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КІРІСПЕ

Оқу құралы жаңартылған типтік оқу жоспарына сәйкес жасалған және
«0702000 – Пайдалы қазбаларды барлау технологиясы мен техникасы»
мамандығы бойынша колледж студенттеріне арналған.

Бұрғылау қондырғысының машинисі-бұрғылау қондырғысының
күштік кешеніне қызмет көрсетумен және басқарумен айналысатын маман.
Негізгі кәсібінен басқа, ол басқа да байланысты мамандықтарға ие. Қазіргі
жағдайда бұрғылау қондырғыларының машинисінен ұжымда қарым-қатынас
жасау қабілетінен бастап компьютерлер біліміне дейін әртүрлі салаларда
әртүрлі білім қажет. «Бұрғылау қондырғыларындағы машинист» кәсібі
пайдалы қазбаларды барлау, мұнай және газ кен орындарын, жер асты
суларын және терең геологиялық зерттеулерді игеру, бұрғылау машиналары
мен механизмдерінің кешенін, автомашиналар мен тракторларды, мұнай, газ,
геологиялық барлау және тау-кен-техникалық ұңғымаларды жүргізу кезіндегі
басқа да жабдықтарды басқару және техникалық қызмет көрсету кезінде
бұрғылау жұмыстарын жүргізуге арналған. Бұрғылау қондырғысының бүкіл
еңбек ұжымының қызметі оның білікті жұмысына байланысты. Ол электр
және жылу беруді қамтамасыз етеді, жылжымалы электр станцияларында
жұмыс істейді, ұңғымаларды салуға байланысты жұмыстарды орындайды.
Бұл мамандықтың адамдары өз қабілеттерін іске асыруға, маңыздылығын
сезінуге (бұрғылау қондырғысының жұмысына әсер ету және нәтижесінде
ұйымның пайдасы) мүмкіндігі бар. Барлық көзқарастарды біріктіру үшін
бұрғылау қондырғысының машинисінің стандарттары қажет. Бұл аспектілер
жұмыс тақырыбының өзектілігін анықтайды.

Оқу құралында суреттер мен диаграммалар, кестелер, нұсқаулықтар
және кәсіби модульдегі практикалық жұмыстар, сонымен қатар бақылау
сұрақтары мен тапсырмалары бар теориялық материалдар бар.

Оқу құралы осы саладағы жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес
техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауға бағытталған.

Кәсіптік модульді зерделеу кезінде білім алушылар Күштік және
бұрғылау жабдықтарының, күштік агрегаттар қозғалтқыштарының, дизель-
генераторлық және басқа станциялардың жұмысындағы ақаулардың алдын
алу үшін қажетті білімді игереді.
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Оқу құралы жаңартылған типтік оқу жоспарына сәйкес жасалған және
«0702000 – Пайдалы қазбаларды барлау технологиясы мен техникасы»
мамандығы бойынша колледж студенттеріне арналған.

Бұрғылау қондырғысының машинисі-бұрғылау қондырғысының
күштік кешеніне қызмет көрсетумен және басқарумен айналысатын маман.
Негізгі кәсібінен басқа, ол басқа да байланысты мамандықтарға ие. Қазіргі
жағдайда бұрғылау қондырғыларының машинисінен ұжымда қарым-қатынас
жасау қабілетінен бастап компьютерлер біліміне дейін әртүрлі салаларда
әртүрлі білім қажет. «Бұрғылау қондырғыларындағы машинист» кәсібі
пайдалы қазбаларды барлау, мұнай және газ кен орындарын, жер асты
суларын және терең геологиялық зерттеулерді игеру, бұрғылау машиналары
мен механизмдерінің кешенін, автомашиналар мен тракторларды, мұнай, газ,
геологиялық барлау және тау-кен-техникалық ұңғымаларды жүргізу кезіндегі
басқа да жабдықтарды басқару және техникалық қызмет көрсету кезінде
бұрғылау жұмыстарын жүргізуге арналған. Бұрғылау қондырғысының бүкіл
еңбек ұжымының қызметі оның білікті жұмысына байланысты. Ол электр
және жылу беруді қамтамасыз етеді, жылжымалы электр станцияларында
жұмыс істейді, ұңғымаларды салуға байланысты жұмыстарды орындайды.
Бұл мамандықтың адамдары өз қабілеттерін іске асыруға, маңыздылығын
сезінуге (бұрғылау қондырғысының жұмысына әсер ету және нәтижесінде
ұйымның пайдасы) мүмкіндігі бар. Барлық көзқарастарды біріктіру үшін
бұрғылау қондырғысының машинисінің стандарттары қажет. Бұл аспектілер
жұмыс тақырыбының өзектілігін анықтайды.

Оқу құралында суреттер мен диаграммалар, кестелер, нұсқаулықтар
және кәсіби модульдегі практикалық жұмыстар, сонымен қатар бақылау
сұрақтары мен тапсырмалары бар теориялық материалдар бар.

Оқу құралы осы саладағы жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес
техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауға бағытталған.

Кәсіптік модульді зерделеу кезінде білім алушылар Күштік және
бұрғылау жабдықтарының, күштік агрегаттар қозғалтқыштарының, дизель-
генераторлық және басқа станциялардың жұмысындағы ақаулардың алдын
алу үшін қажетті білімді игереді.

  
 

І-ТАРАУ. БҰРҒЫЛАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІН
БАСҚАРУ

1.1 Бұрғылау қондырғыларын басқару

1.1.1 Бұрғылау қондырғыларының негізгі кластары

1.1.1.1-кестеде МЕМСТ 16293-89 бойынша бұрғылау
қондырғыларының негізгі параметрлері «Пайдалану және терең барлау
бұрғылауына арналған жиынтық бұрғылау қондырғылары»ұсынылған.1-
кестеге ескерту.

1. «Бұрғылаудың шартты тереңдігі, бұрғылау тізбегінің қума метрінің
массасы 30 кг кезінде қабылданған, бұл ретте бұрғылау тізбегінің ең үлкен
массасынан ілмектегі жүктеме ілмекте рұқсат етілген жүктеме 0,5 құрайды.

2. Ілмектегі жүктемені бұрғылау тізбегінің массасынан ілмекте рұқсат
етілетін жүктемеге дейін ұлғайтуға рұқсат етіледі, бұл ретте бұрғылаудың
есептік тереңдігі шартты жүктемеден өзгеше болуы мүмкін және онымен
бірге техникалық құжаттамада көрсетілуі мүмкін.

3. Бұрғылау шамдарының ауданы (магазиндердің сыйымдылығы)
ұзындығы 1,25 L-ден кем емес бұрғылау бағанасын орналастыруды
қамтамасыз етуі тиіс, мұнда L-бұрғылаудың шартты тереңдігі.

Уралмаш зауыты мен Волгоград бұрғылау техникасы зауыты
шығаратын бұрғылау қондырғыларының параметрлері.

1.1.1.2-кестеде аталған бұрғылау жабдықтарының зауыттары
шығаратын бұрғылау қондырғыларының параметрлері келтірілген.

Бұрғылау қондырғыларының шифрларында:
БУ – Бұрғылау қондырғысы;
Бірінші сан – МЕМСТ 16293-89 бойынша бұрғылаудың шартты

тереңдігі метрмен;
Екінші сан – МЕМСТ 16293-89 бойынша ілгекке рұқсат етілетін

жүктеме кн ондықтағы; Э – электрлік (айнымалы ток) өнеркәсіптік электр
желісінен қоректенетін негізгі тетіктердің жетегі;

ДГ – негізгі механизмдердің дизель-гидравликалық жетегі;
ЭР, ЭП – өнеркәсіптік электр желісінен қоректенетін негізгі

механизмдердің электрлік реттелетін (тиристорлы) жетегі;
ДЭР, ДЭП – автономды дизель-электр станцияларынан қоректенетін

негізгі механизмдердің электрлік реттелетін (тиристорлық) жетегі;
У – әмбебап монтаж қабілеттілігі;
К – бұталы бұрғылау;
1, 1М, 2М – қондырғыларды түрлендіру.
1) 3, 8, 9 және 11-класстарда ілгекке рұқсат етілетін жүктемелермен

бұрғылау қондырғыларын дайындауға болады, тиісінше 1400, 4500, 5800
және 9000 кН.

2) теңіз бұрғылау кешендеріне қолданылмайды.
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3) тұрақты көлік базасындағы бұрғылау қондырғылары үшін.
4) бұталы бұрғылау қондырғыларында қолдануға жол берілмейді.
5) агрессивті орта жағдайында жұмыс істеуге арналған 7-класты

бұрғылау қондырғыларында – 8 м-ден кем емес болуы тиіс.

Бұрғылау қондырғысының класын таңдау рәсімі.
Бұрғылау қондырғысын таңдау үшін бастапқы деректер ұңғыманың

параметрлері мен конструкциясы, бұрғылау бағанасының құрастырылуы мен
құрамы, ұңғыманы жуу режимі, шығарындыға қарсы жабдықтың құрамы мен
параметрлері болып табылады.

Бұрғылау қондырғысын таңдау олардың жіктеу параметрлері бойынша
жүзеге асырылады – ілмектегі рұқсат етілетін жүктеме және бұрғылаудың
шартты тереңдігі. Бұрғылау тереңдігі бұрғылау қондырғысын таңдау үшін
алдын ала бағдарлы параметр болып табылады. Бұрғылау қондырғысын
таңдау оның басты параметрі –анықталатын ілмектегі рұқсат етілетін
жүктеме екі шарт бойынша жүзеге асырылады

Qдоп ≥ KoQок max (1)
Qдоп ≥ KбQбк max (2)

мұндағы: Qдоп - ілгектегі рұқсат етілетін жүктеме (ең жоғарғы мән
алынады); кН; Qок max - ұңғыма конструкциясындағы ең ауыр шегендеу
бағанасының ауадағы салмағы, кН; Qбк max - ұңғыманы бұрғылау кезінде
неғұрлым ауыр бұрғылау бағанасының ауадағы салмағы, кН; Ko , Kб -
тиісінше шегендеу және бұрғылау бағаналары бойынша ілмекте рұқсат
етілетін жүктеме қорының коэффициенті.

Тік (көлбеу бағытталған, көлденең) үлкен ауытқуы бар ұңғымаларды
бұрғылау кезінде ілгектегі жүктемені есептеу ұңғыманың профилін (зениттік
бұрыштың, қисаю радиусының, кенжардың ығысуын) ескере отырып
жүргізіледі. Бұл оқулықта бұл мәселелер шешілмейді.

Бұрғылау тізбегі бойынша қор коэффициенті Kб =1,67…2,0. Тең деп
қабылданады. Қор коэффициентінің азаюы бұрғылау қондырғыларының
көтергіш механизмінің тораптары мен элементтерінің ұзақ мерзімін
төмендетуге әкелетінін ескеру қажет. Сондықтан жабдықтың жоғары қызмет
ету мерзімін қамтамасыз ету үшін Kб ≥ 2,0 мәні қолайлы.

Шегендеу бағанасы бойынша крюкадағы рұқсат етілген жүктеме
қорының коэффициенті Ko ≥1,15 (Ko =1,15…1,6) тең шегендеу
бағаналарының бұрандалы қосылыстарының беріктік қорын қамтамасыз ету
шартынан қабылданады.

Шетелдік тәжірибеде бұрғылау қондырғыларының жүк көтергіштігін
таңдау 1993 жылғы 12 шілдеде бекітілген ANSI/API 8A-92 Американдық
ұлттық стандартының «Бұрғылау және пайдалану түсіру-көтеру жабдығына
арналған спецификация» ұсынымдары бойынша жүзеге асырылады.
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3) тұрақты көлік базасындағы бұрғылау қондырғылары үшін.
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жүзеге асырылады – ілмектегі рұқсат етілетін жүктеме және бұрғылаудың
шартты тереңдігі. Бұрғылау тереңдігі бұрғылау қондырғысын таңдау үшін
алдын ала бағдарлы параметр болып табылады. Бұрғылау қондырғысын
таңдау оның басты параметрі –анықталатын ілмектегі рұқсат етілетін
жүктеме екі шарт бойынша жүзеге асырылады

Qдоп ≥ KoQок max (1)
Qдоп ≥ KбQбк max (2)
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бұрыштың, қисаю радиусының, кенжардың ығысуын) ескере отырып
жүргізіледі. Бұл оқулықта бұл мәселелер шешілмейді.

Бұрғылау тізбегі бойынша қор коэффициенті Kб =1,67…2,0. Тең деп
қабылданады. Қор коэффициентінің азаюы бұрғылау қондырғыларының
көтергіш механизмінің тораптары мен элементтерінің ұзақ мерзімін
төмендетуге әкелетінін ескеру қажет. Сондықтан жабдықтың жоғары қызмет
ету мерзімін қамтамасыз ету үшін Kб ≥ 2,0 мәні қолайлы.

Шегендеу бағанасы бойынша крюкадағы рұқсат етілген жүктеме
қорының коэффициенті Ko ≥1,15 (Ko =1,15…1,6) тең шегендеу
бағаналарының бұрандалы қосылыстарының беріктік қорын қамтамасыз ету
шартынан қабылданады.

Шетелдік тәжірибеде бұрғылау қондырғыларының жүк көтергіштігін
таңдау 1993 жылғы 12 шілдеде бекітілген ANSI/API 8A-92 Американдық
ұлттық стандартының «Бұрғылау және пайдалану түсіру-көтеру жабдығына
арналған спецификация» ұсынымдары бойынша жүзеге асырылады.

  
 

Осы стандартқа сәйкес американдық мұнай институты (АРІ) ілмекте
әрекет ететін максималды жүктемелерді тоннамен (2000 фунт) (қысқа тонна
деп аталады) әкелуді ұсынады.

Бұл стандарт төменде келтірілген көтергіш жабдықтың типтік өлшемін
таңдау үшін жүктемелердің өлшем қатарын регламенттейді (кесте 1.1.1.3):

Кесте 1.1.1.3 - Жүктемелердің өлшем қатары
5 40 350
10 65 500
15 100 650
25 150 750

250 1000

Ұсынылатын жүктеме бойынша жабдықтың типтік өлшемін анықтау
кезінде кестеде келтірілген сенімділік коэффициентін (жүк көтергіштік
қорының) таңдау қажет және кұрастыру кезінде қолданыстағы кернеулер
бөлшек материалының ағымдылық шегінен 0,58 аспауы қажет (кесте 1.1.1.4).

Кесте 1.1.1.4 - Сенімділік коэффициенті
Есептік жүктеме
R, (қысқа тонна)

Есептік сенімділік
коэффициенті Кн

150 және 150 төмен 3,00

150-ден 500-ге дейін 3,00 – 0,75*(R – 150)/350

500 бастап 2,25

мұндағы: R – жүктеме мөлшері, тонна (2000 фунт).

Ілмектегі жүктемеге байланысты жүк көтергіштік қорының
(сенімділіктің) ұсынылатын коэффициенттері 1.1.1.1 - суретте көрсетілген.

Сурет 1.1.1.1 - Жүк көтергіштік қоры коэффициентінің ілмектегі рұқсат етілген
жүктемеге тәуелділігі
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Сынақ жүктемесінің шамасы осы стандартта ұсынылады

Rисп = 0.80RKн (3)

бірақ кемінде 2R
мұнда: R-есептік жүктеме, тонна; Kн-сенімділік коэффициенті.
Баламалы стандарт ретінде бөлшектер материалының беріктік шегі мен

ағымдылығын және олардың қиратушы жүктемесін білуге негізделген жүк
көтергіштікті анықтау әдістемесі көзделеді.

R =
σт
σв
Rразр

Kн
            (4)

мұнда: σт-материал ағымдылығының шегі; σв - беріктік шегі; Rразр -
қиратушы жүктеме, тонна; Kн - жүк көтергіштік қорының коэффициенті
(сенімділік).

Егер жүктеме шамасы метрикалық тоннада көрсетілсе, онда
сенімділіктің есептік коэффициенті мына формула бойынша анықталады:

Kн = 3,00 − 0,75(R − 136)/318 (5)

Ілмектегі рұқсат етілетін жүктеме бойынша бұрғылау қондырғысының
класын таңдауға практикалық есептеулер.

Тәжірибелік есеп 1.
Бастапқы деректер:
1. Ең ауыр шегендеу бағанасының ауадағы салмағы, кН 3400
2. Ең ауыр бұрғылау бағанасының ауадағы салмағы, кН 1950
Есептеу:
Ілмектегі рұқсат етілетін жүктеме:

Q ≥ 1,15 ∗ 3400 = 3910 кН
Q ≥ 2 ∗ 1950 = 3900 кН

Екі шарт бойынша 8 класты бұрғылау қондырғысы МЕМСТ 16293-89
бойынша ілмекте 4000 кН рұқсат етілген жүктемемен қанағаттандырады.

Тәжірибелік есеп 2.
Бастапқы деректер:
1. Ең ауыр шегендеу бағанасының ауадағы салмағы, кН 1650
2. Ең ауыр бұрғылау бағанасының ауадағы салмағы, кН 1150
Есептеу
Ілмектегі рұқсат етілетін жүктеме:
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Сынақ жүктемесінің шамасы осы стандартта ұсынылады

Rисп = 0.80RKн (3)

бірақ кемінде 2R
мұнда: R-есептік жүктеме, тонна; Kн-сенімділік коэффициенті.
Баламалы стандарт ретінде бөлшектер материалының беріктік шегі мен

ағымдылығын және олардың қиратушы жүктемесін білуге негізделген жүк
көтергіштікті анықтау әдістемесі көзделеді.

R =
σт
σв
Rразр

Kн
            (4)

мұнда: σт-материал ағымдылығының шегі; σв - беріктік шегі; Rразр -
қиратушы жүктеме, тонна; Kн - жүк көтергіштік қорының коэффициенті
(сенімділік).

Егер жүктеме шамасы метрикалық тоннада көрсетілсе, онда
сенімділіктің есептік коэффициенті мына формула бойынша анықталады:

Kн = 3,00 − 0,75(R − 136)/318 (5)

Ілмектегі рұқсат етілетін жүктеме бойынша бұрғылау қондырғысының
класын таңдауға практикалық есептеулер.

Тәжірибелік есеп 1.
Бастапқы деректер:
1. Ең ауыр шегендеу бағанасының ауадағы салмағы, кН 3400
2. Ең ауыр бұрғылау бағанасының ауадағы салмағы, кН 1950
Есептеу:
Ілмектегі рұқсат етілетін жүктеме:

Q ≥ 1,15 ∗ 3400 = 3910 кН
Q ≥ 2 ∗ 1950 = 3900 кН

Екі шарт бойынша 8 класты бұрғылау қондырғысы МЕМСТ 16293-89
бойынша ілмекте 4000 кН рұқсат етілген жүктемемен қанағаттандырады.

Тәжірибелік есеп 2.
Бастапқы деректер:
1. Ең ауыр шегендеу бағанасының ауадағы салмағы, кН 1650
2. Ең ауыр бұрғылау бағанасының ауадағы салмағы, кН 1150
Есептеу
Ілмектегі рұқсат етілетін жүктеме:

  
 

Q ≥ 1,15 ∗ 1650 = 1897,5 кН
Q ≥ 2 ∗ 1150 = 2300 кН

Екі шарт бойынша 6 класты бұрғылау қондырғысы МЕМСТ 16293-89
бойынша ілмекте 2500 кН рұқсат етілген жүктемемен қанағаттандырады.
Бұрғылау қондырғысының класын таңдау кезінде бұрғылау бағанасының
салмағы анықтаушы болып табылғандықтан (Kб =2 кезінде), осы
коэффициенттің шамасын шегендеу бағанасының салмағына сәйкес келетін
Q = 2000 кН аз мәні үшін тексереміз.

Kб =
2000
1150

= 1,74

Алынған Kб шамасы, ең аз рұқсат етілген (1,67) асатын, МЕМСТ
16293-89 бойынша 5 класты бұрғылау қондырғысын ілмекте 2000 кн рұқсат
етілген жүктемемен түпкілікті таңдауға мүмкіндік береді.

Тәжірибелік есеп 3.
Бастапқы деректер:
1. Ең ауыр шегендеу бағанасының ауадағы салмағы, кН 650
2. Ең ауыр бұрғылау бағанасының ауадағы салмағы, кН 580
Есептеу:
Ілмектегі рұқсат етілетін жүктеме:

Q ≥ 1,15 ∗ 650 = 747,5 кН
Q ≥ 2 ∗ 580 = 1160 кН

Екі шарт бойынша 1250 кН ілмекте рұқсат етілген жүктемемен
МЕМСТ 16293-89 бойынша 3 класты бұрғылау қондырғысы
қанағаттандырады. Алайда, шегендеу және бұрғылау бағаналарының
салмағы бойынша анықталған есептік жүктемелер арасындағы үлкен
алшақтықты ескере отырып, екінші шарт үшін 1,67 тең Kб ең аз рұқсат
етілген шамасын қабылдаймыз.

Q ≥ 1,67 ∗ 580 = 968,6 кН

бұл ілмектегі 1000 кн рұқсат етілген жүктемемен МЕМСТ 16293-89 бойынша
2 класты бұрғылау қондырғысын түпкілікті таңдауға мүмкіндік береді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Белгілі бір жағдайларда ұңғыманы бұрғылауға арналған

қондырғыларды таңдау.
2. Құрылымдық-іздеу ұңғымаларын бұрғылауға арналған

қондырғылардың сипаттамасы.
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3. Ілмектегі рұқсат етілген жүктемеден жүк көтергіштік қорының
коэффициентінің тәуелділік графигін түсіндіріңіз.

4. Шегендеу бағанасы бойынша ілгекте рұқсат етілген жүктеме
қорының коэффициенті Ko қандай шарт бойынша қабылданады.

5. Мұнай және газ ұңғымаларын жүргізу кезінде бұрғылау
қондырғысымен орындалатын функциялар. Бұрғылау қондырғыларына
қойылатын талаптар.

6. Бұрғылау қондырғыларын жинақтау және құрастыру, Негізгі
параметрлер. Бұрғылау қондырғыларының мақсаты, негізгі параметрлері
және жетек түрі бойынша жіктелуі.

7. Бұрғылау қондырғыларын стандарттау. Пайдалану және терең
барлау бұрғылауына арналған бұрғылау қондырғыларының негізгі
параметрлеріне МЕМСТ.

8. ВЗБТ және УЗТМ шығаратын бұрғылау қондырғыларының түрлері.

1.1.2 Әр түрлі бұрғылау қондырғыларын пайдалану ережелері

Ұңғымаларды бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғылары тапсырыс
берушінің талабы бойынша түсіру-көтеру операциялары автоматтарымен
жарақтандырылады, ал құрамында күкіртсутегі 6% - дан асатын
ұңғымаларды, сондай-ақ тік тереңдігі 3000 м-ден асатын және 400 м-ден
астам оқпанды көлденең төсейтін көлденең ұңғымаларды бұрғылауға
арналған қондырғылар жоғарғы күш жетегімен жарақтандырылады.

Бұрғылаушының және бұрғылаушының көмекшісінің жұмыс орындары
үшін бұрғылау кілтінің пультінде бұрғылау алаңында жергілікті жылыту
қарастырылуы тиіс.

Бұрғылау шығырын басқару қашықтан, бұрғылаушының пультінен, ал
бұрғылау сорғыларын басқару – жергілікті посттан және бұрғылаушының
пультінен жүзеге асырылуы тиіс.

Бұрғылаудың қабылдау көпіріндегі құбырларды шаю және шығару,
сондай – ақ бұрғылау сорғыларын жөндеу жұмыстары механикаландырылуы,
ал осы мақсаттар үшін жүк көтергіш механизмдер мен қосалқы шығырларды
басқару қашықтықтан жүргізілуі тиіс.

Қосалқы шығырдың конструкциясы жүктің бірқалыпты қозғалуын
және салмақты сенімді ұстап тұруын қамтамасыз етуі тиіс. Шығырды
басқару пультінен операторға жұмыс орны мен жүктің орнын шолу
қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл талапты орындау мүмкін болмаған жағдайда
қайталанатын пульт орнатылады.

Бұрғылау қондырғысы келесілермен жинақталуы тиіс:
- таль блогын көтеру биіктігін шектегішпен;
- таль жүйесі жүктемесінің шектегіші;
- артқы қоршаулар алынған кезде шығыр жетегінің қосылуының алдын

алу бойынша блоктаушы құрылғылармен;
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3. Ілмектегі рұқсат етілген жүктемеден жүк көтергіштік қорының
коэффициентінің тәуелділік графигін түсіндіріңіз.

4. Шегендеу бағанасы бойынша ілгекте рұқсат етілген жүктеме
қорының коэффициенті Ko қандай шарт бойынша қабылданады.

5. Мұнай және газ ұңғымаларын жүргізу кезінде бұрғылау
қондырғысымен орындалатын функциялар. Бұрғылау қондырғыларына
қойылатын талаптар.

6. Бұрғылау қондырғыларын жинақтау және құрастыру, Негізгі
параметрлер. Бұрғылау қондырғыларының мақсаты, негізгі параметрлері
және жетек түрі бойынша жіктелуі.

7. Бұрғылау қондырғыларын стандарттау. Пайдалану және терең
барлау бұрғылауына арналған бұрғылау қондырғыларының негізгі
параметрлеріне МЕМСТ.

8. ВЗБТ және УЗТМ шығаратын бұрғылау қондырғыларының түрлері.

1.1.2 Әр түрлі бұрғылау қондырғыларын пайдалану ережелері

Ұңғымаларды бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғылары тапсырыс
берушінің талабы бойынша түсіру-көтеру операциялары автоматтарымен
жарақтандырылады, ал құрамында күкіртсутегі 6% - дан асатын
ұңғымаларды, сондай-ақ тік тереңдігі 3000 м-ден асатын және 400 м-ден
астам оқпанды көлденең төсейтін көлденең ұңғымаларды бұрғылауға
арналған қондырғылар жоғарғы күш жетегімен жарақтандырылады.

Бұрғылаушының және бұрғылаушының көмекшісінің жұмыс орындары
үшін бұрғылау кілтінің пультінде бұрғылау алаңында жергілікті жылыту
қарастырылуы тиіс.

Бұрғылау шығырын басқару қашықтан, бұрғылаушының пультінен, ал
бұрғылау сорғыларын басқару – жергілікті посттан және бұрғылаушының
пультінен жүзеге асырылуы тиіс.

Бұрғылаудың қабылдау көпіріндегі құбырларды шаю және шығару,
сондай – ақ бұрғылау сорғыларын жөндеу жұмыстары механикаландырылуы,
ал осы мақсаттар үшін жүк көтергіш механизмдер мен қосалқы шығырларды
басқару қашықтықтан жүргізілуі тиіс.

Қосалқы шығырдың конструкциясы жүктің бірқалыпты қозғалуын
және салмақты сенімді ұстап тұруын қамтамасыз етуі тиіс. Шығырды
басқару пультінен операторға жұмыс орны мен жүктің орнын шолу
қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл талапты орындау мүмкін болмаған жағдайда
қайталанатын пульт орнатылады.

Бұрғылау қондырғысы келесілермен жинақталуы тиіс:
- таль блогын көтеру биіктігін шектегішпен;
- таль жүйесі жүктемесінің шектегіші;
- артқы қоршаулар алынған кезде шығыр жетегінің қосылуының алдын

алу бойынша блоктаушы құрылғылармен;

  
 

- айдамалау құбырындағы қысым жұмысшыдан 20%-ға жоғары
болғанда, артық қысымды бір уақытта түсірумен бұрғылау сорғыларының
жетегін ажырату бойынша бұғаттау құрылғыларымен;

- ұзындығы кемінде 14 м, ені - 2 м болатын құбырларды төсеуге
арналған стеллаждары бар қабылдау көпірімен;

- деңгей өлшегіштермен және ондағы сұйықтық деңгейінің автоматты
сигнализациясымен жабдықталған сыйымдылықтар жүйесімен;

- бұрғылау ерітіндісін дайындау, өңдеу, ауырлату, тазалау және
араластыру, шлам мен пайдаланылған сұйықтықты жинау механизмдерімен;

- жалпы пайдалы көлемі ұңғыманы салу жобасымен анықталатын
бұрғылау ерітіндісінің қорына арналған сыйымдылықтармен.

Бұрғылауда деңгей өлшегішпен және сыйымдылықты толтыруға
арналған қашықтықтан басқарылатын сорғымен жабдықталған ұңғыманы
бақыланатын құюға арналған сыйымдылық болуы тиіс.

Бұрғылау қондырғысының барлық жабық үй-жайлары механикалық
іске қосылатын және оны газ талдағыштардан автоматты түрде қосылатын,
қабаттық флюидтегі көмірсутектермен ауа қоспасының тұтануының төменгі
шегінен 20% жеткен кезде апаттық желдеткішпен жабдықталады.

Жетекші құбыр мен АБҚ орнату жұмыстары механикаландырылуы
тиіс.

Таль арқанының жүру және қозғалмайтын ұштары мұнара
элементтеріне тимеуі тиіс.

Бұрғылау қондырғысы мен оның агрегаттарының гидравликалық және
пневматикалық жүйелері коммуникацияларының қосылыстары тез
ажыратылатын болуы және оларды монтаждау, бөлшектеу және пайдалану
кезінде жұмыстардың қолайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.

