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ВСТУП 
Навчальна дисципліна    Технологія буріння                        
                       (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «   Бакалавр      » галузі знань «Прирородничі науки»   
     (зазначити відповідний рівень)                                    (зазначити) 

з напряму підготовки   040103 – «Геологія»  ,  
                             (шифр і назва напряму підготовки) 
спеціальності ___________________________ 

        (шифр і назва спеціальності) 

Дана дисципліна  є дисципліною за вибором                                                                                             
   (нормативна, за вибором) 

за спеціальністю_______________  спеціалізацією «Геологічна зйомка, пошуки і 
розвідка родовищ корисних копалин», «Геологія нафти і газу»                                                      
                            (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

Викладається у другому семестрі   третього  курсу  бакалавратури в обсязі –  
                         108                              год.   

(зазначається загальний обсяг) 

( 3,0 кредита ECTS) зокрема:  лекції – 42  год, практичні 14 год., самостійна робота – 
52 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з геологічними умовами, технічними 
засобами і методичними прийомами виконання пошукових і розвідувальних робіт, в 
першу чергу буріння свердловин будь-якого призначення. 

Завдання – розгляд способів буріння розвідувальних свердловин і технології 
виконання бурових робіт при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин; 
опанування основними відомостями про бурові розчини; розгляд загальних даних про 
спеціальні роботи в свердловинах; вивчення основних виробничих процесів при 
бурінні і обладнанні свердловин на нафту. газ, воду. 

Структура курсу – дисципліна складається з двох змістових модулів. Перший 
включає тему 1; другий – тему 2. Завершується курс заліком. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  
- теоретичний матеріал в обсязі всього курсу «Технологія буріння», що передбачений 
навчальним планом; 
- основні сучасні способи і методи буріння геологорозвідувальних свердловин; 
- головні технологічні операції при бурінні свердловин; 
- промивання свердловин, призначення і види промивальних агентів, параметри 
глинистих розчинів; 
- технологічні процеси, що здійснюються під час буріння свердловин на воду. 
вміти:  
- розраховувати необхідні параметри при бурінні свердловин на воду; 
- класифікувати гірські породи за фізико-механічними властивостями; 
- орієнтуватись у застосуванні в буропідривних роботах промислових вибухових 
речовин; 
- визначати параметри глинистих розчинів. 



 4 

Місце дисципліни «Технологія буріння» є одним з основних в структурно-
логічній схемі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр геології», оскільки є 
дисципліною, що формує у студентів знання про геологічні умови, технічні засоби і 
методичні прийоми виконання геологорозвідувальних робіт. При вивченні дисципліни 
студентам необхідні знання з загальної геології, мінералогії, фізики, хімії тощо. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Загальна геологія», «Геологорозвідувальна 
справа», «Структурна геологія та геокартування», «Геологія родовищ корисних 
копалин», «Геофізичні методи досліджень». 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входить тема 1, змістовий модуль 2 (ЗМ2) - тема 2. 

Обов’язковим для заліку є отримання студентом за два змістових модулі не меньш ніж  20 
балів.                                                                                                                                           
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ 2  
Min.– 18 

балів 
Max.– 30 

балів 
Min.– 18 

 балів 
Max.– 30  

балів 
Модульна 
контрольна робота 1 18 30   
Модульна 
контрольна робота 2   18 30 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів до складання іспиту не допускаються деканатом.. Рекомендований 
мінімум 36 балів. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

 модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Залік Підсумкова  

оцінка 
Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

 
 
При цьому, кількість балів: 

 1-20 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни; 

 21-59  відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64  відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 – 84  відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89  відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100  відповідає оцінці «відмінно». 

 
 



 5 

Шкала відповідності (за умови заліку) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Основи буріння свердловин 
 
Тема 1. Поняття про свердловину, її призначення і способи буріння (56 год.). 

