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РЕЗЮМЕ
Разгледани са конструкцията и действието на комплекс от технически съоръжения за циментиране на геологопроучвателни 
сондажи с малък диаметър (59 и 76mm), състоящ се от конусен и цилиндричен пакер, пакер за хоризонтални сондажи, 
тампонажно  донагнетяващо  устройство,  хидравличен  миксер  за  приготвяне  на  тампонажни  разтвори  и  хидравличен 
диспергатор за подобряване на качеството на тампонажните разтвори.

   
   При прокарването на геологопроучвателни сондажи в 
района на минни изработки често срещани усложнения са 
водозагуби в горният интервал на сондажите, водопритоци 
в  долните  интервали  на  сондажите  и  особено  при 
подземните  сондажи.  Основната  причина  за  това  е 
напукаността  на  скалите  поради  взривните  работи  в 
рудниците. Циментирането на сондажите по общоприетата 
технология  на  “забойна  заливка”  обикновенно  не  дава 
рузултати поради ниското налягане на циментиране (1 – 2 
MPa),  което  е  недостатъчно  за  проникването  на  цимен-
товия  разтвор  в  пукнатините  на  скалата.  Известните  в 
литературата съоръжения за приготвяне и нагнетяване на 
тампонажни  разтвори  са  сложни,  скъпи  и  с  големи 
размери, което затруднява тяхното прилагане в подземни 
условия. Поради тези причини в периода 1984 – 1988 г. за 
нуждите на ГОРУБСО – Мадан колектив от катедра СДНГ 
на МГУ “Св. Иван Рилски” (В.Аризанов, Н.Червенаков и др., 
1985,  1986,  1988)  разработи  комплекс  от  съоръжения  и 
съответната  технология  за  приготвяне  на  тампонажни 
смеси и циментиране на геологопроучвателни сондажи с 
малък  диаметър (59 и 76mm). 

   При разработването им бяха взети предвид основните 
характерни  особености  и  изисквания  на  сондирането  в 
условията на ГОРУБСО – Мадан:

− малки диаметри на сондажите (59 и 76 mm);
− ядково  сондиране  с  диамантени  корони   в 

среднотвърди  до  твърди  скали  IX  –  X  кате-
гория;

− необходимост  от  използването  на  опростени 
конструкции с оглед осигуряването на висока 
надежност и лесно транспортиране в условия-
та на подземните рудници.

   Беше разработен комплекс от съоръжения състоящ се 
от:

− турбинен разходомер;

− конусен и и цилиндричен сондируеми пакери;
− тампонажно донагнетявашо устройство;
− хидроежекторен  миксер  за  приготвяне  на 

тампонажни разтвори;
− хидравличен  диспергатор  за  подобряване  на 

качеството на тампонажните разтвори.

   Турбинният разходомер служи за определяне на мястото 
и големината на водопритоците и водозагубите. Той е от 
класически тип, като за чувствителен елемент се използва 
турбина  (винтова  перка)  лагерована  в  двата  края  на 
ахатови  лагери.  Честотата  на  въртене  на  турбината  е 
пропорционална  на  скоростта  на  водният  поток,  т.е.  на 
дебита на течността в съответният интервал на сондажа. 
При всеки оборот на турбината датчика предава импулс по 
кабела на разходомера до брояч на устието на сондажа. 
Получените  данни  се  използват  за  начертаване  на 
разходограма на сондажа, чрез коята се определят зоните 
на водопритоци и водозагуби.

   Основен  елемент  от  разработеният  комплекс  са 
пакерите.  Чрез  тях  се  дава  възможност  да  се  прилага 
налягане  върху  циментовия  разтвор  по  време  на 
циментирането, което значително подобрява проникването 
му  в  пукнатините  на  скалата  и  съответно  повишава 
качеството на циментационните работи. Бяха разработени 
две конструкции на пакери – конусен пакер (В.Аризанов, 
Н.Червенаков, 1985) и цилиндричен пакер (Н.Червенаков, 
В.Аризанов, 1986).

   Устройството на конусният пакер е показано на фиг.1. 
Той е предназначен да изолира зоната на тампониране от 
по-горните интервали на сондажа, като по този начин даде 
възможност да се нагнети тампонажната смес под високо 
налягане. Пакерът се състои от обратен клапан поз.1, 2, 3, 
конусен корпус  4,  стопорна шайба 5,  винтов шпиндел 6, 
еластична  втулка  7,  притискаща  шайба  8,  шайба  9  и 
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комбиниран  “горен  преходник  –  противоавариен  преход-
ник”  10.  Диаметъра  на  еластичната  втулка  е  малко  по-
голям от диаметъра на сондажа (60mm  при диаметър на 
сондажа 59mm). С изключение на шайбите 5 и 8 и горният 
преходник  10  диаметърът  на  останалите  елементи  на 
пакера  е  по-малък  от  вътрешният  диаметър  на  диаман-
тена  ядкова корона  за  съответният  сондаж,  което  дава 
възможност те да бъдът извадени като ядка и многократно 
използвани.