Бұрғылау қондырғысының пневматикалық жүйесін (құбырлар,
крандар) дайындаушы зауыттарда жұмыс қысымынан 1,5 есе асатын
қысымға ауамен сынауға, ал бұрғылауда монтаждаудан және жөндеуден
кейін-жұмыс қысымынан 1,25 есе асатын, бірақ 3 кгс/см2 кем емес қысымға
тексерілуі қажет.

Бұрғылау қондырғысының конструкциясы оны ірі блоктармен және
жеке тораптармен кәсіпшілік және магистральдық автожолдар бойынша
арнайы автокөлік құралдарының көмегімен, ал тапсырыс берушінің талабы
бойынша тікұшақ техникасының көмегімен тасымалдау мүмкіндігін
қамтамасыз етуі тиіс.

Мұнаралар барлық биіктікте әрбір 6 м сайын өтпелі алаңдары бар
тұрақты баспалдақпен, сондай-ақ үстіңгі жұмысшыға арналған және
кронблокқа қызмет көрсетуге және бұрғылау шлангісін ауыстыруға арналған
алаңдармен жабдықталуы тиіс. А – тәрізді бұрғылау мұнараларында жоғарғы
жұмысшының балконына дейін марш баспалдақтары, ал жоғары – бір аяқта
мұнара – тоннель үлгісіндегі баспалдақ, екінші аяқта баспалдақ болуы тиіс.

Мұнараға орнатылатын барлық құрылғылар мен құрылғылардың
қолданылатын бекітпелері олардың өздігінен бекітілуі мен құлауын
болдырмауы тиіс.
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Бұрғылау сорғысында цилиндрлік төлкелердің тиісті диаметрі кезінде
сорғының жұмыс қысымынан 5-10% асатын қысымда іске қосылатын
сақтандырғыш құрылғы болуы тиіс.

Сақтандыру құрылғысының конструкциясы белгіленген қысымда
(қатты фазаның жоғары құрамы бар химиялық өңделген бұрғылау
ерітіндісімен жанасу ұзақтығына қарамастан) және ауаның теріс
температурасында оның сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуі, сондай-ақ
жұмыс істеп тұрған кезде жабдықтар мен үй-жайлардың ластануын
болдырмауы тиіс.

Бұрғылау сорғыларында инертті газбен (азотпен) толтырылатын қысым
компенсаторлары орнатылуы тиіс, бұл ретте компенсатордағы артық
қысымды бақылауды жүзеге асыру қажет.

Бұрғының жұмыс алаңында автоматты бұрғылау кілтінің орналасуы,
түсіру-көтеру операцияларын және тізбектерді түсіруге байланысты емес,
машиналық кілттердің көмегімен басқа операцияларды жүргізу мүмкіндігін
қамтамасыз етуі тиіс.

Автоматты кілт арнайы пультпен қашықтан басқарылуы тиіс, онда
кілттің жұмыс сұлбасы көрсетіледі.

Автоматты кілтті басқару жүйесінде жұмыс агентінің қоректендіру
желісінен механизмдерді толық ажырату мүмкіндігі, сондай-ақ олардың
кездейсоқ қосылуын болдырмау мақсатында бұғаттау көзделуі тиіс.

Бұрғылау жұмыс алаңында автоматты кілттің және басқару пультінің
өзара орналасуы кілттің жұмысын ыңғайлы бақылауды қамтамасыз етуі тиіс.

Машина кілттері теңестіру механизмі бар болат арқандарға көлденең
ілінеді.

Машина кілті диаметрі кемінде 18 мм сақтандыру арқанымен
бұрылудан ұсталады, ол бір ұшымен кілт корпусына, ал екіншісінде – мұнара
блогының негізіне бекітіледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау мұнарасы негізінің конструкциясы нені қарастыруы тиіс?
2. Бұрғылау сорғыларын байланыстыруды не қамтамасыз етуі тиіс?
3. Гидравликалық құралдың артықшылығы неде?
4. Бұрғылау станогын іске қосуға дайындық неде?
5. Жұмыс уақытында станокты басқару және бақылау.
6. Бұрғылау станоктарын күту дегеніміз не?
7. Бұрғылау станоктарын майлаудың негізгі нүктелерін атаңыз.
8. Бұрғылау станоктары паркін пайдалану коэффициенті қалай
анықталады?
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Бұрғылау сорғысында цилиндрлік төлкелердің тиісті диаметрі кезінде
сорғының жұмыс қысымынан 5-10% асатын қысымда іске қосылатын
сақтандырғыш құрылғы болуы тиіс.

Сақтандыру құрылғысының конструкциясы белгіленген қысымда
(қатты фазаның жоғары құрамы бар химиялық өңделген бұрғылау
ерітіндісімен жанасу ұзақтығына қарамастан) және ауаның теріс
температурасында оның сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуі, сондай-ақ
жұмыс істеп тұрған кезде жабдықтар мен үй-жайлардың ластануын
болдырмауы тиіс.

Бұрғылау сорғыларында инертті газбен (азотпен) толтырылатын қысым
компенсаторлары орнатылуы тиіс, бұл ретте компенсатордағы артық
қысымды бақылауды жүзеге асыру қажет.

Бұрғының жұмыс алаңында автоматты бұрғылау кілтінің орналасуы,
түсіру-көтеру операцияларын және тізбектерді түсіруге байланысты емес,
машиналық кілттердің көмегімен басқа операцияларды жүргізу мүмкіндігін
қамтамасыз етуі тиіс.

Автоматты кілт арнайы пультпен қашықтан басқарылуы тиіс, онда
кілттің жұмыс сұлбасы көрсетіледі.

Автоматты кілтті басқару жүйесінде жұмыс агентінің қоректендіру
желісінен механизмдерді толық ажырату мүмкіндігі, сондай-ақ олардың
кездейсоқ қосылуын болдырмау мақсатында бұғаттау көзделуі тиіс.

Бұрғылау жұмыс алаңында автоматты кілттің және басқару пультінің
өзара орналасуы кілттің жұмысын ыңғайлы бақылауды қамтамасыз етуі тиіс.

Машина кілттері теңестіру механизмі бар болат арқандарға көлденең
ілінеді.

Машина кілті диаметрі кемінде 18 мм сақтандыру арқанымен
бұрылудан ұсталады, ол бір ұшымен кілт корпусына, ал екіншісінде – мұнара
блогының негізіне бекітіледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау мұнарасы негізінің конструкциясы нені қарастыруы тиіс?
2. Бұрғылау сорғыларын байланыстыруды не қамтамасыз етуі тиіс?
3. Гидравликалық құралдың артықшылығы неде?
4. Бұрғылау станогын іске қосуға дайындық неде?
5. Жұмыс уақытында станокты басқару және бақылау.
6. Бұрғылау станоктарын күту дегеніміз не?
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1.1.3 Бұрғылау қондырғыларын басқаруға арналған аспаптар мен
саймандар
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қондырғыларының гидротолкатқыштарын жылжыту үшін қолданылады.
Теңіз бұрғылау қондырғыларын басқарудың аралас жүйелерінде
гидравликалық басқару негізгі болып табылады. Құрлықта бұрғылауға
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арналған бұрғылау қондырғыларын басқару жүйелерінде екі типті –
пневматикалық және электрлік цифрлық басқару жүйелерінің элементтері
басым.

Пневматикалық басқару жүйесі. Пневматикалық жүйені басқару
органдарына екі және төрт клапанды крандар, пневматикалық таратқыштар,
золотникті педальды кран, электрпневматикалық вентильдер, Казанцева
жүйесі машинисінің крандары, тежегіш екі секциялы рычагты кран және
пневматикалық басқару жүйесінің атқарушы механизмдеріне ауа беруді
қосатын – ажырататын және реттейтін басқа да құрылғылар жатады.

Басқару тізбектерінің құрамына мыналар кіреді: металл құбырлардан
және резеңке-мата шлангілерден жасалған ауа өткізгіштер, ұршықтар,
ажыратқыш клапандар, кері және ауыстырып-қосқыш клапандар, сүзгілер.

Пневмобасқару жүйесінде атқарушы механизмдер ретінде радиалды
және осьтік шиналы-пневматикалық муфталар және бұрғылау
қондырғысының агрегаттарын басқарудың әртүрлі функцияларын
орындайтын біржақты және екі жақты әрекеттегі пневмоцилиндрлер
қолданылады.

Пневматикалық басқару жүйесінің ерекшелігі онда жүйенің өз
жұмысын қысылған ауамен қамтамасыз ететін, пневможетекті кілттерде
пневматикалық қозғалтқыштардың жұмысын қамтамасыз ететін және
сығымдалған ауаны қосалқы қажеттіліктерге – құбырларды үрлеуге,
қазандықтағы қазандықтарды тұтатуға және т. б. береді.

Бұрғылау қондырғысын басқарудың пневматикалық жүйесінің
оңайлатылған сұлбасы 1.1.3.1-суретте келтірілген.

Ауамен қамтамасыз етудің кіші жүйесінің құрамына компрессорлар –
жұмыс және резервтік 1, май ылғал айырғыш 4, май және компрессорлардың
шығысындағы ауаның ылғал бөлігін алып тастайтын, ауадағы су буының
парциалды қысымын қауіпсіз деңгейге дейін азайтатын 9 ауа кептіргіштері,
қарқынды тұтыну кезеңінде сығылған ауаның талап етілетін қорын жасайтын
5 ауа жинағыштар (ресиверлер), қысымды реттегіштер және өлшегіштер –
манометрлер 6, .оның ішінде компрессорлардың жетегін қосатын және
ажырататын электр контактілі вентиль, механикалық жетегі бар
компрессордың жұмысын басқаратын электр пневматикалық вентиль, ауа
өткізгіштер, компрессорларды сөндіру кезінде пневможүйеден ауаның
жоғалуын болдырмайтын 2 кері клапандар және пневмобасқару жүйесіндегі
максималды жұмыс қысымынан 1,25 қысымға бапталған 7 сақтандырғыш
клапаны кіреді. Пневмобасқару жүйесіндегі жұмыс қысымы пайдаланылатын
компрессордың ең жоғары жұмыс қысымымен және шиналық-
пневматикалық муфталар үшін шекті қысымға тең оның жоғарғы мәнімен
анықталатын 0,6 МПа – дан ең жоғары жұмыс қысымына дейінгі аралықтағы
қысым болып табылады. Төменгі шегі 0,6 Мпа, сондай-ақ
шинопневматикалық муфталардың ең аз рұқсат етілген жұмыс қысымын
ескере отырып анықталған.
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Сурет 1.1.3.1 - Пневматикалық басқару жүйесінің принципті сұлбасы:
1 – компрессор; 2 – кері клапандар; 3 – бір жақты әрекеттегі пневмоцилиндр;

4 – конденсатор; 5 – ауа жинағыш; 6 – манометр;
7 – сақтандырғыш клапан; 8 – вентиль; 9 – ауаны құрғатушы; 10 – екі клапан;

11 – ажыратқыш клапан; 12 – ұршықша; 13 – ШПМ; 14 – сүзгі;
15 – Казанцев жүйесі машинисінің краны; 16 – тежегішті қолмен басқару рычагы;

17 – ауыстырып қосу клапаны

Ауамен жабдықтаудың ішкі жүйесіне кіретін компрессорлар қазіргі
уақытта пайдалану және терең барлау бұрғылау қондырғыларында екі типті –
екі сатылы піспекті және бұрандалы компрессорлармен ұсынылған. 1.1.3.1-
кестеде мысал үшін бұрын қолданылған кейбір және қазіргі заманғы отандық
компрессорлардың негізгі техникалық сипаттамалары келтірілген.

Қазіргі уақытта шетелдік өндірістің бұрандалы компрессорлары
кеңінен қолданылады. Қазіргі уақытта пайдаланылатын бұрғылау
қондырғыларында піспекті компрессорларды бұрандалы компрессорларға
ауыстыру олардың жоғары сенімділігі мен ПӘК, жұмысты жөндеу және
қызмет көрсетусіз жұмыстың үлкен ресурсы (2000 сағат – піспекті және
20000-40000 сағат – бұрандалы компрессорда), Сығылған ауасы бар майдың
ең аз тозуы, жұмыстың шусыздығы және дайындаушы-кәсіпорынның
сервистік техникалық қызмет көрсетуі сияқты артықшылықтарымен
байланысты. Піспекті компрессорларда электрлік және механикалық
жетектер болуы мүмкін.

Кесте 1.1.3.1 - БҚ үшін отандық компрессорлардың техникалық
сипаттамалары

Көрсеткіштер Компрессор түрлері
К-5М КТ-6 4ВУ-1-5/9 ДЭН-45ШМ

Сору шарттарына келтірілген
өнімділік, м3/мин

5 5,3 5 6,5

Ең көп жұмыс қысымы, кгс/см2 8,0 8,5 9 10
1-ші сатыны айдау қысымы, кгс/см2 1…2,4 2…3 2…3
Цилиндрлер саны:
• бірінші саты 2 2 2 компрессор
• екінші саты 2 1 2 винтті
Цилиндрлердің диаметрі, мм:
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1.1.3.1 – кестесінің жалғасы
• бірінші саты 210 198
• екінші саты 125 155
Айналым саны, айн/мин 735 850 735
Ең көп айналым саны және ең көп
симметриялы жұмыс қысымы кезінде
тұтынылатын қуат, кВт

34 44 33 45

Цилиндрлерді салқындату ауамен ауамен
Салмағы (майсыз), кг 560 646 560 820

1.1.3.2, 1.1.3.3-суреттерде механикалық және электрлік жетектері бар
піспекті компрессорлық станциялардың сұлбалық бейнелері келтірілген.
Компрессорлық станция құрамындағы тоңазытқыштағы қажеттілік оның
екінші сатыда қысылғаннан кейін ең жоғары жұмыс қысымына дейін ауа
температурасының айтарлықтай жоғарылауына байланысты туындайды.
Механикалық жетегі бар компрессорлық станцияда орнатылған ұршықша
шина-пневматикалық муфтаның айналмалы баллонына ауаны беруді
қамтамасыз етеді.

Піспектік компрессордың ішкі құрылысы 1.1.3. 4-суретте түсіндіріледі.
Піспек компрессорының негізгі бөлшегі - картер. Онда компрессордың

  
 



23
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барлық қалған тораптары орнатылған. Картердің (құйма, шойын) бұлғақтың
төменгі бастарына қол жеткізу үшін қажетті люктің екі жағында болады.
Картерде ішкі қуысын атмосферамен хабарлайтын сапун орнатылған. Сапун
арқылы май картердің май ваннасына құйылады. Картердің бүйір
қақпақтарының қырларында конустық роликті мойынтіректерде екі иінді
білік орнатылған, ол 180 бұрышта орналасқан. Біліктің шеткі жақтарына
бұрандамалармен қарсы салмақтар бекітілген. Біліктің бір жағында
желдеткіш жетегі үшін тегер, ал екіншісінде – маховик орналасқан. Біліктің
әрбір иінінің мойынында екі бұлғақ орнатылған: бірінші бұлғақ иінді білікті
1-ші сатының поршенімен, екінші – 2-ші сатының поршенімен қосады.

1-ші және 2-ші сатының піспектері – шойын, екі тығыздағыш және екі
май алынатын шойын сақинасы бар. Піспектердің саусақтары бірдей, жүзу
түрі, яғни олар піспектердің бобышкаларында да, бұлғақтың бас
төлкелерінде де бұрыла алады. Серіппелі сақиналар саусақтардың осьтік
бағытта қозғалуына жол бермейді.

Сурет 1.1.3. 4 - Төрт піспекті екі сатылы компрессордың құрастыру сызбасы:
1 – желдеткіш; 2 – картер; 3 – иінді білік; 4 – маховик; 5, 6 – бүйірлі шатырлар; 7 – сына
беріліс тегері; 8, 15 – бұлғақтар; 9, 14 – 2-ші және 1 – ші сатылы цилиндрлер; 10, 13 – 2-ші

және 1-ші сатылы піспектер; 11, 12 – 2-ші және 1-ші сатылы клапанды плиталар;
16 – майлы шөміш

1-ші және 2-ші сатылы цилиндрлер-шойын, жоғарыдан және төменнен
фланецтері бар жеке блоктар түрінде жұппен құйылған. Төменгі фланецпен
блоктар картерге бекітіледі, жоғарғы фланецке клапанды басы қосылады.
Жылуды бұру үшін блоктардың сыртқы беттерінде қабырғалары болады. 1-
ші және 2-ші сатының клапанды плиталары клапандар үстіндегі сору және
айдау қуыстарын құрайтын қалқа бар цилиндрлер мен клапанды бастиектер
арасында орнатылған. Компрессордың клапандары – жүктемесіз пластиналы.
Бұрандалы компрессорларда ауаның қысылуы жұмыс бұрандалары мен
бұрандалы элемент корпусы тістерінің бүйір беттерінің арасында пайда
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болатын камераларда болады. Бұрама элементінің қысу камерасындағы май
бұрама мен корпус арасындағы саңылауларды, сондай-ақ бұрама элементінде
қысылатын ауаның салқындатқышын майлау-герметиктеу рөлін атқарады.
Сонымен қатар, «Atlas corco» фирмасының кең қолданылатын жоғары
сенімді бұрандалы компрессорлық блогының кесіндісі 1.1.3.5-суретте
келтірілген, ал 1.1.3.6-суретте ресивер бар бұрандалы компрессордың
принципті сұлбасы көрсетілген.

Сурет 1.1.3.5 - «Atlas corco» фирмасының бұрандалы элементі

Сурет 1.1.3.6 - Бұрандалы компрессордың принципті сұлбасы:
1 – аралас мұнай-ауа салқындатқышы; 2 – ең төменгі қысым клапаны; 3 – жұқа тазалау
сүзгісі; 4 – ауа сүзгісі; 5 – электромагниттік басқарылатын енгізу клапаны; 6 – бұрандалы
блок; 7 – май бөлгіш; 8 – термостат; 9 – май сүзгісі; 10 – электр қозғалтқышы; 11–ресивер

Компрессорлардың өте маңызды параметрі, оның ұзақ мерзімділігін,
сенімділігін және оны пайдалану шығындарын айтарлықтай анықтайтын
пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК) болып табылады. Бұрандалы
компрессорларда бұл параметр піспекке қарағанда айтарлықтай жоғары.
Жоғарыда айтылғандай, механикалық жетегі бар компрессор шығысындағы
қысымды реттеу үшін электр контактілі манометрмен қатар, жетегі шина-
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пневматикалық муфтаны қосатын және ажырататын электр пневматикалық
вентиль пайдаланылады.

Ток болмаған жағдайда катушкалар арқылы 3 клапан 1 серіппемен
жоғары көтеріледі және ауа шина-пневматикалық муфтаның баллонына
түседі: компрессор жұмыс істейді. 4 якорь катушканың орамасына кернеу
бергенде, 7 якорь тартылып, клапанды төмен қарай жылжытады, ауа жіберу
тесігінен ауа беруді жабады және шығару тесігін атмосферамен қосады.

Піспектік компрессорлардың шығуында май бөлгіш орнатылуы
мүмкін. Май бөлгіштің бір нұсқасы (1.1.3.7-сурет) цилиндрлік стаканнан
тұрады, оның ортаңғы бөлігінде ішкі ернеуі бар. Бұл қаптамаға пластмасса
түйіршіктері бар сүзгіш патрон орнатылады. Стаканға жоғарыдан шығу
штуцері қақпақ бекітілген. Сүзгіш патронның астында, стаканның бүйірінде
кіріс штуцері бар. Стаканның төменгі, конустық бөлігінде сүзгіш патрон
ұстаған майды алып тастау үшін құю краны бекітілген.

Сурет 1.1.3.7 - Май бөлгіш

Жұмыс және резервтік компрессорлардың шығуында орнатылған кері
клапандар ауамен жабдықтау кіші жүйесінің келесі элементтері болып
табылады. Бұл клапандар пневможүйені басқару тізбектерінің элементтеріне
жатады және компрессорларды сөндіру кезінде ауаның жоғалуын болдырмау
үшін қызмет етеді. 1.1.3.8-суретте клапанның үстіндегі герметикалық
камерадағы қысылған ауа және клапанның салмағының есебінен
компрессорды тоқтату кезінде құлыптауға іске қосылатын клапанның
құрылғысы көрсетілген. Механикалық қайтарылатын серіппелі
клапандардың нұсқалары да бар.
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Сурет 1.1.3.8 - Кері клапан: 1-шығу тесігі; 2-клапан; 3-кіріс тесігі

Ауа жинағыштың кіре берісінде конденсатор орнатылады, Ол сондай-
ақ бұрғылау қондырғысының пневмобасқару жүйесінің ауамен жабдықтау
кіші жүйесіне жатады. Конденсатор сығылған ауаны май мен ылғалдан жұқа
тазалауға арналған және сығылған ауаның тоңазытқышы. Қарапайым
конденсатордың кесілуі 1.1.3. 9 – суретте келтірілген. Конденсатор ауа ағыны
түсетін конденсациялық қалқасы бар корпустан тұрады.

Сурет 1.1.3.9 - Конденсатор

Қалқаның артында шығыс штуцері орнатылған. Конденсатты жою үшін
краны бар ағызу тесігі бар.Оның интесивті тұтыну кезеңдерінде сығылған
ауаның қорын жасау үшін, май алынып, құрғағаннан кейін сығылған ауа 4-ші
топтағы жоғары қысымды ыдыстарға жататын ауа жинағыштарға түседі және
пневможүйенің максималды жұмыс қысымынан 1,25 шекті қысымға
есептелген (сурет-1.1.3.10). Мұндай ыдыстың жалпы техникалық атауы-
ресивер.Ауа жинағыш мемлекеттік органдарда тіркелуге жатады, өйткені
оның көлемінің шекті қысымға көбейтіндісі 1 МПа-дан асады және престеу
арқылы мерзімді гидравликалық сынауға ұшырауы тиіс.Ауа жинағышта
манометр және максималды жұмыс қысымынан 1,25 қысым кезінде іске
қосылатын сақтандырғыш клапан орнатылған, тығын немесе шарлы
крандары бар кіріс және шығыс бұрмалар, ал оның түбінде ағызу краны
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қойылады.Ауа жинағыштың ішкі бетін және дефектоскопиясын қарау үшін
оның бүйірлік қабырғасына герметикалық жабық люк жасалған.

Сурет 1.1.3.10 - Ауа жинағыш (ресивер):
1 – ағызу краны; 2 – манометр; 3 – сақтандырғыш клапан; 4 – тірек арқалықтары;

5 – бұрулар; 6 – енгізу және шығару вентильдері; 7 – люк.

Сақтандырғыш клапанның құрылымдық сұлбасы 1.1.3.11 -суретте
көрсетілген. 100% - ға жақын ылғалдылықта маусымаралық конденсатордағы
ауаның кептіру дәрежесі жеткіліксіз болуы мүмкін. Бұл жағдайда ауамен
жабдықтаудың кіші жүйесінің құрамына адсорбциялық ауаны кептіргіш
енгізілуі мүмкін (1.1.3.12 -сурет). Әдетте осы мақсаттар үшін силикагельмен
патрондар қолданылады, олар мезгіл-мезгіл кептіру шкафтарында тесумен
қалпына келтіріледі. Кептіру агенті ретінде хлорлы кальций қолданылуы
мүмкін.

Сурет 1.1.3.11 - Ауа жинағыштың сақтандырғыш клапаны:
1 – корпус; 2 – қысқыш стакан; 3 – серіппе; 4 – қысқыш табаны; 5 – клапан;

6 – клапан ершігі; 7 – атмосфералық саңылаулар.
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Сурет 1.1.3.12 - Адсорбциялық ауа кептіргіш

Пневможүйені басқару тізбектерінің элементтеріне қысылған ауаны
қосылатын біліктермен бірге айналатын шиналы-пневматикалық муфтаға
жеткізуге мүмкіндік беретін ұршықтар жатады. Жартылай муфтаның
баллонына ауа жіберу ол орнатылған білікке тесу арқылы жүргізіледі. Бұл
ретте айналмалы білікке ауа берілетін ауа өткізгіш қозғалыссыз қалуы тиіс.
Бұл мәселені шешетін екі нұсқасы бар – шпиндельдің тығыздық севанит
және бүйірлік тығыздағышы бар, білікпен тығыздалған (1.1.3.13, 1.1.3.14-
сурет).

Ұршықша корпусы қозғалмайтын болып қалады, ал шпиндель шарикті
мойынтіректерде білікпен бірге айналады, оған герметикалық
тығыздағышпен бекітіледі. Айналмалы шпиндель мен қозғалмайтын корпус
арасындағы ауаның ағып кетуін болдырмайтын ауыспалы нығыздау шар
клапаны («тавотница») арқылы консистентті майлау мойынтіректер сияқты
толтырылады.

Пневможүйені басқару тізбегінің құрамына ажыратқыш клапандар
кіреді, оларды ажыратқаннан кейін шина-пневматикалық муфталардың
баллондарын тез босату үшін ұршықшалар алдында орнатады. Егер осы
құрылғыларды орнатпасаңыз, онда муфталардың баллондарын босату
басқару крандарының атмосфералық саңылаулар арқылы жүзеге асырылады.
Крандарды муфтамен қосатын ауа өткізгіштердің ұзындығы үлкен болады,
бұл оларды өшіру процесін күшейтеді. Мұндай созылу шина-пневматикалық
муфтаның осы кезеңде ең аз рұқсат етілген қысымда (<0,6 Мпа) жұмыс
істеуіне әкеледі. Ал бұл, өз кезегінде, фрикциялық жапсырмалар мен
муфтаның баллонының қызмет ету мерзімін жартылай муфтаның сырғанауы
есебінен қысқартады. 1.1.3.15-суретте мұндай клапанның кесілуі көрсетілген.

  
 



29

Сурет 1.1.3.12 - Адсорбциялық ауа кептіргіш
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Сурет 1.1.3.13 - Севаниталық тығыздамасы бар ұршықша (манжетті ұршықша)

Сурет 1.1.3.14 - Шеткі тығыздағышы барманжетсіз ұршықша:
1 – шпиндель; 2 – шарикті мойынтіректер; 3 – тік тығыздағыштың текстолит төлкесі

Сурет 1.1.3.15 – Ажыратқыш-клапан: 1, 11 – штуцер; 2 – корпус; 3 – төлке;
4 – гайка; 5, 8, 12 – сақина төсемі; 6 – үлкен клапан; 7 – кіші клапан; 9 – сақина;

10 – қақпақ; В – атмосфералық саңылаулар

Шина-пневматикалық муфтаның баллонын толтыру кезінде ауа
қақпақтың штуцеріне 11 түседі, 6 үлкен клапанның А тесігі арқылы өтеді, 7
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шағын клапанның сыртқы бетіндегі бойлық паздар арқылы өтеді және үлкен
клапанның сол жақ шетінде Б тесігі арқылы муфтаға ұршықша арқылы
жетекші ауа өткізгішпен жалғанған 1 корпустың штуцеріне түседі.Қысылған
ауа атмосфералық тесіктерге өтуі мүмкін, бірақ тесік қимасы Б тесігінен аз
және В саңылауларының жиынтық қимасынан аз болғандықтан,
клапандардың оң жағындағы жоғары ауа қысымы қалыптасады, оларды солға
лақтырады. Бұл ретте 5 нығыздаушы сақина муфтаны өшіру қажет болғанда
В саңылауларын жабады, кранның көмегімен ажыратқыш клапанға әкелетін
ауа өткізгішті атмосферамен қосады. Клапандардың сол жағындағы қысым
оңынан артық болады. Қысымның әртүрлілігінің әсерінен шағын клапан оңға
қарай бұрылады және ауа шығысын А тесігіне жабады, соның салдарынан
оңға қарай жылжиды және муфтаның баллоны жылдам босайтын В
атмосфералық саңылауларын ашып, үлкен клапан. Пневможүйені басқару
тізбектерінің құрамында тағы бір клапан бар, ол ауыстырып-қосқыш деп
аталады, себебі ол ауаны екі түрлі бағыттан, әдетте жұмыс және апаттық
бағыттан пневможүйенің бір атқарушы механизміне (бір жақты әрекеттегі
пневмоцилиндр) беруге мүмкіндік береді. 1.1.3.16-суретте мұндай клапанның
орындалу нұсқасы көрсетілген. Бұл клапан классикалық бұрғылау
шығырының таспалық-құдық тежегіштің пневмоұстағыш арқылы
(тежегіштің иін тірегімен кинематикалық байланысқан Казанцева жүйесінің
машинист краны, шток тежегіштің иінді білігінің мотылы мойынына
қысатын бір жақты әрекет ететін пневмоцилиндр) және екі жақты кран
арқылы қарама-қарсы шток. Апаттық тежеу осы бағыттан клапан шарына
үлкен қысым арқасында басымдыққа ие.

Сурет 1.1.3.16 - Ауыстырып қосу клапаны: 1 – корпус; 2 – клапан шары; 3 – ершігі;
4 – машинист краны тарапынан кіріс-шығару тесігі; 5 – шабуылға қарсы жақтан кіріс

тесігі; 6 – бір жақты әрекеттегі пневмоцилиндр тарапынан кіріс-шығару тесігі.