Бурова свердловина: елементи, параметри, техніка, технологія буріння; фізико-
механічні властивості гірських порід, що безпосередньо впливають на процес 
руйнування; класифікація порід за міцністю, буримістю; класифікація свердловин за 
призначенням: опорні, параметричні, структурні, пошукові, розвідкові, 
експлуатаційні, технічні, спеціальні та ін. Технічний розріз свердловин, кріплення 
обсадними трубами, способи, матеріали. Механічне буріння: обертальне, ударно-
канатне, ударно-обертальне, вібробуріння. Методи буріння: пошуково-розвідувальні 
свердловини, глибокі, надглибокі; колонкове буріння – алмазне, твердосплавне, 
дробове як основний спосіб отримання непорушених зразків із штучних відслонень. 
Буріння роторне, турбобуром та електробуром, - переваги і недоліки, застосування 
при проходженні гірничих порід різної міцності і на різні глибини в залежності від 
призначення свердловини.  

Основні поняття про промивання свердловин: призначення, вимоги до складу і 
якості бурових розчинів в залежності від геологічних умов і технічних особливостей 
проходження свердловин. Глинистий розчин як колоїдно-суспензійна система, 
мінералогічний склад глин, визначення параметрів глинистих розчинів – густина, 
умовна в'язкість, статичне напруження зсуву, стабільність та ін.; хімічна обробка, 
обважнення глинистих розчинів. Полімерглинисті, безглинисті, інгібіровані, 
солестійкі бурові розчини. Використання води в якості промивальної рідини; бурові 
розчини на нафтової основі, буріння свердловин з очищенням забою повітрям або 
газом, аеровані промивальні рідини та піни.              

 
Змістовий модуль 2. Буріння різних за призначенням свердловин 

 
Тема 2. Технології буріння свердловин в різних геологічних умовах (52 год.). 

Буріння нафтових та газових свердловин, основи нафтогазової геології, 
органічна та неорганічна теорії походження нафти; класифікація нафтових покладів: 
за фазовим станом та якісним складом, з врахуванням геологічної будови, типу 
резервуарів, пасток, форми нафтонасиченого тіла. Методи пошуків і розвідки родовищ 
нафти і газу: геологічна зйомка, геофізичні, геохімічні. Типи нафтових родовищ: 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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антиклінальних піднять, насунених покривів, монокліналей, рифогенних та ерозійних 
виступів, синклінальних прогинів. Способи експлуатації нафтових свердловин, 
технологія промивання, вибір типу бурового розчину, особливості режиму глибокого 
буріння різними методами. Буріння свердловин на воду: способи, конструкція 
водоприймальної частини, розкриття і освоєння водоносних горизонтів, типи фільтрів, 
вимоги до водозабірних свердловин.  

Викривлення свердловин: причини, боротьба, прилади для вимірювання 
викривлення. Буріння похило-спрямованих, багатостовбурних, горизонтально 
розгалужених і горизонтальних свердловин. Кущове буріння. Морське буріння: 
надводні та підводні бурові установки, естакади, стаціонарні морські платформи, 
занурювальні платформи, напівзанурювальні установки, бурові судна. Буріння 
неглибоких свердловин з льоду, зі стаціонарних основ, із всюдиходів-амфібій, з 
малотоннажних суден, барж, понтонів, а також з підводних човнів та апаратів і з 
морського дна.   

Ускладнення в процесі буріння свердловин: обрушення стінок, попередження і 
боротьба з поглинаннями бурового розчину, попередження газових, нафтових і 
водяних проявів та боротьба з ними, особливості буріння в умовах сірководневої 
агресії. Види аварій в бурінні, їх причини і заходи попередження, прихвачення 
бурового інструменту, обривання колони бурильних і обсадних труб, долот, забійних 
двигунів і т. п., падіння металевих предметів в свердловину. Ліквідація аварій, 
ловильний інструмент і робота з ним, організація робіт при аварійних ситуаціях.   

