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Анотація. В роботі розглянуто властивості нового водорозчинного 

крохмального реагенту К-4 як стабілізатора бурових промивальних рідин 

(БПР) порівняно з реагентами, що використовуються буровими 

підприємствами ПАТ „Укрнафта” 
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Abstract. In this paper we consider the properties of new water soluble starch 

reagent K-4 as stabilizer for drilling washing solutions in comparison with reagents 

used by drilling plants of PJSC "Ukrnafta". 
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Вступ. 

Крохмаль відноситься до числа природних полімерів – полісахаридів, і 

вперше був застосований для бурових промивальних рідин (БПР) у США  

в 1939 р. [1]. Існує широкий асортимент крохмаловмісних реагентів, що 

застосовують на бурових підприємствах. Наприклад, в США виробляють 

модифікований водорозчинний крохмаль FILTER-CHEK/ DEXTRID, що 

використовують для контролю фільтрації у БПР на водній основі з мінімальним 

збільшенням в'язкості. Ефективний у БПР на прісній, морській воді, а також у 



розчинах на основі хлоридів калію та натрію. Може ефективно 

використовуватись у гіпсових та вапняних системах. Має високу стабільність 

проти бактеріального бродіння, не потребує застосування біоциду і не містить 

токсичних консервантів. Екологічно безпечний. Основний недолік – дуже 

дорогий, що утруднює використання його в Україні. 

З метою розширення асортименту стабілізаторів на основі крохмалю, які 

використовують у процесах споруджування, відновлення свердловин та 

видобування нафти і газу, в НДПІ здійснено пошук реагентів, альтернативних 

за стабілізуючими властивостями існуючим, з напрацюванням мінімальних 

об’ємів дисперсного середовища при їх використанні.  

 Крохмалі, що використовують бурові підприємства ПАТ "Укрнафта", 

двох видів: реагент буровий екструзійний РБЕ (за ТУ У 15.6.30903651-003) і 

екструзійний крохмальний реагент ЕКР (за ТУ У 00383403.001). Дані реагенти 

є хорошими стабілізаторами, масова частка вологи становить не більше 14 %, 

стабілізуюча здатність за показником фільтрації БПР – не більше 8 см3/30 хв. 

Проте вони використовуються за умови попереднього гідролізу, що не є 

технологічно та економічно доцільним.  

 РБЕ є продуктом екструзійної обробки крохмаловмісних матеріалів без 

спеціального вилучення з них крохмалю і сумісний з усіма реагентами, які 

застосовують для обробки БПР. Основне призначення РБЕ – зменшення 

показника фільтрації мінералізованих (не менше, ніж до 15 %) БПР. РБЕ 

забезпечує стабілізацію БПР в присутності хлоридів одно- і двовалентних 

металів при температурах до 125 °С. Стабілізуючу здатність РБЕ можна 

покращити комбінуванням його з КМЦ або іншими реагентами-

стабілізаторами. Термостійкість РБЕ може бути підвищена до 130 – 140 °С 

добавками антиоксидантів – інгібіторів термоокислювальної деструкції. РБЕ 

застосовують у сухому вигляді або у вигляді водного розчину 5 % – 10 % 

концентрації з 20 % лугу від ваги сухого РБЕ залежно від мети обробки. 

Почерговість додавання реагентів під час приготування соленасиченої БПР: 

глинопорошок, NaCl, РБЕ, розріджувач (лігносульфонати), піногасник, при 



потребі – обважнювач. Для приготування соленасиченої БПР, стабілізованої 

РБЕ, раніше застосовуваний розчин спочатку насичують сіллю, а потім 

обробляють РБЕ та іншими реагентами (КССБ, КМЦ тощо) [2]. При гідролізі 

будь-якого крохмалю утворюється, в основному, глюкоза, утворена із амілози 

(лінійний полімер) і амілопектину (розгалужений полімер). Амілоза 

складається з прямо ланцюгових груп  α-глюкози, молекулярна маса яких 

змінюється від 10 000 до 100 000. Амінопектин складається з молекул в 

розгалужений ланцюг, молекулярна маса змінюється від 40 000 до 100 000. При 

цьому майже  всі полісахариди можуть утворювати тиксотропні коагуляційні 

структури, здатні відновлюватися повністю після руйнування, а також 

конденсаційно-кристалізаційні, структура яких після руйнування не 

відновлюється. Використання клейстеризованого крохмалю знижує густину 

БПР, спричиняє складнощі при роботі в зимовий період і забирає час на 

приготовлення, тому добавляти його можна у виді порошку безпосередньо в 

буровий розчин, рН якого не менше 11.  