Шығырдың пневмоцилиндр арқылы авариялық тежелуі кезінде
шығырдың тежеу жүйесіне қауіпті пневмосоққы болдырмау үшін
пневмоцилиндрге кіре берісте басқару тізбегінің құрамына
пневмоцилиндрдің жұмыс қуысының ауамен бірқалыпты толуын қамтамасыз
ететін дроссель қойылады. Дроссель ауа ағынын есептік диаметрлі тесікпен
бөлетін, герметикалық корпустағы шайба болып табылады.Машинисті
кранының сенімді жұмыс істеуі үшін, Қазанцева жүйесінің және шағын өту
саңылаулар бар екі секциялы тежегіш рычагты кранындағы ауаны қатты
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бөлшектерден мұқият тазарту талап етіледі.Осы мақсатта басқару тізбегінің
құрамына машинист кранының алдында сүзгі қойылады (1.1.3.17 -сурет).

Сурет 1.1.3.17 - Сүзгі: 1 – корпус; 2 – майлы полимерлі жіптің шатыры; 3 – қақпақ;
4 – штуцер; 5, 6 – тор.

Бұрғылау қондырғысының пневможүйесінде басқару органдары
ретінде екі және төрт клапанды крандар кеңінен қолданылады (1.1.3.18,
1.1.3.19-сурет). Екі клапан бір шиналы-пневматикалық муфтаның немесе бір
жақты әрекет ететін бір пневмоцилиндрдің жұмысын басқарады. 1.1.3.18-ші
суретте көрсетілген 1-ші тұтқаның және клапандарға әсер ететін 3-ші
жұдырықшалы цилиндрдің жағдайы кезінде шина-пневматикалық муфтаның
баллоны 6 тесік арқылы атмосфераға қосылған, 5-ші шығару клапаны ашық,
ал 4-ші енгізу клапаны жабық.Тұтқаның қарама-қарсы жағдайында 6
атмосфералық тесік 5 шығару клапанымен жабылады, ал 4 құятын клапанмен
муфтаның баллонына сығылған ауа беріледі.

Сурет 1.1.3.18 - Екі клапанды кранның кескіні: 1 – сабы; 2 – жоғарғы қақпақ;
3 – кулачок; 4 – кіріс клапаны; 5 – шығару клапаны; 6 – атмосфералық тесік;
7 – корпус; 8 – төменгі қақпақ; 9 – клапанды серіппе; 10-шығарушы ниппель;

11 – жеткізуші ниппель.

Төрт клапанды кран, екі шина-пневматикалық муфтаны немесе екі
жақты әрекет ететін бір пневмоцилиндрді басқаруға мүмкіндік береді. Оның
3 жұдырықшалы дискімен берілетін үш орны бар: 1) бірінші муфтасы
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қосылған, екіншісі-сөндірілген; 2) бірінші муфтасы сөндірілген, екіншісі –
қосылған; 3) екі муфтасы да сөндірілген.

Сурет 1.1.3.19 - Төрт клапанды кран: 1 – сабы; 2 – жоғарғы қақпақ;
3 – жұдырықшалы диск; 4 – шығару клапаны; 5 – шығару тесігі; 6 – қосу жолдары;

7 – корпус; 8 – төменгі қақпақ; сол жақта – енгізу клапаны.

1.1.3.19-суретте оң жақта екі муфтаны ажыратқан кезде екі шығару және екі
енгізу клапандарының орналасуы бейнеленген (бейтарап жағдай, кран
тұтқасының орташа жағдайы). Тұтқаны шеткі жағдайлардың біріне
ауыстырған кезде бір енгізу клапаны ашылады, ал оған сәйкес келетін
шығару клапаны жабылады, соның нәтижесінде муфталардың біреуі
қосылады, ал екіншісі ажыратылып қалады. Қарама-қарсы шеткі қалыпта
клапандардың екінші жұбы екінші муфтаны қамтиды, ал бірінші муфтасы
өшіріледі. «Уралмаш» ААҚ өндірісінің заманауи бұрғылау
қондырғыларында екі клапанды кранның орнына пневматикалық золотник
бөлгішті қолдана бастады (1.1.3.20-сурет), онда шығару клапанының орнына
золотник қолданылады. Суретте басқару тұтқасының жағдайы бейнеленген,
онда жұдырықшалы білігі золотникаға серіппенің әсерімен жоғарғы орынға
жылжуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда енгізу клапаны серіппемен
жабылады және штуцерге ауа өткізбейді (1.1.3.20-сурет штуцердің кіру тесігі
золотникпен жабылады), ол арқылы ауа пневможүйенің атқарушы
механизміне беріледі (шина-пневматикалық муфтасы немесе бір жақты
әрекет ететін пневмоцилиндр). Бұл жағдайда золотник саңылаулар
атмосфералық тесіктермен біріктірілген және пневможүйенің атқарушы
механизмінен ауа атмосфераға шығады. Басқару тұтқасын қарама-қарсы
позицияға ауыстырғаннан кейін жұдырықшалы білігі золотникке басылады,
золотник қозғалады және атмосфералық тесіктерді жабады, ал кіріс клапаны
ашылады және ауа пневматикалық басқару жүйесінің атқарушы механизміне
түседі.
Бір жақты әрекеттегі пневмоцилиндрлердегі ауа қысымын бірқалыпты реттеу
үшін, мысалы бұрғылаушыға шығыр барабанындағы немесе бұрғылау
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қосылған, екіншісі-сөндірілген; 2) бірінші муфтасы сөндірілген, екіншісі –
қосылған; 3) екі муфтасы да сөндірілген.

Сурет 1.1.3.19 - Төрт клапанды кран: 1 – сабы; 2 – жоғарғы қақпақ;
3 – жұдырықшалы диск; 4 – шығару клапаны; 5 – шығару тесігі; 6 – қосу жолдары;

7 – корпус; 8 – төменгі қақпақ; сол жақта – енгізу клапаны.

1.1.3.19-суретте оң жақта екі муфтаны ажыратқан кезде екі шығару және екі
енгізу клапандарының орналасуы бейнеленген (бейтарап жағдай, кран
тұтқасының орташа жағдайы). Тұтқаны шеткі жағдайлардың біріне
ауыстырған кезде бір енгізу клапаны ашылады, ал оған сәйкес келетін
шығару клапаны жабылады, соның нәтижесінде муфталардың біреуі
қосылады, ал екіншісі ажыратылып қалады. Қарама-қарсы шеткі қалыпта
клапандардың екінші жұбы екінші муфтаны қамтиды, ал бірінші муфтасы
өшіріледі. «Уралмаш» ААҚ өндірісінің заманауи бұрғылау
қондырғыларында екі клапанды кранның орнына пневматикалық золотник
бөлгішті қолдана бастады (1.1.3.20-сурет), онда шығару клапанының орнына
золотник қолданылады. Суретте басқару тұтқасының жағдайы бейнеленген,
онда жұдырықшалы білігі золотникаға серіппенің әсерімен жоғарғы орынға
жылжуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда енгізу клапаны серіппемен
жабылады және штуцерге ауа өткізбейді (1.1.3.20-сурет штуцердің кіру тесігі
золотникпен жабылады), ол арқылы ауа пневможүйенің атқарушы
механизміне беріледі (шина-пневматикалық муфтасы немесе бір жақты
әрекет ететін пневмоцилиндр). Бұл жағдайда золотник саңылаулар
атмосфералық тесіктермен біріктірілген және пневможүйенің атқарушы
механизмінен ауа атмосфераға шығады. Басқару тұтқасын қарама-қарсы
позицияға ауыстырғаннан кейін жұдырықшалы білігі золотникке басылады,
золотник қозғалады және атмосфералық тесіктерді жабады, ал кіріс клапаны
ашылады және ауа пневматикалық басқару жүйесінің атқарушы механизміне
түседі.
Бір жақты әрекеттегі пневмоцилиндрлердегі ауа қысымын бірқалыпты реттеу
үшін, мысалы бұрғылаушыға шығыр барабанындағы немесе бұрғылау

  
 

қондырғысының басты жетегінің дизельді қозғалтқыштарына отын беруді
бірқалыпты реттейтін сервомеханизм пнемоцилиндрлеріндегі тежеу сәтін
бірқалыпты реттеуге көмектесетін тежегіш пневмоцилиндрлерде реттеуші
крандар қолданылады. Оларға: Казанцев жүйесі машинисінің краны және
тежегіш екі секциялы рычагты кран жатады. Соңғы кран ЭТ сериялы
заманауи бұрғылау шығырларының жұмыс тежегіші құрамында
қолданылады.

Сурет 1.1.3.20 - РПУ типті золотникті пневматикалық бөлгіш:
1-эксцентрик; 2-басқару тұтқасы; 3-шток (золотник); 4-клапан

Қазанцев жүйесінің машинисті кранының сыртқы түрі мен
принципиалды сұлбасы 1.1.3.21-суретте келтірілген.

Сурет 1.1.3.21 - Казанцев жүйесі машинисінің краны: сол жақта – сыртқы түрі; оң
жақта – принципті сызба; 1 – басу бұрандасы бар басқару тұтқасы, 2 – серіппе; 3, 6 –

басқарушы және жұмыс мембранасы; 4 – итергіш; 5 – басқарушы клапан (қоздырғыш); 7 –
жұмыс клапанының итергіші; 8-жұмыс клапаны

Сондықтан пневможүйені монтаждау көп жағдайда құбырларды
компрессорлық станциялармен, басқару органдарымен және атқарушы
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механизмдермен жалғауға әкеледі. Пневмо құбырлары қызмет көрсетуші
персоналға кедергі келтірмейтіндей есеппен салынады, ал орнатылатын
арматура ыңғайлы және қауіпсіз қызмет көрсету және жөндеу үшін
қолжетімді болуы тиіс. Құбырлардың салбырауына және түптеуіне, оларда
ылғал жиналуы мүмкін бітеу бұрулар мен бұқтырылған штуцерлердің
болуына жол берілмейді. Басқару крандарымен құбырлар арнайы қысқыш
қамыттармен бекітілетін резеңке маталы шлангілердің көмегімен қосылады.
Шлангілердің рамалардағы ойықтар арқылы өтетін орындарында немесе
басқа металл бөлшектердің жиектері жанында шлангілерді резеңке
тығындармен қорғайды. Құбырлардың барлық ашық бөліктері зақымданудан
сенімді қорғалады.

Пневможүйені монтаждау және пайдалану кезінде қауіпсіздік
техникасының тиісті ережелерін сақтау қажет, олардың бұзылуы
пневможүйенің жекелеген элементтерінің бұзылуына және бұрғылауда
жарақаттануды немесе апаттарды тудыруы мүмкін.

Пневматикалық басқару жүйесін құрастырғаннан кейін келесі
жұмыстар орындалады:

1. Пневматикалық жүйені (ауа жинағыш, ауа өткізгіштер, крандар) 1,25
жұмыс қысымына тең, бірақ жұмыс қысымынан кемінде 3 кгс/см2 жоғары
ауамен престейді.

2. Престеу қысымының астында жүйе 5 мин бойы болуы тиіс, содан
кейін қысым жұмысшыға дейін төмендейді, онда жүйе тексеріледі және
құбыржолдар жалғауларының герметикалығын жуу арқылы тексереді.

Пневматикалық жүйенің жекелеген агрегаттарының дұрыс қосылуын
барлық тетіктерді кезекпен қосу арқылы тексереді, бұл ретте барлық
крандардың әрбір жағдайдағы әрекетіне назар аударады. Сондай-ақ
сақтандыру клапандарының, қысым реттегішінің, вентильдердің және басқа
да тораптардың жарамдылығы мен қалыпты әрекетін бақылау қажет.

Мұндай тексеру бұрғылау қондырғысын жүрісте сынап көргенге дейін
міндетті түрде жүргізіледі.

3. Компрессорды жұмысқа қосу алдында келесі жұмыстарды
орындайды:

а) компрессордың электр қозғалтқышпен немесе механикалық жетектің
сына-мезгілдік берілісімен қосылуын орталықтандыруды тексереді;

б) компрессор картеріндегі май деңгейін бақылайды;
в) жетек пен компрессордың еркін айналатынына көз жеткізу үшін

компрессорды қолмен бұрады;
г) компрессор сүзгі торын маймен сулаңыз;
д) компрессордың тоңазытқышынан конденсатты, түсіру краны арқылы

түсіреді.
Бұрғылау қондырғысын пайдалану барысында күн сайын

пневматикалық жүйе элементтеріне күтім жасалады.
Ауа жинағыш. Ауа жинағышқа күтім жасау оны таза, тұрақты,

тәулігіне кемінде бір рет ұстау, конденсатты төгу және сақтандыру клапаны
мен манометрдің жарамдылығын бақылау болып табылады.
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механизмдермен жалғауға әкеледі. Пневмо құбырлары қызмет көрсетуші
персоналға кедергі келтірмейтіндей есеппен салынады, ал орнатылатын
арматура ыңғайлы және қауіпсіз қызмет көрсету және жөндеу үшін
қолжетімді болуы тиіс. Құбырлардың салбырауына және түптеуіне, оларда
ылғал жиналуы мүмкін бітеу бұрулар мен бұқтырылған штуцерлердің
болуына жол берілмейді. Басқару крандарымен құбырлар арнайы қысқыш
қамыттармен бекітілетін резеңке маталы шлангілердің көмегімен қосылады.
Шлангілердің рамалардағы ойықтар арқылы өтетін орындарында немесе
басқа металл бөлшектердің жиектері жанында шлангілерді резеңке
тығындармен қорғайды. Құбырлардың барлық ашық бөліктері зақымданудан
сенімді қорғалады.

Пневможүйені монтаждау және пайдалану кезінде қауіпсіздік
техникасының тиісті ережелерін сақтау қажет, олардың бұзылуы
пневможүйенің жекелеген элементтерінің бұзылуына және бұрғылауда
жарақаттануды немесе апаттарды тудыруы мүмкін.

Пневматикалық басқару жүйесін құрастырғаннан кейін келесі
жұмыстар орындалады:

1. Пневматикалық жүйені (ауа жинағыш, ауа өткізгіштер, крандар) 1,25
жұмыс қысымына тең, бірақ жұмыс қысымынан кемінде 3 кгс/см2 жоғары
ауамен престейді.

2. Престеу қысымының астында жүйе 5 мин бойы болуы тиіс, содан
кейін қысым жұмысшыға дейін төмендейді, онда жүйе тексеріледі және
құбыржолдар жалғауларының герметикалығын жуу арқылы тексереді.

Пневматикалық жүйенің жекелеген агрегаттарының дұрыс қосылуын
барлық тетіктерді кезекпен қосу арқылы тексереді, бұл ретте барлық
крандардың әрбір жағдайдағы әрекетіне назар аударады. Сондай-ақ
сақтандыру клапандарының, қысым реттегішінің, вентильдердің және басқа
да тораптардың жарамдылығы мен қалыпты әрекетін бақылау қажет.

Мұндай тексеру бұрғылау қондырғысын жүрісте сынап көргенге дейін
міндетті түрде жүргізіледі.

3. Компрессорды жұмысқа қосу алдында келесі жұмыстарды
орындайды:

а) компрессордың электр қозғалтқышпен немесе механикалық жетектің
сына-мезгілдік берілісімен қосылуын орталықтандыруды тексереді;

б) компрессор картеріндегі май деңгейін бақылайды;
в) жетек пен компрессордың еркін айналатынына көз жеткізу үшін

компрессорды қолмен бұрады;
г) компрессор сүзгі торын маймен сулаңыз;
д) компрессордың тоңазытқышынан конденсатты, түсіру краны арқылы

түсіреді.
Бұрғылау қондырғысын пайдалану барысында күн сайын

пневматикалық жүйе элементтеріне күтім жасалады.
Ауа жинағыш. Ауа жинағышқа күтім жасау оны таза, тұрақты,

тәулігіне кемінде бір рет ұстау, конденсатты төгу және сақтандыру клапаны
мен манометрдің жарамдылығын бақылау болып табылады.

  
 

Ауа жинағыш жоғары қысымды ыдыс болып табылады, сондықтан оны
тексеру және куәландыру «қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды орнату
және куәландыру ережелеріне»сәйкес жүргізілуі тиіс. Әрбір ауа жинағышта
ауа жинағыштың нөмірі, дайындалған күні, ең үлкен жұмыс қысымы, тіркеу
нөмірі және келесі тексерулер мен гидравликалық сынақтардың мерзімдері
көрсетілген тақтайша болуы тиіс. Ауа жинағыштар жергілікті инспекцияда
тіркеледі.

Электр басқару жүйесі.
Электр басқару жүйесінің екі түрі бар – аналогтық немесе релелік және

сандық. Аналогтық электр басқару жүйесі электр жабдығы пайдаланылатын
кез келген бұрғылау қондырғысының аралас басқару жүйесінде қандай да бір
түрде болады. Сандық немесе микропроцессорлық электр басқару жүйесі
тұрақты токтың электр қозғалтқыштарында жеке электр жетегі бар бұрғылау
қондырғыларында және ауыспалы токтың жиілікті реттейтін электр жетегі
бар бұрғылау қондырғыларында табысты іске асырылады. Мұндай басқару
жүйесі «Уралмаш»ААҚ өндірісінің электр жетегі бар жаңа бұрғылау
қондырғыларына ие.

Электр басқару жүйесінің құрамында басқару органдары ретінде
әртүрлі ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштар қолданылады: кнопкалы;
рычагты; бұрылмалы, резисторлы және индуктивтік реттегіштер, сельсин-
датчиктер, микропроцессорлық контроллерлер және т.б. Электр басқару
жүйесінің тізбектерінің элементтеріне мыналар жатады: электр сымдар мен
кабельдер, резисторлар, индуктивтілік катушкалары, электр конденсаторлар,
электронды түрлендіргіштер және т.б. Электр басқару жүйесінің атқарушы
механизмдері әртүрлі реле мен магнитті қосқыштар, тиристорлық және
транзисторлық кілттер, олар белсенді клеммниктер, электрпневматикалық
вентильдер, күштік электромагниттер, сельсин қабылдағыштар және т.б. деп
аталады.

Цифрлық электр басқару жүйесі «Уралмаш»ААҚ-ның жаңа бұрғылау
қондырғыларында құрамдастырылған басқару жүйесінің негізгі құрамында
қолданылады. «Уралмаш» ААҚ өндірісіндегі бұрғылау қондырғысын
басқарудың электрлік цифрлық жүйесі мынадай негізгі құрылғылардан
тұрады (1.1.3.22-сурет):

− микропроцессорлық контроллері және МПК микропроцессорлық
контроллері бар шкаф;

− АКЛ шығыр блогының белсенді терминалдары бар шкаф;
− АКН сорғы блогының белсенді терминалдары бар шкаф;
− тиристорлы ШУ1-АК контейнеріндегі ШУ1 басқару шкафының

белсенді терминалдары бар панельдері;
− тиристорлы ШУ2-АК контейнеріндегі ШУ2 басқару шкафының

белсенді терминалдары бар панельдері;
− белсенді клеммниктері және PV-1000 типті «Allen Bradley»

фирмасының операторы панелі бар немесе «Siemens»фирмасының ТР27-10
типті панелі бар ПБ бұрғылаушысының пульті.
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Бұл басқару жүйесінің негізгі басқару органы микропроцессорлық
контроллер болып табылады, онда жад микросұлбаларында бұрғылаушы
пультінен іске қосылатын басқару бағдарламалары жазылған.

Бұл басқару жүйесінің атқарушы механизмдері белсенді клеммниктер –
транзисторлық немесе тиристорлық электрондық кілттер болып табылады.
Бұл контроллерге іске қосылған бағдарламаның орындалуын қадағалауға
және оны орындаудың келесі кезеңіне өтуге немесе оның орындалуын
тоқтатуға мүмкіндік береді.

Сурет 1.1.3.22 - Электрлік цифрлық басқару жүйесінің құрылымдық сұлбасы

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау қондырғысын басқару жүйесінің мақсаты және оған

қойылатын негізгі талаптар туралы айту.
2. Кез келген басқару жүйесі және олардың функциялары қандай

түйіндерден немесе элементтерден тұрады?
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3. Бұрғылау қондырғыларын басқару жүйесінің типтерін және олардың
принциптік сұлбаларын сипаттау.

4. Қандай негізгі тораптар мен тетіктер механикалық, электрлік және
гидравликалық басқару жүйелерін қамтиды?

5. Пневматикалық басқару жүйесі, олардың құрылымы қандай тораптар
мен механизмдерден тұрады?

1.1.4 Түсіру-көтеру операцияларын жүргізудің ережесі мен тәртібі

Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу ережесі.
Түсіру-көтеру операцияларын енгізу белгіленген тәртіппен бекітілген

нұсқаулықтарға сәйкес әртүрлі механизмдер мен құралдарды қолдана
отырып жүзеге асырылуы тиіс.

Түсіру-көтеру операцияларының жылдамдығы гидродинамикалық
қысымның рұқсат етілген ауытқуын ескере отырып, жобамен
регламенттеледі. Бұрғылау ерітіндісінің реологиялық қасиеттері
жобадағыдан ауытқыған кезде гидродинамикалық қысымның рұқсат етілген
ауытқуын ескере отырып, түсіру-көтеру операцияларының жылдамдығы
жөніндегі регламентке түзетулер енгізу қажет.

Бұрғылау құбырлары бағанасын көтеру барысында газ-мұнай-су
көрінуін және ұңғыма қабырғаларының құлауын болдырмау үшін бұрғылау
ерітіндісін ұңғымаға құю керек.

Құю режимі жобамен белгіленеді. Ол ұңғыманың сағасындағы деңгейді
ұстап тұрумен қатар ұңғыманы қауіпсіз рұқсат етілген тереңдікке босатумен
де үздіксіз болуы мүмкін.

Ұңғымаға құйылатын бұрғылау ерітіндісінің қасиеттері ондағы
ерітіндіден өзгеше болмауы тиіс.

Бұрғылау құбырларын және оларды көтеру кезінде құйылатын
ерітіндіні іске қосу кезінде ұңғымадан ығыстырылатын көлемі олардың ішкі
бетіндегі бұрғылау ерітіндісінің жабысқан пленкасын ескере отырып,
бұрғылау құбырларының көтерілген немесе түсірілген металының көлемімен
салыстырылуы және бақылануы тиіс.

Құйылатын (ығыстырылатын) бұрғылау ерітіндісінің көлемі мен
көтерілген (босатылған) құбырлардың металл көлемі арасындағы
айырмашылық кезінде көтеру (түсіру) тоқтатылуы және газ-мұнай-су
көріністері кезінде вахтаның іс-қимылы жөніндегі нұсқаулықта көзделген
шаралар қабылдануы тиіс.

Бұрғылау бағанасын көтеру кезінде құбырлардың сыртқы беті
бұрғылау ерітіндісінің пленкасынан арнайы құралдардың (сүрткіштердің)
көмегімен тазартылуы тиіс.

Сифон немесе піспектеу болған жағдайда бұрғылау бағанасын көтеруге
тыйым салынады. Олар пайда болған кезде көтеруді тоқтату, бұрғылау
құбырларының бағанасын айналып және жылжытып жуу керек.
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Сифонды жою мүмкін болмаған жағдайда (турбобурдың шламдылығы,
басқа себептер) құбырларды көтеруді ерітіндінің алынатын және қосылатын
көлемінің теңдігі қамтамасыз етілетін жылдамдықпен жүргізу керек.

Бұрғылау бағанасын түсіру кезінде отырғызулар пайда болған кезде
осы аралықтарда ұңғыма оқпанын жуу және өңдеу керек.

Түсіру-көтеру операциялары кезінде үзіліс кезінде сағаға бөгде
заттардың ұңғымаға құлауын болдырмайтын құрылғы орнату қажет.

Мұнараға орнатылатын бұрғылау және ауырлатылған бұрғылау
құбырларының білтелері құлаудан сақтандыруы тиіс.

Кронблок астына таль блогын көтеруді шектегіші, мұнараға немесе
таль жүйесіне жүктемені шектегіші, жабдықтың, құралдың ақаулығы,
сондай-ақ вахтаның толық емес құрамы, желдің жылдамдығы 15 м/с артық
және тұман мен қар жауғанда көріну жоғалуы кезінде түсіру-көтеру
операцияларын жүргізуге тыйым салынады.

Бұрғылау құбырлары білтелерінің бұрандалы қосылыстарын және
бұрғылау бағанасын құрастырудың басқа да элементтерін ротордың
көмегімен бекітуге тыйым салынады.

Бұрғылау бригадасы ауысым сайын көтергіш жабдықты (шығырды,
талдық блокты, ілмекті, ілмекті-блокты, вертлюгты, штроптарды, таль
арқанын және оны бекітуге арналған құрылғыларды, элеваторларды,
спайдерлерді, сақтандырғыш құрылғыларды, блоктарды және т.б.)
профилактикалық тексеруді жүргізуі тиіс.

Түсіру-көтеру операциялары кезінде тыйым салынады:
- машиналық кілттердің, жұмыс және сақтандыру арқандарының әрекет

ету радиусында (аймағында) болу;
- бұрғылау және қабылдау көпірінің жұмыс алаңы аймағында бұрғылау

(шегендеу) құбырларын ауыстыру кезінде аударылған элеваторды пайдалану;
- арнайы құралдарды пайдаланбастан, бұрғы шамдарын беруге және

оларды кері орнатуға;
-тальдік жүйе жұмысы және айналмалы кілтпен жұмыс істеу кезінде

ротор үстелінде персонал болу.
Жүк тиелмеген элеваторды көтеру кезінде, сондай-ақ бұрғылау және

шегендеу құбырларының бағанасы үзілген (ротордан алынған) кезде таль
жүйесін шайқалтуға жол берілмейді.

Бұрғылау (шегендеу) құбырларының бағанасына машина және
автоматты кілттерді жеткізуге: оларды сыналарға немесе элеваторға
отырғызғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.

Пневмоажыратқыш қолдану кезінде керілген арқан мен кілт бір
көлденең жазықтықта орналасуы қажет. Арқан пневмоажыратқыштың шыға
берісіне арқанды төлкемен, өрмемен немесе үш қысқышпен бекітілуі тиіс.
Бағыттаушы бұрылыс ролигінсіз пневмоажыратқыштың жұмыс істеуіне
тыйым салынады.

Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу тәртібі.
Құбырларды көтеру. Оператор ұңғыманың сағасына ілмекке ілінген

элеваторды береді,оны автоматтың слайдері ұстап тұратын құбырға қояды
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көлемінің теңдігі қамтамасыз етілетін жылдамдықпен жүргізу керек.

Бұрғылау бағанасын түсіру кезінде отырғызулар пайда болған кезде
осы аралықтарда ұңғыма оқпанын жуу және өңдеу керек.

Түсіру-көтеру операциялары кезінде үзіліс кезінде сағаға бөгде
заттардың ұңғымаға құлауын болдырмайтын құрылғы орнату қажет.

Мұнараға орнатылатын бұрғылау және ауырлатылған бұрғылау
құбырларының білтелері құлаудан сақтандыруы тиіс.

Кронблок астына таль блогын көтеруді шектегіші, мұнараға немесе
таль жүйесіне жүктемені шектегіші, жабдықтың, құралдың ақаулығы,
сондай-ақ вахтаның толық емес құрамы, желдің жылдамдығы 15 м/с артық
және тұман мен қар жауғанда көріну жоғалуы кезінде түсіру-көтеру
операцияларын жүргізуге тыйым салынады.

Бұрғылау құбырлары білтелерінің бұрандалы қосылыстарын және
бұрғылау бағанасын құрастырудың басқа да элементтерін ротордың
көмегімен бекітуге тыйым салынады.

Бұрғылау бригадасы ауысым сайын көтергіш жабдықты (шығырды,
талдық блокты, ілмекті, ілмекті-блокты, вертлюгты, штроптарды, таль
арқанын және оны бекітуге арналған құрылғыларды, элеваторларды,
спайдерлерді, сақтандырғыш құрылғыларды, блоктарды және т.б.)
профилактикалық тексеруді жүргізуі тиіс.

Түсіру-көтеру операциялары кезінде тыйым салынады:
- машиналық кілттердің, жұмыс және сақтандыру арқандарының әрекет

ету радиусында (аймағында) болу;
- бұрғылау және қабылдау көпірінің жұмыс алаңы аймағында бұрғылау

(шегендеу) құбырларын ауыстыру кезінде аударылған элеваторды пайдалану;
- арнайы құралдарды пайдаланбастан, бұрғы шамдарын беруге және

оларды кері орнатуға;
-тальдік жүйе жұмысы және айналмалы кілтпен жұмыс істеу кезінде

ротор үстелінде персонал болу.
Жүк тиелмеген элеваторды көтеру кезінде, сондай-ақ бұрғылау және

шегендеу құбырларының бағанасы үзілген (ротордан алынған) кезде таль
жүйесін шайқалтуға жол берілмейді.

Бұрғылау (шегендеу) құбырларының бағанасына машина және
автоматты кілттерді жеткізуге: оларды сыналарға немесе элеваторға
отырғызғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.

Пневмоажыратқыш қолдану кезінде керілген арқан мен кілт бір
көлденең жазықтықта орналасуы қажет. Арқан пневмоажыратқыштың шыға
берісіне арқанды төлкемен, өрмемен немесе үш қысқышпен бекітілуі тиіс.
Бағыттаушы бұрылыс ролигінсіз пневмоажыратқыштың жұмыс істеуіне
тыйым салынады.

Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу тәртібі.
Құбырларды көтеру. Оператор ұңғыманың сағасына ілмекке ілінген

элеваторды береді,оны автоматтың слайдері ұстап тұратын құбырға қояды

  
 

және элеватордың жармасын жабады. Машинист бағананы келесі муфтаның
шығуына дейін көтереді; бұл ретте муфта тек ашаны(вилка) салу үшін
жеткілікті биіктікке көтерілуге тиіс. Оператор ашаны салады және
құбырлардың бағанасы түсіріледі; баған сыналы қармаумен ұсталады.
Осыдан кейін аша шығарылады. Оператор сыналық қармау плашкаларымен
сыналған құбыр муфтасына тоқтатқыш (стопор) кілтті орнатады (соңғы 8-10
құбыр көтерілген кезде), құбыр кілтін кигізеді және автоматты қосады.
Құбырды толық бұрап, кілтті алғаннан кейін машинист құбырды көтереді,
содан кейін оны түсіреді; оператор құбырды төменгі ұшынан ұстап тұрып,
оны өз көмекшісіне береді және тоқтатқыш кілтті алады (соңғы 8-10 құбыр
көтерілген кезде). Оператордың көмекшісі құбырды шығарып, оны көпірге
(мостик) салады. Оператор құбырдан элеваторды алып, оны қайтадан
автоматқа береді, содан кейін операциялар қайталанады.

Құбырларды түсіру. Автоматпен жұмыс істеп тұрған құбырларды
түсіру кезінде астарлы аша қолданылмайды, өйткені оның функцияларын
элеватор орындайды. Жұмыстар келесі тәртіпте жүргізіледі. Оператор мен
оператордың көмекшісі ілмекке ілінген элеваторды көпірге қарай тартады.
Оператор элеваторды құбырға салады, оның жармасын ілмекке жабады,
элеваторды жармамен жоғары бұрайды. Машинист құбырды көпіршіктерден
көтереді, және оператордың көмекшісі құбырды қолмен немесе темір
ілгекпен ұстай отырып, оны операторға береді. Оператор құбырды қабылдап,
бұранда щеткамен тазалап, ұңғымаға түсірілген құбырдың муфтасына
құбырдың ұшын бағыттайды. Оператордың көмекшісі орнатады (алғашқы 8...
10 құбыр түсіру кезінде) сыналы қармауышпен қысылған құбыр муфтасына
стопорлық кілт. Оператор кілтті құбырға салады және оны «зарядтау»,
ауыстырып қосқыш тұтқасымен автоматты бұрауға қосады. Содан кейін ол
автоматты құбыр кілтінің сығылған кептіргіші үшін кері жүріске
ауыстырады, Автоматты ажыратады және құбыр кілтін, содан кейін
стопорды алып тастайды. Машинист оны автоматты сыналы қармаудан
сызып алу үшін бағананы көтереді, құбырларды ұңғымаға түсіреді, содан
кейін бағаналы құбырларға салынған элеваторды автоматты сыналы қармау
аспасына біртіндеп түсіреді. Оператор элеваторды ашып, оны құбырдан
алады. Бұдан әрі операциялар қайталанады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Түсіру-көтеру операцияларын қандай жағдайларда жүргізуге тыйым

салынады?
2. Көтергіш жабдықтар дегеніміз не және оның құрамына қандай

құрылғылар кіреді?
3. Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу тәртібін түсіндіріңіз.
4. Құбырлар мен штангаларды бұрау және бұрау үшін қандай кілттер

қолданылады?
5. Түсіру-көтеру операциялары кезінде қандай жұмыстарға тыйым

салынады?
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1.1.5 Әр түрлі типтегі бұрғылау қондырғыларын басқару

Бұрғылау мұнаралары мачталық және мұнаралық (башня) болып екіге
бөлінеді.

Мұнаралар иілгіш (а) және қатаң (б) (1.1.5.1 сурет) торлардан
дайындалады. Сонымен қатар, мұнаралар пісірілген төрт жақты фермалардан
(в) немесе үлкен диаметрлі құбырлардан (г) дайындалады. Бұл типтегі
мұнаралар пилондық деп аталады. Конструктивті сұлбасына тәуелсіз
мұнаралар үлкен қаттылықпен және таль арқанының қозғалмалы және
қозғалмайтын тармақтарының тартылуы кезінде пайда болатын күш
моментінің әсерінен бұралуға кедергісімен сипатталады. Бірақ көп
мөлшердегі болттық қосылыстар санынан мұнараларды жинау үлкен қол
еңбегін талап етеді.

Мачталы мұнаралар (д) А-тәрізді пішімді болады және аяқ
секцияларының пісірілген конструкциясынан жеңіл монтаждалады. Мұнара
аяқтары үшбұрышты 1 және 2, төртбұрышты 3 немесе сақиналы 4 қималы
болады.

Ендері біркелкі өлшемде болғанда төртбұрышты қималы аяқтар үлкен
металл сыйымдылығын талап етеді. Сақиналы қималы мұнара үлкен
диаметрлі құбырлардан дайындалады, бұл оның салмағының ауырлануына
себепші болады.

Төрт (е) немесе екі тіректе (ж) орнатылған алдыңғы жағы ашық және
көлденең қимасы П-тәрізді болатын бұрғылау мұнаралары қаттылығы және
монтаждалу қабілеттілігі жағынан тиімді болып табылады.

Сурет 1.1.5.1 - Бұрғылау мұнараларының конструктивтік сұлбалары

Бұрғылау мұнаралары құбырлардан, бұрыштардан және дөңгелек
прокаттардан дайындалады. Құрылғылар ілінетін, асылатын элементтері
құбырлы профильдерден дайындалады. Себебі, олар басқа профиль
түрлерімен салыстырғанда үлкен инерция радиусына ие және мұнараға
түсірілетін жел жүктемелерін төмендететін қолайлы аэродинамикалық
қасиеттерге ие.
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Мұнара төрт жақты қиылған пирамидадан тұрады. Пирамида өзара
белбеулермен және иілгіш диагональ тартпалармен байланысқан төрт көлбеу
орнатылған аяқтардан тұрады. Мұнараның аяғы және белбеуі құбырлардан,
ал диагональ тартпалары – дөңгелек болат прокаттан дайындалған.

Қауіпсіздік талаптарына сай бұрғылау мұнарасы алаңдарының ені 750
мм кем болмау керек. Алаң биіктігі 1200 мм болатын перилалармен
жабдықталған. Мұнара ені 650 мм кем болмайтын сатылармен жабдықталған.

Мұнара аяқтары болттық фланецтермен түйістірілетін тіректерден
жиналады.

1.1.6 Бағандық, кернсіз, соққылау және басқа да тәсілдермен
бұрғылау процестері

Бұрғылау процесі мынадай операциялардан тұрады: түсіру-көтеру
жұмыстары (қашаумен бұрғылау құбырларын ұңғымаға забойға дейін түсіру
және ұңғымадан пайдаланылған қашаумен бұрғылау құбырларын көтеру)
және забойдағы қашаудың жұмысы (қашаумен жыныстың бұзылуы). Бұл
операциялар ұңғыманың қабырғаларын опырылудан сақтау және мұнай (газ)
және су горизонттарын ажырату үшін ұңғымаға шегендеу құбырларын түсіру
үшін мезгіл-мезгіл үзіледі. Ұңғымаларды бұрғылау барысында бір уақытта
бірқатар қосымша жұмыстар орындалады: Керн алу, жуу сұйықтығын
(бұрғылау ерітіндісін) дайындау, каротаж, қисықтықты өлшеу, ұңғымаға
мұнай (газ) ағынын шақыру мақсатында ұңғыманы игеру және т.б. апаттар
немесе шиеленістер (бұрғылау құбырларының сынуы, құрал-сайманның
сығылып қалуы және т. б.) жағдайында қосымша (апаттық) жұмыстар
қажеттілігі туындайды. Аталған операцияларды орындау үшін ұңғыманы
бұрғылау процесінде бұрғылау мұнарасы қолданылады (1.1.6.1-сурет).

Ротор бұрғылау мұнарасының ортасына орналастырылады. Бұрғылау
құбырлары және ішіндегі жетекші құбырда қуыс болады. Жетекші құбыр
жоғарғы ұшымен вертлюгпен қосылады. Жетекші құбырмен қосылған
вертлюгтің төменгі бөлігі бұрғылау құбырларының бағанасымен бірге айнала
алады, ал оның жоғарғы бөлігі әрдайым қозғалмайды.

Вертлюгтың қозғалмайтын бөлігінің тесігіне (аузына) бұрғылау
процесінде бұрғылау сорғыларының көмегімен ұңғымаға жуу сұйықтығы
бұралып тұратын иілгіш шланг қосылады. Соңғысы, жетекші құбырды және
бұрғылау құбырларының барлық бағанын өтіп, қашауға түседі және оның
саңылаулар арқылы ұңғыманың түбіне ұмтылады (гидравликалық
қозғалтқышпен бұрғылау кезінде жуу сұйықтығы алдымен оған түседі,
қозғалтқыштың білігін айналуға, содан кейін қашауға әкеледі). Қашаудағы
саңылаулардан шыға отырып, сұйықтық түпті жуады, бұрғыланған
жыныстың бөлшектерін алып тастайды және олармен бірге ұңғыма
қабырғалары мен бұрғылау құбырлары арасындағы айналма кеңістік арқылы
жоғарыға көтеріледі, онда алдын ала өз жолында бұрғыланған жыныстың
бөлшектерінен тазартылып, сорғыларды қабылдауға бағытталады.
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Бұрғылау кезінде құбырлардың бағанасы ілмекке ілінеді және
тереңдікке қарай түсіріледі. Қашау іске қосылғаннан кейін, құбырлардың
барлық бағанасы оны ауыстыру үшін бетіне көтеріледі.

Сурет 1.1.6.1 - Терең айналмалы бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғысының
сұлбасы: 1 – тал арқан; 2 – талдық блок; 3 – мұнара; 4 – ілмек; 5 – бұрғылау шлангі;

6 – жетекші құбыр; 7 – науа; 8 – бұрғылау насосы; 9 – сорғы қозғалтқышы;
10 – сорғының орамы; 11 – қабылдау резервуары (сыйымдылық); 12 – бұрғылау

құлпы; 13 – бұрғылау құбыры; 14 – гидравликалық түп қозғалтқышы (роторлы бұрғылау
кезінде орнатылмайды); 15 – қашау; 16 – бұрғылау құлпы; 17 – бұрғылау құбыры;

18 – бұрғылау ротор; 17 – шығыр; 18 – шығырдың және ротордың қозғалтқыштары;
19 – вертлюг.

Бастапқы диаметрі үлкен ұңғымаларды соққымен бұрғылау кезінде,
ұңғымалардың қабырғалары тұрақсыз күрделі геологиялық қималарда,
қабаттық қысымы төмен қималарда, гидрогеологиялық тұрғыдан жеткіліксіз
зерттелмеген аудандарда соққы-арқанды (механикалық) бұрғылау
қолданылады.

Ұңғыманы суға соққылау-арқан станогының көмегімен бұрғылау
кезінде мынадай негізгі операциялар жүргізіледі: түптегі жыныстың бұзылуы
(қашау), ұңғыманы бұрғылау шламынан тазарту (тартылу) және ұңғыма
қабырғаларын шегендеу құбырларымен бекіту. Барлық осы операцияларға
уақытқа бөлінеді.
Соққы-арқанды тәсілмен бастапқы диаметрі 200-900 мм және тереңдігі 100-
150 м ұңғыманы бекітуді талап ететін геологиялық қималарда бұрғылайды.
500 м тереңдікке дейін бұрғылау мүмкін.
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Бұрғылау кезінде құбырлардың бағанасы ілмекке ілінеді және
тереңдікке қарай түсіріледі. Қашау іске қосылғаннан кейін, құбырлардың
барлық бағанасы оны ауыстыру үшін бетіне көтеріледі.

Сурет 1.1.6.1 - Терең айналмалы бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғысының
сұлбасы: 1 – тал арқан; 2 – талдық блок; 3 – мұнара; 4 – ілмек; 5 – бұрғылау шлангі;

6 – жетекші құбыр; 7 – науа; 8 – бұрғылау насосы; 9 – сорғы қозғалтқышы;
10 – сорғының орамы; 11 – қабылдау резервуары (сыйымдылық); 12 – бұрғылау

құлпы; 13 – бұрғылау құбыры; 14 – гидравликалық түп қозғалтқышы (роторлы бұрғылау
кезінде орнатылмайды); 15 – қашау; 16 – бұрғылау құлпы; 17 – бұрғылау құбыры;

18 – бұрғылау ротор; 17 – шығыр; 18 – шығырдың және ротордың қозғалтқыштары;
19 – вертлюг.

Бастапқы диаметрі үлкен ұңғымаларды соққымен бұрғылау кезінде,
ұңғымалардың қабырғалары тұрақсыз күрделі геологиялық қималарда,
қабаттық қысымы төмен қималарда, гидрогеологиялық тұрғыдан жеткіліксіз
зерттелмеген аудандарда соққы-арқанды (механикалық) бұрғылау
қолданылады.

Ұңғыманы суға соққылау-арқан станогының көмегімен бұрғылау
кезінде мынадай негізгі операциялар жүргізіледі: түптегі жыныстың бұзылуы
(қашау), ұңғыманы бұрғылау шламынан тазарту (тартылу) және ұңғыма
қабырғаларын шегендеу құбырларымен бекіту. Барлық осы операцияларға
уақытқа бөлінеді.
Соққы-арқанды тәсілмен бастапқы диаметрі 200-900 мм және тереңдігі 100-
150 м ұңғыманы бекітуді талап ететін геологиялық қималарда бұрғылайды.
500 м тереңдікке дейін бұрғылау мүмкін.

  
 

Сурет 1.1.6.2 - Соққылау-арқанды бұрғылауға арналған станок

Ұңғымаларды бұрғылау кезінде орындалатын операцияларға сәйкес
соқпалы-арқанды бұрғылау станоктары (1.1.6.2-сурет) мынадай негізгі
тораптармен жабдықталған:

− қашау торабы;
− аспаптық барабан;
− желонкалы барабан;
− негізгі білігімен келтірілген тораптар іске қосылады.
Терең ұңғымаларды бұрғылауға арналған станоктарда шегендеу

құбырларының бағанасын түсіруге және көтеруге арналған таль барабаны
бар. Барлық негізгі тораптар, мачта және қозғалтқыш станоктың жалпы
рамасында орнатылады.

Ұңғымаларды соққылау-арқанды тәсілмен суға бұрғылау кезінде
негізінен УГБ-ЗУК және УГБ-4УК типті станоктар қолданылады (УКС-22М1
және УКС-30М1 станоктарының модификациялары).

Соққылау снаряд аспапты барабаннан берілетін арқанға ілінеді. Снаряд
қашау кезінде станоктың теңгергіш - тарту механизмінің көмегімен
көтеріледі және лақтырылады. Снаряд өз салмағының әсерінен
лақтырылғанда жынысты кенжарға бұзып, төмен түседі. Ұңғыманың
тереңдеуіне қарай бұрғылау арқаны қашауды беруді жүзеге асыра отырып,
құралдық барабаннан бағыттайды. Ұңғыманың кейбір аралығын тесіп,
қашауды тоқтатады және кенжарды тазалауға кіріседі. Бұл операцияны науа
барабанынан бағаналы арқанға түсетін науа орындайды. Ұңғыманы
тазартқаннан кейін қашауды жалғастырады немесе ұңғыманы бекітуге
кіріседі – тұрақсыз аралықтарды шегендеу құбырларымен бекітеді.
Бұрғылаудың соққылы әдісіне арналған бұрғылау снаряды қашаудан,
соққылы штангадан, қайшымен (яссы) және арқанды құлыптан (рапсокет)
тұрады.
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Соққы штангасы құралдың динамикалық соққы күшін арттыруға және
бұрғылау ұңғымасының тік бағытын сақтауға арналған. Штангалардың
ұзындығы 2000, 4000 және 6000 мм; диаметрі 110-220 мм; салмағы 180-1300
кг.

Шашыраңқы кен орындарын соққылап бұрғылау кезінде ұңғыманы
тереңдетумен қатар озыңқы шегендеу бағанасын қағу үшін снарядтың
құрамында қосымша қағылма (забивной) жартылай штанга және соққы
бастиегін қолданады.

Забойдан бұзылған жынысты алып тастау үшін және қорыс қабаттарын
үңгілеу кезінде келесі құрамда науалы снаряд пайдаланылады: желонка,
қайшы және арқанды құлып. Кейде қысқа соққы штангасын (жартылай
штанганы) қосады.

Тегіс клапаны бар бір жармалы желонка – бұл құралдың негізгі
әмбебап түрі, ұңғыманың забойынан ірі түйіршікті шламды іріктеу және
байланыссыз жыныстарды өткізу үшін қолданылады.

Жартылай сфералық клапаны және тілі бар желонка забойға
сұйылтылған шламды іріктеу үшін және құмдарды үңгілеу кезінде
қолданылады. Жартылай сфералық клапан желонканы тығыз жабуды
қамтамасыз етеді, ал тіл забойды соққылау кезінде клапанның ашылуын
қамтамасыз етеді және жынысты қопсытуға ықпал етеді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Айналмалы бұрғылау сұлбасын сипаттаңыз, ұңғымадағы қашаудан

бастап және мұнараның жоғарғы жағында кронблокпен ұштап, бұрғылау
құралының орналасу тәртібін сызыңыз.

2. Ұңғымаларды соққылы бұрғылау сұлбасын сипаттаңыз.
3. Ұңғымаларды механикалық бұрғылау тәсілдері. Артықшылықтары

мен кемшіліктері.
4. Қашауға осьтік жүктемені құру принципі.
5. Керн іріктеу дегеніміз не?
6. Ұңғымаларды бұрғылауға дайындық жұмыстарын және бұрғылау

процесін сипаттаңыз (тереңдеу).

1.1.7 Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін санау

Аспаптың салмағын, мұнараға түсетін жүктемені және қашауға түсетін
жүктемені анықтау. Аспаптың салмағын және мұнараға түсетін жүктемені
анықтау көрсеткіштің негізгі шкаласының және тальдік жүйенің
жабдықталуын ескере отырып, өзін-өзі жазатын манометрінің көрсеткіштері
бойынша жүргізіледі.

Тәжірибелік есеп. 4х5-ті жабдықтау кезінде көрсеткіштің негізгі
шкаласының бағыттамасы (және өзін-өзі жазатын манометрдің қалақшасы
(перо)) 46-ші бөлікке орнатылды.

40-ші бөлікке градуирлеу сипаттамасы бойынша Р40 = 42630 N, ал 50-
ші бөлікке Р50=54390N арқан тарту күші сәйкес келеді.
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Соққы штангасы құралдың динамикалық соққы күшін арттыруға және
бұрғылау ұңғымасының тік бағытын сақтауға арналған. Штангалардың
ұзындығы 2000, 4000 және 6000 мм; диаметрі 110-220 мм; салмағы 180-1300
кг.

Шашыраңқы кен орындарын соққылап бұрғылау кезінде ұңғыманы
тереңдетумен қатар озыңқы шегендеу бағанасын қағу үшін снарядтың
құрамында қосымша қағылма (забивной) жартылай штанга және соққы
бастиегін қолданады.

Забойдан бұзылған жынысты алып тастау үшін және қорыс қабаттарын
үңгілеу кезінде келесі құрамда науалы снаряд пайдаланылады: желонка,
қайшы және арқанды құлып. Кейде қысқа соққы штангасын (жартылай
штанганы) қосады.

Тегіс клапаны бар бір жармалы желонка – бұл құралдың негізгі
әмбебап түрі, ұңғыманың забойынан ірі түйіршікті шламды іріктеу және
байланыссыз жыныстарды өткізу үшін қолданылады.

Жартылай сфералық клапаны және тілі бар желонка забойға
сұйылтылған шламды іріктеу үшін және құмдарды үңгілеу кезінде
қолданылады. Жартылай сфералық клапан желонканы тығыз жабуды
қамтамасыз етеді, ал тіл забойды соққылау кезінде клапанның ашылуын
қамтамасыз етеді және жынысты қопсытуға ықпал етеді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Айналмалы бұрғылау сұлбасын сипаттаңыз, ұңғымадағы қашаудан

бастап және мұнараның жоғарғы жағында кронблокпен ұштап, бұрғылау
құралының орналасу тәртібін сызыңыз.

2. Ұңғымаларды соққылы бұрғылау сұлбасын сипаттаңыз.
3. Ұңғымаларды механикалық бұрғылау тәсілдері. Артықшылықтары

мен кемшіліктері.
4. Қашауға осьтік жүктемені құру принципі.
5. Керн іріктеу дегеніміз не?
6. Ұңғымаларды бұрғылауға дайындық жұмыстарын және бұрғылау

процесін сипаттаңыз (тереңдеу).

1.1.7 Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін санау

Аспаптың салмағын, мұнараға түсетін жүктемені және қашауға түсетін
жүктемені анықтау. Аспаптың салмағын және мұнараға түсетін жүктемені
анықтау көрсеткіштің негізгі шкаласының және тальдік жүйенің
жабдықталуын ескере отырып, өзін-өзі жазатын манометрінің көрсеткіштері
бойынша жүргізіледі.

Тәжірибелік есеп. 4х5-ті жабдықтау кезінде көрсеткіштің негізгі
шкаласының бағыттамасы (және өзін-өзі жазатын манометрдің қалақшасы
(перо)) 46-ші бөлікке орнатылды.

40-ші бөлікке градуирлеу сипаттамасы бойынша Р40 = 42630 N, ал 50-
ші бөлікке Р50=54390N арқан тарту күші сәйкес келеді.

  
 

40-тан 50-ге дейінгі аралықтағы бір бөліністің орташа бағасы

Р=54390- 42630= 1176 N
            50-40

46 бөлікке сәйкес келетін арқан тарту күші тең болады:

Р46 = 42630 +1176х6 =49686 N

Құралдың салмағы:

Gи = Р46 х п=49686 х 8 = 397488 N

мұнда: п=8 –тальдік жүйенің көтергіш тармақтарының саны.
Бұл жағдайда мұнараға жүктеме:

Gв = Р46х(п+2) = 49686х10 = 496860 N

Қашауға түсетін жүктеме және кенжарға тірелген құралдың салмағы
арасындағы айырмашылық ретінде анықталады.

Тәжірибелік есеп. Алдыңғы мысал жағдайында аспапты кенжарға
орнатқаннан кейін көрсеткіштің негізгі шкаласының көрсеткіші (ал өзін-өзі
жазатын манометрдің қалақшасы) 41-ші бөлікке тоқтады. Бұл жағдайда
қашау жүктемесі тең болады

Рд= Px( 46 – 41 ) xn = 1176 x5 x 8 = 4800 N

Қашауға берілген жүктеме кезінде көрсеткіштердің бағыттамасы мен
өзін-өзі жазатын манометрдің қалақшасы ауытқуы тиіс бөліктердің саны
және берілген жүктемені ұстап тұру кезіндегі олардың жағдайы анықталады.

Тәжірибелік есеп. Алдыңғы мысал жағдайында қашауға берілген
жүктеме

Рд = (39200 ± 4900) N

көрсеткіштің негізгі шкаласының стрелкасы және өзін-өзі жазатын
манометрінің қалақшасы ауытқуы тиіс бөліктердің саны

S o = P’д / ( P x n ) = 39200 / ( 1176 x 8 )  4 бөлік

Осылайша, сілтегіштің негізгі шкаласының стрелкасы және қашауға
берілген жүктеме кезінде өзін-өзі жазатын манометрдің қалақшасы 42-ші
бөлікке орнатылуы тиіс.

Қашауға жүктемені ұстап тұрудың берілген дәлдігі кезінде
стрелкалармен қалақшаның тербелістері:
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S o = ± ( 4900 / ( 1178 x 8 ) )  ± 0,5 бөлік

Қашауға жүктемені неғұрлым дәл ұстап тұру көрсеткіштің верньерлік
шкаласының көрсеткіштері бойынша жүргізіледі, оның бөлу бағасы
көрсеткіштің негізгі шкаласының және өзін-өзі жазатын манометрдің бөлу
бағасынан екі есе аз.

Оның көрсеткіш ауытқуы тиіс көрсеткіштің верньерлік шкаласының
бөлінуінің саны

S’o= P’д/ (( P/2) x n ) = 39200 / ( 588 x 8 ) 8,5 бөлік

Ал көрсеткінің ауытқуы келесіден аспауы тиіс

S’o = ± ( 4900 / ( 588 x 8 ) )  ± 1,5 бөлік

1.1.8 Дроссельдің көмегімен қысымды реттеу

Atlas Copco бұрғылау қондырғысын реттеу жүйесі ұңғымадан қашауға
баратын ауаның қысымы мен көлемін басқарады. Дроссель клапаны (кіріс
клапаны деп те аталады) қолмен ашылады және машинистің қашықтан
басқару құралындағы кабинада орналасқан тұтқаның көмегімен жабылады
(1.1.8.1-сурет). Қалыпты бұрғылау машинист қозғалтқыш толық айналымда
жұмыс істеген кезде тұтқаны тартып, кіріс клапанын ашқан кезде жүзеге
асырылады. Осылайша, ауа компрессордың кіріс саңылауына түседі, ал
компрессор арқылы өткен кезде оның қысылуы болады. Сығылған ауа
ресиверге қысыммен беріледі, ал егер қысым 20 фунт/шаршы дюймден
жоғары болса, онда ауа тіреуішке түседі.

Резервуарда 20 фунт/шаршы дюйм тұрақты қысымды қамтамасыз ету
үшін қабылдағыш пен көтергіштің арасында минималды қысым клапаны
орнатылған. Қысым майы майлау жүйесіне үнемі берілуін қамтамасыз ету
үшін май сорғысына түседі. Төмен қысымды машиналарда дроссель клапаны
ретінде қолданылады.

Сурет 1.1.8.1 - Компрессорды басқару тұтқасы
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S o = ± ( 4900 / ( 1178 x 8 ) )  ± 0,5 бөлік

Қашауға жүктемені неғұрлым дәл ұстап тұру көрсеткіштің верньерлік
шкаласының көрсеткіштері бойынша жүргізіледі, оның бөлу бағасы
көрсеткіштің негізгі шкаласының және өзін-өзі жазатын манометрдің бөлу
бағасынан екі есе аз.

Оның көрсеткіш ауытқуы тиіс көрсеткіштің верньерлік шкаласының
бөлінуінің саны

S’o= P’д/ (( P/2) x n ) = 39200 / ( 588 x 8 ) 8,5 бөлік

Ал көрсеткінің ауытқуы келесіден аспауы тиіс

S’o = ± ( 4900 / ( 588 x 8 ) )  ± 1,5 бөлік

1.1.8 Дроссельдің көмегімен қысымды реттеу

Atlas Copco бұрғылау қондырғысын реттеу жүйесі ұңғымадан қашауға
баратын ауаның қысымы мен көлемін басқарады. Дроссель клапаны (кіріс
клапаны деп те аталады) қолмен ашылады және машинистің қашықтан
басқару құралындағы кабинада орналасқан тұтқаның көмегімен жабылады
(1.1.8.1-сурет). Қалыпты бұрғылау машинист қозғалтқыш толық айналымда
жұмыс істеген кезде тұтқаны тартып, кіріс клапанын ашқан кезде жүзеге
асырылады. Осылайша, ауа компрессордың кіріс саңылауына түседі, ал
компрессор арқылы өткен кезде оның қысылуы болады. Сығылған ауа
ресиверге қысыммен беріледі, ал егер қысым 20 фунт/шаршы дюймден
жоғары болса, онда ауа тіреуішке түседі.

Резервуарда 20 фунт/шаршы дюйм тұрақты қысымды қамтамасыз ету
үшін қабылдағыш пен көтергіштің арасында минималды қысым клапаны
орнатылған. Қысым майы майлау жүйесіне үнемі берілуін қамтамасыз ету
үшін май сорғысына түседі. Төмен қысымды машиналарда дроссель клапаны
ретінде қолданылады.

Сурет 1.1.8.1 - Компрессорды басқару тұтқасы

  
 

Кері түсіру клапаны бұрғылау машинасы тоқтаған кезде компрессорға
қысымның қайтарылуын болдырмау үшін компрессордың шығыс аймағында
орналасқан. Бұрғылау машинасы жұмыс істеп тұрған кезде ауа қысылған-
қысылмағанына қарамастан компрессорға сорылатын май ағыны пайда
болады. Май компрессордан ресиверге қысым арқылы кері клапан арқылы
түседі.

Сору сорғысының құбыры сепаратордың негізін және компрессордың
кіріс аймағын байланыстырады. Бұл құбыр сүзгі элементінен артық майды
алып тастауға және оны компрессорға қайтаруға мүмкіндік береді. 285 мм
компрессорды басқару жүйесі кіріс клапанын ашу және жабу үшін қолмен
басқарылады, сондай-ақ басқа да автоматты түрде.