Фигура 1.  Конусен пакер

   Конусният  пакер  се  завива  на  долният  край  на 
сондажният  лост  и  се  спуска  в  сондажа без  въртене  до 
необходимата дълбочина. Поради триенето в стената на 
сондажа по време на спускането еластичната втулка 7 е в 
горно  положение.  За  да  задействаме  пакера  леко 
повдигаме  нагоре  сондажният  лост  като  същевременно 
бавно го завъртаме надясно. Поради триенето в стената 
на  сондажа еластичната  втулка  7  остава  неподвижна,  а 
конусната  част  на  корпуса  4  навлиза  в  отвора  на 
еластичната втулка 7 и я деформира, като още по-силно я 
притиска  към  стената  на  сондажа.  Силата  на   триене 
между  конуса  4  и  еластичната  втулка  7  се  стреми  да 
повдигне  нагоре  еластичната  втулка  7,  на  което  се 
противопоставя  силата  на  триене  между  еластичната 
втулка  7  и  скалата.  При  навлизането  на  конуса  4  в 
еластичната  втулка  7  се  увеличава  силата  на  триене 
между конуса и втулката, но същевременно се увеличава и 
деформацията на еластичната втулка и съответно силата 
която  я  притиска  към  скалата,  т.е.  имаме  ефект  на 
самозаклинване.  При  подходящо  подбран  и  достатъчно 
малък ъгъл на конуса силата на триене между еластичната 
втулка и скалата винаги е по-голяма от силата на триене 
между  конуса  и  еластичната  втулка  и  втулката  остава 
неподвижна  спрямо  скалата.  При  завъртането  надясно 
винтовият  шпиндел  6  се  навива  в  корпуса  4  и  чрез 
притискащата шайба 8 допълнително деформира еластич-
ната  втулка  7  и  я  уплътнява  към  сондажа.  Стопорната 
шайба  5  предпазва  еластичната  втулка  7  от  изпадане. 
След задействането на пакера нагнетяваме с промивната 
помпа  тампонажната  смес.  След  завършването  на 
циментирането  изваждаме  сондажният  лост  от  сондажа, 
като за целта бавно го завъртаме наляво и същевременно 
леко  го  повдигаме  нагоре.  При  това  противоаварийният 
преходник  10  се  развива  от  винтовият  шпиндел  6.  Из-
важдаме от сондажа сондажният лост заедно с преходника 
10 на пакера, като останалите елементи на пакера остават 
в сондажа до втвърдяването на цимента. По този начин се 
осигурява предовратяване на размиването на цимента и 
високо качество на тампонажните работи. След втвърдя-
ването на цимента спускаме в сондажа диамантена ядкова 
корона и просондираме циментираният интервал. Понеже 
външният  диаметър  на  обратният  клапан  поз.1,  2,  3, 
корпуса  4  и  винтовият  шпиндел  6  е  по-малък  от  вът-
решният диаметър на ядковата корона ги изваждаме като 

ядка и след почистване можем да ги използваме повторно. 
Стопорната  шайба  5,  еластичната  втулка  7  и   притис-
кащата  шайба 8 се просондират от диамантената корона и 
затова се изработват от лесно сондируем материал. 

   Докато в известните конструкции на пакери за контакта 
със  стената  на  сондажа  и  закотвянето  на  пакера  на 
необходимата  дълбочина  обикновенно  се  използват 
конусни челюсти, то в описаната конструкция тази задача 
е възложена на еластичният елемент на пакера. За целта 
външният му диаметър е по-голям от диаметъра на сон-
дажа и се използва ефекта на самозаклинване при навли-
зането  на  конусно  стебло  в  еластичният  елемент.  Това 
води  до  значително  опростяване  на  конструкцията  на 
пакера.  Същевременно  отпадането  на  челюстите  дава 
възможност по-голямата част от останалите детайли да се 
изработят с достатъчно малък диаметър, за да може той 
да се използва като “сондируем пакер”, т.е. да се остави в 
сондажа  да  втвърдяването  на  тампонажната  смес,  като 
след това  се  извади като  ядка  и  се  използва  повторно. 
Оставането  на  пакера  в  сондажа  по  време  на  втвърдя-
ването на цимента е особено ефикасно когато се тампо-
нират зони с наличие на водопритоци, понеже предотвра-
тява размиването на тампонажната смес и изтласкването 
и  от  пукнатините  на  скалата.  Същевременно  тази  кон-
струкция  има  и  някои  недостатъци,  част  от   които  са 
отстранени в следващите разработки. Основен недостатък 
е, че веднъж вкаран в сондажа пакера не може да бъде 
повдиган  нагоре,  изваждан  или  завъртан,  понеже  това 
води до задействането му. Поради малката разлика между 
диаметъра на еластичната втулка и сондажа той не може 
да  бъде  използван  в  силно  кавернозни  зони  с  голямо 
увеличаване  на  диаметъра  на  сондажа.  Същевременно 
трябва  да  отбележим,  че  такива  зони  са  рядкост  в 
условията  на  проучвателното  сондиране  за  твърди 
полезни изкопаеми.

