 1,5 0,06 

15 № 14 + 2% СБР 7 1 0,07 
16 № 14 + 4% СБР 7 1 0,06 
 



Наука — виробництву № 4(17) • 2005
 

 91 

зміну структурно-реологічних та фільтраційних 
характеристик. Під час додавання до прісної 
або слабомінералізованої (5% NaCl) бентоніто-

вої суспензії Лабриколу СЗД в кількості 2% 
спостерігається ущільнення кірки, зниження ко-
ефіцієнта зсуву кірки (КЗК) на 30-40% (табл. 4). 

 
Висновки 
Змащувальні домішки СБР та Лабрикол 

СЗД сумісні з реагентами, що застосовуються 
для стабілізації бурових розчинів, зокрема ССБ, 
КССБ, КМЦ, ПАЦ, ОЕЦ, ГПАА, гіпаном, КР та 
іншими. 

 Змащувальний домішок Лабрикол СЗД 
технологічно ефективний у застосуванні, тобто 
диспергується та самоемульгується в бурових 
розчинах на водній основі. Оптимальний вміст 
його становить 2-3% (для покращання змащу-
вальних властивостей) і 2-5% (для покращання 
фільтраційних характеристик, підвищення ста-
більності за структурно-реологічними показни-
ками). 

Проведено дослідження протиприхоплю-
вальної дії змащувального домішку СБР на ко-
нтакті ”метал-глиниста кірка” з використанням 
приладу Sticking Tester OFI. Встановлено, що за 
значенням коефіцієнта потенційного прихоп-
лення оптимальним є вміст 2% СБР. 
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Таблиця 4 – Результати дослідження дії змащувальної домішки Лабрикол СЗД  
при додаванні на технологічні властивості промивальних рідин 

Показники властивостей 
Досліджувана  

рідина 
умовна 

в’язкість,  
с 

пластична 
в’язкість, 

мПас 

динамічне 
напруження 
зсуву, дПа 

фільтрація, 
см3/30 хв 

товщина 
кірки, мм КЗК 

Глиниста суспензія +  
3% КССБ + 0,15% КМЦ 24 18 64 14 0,5 0,34 

№ 1 + 1% Лабрикол СЗД 44 19,5 96 12 ”плівка” 0,16 
№ 1 + 3% Лабрикол СЗД 90 29 103 11,5 ”плівка” 0,16 
№ 1 + 5% Лабрикол СЗД 180 23 175 9 ”плівка” 0,12 
№ 4 + 20% нафти 196 22 264 8 ”плівка” 0,068 
Буровий розчин  
(=1280 кг/м3, Sф=7,8%) 68 12,5 36,7 9 ”плівка” 0,128 

№ 6 + 2% Лабрикол СЗД 88 19,7 42,7 7,5 ”плівка” 0,038 
№ 1 + 2% сріблястого 
графіту 26 18,6 55 14 ”плівка” 0,25 

№ 1 + 1% СМАД 48 20 84 13 ”плівка” 0,25 
№ 1 + 10% нафти 28 18 62 14,5 ”плівка” 0,25 

  