Кіріс дроссель клапаны-компрессордың үстіне орнатылған дөңгелек
фланецті клапан (1.1.8.1 -сурет). Оның клапанның ортасына қосылған осі бар.
Мұнда басқару сымы мен ауа цилиндрі бекітілген рычаг механизмі бар.

Кіріс дроссель клапанында компрессорға сыртқы ауаны үнемі беру
үшін тесік бұрғыланды. Бұл тесік шаң жинағышты шайқау сияқты көмекші
функциялар үшін қысымды ұстап тұру үшін компрессорға жеткілікті ауа
жіберуге мүмкіндік береді.

Вакуумдық қосқыш кіріс дроссель клапанының астындағы компрессор
корпусына бекітілген. Кіріс дроссель клапаны жабылған кезде, бұл аймақта
вакуум пайда болады, ол 15 атм. қысымымен. 24V тұрақты ток қосқышын
қамтиды.

Кіріс дроссель клапаны ашылған кезде вакуум бұзылып, қосқыш
ашылып, соленоидты тарату клапанында босатады. Тарату клапаны-бұл
үрленетін клапанды кіріс жағымен және компрессордың шығыс жағымен
байланыстыратын екі позициялы үш сызықты клапан. Ол бір жағынан 24 В
соленоидты тұрақты ток қосқышымен және екінші жағынан серіппемен
басқарылады. Егер соленоид қосылмаған болса, онда көктем оны стандартты
күйге немесе берілген қысым деңгейімен қалпына келтіреді. Бұл
компрессордың қысымына ұшыраған кезде клапанды жабуға мүмкіндік
береді. Кері түсіру клапаны компрессордың шығатын тесігінде орналасқан
және компрессордың корпусына қысыммен майдың немесе ауаның енуіне
жол бермейді. Компрессор жұмыс істеген кезде май мен ауа компрессордың
корпусынан мәжбүрлеп шығарылады, сондықтан түсіру клапаны ашық.

Егер компрессор өшірулі болса, онда компрессордан ауа мен май
келмейді, бірақ қысым ресиверде басылады. Компрессор корпусында түсіру
клапаны болмаған кезде жоғары қысым пайда болады. Бұрғылау машинасы
ажыратылған кезде клапанның ашылуына жол бермейтін Ілмек жоғарыдан
орнатылуы керек. Бұрғылау машинасы өшірілген кезде кері ағынның алдын
алу үшін тығыз тығыздағышты құрайтын ақ нейлон сақинасына назар аудару
керек.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Atlas Copco станогының гидравликалық жүйесінің құрамын

сипаттаңыз.
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2. Жүкшығыр тежегіштерін басқаруға не қызмет етеді?
3. Тарату кранының екінші жағдайында не болады?
4. Жынысты бұзатын ұштыққа қажетті жүктеменің шамасынан асатын

бұрғылау құбырлары бағанасының салмағы кезінде не істеу керек?
5. Шпиндельдің ең жоғары көтеру жылдамдығына қалай қол жеткізуге

болады?

1.1.9 Басқару және беруді тарату аспаптары

Бұрғылау процесінде өтетін тау жыныстарын тиімді бұзу үшін
жынысты бұзатын аспапта белгілі бір жүктеме сақталуы қажет. Сондықтан,
жыныстың бұзылуына қарай қашауды кенжарға беру керек, бұл ретте оны
жыныстың бұзылу қарқынына сәйкес жылдамдықпен беру қажет. Егер
бұзылу қарқыны қашауды беру жылдамдығынан асып кетсе, онда ол
жүктелмейді және бұрғылау процесі жеткілікті түрде тиімді емес. Егер беру
тау жыныстарының бұзылу жылдамдығынан асып кетсе, онда қашау артық
жүктеледі, бұл оның сынуына және шарошкаларды забойға қалдыруға әкелуі
мүмкінБұл мәселенің ең қарапайым шешімі-бұрғылау шығырының ленталық
тежегіші тежегіш рычагымен тежеу арқылы қолмен қашауды беру. Мұндай
қашауды беру жұмысының біркелкілігі бұрғылаушының өнеріне
байланысты. Қашауға жүктемені бақылауды қамтамасыз ету үшін әртүрлі
салмақ индикаторлары қолданылады. Алайда, тіпті тәжірибелі бұрғылаушы
салмақ индикаторының көмегімен ұзақ уақыт бойы забойға қашаудың
біркелкі берілуін қадағалай алмайды, өйткені бұл жұмыс одан үлкен
физикалық күш пен көңіл бөлуді талап етеді. Сондықтан жыныстардың
бұзылуының неғұрлым тиімді процесін қамтамасыз ету мақсатында
құралдарды беруді механикаландыратын және автоматтандыратын
құрылғыларды қолдану өте орынды. Бұрғылаушының қатысуынсыз қашауға
жүктемені және өтімді жыныстарға байланысты оны беру жылдамдығын
өзгертетін забойға қашауды беруге арналған автоматты құрылғыны құруға
бірнеше рет әрекет жасау сәтті болмады. Себебі-қашау беру автоматын
ескермейтін бұрғылау процесіне көптеген факторлардың әсері. Қазіргі
уақытта қашау беру автоматтары шығарылмайды, өйткені тау жыныстарын
бұзудың оңтайлы режиміне қол жеткізу үшін бұрғылау процесін автоматты
бақылау мен басқаруды қамтамасыз ету мүмкін болмады.

Қазіргі уақытта бұрғылаушының еңбегін жеңілдететін қашауды(РПД)
беру реттегіштері ғана қолданылады. Қашауға жүктеме режимі мен беру
жылдамдығын бұрғылаушы орнатады, ал реттеуші берілген беру
жылдамдығын немесе қашауға жүктемені қолдайды. Сонымен қатар,
шығырдың барабанымен кинематикалық байланысқан қашауды берудің
электр реттегіштері бұрғылау бағанасын көтеру үшін, сондай-ақ мұнараны
статикалық жүктеумен сынау кезінде таль жүйесіне жүктеме жасау үшін
авариялық жетек ретінде пайдаланылады. Кейбір бұрғылау қондырғылары
тек авариялық электр жетегімен жабдықталған.
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Бұрғылау тізбегі мен ілмек арасында орнатылған берілістің
гидравликалық реттегіштерінде жылжитын тізбектің әрекетімен май
цилиндрдің бір бөлігінен екіншісіне арнайы дроссель арқылы айдалады.
Қашау беру жылдамдығы жүйедегі майдың қозғалыс жылдамдығына
байланысты, ал соңғысы дроссельмен реттелетін ағынның кедергісіне
байланысты. Қатты жыныстарда механикалық жылдамдығы аз болған кезде,
ілмекке күш түсіп, қашауға жүктеме өседі, бұл өтімді жыныстардың
бұзылуына ықпал етеді. Электр реттегіштерде құралға осьтік жүктеме
тұрақты ток электр қозғалтқышының токымен реттеледі. Электр жетегі бар
қашаудың ең көп таралған реттегіші-РПДЭ-3 (1.1.9.1-суретте) көрсетілген.

Сурет 1.1.9.1 - РПДЭ-3 қашауды беру реттегіші: 1 – редуктор; 2 – ленталы-қалыптық
тежегіш; 3 – жетек білігінің муфтасы (серпімді); 4 – тұрақты ток электр қозғалтқышы;
5 – желдеткіш (ЭД суыту үшін); 6 – тісті тихоход білігінің муфтасы; 7 – шынжырлы

беріліс жұлдызшасы; 8 – рама.

РПДЭ-3 реттегіш жынысты бұзатын құралға тұрақты жүктемені ұстап
тұру режимін және оқпанды қазу немесе апаттық көтеру кезінде
қолданылатын беру немесе көтерудің тұрақты берілген жылдамдығын
жасайтын қолмен басқару режимін қамтамасыз етеді.

Реттегіш жиынтығына кіреді:
− басқару станциясы;
− реттегіштің электр қозғалтқышын қоректендіруге арналған дизель-

генератор;
− реттегішті басқару пульті;
− қашау жүктемені өлшеу үшін электр сенсоры.
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Қашауды беру реттегішінің жұмыс принципі мынадай: қашауға осьтік
жүктеме таль арқанының қозғалмайтын тармағында орнатылған электр
датчигі көмегімен өлшенеді және басқару пультіне беріледі, онда
бұрғылаушы берген қашауға жүктеменің шамасымен салыстырылады.
Қашауға түсетін жүктеме мен бұрғылаушы пультта берген жүктеме
арасындағы электр сигналдарының айырмашылығы басқару станциясындағы
күшейткіштерге түседі. Күшейтілген электр сигналдары тұрақты ток
генераторының қоздыру орамасына әсер етеді, ол қашауды беру реттегішінің
тұрақты тогының қозғалтқышын қоректендіреді, оның тізбекті беріліс
редукторы бұрғылау шығырының көтергіш білігімен байланысты.

Шығыр блогы негізінде кранның көмегімен қашауды беру реттегішін
құрастырады және оны шығыр жұлдызшасымен орталықтандырады.
Реттегіштің рамасы негізге бұрандалармен бекітіледі. Реттегіштің және
шығырдың рамалары арасында бұрандалы кергіштер орнатылады. Шығыр
мен реттегіштің жұлдызшаларына төлкелі-роликті тізбек кигізіледі және
оның тартылуын тізбектің салбырап тұру жебесі 30-40 мм шегінде
болатындай реттейді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Құралды беру және қашауды басу дегеніміз не?
2. Қашауды механикаландырылған беру принциптері қандай?
3. Қашауды беру үшін құрылғы туралы айтып беріңіз. Массаны

(салмақты) тұрақтандырғыштар не үшін қызмет етеді?
4. Электр жетегі – РПДЭ-3 қашауды беру реттегішінің жұмыс принципі

туралы айтып беріңіз.

1.1.10 Бұрғылаудың қажетті режимдері

Жынысты бұзатын және технологиялық құралдың тиімді таңдалған
түрі кезінде бұрғылау тиімділігі режим параметрлерінің дұрыс үйлесіміне
байланысты:

− бұрғылау снарядының айналу жиілігі
− құралға осьтік жүктеме
− шаю сұйықтығының шығыны.
Бұрғылаудың оңтайлы режимі олардың мәндерінің берілген

(экономикалық негізделген) бұрғылаудың механикалық жылдамдығын,
рейстен өтуді және нормативтік мәннен аспайтын материалдар шығынын
қамтамасыз ететін үйлесімі болып табылады.

Ерекше технологиялық міндеттерді шешу үшін (керннің шығуын
арттыру, пайдалы қазбаның технологиялық сынамаларын іріктеу, ұңғыма
трассасын басқару, ерекше күрделі геологиялық жағдайларда бұрғылау және
т. б.) бұрғылаудың арнайы режимдері қолданылады.

Бұрғылау режимін әзірлеуге әсер ететін факторлар
Бұрғылау режимін әзірлеу кезінде келесі факторларды ескеру қажет:
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жынысты бұзатын құралдың әрбір түрі үшін бұрғылау режимінің
оңтайлы параметрлері тән

режим параметрлерінің ұтымды үйлесіміне тау жыныстарының
қаттылығы мен жарықшақтығы негізгі әсер етеді: бұрғылау режимінің
параметрлерін таңдау кезінде ұңғыманың жай-күйін ескеру қажет

бұрғылау режимін таңдауға маңызды әсер тау жыныстарының
анизотропия, қиғаштылық, тақтатас, ұңғыманың қисаюына ықпал ететін
қаттылығы бойынша өзгергіштік сияқты қасиеттеріне ие.

Мұндай қасиеттері бар жыныстарды бұрғылау арнайы режимдерде
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осьтік жүктеменің оңтайлы мәнін бірнеше дәйекті ұлғайтылатын
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коронка шамадан тыс шлам пайда болған жағдайда жұмыс істей бастағанын
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көрсетеді. Бұл жағдайда осьтік жүктемені 1 сатыға азайту және осы
жағдайларда оңтайлы болатын алдыңғы жүктемеге көшу қажет.

Механикалық жылдамдық азаятын жүктеме сатысына жеткенде
пластикалық және мортпластикалық бұзылу жыныстарын бұрғылау кезінде
жуу сұйықтығының шығынын арттыру және тазарту агентінің үлкейтілген
мөлшері кезінде жүктемені іздеу қажет.

Ұңғыма кенжарына берілетін жуу сұйықтығының мөлшері бірінші
кезекте кенжарды бұзылған жыныстардан тазартуды қамтамасыз етуі тиіс.
Тазарту агентінің жетіспеушілігі ұңғыманың кенжарында шламның
жиналуына алып келеді, ол тау жыныстарының қалыпты бұзылу процесіне
кедергі келтіреді және бұрғылауға жұмсалатын қуаттың ақталмаған өсуіне
алып келеді. Шаю сұйықтығының өте үлкен шығыны керісінше бұзылған
жыныстың бөлшектерінің кенжардан тез шығарылуына әкеледі, бұл керннің
шайылу жағымсыз құбылыстарына, гидравликалық тіреудің әсеріне және т.б.
әкеледі. Барлық жағдайларда бұрғылаудың механикалық жылдамдығын
арттыра отырып, ұңғыманың кенжарына берілетін сұйықтық шығыны
ұлғайтылуы тиіс. Тау жыныстарының қаттылығының ұлғаюымен жуу
сұйықтығының көлемі азаяды.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қандай жағдайларда айналу жиілігін төмендету ұсынылады?
2. Бұрғылау режимін әзірлеуге әсер ететін факторларды атаңыз.
3. Тау жыныстарының жарықшақтығы ұлғайған кезде айналу жиілігін

бағалаңыз.
4. Жуу сұйықтығының мөлшерін бағалаңыз.

1.1.11 Түсіру-көтеру операциялары

Бұл тақырыптың міндеті әр түрлі рационалды көтеру жылдамдығында
көтерілетін бұрғылау құбырларының жалғамаларының (бағаналардың) санын
есептеу болып табылады [20, 25]. Оның жиынтығына кіретін шығырдың
техникалық сипаттамасы бойынша бұрғылау қондырғысын таңдағаннан
кейін тальді жабдықтаудың белгілі бір сұлбасы кезінде ілмекті көтеру
жылдамдығы анықталады. Одан кейін жетек қуатына сәйкес ілмекті көтеру
жылдамдығының әрқайсысы үшін шығырдың (Н) жүк көтергіштігі
есептеледі

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 = 10𝑁𝑁𝑁𝑁𝜂𝜂𝜂𝜂т𝜆𝜆𝜆𝜆
𝜈𝜈𝜈𝜈𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

,                                       (6)

мұндағы: N - шығырдың көтеру білігіндегі қуат, кВт; ηт - таль
жүйесінің ПӘК; 𝜈𝜈𝜈𝜈𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 - i жылдамдық кезінде ілмекті көтеру жылдамдығы, м/с;
λ - электр қозғалтқышы үшін артық жүктеме коэффициенті (ұзақ), λ = 1,3.

Таль жүйесінің пайдалы әрекет коэффициенті ηт тегерлер санына,
арқанның диаметріне, олардың тозу дәрежесіне, ілгектегі жүктемелерге және
т. б. байланысты.
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Практикалық есептеулер үшін формуланы пайдалануға болады

𝜂𝜂𝜂𝜂т = 1 − 0,02𝑈𝑈𝑈𝑈т.с                                           (7)

мұндағы: Uт.с – таль жүйесі тегерлерінің саны минус 1 өзгермейтін
тегер, ол арқылы арқанның жылжымайтын бекітілген ұшы өтеді.

Ілмекті көтеру жылдамдығын тиісті бұрғылау қондырғылары
жинақталған шығырлар бойынша деректерден таңдау керек.

БУ 1600/100ЭУ және БУ 1600/100ДГУ бұрғылау қондырғыларына
арналған ВЗБТ шығырларының Б7.02.00.000 шифры бар; БУ 2500/160ДГУ-М
– Сб.02/ЛБ-750 бұрғылау қондырғыларына және БУ бұрғылау
қондырғыларына арналған. Одан әрі көтеру жылдамдығымен көтерілетін
бұрғылау құбырларының ұзындығын табу қажет:

𝑙𝑙𝑙𝑙1 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑞𝑞�                                                      (8)

мұндағы: q - 1 м бұрғылау құбырларының салмағы, Н.
Осыдан кейін әртүрлі көтеру жылдамдығында көтерілген

жалғамалардың санын табады:

𝑛𝑛𝑛𝑛св = (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖−1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝑙𝑙𝑙𝑙св� , (9)

мұндағы: 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖−1 -бұрғылау құбырларының ұзындығы немесе көтеру 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖−1
жылдамдықта жүргізілетін ұңғыманың тереңдігі, м; 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 - бұрғылау
құбырларының ұзындығы немесе көтерудің i-ші жылдамдығында өтетін
ұңғыманың тереңдігі, м; 𝑙𝑙𝑙𝑙св-жалғаманың ұзындығы, м.

Бұл бөлімнің есептері бұрғылау құралын көтерудің ұтымды режимі
кестесін құрумен аяқталады.

Тәжірибелік есеп: Бұрғылау үшін Уралмаш 125 БЭ-70 бұрғылау
қондырғысы қолданылады, оның құрамына 5×6 тальдарды жабдықтау
кезінде алты көтеру жылдамдығы бар У2-2-11 шығыр кіреді: νп1=0,316м/с;
νп2 = 0,592 м/с; νп3 = 0,776 м/с; νп4 = 0,822 м/с; νп5 = 1,450 м/с; νп6 = 2,010
м/с. Жалғама ұзындығы 23 м, ηт = 0,75.

Ұңғыманың тереңдігі 3000 м, шығыр барабанының қуаты 654,6 кВт.
Шешімі. Әр түрлі көтеру жылдамдықтарында бұрғылау құбырларының

салмағын анықтаймыз (6):
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2. Бұрғылау құбырларының ұзындығы немесе ұңғыманың тереңдігі,
одан бастап бұрғылау құбырларының 1 м салмағы 310 Н кезінде көтерудің
тиісті жоғары жылдамдығына көшу қажет:

3. Түрлі көтеру жылдамдықтарында көтерілетін бағаналардың саны:

Есептеу нәтижелерін бұрғылау құралын көтерудің ұтымды режимінің
кестесі түрінде келтіреміз.

Егер бұрғылау тізбегінің қандай элементтерден жасалғанын ескеру
қажет болса, мысалы, егер тізбекте бұрғылау құбырларынан басқа УБТ және
забойлық қозғалтқыштар болса, онда (8) q формуласында келтірілген болады,
яғни БҚ, АБҚ және забойлық қозғалтқыштар ескерілуі қажет. Мұндағы:
𝑙𝑙𝑙𝑙б.т = 3400м;  𝑙𝑙𝑙𝑙убт1 = 15,5м  - созылған секцияның ұзындығы; 𝑙𝑙𝑙𝑙убт2 = 31,8 м –
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2. Бұрғылау құбырларының ұзындығы немесе ұңғыманың тереңдігі,
одан бастап бұрғылау құбырларының 1 м салмағы 310 Н кезінде көтерудің
тиісті жоғары жылдамдығына көшу қажет:

3. Түрлі көтеру жылдамдықтарында көтерілетін бағаналардың саны:

Есептеу нәтижелерін бұрғылау құралын көтерудің ұтымды режимінің
кестесі түрінде келтіреміз.

Егер бұрғылау тізбегінің қандай элементтерден жасалғанын ескеру
қажет болса, мысалы, егер тізбекте бұрғылау құбырларынан басқа УБТ және
забойлық қозғалтқыштар болса, онда (8) q формуласында келтірілген болады,
яғни БҚ, АБҚ және забойлық қозғалтқыштар ескерілуі қажет. Мұндағы:
𝑙𝑙𝑙𝑙б.т = 3400м;  𝑙𝑙𝑙𝑙убт1 = 15,5м  - созылған секцияның ұзындығы; 𝑙𝑙𝑙𝑙убт2 = 31,8 м –

  
 

сығылған секцияның АБҚ ұзындығы, содан кейін 60 м қалдық забой
қозғалтқышының ұзындығына құлайды.

Қабылдаймыз qб.т = 290 Н; qубт1 = 630 Н; qубт2 = 744 Н; забойлық
қозғалтқыштың салмағы 10900 Н, сонда

1.1.12 Жұмыс орнын ұйымдастыру

Қарау, тәртіпке келтіру және арнайы киімді кию. Оны жабысқақ және
бұралған ұштарына ие болмайтындай етіп бекітіңіз.

Касканың, респиратордың ақаусыздығына көз жеткізу, кию және
оларды нығыздап келтіру.

Ауысымды қабылдау-тапсыру журналындағы жазбалармен танысу.
Ауысымды тапсырушы бұрғылау қондырғысының машинисінен бұрғылау
станогының жай-күйі және өткен ауысым ішіндегі оның жұмысындағы
ақаулар туралы (үздіксіз жұмыс кестесі кезінде) мәліметтер алу.

Жұмыс алаңы мен бұрғылау станогын тексеру ауысымды тапсырушы
бригадамен бірге жүргізіледі.

Жұмыс алаңында ілініп тұрған «күнқағарлар», саздақ және жекелеген
ірі қой тастары, сондай-ақ қар мен мұздан жасалған қалқалар табылған
жағдайда ауысым шеберіне (бастығына) хабарлауға және оның нұсқауы
бойынша әрекет етуге міндетті. Жұмысқа кірісуге және кемерлердегі
«күнқағардың» және салбырамдардың астында болуға тыйым салынады.

Жылжымалы жиынтық трансформаторлық қосалқы станцияны (ЖТҚС)
қарап, тексеру: корпус конструкцияларының бүтіндігін және оның салазкада
бекітілуінің беріктігін; енгізу конструкциясы қоршауының жарамдылығы
мен бекітілуін; есіктің жабылатын құрылғыларының жарамдылығын;
корпусты жерге қосу түйіспелерінің сенімділігін және жерге тұйықтау
өткізгішінің зақымдануының болмауын; сынамалау кнопкасына басу арқылы
токтың кему релесі жұмысының нақтылығын; ажыратқыш пен жоғары
вольтты камералардың барлық есіктерінің арасындағы механикалық
бұғаттаудың жарамдылығын. ЖТҚС-да ақаулар анықталған кезде бұрғылау
станоктарын қосуға тыйым салынады. Барлық байқалған ақаулар туралы
ауысым шеберіне (бастығына) және энергодиспетчерге хабарлау қажет.

Бұрғылау станогының қоректендіргіш кабелін қарау және мыналарды
тексеру қажет: трассада кабельдің дұрыс салынуын; бұрғылау қондырғысын
қоректендіретін кабель желісінің бүкіл ұзындығы бойынша кабель
қабығының үзіктері мен жарықтарының, саңылаулар мен қималарының
барлық тереңдікте болмауын; көлік құралдарының кіруінен немесе тау
жыныстары саздарының құлауынан және кабельдің сыртқы шланг
қабығының басқа да механикалық зақымдануынан шайырлардың болмауын.
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Бұрғылау станогын тексеру станоктың тетіктері ажыратылған және
станоктың басты (енгізу) автоматы ажыратылған кезде жүргізіледі.
Автоматтың жетегіне «Қосуға болмайды-адамдар жұмыс істеп жатыр!».
Түсіндірмежазуы бар плакатты ілу қажет

Бұрғылау станогын қарау кезінде: станоктың тораптары мен
бөлшектерінің бекітілу сенімділігіне көз жеткізу қажет. Баспалдақтардың,
траптардың, қоршаулардың, сондай-ақ биіктікте орналасқан тораптар мен
бөлшектердің бекітілуіне назар аудару; механизмдердің барлық ашық
қозғалатын бөліктерінің қоршауларының бар болуын және жарамдылығын
торлармен, қаптамалармен және қалқаншалармен тексеру; арқандардың жай-
күйін тексеру, көтергіш арқандар мен арқандардың забойға бұрғылау
снарядын беру паспорттық деректерге сәйкес келетініне және жыртылған
сымдардың саны арқандағы олардың жалпы санынан 10%-дан аспайтынына,
ал үзілген сымдардың шығып тұрған ұштары; арқандардың бекітілу
сенімділігін және шығыр барабанына дұрыс салынуын тексеру.

Жарықтандыру іске қосу құрылғыларының, жетектердің,
қоршаулардың, жұмыс алаңының анық көрінуін қамтамасыз етуі тиіс.
Бақылау-өлшеу аспаптарының жарамдылығын тексеруі тиіс.

Енгізу автоматын қосу. Бұрғылау қондырғысын қайта көтеруден
блоктау, тарату жәшіктерінің, шкафтардың және басқару пультінің есіктерін
блоктау.әрекетін сынап көру

Басқару, дабыл және жарық тізбектеріндегі токтың ағып кету релесінің
жұмысын және жарамдылығын тексеру. Бұрғылау станогында токтың кему
релесі болмаған немесе жарамсыз болған жағдайда немесе онда пломба
болмаған жағдайда жұмыс істеуге тыйым салынады.

Қабылданған сигнал беру жүйесіне сәйкес сигнал беру, бұрғылау
станогының барлық механизмдерінің бос жүрісте жұмысын сынау, шығыр
тежегіштерінің және жүрістің ақаусыздығына көз жеткізу.

Шаң ұстау немесе шаң басу жүйесінің жарамдылығын тексеру,
желдеткіштің және жеңдерді сілкілеу механизмінің жұмысын тексеру,
жеңдердің толық жиынтығының болуын және олардың жарамдылығын
немесе шаң басу кезінде су ауа қоспасының пайда болуы үшін бактағы судың
қажетті мөлшерінің болуын тексеру. Тозаң басу жүйесі жарамсыз бұрғылау
станоктарында жұмыс істеуге тыйым салынады.

Қол құралының жарамдылығын тексеру. Ақаулы құралмен жұмыс
істеуге тыйым салынады.

Барлық анықталған ақаулықтар туралы бұрғылау қондырғысының
машинисі ауысымды қабылдау-тапсыру журналына жазба жасап, олар
туралы ауысым шеберіне (бастығына) баяндауы және ауысымды қабылдау-
тапсыру журналында жазылған олардың нұсқауы бойынша әрекет етуі тиіс.

Ауысымды қабылдау-тапсыру журналында ауысымды қабылдауды
ресімдеу.
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Бұрғылау станогын тексеру станоктың тетіктері ажыратылған және
станоктың басты (енгізу) автоматы ажыратылған кезде жүргізіледі.
Автоматтың жетегіне «Қосуға болмайды-адамдар жұмыс істеп жатыр!».
Түсіндірмежазуы бар плакатты ілу қажет

Бұрғылау станогын қарау кезінде: станоктың тораптары мен
бөлшектерінің бекітілу сенімділігіне көз жеткізу қажет. Баспалдақтардың,
траптардың, қоршаулардың, сондай-ақ биіктікте орналасқан тораптар мен
бөлшектердің бекітілуіне назар аудару; механизмдердің барлық ашық
қозғалатын бөліктерінің қоршауларының бар болуын және жарамдылығын
торлармен, қаптамалармен және қалқаншалармен тексеру; арқандардың жай-
күйін тексеру, көтергіш арқандар мен арқандардың забойға бұрғылау
снарядын беру паспорттық деректерге сәйкес келетініне және жыртылған
сымдардың саны арқандағы олардың жалпы санынан 10%-дан аспайтынына,
ал үзілген сымдардың шығып тұрған ұштары; арқандардың бекітілу
сенімділігін және шығыр барабанына дұрыс салынуын тексеру.

Жарықтандыру іске қосу құрылғыларының, жетектердің,
қоршаулардың, жұмыс алаңының анық көрінуін қамтамасыз етуі тиіс.
Бақылау-өлшеу аспаптарының жарамдылығын тексеруі тиіс.

Енгізу автоматын қосу. Бұрғылау қондырғысын қайта көтеруден
блоктау, тарату жәшіктерінің, шкафтардың және басқару пультінің есіктерін
блоктау.әрекетін сынап көру

Басқару, дабыл және жарық тізбектеріндегі токтың ағып кету релесінің
жұмысын және жарамдылығын тексеру. Бұрғылау станогында токтың кему
релесі болмаған немесе жарамсыз болған жағдайда немесе онда пломба
болмаған жағдайда жұмыс істеуге тыйым салынады.

Қабылданған сигнал беру жүйесіне сәйкес сигнал беру, бұрғылау
станогының барлық механизмдерінің бос жүрісте жұмысын сынау, шығыр
тежегіштерінің және жүрістің ақаусыздығына көз жеткізу.

Шаң ұстау немесе шаң басу жүйесінің жарамдылығын тексеру,
желдеткіштің және жеңдерді сілкілеу механизмінің жұмысын тексеру,
жеңдердің толық жиынтығының болуын және олардың жарамдылығын
немесе шаң басу кезінде су ауа қоспасының пайда болуы үшін бактағы судың
қажетті мөлшерінің болуын тексеру. Тозаң басу жүйесі жарамсыз бұрғылау
станоктарында жұмыс істеуге тыйым салынады.

Қол құралының жарамдылығын тексеру. Ақаулы құралмен жұмыс
істеуге тыйым салынады.

Барлық анықталған ақаулықтар туралы бұрғылау қондырғысының
машинисі ауысымды қабылдау-тапсыру журналына жазба жасап, олар
туралы ауысым шеберіне (бастығына) баяндауы және ауысымды қабылдау-
тапсыру журналында жазылған олардың нұсқауы бойынша әрекет етуі тиіс.

