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(57) Пристрій для буріння свердловин з обсадкою,
що містить прилад для перекриття перерізу труби,
з’єднувальну муфту, зворотний клапан і систему
нагнітальних шлангів, який відрізняється тим, що
прилад для перекриття перерізу труби виконано у
вигляді суцільного поршня, закріпленого в
з’єднувальній муфті обсадних труб фіксаторами, а
зворотний клапан розташований у трубі нижче
муфти.

Корисна модель відноситься до галузі буріння
свердловин, а саме до буріння з одночасною об-
садкой свердловини трубами без припинення по-
дачі рідини під час нарощування труб, і може бути
використана для буріння й обсадки гідрогеологіч-
них свердловин у м’яких породах.

Відомий пристрій для буріння гідрогеологічних
свердловин з одночасною обсадкой [див. Онопри-
енко М.Г. Бурение и оборудование гидрогеологи-
ческих скважин. - М.: Недра, 1978. - стр.71,
рис.19,а]. Пристрій включає фільтрову колону
труб, що опускається в свердловину на бурильних
трубах. Воно устатковане зворотним клапаном,
який розміщений у з’єднувальній муфті кожної
труби і перекриває її перетин. Для нагнітання рі-
дини використовується система з двох нагніталь-
них шлангів, що приєднуються до з’єднувальних
муфт. Пристрій працює таким чином. Промивну
рідину подають через нагнітальний шланг і
з’єднувальну муфту в порожнину труб під зворот-
ним клапаном. Потік рухається вниз через гідро-
моніторну насадку і розмиває породу. Фільтрова
колона занурюється під власною вагою.  Для на-
рощування чергової бурильної труби її з’єднують з
муфтою нижньої труби, другий шланг приєднують
до муфти верхньої труби. За допомогою триходо-
вого крана потік з нижнього шланга переводять на
верхній шланг. Рідина вільно проходить через
зворотний клапан нижньої труби, а верхній клапан
не дозволяє їй рухатися нагору.  Таким чином за-
безпечується безперервна подача рідини як під
час буріння, так і при нарощуванні труб.

Аналог не може бути застосований для бурін-
ня й обсадки свердловин обсадними колонами, які

опускаються з поверхні для закріплення стінок
свердловини з безперервною подачею рідини,
тому що усередині труб залишаються зворотні
клапани, які перекривають перетин труби і не до-
зволяють після закінчення буріння пропустити че-
рез обсадну колону долота для буріння й обсадні
колони менших діаметрів, у тому числі і фільтрові.

Найбільш близьким аналогом по технічній суті
є пристрій для буріння свердловин з обсадкой
[див. Оноприенко М.Г. Бурение и оборудование
гидрогеологических скважин. - М.: Недра, 1978. -
стр.66-67, рис.14, 16]. Пристрій включає фільтрову
колону,  яка опускається на бурильних трубах і
з’єднувальні муфти для з’єднання бурильних труб
при нарощуванні. Він включає прилад для пере-
криття перетину труби на час нарощування черго-
вої бурильної труби, розміщений в з’єднувальній
муфті і виконаний у виді коркового крана,  і бічний
зворотний клапан з різьбою для швидкого
з’єднання з нагнітальним шлангом. Пристрій міс-
тить два нагнітальних шланги. Пристрій працює
таким чином. Після установки фільтрової колони
на вибій свердловини на чергову бурильну трубу
нагвинчують з’єднувальну муфту з краном,  який
перекриває промивний канал, і зворотним клапа-
ном. Клапан з’єднують з нагнітальним шлангом.
Подають промивну рідину, яка надходить на вибій
і забезпечує винос породи, що руйнується. Фільт-
рова колона занурюється за рахунок власної ваги.
Чергова нарощувана бурильна труба також поста-
чена на верхньому кінці з’єднувальною муфтою.
Після її з’єднання з нижньою трубою на клапан
верхньої труби нагвинчують другий нагнітальний
шланг, відкривають канал нижнього замка, повер-
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таючи корковий кран, і переключають подачу ріди-
ни з нижнього шланга на верхній за допомогою
триходового крана. Після цього нижній шланг
від’єднують і продовжують буріння і занурення
фільтрової колони. Таким чином забезпечується
безперервна подача рідини в свердловину як у
процесі буріння, так і при нарощуванні.

Найбільш близький аналог не можна застосу-
вати для буріння й обсадки свердловин обсадни-
ми колонами,  які опускаються з поверхні для за-
кріплення стінок свердловини з безперервною
подачею рідини, тому що перетин усередині труб
перекрито приладом для перекриття каналу на час
нарощування труб.  Це не дозволить після закін-
чення буріння пропускати через обсадну колону
долота для буріння й обсадні колони менших діа-
метрів, у тому числі і фільтрові.

Загальними ознаками найближчого аналога і
корисної моделі, що заявляється, є прилад для
перекриття перетину труби, з’єднувальна муфта,
зворотний клапан і система нагнітальних шлангів.