 
  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  
 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

Лекції Практичні С/Р 

Змістовий модуль 1   Основи буріння свердловин 
Тема 1. Поняття про свердловину, її призначення і способи буріння 

1 Загальні відомості про буріння розвідувальних свердловин   2  2 

2 Фізико-механічні властивості гірських порід 2 2 3 

3 Класифікація і призначення свердловин 2  3 
4 Кріплення та конструкція свердловин 2 2 3 
5 Способи буріння пошуково-розвідувальних свердловин 2  3 
6 Основи колонкового буріння 4 2 3 

7 Буріння роторне, турбінне і електробуром 2  3 

8 Технологія буріння надглибоких свердловин  2 2 3 

9 Промивання свердловин і бурові розчини 4  3 

 Модульна контрольна робота 1    
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Змістовий модуль 2   Буріння різних за призначенням свердловин 
Тема 2. Технології буріння свердловин в різних геологічних умовах 

10 
Утворення нафти і нафтових покладів; пошуки, розвідка і 
розробка родовищ 2 2 3 

11 Скупчення нафти і газу та їх класифікація 2  3 

12 Глибоке обертальне буріння нафтових і газових свердловин 2  3 

13 Буріння і обладнання водозабірних свердловин 2 2 3 

14 Викривлення свердловин і буріння похилих свердловин 4  3 

15 Ускладнення в процесі буріння свердловин 4  4 

16 Аварії в бурінні та способи їх ліквідації 2 2 3 

17 Особливості буріння в акваторії морів та океанів 2  4 

 Підсумкова модульна контрольна робота    

 ВСЬОГО 42 14 52 
 

Загальний обсяг 108  год., в тому числі: 
Лекцій – 42 год. 
Практичні роботи – 14 год. 
Самостійна робота –  52  год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

ОСНОВИ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 
 

Тема 1. Поняття про свердловину, її призначення і способи буріння (56 год.). 
 

Лекція 1. Загальні відомості про буріння розвідувальних свердловин – 2 год. 
Наводяться загальні дані про розвідувальні свердловини, елементи, параметри 

свердловин, приводяться історичні відомості щодо буріння. Розглядається 
класифікація сучасних способів механічного буріння розвідувальних свердловин за 
основними ознаками. Дається характеристика бурових вишок, щогл і 
вантажопідйомних пристроїв. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Опрацювати матеріал з буріння 
Кольської надглибокої свердловини: основні проблеми при бурінні, температури на 
забої, ускладнення та аварії, їх причини, наукова цінність отриманих матеріалів. 

 
Лекція 2. Фізико-механічні властивості гірських порід – 2 год. 
Розглядаються фізико-механічні властивості гірських порід, що безпосередньо 

впливають на процес буріння і залежать від цілого комплексу геологічних факторів, 
пов'язаних з їх походженням, складом та будовою, яких вони набули під дією фізико-
геологічних процесів у період літогенезу. Надається характеристика деформаційним 
властивостям, міцності, твердості, абразивності, тріщинуватості та ін. 

Практичне заняття 1. (2 год.). Буріння свердловин на воду. Вибір типу і марки 
водопідйомного обладнання.  

Визначити, яку марку водопідйомного обладнання треба використати в 
конкретному завданні на буріння водозабірної свердловини у відповідності з дебітом 
свердловини, глибиною водоносного горизонту, динамічним рівнем свердловини.   

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Засвоїти приналежність гірських порід 
до відповідних категорій у класифікаціях за міцністю (класифікація Протодьяконова),  
буримістю, стійкістю. 

 
Лекція 3. Класифікація і призначення свердловин – 2 год. 
Приводиться класифікація свердловин за призначенням: опорні, параметричні, 

структурні, пошукові, розвідкові, експлуатаційні, технічні, спеціальні та ін. 
Визначається можливість буріння свердловин для вирішення задач пошукових робіт 
на різних стадіях геологорозвідувального процесу.  

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Підготувати інформацію щодо 
застосування різних способів буріння при виконанні пошуково-розвідувальних робіт 
на різні групи корисних копалин: тверді металічні та неметалічні, рідкі та газоподібні. 