  Опита от прилагането на конусният пакер беше използван 
при разработването на цилиндричният пакер (фиг.2).
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Фигура 2.  Цилиндричен пакер

Цилиндричният  пакер  се  състои  от  стебло  1,  обратен 
клапан 2, долна шайба 3, гумен тампон 4, горна шайба 5, 
втулка  6,  корпус  7  и  горен  преходник  8.  На  гуменият 
тампон  4  са  оформени  надлъжни  ребра,  чийто  външен 
диаметър  е  по-голям  от  диаметъра  на  сондажа,  докато 
основният  диаметър  на  гуменият  тампон  е  по-малък  от 
диаметъра  на  сондажа.  Стеблото  1  и  съответната 
повърхност  на  гуменият  тампон  4  могат  да  бъдат  с 
цилиндрична  или  призматична  повърхност.  Горният 
преходник  8  и  корпуса  7  са  свързани  помежду  си  с 
лесноразглобяема двуходова правоъгълна резба.

  Горният  преходник  8  се  завива  към  долният  край  на 
сондажният  лост  и  пакерът  се  спуска  в  сондажа  без 
въртене на сондажният лост. При достигане на дъното на 
сондажа се  пуска  промивната  помпа,  промива  се  натру-
паният шлам, след което пакера се повдига над зоната на 
водоприток  или  водозагуба.  Задействането  на  пакера 
става  с  леко  завъртане  надясно  на  сондажният  лост. 
Поради триенето между скалата и гуменият тампон 4 той 
остава  неподвижен,  при  което  задържа  неподвижно  и 
стеблото  1.  Корпуса  7  се  навива  на  стеблото  1  и  чрез 
шайбата  5  притиска  гуменият  тампон  4,  който  се 
деформира  и  уплътнява  сондажа.  Силата  на  триене  в 
резбата  между  корпуса  7  и  стеблото  1  се  опитва  да 
завърти надясно стеблото 1 и съответно гуменият тампон 
4, но силата на триене между гуменият тампон 4 и скалата 
е по-голяма и тампонът остава неподвижен.    Нагнетяваме 
с промивната помпа циментовият разтвор в сондажа, след 

което освобождаваме пакера като леко повдигаме нагоре и 
завъртаме наляво сондажният лост. Развиването става в 
резбата между горният преходник 8 и корпуса 7, която е 
лесно освобождаема (двуходова с правоъгълен профил). 
Изваждаме сондажният лост заедно с горният преходник 8. 
Пакера остава в сондажа до втвърдяването на цимента, 
след което просондираме циментовият мост с едностенна 
ядкоприемна тръба и диамантена корона. С изключение на 
гуменият тампон 4 и алуминиевите шайби 3 и 5 външният 
диаметър на останалите в сондажа елементи на пакера е 
по-малък  от  вътрешният  диаметър  на  диамантената 
корона,  поради  което  ги  изваждаме  като  ядка  и  след 
почистване можем да ги използваме отново. 

   В сравнение с конусният пакер конструкцията на цилин-
дричният  пакер  е  значително  опростена.  Едно  от 
предимствата на тази конструкция е специалната форма 
на гуменият тампон. Използваните надлъжни гумени ребра 
са с по-голяма еластичност в сравнение с цилиндричният 
тампон, което дава възможност пакерът да се използва в 
сондажи  с  по-голямо  увеличаване  на  диаметъра  на 
сондажа. Освен това наличието на междина между основ-
ният  диаметър  на  тампона  и  сондажа  дава  възможност 
както  да  се  осъществява  промиване  на  сондажа  преди 
циментирането,  така  и  пакера  да  се  използва  при 
наличието на водопритоци. Съществено предимство е, че 
задействането на пакера става чрез завъртане надясно на 
сондажният лост, а не чрез повдигане нагоре, т.е. можем 
при необходимост  да повдигаме нагоре и  да изваждаме 
пакера. 

  Прилаганата технология за  спускоподемни операции в 
хоризонталните  сондажи налага въртене на сондажният 
лост при вкарването му  в сондажа. За да може разрабо-
тената конструкция на цилиндричен пакер да се използва и 
в хоризонтални сондажи за нуждите на ГПП-София беше 
разработена конструкция на специален преходник (фиг.3), 
който се навива между сондажният лост и пакера и дава 
възможност при спускането на цилиндричният пакер да се 
прилага  и  въртене  на  сондажният  лост.  Преходникът  се 
състои от горен преходник 1, стебло 2, горен съединител 3, 
корпус  4,  долен  съединител  5  и  долен  преходник  6.  В 
горният  край  на  горният  преходник  1  е  нарязана  стан-
дартна вътрешна едра конусна замкова резба чрез която 
той се присъединява към сондажният лост. В долният край 
на  долният  преходник  6  е  нарязана  стандартна  външна 
едра конусна замкова резба чрез той се присъединява към 
цилиндричният пакер. На горният съединител 3 и долният 
съединител 5 е нарязана едра конусна замкова лява рез-
ба.  Преходникът  се  навива  между  сондажният  лост  и 
цилиндричният пакер,  като в изходно положение горният 
съединител 3 и долният съединител 5 са развити един от 
друг.
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Фигура 3.  Преходник за хоризонтални сондажи

