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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УГЛУБЛЕНИЯ 
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Рассмотрена модель буримости для долот PDC, включающая при константе иденти-
фикации: начальную скорость, темп падения скорости износа алмазно-твердосплавного 
вооружения во времени и показатель степени, в которую возводится время. 

Определена математическая зависимость начальной скорости бурения PDC-
долотами, включающая: технологический режим, твердость буримой породы по штампу 
и конструктивные параметры долота (количество лопастей, пластин, размещенных на 
торце, их угол наклона к вертикали).

Для бурения скважин PDC-долотами на месторождении Узень (Казахстан), путем 
хронометража и статистической обработки данных, установлены все константы 
идентификации и общая математическая модель процесса. Последняя графически пред-
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ставляет две сопряженные кривые, причем, начальный участок кривой имеет вогнутую 
форму, а последующий участок – выпуклую, с крутым падением на заключительной стадии 
использования долота.

Установлена степень износа долота, зависящая от отношения минимальной скоро-
сти в конце буримого интервала к ее максимальной величине в начале последнего. Стой-
кость PDC-долота составляет в среднем 4500 м, что в 7 раз выше, чем у применявшихся 
ранее шарошечных долот. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Долото PDC, математическая модель, алмазно-твердосплав-
ный резец, буримость.
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Сәйкестендірудің тұрақтылығын ескере отырып PDC қашауларының бұрғыланғыштық 
моделі қарастырылған: бастапқы жылдамдық, уақыппен алмазды қатты қорытпалы 
құралдың тозуынан жылдамдықтың түсуі және уақыт бойынша болатын көрсеткіш 
дәрежесі.

Технологиялық режимді, тау жыныстардың қаттылығы, және қашаудың конструктивті 
параметрлерін (қалақ саны, пластиналар саны, дүмі бойынша олардың орналасу бұрышы) 
есепке ала отырып PDC қашауларының бастапқы жылдамдығының математикалық 
тәуелділігі анықталды.

Өзен кен орнында (Қазақстан) PDC қашаулары мен ұңғыны бұрғылау үшін хрономе-
траж жолымен және статистикалық мәліметтерді өңдеумен барлық сәйкестендірудің 
тұраұтылығы және жалпы математикалық модель үрдісі жасалған. Соңғы графикалық 
көрініс екі қисықты салыстырады, бастапқы көрініс қисық формада және жоғары 
төмендеумен келесі көрініс дөңес.

Қашаудың бастапқы және соңғы аралықтағы жылдамтықтарының арақатынасынан 
қашаудың тозу дәрежесі анықталған. PDC қашауларының беріктігі 4500 метрді құрайды 
және бұрын қолданған шарошкалы қашаудан 7 есе жоғары. 

КІЛТ СӨЗДЕР: PDC қашау, математикалық модель, алмазды-қаттықортпалы кескіш, 
бұрғыланғыштық. 
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MODELING OF THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE WELL IN 
THE WELL OF PDC HOLES

B.V. FEDOROV,1 Doctor of Engineering, Professor of Hole Drilling Technology and Technique 
Department
L.B. KHUZINA,2 Doctor of Engineering, Professor, Head of Chair of Oil and Gas Hole Drilling
B.T. RATOV,1 Doctor of Engineering, Head of Chair of Hole Drilling Technology and Technique
A.B. SHARAUOVA,1 PhD student of Hole Drilling Technology and Technique Department

1K.I. Satpayev Kazakh National Research Technical University,
22 Satpayev Str., 050013, Almaty, Republic of Kazakhstan

2Almetevsk State Oil Institute,
2, Lenin Str., Alemetyevsk, 

Republic of Tatarstan, Russian Federation, 423450

The PDC drillability model has been considered, including with the identification constant: 
initial rate, decline rate of the diamond and hard-metal equipment wear rate over time, and the 
exponent that the time is raised to. 

Mathematical relation of the initial PDC drilling rate has been estimated, including the operation 
practice, rock hardness died and the bit design characteristics (number of blades, number of plates 
at the end, their angle of slope to the vertical).

For PDC drilling, all identification constants and general mathematic process model have 
been determined for the field Uzen (Kazakhstan) by the means of time study and statistical data 
processing. The latter graphically represents two compound curves, with the curve initial section 
of a concave shape and the further protruding section, and a steep dipping final stage.

The bit wear rate has been determined, which depends on the ratio of the minimum rate in the 
end of the drilling interval to its maximum value in the beginning of the latter. PDC bit resistance is 
4,500 m on average, which is 7 times higher than the rolling bits used earlier. 

KEYWORDS: PDC bit, mathematic model, diamond hard-alloy cutter, drillability.
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