 
Лекція 4. Кріплення та конструкція свердловин – 2 год. 
Розглядаються способи кріплення стінок свердловин різними типами обсадних 

труб, цементними та глинистими розчинами; методи опускання обсадних колон, 
матеріали обсадних труб. Технічний розріз свердловин, діаметри і глибини опускання 
колон обсадних труб в залежності від геологічної будови, умов залягання, фізико-
механічних властивостей гірських порід. 
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Практичне заняття 2. (2 год.). Конструкція і технологія буріння водозабірної 
свердловини. 

Визначити категорії порід за буримістю, осьове навантаження на долото, 
швидкість обертання ротора, кількість колон обсадних труб різного діаметру, глибину 
опускання колон, діаметри шарошкових долот для буріння під кондуктор, до 
водоносного горизонту і до проектної глибини.   

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Опрацювати матеріал по 
проектуванню, забезпеченню і техніко-економічним показникам бурових робіт. 
Вивчити дані щодо розподілу і організації гідрогеологічних і геологічних досліджень 
у свердловинах в окремих геологічних організаціях. 

 
Лекція 5. Способи буріння пошуково-розвідувальних свердловин – 2 год. 
Наводяться способи буріння неглибоких свердловин (до 50-100м) переважно у 

м'яких та рихлих породах для вирішення геолого-пошукових задач, розвідці 
будівельних матеріалів і розсипних родовищ, інженерно-геологічних та 
гідрогеологічних досліджень. Ударне і обертальне механічне буріння – технологія і 
буровий інструмент; шнекове та вібраційне буріння – умови застосування в різних 
геологічних обстановках.   

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Ознайомитися з методами 
пенетраційного зондування та пенетраційно-каротажного вивчення грунтів при 
інженерно-геологічних дослідженнях, опрацювати матеріал по використанню 
установок ударного зондування та гідравлічного вдавлювання в рихлі породи.  

 
Лекція 6. Основи колонкового буріння – 4 год. 
Наводиться детальна характеристика обертального колонкового буріння. 

Розглядаються породоруйнівний інструмент, який руйнує кільцевий забій 
свердловини  (алмази, тверді сплави, дріб). Розглядається технологічний режим 
буріння твердосплавними, алмазними і дробовими коронками. Дається короткий опис 
бурових установок і інструкції з техніки безпеки при колонковому бурінні. 

Практичне заняття 3. (2 год.). Вибір способу буріння та бурової установки. 
Визначити спосіб буріння при проектуванні водозабірної свердловини в залежності 

від геологічного розрізу (роторне буріння або ударно-канатне). Переваги і недоліки 
того чи іншого способу при бурінні в конкретній геологічній обстановці. За 
параметрами глибини свердловини, початкового і кінцевого діаметрів буріння, 
вантажопідйомності лебідки обрати самохідну бурову установку. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Ознайомитися з методами і технічними 
засобами відбору керну при колонковому бурінні, його укладанням, етикетуванням,  
первинною геологічною документацією і складанням геолого-технічного наряду на 
буріння свердловин. 

 
Лекція 7. Буріння роторне, турбінне і електробуром – 2 год. 
Розглядаються сучасні методи і установки для буріння розвідувальних і 

експлуатаційних свердловин роторним способом і забійними двигунами. Приводиться 
характеристика роторних установок різного типу, породоруйнівного інструменту, 
технологічний режим і техніка безпеки при роторному бурінні і бурінні забійними 
двигунами.  
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Завдання для самостійної роботи (3 год.). Опрацювати матеріал по використанню 
турбінного буріння в різних геологічних умовах, особливості проходження 
свердловин електробуром, переваги і недоліки буріння забійними двигунами.  

 
Лекція 8.  Технологія буріння надглибоких свердловин – 2 год. 
Розглядаються мета, технологічний режим і проблеми проходження надглибоких 

свердловин. Особлива увага приділяється геологічним результатам надглибокого 
буріння, оскільки жодна з надглибоких свердловин цілком не підтвердила проектного 
геологічного розрізу. Надається перелік, фізико-хімічні і технологічні параметри 10 
надглибоких свердловин, що були пробурені у колишньому СРСР, США і Німеччині. 

