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(57) Спосіб буріння свердловин по вапняках, що 
включає подачу бура, що обертається, з різальним 
інструментом на забій свердловини, руйнування 
породи різальним інструментом і промивання 
шпуру рідиною, який відрізняється тим, що як 
промивальну рідину використовують розчин соля-
ної кислоти (НСl) з концентрацією 10-15 %. 

 

 
Передбачувана корисна модель стосується 

гірничої справи, а точніше способів прискорення 
буріння свердловин по вапняках. 

Відомий спосіб буріння свердловин по гірських 
породах, у тому числі й по вапняках [1], що вклю-
чає подачу бура, що обертається, з різальним ін-
струментом на забій свердловини, руйнування 
породи різальним інструментом, промивання све-
рдловини водою для видалення бурового дрібня-
ку. 

Недоліком даного способу є те, що промиван-
ня свердловини водою сприяє тільки видаленню 
бурового дрібняку і практично не впливає на шви-
дкість буріння, енерговитрати і витрату різального 
інструменту. 

Найближчим до передбачуваної корисної мо-
делі по технічній сутності і результату, що досяга-
ється, є спосіб буріння шпурів [2], що включає по-
дачу бура, що обертається, з різальним 
інструментом на забій шпуру, руйнування породи 
різальним інструментом і промивання шпуру ріди-
ною - водним розчином карбонатів лужних мета-
лів. 

Недоліками даного способу є нездатність кар-
бонатів лужних металів, унаслідок їхніх хімічних 
особливостей, руйнувати вапняк. В результаті 
швидкість буріння, енерговитрати і витрата різа-
льного інструменту залишаються такими ж, як і 
при промиванні свердловини водою. 

В основу передбачуваної корисної моделі пос-
тавлено задачу створення способу буріння сверд-
ловин по вапняках, при якому за рахунок викорис-
товування як промивальної рідини розчину соляної 
кислоти (НСl) з концентрацією 10-15% досягається 
технічний результат - розчинення вапняку. Як на-
слідок - істотно знижується механічна міцність ва-

пняку, що і забезпечує підвищення швидкості бу-
ріння при одночасному зниженні питомих енерго-
витрат і витрати різального інструменту. 

Поставлена задача розв'язується тим, що в 
способі буріння свердловин по вапняках, що вклю-
чає подачу бура, що обертається, з різальним ін-
струментом на забій свердловини, руйнування 
породи різальним інструментом і промивання 
шпуру рідиною, згідно з корисною моделлю, як 
промивальну рідину використовують розчин соля-
ної кислоти (НСl) з концентрацією 10-15%. 

У прототипу свердловину промивають розчи-
нами карбонатів лужних металів Na2CO3 або 
К2СО3 з концентрацією 6-20%. 

У способі, що заявляється, використовують як 
промивальну рідину розчин соляної кислоти НСl з 
концентрацією 10-15%, чим забезпечується розчи-
нення вапняку, зумовлене тим, що вапняк вступає 
в хімічну реакцію з соляною кислотою: 

СаСО3 + 2НСl= СаСl2 + Н2СО3 
з утворенням розчину хлористого кальцію і ву-

глекислоти. 
Практична апробація показала, що використо-

вування розчину соляної кислоти концентрацією 
до 10% не викликає повної реакції з вапняком, а 
при концентрації більше 15% виникає надлишок 
розчину, залишається маса, що не прореагувала. 

Порівняльний аналіз пропонованого способу з 
прототипом дозволяє зробити висновок, що спо-
сіб, що заявляється, відрізняється від відомого 
таким: використовуванням як промивальну рідину 
розчину соляної кислоти (НСl) з концентрацією 10-
15%. Таким чином, спосіб буріння свердловин, що 
заявляється, по вапняках відповідає критерію «но-
визна». 

На фігурі показана схема реалізації способу. 
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Спосіб буріння свердловин по вапняках здійс-
нюється таким чином. У спеціальній ємності 1 го-
тують промивальний розчин соляної кислоти не-
обхідної концентрації. Вмикають насос 2 і по 
гнучкому шлангу 3 через бічну муфту 4 по центра-
льному каналу 5 бура 6 промивальний розчин з 
ємності 1 надходить в забій 7 свердловини 8, де 
хімічно взаємодіє з гірською породою - вапняком. 
В результаті реакції вапняк розчиняється в соляній 
кислоті, з утворенням хлористого кальцію і вугле-
кислоти, і розподіляється в природних порах і трі-
щинах, без винесення зі свердловини на поверх-
ню. Розм'якшену в такий спосіб гірську породу 
забою 7 легко руйнують різальним інструментом 9, 
якому надають обертально-поступальний рух від 

бурової машини 10. 
Таким чином, спосіб буріння свердловин по 

вапняках забезпечує: 
1. Підвищення швидкості буріння свердловин. 
2. Підвищення продуктивності праці, оскільки 

при розм'якшеній породі рідше доводиться міняти 
різальний інструмент. 

3. Знижуються енерговитрати. 
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