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Розглянуто особливості споруджування свердловин у складних гірничо-

геологічних умовах на Верхньомасловецькому родовищі. Розроблено, 

протестовано  та впроваджено рецептури нових буферних та тампонажних 

систем, а також гідравлічну програму цементування. Застосування 

розроблених техніко-технологічних рішень сприяє якісному кріпленню 

свердловин на Верхньомасловецькому родовищі. 

Ключові слова: cвердловина, тампонажний розчин, буферна рідина, 

гідравлічна програма цементування 

The features of well construction in difficult geological and production settings 

of Verhnomaslovetsky field are studied. New formulations of buffering and cementing 

systems and hydraulics programs are developed, tested and implemented. 



Applications of developed design and engineering solutions facilitate quality casing 

in Verhnomaslovetsky field. 
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Цементування є одним із основних, найбільш складних і відповідальних 

технологічних процесів у циклі будівництва  свердловин. Від якості 

цементування  свердловин залежить подальша ефективність їх експлуатації.  

Особливу актуальність проблема якісного цементування набуває в 

складних гірничо-геологічних умовах. Зокрема, Верхньомасловецьке нафтове 

родовище розташоване в районі Карпат зі складною тектонічною будовою та 

характеризується аномально низькими пластовими тисками. Спорудження 

свердловин на родовищі ускладнюється наявністю в геологічному розрізі 

нестійких порід, схильних до осипів, обвалів та горизонтів, здатних до 

поглинання технологічних рідин. 

Враховуючи складні гірничо-геологічні умови під час споруджування 

свердловин на даному родовищі, досвід цементування експлуатаційних колон у 

свердловинах 2, 5, 7, 20, 30-Верхньомасловецьких, а також результати їх 

освоєння та подальшої експлуатації розроблено та впроваджено комплекс 

інноваційних заходів щодо підвищення якості кріплення свердловин на даному 

родовищі. 

В умовах низьких пластових тисків тріщинувато-порові і тріщинуваті 

колектори піддаються значному забрудненню (кольматації) фільтратами 

технологічних рідин. Поглиблення свердловин на Верхньомасловецькому 

родовищі супроводжується поглинаннями бурового розчину, які ліквідовують 

шляхом уведення в промивальну рідину наповнювачів.  

Репресія на продуктивні горизонти під час буріння становить                           

4,2 – 5,4 МПа, під час кріплення 8,9 – 11,9 МПа. На свердловині                              

100-Верхньомасловецька з горизонтальним закінчуванням стовбура поглинання 

також мали місце під час спуску експлуатаційної колони. Під час цементування 

свердловин зі складною просторовою архітектурою, зокрема, із горизонтальним 



закінчуванням стовбура, а також в умовах потенційних поглинань при всіх 

рівних інших умовах до буферних рідин повинні бути поставлені додаткові 

вимоги. А саме, в результаті фізико-хімічних процесів дії буферної рідини на 

високопроникні горизонти,  а також на продуктивні відклади необхідно 

створити захисний екран для запобігання можливим ускладненням та 

зменшення негативного впливу на вуглеводнево-насичені пласти [1]. Оскільки 

в іншому випадку, внаслідок руйнування частини фільтраційної кірки, 

знижуються її захисні функції, що може призвести до обезводнення 

технологічних рідин замішування при наявності поглинаючих горизонтів. Це 

призводить до зростання гідравлічних втрат під час прокачування внаслідок 

утворення високов’язких суспензій, а також може спровокувати передчасне 

тужавіння тампонажного розчину. Крім того, відфільтровування вільної води з 

технологічних рідин у проникні породи додатково спричиняє кольматацію 

продуктивних пластів [2].  