   По време на вкарването на сондажният лост и пакера в 
сондажа еластичният елемент на пакера се трие в скалата 
и  създава  известна  съпротива  на  вкарването  на 
сондажният  лост  в  сондажа,  като  поради  тази  сила 
стеблото 2 и долният преходник 5 са в долно положение. 
При  въртенето  на  сондажният  лост  челото  на  долният 
съединител 5 се трие в долният преходник 6, но силата на 
триене  между  тях  е  недостатъчна  да  задейства  пакера. 
При  достигане  на  необходимата  дълбочина  повдигаме 
леко  нагоре  сондажният  лост  и  бавно  го  завъртаме 
надясно,  при  което  горният  преходник  1,  стеблото  2  и 
долният  съединител  5  се  повдигат  нагоре  и  долният 
съединител  5  се  завива  в  горният  съединител  3. 
Въртенето на  сондажният лост  се предава  през горният 
преходник 1,  стеблото 2,  долният съединител 5,  горният 
съединител  4,  корпуса  4  и  долният  преходник  6  на 
цилиндричният пакер и го задейства.  След нагнетяването 
на  циментовият  разтвор  в  сондажа  освобождаваме 
сондажният лост от пакера чрез завъртане наляво и леко 
повдигане нагоре на сондажният лост. Развиването става 
в резбата между горният преходник и  корпуса на цилин-
дричният пакер, понеже там резбата е правоъгълна много-
ходова  и  триенето  е  най-малко.  Останалите  в  сондажа 
елементи на пакера се изваждат като ядка след втвърдя-
ването на цимента.

   Допълнително  повишаване  на  налягането  върху 
нагнетяваната тампонажната смес може да се осъществи 

чрез тампонажното донагнетяващо устройство показано на 
фиг.4 (В.Аризанов, Н. Червенаков, 1985). То представлява 
бутална помпа която се навива над пакера и се състои от 
долен преходник 1, цилиндър 2, обратен клапан поз.3,4 и 
5, бутало поз.6 и 7, бутален прът 8, накрайник 9 и горен 
преходник 10. За предаването на въртенето от сондажният 
лост  към  пакера  съответните  повърхности  на  горният 
преходник 10, накрайника 9 и корпуса на буталото  6 са 
оформени като челни съединители.

Фигура 4  Тампонажно донагнетяващо устройство

   Комплекта “пакер  - донагнетяващо устройство” се спуска 
на  необходимата  дълбочина,  след  което  пакера  се 
задейства по описаният вече начин. Нагнетяваме цимен-
товият разтвор с промивната помпа,  като същевременно 
чрез шпиндела на сондовият апарат създаваме възвратно-
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постъпателно движение на сондажният лост с ход 40 – 50 
cm. При движение нагоре на сондажният лост в работната 
камера на цилиндъра 2 се създава вакуум, под действието 
на който клапанът на пакера се затваря, а клапанът поз.3,4 
и  5  на  донагнетяващото  устройство  се  отваря и  цимен-
товият разтвор през надлъжният отвор в буталният прът 8 
запълва работната камера на цилиндъра 2. При движение 
надолу  на  сондажният  лост  в  работната  камера  на 
цилиндъра  2  се  създава  налягане,  под  действието  на 
което клапанът поз.3,4 и 5 на донагнетяващото устройство 
се затваря, клапанът на пакера се отваря и буталото 7 под 
голямо  налягане  нагнетява  циментовият  разтвор  в 
сондажа.  Предимства  на  устройството  са  простата 
конструкция, високото налягане и възможността за плавно 
регулиране на налягането и дебита чрез осовият натиск и 
скоростта на движение на сондажният лост. 

  За приготвяне на циментовият разтвор в полеви условия 
обикновенно  се  използват  глиномешалки  с  лопатки. 
Големите  им  габарити  правят  невъзможно  използването 
им в  подземни условия,  поради което за тази цел беше 
разработен хидроежекторен миксер, показан на фиг. 5 (В. 
Аризанов, Н. Червенаков и др., 1989).

Фигура  5.  Хидроежекторен миксер

   Чрез  маркуча  1  миксера  се  присъединява  към 
промивната  помпа,  която  нагнетява  в  миксера  вода  с 

дебит 80 – 120 dm3/min. Водата изтича с голяма скорост  от 
дюзата  4  и  поради  хидроежекторният  ефект  създава 
вакуум 0.8 – 0.9 MPa в работната камера на корпуса 6. Под 
действието  на   вакуума  в  работната  камера  през 
входящият щуцер 5 и присъединените към него маркуч и 
смукател  (не  са  показани  на  фигурата)  от  торбата  с 
циментсе засмуква цимент, който в работната камера на 
корпуса  6  се  смесва  с  подаваната  вода.  Полученият 
циментов разтвор през дифузора 8 се подава в резервоара 
за  циментов  разтвор.  За  функционирането  на 
разработеното  устройство  се  използва  енергията  на 
нагнетяваната  от  промивната  помпа  вода  и  не  е 
необходимо  специално  задвижване,  което  значително 
намалява  габаритите  на  устройството  в  сравнение  с 
глиномешалките.  Големите  скорости  на  потока  в 
работната  камера  осигуряват  много  добро  смесване  и 
диспергиране на циментовият разтвор.
  
