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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

ТРИШАРОШКОВІ ДОЛОТА 

 

Мета роботи: визначити основні конструктивні параметри й умови за-

стосування тришарошкових доліт. 

 

1. Загальні відомості 

Шарошкове долото, як по конструкції, так і за технологією виготовлення 

є найскладнішим серед породоруйнуючих інструментів. Тришарошкове долото 

являє собою тверду нероз'ємну конструкцію, що складається або з трьох, зваре-

них між собою секцій (безкорпусні долота), або з цільного литого корпуса, до 

якого приварюються секції (корпусні долота). 

Секція, у свою чергу, складається з лапи, на цапфі якої змонтована на пі-

дшипниках шарошка. Відповідно до ДСТ 20692-75 шарошкові долота можуть 

виготовлятися діаметрами: 46,0; 59,0; 76,0; 93,0; 108,0; 112,0; 132,0; 142,9; 

146,0; 151,0; 165,1; 190,5; 215,9; 244,5; 250,8; 269,9; 295,3; 320,0; 349,2; 374,6: 

393,7; 444,5; 490,0; 508,0 мм. 

У найбільшій кількості випускаються долота наступних розмірів: 190,5; 

215,9; 269,9 мм. 

 

2. Конструкція тришарошкових доліт 

2.1. Система озброєння долота 

Основним робочим органом долота є шарошка. Шарошка – сталева кону-

соподібна деталь, вільно посаджена на цапфі яка несе на своїй поверхні індентори 

– зуби (зубки, штирі). За формою шарошки бувають одноконусні (що складають-

ся з основного і зворотного конусів) і багатоконусні, що мають ще один або два 

додаткових конуси, що розташовуються між основним і зворотним конусами. 

Зворотний конус шарошки звернений до стінки свердловини. У плані ша-

рошки розміщаються зі зсувом осей щодо осі долота. Величина зсуву К назива-

ється коефіцієнтом проковзування і в залежності від типорозміру долота коли-

вається від 0 до 10 мм. Чим більше величина зсуву К і більше число конусів, 

тим більше зуби шарошки прослизають по вибою. 

Для буріння м'яких порід застосовуються долота з багатоконусними ша-

рошками і максимальною величиною зсуву К. Чим твердіше порода, тим біль-

ше форма шарошки повинна наближатися до одноконусної і тем менше повин-

на бути величина зсуву К. У того самого долота шарошки розрізняються по ви-

ду. Нумерація шарошок ведеться в порядку від найвищої до самої короткої, що 

має форму усіченого конуса. 

Зуби на шарошці розташовуються вінцями. Вінці позначаються великими 

буквами російського алфавіту в порядку від вершини шарошки до її підстави. 

Вінець, розташований у підставі шарошки називається периферійним. Перша 

шарошка має мінімальну кількість зубів на вінці А, а третя – максимальне. 

Під озброєнням шарошок розуміють геометричну форму і розташування зу-

бів на шарошці. У межах вінців, озброєння характеризується наступними параме-

трами: крок зубів – t; висота зуба – h; довжина зуба – 1; кут при вершині – 2. 
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На периферійному вінці зуби в плані можуть мати Г, Т або П образну фо-

рму. Для підвищення зносостійкості, сталеві зуби периферійних і внутрішніх 

вінців наплавляють зерновим твердим сплавом. Крім сталевих зубів, виконаних 

з того ж матеріалу, що і шарошка, як озброєння усе ширше застосовуються 

твердосплавні зубки з напівсферичною або клиноподібною робочою частиною.  

У залежності від характеру озброєння всі тришарошкові долота поділяються 

на 13 типів для розбурювання порід від м'яких до особливо міцних. Вони випус-

каються під шифрами М, МЗ, МС, МСЗ, С, СЗ, СТ, Т, ТЗ, ТК, ТКЗ, К, ОК. Долота 

типу М, МС, С, СТ, Т випускаються зі сталевими зубами. При цьому зі збільшен-

ням твердості порід зменшується висота зуба і крок, збільшується кут пригострін-

ня і кількість зубів. Для абразивних порід застосовуються долота МЗ, МСЗ, СЗ, 

ТЗ, ТКЗ. Тут шарошки озброєні твердосплавними зубками з клиноподібною вер-

шиною. Долота типу ТК мають комбіноване озброєння – сталеві зуби і твердо-

сплавні зубки з напівсферичною вершиною. Для міцних і дуже міцних порід за-

стосовують долота К и ОК, озброєні зубками з напівсферичною вершиною. 

На рис. 1 наведені твердосплавні зубки, які використовуються для арму-

вання шарошкових доліт. 

 
Рис. 1. Зубки, які використовують для армування шарошкових доліт: 

а – М; б – М2; в – Г-25; г – Г-54; д – Т; е – К; ж – СТ; з – С; і – Г-26 

 

Маркуються зубки наступним чином: С11×17. Де С – вид (модифікація) зу-

бка; 11 – округлений діаметр зубка, мм; 17 – округлена висота зубка.  

Для армування основних вінців шарошок долота типу МЗ використовуються 

зубки М та М2, які замінили зубок старої форми Г-25. Діаметр зубка d варіюється 

від 10,12 до 14,14 мм а висота h – від 14,7 до 19,6 мм. Зубок М відрізняється від зу-

бка М2 меншим кутом пригостріння, а також більшими висотою і вильотом голов-

ки зуба. Чим більше притуплення зубка тим більша стійкість зубка і менша механі-

чна швидкість буріння. Задля уникнення абразивного зносу зворотних тильних ко-

нусів шарошок їх армують зубками Г-54. Головка такої вставки виконується глад-

кою і запресовується майже врівень з поверхнею зворотного конуса шарошки.  
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Для армування доліт типу СЗ використовують зубок С, який замінив зубок 

Г-25. Цей зубок має більш притуплену вершину ніж зубок М. Діаметр зубка коли-

вається від 8,12 до 14,14 мм; висота Н – від 11,7 до 19,6 мм; ширина b притуплен-

ня вершини – від 2,7 до 3,4 мм; радіус закруглення – від 2,6 до 3,2 мм. 

Озброєння шарошок доліт типу ТЗ раніше було представлене тільки зубка-

ми Г-25. В теперішній час використовують зубки типу С і дещо рідше Т. Зворот-

ний конус шарошок армується зубком Г-54.  

Для армування шарошок доліт ТКЗ використовують зубки з різними робо-

чими головками Г-25 і Г-26 або Т і К, які чергуються між собою в кожному вінці. 

Іноді використовують зубки. 

Для армування доліт типу К використовують зубки Г-26 і рідше К з напівс-

феричною формою робочої головки.  

Для армування доліт типу ОК використовують зубки Г-26 і Г-54. 

 

2.2. Система опори долота  

На рис. 2 представлені 

елементи опори шарошки. 

Опора шарошки долота за-

звичай складається з консо-

льної лапи 1, які являє со-

бою єдине ціле з лапою 2, и 

підшипників, які дозволя-

ють шарошці при обертанні 

долота вільно обертатися 

відносно цапфи и передава-

ти осьові и радіальні наван-

таження. Один з підшипни-

ків одночасно з відміченими 

функціями виконує також 

функції фіксуючого пристрою, який утримує шарошку на цапфі від подовжньо-

го зсуву. Такий підшипник називають замковим. Зазвичай він виконується у ви-

гляді шарикопідшипника 3. Його шари заводяться у відповідне гніздо через ци-

ліндричний прохід 5, який просвердлений в цапфі, а потім запираються спеціа-

льним замковим пальцем 4. На одному з кінців пальця 4 виточується сферичний 

виріз 6, який точно відповідає профілю внутрішньої бігової доріжки 8 замково-

го підшипника. На другому кінці пальця – канавка 7 під зварювальний шов, 

який фіксує правильне положення пальця і перешкоджає його зсуву и випадан-

ню. По обом сторонам замкового підшипника зазвичай монтуються великий и 

малий підшипники. Великий підшипник складається з бігової доріжки 11, тіл 

кочення 10 и направляючих площин 12. Він відділяється від замкового підшип-

ника буртиком 13. Малий підшипник виконується аналогічно.  

В якості підшипників застосовуються підшипники кочення (кулькові або 

роликові) і ковзання. У залежності від типорозміру долота опора має різне спо-

лучення кулькових (Ш), роликових (Р) підшипників і підшипників ковзання 

(С). Відповідно схеми опор позначаються, наприклад, ШШР, РШР, РШС тощо. 

Рис. 2. Елементи опори шарошки 
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Один з кулькових підшипників, що виконує роль за-

мка й утримує шарошку на цапфі, називається замковим. 

Він сприймає як радіальні, так і осьові навантаження. При 

зборці долота опора заповняться консистентним графіто-

вим змащенням. У процесі буріння це змащення вимива-

ється промивальною рідиною, в опору проникає шлам, і во-

на швидко зношується. Таким чином, опора долота являє 

собою уразливий вузол, недостатня працездатність якого 

часто обмежує тривалість роботи долота на вибої. Для усу-

нення цього недоліку розроблені шарошкові долота з гер-

метизованою опорою, що наповнена мастилом (рис. 3). У 

результаті ресурс таких доліт підвищився в кілька разів. 