Аналіз промислового матеріалу показує, що під час цементування 

експлуатаційних колон буровими підприємствами ПАТ «Укрнафта» на 

Верхньомасловецькому родовищі (свердловини 1, 2, 5, 7, 30,                                            

20-Верхньомасловецькі) як буферну рідину використовували воду замішування 

тампонажного розчину з додаванням КССБ або КМЦ. Відсутність ефективних 

буферних рідин, крім негативного впливу на продуктивні пласти, також є 

однією із причин неякісного цементування, оскільки призводить до збільшення 

зони змішування технологічних рідин у свердловині. При цьому, об’єм зони 

змішування може змінюватись у межах від 33 % до 75 % об’єму закачуваного 

тампонажного розчину, що відповідає коефіцієнту витіснення бурового 

розчину 0,4 – 0,6 [3]. Сформований за таких умов цементний камінь не здатний 

забезпечити необхідного експлуатаційного рівня надійності кріплення 

свердловини як інженерної споруди [1].  Це підтверджується результатами 

АКЦ, згідно з якими якість цементування нижніх секцій експлуатаційних колон 

в основному, характеризувалась як «задовільна» або «незадовільна».   



В НДПІ розроблено стабілізовану буферну суміш, буферна рідина на 

основі якої володіє високими відмивальними та виносними властивостями та 

забезпечує створення непроникного ізоляційного екрану на стінках 

свердловини (блокуюча та екрануюча дія), що запобігає проникненню 

відфільтрованої рідини із тампонажного розчину у проникні горизонти, сприяє 

інгібуванню глинистих порід і покращує якість контактного зчеплення 

цементного каменю з обсадною колоною і стінками свердловини. 

Буферна система на основі стабілізованої буферної суміші є 

індиферентною до типових промивальних рідин і тампонажних матеріалів, що 

застосовуються на родовищах ПАТ «Укрнафта» [4].  

Для прикладу, в таблиці 1 наведено параметри буферної рідини на основі 

стабілізованої буферної суміші, застосованої в свердловині  

100-Верхньомасловецька. 

Таблиця 1 

Результати дослідження рецептури буферної системи для 

цементування нижньої секції 146/168 мм експлуатаційної колони                         

у свердловині 100-Верхньомасловецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з таблиці 1, буферна система характеризується підвищеною 

стабільністю, мінімальною водовіддачею, хорошими технологічними 

Показники Значення 

Густина, кг/м3 1450 

Розтічність, мм 240 

Водовідділення, мл 0 

Водовіддача, см3 за 30 хв. 8,0 

Пластична в'язкість, мПа с 90 

Динамічна в'язкість, дПа  288 

Відмиваюча здатність, % 54 

Вторинна фільтрація тампонажного розчину через 

фільтраційну кірку після дії буферних систем, см3 за 30 хв 
3,0 



властивостями, зокрема розтічністю, відмивальною здатністю та задовільними 

реологічними властивостями.  

Буферну систему успішно впроваджено в умовах потенційних поглинань 

під час кріплення експлуатаційних колон на свердловинах 10, 21,                     

31-Верхьомаловецькі та на свердловині 100-Верхньомасловецька складної 

просторової архітектури (з горизонтальним закінченням стовбура 

свердловини).  

Враховуючи складні гірничо-геологічні умови кріплення та експлуатації 

свердловин на Верхньомасловецькому родовищі, вимоги до тампонажних 

матеріалів є підвищеними: 

– оптимальні технологічні параметри тампонажного розчину; 

– мінімальний вплив на проникність продуктивних нафто-газонасичених 

частин пласта; 

– високі фізико-механічні, пружно-деформаційні, адгезійні властивості 

цементного каменю; 

– формування корозійностійкого каменю; 

– нетоксичність, доступність і оптимальна вартість. 

 Звичайні, нестабілізовані тампонажні суспензії мають високий показник 

фільтрації (400 см3 за 30 хв і більше), що призводить до значної втрати рідини 

замішування внаслідок відфільтровування в проникні пласти і зменшення 

загального об’єму тампонажного розчину. По мірі втрати водної фази 

тампонажна суспензія стає більш в’язкою, і для її протискування в заколонний 

простір необхідні більш високі тиски. Внаслідок цього можуть бути 

гідророзриви проникних порід і недопідйом тампонажного розчину на 

необхідну висоту. Крім того, висока фільтрація тампонажного розчину 

призводить до порушення експлуатаційних характеристик продуктивних 

горизонтів. 