Практичне заняття 4. (2 год.). Розрахунок тампонування цементним розчином.  
На основі геологічного розрізу і конструкції свердловини розраховувати кількість і 

якість цементного розчину, густину розчину, а також тривалість цементування. За 
результатами розрахунків обрати агрегат для цементування 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Опрацювати матеріал по надглибокому 
бурінню на континентах і в океанах і підготувати реферат на тему: «Надглибоке 
буріння, його результати і проблеми». 

 
Лекція 9. Промивання свердловин і бурові розчини – 4 год.   
Наводяться основні поняття про призначення промивання, вимоги до складу і 

якості бурових розчинів в залежності від геологічних умов і технічних особливостей 
проходження свердловин. Даються відомості про параметри бурових розчинів, 
хімічну обробку глин, їх мінералогічний склад, дані про неглинисті бурові розчини, а 
також про буріння свердловин з очищенням забою повітрям або газом.  

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Підготувати інформацію щодо складу 
глин і спеціальних реагентів, що застосовуються при виготовленні глинистих 
розчинів. Навчитися визначити потреби глини і води для приготування глинистого 
розчину заданої густини. 

 
Контрольні запитання та завдання  
 

1. Свердловина як гірнича виробка, її елементи, параметри.  
2. Класифікація способів буріння. 
3. Конструкція свердловин. Вибір конструкції свердловини. 
4. Бурові вишки, грузопідйомні пристрої. 
5. Механічне буріння неглибоких свердловин. 
6. Способи промивання свердловин. 
7. Головні властивості глинистих розчинів.  
8. Параметри бурових розчинів. 
9. Обертальне колонкове буріння. Колонкові набори.  
10. Буровий інструмент для обертального колонкового буріння. 
11. Методи і технічні засоби підвищення виходу керну. Збирання шламу. 
12. Роторне буріння свердловин. Бурові установки. Буровий інструмент. 
13. Буріння свердловин забійними двигунами. 
14. Тампонування свердловин. 
15. Основи організації бурових робіт. 
16. Техніка безпеки при бурових роботах. 
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Рекомендована література: [1, 4, 5,7,  8, 10 - 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22]. 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ 
1. Навести основні характеристики, недоліки і переваги використання в різних 

геологічних умовах колонкового та роторного способів буріння.  
2. Охарактеризувати бурові вишки і вантажопідйомні пристосування для різних 

способів буріння. 
3. Способи промивання свердловин і параметри бурових розчинів. 
 

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1 
1. Свердловина як гірнича виробка. Класифікація свердловин за призначенням. 
2. Класифікація способів буріння. 
3. Класифікація гірських порід за буримістю. 
4. Конструкція свердловин. Вибір конструкції свердловини. 
5. Бурові вишки, вантажопідйомні пристрої. 
6. Ручне ударно-обертальне буріння. 
7. Механічне буріння неглибоких свердловин. 
8. Ударно-механічне буріння. 
9. Промивка і продувка свердловин. 
10. Головні властивості глинистих розчинів.  
11. Параметри бурових розчинів. 
12. Приготування глинистих розчинів. Хімічна обробка глин і бурових розчинів. 
13. Обертальне колонкове буріння. Колонкові набори. Матеріали, що стирають 
гірські породи. 
14. Буровий інструмент для обертального колонкового буріння. 
15. Методи і технічні засоби підвищення виходу керну. Збирання шламу. 
16. Роторне буріння свердловин. Бурові установки. Буровий інструмент. 
17. Буріння свердловин забійними двигунами. 
21. Тампонування свердловин. 
22. Основи організації бурових робіт. 
23. Каротаж свердловин. 
24. Техніка безпеки при бурових роботах. 

 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 

БУРІННЯ РІЗНИХ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ СВЕРДЛОВИН 
 

Тема 2. Технології буріння свердловин в різних геологічних умовах (52 год.) 
 