Такі долота відрізняються наявністю пристроїв для 

подачі мастила 3 і герметизації 7, а також системи каналів 

5, 6, 9 і зазорів 8 для підведення мастила до елементів ша-

рошки в процесі буріння. Мастило накопичується в резер-

вуарі-лубрікаторі 4, який розташований в лапі 1 і подаєть-

ся в змащувальні канали 5 під дією пружного діафрагме-

ного ковпачкового компенсатора 3, який деформується 

при перепаді тисків, що діє з боку промивальної рідини, що проникає через 

отвори в кришці 2, або ж з боку мастила. 

У залежності від схеми опори всі долота, виготовлені відповідно до ДСТ-

20692-75, мають у шифрі букви: 

В – опора складається тільки з підшипників кочення (РШР, РШШ тощо); 

Н – опора має у своєму складі один підшипник ковзання (РШС, ШШС); 

А – опора має у своєму складі два підшипники ковзання (СШС); 

У доліт з герметизованою опорою наприкінці шифру долота ставиться 

буква У (від слова "ущільнення"). 

 

2.3. Промивальна система доліт 

По розташуванню і конфігурації промивальних каналів розрізняють до-

лота з центральним промивальним каналом (позначається буквою Ц) і гідромо-

ніторні долота з бічними каналами (Г).  

У гідромоніторних доліт наприкінці проми-

вальних каналів установлені змінні мінералокера-

мічні або твердосплавні насадки – сопла (рис. 3).  

Сопло 3 з зовнішнім діаметром D має по-

рожнину 5, яка плавно звужується вниз до впус-

кного отвору, який дорівнює діаметру промива-

льного каналу 4, до діаметру d випускного отво-

ру. Зазор між зовнішньою поверхнею 6 сопла і 

внутрішньою стороною розточки у устя каналу 

герметизується тороідальним ущільнюючим кільцем 2 товщиною g і внутріш-

нім діаметром а, яке виготовляється з термостійкої пружної гуми. Від випадан-

ня з розточки сопло утримується за допомогою пружинного стопорного кільця 

Рис. 3. Секція долота з 

герметизованою опорою 

Рис. 3. Вузол кріплення 

гідромоніторного долота 
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1. Сопло формує і направляє на вибій між двома суміжними шарошками стру-

мінь промивальної рідини зі швидкістю понад 80 м/с. У закордонній технічній 

літературі гідромоніторні долота називають струминними. 

Долота для буріння з продувкою повітрям (позначаються буквою П) ма-

ють спеціальні канали, просвердлені в лапах і цапфах долота. По цих каналах 

частина повітря (приблизно 30 %) з центрального каналу надходить в опору і 

охолоджує її. Для запобігання влучення в опору шарошки шламу в центрально-

му каналі іноді встановлюють зворотний клапан. 

 

3. Маркування (шифр) шарошкових доліт 
Маркування долота, як правило, вибивається на верхньому торці приєд-

нувального різьблення. 

Наприклад, шифр III 76 К-ЦВ розшифровується в такий спосіб: 

III – тришарошкове; 

76 – діаметр долота в мм; 

К – для буріння міцних порід; 

Ц – центральне промивання; 

В – в опорі тільки підшипники кочення, для високообертового буріння. 

Долото III 215,9 МСЗ-ГНУ: 

III – тришарошкове; 

215,9 – діаметр долота в мм; 

МСЗ – для м'яких з прошарками середньої твердості абразивних порід; 

Г – гідромоніторне промивання; 

Н – в опорі один підшипник ковзання, для низькообертового буріння; 

У – опора герметизована. 

 

4. Деякі відомості з механіки шарошкових доліт 
При роботі долота шарошки здійснюють складний рух. У результаті того, 

що кожна шарошка по черзі спирається то на один зуб, то на два, долото робить 

вертикальні зворотно-поступальні коливання. 

Якщо допустити, що шарошка має один вінець і перекочується по вибою, 

який не деформується, то амплітуду цього коливання можна визначити за фор-

мулою 

,cos
z

cos1r 






 
  

де r – радіус периферійного вінця шарошок по вершині зубів; β – половина кута 

основного конуса; z – середнє число зубів на периферійному вінці. 

Частота цих коливань i при синхронній роботі шарошок дорівнює 

,
d

D
nzmi

ш

  

де m – число зубів на шарошці; n – частота обертання долота; D – діаметр доло-

та; dш – діаметр шарошок. 

Якщо зневажити прослизанням зубів шарошок по вибої, то частота обер-

тання шарошок п і час контакту зуба з вибоєм tк визначається за формулою 
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ш     ,
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Мінімально необхідний час контакту зубів з породою приймається для 

пружно-крихких порід tk = 6-8 мс; пружно-пластичних tk = 5-7 мс; пластичних 

tk = 3-6 мс.  

Площа контакту Sk зубів шарошок з недеформованим вибоєм дорівнює 

,b
2

D
Sk   

де b – ширина (тупизна) зубів при вершині; η – коефіцієнт перекриття вибою 

свердловини зубами долота 

 
,

D

1112 321  
  

де   ,1,1,1 321  – сума довжин зубів по утворюючі на першій, другій і третій 

шарошках. У залежності від типу долота коливається в межах 0,7-1,3. 

При бурінні міцних і крихких порід долотами із шарошками чистого ко-

чення момент, що крутить, на долоті можна визначити за формулою 

,GR
r

t
М д

ш
д.кр   

де t – середня величина кроку зубів шарошок; rш – середній радіус шарошок; 

дR  – радіус долота; G – осьове навантаження на долото. 

При бурінні гідромоніторними долотами швидкість витікання струменя з 

насадки визначається за формулою 

,
dm

Q4

f

Q
V

2
д 
  

де Q – витрата промивальної рідини через долота; дf  – сумарна площа попереч-

ного переріза насадок долота; m – число насадок; d – діаметр вихідного перети-

ну насадки. 

Перепад тиску на долоті визначається за формулою 

,
f2

Q
Р

2
Д

2

2

д



  

де   – щільність промивальної рідини;   – коефіцієнт витрати насадки (для до-

літ, що серійно випускаються,   = 0,7-0,9). 

 

Зміст звіту 
1. Відомості про конструкцію і маркування тришарошкових доліт.  

2. Для заданого долота визначити основні параметри його озброєння й 

отримані дані занести в табл. 2, а також тип долота і записати його шифр. 

3. Для заданого варіанта (табл. 1) визначити швидкість витікання струме-

ня з промивальних каналів долота і перепад тиску на долоті. 
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Таблиця 1 

Вихідні дані  

Вар. 

Діаметр 

насад-

ки, мм 

Кількість 

насадок, 

шт. 

Витрата 

рідини, 

л/с 

Тип долота Вар. 

Діаметр 

насад-

ки, мм 

Кількість 

насадок, 

шт. 

Витрата 

рідини, 

л/с 

Тип долота 

1 9 3 18 III 190,5М-ГВ 16 12 3 44 III 269,9ТЗ-ГН 

2 9 3 20 III 190,5С-ЦВ 17 12 3 46 III 295,3М-ГВ 

3 11 3 32 III 215,9М-ГВ 18 11 3 36 III 215,9С-ГН 

4 9 2 9 II 112МС-ГВ 19 11 3 38 III 244,5С-ЦВ 

5 8 3 10 III 132К-ЦВ 20 11 3 40 III 244,5К-ЦВ 

6 8 3 12 III 151С-ЦВ 21 12 3 42 III 269,9М-ГН 

7 10 3 24 III 190,5СЗ-ГВ 22 10 3 28 III190,5ТКЗ-ЦВ 

8 9 3 16 III 161К-ЦВ 23 10 3 30 III 190,5К-ГНУ 

9 7 2 11 II 93МС-ЦВ 24 12 3 48 III 320С-ЦВ 

10 12 3 50 III 393,7М-ЦВ 25 9 2 19 II 151С-ГВ 

11 10 3 22 III190,5СЗ-ГНУ 26 12 3 52 III 490С-ЦВ 

12 9 3 14 III 151Т-ЦВ 27 5 2 2 II 93С-ЦВ 

13 10 3 26 III 190,5Т-ЦВ 28 6 2 4 II 93К-ЦВ 

14 9 2 15 II 132С-ГВ 29 7 2 6 II 112М-ГВ 

15 11 3 34 III 215,9МЗ-ГВ 30 8 2 8 III 132С-ЦВ 

 

Таблиця 2 

Характеристика озброєння долота 
№ 

ша-

ро-

шки 

Діаметр ша-

рошок по пе-

риферійному 

вінці, мм 

Форма 

ша-

рошок 

Кут ос-

новного 

конуса 

2β 

Вінці 

А Б В 

z 1 t h 2λ z 1 t h 2λ z 1 t h 2λ 

I                   

II                   

III                   

 

Контрольні запитання 
1. Опишіть конструкцію тришарошкового долота. 

2. Назвіть існуючі схеми опор шарошкових доліт. 

3. Як кріпляться шарошки на цапфах долота? 

4. Які бувають форми шарошок? 

5. Як нумеруються шарошки долота і вінці шарошок? 

6. Як впливає величина зсуву шарошок К на їхню роботу? 

7. Що розуміється під озброєнням шарошкового долота? 

8. Що собою представляє гідромоніторне долото?  

9. Чим відрізняється долото типу М від долота типу К? 