Крім цього, важливим фактором є забезпечення розширення тампонажного 

матеріалу шляхом введення спеціальних домішок.   



Для цементування нижньої секції експлуатаційної колон доцільно 

застосовувати тампонажні розчини, що розширюються, з пониженим 

водоцементним відношенням, із включенням до рецептури кварцового піску, 

латексу, пластифікуючих та стабілізуючих домішок, армуючих домішок тощо. 

Такі рецептури тампонажних розчинів забезпечують формування 

малопроникного цементного каменю з підвищеною корозійною та 

кислотостійкістю, покращеними пружно-деформаційними властивостями. 

Тому, для цементування експлуатаційної колони у свердловинах 

Верхньомасловецького родовища розроблено та ефективно застосовуються 

розширна тампонажна суміш з пониженою водовіддачею РТС-50ПВ та 

розширна полегшена тампонажна суміш з пониженою водовіддачею                        

РТС Пол ПВ, які повністю відповідають умовам кріплення свердловин даного 

родовища. 

Для прикладу, в таблиці 2 наведено результати тестування тампонажного 

розчину для цементування 168 мм експлуатаційної колони у свердловині                 

31-Верхньомасловецька.  

Таблиця 2 

Результати тестування тампонажного розчину для цементування             

168 мм експлуатаційної колони у свердловині 31-Верхньомасловецька 

Показники 
I ступінь ІІ ступінь 

РТС-50ПВ РТС Пол ПВ 

Густина тампонажної суспензії, г/см3 1,84 1,58 
Водовідділення, мл 0 0 
Водовіддача тампонажного розчину, см3 за 30 хв 24 90 

Розтічність цементного тіста, мм 230 220 

Лінійне розширення, % 2,0 1,8 

Міцність каменю при вигині у віці 2 діб, МПа 5,9 1,5 

Час загуснення до консистенції 30 Вс, хв  2-30 2-00 

Коефіцієнт крихкості цементного каменю 2,9 2,7 

 



Дані тампонажні матеріали успішно застосовано при цементуванні 

експлуатаційних колон усвердловинах 10, 21, 31, 100-Верхньомасловецьких. 

За результатами геофізичних досліджень методом АКЦ якість 

цементування даних колон характеризується як «добра». 

Ще одним визначальним фактором успішного цементування обсадної 

колони є ефективне витіснення бурового розчину із затрубного простору 

буферною рідиною із подальшим заповненням заколонного простору 

тампонажним розчином.  

На повноту заміщення бурового розчину тампонажним впливає ряд 

факторів, які тісно пов’язані між собою: це проміжок часу між закінченням 

спуску  колони та початком цементування, швидкість висхідного потоку 

тампонажного розчину, якість бурового розчину і буферних рідин, центрування 

колони, траєкторія та стан стовбура свердловини тощо.  

Для моделювання процесу цементування обсадних колон, визначення 

необхідної кількості тампонажних матеріалів і цементувальної техніки 

відповідно до СОУ 11.1-00135390-56:2007. «Свердловини нафтової галузі. 

Розрахунок цементування обсадних колон під час спорудження свердловин на 

родовищах ПАТ «Укрнафта»  нами розроблено комп’ютерну програму, яка 

дозволяє розраховувати вибійний тиск, тиск на усті свердловини, об’єм та 

розміщення закачаних технологічних рідин у будь-який момент технологічного 

процесу та інтерпретує одержані дані в графічному вигляді з допомогою 

програмного середовища Delphi.7. 

 З допомогою даного програмного забезпечення здійснюється 

прогнозування параметрів цементування, тому є можливість попередити 

гідророзрив порід чи поглинання розчинів, а також обрати оптимальний режим 

закачування технологічних рідин з умови повного витіснення бурового розчину 

із затрубного простору. 

Наприклад, на рисунку 1 та в таблиці 3 наведено, відповідно, графіки зміни 

параметрів цементування та результати гідравлічного розрахунку нижнього 

ступеня експлуатаційної колони у свердловині 31-Верхньомасловецька.  