Лекція 10. Утворення нафти і нафтових покладів; пошуки, розвідка і розробка 

родовищ – 2 год. 
Розглядаються органічна та неорганічна теорії походження нафти; основні 

параметри нафтовміщуючих порід – пористість, проникність; визначаються поняття 
нафтового покладу, колекторів, покришок. Наводяться методи пошуків і розвідки 
родовищ нафти і газу: геологічна зйомка, геофізичні, геохімічні.   
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Практичне заняття 5. (2 год.). Ерліфтне устаткування для промивання 
свердловин.   

Зробити розрахунок ерліфту, використовуючи основні параметри водозабірної 
свердловини: глибина динамічного і статичного рівнів, проектний дебіт, питомий 
дебіт, глибина занурення форсунки, площа перерізу водопідйомної труби та ін. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Підготувати інформацію щодо 
розробки нафтових і газових родовищ, способи експлуатації свердловин: фонтанна, за 
допомогою механічної відкачки, системи розробки багатошарових покладів. 

 
Лекція 11. Скупчення нафти і газу та їх класифікація – 2 год. 
Наводяться різні категорії і типи скупчень нафти і газу: головні – локальні та 

регіональні. Серед локальних виділяються нафтові поклади та родовища. Регіональні 
скупчення розділяються на нафтогазоносні райони, області, провінції, басейни, пояса. 
Розглядаються типи нафтових родовищ: антиклінальних піднять, насунених покривів, 
монокліналей, рифогенних та ерозійних виступів, синклінальних прогинів. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Опрацювати матеріал по класифікації 
локальних скупчень нафти і газу И.М.Губкина та О.О.Бакірова: класи покладів 
структурного, літологічного, стратиграфічного типів; клас покладів, що приурочені до 
рифогенних утворень. 

 
  Лекція 12. Глибоке обертальне буріння нафтових і газових свердловин – 2 год. 
 Розглядаються способи, які використовують при глибокому бурінні нафтових і 

газових свердловин, технологія промивання, вибір типу бурового розчину, 
особливості режиму глибокого буріння різними методами. Безкернове буріння 
лопатними, шарошковими, алмазними долотами. Технологічний режим буріння, 
конструкція свердловини, її кріплення, розкриття і опробування продуктивних 
горизонтів, освоєння і здача в експлуатацію. 

  Завдання для самостійної роботи (3 год.). Ознайомитися з буровим 
інструментом, що використовують при бурінні глибоких нафтогазових свердловин: 
бурові долота для буріння з відбором керну, бурильна колона (бурильні труби, замки 
для них, обважнені бурильні труби).  

 
Лекція 13. Буріння і обладнання водозабірних свердловин – 2 год. 
Розглядаються способи буріння експлуатаційних свердловин на воду, обладнання 

свердловин, типи водопід’ємних пристроїв, відкачки за допомогою ерліфту, способи 
цементування, гідрогеологічні та геофізичні дослідження в свердловинах.  

Практичне заняття 6. (2 год.). Вибір і встановлення фільтру. 
В залежності від геологічного розрізу в конкретному завданні визначити тип, 

конструкцію і марку фільтру; масу фільтрової колони, довжину водоприймальної, 
надфільтрової частин, та відстійника, розрахувати сквапність фільтру.    

Завдання для самостійної роботи (3 год.).  
Опрацювати матеріал по головним параметрам водопідйомника, габаритним 

розмірам занурюваного насосу. Параметри насосу, необхідні для оптимальної роботи.   
 
Лекція 14. Викривлення свердловин і буріння похилих свердловин – 4 год. 
Наводяться основні причини викривлення свердловин: геологічні, технічні та 

технологічні. Характеризуються прилади для вимірювання викривлення свердловин і 
способи ліквідації викривлення свердловин. Розглядається буріння похило-
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спрямованих, багатостовбурних, горизонтально розгалужених і горизонтальних 
свердловин, кущове буріння. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Проаналізувати і графічно зобразити 
геологічні причини викривлення свердловин. 