10. Як шифруються шарошкові долота? 

11. Чому долото робить вертикальні коливання? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОНУВАННЯ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ 

 

Мета роботи: розробити конструкцію одноступінчатої багатосекційної 

бурильної колони для заданих умов буріння (табл. 1). 

 

1. Загальні відомості  

Проектування бурильної колони має на меті обґрунтування найбільш ра-

ціональної її конструкції. На основі розрахунків розробляють бурильну колону 

однієї з наступних конструкцій: односекційну, одноступінчасту, багатосекцій-

ну, багатоступінчасту. Односекційна колона включає бурильні труби однакові 

по зовнішньому діаметрі, товщині стінки і групі міцності стали. Одноступінча-

ста, багатосекційна колона при незмінному зовнішньому діаметрі містить у собі 

секції з труб з різними показниками міцності (за рахунок варіювання матеріа-

лом або товщиною стінки). Багатоступінчаста бурильна колона складається із 

секцій, що розрізняються не тільки товщиною стінки і групою міцності матері-

алу, але і зовнішнім діаметром. Багатоступінчасті колони застосовують при бу-

рінні глибоких і надглибоких свердловин, коли верхні секції комплектують з 

бурильних труб більшого зовнішнього діаметра, чим нижні. 

Схема бурильної колони наведена на рис. 1. 

 

2. Розробка конструкції бурильної колони 

Розробка конструкції бурильної колони починається з обґрунтування 

компонування низу бурильної колони (КНБК). 

Розробка КНБК зводиться до визначення діаметра і довжини обважнених 

бурильних труб (ОБТ), обґрунтування конструкції КНБК що дозволяє дотриму-

Рис. 1. Схема бурильної колони  

1 – верхній перевідник ведучої труби 

2 – ведуча труба 

3 – нижній перевідник ведучої труби 

4 – запобіжний перевідник 

5 – муфта замка 

5а – ніпель замка 

6 – бурильна труба 

7 –  протектор 

8 – перевідник на ОБТ 

9 – ОБТ 

10 – центратор 

11 – наддолотний амортизатор 

12 – калібратор 
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вати заданої траєкторії свердловини. Після розробки КНБК приступають до ви-

бору бурильних труб для комплектування секцій і розрахункові довжин секцій. 

Діаметр ОБТ визначають, виходячи з умов забезпечення найбільшої тве-

рдості перетину EJ у даних умовах буріння, а довжину виходячи з навантажен-

ня на долото. 

Відношення Добт/Дсв повинне бути 0,75-0,83. При турбінному і электробу-

ренні діаметр ОБТ не повинен перевищувати діаметр вибійного двигуна. 

Визначивши діаметр ОБТ, обчислюють їхню довжину за формулами: 

при роторному бурінні 

















м

пр
ОБТ

д
ОБТ

1q

KС
l ,      

де  lОБТ – довжина ОБТ, м; К – коефіцієнт резерву, К=1,20-1,25; Сд – осьове 

навантаження, Н; пр – густина промивальної рідини, кг/м
3
; м – щільність ме-

талу, кг/м
3
; qОБТ – вага 1 м ОБТ, Н/м. 

при бурінні вибійними двигунами 


















м

пр
ОБТ

д
ОБТ

1q

GKС
l ,      

де G – вага вибійного двигуна, Н. 

Розрахункова довжина ОБТ округляється у більшу сторону до величини 

кратній довжині свічі. Якщо колона одноступінчаста, то глибину спуска, що 

допускається, колони (довжину нижньої секції) визначають за формулою 

   
,

1kq

FРР1GGGk-Q

l

м

пр
бт

ктд
м

пр
нкубтр

1



























  

де Qp – навантаження, яке розтягує, що допускається, для труб нижньої секції, Н;  

k – коефіцієнт враховуючий вплив тертя (приймається 1,15); Gубт – вага обваж-

нених бурильних труб, Н; Gубт – вага наддолотного комплекту, Н; G – вага ви-

бійного двигуна і долота, Н; Рд, Рт – перепад тиску на долоті і турбобурі, Па;   

FK – площа прохідного каналу труби; qбт – вага 1 м бурильної колони, Н. 

У свою чергу 

n

F
Q

тртр
р


 , 

де тр – границя текучості матеріалу труб, Па; Fтр – площа перетину труб, м
2
;  

n – запас міцності, приймається рівним 1,3. 

Границя текучості матеріалу труб наведена нижче. 

Границя текучості матеріалу труб 

Група міцності сталі Д К Е Л М Р Т 

Границя текучості матеріалу труб тр, МПа 380 500 550 650 750 900 1000 
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Якщо бурильна колона складена з труб одного діаметра, але різних за то-

вщиною стінок або різних груп міцності, то така колона буде складатися з декі-

лькох секцій. З погляду зниження вартості колони для нижньої секції прийма-

ються труби з мінімальною товщиною стінки і стали групи міцності Д. 

Для багатосекційної колони довжина першої (знизу) секції уже визначена 

вище, а довжина другої секції  

















м

пр
2бт

p1p2
2

1Kq

QQ
l , 

де Qр1 і Qp2 – припустимі навантаження, що розтягують, для труб першої і дру-

гої секції, Н; qбт2 – вага 1м труб другої секції, Н. 

Розрахунок ведуть доти, поки сумарна довжина секцій плюс довжина УБТ 

не перевищить проектну глибину свердловини. Якщо будуть перебрані всі труби 

по товщині стінки, а сумарна довжина секцій буде менше глибини свердловини, 

то тоді наступну секцію приймають зі сталі більш високої групи міцності. 

Результати розрахунків зводимо в табл. 1. 

Таблиця 1  

Конструкція бурильної колони 

Показники 
Номер секції знизу угору 

ОБТ 1 2 3 4 

Зовнішній діаметр труб, мм      

Товщина стінки, мм      

Група міцності матеріалу труб      

Довжина секції, м      

Вага 1 м, кН/м      

Вага всієї секції, кН      

Загальна вага, кН      

 

Таблиця 2 

Вихідні дані для розрахунків 

Показники 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Глибина свердловини, м 2800 4800 3300 5300 3800 4000 4400 4600 5800 6000 6200 6500 

Діаметр свердловини, мм 295,3 215,9 244,5 190,5 269,5 295,3 190,5 190,5 161 161 215,9 190,5 

Діаметр бурильних труб, 

мм 
140 114 127 89 140 140 127 102 102 89 114 102 

Діаметр турбобура, мм 240 172 190 172 190 240 172 - - - - - 

Вага турбобура, кН 40 35 15 20 50 60 25 - - - - - 

Перепад тиску в турбобу-

рі, МПа 
4,8 5,2 5,6 5,8 5,5 6,1 8,0 - - - - - 

Навантаження на долото, 

кН 
200 120 150 130 180 220 140 110 120 100 80 60 

Густина промивальної рі-

дини 
1,18 1,29 1,20 1,32 1,28 1,35 1,36 1,38 1,45 1,52 1,55 1,60 

Перепад тиску на долоті, 

МПа 
0,5 0,6 1,2 1,5 1,3 1,4 1,7 0,8 0,9 0,7 1,1 1,0 
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Продовження таблиці 2 

Показники 
Варіанти 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Глибина сверд-

ловини, м 
3000 3200 3400 3600 3900 4100 4200 4300 4500 4700 4900 5000 5200 5400 

Діаметр свердло-

вини, мм 
190,5 244,5 215,9 295,3 269,5 244,5 215,3 190,5 161 190,5 215,9 190,5 190,5 190,5 

Діаметр буриль-

них труб, мм 
89 127 114 140 127 140 114 102 89 102 114 102 114 114 

Діаметр турбо-

бура, мм 
- 190 172 240 190 - - - - - - - - - 

Вага турбобура, 

КН 
- 16 22 42 38 - - - - - - - - - 

Перепад тиску в 

турбобурі, МПа 
- 4,4 4,6 4,8 5,0 - - - - -  -  - 

Навантаження на 

долото, КН 
90 110 130 150 160 170 180 170 160 150 140 130 190 200 

Щільність про-

мивальної рідини 
1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 

Перепад тиску на 

долоті, МПа 
1,1 0,9 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 0,9 1,1 

 

Зміст звіту 

1. Схема бурильної колони. 

2. Методика розрахунку конструкції бурильної колони. 

3. Розрахунок конструкції бурильної колони у відповідності з варіантами 

завдань (табл. 2). 

4. Результати розрахунку зведені в табл. № 1. 

 

Контрольні запитання 

1. Які бувають конструкції бурильних колон? 

2. Дайте визначення одноступінчастої, багатосекційної бурильної колони. 

3. Дайте визначення багатоступінчастої бурильної колони. 

4. Що входить до складу КНБК? 

5. Дайте характеристику бурильних труб ТБВ, ТБН, ТБВК, ТБНК. 

6. Дайте характеристику замкам до бурильних труб типу ЗУ, ЗШ, ЗН. 

7. Дайте характеристику обважнених бурильних труб типу УБТ, УБТС. 

8. Як визначається довжина ОБТ? 

9. Як визначається припустиме навантаження, що розтягує, для буриль-

них труб ? 

 

 



 14 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3  

ПРОЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ БУРІННЯ 

 

Мета роботи: одержати практичні навички розрахунку параметрів ре-

жиму роторного буріння. 

