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ТЕМА : КОНСТРУКЦІЯ СУЧАСНИХ БУРОВИХ МАШИН 

 

Класифікація бурових установок 

 

Установки для влаштування буронабивних паль класифікуються за такими 

параметрами: 

За способом захисту стінок свердловини: 

• Без захисту стінок колодязя; 

• З інверторними або не витягувати обсадними трубами. 

За способом буріння свердловини: 

• обертальним способом; 

• ударним методом з використанням долота-шарошки і грейфера «Хаммер 

Граб»; 

• шнековим буром з цільним або порожнистим робочим органом. 

По виду робочих органів обладнання: 

• з виїмкою грунту на поверхню обертовими робочими органами 

(роторами); 

• з витяганням грунту з забою безперервним способом по спіралі шнека. 

За типом механізмів пересування бурової установки: 

• гусеничний і пневматичний хід; 

• крокуючий механізм і залізнична платформа; 

• понтони, катки та комбіновані варіанти. 

За способом приводу в роботу робочих механізмів: 

• електромотори, пневмо і гідропривід; 

• двигун внутрішнього згоряння. 

 



 

Конструкції бурових машин мають такі основні вузли і механізми: 

породоруйнівний елемент, бурові штанги (вони з'єднують інструмент з 

робочими механізмами - ударним, обертальним і ін.), привід (силове 

обладнання, передавальні механізми), систему управління. Конструктивна 

схема конкретного агрегату залежить від його призначення, способу 

руйнування породи, напрямки буріння. Конструкція повинна відповідати 

виробничим потужностям та особливостям виробничого процесу. Машина для 

бурових робіт повинна забезпечувати максимальну продуктивність в 

конкретних умовах експлуатації. Важкі умови, в яких експлуатуються машини 

для бурових робіт, обумовлюють ряд специфічних вимог до них. Основні 

вимоги - можливість адаптації обладнання до умов, що змінюються 

(особливостям гірських порід, структурі породного масиву), стійкість агрегату 

при впливі великих навантажень. Примітка: Для безтраншейного будівництва, 

прокладки комунікацій виготовляються спеціальні бурові інструменти.  

Розміри бурових машин 

За розмірами і способами транспортування бурові установки бувають 

стаціонарними, самохідними, мобільними. Монтаж великогабаритних 

стаціонарних комплексів, призначених для глибокого буріння, проводиться з 

необхідних частин на місці проведення бурових робіт. Самохідні бурові 

машини встановлюються на додатковий спецтранспорт - вантажні автомобілі, 

гусеничні трактори, всюдиходи. Відповідний спецтранспорт забезпечує 

прекрасну прохідність навіть у важкодоступні місця. Самохідні бурові 



установки розрізняються за розмірами в залежності від глибини, на яку вони 

виконують буріння. Мобільні бурові машини призначені для неглибокого 

буріння, вони мають компактні розміри і можуть використовуватися в дуже 

обмежених за площею ділянках. Мобільні бурові машини зазвичай являють 

собою збірно-розбірні модулі, які легко транспортуються на легковому 

транспорті і швидко монтуються на місці. Таке обладнання дає можливість 

зробити свердловину глибиною до 100 метрів в найстисліші терміни і без 

порушення навколишнього ландшафту. 

 