 Практично всі види крохмалю мають низьку термостійкість та піддаються 

деструкції, отриманий після розкладу продукт впливає на в'язкість розчину, але 

не втрачає повністю стабілізаційних властивостей. Основним недоліком 

крохмалю є здатність його до  ферментативного розкладу під впливом різних 

мікроорганізмів (грибки, пліснява, бактерії). При деструкції крохмалю 

виділяються газоподібні речовини, які можуть викликати спінювання розчину і 

зниження рН. Тому відновити параметри такого розчину дуже складно, і він 

підлягає частковій або повній заміні. Для попередження ферментативного 

розкладу крохмалю використовують три способи: збільшення і підтримання  рН 

бурового розчину в межах 10,5 – 11,5; наявність мінералізації фільтрату не 

менше 20 %; добавка до БПР різного за характером антиферментатора, що 

приглушує життєдіяльність мікроорганізмів. Перший спосіб недостатньо 

ефективний і не завжди може бути прийнятним в умовах буріння, так як високе 

значення рН розчинів часто небажано в розрізі глинистих  порід або 

присутності полівалентних металів, які вступають у реакцію з лугом. При 



цьому, в останньому випадку крохмаль випадає в осад, як і багато інших 

органічних полімерів. Другий спосіб більш ефективний в поєднанні з першим. 

Перед розбурюванням соленосних відкладів бурові розчини попередньо 

насичують сіллю, і тому розклад крохмалю не відбувається. Третій спосіб 

найбільш універсальний, де в якості антиферментатора застосовують продукт, 

який після закінчення бурінням досягає біодеградабельності у системі. 

Біологічна деструкція може бути значно зменшена при наявності в розчині не 

менше 15 % NaCl. Досягнення необхідної величини фільтрації забезпечується 

систематичним введенням у циркулюючий розчин порошкоподібного РБЕ в 

кількості 0,2 % – 0,3 %. 

 В НДПІ проведено лабораторні дослідження нового реагенту цільового 

функціонального призначення, що входить до чинної номенклатури 

хімреагентів та матеріалів у розділ 3.5 – стабілізатори на основі крохмалю – 

водорозчинного крохмалю (К-4). Проведено визначення фізико-хімічних 

показників цього реагенту. Враховуючи відсутність ТУ на крохмаль 

водорозчинний, стабілізуючу здатність його визначали відповідно до  

РД 39-0147009-507-85. Одержані показники: вологість – 10,2 %; водневий 

показник водного розчину реагенту 1 % концентрації – 6,67; стабілізуюча 

активність – 3,0 см3/30 хв. Враховуючи здатність крохмалю піддаватись 

ферментному розкладу багатьма мікроорганізмами (грибками, пліснявою, 

бактеріями), проведено дослідження стійкості проби реагенту до 

бактеріального розкладу шляхом штучного старіння розчинів реагенту. Слід 

відмітити стійкість протягом 20 днів досліджуваного крохмального реагенту до 

ферментного розкладу (незважаючи на зниження показника фільтрації, не 

відмічалося росту бікарбонатів з першої по 21 добу: вміст HCO3
- – 300 мг/л). 

Далі розпочався процес біологічного розкладу крохмалю, який посприяв 

швидкому руйнуванню реагенту, особливо при підвищенні температури та при 

перемішуванні (таблиця 1). Отримані при цьому продукти продовжували 

впливати на в’язкість розчину, але не здійснювали ущільнюючої дії на 

фільтраційну кірку.  



 Також проведено дослідження впливу цього реагенту на реологічні 

властивості розчинів. Водорозчинний крохмаль здійснює значний вплив на 

структуру води. За допомогою гідрофільних фрагментів (полярних, заряджених 

сполук) крохмаль проникає до складу розчинника (води), а гідрофобними 

групами сприяє структуруванню системи. Вплив розчинів водорозчинного 

крохмалю на реологічні показники на віскозиметрі FANN 800 представлено в 

таблиці 1.  