 

1. Загальні положення 

Під режимом буріння розуміють сукупність таких факторів, що впливають 

на ефективність руйнування породи й інтенсивність зносу доліт, і якими можна 

керувати в період роботи долота на вибої. Ці фактори називають параметрами 

режиму буріння. До параметрів режиму буріння відносяться: осьове зусилля (на-

вантаження) на долото – Сд; частота обертання долота – n; витрата промиваль-

ної рідини – Q; властивості промивальної рідини. 

 

2. Осьове навантаження на долото Сд 

Навантаження на долото можна визначити двома способами: 

а) виходячи з питомого навантаження 

дпитд DРР  , 

де Рпит – питоме навантаження на одиницю діаметра, Н/м; Dд – діаметр долота, м. 

Значення Рпит для різних типів доліт наведене в табл. 1. 

Таблиця 1 

Питоме навантаження для різних типів доліт 

Тип долота 
Тришарошкові долота 

М МС С Т К 

Рпит 10
5
, Н/м <2 2-5 5-10 10-15 >15 

Тип долота 
Лопатеві 

Фрезерні 
Алмазні и 

"ИСМ" 

Одношарош-

кові дволопатеві трилопатеві 

Рпит 10
5
, Н/м 3-5,7 1,3-1,5 4-6 1,5-3,3 6-8 

 

б) виходячи з твердості порід і площі контакту 

кшпд FрkР  , 

де  kп – коефіцієнт, що враховує вплив забійних умов на твердість гірських 

порід (0,7-0,8 для пористих порід і 1,0-1,2 для монолітних сильно метаморфізо-

ваних порід); рш – твердість породи за штампом при атмосферному тиску, Па 

(табл. 2); Fк – площа контакту зубів долота з породою, м
2
 (табл. 3). 

Таблиця 2 

Твердість порід за штампом  
Категорія за 

буримістю 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Твердість, 

МПа 
<100 

100-

250 

250-

500 

500-

1000 

1000-

1500 

1500-

2000 

2000-

3000 

3000-

4000 

4000-

5000 

5000-

6000 

6000-

7000 
>7000 

 

Розрахована величина осьового навантаження на долото повинна бути не 

більше за припустиме значення для даного типорозміру долота [Рд] (табл. 4) 

]P[Р дд  . 

Отримане значення осьового навантаження повинно бути кратне 500 Н. 
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Таблиця 3 

Контактна площа доліт 

Тип до-

лота 
Контактна площа доліт, Fк 10

-6
 м

2
, діаметром, мм 

188,9 190,5 214,3 215,9 242,1 267,5 269,9 292,9 295,3 318,0 391,7 

Лопатеві долота 

3ЛГ 245 - 269 - 295 315 - 350 - 385 450 

ДСГ 3ЛГ - - - - 265 290 - 315 - 350 425 

РІГ - - - - - - - 290 - 310 - 

ПЛД 180 - 205 - 235 250 - 275 - 285 360 

Алмазні долота 

ДРСТ1 190 - 215 - - - - - - - - 

ДРСТ2 210 - 235 - - - - - - - - 

ДРТ1 200 - 225 - - - - - - - - 

АИ 220 - 255 - - - - - - - - 

ДК 190 - 215 - 240 265 - - - - - 

ДУС 150 - 180 - - - - - - - - 

ДИ 210 - 235 - - - - - - - - 

ДЛ 160 - 185 - - 240 - - - - - 

ИСМ 162 - 190 - 215 230 - 260 - 280 350 

Шарошкові долота 

М - 169 - 195 - - 245 - 270 - - 

МЗ - - - 202 - - - - - - - 

МСЗ - 162 - - - - - - 255 - - 

С - 221 - 250 - - 280 - 330 - - 

МС - 179 - 220 - - - - 305 - - 

СЗ - 180 - - - - 210 - 317 - - 

Т - 210 - 233 - - 305 - 352 - - 

ТЗ - 150 - - - - 220 - 241 - - 

К - 125 - 153 - - - - 190 - - 

 

3. Частота обертання долота 

Для шарошкових доліт частоту обертання визначають з умови забезпе-

чення необхідного часу контакту зуба долота з породою за формулою 

ZDt

d
n

дmin

ш
д  , 

де nд – частота обертання долота, с
-1

; dш – діаметр шарошки, м; tmin – мінімально 

необхідний час контакту зуба долота з породою, з (tmin=(38)10
-3

 с); Z – макси-

мальна кількість зубів на периферійному вінці шарошки (табл. 4). 

Необхідно також враховувати, що зі збільшенням частоти обертання збі-

льшується інтенсивність зносу долота, тому частоту обертання в абразивних 

породах знижують до 40-50 об/хв. 

Для алмазних, лопатевих і доліт "ИСМ" частоту обертання визначають як 

д

д

D

V60
n


 , 

де  Vд – припустима лінійна швидкість обертання, що визначається з умови 

абразивного зносу і нагрівання долота, Vд=3-5 м/с. 
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Таблиця 4 

Кількість зубів на периферійному вінці  

і припустиме навантаження на тришарошкові долота 

Долото 
Припустиме 

наванта-
ження, кН 

Кількість зубів 
на периферій-
ному вінці, шт. 

Долото 
Припустиме 
навантажен-

ня, кН 

Кількість зубів 
на периферій-
ному вінці, шт. 

ІІІ93,0Т-ЦА 40 14 ІІІ215,9ТКЗ-ГВ  250 18 
ІІІ98,4С-ЦА 50 13 ІІІ215,9ТКЗ-ГН  250 18 
ІІІ98,4Т-ЦА 50 15 ІІІ215,9К-ГНУ  250 19 
ІІІ98,4ОК-ЦА 50 15 ІІІ215,9К-ПВ 250 19 
ІІІ112,0Т-ЦВ 60 15 ІІІ215,9ОК-ПВ 250 19 
ІІІ120,6С-ЦА 60 13 ІІІ244,5Т-ЦВ 320 23 
ІІІ120,6Т-ЦА 60 15 ІІІ244,5Т-ПВ 320 23 
ІІІ132,0С-ЦВ 70 16 ІІІ244,5ТК-ЦВ 320 21 
ІІІ132,0Т-ЦВ 70 17 ІІІ244,5ТК-ПВ 320 21 
ІІІ132,0К-ЦВ 70 20 ІІІ244,5ОК-ПВ 320 21 
ІІІ139,7С-ЦВ 100 17 ІІІ269,9М-ГНУ  350 13 
ІІІ139,7Т-ЦВ 100 20 ІІІ269,9С-ГВ  350 19 
ІІІ146,0Т-ЦВ 120 21 ІІІ269,9З-ГНУ  350 19 
ІІІ146,0ОК-ЦВ 120 15 ІІІ269,9СЗ-ГН 350 19 
ІІІ151,0С-ЦВ 120 19 ІІІ269,9СЗ-ГНУ 350 19 
ІІІ151,0Т-ЦВ 120 20 ІІІ269,9СТ-ЦВ  350 18 
ІІІ151,0К-ЦВ 120 21 ІІІ269,9СТ-ГН  350 18 
ІІІ165,1С-ЦВ 150 14 ІІІ269,9Т-ЦВ  350 25 
ІІІ165,1Т-ЦВ 150 19 ІІІ269,9ТЗ-ЦВ  350 25 
ІІІ190,5М-ГВ 200 10 ІІІ269,9ТК-ЦВ  350 24 
ІІІ190,5МС-ГВ 200 13 ІІІ269,9К-ЦВ  350 19 
ІІІ190,5МСЗ-ГВ 200 15 ІІІ269,9ОК-ПВ 350 21 
ІІІ190,5МСЗ-ГА 200 18 ІІІ295,3МСЗ-ГН 400 15 
ІІІ190,5С-ЦВ 200 18 ІІІ295,3МС-ГВ 400 15 
ІІІ190,5С-ГН 200 18 ІІІ295,3Т-ЦВ  400 24 
ІІІ190,5С-ГВ 200 18 ІІІ295,3ТЗ-ЦВ 400 24 
ІІІ190,5СЗ-ГВ 200 19 ІІІ295,3ТК-ЦВ 400 26 
ІІІ190,5Т-ЦВ 200 21 ІІІ295,3К-ЦВ 400 24 
ІІІ190,5ТЗ-ЦВ 200 20 ІІІ320С-ГВ 450 19 
ІІІ190,5ТК-ЦВ 200 15 ІІІ320ОК-ПВ 450 22 
ІІІ190,5ТКЗ-ЦВ 200 22 ІІІ349,2М-ЦВ 450 17 
ІІІ190,5К-ГНУ 200 24 ІІІ349,2М-ГВ 450 17 
ІІІ215,9М-ГВ  250 11 ІІІ349,2С-ЦВ 450 24 
ІІІ215,9М-ГАУ  250 11 ІІІ349,2С-ГВ 450 24 
ІІІ215,9МЗ-ГВ  250 11 ІІІ349,2Т-ЦВ 450 28 
ІІІ215,9МС-ГВ  250 11 ІІІ393,7М-ЦВ 470 12 
ІІІ215,9С-ГВ  250 16 ІІІ393,7М-ГВ 470 12 
ІІІ215,9С-ГН  250 17 ІІІ393,7С-ЦВ 470 24 
ІІІ215,9СЗ-ГВ  250 18 ІІІ393,7С-ГВ 470 24 
ІІІ215,9СЗ-ГН  250 18 ІІІ393,7Т-ЦВ 470 35 
ІІІ215,9Т-ЦВ  250 18 Д445С-ЦВ 500 31 
ІІІ215,9ТКЗ-ЦВ  250 18 Д490С-ЦВ 500 32 

 

4. Витрата промивальної рідини  
Її визначають виходячи з двох умов 

а) з умови очищення вибою від вибуреної породи 

виб01 FqQ  , 
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де  q0 – питома витрата промивальної рідини, м
3
/с на 1 м

2
 вибою 

q0=0,35-0,5 – при роторному способі і бурінні електробуром;  

q0=0,5-0,7 – при бурінні гідравлічними забійними двигунами;  

Fвиб – площа вибою свердловини, м
2
. 

