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В работе установлена причина периодического «зависания» лопастных долот 
над центральной частью забоя скважины. Для устранения этого технологического 
осложнения использована модель вращательного бурения, основанная на одновре-
менном горизонтальном и вертикальном перемещениях режущих элементов долота. 

Решена задача о распределении осевой нагрузки, приложенной к долоту, вдоль 
лезвий (лопастей) инструмента. Показано, что наименьшая нагрузка действует на 
периферийные резцы лопастей; нагрузка на резцы возрастает в 8–10 раз в области, 
прилегающей к оси вращения долота. Для устранения чрезмерной нагрузки в упомя-
нутой области рекомендуется выполнять укороченные лопасти с удалением резцов 
у оси вращения долота, а образующийся керн разрушать. Это повысит производи-
тельность и снизит энергоемкость бурения лопастными долотами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лопастное долото, «зависание» над забоем, ось вращения, 
чрезмерная осевая нагрузка, укороченное лезвие, удаление резцов у оси.
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Жұмыста ұңғыманың төменгі бөлігінің орталық бөлігінен қалақшалы қашаудың 
мерзімді «тұрып қалу» себептері анықталған. Бұл технологиялық асқынуды жою үшін 
қашау кесетін элементтерінің бір мезгілде көлденең және тік қозғалысына негізделген 
бұрылыс бұрғылау үлгісі пайдаланылды.

Құралдың жүздеріне (қалақшаларында) қашауға қолданылатын осьтік жүктемені бөлу 
мәселесі шешілді. Қалақшалардың перифериялық тетіктеріне ең аз жүктеме әсер ететін-
дігі көрсетілген; кескіштегі жүктеме қашау айналу осіне жақын аймақта 8–10 есе артады. 
Көрсетілген аймақта шамадан тыс жүктемені болдырмау үшін, қашаудың айналу осіне 
кедергі болатын кернді бұрғылап, қысқартылған қалақшаларды пайдалану. Бұл өнімділікті 
арттырады және қалақшалы қашаумен бұрғылаудың энергиялық қарқындылығын азайтады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: қалақшалы қашау, ұңғы түбінде «тұрып қалу», айналу өсі, шамадан 
тыс осьтік жүктеме, қысқартылған кескіш, осьтердегі кескіштерді тойтару.
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The work establishes the cause of the periodic «hanging» of blade bits over the central part of 
the bottom of a well. To eliminate this technological complication, a rotary drilling model based on 
simultaneous horizontal and vertical movements of the cutting elements of the bit was used. The 
problem of the distribution of the axial load applied to the bit along the blades (blades) of the tool 
has been solved. It is shown that the smallest load acts on the peripheral incisors of the blades; 
the load on the cutters increases by 8–10 times in the area adjacent to the axis of rotation of the 
bit. To eliminate excessive load in the mentioned area, it is recommended to perform shortened 
blades with removal of incisors at the axis of rotation of the bit, and crush the formed core. This will 
increase productivity and reduce the energy intensity of drilling with blade bits.

KEY WORDS: Blade bit, «hanging» over the face, rotation axis, excessive axial load, short 
blade, removal of incisors at the axis.
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