   За  допълнително  подобряване  на  параметрите  на 
циментовият  разтвор  се  използва  хидравличният 
диспергатор показан на фиг.6  (Н.Червенаков, В. Аризанов, 
1988). 

Фигура 6.  Хидравличен диспергатор

   В конусното стебло 4 са нарязани взаимнопресичащи се 
винтови  канали,  чието  напречно  сечение  е  по-голямо  в 
началото  на  стеблото  и  намалява  към  края  му,  като 
сечението  е  най-малко  в  мястото  на  пресичането  на 
винтовите канали. Стеблото 4 е поставено в корпуса 5, към 
който е присъединен входящият щуцер 3. Към щуцера 3 с 
гайгата  2  е  присъединен  маркуча  1.  Нагнетяваният  от 
промивната  помпа  циментов  разтвор  през  маркуча  1 
навлиза с голяма скорост във входящият щуцер 3, където 
се разделя на две струи по винтовите канали на конусното 
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стебло 4. В мястото на пресичането на винтовите канали 
двете  струи  се  удрят  с  голяма  скорост,  което  води  до 
диспергиране на циментовият разтвор и до подобряване 
на реологичните му свойства. Поради конусната форма на 
стеблото  в  края  му  сечението  на  винтовите  канали 
намалява и скоростта на удряне на струите се увеличава, 
което води до по-добро диспергиране.

  Описаните  тампонажно  донагнетяващо  устройство, 
хидроежекторен  миксер  и  хидравличен  диспергатор 
заместват  комплекс  от  устройства  за  приготвяне  и 
нагнетяване под високо налягане на циментов разтвор на 
фирмата Хени, като те са значително по-малогабаритни и 
с  по-ниска  цена.  Заедно  с  пакерите  и  разходомера 
разработеният  комплекс  от  устройства  обхваща  целият 
технологичен  цикъл  от  дейности  за  ликвидиране  на 
водопритоци или загуби на промивна течност. Простата им 
конструкция,  надежната  работа  и  малките  габарити  ги 
правят особено подходящи за работа в подземни условия.

ЛИТЕРАТУРА

Аризанов В., Червенаков Н., 1985. Тампонажно устройство. 
- Авт.свид. No.39591/22.03.1985г. кл.Е21В 33/13.      

Аризанов В., Червенаков Н., 1985. Тампонажно устройство 
за  геологопроучвателни  сондажи.  - 
Научнопрактическа  конференция  по  техника  и  
технология на сондирането, 30-31 май, Асеновград. 

Аризанов В., Червенаков Н., Цанев В., 1986. Тампониране 
под налягане на геологопроучвателни сондажи. – Го-
дишник  на  Минно-геоложкия  университет,  т.XXXII,  
св.IV, 185-193.

Аризанов В., Червенаков Н., Цанев В., Златанов В., 1988. 
Комплекс технически средства и технология за борба с 
усложненията  при  диамантеното  сондиране  в 
ГОРУБСО. - Годишник на Минно-геоложкия универси-
тет, т.XXXIV, св.III, 147-152. 

Аризанов  В.,  Червенаков  Н.,  Златанов  В.,  1989.  Хидро-
ежекторен миксер. -  Конференция по проблемите на 
проучвателното сондиране, 6-7 юни, Асеновград.

Червенаков  Н.,  Аризанов В.,  1986.  Сондируем  пакер. - 
Авт.свид. No.43280/29.05.1986г. кл.Е21В 33/13. 

Червенаков Н., Аризанов В., 1988. Смесител за течности. – 
Авт.свид. No.46438/29.09.1988г. кл.B01 F3/08.

TECHNICAL EQUIPMENT FOR CEMENTING 
PROFSPECTING DRILL WELLS

Nikolay Tchervenakov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilsky”, Sofia 1700, 
Bulgaria, E-mail: cherv@mgu.bg

ABSTRACT
Constructions and action of a set of technical equipments for cementing 
prospecting drill wells with small diameter (59 and 76 mm), consisted of cone 
and cylindrical packer, packer for horizontal drill holes, hydraulic mixer for 
grouting slurries and hydraulic dispersing device for grouts improving have been 
examined.

During prospecting wells drilling in an 
area, where underground mine workings 
exist, very often problems met are water 

loss in the upper part of the wells and 
water inflow in their lower part, especially 
for holes, drilled underground. The main 

reason for that is rock fissuration, caused 
by blasting in underground mines. Drill 

wells cementing by using common 
procedure of “face flooding” is not very 
efficient because the procedure goes at 
low pressure (1- 2 MPa) and grout can’t 

penetrate into the rock fissures. Well 
known equipment in literature for 

preparation and forcing the grout into the 
drill holes are complex, expensive, with 

big dimensions and are not good enough 
for underground usage. For these 

reasons, in the period 1984 - 1988 for 
GORUBSO - Madan mine enterprise a 
scientific team from the University of 
Mining and Geology “St. Ivan Rilsky”, 
Department of Drilling and Petroleum 

Engineering  (V. Arisanov, N. 
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Tchervenakov et al., 1985, 1986, 1988) 
elaborated a set of contrivances and 

corresponding technology for 
preparation of grouts and cementing drill 

holes with small  diameter (59 and 76 
mm).