б) з умови транспортування шламу в кільцевому просторі 

кпmin2 FVQ  , 

де  Vmin – мінімально припустима швидкість руху промивальної рідини в кі-

льцевому просторі, м/с: 

 у скельних породах приймають Vmin=0,7-1,0 м/с;  

 у м'яких Vmin=1,0-1,4 м/с; 

 при бурінні долотами великого діаметра Vmin=0,3-0,5 м/с. 

З розрахованих значень вибирають найбільше. 

Прийняті параметри режиму буріння заносяться в табл. 5 

Таблиця 5 

Долото 

Параметри режиму буріння 

Осьове навантаження 

Сд, Н 

Частота обертання 

n, хв
-1

 

Витрата промивальної 

рідини Q, л/с 

    

 

Зміст звіту 

1. Методика розрахунку параметрів режиму буріння. 

2. Розрахунок параметрів режиму буріння для заданих типів доліт (табл. 6). 

3. Таблиця прийнятих параметрів режиму буріння (табл. 5). 

Таблиця 6 
Вар. Типорозмір долота Вар. Типорозмір долота 

1 ІІІ190,5С-ЦВ 3Л-391,7 19 ІІІ190,5С-ГВ 2Л-391,7 

2 ІІІ215,9К-ГНУ 3ЛГ-242,1 20 ІІІ215,9МС-ГВ 2ЛГ-242,1 
3 ІІІ244,5ОК-ПВ 3ЛГ-188,9 21 ІІІ269,9ОК-ПВ 2ЛГ-188,9 
4 ІІІ269,9М-ГНУ 3Л-214,3 22 ІІІ190,5ТК-ЦВ 2Л-214,3 

5 ІІІ190,5М-ГВ 3ЛГ-267,5 23 ІІІ215,9С-ГН 2ЛГ-267,5 
6 ІІІ215,9М-ГВ 3Л-318,0 24 ІІІ269,9СЗ-ГНУ 2Л-318,0 

7 ІІІ244,5Т-ЦВ 3ЛГ-292,9 25 ІІІ190,5К-ГНУ 2ЛГ-292,9 
8 ІІІ269,9К-ЦВ 3ИРГ-391,7 26 ІІІ215,9М-ГАУ 3ИР-391,7 

9 ІІІ190,5С-ГН 3ИР-242,1 27 ІІІ244,5ТК-ЦВ 3ИРГ-242,1 
10 ІІІ215,9СЗ-ГН 3ИР-188,9 28 ІІІ269,9ТЗ-ЦВ 3ИРГ-188,9 
11 ІІІ269,9СТ-ГН 3ИРГ-214,3 29 ІІІ190,5МСЗ-ГАУ 3ИР-214,3 

12 ІІІ190,5ТЗ-ЦВ 3ИР-267,5 30 ІІІ215,9МЗ-ГВ 3ИРГ-267,5 
13 ІІІ215,9ТКЗ-ГВ 3ИРГ-318,0 31 ІІІ269,9СЗ-ГН 3Л-318,0 

14 ІІІ244,5Т-ПВ 3ИР-292,9 32 ІІІ190,5МСЗ-ГВ 3ЛГ-292,9 
15 ІІІ269,9CЗ-ГНУ 2ЛГ-214,3 33 ІІІ215,9ТКЗ-ЦВ 3ЛГ-214,3 
16 ІІІ190,5ТКЗ-ЦВ 2Л-267,5 34 ІІІ269,9СТ-ЦВ 3Л-267,5 

17 ІІІ215,9Т-ЦВ 2ЛГ-318,0 35 ІІІ215,9ТКЗ-ГНУ 3ЛГ-318,0 
18 ІІІ269,9Т-ЦВ 2Л-292,9 36 ІІІ269,9ТК-ЦВ 3Л-292,9 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

КОНСТРУКЦІЯ СВЕРДЛОВИН 

 

Мета роботи: придбання практичних навичок з розробки конструкції 

свердловини. 

 

Порядок розробки конструкції свердловини 

1. Визначається кількість обсадних колон і глибини їхнього спуска. Для 

цього будують суміщений графік зміни пластового тиску, тиску гідророзриву 

порід і гідростатичний тиск стовпа бурового розчину в координатах глибина – 

еквівалент градієнта тиску. Виходячи з принципу сумісності умов буріння на 

графіку знаходять зони кріплення свердловини, що і визначають кількість об-

садних колон у даній конструкції свердловини і глибини їхнього спуска. 

Приклад побудови суміщеного графіку тисків і конструкції свердловини 

наведений в табл. 1. 

Таблиця 1 

Суміщений графік тисків і конструкція свердловини 

Глибина 

підошви, 

м 

Градієнт тиску, 

МПа/м 
Суміщений графік тиску Конструкція свердловини 

Пласто-

вий 

Гідроро-

зриву 

400 0,01 0,0135 

  

900 0,0109 0,015 

1300 0,0108 0,014 

1900 0,0116 0,018 

2400 0,0112 0,016 

2600 0,0116 0,019 

3200 0,012 0,021 

 

2. Вибирають діаметри обсадних колон і доліт, висоту підйому тампона-

жного розчину. Діаметри обсадних колон і доліт вибирають знизу нагору, по-

чинаючи з експлуатаційної колони. 

2.1. Діаметр долота для буріння під експлуатаційну колону дорівнює 

 2ДД м
е
д  

0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 299 194 127 

Ø 165,1 

Ø 269,9 

Ø 393,7 

900 

2600 

3200 
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де Дм – зовнішній діаметр муфти колони обсадних труб; δ – величина зазору 

між муфтою і стінками свердловини. 

Величина зазору δ залежить від діаметра і типу з'єднань обсадних труб, 

стану свердловини і її кривизни, величини виходу з під башмака попередньої 

колони. У залежності від діаметра обсадних труб рекомендуються наступні 

значення δ (табл. 2). 

Таблиця 2 
Зовнішній діаметр обса-

дної колони, мм 
114-127 140-168 178-245 273-299 324-351 377 і більш 

Зазор, мм 5-15 10-15 10-30 15-30 20-40 25-50 

 

Знаючи розрахункову величину Дд, визначають найближче більше зна-

чення діаметра долота за ДСТ. 

4. Визначають внутрішній діаметр попередньої обсадної колони, виходя-

чи з того, що різниця між внутрішнім діаметром попередньої колони і діамет-

ром долота повинна бути 6-8 мм, тобто Дв = Дд + (6÷8) 

Після цього встановлюють по таблицях зовнішній діаметр попередньої 

колони і діаметр з’єднуючих муфт до неї. 

5. Знаючи діаметр попередньої колони, визначають по вище приведеній 

методиці діаметр долота для буріння під цю колону. 

У такий спосіб проводять розрахунки поки не дійдуть до шахтного на-

прямку. 

6. Діаметр напрямку вибирають таким, щоб різниця між його зовнішнім 

діаметром і діаметром долота для буріння під кондуктор була 50-100 мм. 

 

Зміст звіту 

1. Методика розробки конструкції свердловини. 

2. Побудувати суміщений графік тисків і розробити конструкцію сверд-

ловини для вихідних даних виданих викладачем. 

 

Контрольні запитання 

1. Що розуміють під конструкцією свердловини? 

2. Призначення шахтного напрямку, кондуктора, проміжної колони. 

3. Намалюйте двоколонну конструкцію свердловини. 

4. Що розуміють під терміном "вихід колони з-під башмака попередньої 

колони"? 

5. Якими факторами визначається величина виходу обсадної колони? 

6. Від яких факторів залежить величина зазору між обсадною колоною і 

стінками свердловини? 

 

Список літератури 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

ОБЛАДНАННЯ УСТЯ СВЕРДЛОВИНИ  

 

Мета роботи: на основі вивчення типів, конструкції і основних параме-

трів набути навичок обладнання устя свердловини. 

 

1. Загальні відомості 

Обладнання устя свердловини є невід’ємною частиною конструкції свер-

дловини при її бурінні і експлуатації. Воно призначене для: обв’язки всіх обса-

дних колон з метою організації контролю за станом між трубного простору і 

впливу на проявлення, що виникають в ньому; управління свердловиною при 

виникненні ускладнень і бурінні з продувкою вибою повітрям, газом або вико-

ристанні керованої рідини; експлуатації свердловини фонтанним або механізо-

ваним способом. 