 

 
 
 

Рисунок 1. Графік зміни параметрів цементування нижнього ступеня експлуатаційної колони у свердловині  
31-Верхньомасловецька 



Таблиця 3 

Гідравлічний розрахунок нижнього ступеня експлуатаційної колони у свердловині 31-Верхньомасловецька 

Закачувана рідина 
Об'єм 

закачуваної 
рідини, м3 

Сумарний 
об'єм, м3 Час 

Продук-             
тивність,                              

л/с 

Тиск на 
усті, МПа 

Тиск на 
вибої, 
МПа 

Швидкість 
висхідного 
потоку, м/с 

Буферна (порція 1) 0.01 0 0:00:01 15 1.724 17.53 0 
Буферна (порція 1) 5 5 0:05:36 15 0.716 17.53 0 

Тампонажна 0.01 5.1 0:05:37 15 0.715 17.53 0.88 
Тампонажна 1.68 6.7 0:07:28 15 0 17.53 0.88 
Тампонажна 13.68 18.7 0:20:48 15 0 17.53 0.88 

Технологічна зупинка 1: 0.00 / 5.0 хв   18.7 0:20:49 0 0 17.53 0 
Технологічна зупинка 1: 5.00 / 5.0 хв   18.7 0:25:49 0 0 17.53 0 

Буферна (порція 2) 0.01 18.7 0:25:50 15 0 17.53 0.88 
Буферна (порція 2) 1.72 20.4 0:27:44 15 0 17.53 0.88 

Протискувальна 0.01 20.5 0:27:45 15 0 17.53 0.88 
Протискувальна 10.01 30.5 0:38:51 15 0 18.75 0.88 

Буферна (порція 3) 0.01 30.5 0:38:52 15 0 18.74 0.88 
Буферна (порція 3) 2.93 33.4 0:42:06 15 0.018 20.15 1.21 
Буферна (порція 3) 2.94 33.4 0:42:07 15 0 20 1.06 

Протискувальна 0.01 33.4 0:42:08 10 0 19.8 0.81 
Протискувальна 0.4 33.8 0:42:47 10 0.029 20.02 0.94 
Протискувальна 0.41 33.8 0:42:48 10 0 20.04 0.94 
Протискувальна 0.48 33.9 0:42:55 10 0.031 20.05 0.84 
Протискувальна 8.42 41.8 0:56:10 5 6.644 23.37 0.37 
Протискувальна 10.43 43.8 1:02:50 5 8.195 24.07 0.24 
Протискувальна 10.43 43.8 1:02:51 5 11.208 24.07 0.24 

Технологічна зупинка 2: 0.00 / 15.0 хв   43.8 1:02:52 0 0 24.07 0 
Технологічна зупинка 2: 15.00 / 15.0 хв   43.8 1:17:52 0 0 24.07 0 

Рідина змивання 0.03 43.8 1:17:53 15 3.251 22.92 0.74 
Рідина змивання 22.4 66.2 1:41:53 15 1.062 21.62 0 

        



Як видно з таблиці 2, з метою попередження поглинання тампонажного 

розчину і забезпечення ефективного витіснення бурового розчину буферною 

рідиною в процесі протискування підтримували продуктивність ЦА 8 – 10 л/с. 

При закачуванні останніх 2 м3 протискувальної рідини з 23 м3  (із врахуванням 

2 і 3 порцій буферної рідини)  знизили продуктивність ЦА до 5 л/с з метою 

недопущення гідроудару при отриманні сигналу «стоп». Тиск на усті в кінці 

цементування – 8,2 МПа. Процес цементування проведено без ускладнень. 

Отже, за результатами лабораторних досліджень та промислових 

випробувань на свердловинах Верхньомасловецького родовища встановлено, 

що застосування в комплексі стабілізованої буферної суміші, тампонажних 

матеріалів РТС-50ПВ і РТС Пол ПВ та ефективної гідравлічної програми 

цементування забезпечує безаварійне кріплення свердловин експлуатаційною 

колоною і формування надійного ізоляційного екрану в складних гірничо-

геологічних умовах.  
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