Ауысымды қабылдау-тапсыру журналында ауысымды қабылдауды
ресімдеу.

  
 

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жылжымалы комплектілі трансформаторлық қосалқы станцияны

(ЖТҚС) қарау және тексеру деп нені түсінеміз?
2. Бұрғылау станогының қоректендіргіш кабелін қарау және тексеру

дегеніміз не?
3. Бұрғылау станогын тексеру кезінде не істеу керек?
4. Жарықтандыру не қамтамасыз етуі керек?

1.1.13 Қауіпсіздік техникасы қағидалары

Ұңғымаларды салу практикасында түсіру-көтеру операцияларын
жүргізудің үш сұлбасы қолданылады.

1. Бұрғылау құбырларының білтелерін бұрғылау ғимаратынан шығару
және оларды қабылдау көпірлеріне салу. Бұрғылау қондырғысының
машинисі және оның көмекшісі жұмыс істейді.

2. Жалғама қойғышқа жалғаманы орнату. Бұрғылау қондырғысының
машинисі және оның екі көмекшісі жұмыс істейді.

3. Жалғамаларды жартылай автоматты элеваторлардың көмегімен
жалғама қойғышқа орната отырып, көтеру және түсіру. Машинист және оның
көмекшісі жұмыс істейді.

Колонкалы бұрғылау кезінде түсіру-көтеру операциялары аса назар
аударуды және сақтықты талап етеді. Оған бұрғылау құбырларының
бағандарын орнату кезінде астарлы ашамен жұмыс істеу, сондай-ақ
жалғамаларды орнату және сағадан бағанаға және кері тасымалдау,
элеваторды алу және бекіту, бұрғылау құбырларын бұрау аса қауіпті.

Жетекші құбырды көтеру алдында станоктың шпинделін шеткі
жоғарғы жағдайға көтеру қажет. Шпиндельдің айналу кезінде жетекші
құбырды көтеруге және түсіруге, сондай-ақ бұрауға және бұрауға тыйым
салынады. Жетекші құбырды бұрамас бұрын бұрғылау сорғысын тоқтатып,
айдау желісіндегі қысымды азайту керек.

Жетекші құбырды бұрғылау тізбегінен ажыратып, станок түсіру-көтеру
операциялары кезінде ұңғыманың сағасын босата отырып, шеткі артқы
жағдайға бұрады.Жетекші құбырды шпиндельден шығарып, негізгі
ұңғыманың аузына алдын ала бұрғыланған шурфқа түсіреді. Қабылдау
ұңғымасы болмаған жағдайда жетекші құбырды шпиндельде сальникпен
бірге қалдырады және оны тальдік блоктармен басып алу мүмкіндігін
болдырмайтындай етіп бекітеді.

Айналмалы элеватормен жұмыс істеу кезінде құбырларды шығару үшін
келесі талаптарды сақтау қажет.

1. Алдымен сырғалардың, сақиналардың, элеватор корпусының,
гайкалардың дұрыстығын және шплинттің болуын тексеру керек.

2. Элеваторды алу және кигізу, астарлы айырды орнату және алу
бойынша жұмыстарды орындау кезінде оларды шығырдағы бұрғылау
қондырғысының машинисінің жұмысымен нақты келісу керек, яғни
машинист жоғарыда аталған операцияларды аяқтағаннан кейін көмекші
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шығырды және оларға сигнал беру керек. Жоғарғы жұмысшы элеваторды
алғаннан немесе кигеннен кейін машинистке дыбыстық немесе жарықтық
сигнал беруі тиіс.

3. Егер мұнара мен элеватор еркін аспа кезінде ұңғыма осінен
ауытқыған болса (бұл ретте элеватордың ауытқуы 0,1 м аспауы тиіс) түсіру-
көтеру операцияларын жүргізбеуге тиіс.

4. Элеваторды таль арқанына көтергіш сырға немесе вертлюжалық
қапсырманың көмегімен және бұрғылау ғимаратының төбесінде немесе
мұнараның сөрелерінде емес, мұнараның еденінде ғана жалғау керек. Таль
арқанын сырға немесе қапсырмамен якорьмен арқанның қозғалмайтын ұшы
сияқты – бір-бірінен арқанның алты диаметріндегі қашықтықта орналасқан
үш бұрандалы қысқышпен коуш арқылы және жұмыс тармағы жағына
бұранда бөлігімен бұралған; болат сым шығып кетпеу үшін арқанның бос
ұшы жұмсақ сыммен тығыз оралады немесе өріледі.

5. Элеваторларды, вертлюжалық қапсырмаларды, бекіту құрылғылары
жарамсыз немесе оларсыз көтергіш сырғаларды қолдануға болмайды.

6. Әр түрлі ұзындықтағы бұрғылау жалғамаларын қолдануға болмайды,
өйткені ол жоғарғы қабаттың жұмыс істеу қаупін қиындатады және
арттырады. Жалғама ұзындығының айырмашылығы 0,5 м-ден аспауы тиіс,
бұл ретте ең қысқа жалғама жұмыс полаттарының еден деңгейінен 1,2 м —
ден кем болмауы тиіс, ал ең жоғары ұзындықтағы жалғама-1,7 м-ден аспауы
тиіс.

7. Бұрғылау жалғамасының массасы 40 кг аспауы тиіс.
8. Бұрғылау, колонкалы және шегендеу құбырларын тік қалыптан

көлденеңінен және керісінше, элеватордың қозғалу жылдамдығы 1,5 м/с
аспайтын кезде түсіру және көтеру қажет.

9. Сақиналы элеваторды төмен қарай ойықпен орналастыру. Сақиналы
элеватормен ұсталатын құбырдың астында болу қауіпті: ол бүйір бетімен
шығыршықты көтеріп, элеватор тілігінен құлап қалуы мүмкін.

10. Бұрғылау құралын бұрғыдан шығарғанда, оны кейіннен қабылдау
көпірлеріне орналастырғанда, құбырларды ұстап тұру үшін ілмектерді, ал
колонкалық жиынтықты, гидрооқшаулағыштарды немесе ауырлатылған
құбырларды шығару кезінде – арнайы құбыр арбаларын қолдану қажет.
Бұрғылау жалғамаларын стеллажға салады және элеваторды құлыптардың
муфтасынан еркін кию мен алып тастауды қамтамасыз ететіндей етіп
міндетті түрде саңылаулары бар. Бұрғылау жалғамаларын үйіп жерге,
бұрғылау ғимаратының табалдырығына, сондай-ақ бөренелерге, бөшкелерге
және т.б. салуға тыйым салынады.

Тәжірибелік есеп 1. Ауыстыру бұрғылау құбырларын ұңғымадан
көтеріп, оларды бұрғылаудан алып шықты. Машинистің көмекшісі
элеваторды қолдана отырып, ұзындығы 9 м кезекті бағананы шығарды.
Бағананы пеньк арқанмен созған кезде оның қарама-қарсы ұшы бұралған
дөңеспен элеватордан құлап, нәтижесінде машинистің көмекшісі жарақат
алды.
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шығырды және оларға сигнал беру керек. Жоғарғы жұмысшы элеваторды
алғаннан немесе кигеннен кейін машинистке дыбыстық немесе жарықтық
сигнал беруі тиіс.

3. Егер мұнара мен элеватор еркін аспа кезінде ұңғыма осінен
ауытқыған болса (бұл ретте элеватордың ауытқуы 0,1 м аспауы тиіс) түсіру-
көтеру операцияларын жүргізбеуге тиіс.

4. Элеваторды таль арқанына көтергіш сырға немесе вертлюжалық
қапсырманың көмегімен және бұрғылау ғимаратының төбесінде немесе
мұнараның сөрелерінде емес, мұнараның еденінде ғана жалғау керек. Таль
арқанын сырға немесе қапсырмамен якорьмен арқанның қозғалмайтын ұшы
сияқты – бір-бірінен арқанның алты диаметріндегі қашықтықта орналасқан
үш бұрандалы қысқышпен коуш арқылы және жұмыс тармағы жағына
бұранда бөлігімен бұралған; болат сым шығып кетпеу үшін арқанның бос
ұшы жұмсақ сыммен тығыз оралады немесе өріледі.

5. Элеваторларды, вертлюжалық қапсырмаларды, бекіту құрылғылары
жарамсыз немесе оларсыз көтергіш сырғаларды қолдануға болмайды.

6. Әр түрлі ұзындықтағы бұрғылау жалғамаларын қолдануға болмайды,
өйткені ол жоғарғы қабаттың жұмыс істеу қаупін қиындатады және
арттырады. Жалғама ұзындығының айырмашылығы 0,5 м-ден аспауы тиіс,
бұл ретте ең қысқа жалғама жұмыс полаттарының еден деңгейінен 1,2 м —
ден кем болмауы тиіс, ал ең жоғары ұзындықтағы жалғама-1,7 м-ден аспауы
тиіс.

7. Бұрғылау жалғамасының массасы 40 кг аспауы тиіс.
8. Бұрғылау, колонкалы және шегендеу құбырларын тік қалыптан

көлденеңінен және керісінше, элеватордың қозғалу жылдамдығы 1,5 м/с
аспайтын кезде түсіру және көтеру қажет.

9. Сақиналы элеваторды төмен қарай ойықпен орналастыру. Сақиналы
элеватормен ұсталатын құбырдың астында болу қауіпті: ол бүйір бетімен
шығыршықты көтеріп, элеватор тілігінен құлап қалуы мүмкін.

10. Бұрғылау құралын бұрғыдан шығарғанда, оны кейіннен қабылдау
көпірлеріне орналастырғанда, құбырларды ұстап тұру үшін ілмектерді, ал
колонкалық жиынтықты, гидрооқшаулағыштарды немесе ауырлатылған
құбырларды шығару кезінде – арнайы құбыр арбаларын қолдану қажет.
Бұрғылау жалғамаларын стеллажға салады және элеваторды құлыптардың
муфтасынан еркін кию мен алып тастауды қамтамасыз ететіндей етіп
міндетті түрде саңылаулары бар. Бұрғылау жалғамаларын үйіп жерге,
бұрғылау ғимаратының табалдырығына, сондай-ақ бөренелерге, бөшкелерге
және т.б. салуға тыйым салынады.

Тәжірибелік есеп 1. Ауыстыру бұрғылау құбырларын ұңғымадан
көтеріп, оларды бұрғылаудан алып шықты. Машинистің көмекшісі
элеваторды қолдана отырып, ұзындығы 9 м кезекті бағананы шығарды.
Бағананы пеньк арқанмен созған кезде оның қарама-қарсы ұшы бұралған
дөңеспен элеватордан құлап, нәтижесінде машинистің көмекшісі жарақат
алды.

  
 

Жазатайым оқиғаның себептері: 1) элеватордың бекітілмеген
ысырмасы кезінде бұрғылау құбырларын шығару; 2) зардап шегушінің
тәртіпсіздігі, машинист тарапынан өз көмекшісінің жұмысына бақылаудың
болмауы.

Тәжірибелік есеп 2. Бұрғылау шеберінің тапсырмасы бойынша
машинист көмекшісімен бірге ұңғыманы шегендеу бағанасына дайындау
үшін бұрғылау снарядын түсірді. Кезекті бағана сөрелерден көтерілген кезде
ол сырғып, жерге соққы берді. Элеватордағы стопорлық сақина жоғары
жылжыды, бағана элеватордан босатылды және станок алаңының деңгейінен
бағанаамен 2 – 2,5 м биіктіктен машинистің көмекшісіне құлап түсті, ол осы
уақытта роторда орнатылған бағананың құлып қосылысына ыстық су құйды,
оны мұздан жылыту үшін.

Жазатайым оқиғаның себептері: 1) тұлғаның көтерілетін жүкке тікелей
жақын жерде болуы; 2) майшам көтерілген кезде элеватордың сақтандырғыш
сақинасын бекітудің болмауы; 3) каскасыз жұмыс істеу; 4) экспедиция
басшылығы тарапынан қауіпсіздік техникасының жай-күйін жеткіліксіз
бақылау; 5) бұрғылау агрегатын пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделген
бұрғылау құбырларын шығаруға арналған құрылғыны қолданбау; 6)
машинист көмекшісінің жұмыс орнында еңбектің қауіпсіз тәсілдері мен
әдістеріне үйретілмеуі.

Корпуста бекіту сақинасында кептіргіш және бағыттаушы планкалар
болмаған, жапсырмасы болмаған немесе оның сынған, тоқтатқыш
бұрандалардың сенімсіз бекітілмеген жағдайында сақиналы элеватормен
жұмыс істеуге тыйым салынады.

Элеваторды жылжымалы шток немесе сырға артынан ұстауға рұқсат
етілмейді.

Құбырларды шығару және аварияларды жою кезінде түсіру-көтеру
операциялары вертлюг-тығынның көмегімен жүргізілуі тиіс.

Жүк көтергіш керек-жарақтар таза ұсталуы және майлануы тиіс.
Жүк көтергіш құрал дефектоскопияға және мұқият сыртқы қарауға

жатады. Бөлшектердің белгіленген нормалардан тыс ақаулары мен тозуы
анықталған кезде құрал-сайман бракленеді.

Бұйымдарды құрастырғаннан кейін барлық бекіткіш бұрандаларды
кемінде екі нүктеде сенімді бекітеді.

Элеватор мен вертлюга-тығындарды тексеру және сынау нәтижелері
Бұрғылау жабдығын куәландыру жөніндегі журналда, сондай-ақ бұрғылау
журналында тіркелуі тиіс.

Қазіргі уақытта жартылай автоматты элеваторлар кеңінен таралған,
олармен жұмыс істеу жоғары жұмысшы талап етпейді.

Элеватормен жұмыс басталар алдында олардың жарамдылығын
тексеру қажет. Барлық білтелер құлыптарының муфталарын муфталардың
жоғарғы тілігі орталық өзекшемен нығыздаларын сенімді бекіту үшін шет
жағынан кемінде 80 мм тұрып қалу үшін өлшеу қажет.
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Элеватор бұрғылау білтелерін бұрау кезінде арқанның бұралу
мүмкіндігін болдырмайтын тік қапсырма арқылы тальдік блокқа немесе
арқанға ілінуі тиіс.

Жартылай автоматты элеваторлармен жұмыс істеу кезінде келесі
сақтық шараларын сақтау қажет:

1. Бұрғылау снарядының жылжуы және орнын ауыстыру кезінде,
бұрғылау құбырларын ауыстыру кезінде элеватордың бекітпесі жабылып,
ілмекпен бекітілуі тиіс.

2. кезекті жалғманы қатыру кезінде тәлдік қанат әлсіретуі тиіс.
3. Жалғама муфтасының басын мықтап бекіту керек.
4. Элеваторды білтемен көтеру кезінде (снарядты түсіру кезінде)

бұрғылау қондырғысы машинисінің көмекшісі бағана қойғышынан кемінде
1,5 м қашықтықта болуы керек (бағана қойғыш периметрі бойынша биіктігі
кемінде 0,35 м металл борттармен қоршалуы тиіс). Жартылай автоматты
элеваторларды пайдалану кезінде тыйым салынады:

- жүктелмеген элеваторды түсіру кезінде майшамдарға бекітіңіз;
- стандартты емес және жарамсыз басқыштарды қолдану;
- бұрғылау снарядының кездейсоқ тоқтауы кезінде элеватор мен

басқыншыны снаряд астарлы ашаға немесе топсалы қамытқа ілгенге дейін
бағыттауға, алуға және киюге.

Тәжірибелік есеп 3. Ұңғыманы 9,5 м тереңдеткен соң вахта ұңғыманы
құбырлармен бекітуге кірісті. Осы мақсат үшін құбыр өткізгіштері мен
бастырғышы бар құбыр алдын ала дайындалды.

Бұрғылау қондырғысы машинисінің көмекшісі элеваторды
бастырғышқа бекіткеннен кейін, машинист жүкшығырымен машинис
көмекшісі қолдамайтын құбырды көтеруге кірісті. Тік күйге шығу кезінде
құбырдың төменгі ұшымен құбырдың айналу корпусына күрт соққы берді.

Соққыдан өткізгіш құбырдан шығып кетті (өткізгіштің бұрандасы
қатты тозған), элеватордың бекітпесі ашылды, құбыр еденге құлап, 6 м
биіктіктен құлап, машинистің көмекшісі жарақат алды.

Жазатайым оқиғаның себептері: 1) элеватордың ақаулығы; 2)
жарамсыз бұрандалы құбырларды қолдану; 3) машинист көмекшісінің
жұмысына ұқыпсыз қарау.

Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу тәжірибесі көптеген жазатайым
оқиғалардың қауіпсіз жұмыс тәсілдерінің бұзылуынан орын алатынын
дәлелдейді. Бұрғылау қондырғысының кейбір машинистері түсіру-көтеру
операцияларын жеделдету мақсатында өзінің, кейде қауіпті әдістері мен
тәсілдерін қолданады. Машинистердің көмекшілері бұрғылау снарядының
қозғалысы кезінде жетекші және астарлы айырларды орнатады немесе
шығарып алады, бастырғыштарды кию және тиелмеген элеваторларды түсіру
бойынша операцияларды біріктіреді. Кейде машинистер мен олардың
көмекшілері қайғылы жағдайларға әкелетін қауіпті жағдайлар жасайды.

Түсіру-көтеру операциялары кезінде жұмыстың дұрыс емес тәсілдерін
анықтау және жою – қауіпсіздік техникасы қызметінің, еңбекті қорғау
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Элеватор бұрғылау білтелерін бұрау кезінде арқанның бұралу
мүмкіндігін болдырмайтын тік қапсырма арқылы тальдік блокқа немесе
арқанға ілінуі тиіс.

Жартылай автоматты элеваторлармен жұмыс істеу кезінде келесі
сақтық шараларын сақтау қажет:

1. Бұрғылау снарядының жылжуы және орнын ауыстыру кезінде,
бұрғылау құбырларын ауыстыру кезінде элеватордың бекітпесі жабылып,
ілмекпен бекітілуі тиіс.

2. кезекті жалғманы қатыру кезінде тәлдік қанат әлсіретуі тиіс.
3. Жалғама муфтасының басын мықтап бекіту керек.
4. Элеваторды білтемен көтеру кезінде (снарядты түсіру кезінде)

бұрғылау қондырғысы машинисінің көмекшісі бағана қойғышынан кемінде
1,5 м қашықтықта болуы керек (бағана қойғыш периметрі бойынша биіктігі
кемінде 0,35 м металл борттармен қоршалуы тиіс). Жартылай автоматты
элеваторларды пайдалану кезінде тыйым салынады:

- жүктелмеген элеваторды түсіру кезінде майшамдарға бекітіңіз;
- стандартты емес және жарамсыз басқыштарды қолдану;
- бұрғылау снарядының кездейсоқ тоқтауы кезінде элеватор мен

басқыншыны снаряд астарлы ашаға немесе топсалы қамытқа ілгенге дейін
бағыттауға, алуға және киюге.

Тәжірибелік есеп 3. Ұңғыманы 9,5 м тереңдеткен соң вахта ұңғыманы
құбырлармен бекітуге кірісті. Осы мақсат үшін құбыр өткізгіштері мен
бастырғышы бар құбыр алдын ала дайындалды.

Бұрғылау қондырғысы машинисінің көмекшісі элеваторды
бастырғышқа бекіткеннен кейін, машинист жүкшығырымен машинис
көмекшісі қолдамайтын құбырды көтеруге кірісті. Тік күйге шығу кезінде
құбырдың төменгі ұшымен құбырдың айналу корпусына күрт соққы берді.

Соққыдан өткізгіш құбырдан шығып кетті (өткізгіштің бұрандасы
қатты тозған), элеватордың бекітпесі ашылды, құбыр еденге құлап, 6 м
биіктіктен құлап, машинистің көмекшісі жарақат алды.

Жазатайым оқиғаның себептері: 1) элеватордың ақаулығы; 2)
жарамсыз бұрандалы құбырларды қолдану; 3) машинист көмекшісінің
жұмысына ұқыпсыз қарау.

Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу тәжірибесі көптеген жазатайым
оқиғалардың қауіпсіз жұмыс тәсілдерінің бұзылуынан орын алатынын
дәлелдейді. Бұрғылау қондырғысының кейбір машинистері түсіру-көтеру
операцияларын жеделдету мақсатында өзінің, кейде қауіпті әдістері мен
тәсілдерін қолданады. Машинистердің көмекшілері бұрғылау снарядының
қозғалысы кезінде жетекші және астарлы айырларды орнатады немесе
шығарып алады, бастырғыштарды кию және тиелмеген элеваторларды түсіру
бойынша операцияларды біріктіреді. Кейде машинистер мен олардың
көмекшілері қайғылы жағдайларға әкелетін қауіпті жағдайлар жасайды.

Түсіру-көтеру операциялары кезінде жұмыстың дұрыс емес тәсілдерін
анықтау және жою – қауіпсіздік техникасы қызметінің, еңбекті қорғау

  
 

жөніндегі қоғамдық инспекторлардың және барлық жұмысшылардың
маңызды міндеті.

Бұрғылау қондырғылары машинистерінің көмекшілері тығыз
тартылған құбырларды қолмен топсалы кілттермен немесе астарлы
айырлармен бұрап, кілттердің тұтқаларын келте құбырлармен ұзарту
ережелерін бұзып, жарақаттанады.

Жарақаттану себептері: құбырдағы кілттің сырғанауы, кілттің
тұтқасынан немесе ашадан келтеқұбырды алып тастау, құбырлардың
күтпеген бұрылуы, кілттің буындарының үзілуі, жуу сұйықтығымен
қапталған, сондықтан ұңғыманың сағасындағы тайғақ еден болды.

Бұрғылау құбырларын қолмен бұрау және бұрау кезінде: стандартты
ақаусыз топсалы және шой кілттерін пайдалану қажет; ұңғымаға түсірілетін
білтенің жоғарғы шеті арқылы бұрғылау снарядына сұйықтықтың төгілуінің
алдын алу үшін клапанды өткізгішті қосу қажет, ал бұрғылау білтелерін
бұрау кезінде құюдың алдын алу үшін қорғаныс күнқағарын немесе ағызу
өткізгішін қолдану қажет.

Тәжірибелік есеп 4. Бұралған снарядтың жетекші құбырын қолмен
бұрау кезінде соңғысы кері жаққа бұрыла бастады және кілттің келте
құбырымен жұмысшыға қатысты соққы берді.

Бұрғылау құбырларынан сазды ерітіндіні алып тастау үшін құралды
ұңғымадан көтеру кезінде штанганы тазалағыш қолданылады. Тросты жуу
сұйықтығынан нашар тазалау қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін.

Тәжірибелік есеп 5. Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу кезінде
машинистің көмекшісі ұңғыманың аузына жақындап, оны қосу құлпының
тілігінен алу үшін астарлы шанышқа қарай созылып, қолын созды. Осы сәтте
мұнараның кронблоктық рамасының тірек қос таврлы арқалығының төменгі
ішкі сөресінен мұздың бір бөлігі жыртылып, машинист көмекшісінің басына
құлап кетті. Шабуылынан каска мен малақай басынан ұшып кетті, ал зардап
шеккен адам арқасына құлап кетті.

Жазатайым оқиғаның себептері: 1) Керн көтергіштің арқанынан жуу
сұйықтығын толық алып тастауды қамтамасыз етпейтін лас көтергіштің
қанағаттанарлықсыз жұмысы; 2) кронблок рамасының төменгі бөлігінің жай-
күйін мұқият тексермей және жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қажетті
шараларды қолданбай бұрғылау жұмыстарын жүргізу.

Бұрғылау құбырларын қолмен тазартуға қатаң тыйым салынады.
Ұңғымаға көтерілетін немесе түсірілетін снаряд кездейсоқ тоқтаған кезде
оны кілттермен айналдыру тек тал арқанын толық тартқаннан кейін ғана, ал
бұрау – снарядты шарнирлі қамытқа орнатқаннан кейін ғана орындалады.

Қолмен жұмыс істеу кезінде бұрғылау құбыры мен кілт арасындағы
әртүрлі төсемдерді қолдануға, бұрғылау станогының көмегімен бұрғылау
құбырларын бұрауға және қатайтуға тыйым салынады.

Тұрақты бұрғылау қондырғыларында 150 м-ден астам ұңғыма тереңдігі
кезінде бұрғылау құбырларын бұрау және қатайту үшін құбыр бұру
қолданылады. Құбырмен жұмыс істеу кезінде жарақаттар, стандартты емес
құлыптарды және жарамсыз астарлы айырларды қолдану, еңбек пен жұмыс
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орнының дұрыс ұйымдастырылмауы, жұмысшылардың іс-қимылдарының
келіспеушілігі салдарынан туындайды.

Тәжірибелік есеп 6. Бұрғылау қондырғысының машинисінің
көмекшісі, РТ-1200-2М механизмінің толық тоқтауын күтпестен, жетекші
шанышқының тұтқасынан алғысы келді және нәтижесінде оң қолының артқы
жағынан соққы алды.

Жазатайым оқиғаның себебі: 1) түсіру-көтеру операциялары кезінде
еңбектің қауіпсіз әдістеріне және нұсқамалыққа оқытудың жеткіліксіздігі; 2)
бұрғылау қондырғысының машинисті тарапынан машинист көмекшісінің іс-
қимылына бақылаудың жеткіліксіздігі.

Құбырбұрғыштар берік негізде орнатылуы, ұңғыманың осі бойынша
орталықтандырылғаннан кейін сенімді бекітілуі тиіс. Құбырбұрғышты
басқару қалқаны ұңғыманың ортасынан кемінде 2 м қашықтықта,
бұрғылаушының көмекшісі бір қолмен магнитті іске қосқышты қосуға, ал
екіншісі айырды қоюға немесе алуға болмайтындай етіп орнатылады.
Құбырды бұрғылаушының көмекшісі ғана басқаруы тиіс. Құбырбұрғышымен
жұмыс аяқталғаннан кейін электрқозғалтқыштың магнитті іске қосқышы
тоқтау қажет.

Құбырбұрғышымен жұмыс істеу кезінде тыйым салынады:
- айналмалы бағананы қолмен ұстау немесе айналуға көмектесу;
- ұзартылған тұтқалары бар және 2,5 мм-ден астам әзірленген ашасы

бар жетекші ашаларды қолдану;
- тығыз тартылған бұрандалы қосылыстарды бір уақытта

құбырбұрғышымен және қолмен топсалы кілтпен бұраңыз;
- соққы кезінде тұру мүмкін болатын ұшу бағытында жетекші

шанышқымен жүргізу;
- егер астарлы айырының қисығы бар центрраторға және оның

құйрығы құбыр айналымның қақпағының шығыңқы бөлігі арасындағы
тереңдікке кірмесе, құбыр айналысын қосу.

Түсіру-көтеру операциялары кезінде астарлы ашамен жұмыс істеу
кезінде келесі талаптарды орындау қажет.

1. Шанышқыны тұтқаның арнайы қапсырманан ұстаңыз.
2. Құлып тіліктеріне салу және астарлы және жетекші ашаларды белгілі

бір тәртіпте және бұрғылау құбырларының қозғалмайтын бағанасында ғана
алу.

3. Бағананы астарлы ашаға орнатқаннан кейін ұңғыма сағасынан кету
керек, өйткені жүктеме түсірілгенде арқан бұралып, көтергіш құрылғыларды
айналдырады (көтергіш қапсырма, элеватор сырғалары және т.б.).

Астарлы ашамен жұмыс істеу кезінде тыйым салынады:
- бір уақытта құбыр бұрылысын қосу және шанышқыларды орнату

немесе алу;
- тұтқасында арнайы қапсырмасы жоқ ашамен жұмыс істеу;
- тұтқамен станок жағына төсем ашасын орнату (құбыр бағанасы

жоғары қозғалғанда);
- құлыптарда 2,5 мм артық ойықтары бар ашаларды қолдану.
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орнының дұрыс ұйымдастырылмауы, жұмысшылардың іс-қимылдарының
келіспеушілігі салдарынан туындайды.

Тәжірибелік есеп 6. Бұрғылау қондырғысының машинисінің
көмекшісі, РТ-1200-2М механизмінің толық тоқтауын күтпестен, жетекші
шанышқының тұтқасынан алғысы келді және нәтижесінде оң қолының артқы
жағынан соққы алды.

Жазатайым оқиғаның себебі: 1) түсіру-көтеру операциялары кезінде
еңбектің қауіпсіз әдістеріне және нұсқамалыққа оқытудың жеткіліксіздігі; 2)
бұрғылау қондырғысының машинисті тарапынан машинист көмекшісінің іс-
қимылына бақылаудың жеткіліксіздігі.

Құбырбұрғыштар берік негізде орнатылуы, ұңғыманың осі бойынша
орталықтандырылғаннан кейін сенімді бекітілуі тиіс. Құбырбұрғышты
басқару қалқаны ұңғыманың ортасынан кемінде 2 м қашықтықта,
бұрғылаушының көмекшісі бір қолмен магнитті іске қосқышты қосуға, ал
екіншісі айырды қоюға немесе алуға болмайтындай етіп орнатылады.
Құбырды бұрғылаушының көмекшісі ғана басқаруы тиіс. Құбырбұрғышымен
жұмыс аяқталғаннан кейін электрқозғалтқыштың магнитті іске қосқышы
тоқтау қажет.