Обладнання устя свердловини, що буриться повинно складатися з колон-

ної головки, кількість секції якої повинно відповідати кількості обсадних ко-

лон; превенторної установки; превенторної котушки з швидкорозє’мним жоло-

бом (рис. 1).  

Противикидне обладнання призначене для 

управління свердловиною при водо-нафто-

газопроявах і виконання технологічно необхідних 

операцій з їх ліквідації; нормального здійснення 

процесу буріння свердловини з використанням 

газоподібних агентів; герметизації затрубного 

простору при цементуванні обсадних колон; здій-

снення зворотної циркуляції; зворотного цемен-

тування та інших операцій. 

Противикидне обладнання повинно 

з’єднуватись з циркуляційною системою бурової 

установки за допомогою котушки та встановлено-

го на ній швидкороз’ємного жолоба. Конструкція 

котушки та швидкорозє’много жолоба повинна 

забезпечувати направлення промивальної рідини, 

що виходить зі свердловини в циркуляційну сис-

тему.  

У відповідності до ДСТ є три типи проти-

викидного обладнання: 

1 – двопревенторний з двома викидами 

(рис. 2, а); 

2 – трьохпревенторний з двома викидами 

(рис. 2, б); 

3 – трьохпревенторний з чотирма викидами 

(рис. 2, в). 

Кількість вузлів в обладнанні кожного типу 

наведена в табл. 1. 

Рис. 1. Обладнання устя сверд-

ловини, що буриться: 

1 – труба першої обсадної коло-

ни (її муфта повинна бути вище 

рівня землі на 300-350 мм);  

2 – секції колонної головки;  

3 – хрестовина превентора;  

4 – превентор плашковий;  

5 – превентор універсальний;  

6 – превенторна котушка;  

7 – жолоб роз’ємний  
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Рис. 2. Установка і обв’язка противикидного обладнання: 

а – схема 1 для буріння свердловин при тиску на усті до 12,5 МПа; 

б – схема 2 для буріння свердловин при тиску на усті до 50 МПа; 

в – схема 3 для буріння свердловин при наявності абразивного  

      і корозійного середовища і тиску на усті до 50 МПа 
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Таблиця 1 

№ Вузол 

Кількість вузлів для 

типу обладнання 

1 2 3 

1 Універсальний превентор 1 1 1 

2 Плашковий превентор 1 2 2 

3 Засувка з гідравлічний керуванням 2 2 2 

4 Хрестовина 1 1 2 

5 Засувка з ручним керуванням 6 7 10 

6 Швидкозйомний штуцер  2 2 4 

7 Регульований штуцер 1 2 2 

8 Відбійна камера 1 1 1 

9 Установка гідравлічного керування превенторами і маніфольдом  1 1 1 

 

2. Превентори універсальні (ПУГ) 

Універсальні превентори призначені для герметизації устя свердловини, 

що буриться при бурінні свердловини без обертання бурильних труб з метою 

попередження викидів в процесі буріння, а також герметизації свердловини на 

будь-якому перерізі бурильного інструменту при розхожуванні або проворачу-

ванні бурильної колони.  

Типова конструкція універсального превентора показана на рис. 3.  

Основними деталями є стальний 

литий корпус 2, стальна лита кришка 1, 

плунжер 4, розпірний циліндр 5 і гумо-

вий ущільнювач 3.  

Корпус превентора 2 являє собою 

сталеву циліндричну відливку з флан-

цем. Конічний плунжер 4 при пересу-

ванні угору забезпечує ущільнення бу-

рильної колони на будь-якому її пере-

тині або відкритого простору, якщо в 

свердловині немає колони бурильних 

труб. Розпорний циліндр 5 слугує опо-

рою для гумового елементу, а також за-

побігає конічний плунжер від ударів по 

ньому бурильної колони при спуско-

підіймальних операціях, колі ущільню-

ючий елемент знаходиться в розжатому 

стані. Ущільнювач 3 являє собою маси-

вне гумове кільце, в якому розташовані 

металічні вставки (арматура) – набор 

двотавроподібних секторів. Ущільнюю-

чий елемент конічною частиною встановлюється на конічну поверхню плунже-

ра. При русі плунжера в крайнє ліве положення металічні сектори пересувають-

ся до центру свердловини, тягнучи за собою гуму, яка, витісняючись під тиском 

секторів, обжимає бурильну трубу, що знаходиться в цей час в превенторі.  

Рис. 3. Превентор універсальний (ПУГ) 
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3. Превентори плашкові  

Плашкові превентори призначені для герметизації устя свердловин, що 

буряться з метою попередження викиду. Після закриття плашок превентора пе-

ресування бурильної колони неможливе або обмежене розхожуванням від муф-

ти до муфти.  

На рис. 4 показаний устрій плашкового превентора ППГ 230×320 Бр. 

 
Рис. 4. Превентор плашковий (ППГ): 

а – вид збоку; б – вид згори 

 

Превентор складається з корпусу 2, усередині якого пересуваються плаш-

ки, а також кришок з гідроциліндрами 1 і 6. Плашки превентора роз’ємної 

конструкції складаються з корпусу 3, змінного вкладиша 17 і гумового ущіль-

нювача 16. Плашки в зібраному вигляді насаджуються на Г-подібний паз штока 

і вставляються в корпус превентора. В комплект входять дві плашки. 

Порожнина корпусу превентора з обох боків закривається відкидними 

кришками 1 і 6, що шарнірно підвішені на корпусі. Кріпляться кришки 1 і 6 до 

корпусу 2 гвинтами 5. Така конструкція превентора дозволяє швидко змінюва-

ти плашки навіть при наявності інструменту в свердловині. Пересування кож-

ної плашки здійснюється поршнем 8 гідравлічного циліндру 7.  

Пересування плашок вручну здійснюється обертанням вилки 11, яке че-

рез телескопічне гвинтове з’єднання, що складається з шліцьового валика 10 і 

проміжної різьбової втулки 12, перетворюється в поступовий рух поршня 8 з 

плашкою. Відкривати превентор вручну неможливо, через те що телескопічне 

гвинтове з’єднання має однобічну дію. Щоб відкрити превентор, який закритий 
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вручну, необхідно повністю відгвинтити втулку 12, обертаючи до упору, після 

чого відкривають превентор за допомогою гідроприводу.  

Порожнина плашок превенторів в зимовий період обігрівається парою, 

що подається в пароводи 15. Поршень зі штоком 8, кришка 6 і гідроциліндр 7 

ущільнюються за допомогою гумових кілець 4, 9, 13 і 14.  

 

4. Маніфольди превенторних установок 

Маніфольди превенторних установок дозволяють здійснювати наступні 

технологічні операції:  

1) розрядку свердловини шляхом випуску рідини і газу через два викиди 

(аварійний і робочий); 

2) циркуляцію розчину з регульованим протитиском на пласт; 

3) закачування розчину в свердловину (в міжтрубний простір) буровим 

насосом або цементувальним агрегатом. 

Маніфольди складаються з засувок з ручним керуванням; засувок з гідра-

влічним приводом – "головних", які встановлюються на хрестовину превентора; 

регульованих штуцерів; відбійних камер; кронштейнів викидів.  

Регульований штуцер призначений для регулювання протитиску на вибій 

свердловини за допомогою зміни перерізу вихідного отвору обертанням маховика.  

Відбійна камера слугує для гашення ре-

акції струменя рідини, яка виходить з маніфо-

льду (рис. 5). Відсутність відбійної камери в 

маніфольді призводить до відгинання труби 

маніфольду і направленню промивальної рі-

дини мимо жолобу, а при нерівномірній робо-

ті свердловини – к обриву маніфольда, пожару і втраті керування свердловиною. 

 

Зміст звіту 

1. Схема обладнання устя свердловини, що буриться. 

2. Схема установки і обв’язки противикидного обладнання. 

3. Призначення і конструкції універсального і плашкового превенторів. 

 

Контрольні запитання 

1. Призначення противикидного обладнання. 

2. Призначення і устрій універсальних превенторів. 

3. Призначення і устрій плашкових превенторів. 

4. Призначення і склад маніфольдів превенторних установок.  

 

Рис. 5. Відбійна камера 

Від регульова-

ного штуцера 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

РОЗРАХУНОК ПРОМИВАННЯ СВЕРДЛОВИНИ 

 

Мета роботи: придбання практичних гідравлічного розрахунку проми-

вання свердловин. 

 

1. Обґрунтування густини промивальної рідини 

Густина промивальної рідини вибирається згідно суміщеного графіка ти-

сків і уточнюється для кожного інтервалу сумісних умов буріння за формулою 

gH

Рпл
пр


 ;       

де  Рпл – пластовий тиск в інтервалі свердловини для якого визначається пр;  

g – прискорення земного тяжіння, м/с
2
;  

H – глибина підошви інтервалу свердловини, м;  

 – нормативний коефіцієнт, який згідно до вимог правил ведення буро-

вих робіт визначає запас тиску у свердловині над пластовим (табл. 1). 

