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Вступ 
В нафтової і газової промисловості Украї-

ни спостерігається тенденція до збільшення 
глибин свердловин, буріння яких ведеться, го-
ловним чином, роторним способом. Для бурін-
ня нафтових і газових свердловин використову-
ється нове покоління тришарошкових доліт, які 
забезпечують проходку на одне долото до 2000 м, 
а також алмазні долота з проходкою до 600 м. 
У результаті одним долотом розбурюються де-
кілька різнорідних шарів порід, буримість яких 
треба знати, щоб уточнити параметри матема-
тичної моделі і визначити оптимальні керува-
льні дії. Проте, відомі методи контролю бури-
мості порід як координатного збурення не від-
повідають сучасному рівню автоматизації та 
інформаційної забезпеченості бурових підпри-
ємств нафтогазовидобувної галузі. Вони мають 
істотні обмеження, серед яких неможливість 
отримання інформації для автоматизовані сис-
теми керування про головне координатне збу-
рення в реальному часі. Це обумовлено тим, що 
технологічний процес поглиблення свердлови-
ни є нелінійним стохастично-хаотичним проце-
сом, який розвивається в часі і здійснюється за 
умов апріорної та поточної невизначеності і 
перебуває під впливом різного типу адитивних 
і мультиплікативних завад. Головними збурю-
вальними впливами, що діють на об’єкт керу-
вання, є фізико-механічні і абразивні властиво-
сті гірських порід, зокрема такий комплексний 
чинник, як буримість гірських порід. Контакт-
ними методами цей показник визначити немо-
жливо. Тому автоматизований контроль бури-
мості гірських порід, який відбувається в умо-

вах неповної інформації, нестаціонарності та 
невизначеності процесу поглиблення свердло-
вини, у теперішній час набуває важливого зна-
чення. У зв’язку з цим актуальною є задача 
розробляння ефективного методу ідентифікації 
буримості гірських порід в реальному часі і 
програмно-технічних засобів, здатних функціо-
нувати в складі адаптивної системи керування 
за умов апріорної та поточної невизначеності 
структури і параметрів об’єкта керування. 

 
Аналіз літературних даних та постанов-

ка проблеми 
Формування інформації про буримість гір-

ських порід має орієнтуватися на on-line методи 
сигнальної ідентифікації та програмно-технічні 
засоби, що здатні функціонувати за умов  неви-
значеності процесу буріння. Зауважимо, що у 
галузі технологій буріння нафтових і газових 
свердловин проблеми визначення буримості 
гірських порід були вперше розглянуті 
М.Г.Бінгхемом (Binghem) [1], який запропону-
вав метод визначення буримості на основі ін-
формації про механічну швидкість буріння. Ак-
туальність даної наукової проблеми зумовлює 
інтерес до неї зарубіжних учених, які форму-
ють і розвивають методи класифікації гірських 
порід за їх буримістю  (M.Wilton, B.Calhoum, 
V.P.Perrin [2], S.H.Hoseinie, H.Aghababaei, 
Y.Pourrahim [3], T.Olgay, K.Sair [6], N.Bilim [7], 
H.Y..Zhu [11]), розробляють методи ідентифі-
кації на основі енергетичної теорії (H.Tian [10], 
Z-Y Tan [9]), досліджують можливість викори-
стання автоматичного моніторингу на основі 
застосування систем телеконтролю типу 
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Статтю присвячено розроблянню методу ідентифікації та автоматизованого безконтактного кон-
тролю буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин роторним способом, 
що дозволяє контролювати координатні збурення (буримість породи) незалежно від типорозмірів породо-
руйнівного інструменту та геолого-технологічних умов і вносити корективи в керувальні дії.  

Ключові слова: автоматизований контроль, математичне моделювання, ідентифікація, координатне 
збурення, буримість, поглиблення свердловин. 

 
Статья посвящена разработке метода идентификации и автоматизированного бесконтактного 

контроля буримости горных пород при углублении скважин роторным способом, позволяющим контроли-
ровать координатные возмущения (буримость породы) независимо от типоразмеров породоразрушающего 
инструмента и геолого-технологических условий и вносить коррективы в управляющие действия. 
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The article deals with the development of the identification method and automated noncontact control over the 

rock drillability in the process of deepening the oil and gas wells by rotary system, which enables to monitor the 
coordinate drilling (rock drillability) regardless of the rock destruction tool standard size and geological 
conditions, and to amend control actions. 
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