В основу корисної моделі поставлена задача
удосконалення пристрою для буріння свердловин
з обсадкой шляхом зміни системи перекриття пе-
ретину труби для досягнення технічного результа-
ту - буріння й обсадки свердловини колонами об-
садних труб,  які опускаються з поверхні для
закріплення стінок свердловини, з безперервною
подачею промивної рідини і збереженням вільним
повного внутрішнього перетину труб по закінченні
буріння.

Поставлена задача вирішується за рахунок то-
го, що в пристрої для буріння свердловин з обсад-
кой, який включає прилад для перекриття перети-
ну труби,  з’єднувальну муфту,  зворотний клапан і
систему нагнітальних шлангів, згідно корисної мо-
делі, прилад для перекриття перетину труби вико-
нано у виді суцільного поршня, закріпленого в
з’єднувальній муфті обсадних труб фіксаторами, а
зворотний клапан розташований у трубі нижче
муфти.

Зазначені ознаки складають суть корисної мо-
делі, тому що є необхідними і достатніми для до-
сягнення технічного результату - буріння й обсад-
ки свердловини колонами обсадних труб, які
опускаються з поверхні для закріплення стінок
свердловини, з безперервною подачею промивної
рідини і збереженням вільним повного внутрішньо-
го перетину труб по закінченні буріння.

Суть корисної моделі пояснюється креслен-
ням, де на Фіг.1 показаний загальний вид при-
строю в розрізі в процесі буріння за допомогою
гідророзмиву породи, а на Фіг.2 - у процесі наро-
щування чергової секції обсадних труб.

До складу пристрою входять обсадна труба 1
зі з’єднувальною муфтою 2, усередині якої розмі-
щен прилад для перекриття перетину труби, вико-
наний у виді суцільного поршня 3 з еластичною
манжетою 4. Поршень 3 закріплений у муфті 2
фіксаторами 5, що входять у кільцеву проточку 6.
Різниця верхнього і нижнього діаметра поршня
створює уступ 7. На трубі 1 нижче муфти 2 розта-
шований зворотний клапан 8, до якого приєднаний

нагнітальний шланг 9. Нагнітальна система скла-
дається з двох шлангів 9 і 10 і триходового крана
11, за допомогою якого можна подавати промивну
рідину в будь-який шланг. На нижньому кінці обса-
дної колони (на Фіг. не показано) розташований
башмак 12 і гідромоніторний вузол 13. Для наро-
щування обсадної колони використовують труби
або секції труб 14 аналогічні трубі 1.

Пристрій для буріння свердловин з обсадкой
працює таким чином.

Обсадна труба 1 підвішена на устя свердло-
вини. Поршень 3 закріплений у з’єднувальній муф-
ті 2 фіксаторами 5, які входять у кільцеву проточку
6. Приєднують шланг 9 до зворотного клапана 8 і
за допомогою насоса через триходовий кран 11
направляють промивну рідину в шланг 9. Промив-
на рідина проходить через зворотний клапан 8
усередину труби 1. Еластична манжета 4 і по-
ршень 3 не дозволяють рідини виходити через
верх труби 1. Рідина проходить через гідромоніто-
рний вузол 13, розмиває породу під башмаком 12 і
виходить по затрубному просторі до устя свердло-
вини.  Труба 1  занурюється під дією власної ваги.
Для нарощування чергової труби 14 трубу 1 утри-
мують на усті за допомогою хомута (на Фіг.  не по-
казано)  і нагвинчують на з’єднувальну муфту 2
труби 1 трубу 14 і звільняють фіксатори 5, вигвин-
чуючи їх на величину, яка забезпечує вільний про-
хід поршня 3. Поршень 3 переміщається нагору,
причому еластична манжета 4 забезпечує ущіль-
нення при проході через муфту 2 труби 1 і через
трубу 14. Наприкінці руху поршень 3 своїм уступом
7 упирається у виступаючі усередину фіксатори 5 і
зупиняється. Остаточно закріплюють поршень 3
загвинчуючи фіксатори 5,  які входять у кільцеву
проточку 6 поршня 3. Далі приєднують шланг 10
до зворотного клапана 6 труби 14 і за допомогою
триходового крана 11 переводять подачу рідині на
шланг 10. Шланг 9 від’єднують. Зворотний клапан
8 нижньої труби 1 не дозволяє рідини виходити
через нього. Звільняють хомут, що утримує на усті
трубу 1 і обсадна колона занурюється при розмиві
породи. Процес повторюється.

По закінченні буріння й обсадки свердловини
на задану глибину припиняють подачу рідини,  зві-
льняють верхні фіксатори 5 і витягають поршень 3
з верхньої труби 14, а гідромоніторний вузол 13
знищують або витягають. Внутрішній перетин об-
садної колони залишається цілком вільним.

Застосування запропонованої корисної моделі
дозволяє здійснювати буріння гідророзмивом і
одночасну обсадку, причому по закінченні буріння
весь внутрішній перетин колони залишається віль-
ним, що дозволяє пропускати усередину колони
долота для буріння й обсадні колони менших діа-
метрів.

Одночасно зберігається безперервність подачі
рідини як під час буріння,  так і при нарощуванні,
що запобігає можливості прихоплення труб част-
ками породи, які осаджуються.

Пристрій дозволяє використовувати стандарт-
ні з’єднувальні муфти.
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