Таблиця 1 

Значення нормативного коефіцієнта  
Глибина свердловини Н, м <1200 1200-2500 >2500 

 1,10-1,15 1,05-1,10 1,04-1,07 

 

2. Гідравлічний розрахунок 

Визначають гідравлічні втрати тиску в елементах циркуляційної системи 

добвкпОБТОБТзкпт РРРРРРРР  ,  

де  Р – сумарні гідравлічні втрати тиску в циркуляційній системі, Па;  

Рт – втрати тиску в бурильних трубах, Па;  

Ркп – втрати тиску в кільцевому просторі за бурильними трубами, Па;  

Рз – втрати тиску в замках і муфтах, Па;  

РОБТ – втрати тиску в ОБТ, Па;  

РкпОБТ – втрати тиску в кільцевому просторі за ОБТ, Па;  

Робв – втрати тиску в наземній обв’язці (стояку, буровому шланзі, веду-

чій трубі, вертлюзі), Па;  

Рд – втрати тиску в долоті, Па. 

Для визначення втрат тиску в трубах і кільцевому просторі необхідно ви-

значити режим руху, залежно від якого вибирають ті або інші розрахункові фо-

рмули. Для цього визначають фактичне Re і критичне Reкр.  

пр

гпрVd
Re




 ,       

де  пр – густина промивальної рідини, кг/м
3
;  

V – швидкість руху промивальної рідини, м/с;  

dг – гідравлічний діаметр, який дорівнює внутрішньому діаметру труби dв 

або різниці діаметрів зcг dDd   для кільцевого простору, м;  

Dc – діаметр свердловини, м;  
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dз – зовнішній діаметр бурильної колони, м;  

пр – динамічна в’язкість промивальної рідини, Пас; 

022,010033,0 пр
3

пр   ;     

58,0
кр Не3,72100Re  ,     

де  Не – критерій Хелстрема; 

2
пр

2
г0пр d

Не



 ,       

де  0 – динамічне напруження зсуву, Па. 

7105,8 пр
3

0   .      

Якщо Re<Reкр – режим руху ламінарний. 

Якщо Re>Reкр – режим руху турбулентний. 

F

Q
V  ,        

де  F – площа поперечного перерізу, м
2
  

для труб 2
вd

4
F


 ;  

для кільцевого простору  2
з

2
c dD

4
F 


 . 

При ламінарному режиму руху втрати тиску в бурильних трубах і кільце-

вому просторі визначають за такими формулами  

вт

0
т

d

l4
р




 ;    

 зcкп

0
кп

dD

l4
р




 ,   

де  l – довжина секцій бурильних труб однакового діаметра dв, dз, Dс;  

т, кп – відповідно коефіцієнти, які можна знайти за графіком (рис. 1) по-

передньо знайшовши параметр Сен-Венана Sen для труб і кільцевого простору 

V

d
Sen

пл

г0




 .       

 
Рис. 1. Залежність коефіцієнту  від параметру Сен-Венана Sen: 

1 – для труб т; 2 – для кільцевого простору кп 
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При турбулентному режимі руху втрати тиску в бурильних трубах і кіль-

цевому просторі визначають за формулою Дарсі-Вейсбаха 

l
d2

V
Р

г

пр
2 

 ,       

де   – коефіцієнт гідравлічного опору 

для труб 
25,0

d
т

Re

110

d
46,11,0 











 ;     

для кільцевого простору 
25,0

зc
т

Re

110

dD
46,1106,0 













 ,    

де   – шорсткість труб  

=310
-4

 м – для стінок трубного і обсаджених ділянок затрубного простору;  

=310
-3

 м – для необсаджених ділянок затрубного простору). 

Аналогічно знаходять утрати тиску в ОБТ (РОБТ) і кільцевому просторі за 

ОБТ (РкпОБТ). 

Утрати тиску в замках визначають за формулою Борда-Карно 

i
2

V
Р

2

прз  ,       

де   – коефіцієнт місцевого опору;  

V – середня швидкість руху рідини в трубах або в незвуженій частині кі-

льцевого простору, м/с;  

і – кількість замків. 









 1

F

F
k

пк
пк ,       

де  kпк = 2 – дослідний коефіцієнт, який ураховує особливості конфігурації 

місцевого опору в прохідному каналі;  

F – площа поперечного перерізу каналу труб або незвуженої частини кі-

льцевого простору, м
2
;  

Fпк – найменша площа перерізу прохідного каналу в замку, м
2
. 

тl

l
i  ,        

де  l – довжина бурильних труб однакового діаметра;  

lт – довжина однієї труби. 

Утрати тиску в наземній обв’язці знаходимо за формулою 

  2
првтвбшсобв QР  ,    

де  с, бш, в, вт – відповідно коефіцієнти гідравлічних опорів у стояку, бу-

ровому шлангзі, вертлюзі, та ведучій трубі значення яких наведено в табл. 7. 
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Таблиця 7 

Коефіцієнт гідравлічних опорів елементів обв’язки  

Елемент обв’язки Умовний діаметр, мм 
Діаметр прохідного 

каналу, мм 
і, м

-4
 

Стояк 

114  3,410
5
 

140  1,110
5
 

168  0,410
5
 

Буровий шланг 

 38 3810
5
 

 76 1,210
5
 

 80 0,9310
5
 

 90 0,5210
5
 

 102 0,310
5
 

Вертлюг 

 32 2710
5
 

 75 0,910
5
 

 80 0,710
5
 

 90 0,4410
5
 

 100 0,310
5
 

Ведуча труба 

65 32 1110
5
 

80 40 710
5
 

112 74 1,810
5
 

140 85 0,910
5
 

155 100 0,410
5
 

 

Резерв тиску, який можна реалізувати в долоті, визначають як різницю 

між тиском, що розвиває насос (або насоси) при обраному діаметрі втулок, і 

сумою втрат в циркуляційній системі. 

 інрд РРbР ,       

де Рд – резерв тиску, який можна реалізувати в долоті; bp =0,75-0,8 – коефіцієнт, 

який враховує, що тривалий робочий тиск нагнітання бурових насосів повинен 

бути, згідно правил ведення бурових робіт, менший за паспортний на 20-25 %; 

Рн – тиск, який розвиває насос, Па; Рі – утрати тиску в бурильних трубах, кіль-

цевому просторі, замках, ОБТ, кільцевому просторі за ОБТ, обв’язці. 

За значенням Рд необхідно встановити можливість використання гідро-

моніторного ефекту при бурінні даного інтервалу свердловини. 

Для цього визначають швидкість руху рідини в промивальних отворах 

долота за формулою 

пр

д
дд

Р2
V


 ,        

де д – коефіцієнт витрати, значення якого наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Коефіцієнт витрати для різних форм насадок 
Форма насад-

ки 
Циліндричне свер-

длення 
Свердлення з коні-

чним входом 
Y-подібна щілина 

Насадки для гідро-
моніторних доліт 

Коефіцієнт ви-
трати 

0,64-0,66 0,8-0,9 0,7-0,75 0,9-0,95 

 

Якщо одержане значення швидкості перевищує 80 м/с, то це означає, що ін-

тервал, який розглядається можна бурити з використанням гідромоніторних доліт. 
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Необхідно мати на увазі, що перепад тиску, який спрацьовує в насадках 

гідромоніторного долота, не повинен перевищувати деякого граничного зна-

чення Ркр, яке обумовлене як міцністю конструктивних елементів долота, так і 

можливістю запуску турбобура. У розрахунках приймають Ркр12-13 МПа. 

Тому підбирають такі значення Vд і Рд, щоб виконувались такі умови: 

80Vд   м/с; крд PР  .      

При виконанні цих умов визначають сумарну площу насадок fд гідромо-

ніторного долота за формулою  

д
д

V

Q
f          

За величиною fд підбирають діаметри насадок гідромоніторного долота  

n

f4
d

д
н


 ,        

де  dн – діаметр насадки, м; n – кількість насадок. 

Якщо значення швидкості не перевищує 80 м/с, то даний інтервал недоці-

льно бурити з використанням гідромоніторного ефекту. У цьому випадку необ-

хідно перейти на долото з центральною системою промивання та знайти пере-

пад тиску в долоті за формулою 

2
д

2
д

2
пр

2
д

2
пр

д
f2

Q

2

V
Р









 ,      

де  V – середня швидкість руху рідини в каналах долота. 

У випадку, якщо сума втрат тиску перевищує тиск, який розвиває насос 

при заданому діаметрі втулок (з урахуванням коефіцієнта bр=0,75-0,8), то необ-

хідно визначити допустиму глибину буріння при даній витраті Q. Для подаль-

шого буріння необхідно зменшити витрату промивальної рідини і провести 

аналогічний розрахунок при новій витраті. 

 

Зміст звіту 

1. Гідравлічний розрахунок промивання свердловини згідно з вихідними 

даними (табл. 3). 

 

Контрольні запитання 

1. Як визначається густина промивальної рідини? 

2. Яка швидкість руху рідини в промивальних отворах долота забезпечує 

гідромоніторний ефект? 