During the process of elaboration, the 
main requirements of GORUBSO - Madan 

and the character of drilling conditions 
underground had been taken into 

account:
− small drill well diameters (59 and 76 mm);
− diamond core drilling in medium hardness rock (IX- X 

category);
− need  of  simple  and  highly  reliable  in  their  usage 

constructions, easy for transportation in underground 
mine conditions.

The set of contrivances consisted of:
− turbine flow meter;
− drillable cone and cylindrical packers;
− device for final high pressure grouting;
− hydro jet mixer for grout slurries preparation;
− hydraulic dispersing device for grouts amelioration.

Turbine flow meter is used for water inflow or water loss 
measuring. It is of classic type in which a sensing element a 
propeller  with  agate  bearings  is  used.  Turbine  rotation 
frequency is proportional to flow speed i. e. to the quantity of 
liquid flow in corresponding part of the well.  At every turbine 
turn  the  sensor  of  flow  meter  sends  trough  the  cable  an 
impulse to the counter at the mouth of drill well. Data received 
is used for designing well run - out record and from it parts of 
the drill hole are defined where there is water inflow or water 
loss.

Basic element of created equipment set are packers. They 
assure  the  possibility  to  produce pressure on cement  slurry 
grout  and this  improve its  penetration into  the rock fissures 
during  cementation  process  run.  Two  packer  constructions 
were elaborated - cone packer (V. Arisanov, N. Tchervenakov, 
1985) and cylindrical  packer (N.  Tchervenakov, V. Arisanov, 
1986).

Figure  1. Cone packer
Cone  packer  is  presented  on  fig  1.  It  is  designated  to 

insulate zone of grouting from upper drill well zones and by this 
way  grout  slurry  can  be  forced  at  higher  pressure.  Packer 
consists of reverse valve pos. 1, 2, 3, cone body 4, stopping 
washer 5, screw- shaped spindle 6, elastic washer 7, pressing 
washer 8, washer 9 and combined safety adapter 10. Elastic 
washer 7 diameter is some bigger than hole diameter (60 mm 
for  59  mm hole  diameter).  Excluding washers 5  and 8  and 
upper  adaptor  10,  all  other  elements  of  the  packer  have 
smaller diameter than the well hole one and this permits to be 
taken out as a core from the well and by this way many times 
used.

Cone packer is turned on the lower part of the drill string 
and is  lowered in  the well  without any rotation to the depth 
required. Because of the friction with hole walls, elastic washer 
7 is in upper position. To put the packer into action, drill string 
must be slightly elevated and in the same time turned right. As 
a result of friction with well  wall,  washer 7 stays in rest and 
cone  part  of  the  body  4  penetrates  into  the  hole  of  elastic 
washer 7, deforms it and press it with greater force to the well 
wall. Friction force between cone body 4 and elastic washer 7 
tries to lift elastic washer 7, but friction force between elastic 
washer 7 and hole wall counteracts it and self wedging effect 
occurs.  When  cone  angle  is  small  enough,  friction  force 
between elastic washer and hole wall is always greater than 
the friction force between cone and elastic washer and washer 
rests  immobilized  to  hole  wall.  When  turning  right  screw 
spindle  into  the  body  4  and  by  pressing  washer  8  elastic 
washer  7  is  deformed and  tightened  to  hole  wall.  Stopping 
washer 5 prevents elastic  washer 7 from dropping off.  After 
putting the packer into action we force the slurry into the hole 
by a grout pump. When injection works are over, we take out 
drilling string out of the well and for the purpose we slowly turn 
it left and in the same time slightly lift it up. As a result of this 
manipulations safety adapter 10 is unscrewed from the screw 
spindle 6. We take out drilling string from the well together with 
adapter 10 of the packer and all other parts of the packer rest 
in  the  well  until  cement  sets  and hardens.  All  this  prevents 
cement wash out and ensure high quality of grouting works. 
After cement setting and hardening we bring down drill string 
and drill  again  the grouted part  of  the hole  with single  core 
barrel.  Because outer diameter  of  return valve pos. 1,  2,  3, 
body 4 and screw spindle 6 are smaller than diamond core bit 
inner diameter, we take them off from the well as a core and 
after  cleaning  them  up  we  can  use  them  again.  Stopping 
washer 5, elastic washer 7 and washer 8, being made by easy 
to drill material are drilled by the diamond core bit.