 
Лекція 15. Ускладнення в процесі буріння свердловин – 4 год. 
Розглядаються різні типи ускладнень в процесі буріння свердловин: обрушення 

стінок, попередження і боротьба з поглинаннями бурового розчину, попередження 
газових, нафтових і водяних проявів та боротьба з ними, особливості буріння в умовах 
сірководневої агресії, породах багаторічної мерзлоти.   

Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати матеріал по основним 
видам порушення цілісності стінок свердловини: обвалення, набухання, повзучість, 
жолобоутворення, розчинення.   

 
Лекція 16. Аварії в бурінні та  способи їх ліквідації – 2 год. 
 Розглядаються аварії на бурових свердловинах, причини їх виникнення і способи 

ліквідації. Називаються технічні вузли бурових установок, де найчастіше 
відбуваються аварії. Особлива увага приділяється запобіганню аварій на 
розвідувальних і експлуатаційних нафтогазових свердловинах. 

Практичне заняття 7. (2 год.). Розрахунок часу на буріння водозабірної 
свердловини. 

З застосуванням збірників укрупнених кошторисних норм (ЗУКН) зробити 
розрахунок часу на буріння від підписання договору до здачі свердловини в 
експлуатацію. Скласти графік загального часу для буріння водозабірної свердловини в 
залежності від глибини, статичного та динамічного рівня, категорій порід за 
буримістю та інших параметрів.  

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Ознайомитися з виконанням ловильних 
робіт як сукупності операцій, необхідних для звільнення стовбура свердловини від 
сторонніх предметів. Мати уявлення про ловильний інструмент, його застосування в 
різних аварійних ситуаціях.  

 
Лекція 17. Особливості буріння в акваторії морів та океанів – 2 год. 

Розглядається морське буріння: надводні та підводні бурові установки, 
естакади, стаціонарні морські платформи, занурювальні платформи, 
напівзанурювальні установки, бурові судна. Буріння неглибоких свердловин з льоду, 
зі стаціонарних основ, із всюдиходів-амфібій, з малотоннажних суден, барж, понтонів, 
а також з підводних човнів та апаратів і з морського дна.   

Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати матеріал по 
глибоководному бурінню в океанах та геологічним дослідженням з бурового 
наукового судна "Гломар Челенджер". Основні параметри буріння, глибини моря і 
свердловин, місця буріння та ін.   

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Органічна та неорганічна теорії походження нафти. 
2. Типи скупчень нафти і газу. 
3. Методи пошуків, розвідки і розробки родовищ нафти і газу. 
4. Класифікація нафтогазових покладів.  
5. Способи глибокого буріння нафтових і газових свердловин. 
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6. Основні операції при бурінні водозабірних свердловин. 
7. Гідрогеологічні та геофізичні дослідження в свердловинах на воду. 
8. Викривлення свердловин, його головні причини. Вимірювання викривлення. 
9. Типи ускладнень в процесі буріння свердловин. 
10. Аварії в свердловинах. Причини аварій і способи їх ліквідації. 
11. Спеціальні роботи в свердловинах. Торпедування свердловин. 
12. Геолого-технічна документація у буровій справі. 
 
Рекомендована література: [1 – 11, 13, 16, 19, 20]. 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ 
1. Навести основні методи пошуків та розвідки родовищ нафти і газу, 

комплексність їх використання.  
2. Охарактеризувати геологічні та технологічні причини викривлення 

свердловин і способи та прилади вимірювання викривлення. 
3. Яке устаткування застосовується і які технологічні процеси повинні 

виконуватись при бурінні експлуатаційних свердловин на воду?  
 