Құбырбұрғышымен жұмыс істеу кезінде тыйым салынады:
- айналмалы бағананы қолмен ұстау немесе айналуға көмектесу;
- ұзартылған тұтқалары бар және 2,5 мм-ден астам әзірленген ашасы

бар жетекші ашаларды қолдану;
- тығыз тартылған бұрандалы қосылыстарды бір уақытта

құбырбұрғышымен және қолмен топсалы кілтпен бұраңыз;
- соққы кезінде тұру мүмкін болатын ұшу бағытында жетекші

шанышқымен жүргізу;
- егер астарлы айырының қисығы бар центрраторға және оның

құйрығы құбыр айналымның қақпағының шығыңқы бөлігі арасындағы
тереңдікке кірмесе, құбыр айналысын қосу.

Түсіру-көтеру операциялары кезінде астарлы ашамен жұмыс істеу
кезінде келесі талаптарды орындау қажет.

1. Шанышқыны тұтқаның арнайы қапсырманан ұстаңыз.
2. Құлып тіліктеріне салу және астарлы және жетекші ашаларды белгілі

бір тәртіпте және бұрғылау құбырларының қозғалмайтын бағанасында ғана
алу.

3. Бағананы астарлы ашаға орнатқаннан кейін ұңғыма сағасынан кету
керек, өйткені жүктеме түсірілгенде арқан бұралып, көтергіш құрылғыларды
айналдырады (көтергіш қапсырма, элеватор сырғалары және т.б.).

Астарлы ашамен жұмыс істеу кезінде тыйым салынады:
- бір уақытта құбыр бұрылысын қосу және шанышқыларды орнату

немесе алу;
- тұтқасында арнайы қапсырмасы жоқ ашамен жұмыс істеу;
- тұтқамен станок жағына төсем ашасын орнату (құбыр бағанасы

жоғары қозғалғанда);
- құлыптарда 2,5 мм артық ойықтары бар ашаларды қолдану.

  
 

Бұрғылау бағаналарын ұңғыманың сағасынан бағана қойғышқа және
кері қарай жылжытқан кезде:

- қойғышқа орнатылатын басқа бағаналардың құлыптарына
соққыларға жол бермеу;

- қол терісінің зақымдалуын және олардың майшам мен құбыр
айналымның бөліктері арасындағы қысылуын болдырмау үшін қолғаптарда
жұмыс істеу және төменгі ұшынан 1,0-1,5 м қашықтықта бағаналарды ұстап
тұру;

- диаметрі 63,5 мм және одан да көп бұрғылау құбырларын және оларға
қарсы жағармайы бар құбырларды ұңғымадан бағанаға және кері қарай,
сондай-ақ құбырлар олардан 0,7 м-ден астам қашықтықта орналасқан кезде
арнайы ілмектер (сөрелерде тұрған ілмектер, бекітілуі тиіс) көмегімен жұмыс
полаттарына жылжытуға;

- бағана қойғыштың жанында ұңғыма сағасы жағынан бағана
қойғыштың шетіне сүйреген кезде бағананың төменгі шетін жұмысшыға
лақтырудың алдын алатын шектеулі бұрғы орнату.

Бұрғылау бригадасының іс-қимылдарының келісімділігі-қауіпсіз
жұмыстың кепілі. Түсіру-көтеру операцияларын орындау кезінде бұрғылау
қондырғысының машинисі:

- бұрғылау бригадасының барлық мүшелерінің жұмыс қауіпсіздігін
бақылау;

- станок жүкшығырын элеватормен жұмыстар аяқталғаннан кейін ғана
қосу

жұмыс істеушілердің бұрғылау бағанасынан (ұңғыма осінен) қауіпсіз
қашықтыққа кетуін орнату және алу;

- аспаптар бойынша таль жүйесіне түсетін жүктемені бақылау (таль
жүйесі мен мұнараның жүк көтергіштігінен асатын жүктеме кезінде құрал-
сайманды шайқалтуға тыйым салынады);

- снарядтың төмен түсуі мен көтерілуін аз жылдамдықпен бірқалыпты
орындау;

- ұңғыма оқпанының барлық кемерлеріндегі бұрғылау тізбегін түсіру
жылдамдығын баяулату (жынысты бұзатын құралдың аз диаметріне өту,
сыналарды ауытқу мүмкіндігі және т.б.);

- жоғарғы шығырмен жұмыс істегенде тек оның сигналынан кейін ғана
шығырды қосу керек.

Машинистің көмекшісі бұрғылау тізбегінің қозғалысы кезінде ұңғыма
сағасынан 1 м кем емес қашықтыққа кетуі тиіс, ал элеваторды білтемен
көтергенде бағанақойғышынан 1,5 м кем емес қашықтыққа кетуі тиіс.

Түсіру немесе көтеру кезінде кездейсоқ тоқтаған бұрғылау бағанасын
қолмен (құбыр кілтімен) таль арқаны толық тартқаннан кейін бұрау керек, ал
бағананы шарнирлі қамытқа немесе астарлы ашаға орнатқаннан кейін ғана
бұрау (бұрау) керек. Ұңғымада бұрғылау снаряды кездейсоқ тоқтаған кезде
элеватор мен астарлы ашаға немесе топсалы қамытқа снаряд орнатылғанға
дейін оны бағыттауға, алып тастауға және киюге тыйым салынады.
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау станогының тораптары мен механизмдерін дұрыс және

қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі бұрғылау станогы
машинисінің міндеттерін сипаттаңыз.

2. Оқшаулағыш қорғаныс құралдарының көмегімен ток өткізгіш
бөліктерде кернеуді алмай жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.

3. Діңгекті көтеру және түсіру алдында не істеу керек?
4. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде операциялардың орындалу реттілігін

сипаттаңыз.

1.1.14 Ауысымды қабылдау және тапсыру

Бұрғылау қондырғысының машинисі (ауысым басшысы) ауысымды
тапсыру-қабылдау кезінде жұмыс орындары мен жабдықтардың жай-күйін,
жұмысқа дайындық кезінде қол астындағылардың еңбекті қорғау талаптарын
сақтауын тексеруге міндетті. Толық құрамында болмаған жағдайда ауысым
жұмысқа кірісуге тыйым салынады. Бұл туралы бұрғылау шеберіне дереу
хабарлау керек.

Жеке қорғаныс құралдарын сыртқы қараумен тексеру:
а) арнайы киім мен арнайы аяқ киімнің жарамдылығы (өлшемдерге

сәйкестігі);
б) қорғаныс көзілдіріктерінің тұтастығы мен ақаусыздығы;
в) қорғаныс каскасының бүтіндігі мен жарамдылығы (жарықтардың,

сынықтардың және көпіршіктердің болмауы) касканың ішкі жабдығы оның
мөлшерін реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді және бас бұрылғанда және
көлбеу күйде жұмыс істегенде касканың орнын ауыстыруға жол бермеуі тиіс.
Иек белдігі ұзындығы бойынша реттелуі тиіс, ал бекіту тәсілі оны тез
ажырату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Каска корпусының сыртқы беті
тегіс, жарықсыз және көпіршіксіз болуы тиіс. Соққыға ұшыраған, сондай-ақ
корпусына немесе ішкі жабдықтарына зақым келген каскалар ауыстырылуы
тиіс.;

г) есту органдарын қорғау құралдары (беруштер, құлаққаптар)
қолданар алдында тазалыққа тексеру (шу деңгейі 80 Дцб-дан артық болғанда
міндетті түрде қолдану);

д) респиратор таза, жарамды күйде болуы және қызметкердің тыныс
алуын қиындатпай ауаның сенімді сүзілуін қамтамасыз етуі тиіс (сүзетін
беттің тазалығы мен тұтастығы тексеріледі – ашық дақтар, жолақтар, басқа
біртекті емес болғанда респиратор жарамсыз);

е) жұмыстарды жүргізу үшін қажетті қорғаныс құралдарының
жарамдылығы: диэлектрлік қолғаптар, галоштар немесе боттар; сақтандыру
арқаны бар сақтандыру белдіктері және т.б. (оларда сынау күні көрсетілген
таңбаның болуы). Белгіленген сынақтардан өтпеген немесе сынақ мерзімі
өткен қорғау құралдарын тікелей мақсаты бойынша емес, кернеуі қорғаныш
құралдары есептелген электр қондырғыларында пайдалануға тыйым
салынады.
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау станогының тораптары мен механизмдерін дұрыс және

қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі бұрғылау станогы
машинисінің міндеттерін сипаттаңыз.

2. Оқшаулағыш қорғаныс құралдарының көмегімен ток өткізгіш
бөліктерде кернеуді алмай жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.

3. Діңгекті көтеру және түсіру алдында не істеу керек?
4. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде операциялардың орындалу реттілігін

сипаттаңыз.

1.1.14 Ауысымды қабылдау және тапсыру

Бұрғылау қондырғысының машинисі (ауысым басшысы) ауысымды
тапсыру-қабылдау кезінде жұмыс орындары мен жабдықтардың жай-күйін,
жұмысқа дайындық кезінде қол астындағылардың еңбекті қорғау талаптарын
сақтауын тексеруге міндетті. Толық құрамында болмаған жағдайда ауысым
жұмысқа кірісуге тыйым салынады. Бұл туралы бұрғылау шеберіне дереу
хабарлау керек.

Жеке қорғаныс құралдарын сыртқы қараумен тексеру:
а) арнайы киім мен арнайы аяқ киімнің жарамдылығы (өлшемдерге

сәйкестігі);
б) қорғаныс көзілдіріктерінің тұтастығы мен ақаусыздығы;
в) қорғаныс каскасының бүтіндігі мен жарамдылығы (жарықтардың,

сынықтардың және көпіршіктердің болмауы) касканың ішкі жабдығы оның
мөлшерін реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді және бас бұрылғанда және
көлбеу күйде жұмыс істегенде касканың орнын ауыстыруға жол бермеуі тиіс.
Иек белдігі ұзындығы бойынша реттелуі тиіс, ал бекіту тәсілі оны тез
ажырату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Каска корпусының сыртқы беті
тегіс, жарықсыз және көпіршіксіз болуы тиіс. Соққыға ұшыраған, сондай-ақ
корпусына немесе ішкі жабдықтарына зақым келген каскалар ауыстырылуы
тиіс.;

г) есту органдарын қорғау құралдары (беруштер, құлаққаптар)
қолданар алдында тазалыққа тексеру (шу деңгейі 80 Дцб-дан артық болғанда
міндетті түрде қолдану);

д) респиратор таза, жарамды күйде болуы және қызметкердің тыныс
алуын қиындатпай ауаның сенімді сүзілуін қамтамасыз етуі тиіс (сүзетін
беттің тазалығы мен тұтастығы тексеріледі – ашық дақтар, жолақтар, басқа
біртекті емес болғанда респиратор жарамсыз);

е) жұмыстарды жүргізу үшін қажетті қорғаныс құралдарының
жарамдылығы: диэлектрлік қолғаптар, галоштар немесе боттар; сақтандыру
арқаны бар сақтандыру белдіктері және т.б. (оларда сынау күні көрсетілген
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Қорғаныс құралдарын міндетті мерзімдік сынау мерзімдері:
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құралдарын қарап, кірден тазарту керек, ал олардың бетін ылғалдағанда
мұқият сүртіп, құрғатыңыз.

Жұмыс түрлеріне сәйкес арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және басқа
да жеке қорғану құралдарын кию. Бұрғылау қондырғысында жұмыс
істейтіндердің барлығы қорғаныс каскаларында болуы тиіс. Киім барлық
түймелерге бекітілуі және ілінетін ұштары болмайтындай етіп салынуы тиіс.
Арнайы киімнің жеңдерін кептіруге жол берілмейді. Қорғаныш каскасы иек
белдігіне түймеленеді. Киімді түйреуішпен, инемен шыңдамаңыз, киімнің
қалтасында өткір, сынатын заттарды ұстамаңыз.

Техникалық құжаттаманың болуын және толтырылуын, медициналық
дәрі қобдишасының жинақталуын тексеру.

Механикалық айналмалы бұрғылау кезінде: А) станоктың, төменгі
қысқыш патрон мен шпиндельдің, жұмыс алаңдарының қоршауларының
бар–жоғын және жарамдылығын; Б) ілінісу муфтасы рычагының
бекіткіштерінің және жылдамдық қорабын ауыстырып қосу рычагтарының,
шығыр тежегішінің және шығыр тежегіші рычагының бекіткіш
құрылғысының, бақылау-өлшеу аспаптарының, таль блогын шаюға қарсы
құралдың, шлангіні жетекші құбырға батыруға қарсы құралдың
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жарамдылығын; в) бұрғылау мұнарасының жай-күйін, оның ұңғыма
аузының, талдық блоктың бағыттаушы

Жетекті қозғалтқыштарды іске қосар алдында жетекті механизмнің
ілінісу муфтасын ажыратып, қозғалатын және айналатын бөлшектердің
қоршауларының болуын және жарамдылығын тексеріп, оларда бөгде
заттардың жоқтығына көз жеткізу керек. Осыдан кейін ескерту сигналы
беріледі және іске қосылады.

Ақаулықтар мен еңбекті қорғаудың бұзылуы анықталған жағдайда,
ауысымды қабылдайтын бұрғылау қондырғысының машинисі (ауысым
басшысы) жұмысқа кіріспей, ауысым күшімен оларды жою, ал егер мұны
істеу мүмкін болмаса, бұрғылау журналына тиісті жазба жасап, ақаулықтар
мен бұзушылықтар туралы бұрғылау шеберіне немесе техникалық қадағалау
адамына дереу баяндауы тиіс.Ауысымды қабылдау ауысымды қабылдайтын
машинистің қолымен ресімделеді.Қалған бұрғылау жұмысшылары
ауысымды қабылдау кезінде:а) қоршаулардың, сақтандырғыш клапанның
және бұрғылау сорғысының манометрінің болуын және жарамдылығын
тексеруі тиіс; б) айдау шлангісін бекітуге арналған, оның құбыр айналасына
оралуы және соңғысын өздігінен бұрау кезінде сальникпен бірге құлау
мүмкіндігін болдырмайтын құрылғылар; в) құбыр айналмалы, бағана
қойғыш, элеватор және қажетті қол аспабы; г) өрт сөндіру құралдары; д)
бұдан басқа, бұрғылау ғимаратының шатырында және сөрелерде бөгде
заттардың жоқтығына көз жеткізу, бұрғылау ғимаратындағы еденнің
тазалығын, қабылдау көпірін, сондай-ақ құбырларды сақтауға арналған
стеллаждардың жай-күйін тексеру.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Еңбекті қорғау бұзылыстары мен ақаулықтары анықталған кезде

ауысымды қабылдайтын бұрғылау қондырғысы машинисінің (ауысым
басшысы) шараларын сипаттаңыз?

2. Бұрғылау қондырғысында жұмыс істейтіндер қорғаныш
каскаларында болуы тиіс пе?

3. Ауысым толық құрамында болмаған жағдайда не істеу керек?
4. Техникалық құжаттаманың болуын және толтырылуын,

медициналық дәрі қобдишасының жинақталуын тексеру.

1.2 Бұрғылаудың қажетті режимдері

1.2.1 Бұрғылаудың технологиялық режимдері

Роторлы бұрғылаудың технологиялық режимінің параметрлерін
геологиялық қиманың жыныстарының сипатын, қолданылатын жабдықтың
техникалық мүмкіндіктерін және алдыңғы қатарлы бұрғылау
бригадаларының тәжірибесін назарға ала отырып таңдау керек.
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Осьтік жүктеме қашау түрін, жыныстардың механикалық қасиеттерін,
сондай-ақ бұрғылау режимінің басқа параметрлерін ескере отырып
белгіленеді.

Алғашқы 5-10 минут ішінде шарошкалы қашаулардың тіректерін өңдеу
үшін төмен осьтік жүктеме кезінде жұмыс істеу керек.

Ұңғыманың механикалық жылдамдығы қашаудың жүктемесінің белгілі
бір шегіне дейін артуымен көтерілетінін ескеру керек.

Роторлы бұрғылау кезінде снарядтың айналу жиілігі 1,7-ден 5 С-1 дейін
қабылданады және жыныстың сипатына және ұңғыманың тереңдігіне сәйкес
таңдалады.

Жұмсақ жыныстар қашаудың үлкен жиіліктерінде және шағын осьтік
жүктемеде бұрғылау керек. Қатты жыныстарда снарядтың айналу жиілігі
азаяды, ал қашаудың жүктемесі артады.

Ұңғыма тереңдігінің өсуімен, сондай-ақ абразивті жыныстарды
бұрғылау кезінде снарядтың айналу жиілігі азаяды.

Жұмсақ жыныстарда шлам түзілуінің қарқындылығы үлкен, сондықтан
сұйықтықтың көтерілетін ағыны жылдамдығының мәні қатты жыныстарды
бұрғылауға қарағанда үлкен болуы тиіс.

Егер роторлық бұрғылау процесінде технологиялық режим
параметрлерінің кез келгенін басқаларын өзгертпей ауыстыруға болады, онда
турбиналық бұрғылау кезінде қалғандары, айдалатын жуу сұйықтығының
мөлшері тәуелді негізгі параметр. Бұрғылаушының жуу сұйықтығын беруді
өзгертуі снарядтың айналу жиілігінің және қашауға қоса берілетін осьтік
жүктеменің өзгеруіне әкеледі.

Шаю сұйықтығының тұрақты шығыны кезінде қашауға осьтік
жүктеменің ұлғаюы турбобур білігінің айналу жиілігінің автоматты түрде
азаюын тудырады. Қашауға осьтік жүктеменің біртіндеп өзгеруімен айналу
жиілігін табуға болады, онда қуаты және т.б., турбобурмен дамытылған,
сондай-ақ ұңғыманы тереңдетудің механикалық жылдамдығы максималды
шамаға жетеді. Қатты жыныстарда бұрғылау кезінде қашауға жүктеме
артады, ал жұмсақ жыныстарда-азаяды. Қашау тозатындықтан, рейстің
басында таңдалған осьтік жүктемені оны өзгерту арқылы мерзімді тексеру
қажет.

Турбиналық бұрғылау кезінде қашаудың айналу жиілігі, айдалатын
шаю сұйықтығы мен осьтік жүктеме мөлшерінің өзгеруімен реттелетін,
әдетте, 5-12 с-1-ге тең болады.

Қаттылығы бойынша ауысатын ұңғыма жыныстарын кесіп өткен кезде
қашаудың айналу жиілігі бұрғылаушыға қарамастан, тіпті айдалатын жуу
сұйықтығы мен осьтік жүктеменің тұрақты мөлшері кезінде де өзгереді.

Турбобурдың тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін жуу сұйықтығының
шығыны оның техникалық сипаттамасымен анықталады. Бұрғыланған
жыныстан забойды тазалау үшін қажетті жуу сұйықтығының мөлшері
жыныстың бұрғысына байланысты 0,8-1,5 м/с қабылданатын өрлемелі
ағынның жылдамдығы бойынша анықталады.
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылаудың роторлық және турбиналық әдістері кезіндегі бұрғылау

режимінің параметрлері арасындағы ара қатынас.
2. Бұрғылаудың оңтайлы режимін әзірлеу.
3. Арнайы бұрғылау режимі.
4. Режим параметрлерінің өзара қарым-қатынасы.

1.2.2 Бұрғылау жағдайларының өзгеру белгілері

Ұңғыманың конструкциясы өнімді қабаттың аралығында мұнай мен
газдың ұңғымаға түсуінің ең жақсы жағдайларын және мұнай-газ
шоғырының қабаттық энергиясын неғұрлым тиімді пайдалануды қамтамасыз
етуі тиіс. Өнімді қабаттың аралығында ұңғыманың дұрыс құрылымын таңдау
келесі міндеттер шешіледі:

- өнімді қабатты құрғатудың ең жақсы жағдайларын қамтамасыз ету;
- ұзақ сусыз өндіруді қамтамасыз ететін өнімді қабатқа ұңғыманы

тереңдетудің шамасы;
- өнімді қабаттарды жақын орналасқан сулы қабаттардан оқшаулау;
- өнімді қабатты цементтеу кезінде тампонаждық ерітіндінің зиянды

әсерінен қорғау немесе коллектор-жыныстың өткізгіштігіне осы әсердің жан-
жақты төмендеуі.

Барлық осы міндеттерді шешу жиынтығында нақты жағдайлардың
үлкен әртүрлілігімен күрделенеді. Кен шоғырларының құрылысына,
коллектор-жыныстың литологиялық құрамына, оның ұңғыма
қабырғаларындағы орнықтылығына, қабаттық қысымға, өнімді қабаттың
мұнаймен немесе газбен қанығуына байланысты әр түрлі ашу сұлбалары
қолданылады. Соңғы уақытта өнімді қабатты көлденең ұңғымамен ашу
сұлбасы үлкенірек болады. Бұл жағдайда өнімді қабаттың төбесіне дейін
көлденең ұңғыманың бағыттаушы учаскесі пайдалану бағанасымен
бекітіледі, ал өнімді қабатта орналасқан көлденең ұңғыманың соңғы аралығы
көп жағдайда (тұрақты коллектор) ашық қалады немесе тесілген жасырын
бағанамен (құйрық) бекітіледі. Сирек жағдайларда қабаттың су жаруын
жүргізу кезінде жасырын баған түсірілуі және цементтелуі мүмкін, содан
кейін оны берілген аралықтарда перфорациялайды. Өнімді қабатты ашу
бойынша жобада таңдалған сұлбаның негіздемесі беріледі және оның негізгі
өлшемдері көрсетіле отырып, графикалық көрінісі жүргізіледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Өнімді қабаттың аралығында ұңғыманың дұрыс құрылымын таңдау

кезінде қандай міндеттер шешіледі?
2. Мұнай мен газдың өнімді қабатын ашу сұлбаларын сипаттаңыз.
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылаудың роторлық және турбиналық әдістері кезіндегі бұрғылау

режимінің параметрлері арасындағы ара қатынас.
2. Бұрғылаудың оңтайлы режимін әзірлеу.
3. Арнайы бұрғылау режимі.
4. Режим параметрлерінің өзара қарым-қатынасы.

1.2.2 Бұрғылау жағдайларының өзгеру белгілері

Ұңғыманың конструкциясы өнімді қабаттың аралығында мұнай мен
газдың ұңғымаға түсуінің ең жақсы жағдайларын және мұнай-газ
шоғырының қабаттық энергиясын неғұрлым тиімді пайдалануды қамтамасыз
етуі тиіс. Өнімді қабаттың аралығында ұңғыманың дұрыс құрылымын таңдау
келесі міндеттер шешіледі:

- өнімді қабатты құрғатудың ең жақсы жағдайларын қамтамасыз ету;
- ұзақ сусыз өндіруді қамтамасыз ететін өнімді қабатқа ұңғыманы

тереңдетудің шамасы;
- өнімді қабаттарды жақын орналасқан сулы қабаттардан оқшаулау;
- өнімді қабатты цементтеу кезінде тампонаждық ерітіндінің зиянды

әсерінен қорғау немесе коллектор-жыныстың өткізгіштігіне осы әсердің жан-
жақты төмендеуі.

Барлық осы міндеттерді шешу жиынтығында нақты жағдайлардың
үлкен әртүрлілігімен күрделенеді. Кен шоғырларының құрылысына,
коллектор-жыныстың литологиялық құрамына, оның ұңғыма
қабырғаларындағы орнықтылығына, қабаттық қысымға, өнімді қабаттың
мұнаймен немесе газбен қанығуына байланысты әр түрлі ашу сұлбалары
қолданылады. Соңғы уақытта өнімді қабатты көлденең ұңғымамен ашу
сұлбасы үлкенірек болады. Бұл жағдайда өнімді қабаттың төбесіне дейін
көлденең ұңғыманың бағыттаушы учаскесі пайдалану бағанасымен
бекітіледі, ал өнімді қабатта орналасқан көлденең ұңғыманың соңғы аралығы
көп жағдайда (тұрақты коллектор) ашық қалады немесе тесілген жасырын
бағанамен (құйрық) бекітіледі. Сирек жағдайларда қабаттың су жаруын
жүргізу кезінде жасырын баған түсірілуі және цементтелуі мүмкін, содан
кейін оны берілген аралықтарда перфорациялайды. Өнімді қабатты ашу
бойынша жобада таңдалған сұлбаның негіздемесі беріледі және оның негізгі
өлшемдері көрсетіле отырып, графикалық көрінісі жүргізіледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Өнімді қабаттың аралығында ұңғыманың дұрыс құрылымын таңдау

кезінде қандай міндеттер шешіледі?
2. Мұнай мен газдың өнімді қабатын ашу сұлбаларын сипаттаңыз.

  
 

1.2.3 Геологиялық-техникалық нарядтың мақсаты мен құрамы

Ұңғыма құрылысына негізгі құжат болып табылатын техникалық жоба
әзірленеді. Ол ауданның геологиясын, ұңғыманы өткізу технологиясын және
бұрғылаудың техникалық жабдықталуын көрсетеді. Техникалық жоба жеке
ұңғымалар (жеке деп аталады) немесе ұңғымалар тобы (топтық деп аталады)
үшін жасалады. Техникалық жобаға геологиялық-техникалық наряд (ГТН)
қоса беріледі. ГТН-бұл ұңғыманы бұрғылау барысында басшылыққа
алынатын бұрғылау бригадасының жедел жұмыс жоспары. ГТН геологиялық
және техникалық (технологиялық) бөліктерден тұрады (1.2.3.1-сурет).

Негізінде ГТН:
- ұңғымалар құрылысының ауданы туралы қолда бар геологиялық

ақпарат;
- ұңғыманың әзірленген жобалық құрылымы;
- таңдалған бұрғылау жабдығы, құрал және бақылау өлшеу аспаптары;
- бұрғылаудың әзірленген технологиясы;
- ұңғымада белгіленген геофизикалық, гидрогеологиялық және басқа да

зерттеулер;
- ұңғымада қажетті арнайы жұмыстарды анықтаудан құралады.
Геологиялық-техникалық нарядтың әрбір бұрғылау орнында болуы

қажет, ал оның параметрлерін жұмыс бригадасының мүшелері орындауы
тиіс.

ГТҚ өндірістік ұйымның бұрғылау жөніндегі геологы мен инженері
әзірлейді және оны бас инженер бекітеді. ГТН барлық бағандары бойынша
жобалық және нақты деректер енгізілуі тиіс. Ұңғыманы бұрғылау процесінде
әрбір рейстен кейін бұрғылау қондырғысының машинисі мен геолог нарядты
толтырады.
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ГЕОЛОГИЯЛЫҚ – ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТ

Сурет 1.2.3.1 – Геологиялық-техникалық наряд
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ГЕОЛОГИЯЛЫҚ – ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТ

Сурет 1.2.3.1 – Геологиялық-техникалық наряд

  
 

Бұдан басқа, нарядтың геологиялық бөлігінде ұңғыманың құрылымы
сипатталады. Пайдалану тізбегі үшін герметикалығын сынау тәсілі, сондай-
ақ тесіктерді ату аралығы және олардың саны көрсетіледі.

Нарядтың техникалық бөлігі мынадай нұсқауларды қамтиды:
- қашау түрі және оның мөлшері;
- әрбір типті және өлшемдегі қашау рейстер саны;
- аспаптың айналым саны (роторлы бұрғылау кезінде);
- қашаудың осьтік жүктемесі;
- бұрғылау сорғыларының жұмыс режимі (цилиндрлік төлкелердің

диаметрі, өнімділігі мен қысымы).
Одан әрі түсіру-көтеру операциялары бойынша нұсқаулар (тальдік

жүйенің жабдықталуы), шығыр білтелерінің саны келтіріледі. Бұдан басқа,
шегендеу құбырлары бағанасын түсіру алдында ұңғыма оқпанын кеңейту
аралықтары көрсетіледі.

ГТН жоғарғы бөлігінде ұңғыма бойынша жалпы деректер беріледі:
ұңғыма орналасқан кен орнының атауы; ұңғыманың нөмірі және бұрғылау
мақсаты; жобалық тереңдігі және горизонт. Содан кейін бұрғылау
жабдығының тізбесі келтіріледі. Арнайы кестеде ұңғыманың қандай
бұрғылау құбырларымен бұрғыланатыны көрсетіледі. ГТН ұңғымасын
бұрғылау барысында тиісті рұқсатпен ғана өзгеруі мүмкін. ГТН – дан басқа
бұрғылау бригадасына нұсқаулық-технологиялық карта беріледі, онда осы
ұңғыманы бұрғылау кезінде жоғары техникалық-экономикалық
көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша ұсынымдар келтіріледі. Бұл ұсыныстар
технологиялық мәселелерден басқа ұйымдық мәселелерді де қамтиды.

Геологиялық-техникалық нарядтың пішіні бойынша кішігірім
айырмашылықтар және тіпті атаулары болуы мүмкін, бірақ олардың негізгі
мазмұны бірдей болып қалады.

