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В данной работе представлена наиболее полная качественная и количественная 
информация о новых разработках в области буровой химии – термостойких химиче-
ских реагентах для буровых растворов, созданных на основе гуминовой кислоты (ГК) 
бурых углей. Описаны структура, свойства ГК бурого угля и способы ее модифика-
ции. Представлены новые термостойкие импортозамещающие полимерлигнитные 
реагенты для буровых растворов и исследована возможность использования ком-
плексообразующей способности ГК для получения термостойких полимерлигнитных 
реагентов марок: «ЛИГ-ФИЛ», «ЛИГ-ВИС» и «ЛИГ-СТАБ».

Описаны свойства, возможности использования новых химических реагентов, 
приведены результаты их лабораторных испытаний и тестирования. Метод иссле-
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дования – количественная спектроскопия ЯМР 1Н и 13С. На основе экспериментальных 
данных приведены результаты по влиянию концентрации полимерлигнитного мате-
риала «ЛИГ-ФИЛ» на фильтрационные и структурно-реологические характеристики 
бурового раствора. Экспериментально установлено, что присутствие положительно 
заряженных центров на поверхности макромолекул ГК способствует ассоциативному 
соединению этих макромолекул в характерную кластерную структуру при концентри-
ровании водных растворов, обеспечивает пластифицирующее действие гуматов по 
отношению к полиакрилатам и разжижающее действие на буровые и тампонажные 
растворы. Установлена возможность получения химреагентов марок: «ЛИГ-ФИЛ», 
«ЛИГ-ВИС» и «ЛИГ-СТАБ» для нефтедобычи, имеющих качественные показатели, 
относительно выгодную себестоимость и экологическую безопасность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: буровые растворы; термостойкие химреагенты; гумино-
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Бұл жұмыста тас көмірлердің гуминді қышқылдары (ГҚ) негізінде жасалған бұрғылау 
химиясы саласындағы жаңа дайындамалар – бұрғылау ерітінділеріне арналған терми-
ялық тұрақты химиялық реагенттер туралы толық сапалы және сандық ақпараттар 
келтірілген. Тас көмірдің ГҚ құрылымы, қасиеттері және оны модификациялау әдістері 
сипатталған. Бұрғылау ерітінделірне арналған жаңа термиялық тұрақты, импорт алма-
стырушы полимерсазды реагенттер келтіріліп, «ЛИГ-ФИЛ», «ЛИГ-ВИС» и «ЛИГ-СТАБ» 
маркалы термиялық тұрақты полимерсазды реагенттер алу үшін ГҚ кешенді түзуші 
қабілеттілігін қолдану мүмкіндігі зерттелген.

Жаңа химиялық реагенттерді қолдану мүмкіндігі, қасиеттері сипатталып, оларды 
зертханалық зерттеу нәтижелері және тестілеу келтірілген. зерттеу әдісі – сандық 
спектроскопия ЯМР 1Н және13С. Эксперименттік мәліметтер негізінде «ЛИГ-ФИЛ» по-
лимер сазды материал концентрациясының бұрғылау ерітіндісінің фильтрациялық және 
құрылымдық-реологиялық сипаттамаларына әсері бойынша нәтижелер келтірілген. ГҚ 
макромолекуласының бетінде оң зарядталған орталардың болуы су молекулаларын шоғы-
рландыруда өзіндік кластерлік құрылымға осы макромолекулаларды ассоциативті қосуға 
септігін тигізеді, полиакрилаттарға қатысты гуматтардың созғыш әрекетін қамтамасыз 
етеді және бұрғылау мен тампонаждық ерітінділерге сұйылтуды қамтамасыз етуі тәжіри-
белік жолмен орнатылған. Мұнай өндіру үшін сапалы көрсеткіштерге ие, салыстырмалы 
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тиімді құндылықты және экологиялық қауіпсіз «ЛИГ-ФИЛ», «ЛИГ-ВИС» және «ЛИГ-СТАБ» 
маркалы химиялық реагенттерді алу мүмкіндігі орнатылған. 
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«ЛИГ-ФИЛ»; тұтқырлықты төмендеткіш «ЛИГ-ВИС»; тұрақсыз сазды минералдар «ЛИГ-
СТАБ» ингибиторы; полимерсазды. 
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This paper presents the most complete qualitative and quantitative information about new 
developments in the field of drilling chemistry such as heat-resistant chemicals for drilling fluids 
based on humic acid (HA) of brown coals. The structure and properties of HA in brown coals and 
methods for its modification were described. New heat-resistant import-substituting polymer-lignant 
reagents for drilling fluids were presented together with the possibility of using the complex-forming 
ability of HA to produce heat-resistant polymer-lignant reagents of the following brands: LIG-FIL, 
LIG-VIS and LIG-STAB were studied.

The properties, possibilities of using new chemical reagents were described together with the 
results of their laboratory tests and testing. The research method is quantitative 1Н and 13С NMR 
spectroscopy. Results of the experimental data showed the influence of the concentration of the 
polymer-lignite material «LIG-FIL» on the filtration and structural-rheological characteristics of the 
drilling fluid. We discovered experimentally that the presence of positively charged centers on the 
surface of HA macromolecules contributes to the associative connection of these macromolecules 
into a characteristic cluster structure when concentrating aqueous solutions, ensures the plasticizing 
effect of humates on polyacrylates and the diluting effect in drilling and cementing solutions. It 
was established the possibility in producing chemical reagents of the following brands: «LIG-FIL», 
«LIG-VIS» and «LIG-STAB» for oil production with respective quality indicators, relatively favorable 
cost and environmental safety.

KEY WORDS: drilling fluid; a heat-resistant chemical reagents; humic acids; brown coals; 
high temperature resistant filtration reducer «LIG-FIL»; viscosity reducer «LIG-VIS»; inhibitor of 
unstable clay minerals «LIG-STAB»; polymer-lignite.
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