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2 
1. Органічна та неорганічна теорії походження нафти. 
2. Типи скупчень нафти і газу. 
3. Основні параметри нафтовміщуючих порід. 
4. Способи експлуатації нафтогазових  свердловин 
5. Методи пошуків, розвідки і розробки родовищ нафти і газу. 
6. Класифікація нафтогазових покладів.  
7. Способи глибокого буріння нафтових і газових свердловин. 
8. Буровий інструмент  при бурінні нафтогазових свердловин. 
9. Основні операції при бурінні водозабірних свердловин. 
10. Гідрогеологічні та геофізичні дослідження в свердловинах на воду. 
11. Викривлення свердловин, його головні причини. Вимірювання викривлення. 
12. Типи ускладнень в процесі буріння свердловин. 
13. Аварії в свердловинах. Причини аварій і способи їх ліквідації. 
14. Ловильний інструмент, використання при різних типах аварій. 
15. Спеціальні роботи в свердловинах. Торпедування свердловин. 
16. Геолого-технічна документація у буровій справі. 
17. Надводні та підводні бурові установки для буріння в морських умовах. 
18. Використання підводних апаратів для морських геологічних досліджень. 
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9. Митропольський О.Ю., Іванік О.М. Основи морської геології. – К.: Видавничо-
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1979. 560с. 
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17. Милосердина Г.Г., А.П. Прокофьев. Сборник типовых задач по 
геологоразведочному делу. – М.: Недра, 1976. 189с. 

18. Погребицкий Е.О., Парадеев С.В., Поротов Г.С. и др. Поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра 1977. 405с. 

19. Правила безопасности при геологоразведочных работах. – М.: Недра, 1976.  
20. Прокофьев А.П. Технические средства разведки месторождений твердых 

полезных ископаемых. Изд-во Московского университета, 1975. 232с.  
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

 
1. Свердловина як гірнича виробка. Класифікація свердловин за 

призначенням. 
2. Класифікація способів буріння. 
3. Класифікація гірських порід за буримістю. 
4. Конструкція свердловин. Вибір конструкції свердловини. 
5. Бурові вишки, вантажопідйомні пристрої. 
6. Ручне ударно-обертальне буріння. 
7. Механічне буріння неглибоких свердловин. 
8. Ударно-механічне буріння. 
9. Промивка і продувка свердловин. 
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10.  Головні властивості глинистих розчинів.  
11.  Параметри бурових розчинів. 
12.  Приготування глинистих розчинів. Хімічна обробка глин і бурових 

розчинів. 
13.  Обертальне колонкове буріння. Колонкові набори. Матеріали, що стирають 

гірські породи. 
14.  Буровий інструмент для обертального колонкового буріння. 
15.  Методи і технічні засоби підвищення виходу керну. Збирання шламу. 
16.  Роторне буріння свердловин. Бурові установки. Буровий інструмент. 
17.  Буріння свердловин забійними двигунами. 
18.  Тампонування свердловин. 
19.  Основи організації бурових робіт. 
20.  Каротаж свердловин. 
21.  Техніка безпеки при бурових роботах. 
22.  Органічна та неорганічна теорії походження нафти. 
23.  Типи скупчень нафти і газу. 
24.  Основні параметри нафтовміщуючих порід. 
25.  Способи експлуатації нафтогазових  свердловин 
26.  Методи пошуків, розвідки і розробки родовищ нафти і газу. 
27.  Класифікація нафтогазових покладів.  
28.  Способи глибокого буріння нафтових і газових свердловин. 
29.  Буровий інструмент  при бурінні нафтогазових свердловин. 
30.  Основні операції при бурінні водозабірних свердловин. 
31.  Гідрогеологічні та геофізичні дослідження в свердловинах на воду. 
32.  Викривлення свердловин, його головні причини. Вимірювання  

викривлення. 
33.  Типи ускладнень в процесі буріння свердловин. 
34.  Аварії в свердловинах. Причини аварій і способи їх ліквідації. 
35.  Ловильний інструмент, використання при різних типах аварій. 
36.  Спеціальні роботи в свердловинах. Торпедування свердловин. 
37.  Геолого-технічна документація у буровій справі. 
38.  Надводні та підводні бурові установки для буріння в морських умовах. 
39.  Використання підводних апаратів для морських геологічних досліджень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