In well  known packer constructions the contact with hole 
wall and its wedging up is assured by using cone jaws. In as 
above  described  construction,  this  function  is  obtained  by 
elastic  element  of  the  packer.  For  the  purpose  its  outer 
diameter is greater than drill  hole diameter and the effect of 
self  wedging  occur  when  cone  stem  gets  into  the  elastic 
element.  This makes packer construction very simple and in 
the  same  time  avoiding  cone  jaws  assures  the  possibility 
greater part  of  packer details to be worked out with enough 
small diameter just to use them as a drillable packer, i. e. to 
leave  them  into  the  well  during  cement  of  the  grout  slurry 
setting and hardening and after it to take them out of the hole 
as a core and use them again. Leaving the packer in the hole 
during  the  time  of  cement  setting  and  hardening  is  very 
effective especially during grouting hole parts with great water 
inflows because this prevents grout wash out and its forcing 
out from the rock fissures. In the same time this construction 
possess some disadvantages and some of them are avoided in 
the next constructions. Its main disadvantage is: once placed, 
packer can’t be moved up, turned or removed. Because of the 
small difference between hole diameter and the elastic sleeve, 
it can’t be used in heavily broken rock and cavernous zones, 
where hole dimensions could be with great difference of hole 
diameter. In the same time we must say that isuch conditions 
during prospecting drilling in medium to hard rocks aren’t too 
often.
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The knowledge gained during experiments and application 
of  cone  packer  was  very  useful  with  the  start  of  cylindrical 
packer elaboration (fig. 2).

Figure 2. Cylindrical packer

Cylindrical  packer  consists  of  stem  1,  reverse  valve  2, 
lower washer 3, rubber pad 4, upper washer 5, sleeve 6, body 
7 and upper adaptor 8. Rubber pad 4 has longitudinal ribs and 
their outer diameter is bigger than the hole well diameter, but 
rubber  pad  main  diameter  is  smaller.  The  stem  1  and 
corresponding  to  it  surface  of  rubber  pad  4  could  be  with 
cylindrical or prismatic surfaces. Upper adapter 8 and body 7 
are connected by easy dismountable flat double start thread.

Upper  adaptor  8  is  screwed to  the lower part  of  drilling 
string and packer Is descended down to well hole without any 
rotation of drilling string. When it reaches bottom of the well, 
pump for drilling fluid is turned on, all the slime gathered there 
is washed out, then the packer is lifted and positioned upper of 
the  well  zone,  where  the  water  inflow  is  registered.  Packer 
positioning follows this order: drill string must be turned right. 
As a result of friction between rock and rubber pad 4, the last 
one rests immobile and retains immobile the stem 1. The body 
7 is screwed on the stem 1 and by washer 5 presses rubber 

pad 4, it deforms and closes the well. During the screwing the 
friction force in the thread between body 7 and stem 1 tries to 
turn  right  stem  1  and  rubber  pad  4,  but  the  friction  force 
between rubber pad 4  and well  wall  is bigger and the pad 
rests  immobile.  In  this  position  we  start  grout  forcing.  After 
injection finishing, drill string is removed following the order: we 
slightly lift and turn left drilling string. Unscrewing occurs in the 
thread between adaptor 8 and body 7 because it  is easy to 
unscrew (flat double start thread). We take out of the well hole 
drilling string together with upper adaptor 8. Packer rests in the 
hole during cement setting and hardening and after that we drill 
the cement bridge with single core barrel and diamond core bit. 
Excluding rubber pad 4 and aluminum washers 3 and 5, outer 
diameter of all other parts of the packer are smaller than the 
inner diameter of diamond core bit and we take them out of the 
well as a core. After cleaning we can use them again.

In comparison with cone packer, construction of cylindrical 
one is more simple. It has many advantages and one of them 
is the special shape of rubber pad. As designed longitudinal 
ribs are more elastic in comparison with cylindrical pad and this 
make  possible  packer  to  be  used  in  well  holes  with  bigger 
dimensions than standard ones. The presence of gap between 
main diameter of pad and drill hole diameter permits washing 
up the drill well before grouting and to be used in heavy water 
inflows.  Big  advantage  of  this  packer  is  that  its  putting into 
action is only by turning right without any lift of drill string, so 
this assures the possibility to be taken out from the hole when 
necessary.

Technology applied for bringing in and out of drilling string 
from  horizontal  holes  includes  its  turning.  Just  to  use  this 
cylindrical  packer  construction  in  horizontal  holes  for  Sofia 
Geological enterprise,  a special  adapter was elaborated (fig. 
3). It is screwed between drilling string and packer and  permits 
bringing the  packer  into  the  hole  with  rotation  of  the  string. 
Adaptor consists of upper adaptor 1, stem 2, upper connector 
3, body 4, lower connector 5 and lower adaptor 6. At the upper 
part of the upper adaptor 1 a standard female cone thread is 
cut and connection with drilling string is made trough it. At the 
lower part of lower adaptor 6 a standard male cone thread is 
cut to connect the cylindrical packer. On the upper connector 3 
and lower connector 5 a left hand cone thread is cut. Adaptor 
is screwed between cylindrical packer and drilling string and in 
initial position upper connector 3 and lower connector 5 are in 
unscrewed  position.  During  bringing  into  the  hole  of  drilling 
string and the packer, elastic element of packer rubs to hole 
wall and make some resistance to drilling string bringing into 
the hole.  Because of this friction force the stem 2 and lower 
adaptor 5 are in low position. When drilling string rotate the 
face of lower connector 5 rubs to lower adaptor 6, but the force 
between  them is  not  enough  to  put  the  packer  into  action. 
When  required  depth  is  reached,  drilling  string  is  slightly 
elevated and slowly turned right. As a result upper adaptor 1, 
stem  2  and  lower  connector  5  are  elevated  and  lower 
connector  5  is  screwing into  the upper connector  3.  Drilling 
string rotation passes trough upper adaptor 1, stem 2, lower 
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connector 5, upper connector 4, body 4 and lower adaptor 6 to 
packer and puts it into action. After finishing grouting works we 
release drilling string from the packer by turning left and slight 
elevation of drilling string. Unscrewing happens at the thread 
between the upper adaptor and the body of cylindrical packer, 
because there the connection is of a flat double start thread 
and friction force there is very small. All other elements of the 
packer  are  brought  out  of  the  hole  as  a  core  after  cement 
setting and hardening.