3. З чого складаються гідравлічні втрати тиску в елементах циркуля-

ційної системи? 
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Таблиця 3 
Вихідні дані 

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Пластовий тиск Рпл МПа 40 42 34 48 36 55 53 21 27 23 60 53 36 31 47 
Глибина свердловини H м 3100 3500 2800 4000 3200 2500 4200 2000 2500 2300 5000 4600 3300 2800 4300 
Діаметр бурильних труб dз мм 89 114 127 140 127 89 140 114 127 89 140 101,6 114 89 127 
Товщина стінок БТ  мм 7 7 9 8 8 9 7 7 8 8 11 10 8 8 10 
Витрата рідини Q л/с 15 32 49 32 40 24 32 31 40 20 27 31 31 18 49 
Коефіцієнт кавернозності k1  1,1 1,4 1,3 1,3 1,2 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2 1,3 
Діаметр долота Dд мм 151 165,1 215,9 244,5 215,9 139,7 244,5 190,5 215,9 139,7 269,9 165,1 190,5 145 215,9 
Довжина ОБТ lОБТ м 200 225 275 300 250 175 275 250 250 175 300 175 225 200 250 
Діаметр ОБТ dОБТ мм 120 133 159 203 178 108 178 159 159 120 229 146 146 114 178 
Замки для бурильних труб   ЗУ-120 ЗУ-146 ЗУ-155 ЗН-172 ЗУ-155 ЗУ-120 ЗШ-178 ЗН-140 ЗУ-155 ЗУ-120 ЗУ-185 ЗУ-146 ЗШ-146 ЗУ-120 ЗУ-155 

Коефіціє-
нти гідра-
влічного 

опору 

стояк  с10
-5
  0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 0,4 0,4 0,4 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 0,4 

буровий шланг бш10
-5
  0,3 0,3 0,52 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,93 0,3 0,3 0,52 0,3 

вертлюг в10
-5
  0,4 0,44 0,4 0,4 0,4 0,44 0,4 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 

ведуча труба вт10
-5
  0,3 0,9 0,3 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,3 

Тиск насосу Рн МПа 32 35 32 35 32 32 35 25 25 32 40 40 35 32 35 

Продовження таблиці 3 
Показники 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7 28 29 30 

Пластовий тиск Рпл МПа 58 48 26 55 31 35 40 43 40 39 50 47 37 33 42 
Глибина свердловини H м 5200 4400 2200 4800 2600 2900 3300 3700 3100 3600 3100 3800 3000 2700 3900 
Діаметр бурильних труб dз мм 140 101,6 127 114 101,6 127 140 127 114 101,6 140 89 140 114 89 
Товщина стінок БТ  мм 9 9 7 8 8 10 11 11 8 9 10 8 7 7 8 
Витрата рідини Q л/с 40 23 40 32 27 40 30 40 24 21 48 24 52 21 16 
Коефіцієнт кавернозності k1  1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 
Діаметр долота Dд мм 295,3 165,1 215,9 165,1 151 215,9 349,2 215,9 190,5 151 393,7 151 445 165,1 139,7 
Довжина ОБТ lОБТ м 320 225 275 250 175 200 350 225 200 175 300 200 350 225 200 
Діаметр ОБТ dОБТ мм 273 133 159 146 133 178 245 159 159 114 273 120 299 133 114 
Замки для бурильних труб   ЗН-172 ЗУ-146 ЗУ-155 ЗШ-133 ЗУ-146 ЗУ-155 ЗУ-185 ЗУ-155 ЗН-140 ЗУ-146 ЗУ-185 ЗУ-120 ЗШ-178 ЗУ-146 ЗУ-120 

Коефіціє-
нти гідра-
влічного 

опору 

стояк с10
-5
  0,4 0,4 1,1 0,4 0,4 0,4 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 0,4 0,4 0,4 

буровий шланг бш10
-5
  0,3 0,3 0,52 0,3 0,3 0,52 0,3 0,3 0,3 0,3 0,93 0,3 0,3 0,52 0,3 

вертлюг в10
-5
  0,4 0,7 0,4 0,4 0,44 0,4 0,4 0,44 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,44 

ведуча труба вт10
-5
  0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 

Тиск насосу Рн МПа 40 35 25 410 25 32 32 35 32 35 32 35 32 25 35 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 

ВИБІР ТИПУ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ  

 

Мета роботи: ознайомитися з основними параметрами і освоїти мето-

дику вибору бурової установки для конкретних умов буріння. 

 

1. Загальні відомості 

Виходячи з призначення або характеру виконуваних за їх допомогою ро-

біт, установки для обертального буріння поділяються на наступні типи. 

1. Установки для експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння, 

які використовують для оконтурювання і розробки родовищ, для проводки на-

гнітальних свердловин, для створення підземних сховищ і інших цілей. 

2. Установки для структурного і пошукового буріння, тобто для сейсмо-

розвідки, пошуків структур з відбором керну, пошуків родовищ свердловинами 

малого діаметру і випробування продуктивних горизонтів. 

3. Установки для освоєння, випробування і капітального ремонту сверд-

ловин. 

На рис. 1 наведений загальний вигляд бурової установки обертального 

буріння. 

Головним показником бурової установки є вантажопідйомність – спро-

можність сприймати навантаження, які виникають в процесі буріння. Вантажо-

підйомність визначає можливість використання даної установки для буріння 

конкретної свердловини або групи свердловин. 

Навантаження на гаку, яке відповідає найбільшій вазі бурильної колони, 

що допустиме при нормальній тривалій роботі бурової установки, характеризує 

експлуатаційні якості бурової установки і визначає її найважливіший параметр 

– номінальна вантажопідйомність.  

Максимальне навантаження на гаку, яке сприймає бурова установка при 

спуску обсадних колон і ліквідації прихватів, визначає інший важливий пара-

метр установки – максимальну вантажопідйомність.  

Розмежування номінальної и максимальної вантажопідйомності необхід-

но не тільки при розробці конструкції розрахунку вузлів і деталей, але і при 

експлуатації для правильного вибору типорозміру бурової установки. 

 

2. Вибір типу бурової установки 

Для вибору типу бурової установки необхідно визначити статичне наван-

таження, яке діє на гак з боку: 

– колони бурильних труб при бурінні під проміжну колону з урахування 

ваги ОБТ; 

– проміжної колони; 

– колони бурильних труб при бурінні під експлуатаційну колону з ураху-

вання ваги ОБТ; 

– експлуатаційної колони. 
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Рис. 1. Загальний вигляд бурової установки обертального буріння: 

1 – приймальна ємність; 2 – бурові насоси; 3 – нагнітальна лінія; 4 – силовий блок;     

5 – буровий рукав; 6 – вертлюг; 7 – лебідка; 8 – ведуча труба; 9 – індикатор ваги; 10 – ма-

шинні ключі; 11 – стояк; 12 – ключ АКБ-3М2; 13 – підсвічник; 14 – ротор; 15 – превентор;  

16 – ручний привод превентора; 17 – трубний стелаж; 18 – вихід розчину в жолоб; 19 – блок 

очистки розчину (А – вібросито; Б – гідроциклони; В – жолобна система); 20 – кондуктор 
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Для розрахунку статичного навантаження використовують формулу 















м

.р.п
кг 1KQQ ,      

де  К – коефіцієнт, який враховує затягування і прихвати колони, дорівнює 

К = 1,25;  

Q – вага колони;  

п.р. – густина промивальної рідини (розрахувати її для даних практичного 

заняття № 4);  

м – щільність матеріалу труб. 

На основі отриманих даних, враховуючи технічні характеристики буро-

вих установок, вибирають бурову установку.  

 

3. Визначення оснастки талевої системи 

Для визначення типу оснастки талевої системи з урахуванням ваги най-

більш важкої колони використовують формулу 
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де  Т – кількість роликів талевого блока; 

Qг – статичне навантаження на гак від ваги найбільш важкої бурильної 

колони; 

Рк – розривне навантаження для талевого каната, який вибрано (табл. 1); 

К1 – запас міцності талевого каната на розрив (К1 = 3-5). 

Таблиця 1 

Діаметр канату Маса 1000 м, кг 
Розривне зусилля канату, кН, при маркувальній групі МПа 

1568 1666 1764 

25 2450 349,0 371,0 393,0 

28 3000 440,0 467,7 495,0 

32 3800 546,9 581,0 615,0 

35 4640 659,0 700,0 741,5 

38 5450 781,7 830,5 879,5 

 

4. Визначення глибини переоснастки 

Допустиму глибину буріння при даній оснастці можна визначити за фор-

мулою 
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 ,     

де  Рх.к. – допустиме навантаження ходового кінця канату, залежить від типу 

лебідки, для розрахунків прийняти Рх.к. = 20000 даН;  

β = 1,02 – коефіцієнт опору рухливого ролика кронблока;  

qбт – вага 1 м бурильної колони;  

lОБТ – довжина ОБТ;  

qОБТ – вага 1 м ОБТ;  

qт – вага турбобура. 
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Зміст звіту 

1. Вибрати тип бурової установки, визначивши статичне навантаження, яке 

діє на гак з боку найбільш важкої колони для умов практичного заняття № 4. 

2. Привести технічну характеристику бурової установки. 

3. Визначити оснастку талевої системи. 

4. Визначити глибину переходу на оснастку з найбільшою кількістю струн. 

 

Контрольні запитання 

1. Як поділяються бурові установки виходячи з призначення або харак-

теру робіт, що виконують за їх допомогою? 

2. Що таке номінальна і максимальна вантажопідйомність бурової установки? 

3. Як визначити оснастку талевої системи для конкретних умов? 

4. Від чого залежить глибина спуска буріння при даній оснастці? 
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