Таблиця 1  

 Реологічні властивості водних розчинів крохмалю К-4 та зміна 

показника рН в часі 

Назва  розчину 

Параметри розчину 

Gel η, 
мПа·с 

τ0,  
дПа 

рН  
доба заміру 

1 7 14 21 31 
Водний розчин 1 % концентрації К-4 0,5 6 9,6 6,7 6,5 6,9 5,7 Біодест-

рукція Водний розчин 2 % концентрації К-4 3,5 5 24 7,5 6,2 5,0 3,9 
Водний розчин 3 % концентрації К-4 4 7 9,6 7,7 6,0 4,3 3,5 

 

З аналізу результатів лабораторних досліджень (таблиця 1) встановлено, 

що водорозчинний крохмаль К-4 характеризується високими значеннями 

пластичної в’язкості. Оптимальна добавка крохмалю становить 2 %. 

З метою покращення фільтраційних характеристик привибійної зони 

нафтових та газових свердловин при розкритті продуктивних пластів  

водорозчинний крохмаль має бути стійким до мінералізованих пластових вод. 

Досліджено, що у водному розчині палигорськітового глинопорошку, 

засоленого 30 % хлориду натрію і 1 % хлориду кальцію, стабілізуюча 

активність водорозчинного крохмалю К-4 становить 3,0 см3/30 хв. Добавки 

водорозчинного крохмалю сприяють об’ємному структуруванню, що, в свою 

чергу, сприяє частковому структуруванню БПР. Результати аналізів наведено в 

таблиці 2. 

Таким чином, з аналізу результатів лабораторних досліджень встановлено, 

що водорозчинний крохмаль К-4 стійкий до дії іонів полівалентних металів; 



характеризується високими значеннями стабілізуючої активності; може  

використовуватись для регулювання фільтрації мінералізованих БПР.  

Таблиця 2 

Вплив досліджуваної проби К-4 на технологічні параметри засоленої 

глинистої суспензії та БПР 
 

Назва розчину, 
відсоток добавки хімреагентів 

Параметри розчину 
Густина, 

кг/м3 
Т,  
с 

рН Ф, 
см3 за 30 

хв 

К, 
мм 

КТК СНЗ, дПа 
1хв 10 хв 

 1. Палигорськітова глиниста 
суспензія 20 % конц. з 30 % хлориду 
натрію + 2 % К-4  

1310 36 6,31 3 1,0 0,52 3,9 6,31 

2. Соленасичена БПР (Кф – 1,9 %,   
Сa++/Mg++ - 1465/0 мг/л, Sф – 24,5 %) 

1450 72 8,9 6,5 1,0 0,10 68 168 

3. № 2 + 2 % К-4 (на суху реч.) 1450 80 8,8 2,5 0,5 0,06 72 154 

 

Проведено дослідження водорозчинного крохмалю як інгібітора 

набухання. Дослідження інгібуючих властивостей реагенту проводили на 

приладі Жигача-Ярова. Для визначення коефіцієнта набухання використано 

бентонітовий глинопорошок та розчини реагенту 2 % концентрації порівняно з 

дистильованою водою. З результатів дослідження інгібуючих властивостей К-4 

порівняно із пробою води досліджуваний реагент ефективніший в 2,3 раза. 

Водорозчинний крохмаль володіє достатньо високими інгібуючими 

властивостями, що сприяє підвищенню гідрофобності глинистої фази та 

зменшенню гідратації глинистих часток, а обробки БПР водорозчинним 

крохмалем  сприяють підвищенню її інгібуючих властивостей. 

З метою розроблення мінералізованої бурової промивальної рідини для 

розкриття хемогенних відкладів в інтервалі 2200 – 2600 м  на свердловині 

Ярошівського родовища запроектовано до використання пробу водорозчинного 

крохмального реагенту К-4.  

 Із врахуванням отриманих результатів можна рекомендувати 

водорозчинний крохмаль для проведення дослідно-промислових випробувань 

на свердловинах ПАТ "Укрнафта".  



Висновки. 

У разі одержання позитивних результатів випробувань водорозчинний 

крохмальний реагент К-4 може бути використано для стабілізації 

мінералізованих промивальних рідин на свердловинах Волошківського, 

Ярошівського ГКР (при розкритті хемогенних нижньопермських відкладів), 

Східно-Решетняківського родовища (при розкритті девонських солей), 

Микуличинського родовища (при розкритті воротищенських відкладів).   
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