Figure  3. Adaptor for horizontal drill holes
 

Additional increase of pressure during grout forcing could 
be obtained by using the device, shown on fig. 4 (V. Arisanov, 
N.  Tchervenakov,  1985).  It  is  a  piston  pump,  screwed  on 
before  the  packer  and  consists  of  lower  adaptor  1,  plunger 
case 2, reverse valve 3, 4 and 5, piston 6 and 7, piston stem 8, 
end piece 9 and upper adaptor 10. For rotation transmission 
from drilling string to packer, the surfaces of upper adaptor 10, 
end piece 9 and body of  the piston 6 are prepared as face 
connectors. The  set  of  packer  and  device  for  additional 
grouting pressure is  lowered to the predetermined level and 
packer is fixed as explained above. We are forcing the grout 
slurry by means of the mud pump and at the same time trough 
the spindle of drilling device we produce reciprocating motion 
of drilling string about 40- 50 cm to and fro. Movement up of 
drilling  string  in  the  working  chamber  of  cylinder  2  creates 
vacuum, which closes the packer valve,  opens the valve 3, 4, 
5  of  additional  grouting  pressure  device  and  cement  slurry 
trough  longitudinal  hole  of  piston  stem  8  enters  into  the 
working  chamber  of  cylinder  2.  Drilling  string  motion  down 
creates  pressure  in  the  working  chamber   2,  which  closes 
valve pos. 3, 4, 5 of the device for additional grouting pressure, 
opens  the  packer  valve  and  piston  7  under  high  pressure 

forces  grouting  slurry  into  the  drill  hole.  Advantages  of  the 
construction is its simplicity, high pressure and possibility for 
smooth regulation of pressure and flow by axial pressure and 
speed of drilling string movement.

Figure  4. Device for additional grouting pressure

For cement grouting slurry  preparation in field conditions 
propeller  type  clay  mixing  machines  are  used.  Their  big 
dimensions make them not worthy for underground conditions. 
That why for the purpose a hydro jet type mixer was created, 
presented  on fig.  5.  (V.  Arisanov,  N.  Tchervenakov and all, 
1989). Trough the hose 1 mixer is connected to washing pump, 
which pumps 80- 120 dm3/min water into the mixer. Water gets 
out from the nozzle 4 with a very high speed and as a result 
makes vacuum 0.8 - 0.9 MPa in the working chamber of the 
body  6.  Under  the  vacuum  action  in  the  working  chamber 
trough the entering pipe connection hose and suction moth, 
connected to it (they can’t be seen on the drawing) cement is 
sucked from the cement bag. In the working chamber it mixes 
with  getting  into  water.  So  obtained  cement  slurry  trough 
diffuser 8 enters into slurry reservoir.  Device functions using 
energy from forced by slurry  pump liquid.  By this way outer 
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dimensions of the device are much smaller than common clay 
mixers ones.  High speed of  the current in working chamber 
assures very good dispersing and mixing of cement slurry.

Figure  5. Hydro jet  mixer

For  improving  of  cement  slurry  parameters  a  hydraulic 
disperser,  presented  on  fig  6  is  used  (N.  Tchervenakov,  V. 
Arisanov 1989).  In  the cone stem 4 mutually  crossing each 
other helical channels are cut. Their cross section in the outset 
is  bigger  and  diminishes  to  their  end.  The  smallest  cross 
section is at the point of crossing. Stem 4 is in the body 5 and 
to it is connected entering pipe connector. To pipe connector 3 
by the nut 2 is connected hose 1.  Cement slurry,  forced by 
mud  pump  trough  hose  1  enters  with  high  speed  into  the 
entering pipe connector 3, where it parts to two currents and 
enters helical channels of cone stem 4. At crossing points the 
two currents collide each other at high speed and this finely 
disperse  cement  particles  and  improves  its  rheologic 
properties. Because of the stem cone shape at its end cross 

section of channels diminishes, current speed grows up and 
this leads to fine dispersion.

Figure  6. Hydraulic disperser

So described device for additional grouting pressure, hydro 
jet type mixer and hydraulic disperser replace a very expensive 
and with much bigger outer dimensions set of devices of Heny 
enterprise  for  preparation  and  forcing  under  high  pressure 
cement grouting slurry. Together with packers and flow meter 
they cover all technological cycle of operations for liquidation of 
high water inflows or losses. Its simple construction,  reliable 
work and small outer dimensions make them very suitable for 
underground operations.
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