ГТН басқа ұңғыманы салу кезінде бұрғылау журналы жүргізіледі.
Бұрғылау журналы әрбір ауысымда толтырылады, онда барлық жүргізілген
жұмыстар, олардың ұзақтығы, бұрғылау қондырғысы машинисінің
ескертулері мен ұсыныстары және басқа да мәліметтер тіркеледі. ГТН-да
және бұрғылау журналында нақты мәліметтердің болуы бұрғылаудың
технологиялық режимі параметрлерінің шамаларын дұрыс беруге,
жабдықтың авариясыз жұмыс істеуін және ұңғыманы салуды қамтамасыз
етуге, техникалық басшының барлық нұсқауларының орындалуын бақылауға
мүмкіндік береді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қандай құжаттар болған жағдайда ұңғыманы бұрғылау басталуы

мүмкін?
2. Геологиялық-техникалық нарядтың қандай деректері бар?
3. Қандай бастапқы құжаттар бұрғылау бригадасы жүргізеді? Олардың

әрқайсысының мәні мен мазмұны қандай?
4. Геологиялық-техникалық нарядтың мақсаты.
5. ГТН-да көрсетілетін негізгі көрсеткіштер.
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6. Ұңғыманың құрылымы дегеніміз не?

1.2.4 Шаю сұйықтықтарының қасиеттері

Жуу сұйықтықтарының негізгі технологиялық қасиеттеріне мыналар
жатады: тығыздығы г/см3 – жуу сұйықтығының көлемі бірлігінің салмағы.
Ерітінді тығыздығы ұңғыма қабырғаларының тұрақтылығына әсер етеді. Жуу
сұйықтығының тығыздығы нақты тау-кен-техникалық жағдайларға
байланысты. Жуу сұйықтығының тығыздығы үлкен репрессия (ұңғымадағы
гидростатикалық қысым мен қабаттағы қысымның арасындағы
айырмашылық) есебінен қабаттың гидрожарылуы мүмкін, аз кезде ұңғыма
оқпанына үлкен депрессия (қабаттық қысым мен ұңғымадағы
гидростатикалық қысымның арасындағы айырмашылық) есебінен су, мұнай
немесе газ жарылып кетуі мүмкін, сондай-ақ тұрақсыз жыныстарды бұрғылау
кезінде опырылу мүмкін. Тығыздық ареометрлер немесе рычагты таразы
арқылы өлшенеді. Дала жағдайында АГ–1 , АВП–1 ареометрлері жиі
қолданылады, олардың әрекет ету принципі бірдей су көлемдерінің
тығыздығын және зерттелетін жуу сұйықтығын салыстыруға негізделген
(1.2.4.1 сурет).

Иінтіректі таразылар иіннің бір шетінде бекітілген таразы қарама-
қарсы ұшынан қарсы салмақтармен теңестіріледі, ал жылжымалы жүк
градуирленген шкаланың бойымен еркін қозғала алады. Бекітілген көпіршікті
деңгей таразыны теңестіруге көмектеседі.

Тұтқырлық Т, с-ішкі үйкеліс күші есебінен шаю сұйықтығының
гидравликалық кедергісінің сипаттамасы. Бұрғылау кезінде ең аз
тұтқырлықты сақтау керек. Тұтқырлықтың азаюымен сұйықтықтың
айналуына, ұңғыманың сақиналы кеңістігіндегі қысымның жоғалуына
энергетикалық шығындарды төмендетеді, кенжарды шламнан тазарту
жақсарады.

Пикнометр П-1 Ареометр АБР-1 М Металды
рычагты таразы

Сурет 1.2.4.1 - Жуу сұйықтығының тығыздығын анықтауға арналған аспаптар

Динамикалық, пластикалық және шартты тұтқырлық болып бөлінеді.
Динамикалық тұтқырлығы құрылым құрмайтын ерітінділер үшін (тұщы және
тұзды су), пластикалық – құрылым түзетін ерітінділер үшін (сазды
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6. Ұңғыманың құрылымы дегеніміз не?

1.2.4 Шаю сұйықтықтарының қасиеттері

Жуу сұйықтықтарының негізгі технологиялық қасиеттеріне мыналар
жатады: тығыздығы г/см3 – жуу сұйықтығының көлемі бірлігінің салмағы.
Ерітінді тығыздығы ұңғыма қабырғаларының тұрақтылығына әсер етеді. Жуу
сұйықтығының тығыздығы нақты тау-кен-техникалық жағдайларға
байланысты. Жуу сұйықтығының тығыздығы үлкен репрессия (ұңғымадағы
гидростатикалық қысым мен қабаттағы қысымның арасындағы
айырмашылық) есебінен қабаттың гидрожарылуы мүмкін, аз кезде ұңғыма
оқпанына үлкен депрессия (қабаттық қысым мен ұңғымадағы
гидростатикалық қысымның арасындағы айырмашылық) есебінен су, мұнай
немесе газ жарылып кетуі мүмкін, сондай-ақ тұрақсыз жыныстарды бұрғылау
кезінде опырылу мүмкін. Тығыздық ареометрлер немесе рычагты таразы
арқылы өлшенеді. Дала жағдайында АГ–1 , АВП–1 ареометрлері жиі
қолданылады, олардың әрекет ету принципі бірдей су көлемдерінің
тығыздығын және зерттелетін жуу сұйықтығын салыстыруға негізделген
(1.2.4.1 сурет).

Иінтіректі таразылар иіннің бір шетінде бекітілген таразы қарама-
қарсы ұшынан қарсы салмақтармен теңестіріледі, ал жылжымалы жүк
градуирленген шкаланың бойымен еркін қозғала алады. Бекітілген көпіршікті
деңгей таразыны теңестіруге көмектеседі.

Тұтқырлық Т, с-ішкі үйкеліс күші есебінен шаю сұйықтығының
гидравликалық кедергісінің сипаттамасы. Бұрғылау кезінде ең аз
тұтқырлықты сақтау керек. Тұтқырлықтың азаюымен сұйықтықтың
айналуына, ұңғыманың сақиналы кеңістігіндегі қысымның жоғалуына
энергетикалық шығындарды төмендетеді, кенжарды шламнан тазарту
жақсарады.

Пикнометр П-1 Ареометр АБР-1 М Металды
рычагты таразы

Сурет 1.2.4.1 - Жуу сұйықтығының тығыздығын анықтауға арналған аспаптар

Динамикалық, пластикалық және шартты тұтқырлық болып бөлінеді.
Динамикалық тұтқырлығы құрылым құрмайтын ерітінділер үшін (тұщы және
тұзды су), пластикалық – құрылым түзетін ерітінділер үшін (сазды

  
 

ерітінділер), шартты тұтқырлығы – далалық жағдайларда кез келген
ерітінділер үшін өлшенеді.

Шартты тұтқырлықты Марштың стандартты далалық вискозиметрінің
көмегімен анықтайды (1.2.4.2-сурет), оның әрекет ету принципі құйғыш
арқылы сұйықтықтың стандартты көлемінің (500 см3) өту уақытын бекітуге
негізделген. Отандық және шетелдік тәжірибе жуу сұйықтықтары үшін
шартты тұтқырлығы 1,4 г/см3 30 с аспауы тиіс, ал 1,4 г/см3жоғары – 45 с
аспауы тиіс екенін көрсетеді. Марш вискозиметрі, кен орындарында
көпжылдық пайдалану үшін, бұрғылау ерітінділерінің шартты тұтқырлығын
анықтаудың жедел және сапалы әдісі ретінде өзін берік көрсетті. Марш
шұңқырының жез шығу тесігі дәл консистенциялық көрсеткіштерді
қамтамасыз ете отырып, коррозияға ұшырамайды. Өлшеу кружкасы Марш
вискозиметрін пайдаланған кезде бұрғылау ерітіндісінің көлемін анықтауға
арналған. Кружка берік, сынбайтын пластиктен орындалады.

Статикалық ығысу кернеуі (СНС), дПа – сұйықтықтардың тыныштық
жағдайында құрылым түзумен тұндыру қабілеті және араластыру кезінде
қозғалмалы күйге өту. Ерітінділердің бұл қасиеттері тиксотропия деп
аталады. СНС жоғары болған сайын, шламды, ауырлатқышты, газды
өлшенген күйде сақтайды. Дегенмен, СНС жоғары мәндері гидравликалық
кедергіні арттырады, бұл қабаттың гидрожарылуын тудыруы мүмкін. Шаю
сұйықтығының жұтылуын жою кезінде ғана СНС көрсеткішінің жоғарылауы
орынды.

Пластикалық Марш вискозиметрі және
өлшеуіш кружка

Вискозиметр ВБР-2

Сурет 1.2.4.2 - Жуу сұйықтығының тұтқырлығын анықтауға арналған аспаптар

Статикалық ығысу кернеуі 0,2 айн/мин жылдамдығымен айналатын
сыртқы цилиндрдің бұрғылау ерітіндісіне батырылған аспаптың ішкі
цилиндрінің бүйір бетінде пайда болатын ең үлкен жанасу кернеу ретінде
ВСН – 3 немесе СНС – 2 (1.2.4.3 сурет) аспаптарымен өлшенеді.Өлшеу 1
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және 10 минуттан кейін қайталанады, бұл ретте алынған мәндер тиісінше
СНС1және СНС10 деп белгіленеді.

СНС1және СНС10 қатынасы құрылымның уақыт бойынша нығаю
қарқындылығын сипаттайды. Аталған көрсеткіштерден басқа бұрғылау
ерітінділерінің құрылымдық-механикалық қасиеттері тиксотропия
коэффициентімен (формула 10) сипатталады.

Кт = СНС10 / СНС1.   (10)

1 мин (СНС1, дПа) кейін жылжудың статикалық кернеуінің талап
етілетін шамасы мынадай формула 11бойынша анықталуы мүмкін.

СНС1 = 5[2 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−110𝑑𝑑𝑑𝑑)]𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜌𝜌𝜌𝜌п − 𝜌𝜌𝜌𝜌), (11)

мұнда: d-бұрғыланған жыныстың тән бөлшектерінің шартты диаметрі,
м; тиісінше жыныстың және бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3.

Ф сүзу көрсеткіші, мл(см3) – сұйықтықтың сұйық фазаны сүзу және
әртүрлі өткізгіштіктегі сүзу қабықтарын қалыптастыру қабілеті.

Забойға енетін фильтрат забойды тазалау үшін қолайлы жағдай
жасайды және жыныстың қирауына қарсылығын әлсіретеді.

Сурет 1.2.4.3 – СНС-2 аспабы
1 – тіреуіш; 2 – жіп орнату үшін тығын; 3 – конусты төлке; 4 – серпімді

жіп; 5 – қорғайтын металл түтік; 6 – 1 град бағалы бөлінуімен шкала; 7 –
жіптерді бекітуге арналған бұранда; 8 – өлшеу цилиндрі; 9 – сыртқы стакан; 10
– айналмалы тірек; 11 – жалпы плита; 12 – орнату бұрандалары; 13 – жетек; 14-

көрсеткіш
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және 10 минуттан кейін қайталанады, бұл ретте алынған мәндер тиісінше
СНС1және СНС10 деп белгіленеді.

СНС1және СНС10 қатынасы құрылымның уақыт бойынша нығаю
қарқындылығын сипаттайды. Аталған көрсеткіштерден басқа бұрғылау
ерітінділерінің құрылымдық-механикалық қасиеттері тиксотропия
коэффициентімен (формула 10) сипатталады.

Кт = СНС10 / СНС1.   (10)

1 мин (СНС1, дПа) кейін жылжудың статикалық кернеуінің талап
етілетін шамасы мынадай формула 11бойынша анықталуы мүмкін.

СНС1 = 5[2 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−110𝑑𝑑𝑑𝑑)]𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜌𝜌𝜌𝜌п − 𝜌𝜌𝜌𝜌), (11)

мұнда: d-бұрғыланған жыныстың тән бөлшектерінің шартты диаметрі,
м; тиісінше жыныстың және бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3.

Ф сүзу көрсеткіші, мл(см3) – сұйықтықтың сұйық фазаны сүзу және
әртүрлі өткізгіштіктегі сүзу қабықтарын қалыптастыру қабілеті.

Забойға енетін фильтрат забойды тазалау үшін қолайлы жағдай
жасайды және жыныстың қирауына қарсылығын әлсіретеді.

Сурет 1.2.4.3 – СНС-2 аспабы
1 – тіреуіш; 2 – жіп орнату үшін тығын; 3 – конусты төлке; 4 – серпімді

жіп; 5 – қорғайтын металл түтік; 6 – 1 град бағалы бөлінуімен шкала; 7 –
жіптерді бекітуге арналған бұранда; 8 – өлшеу цилиндрі; 9 – сыртқы стакан; 10
– айналмалы тірек; 11 – жалпы плита; 12 – орнату бұрандалары; 13 – жетек; 14-

көрсеткіш

  
 

Алайда, жоғары сүзу қабілеті тұрақсыз және өткізгіш жыныстарды
бұрғылау кезінде төгілуге, ұңғыма қабырғаларының құлауына әкеледі. Сүзу
көрсеткіші ВМ-6 құралының көмегімен өлшенеді.

Көлемі 44 см2 қағаз сүзгісі арқылы сүзу кезінде және 30 мин ішінде 0,1
МПа қысымның ауытқуы кезінде шаю сұйықтығынан бөлінген сүзу көлемі
сүзу көрсеткіші болып табылады.

Кәсіптік зертханалар жағдайында және бұрғылауда бұрғылау шаю
сұйықтығының сүзгіш қабығының үйкеліс коэффициентін анықтау үшін
майлау қоспаларының тиімділігін анықтау және күрделі жағдайларда
бұрғылаудың технологиялық процесіне операциялық араласуды анықтау
мақсатында КТК-2 аспабы тағайындалған (1.2.4.4 -сурет).

СО2 қысым модулімен үстелдік
сүзгі-пресс.

КТК-2 аспабы

Сурет 1.2.4.4 - Сүзу көрсеткішін анықтауға арналған аспаптар

Құмның құрамы жуу сұйықтығының әр түрлі минералды құрамның ірі
дисперсті фракцияларымен ластану дәрежесін сипаттайды. «Құм» деп
аталатын бұл фракциялардың болуы бұрғылау сорғысының және бұрғылау
құбырларының жұмысына теріс әсер етеді, бұл олардың мерзімінен бұрын
абразивті тозуын тудырады. Сонымен қатар, құмның көп мөлшері кенжарда
қатты сүзгіш қабықтың пайда болуына әкеледі, ол ұңғыманың кенжарынан
шламды алып тастауын қиындатады.

Жалпы құмның, сондай-ақ сазды ерітінді сынамасындағы жуылған
құмның пайыздық құрамын анықтау үшін ОМ тұндырғышы қызмет етеді
(1.2.4.5-сурет).
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Сурет 1.2.4.5 - ОМ-2 тұндырғышы

Тұндырғышқа құмның құрамын анықтау үшін 50 см3 жуу сұйықтығы
мен 450 см3 су құяды. Ішіндегіні мұқият араластырады. 1 мин өткеннен кейін
құмның жоғарғы шекарасына қарсы шкала бойынша санауды алады. Шкала
бойынша екі еселенген есептеу мәні жуу сұйықтығындағы құмның құрамын
пайызбен береді. Қалыпты жуу сұйықтықтарында құм мөлшері 3-5 % аспауы
керек.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жуу сұйықтықтарының негізгі қасиеттері.
2. Жуу сұйықтығының тығыздығы. Оның бұрғылау процесіне әсері.
3. Шаю сұйықтығының шартты (көрінетін) және құрылымдық

(пластикалық) тұтқырлығы. Олардың бұрғылау процесіне әсері .
4. Сүзу (су жіберу) көрсеткіші және жуу сұйықтығының саз

қабығының қалыңдығы. Олардың ұңғыманы салу процесіне әсері.
5. Жуу сұйықтығының тұрақтылығы мен седиментациясы. Олардың

ұңғыманы салу процесіне әсері.
6. Шаю сұйықтығының статикалық ығысу кернеуі (СНС). Оның

ұңғыманы салу процесіне әсері.
7. Жуу сұйықтығының динамикалық ығысу кернеуі. Оның ұңғыманы

салу процесіне әсері.

1.2.5 Жағдайларды ескере отырып, бұрғылаудың қажетті
режимдері

Бұрғылау режимінің оңтайлы параметрлерін таңдау үшін осы алаңда
немесе ұқсас тау-кен-геологиялық жағдайлары бар басқа да алаңдарда тірек-
технологиялық ұңғымаларды бұрғылауды зерттеу нәтижелері
пайдаланылады.

Қатты қорытпалы коронкаға осьтік жүктеме Pт.к(кН)

Рт.к = ро𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝                                              (12)

мұнда: ро - өтімді жыныстардың қасиеттеріне, сондай-ақ коронка
кескіштерінің нысанына сәйкес қабылданатын коронканың негізгі кескішіне
меншікті жүктеме (1.2.5.1-кесте); 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝-коронкадағы негізгі кескіштердің
немесе ендірмелердің саны.
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Сурет 1.2.4.5 - ОМ-2 тұндырғышы

Тұндырғышқа құмның құрамын анықтау үшін 50 см3 жуу сұйықтығы
мен 450 см3 су құяды. Ішіндегіні мұқият араластырады. 1 мин өткеннен кейін
құмның жоғарғы шекарасына қарсы шкала бойынша санауды алады. Шкала
бойынша екі еселенген есептеу мәні жуу сұйықтығындағы құмның құрамын
пайызбен береді. Қалыпты жуу сұйықтықтарында құм мөлшері 3-5 % аспауы
керек.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жуу сұйықтықтарының негізгі қасиеттері.
2. Жуу сұйықтығының тығыздығы. Оның бұрғылау процесіне әсері.
3. Шаю сұйықтығының шартты (көрінетін) және құрылымдық

(пластикалық) тұтқырлығы. Олардың бұрғылау процесіне әсері .
4. Сүзу (су жіберу) көрсеткіші және жуу сұйықтығының саз

қабығының қалыңдығы. Олардың ұңғыманы салу процесіне әсері.
5. Жуу сұйықтығының тұрақтылығы мен седиментациясы. Олардың

ұңғыманы салу процесіне әсері.
6. Шаю сұйықтығының статикалық ығысу кернеуі (СНС). Оның

ұңғыманы салу процесіне әсері.
7. Жуу сұйықтығының динамикалық ығысу кернеуі. Оның ұңғыманы

салу процесіне әсері.

1.2.5 Жағдайларды ескере отырып, бұрғылаудың қажетті
режимдері

Бұрғылау режимінің оңтайлы параметрлерін таңдау үшін осы алаңда
немесе ұқсас тау-кен-геологиялық жағдайлары бар басқа да алаңдарда тірек-
технологиялық ұңғымаларды бұрғылауды зерттеу нәтижелері
пайдаланылады.

Қатты қорытпалы коронкаға осьтік жүктеме Pт.к(кН)

Рт.к = ро𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝                                              (12)

мұнда: ро - өтімді жыныстардың қасиеттеріне, сондай-ақ коронка
кескіштерінің нысанына сәйкес қабылданатын коронканың негізгі кескішіне
меншікті жүктеме (1.2.5.1-кесте); 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝-коронкадағы негізгі кескіштердің
немесе ендірмелердің саны.

  
 

ро ≥ рш𝐹𝐹𝐹𝐹к, мұнда ро - штамп бойынша қаттылық, МПа; 𝐹𝐹𝐹𝐹к - кескіштің
жыныспен жанасу ауданы, м2.

Кесте 1.2.5.1 - Қатты қорытпалы бұрғылау коронкасына 1 негізгі
кескішке (кескіш кірістіруге) ұсынылатын жүктемелер

Бұрғылау бойынша
жыныстардың санаты

Кескішке жүктеме, кН
қабырғалы және кескіш
коронкалар (М, СМ, СТ)

өздігінен қайралатын
коронкалар (СА)

1 0,4÷0,5 -
II 0,4÷0,5 -
III 0,5÷0,6 -
IV 0,6÷0,8 -
V 0,6÷0,8 1÷1,2
VI 0,8÷1 1,2÷1,4
VII 1÷1,2 1,4÷1,6

VII-IX - 1,6÷1,8

Жарылған және абразивті жыныстарда бұрғылау кезінде ұсынылған
мәндер 30%-ға дейін азаяды.

Ұңғымаларды үлкен осьтік жүктемені (15 кН-ден астам) жасауды талап
ететін үлкен диаметрлі қатты қорытпалы коронкалармен (93-151 мм)
бұрғылау кезінде, сондай-ақ ұңғыма оқпанының майысуына ықпал ететін
геологиялық жағдайларда бағаналы снаряд пен бұрғылау құбырларының
арасында УБТ орнату қажет.

Коронканың айналу жиілігі (мин-1) коронканың қабылданған
айналмалы жылдамдығының шамасы ω бойынша есептеледі

n = 60ω
πDср

(13)

мұнда: Dср - коронканың орташа диаметрі, Dср = (Dк+d)/2 (Dк және d
және – коронканың сыртқы және ішкі диаметрлері.

Қатты қорытпалар үшін ұсынылған ω жылдамдығы төменде
келтірілген

Коронкалар Қабырғалы Кескіш Өздігінен қайралатын
ω, м/с 0,7-1,5 1-2,0 0,7-1,5

Абразивті жыныстарда бұрғылау кезінде коронка кескіштерінің тез
тозуын болдырмау үшін ең төменгі айналмалы жылдамдықты, бірақ кескішке
меншікті жүктеменің жоғарғы шектерін қабылдау ұсынылады. Төменгі
шектерін жарылған жыныстарда бұрғылау кезінде де қабылдау керек.

II-IV санатты жұмсақ жыныстарды бұрғылау кезінде бұрғы бойынша
айналудың шекті жиілігі мынадай мәндерден аспауы тиіс.

Коронканың сыртқы диаметрі, мм 93 112 132 151
айналу жиілігінің шекті мәні, мин 500 400 350 300
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Қатты қабаттар бар жұмсақ жыныстарды бұрғылау кезінде (немесе
қойтас пен галечниктерді қосқанда) көрсетілген мәндер кішірейтілуі тиіс.
Егер қатты қорытпалы коронканың диаметрі аз болса (диаметрі 59, 46 және
36 мм коронкалар кіші диаметрлі коронкалар болып саналады), қосымша
әсер алу үшін айналу жиілігін арттыру керек.

Коронканың тең айналмалы жылдамдығы кезінде диаметрі кіші
коронканың жұмыс істеуі кезінде ең жақсы нәтижеге қол жеткізіледі, бірақ
үлкен айналу жиілігі (пм=Dб/Dм өрнектерінен анықталады, мұнда пм және тб-
кіші диаметрге сәйкес коронканың айналу жиілігі Dм және үлкен диаметр Dб,
мин-1)

Аз диаметрлі коронкалармен қатты балқитын бұрғылау кезінде режим
параметрлерін таңдау үшін жоғарыда келтірілген деректерді пайдалануға
болады, бірақ СА типті коронкалардың жылдамдығын қосымша әсерді алу
үшін 1,6 – 2,0 м/с шегінде қабылдау керек.

Коронканың диаметрінің азаюымен оның меншікті қарулануы артады,
ал кескіштердің санын азайту кенжарды жабатын кескіштердің тобына
жүктемені арттыруға мүмкіндік береді. Сондықтан, аз диаметрлі
коронкалармен бұрғылау процесінде кенжардың ауданы бірлігіне үлестік
жүктемелер кейбір қатты жыныстарды бұзу үшін қажетті шектен асып түседі,
бұл бұрғылау көрсеткіштерін жақсартуды қамтамасыз етеді: механикалық
жылдамдық пен коронкаға проходканың өсуі. Бұл қатты қорытпа
коронкаларды бұрылудың жоғары категорияларының жыныстарын бұзу үшін
(IX дейін қоса алғанда, ал алмаз коронкалармен біріктіріп-қатты
жыныстарда) қолдану нәтижесінде тиімді пайдалану саласын кеңейтеді.

Шаю сұйықтығының шығынын шамамен qр меншікті шығыны
бойынша анықтауға болады (кесте 1.2.5.2)

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷к (14)

мұндағы: 𝐷𝐷𝐷𝐷к - коронкадиаметрі, см

Кесте 1.2.5.2 - Шаю сұйықтығының меншікті шығыны

Коронка түрі
Меншікті шығын, л/мин·см

Бұрғылау бойынша жыныстардың санаты
I-II III-IV V VI VI1-VIII

М 8-14 12-16 - - -
СМ,СТ - 12-16 10-14 8-12 6-8
СА - - - 8-12 6-8

Жұмсақ жыныстарда бұрғылау кезінде (бұрғылау бойынша I-IV
санатты) qр мәні ең жоғары болуы тиіс, бұл параметрді таңдау керн
шығуының ең үлкен пайызын алу талабымен шектелмейді. Орташа қаттылық
және қатты жыныстарда коронкаға осьтік жүктемені және оның айналу
жиілігін арттырумен бұрғылау кезінде сұйықтықтың айналмалы ағынының
шығындарын арттыру қажет.
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Қатты қабаттар бар жұмсақ жыныстарды бұрғылау кезінде (немесе
қойтас пен галечниктерді қосқанда) көрсетілген мәндер кішірейтілуі тиіс.
Егер қатты қорытпалы коронканың диаметрі аз болса (диаметрі 59, 46 және
36 мм коронкалар кіші диаметрлі коронкалар болып саналады), қосымша
әсер алу үшін айналу жиілігін арттыру керек.

Коронканың тең айналмалы жылдамдығы кезінде диаметрі кіші
коронканың жұмыс істеуі кезінде ең жақсы нәтижеге қол жеткізіледі, бірақ
үлкен айналу жиілігі (пм=Dб/Dм өрнектерінен анықталады, мұнда пм және тб-
кіші диаметрге сәйкес коронканың айналу жиілігі Dм және үлкен диаметр Dб,
мин-1)

Аз диаметрлі коронкалармен қатты балқитын бұрғылау кезінде режим
параметрлерін таңдау үшін жоғарыда келтірілген деректерді пайдалануға
болады, бірақ СА типті коронкалардың жылдамдығын қосымша әсерді алу
үшін 1,6 – 2,0 м/с шегінде қабылдау керек.

Коронканың диаметрінің азаюымен оның меншікті қарулануы артады,
ал кескіштердің санын азайту кенжарды жабатын кескіштердің тобына
жүктемені арттыруға мүмкіндік береді. Сондықтан, аз диаметрлі
коронкалармен бұрғылау процесінде кенжардың ауданы бірлігіне үлестік
жүктемелер кейбір қатты жыныстарды бұзу үшін қажетті шектен асып түседі,
бұл бұрғылау көрсеткіштерін жақсартуды қамтамасыз етеді: механикалық
жылдамдық пен коронкаға проходканың өсуі. Бұл қатты қорытпа
коронкаларды бұрылудың жоғары категорияларының жыныстарын бұзу үшін
(IX дейін қоса алғанда, ал алмаз коронкалармен біріктіріп-қатты
жыныстарда) қолдану нәтижесінде тиімді пайдалану саласын кеңейтеді.

Шаю сұйықтығының шығынын шамамен qр меншікті шығыны
бойынша анықтауға болады (кесте 1.2.5.2)

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷к (14)

мұндағы: 𝐷𝐷𝐷𝐷к - коронкадиаметрі, см

Кесте 1.2.5.2 - Шаю сұйықтығының меншікті шығыны

Коронка түрі
Меншікті шығын, л/мин·см

Бұрғылау бойынша жыныстардың санаты
I-II III-IV V VI VI1-VIII

М 8-14 12-16 - - -
СМ,СТ - 12-16 10-14 8-12 6-8
СА - - - 8-12 6-8

Жұмсақ жыныстарда бұрғылау кезінде (бұрғылау бойынша I-IV
санатты) qр мәні ең жоғары болуы тиіс, бұл параметрді таңдау керн
шығуының ең үлкен пайызын алу талабымен шектелмейді. Орташа қаттылық
және қатты жыныстарда коронкаға осьтік жүктемені және оның айналу
жиілігін арттырумен бұрғылау кезінде сұйықтықтың айналмалы ағынының
шығындарын арттыру қажет.

  
 

Бұрғылау режимінің жобаланған параметрлері бұрғылаудың жоғары
механикалық жылдамдығын қамтамасыз етуі тиіс. Соңғысы өзара және тау
жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттерімен байланысты,
бұрғылау режимінің параметрлеріне байланысты.

Н.И. Любимов 𝜌𝜌𝜌𝜌м
𝜉𝜉𝜉𝜉біріккен көрсеткішін пайдалана отырып, әр түрлі

коронкалармен бұрғылаудың күтілетін жылдамдығын орнатуды ұсынды.

𝜗𝜗𝜗𝜗м = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒о𝜌𝜌𝜌𝜌м
𝜉𝜉𝜉𝜉 (15, а)

мұнда: k – пропорционал коэффициенті, k = 82-90 ұсақ кескіш
коронкалар үшін, K=24-31 өздігінен қайралатындар үшін; ω-жынысты
талқандағыш құралдың айналмалы жылдамдығы,с-1; р0 - негізгі кескіштерге
жүктеме, кН; ұсақ кескіштер үшін ξ = -1,16 және өздігінен айдалатын
коронкалар үшін ξ = -0,79 дәреже көрсеткішіξ.

Рейстің ұтымды ұзақтығының өлшемі һр рейсінің жалпы уақытына
қатынасы, яғни бұрғылаудың рейстік жылдамдығы (м/сағ.)

vp=hp/(t+T). (15, б)

мұндағы: t – рейс үшін таза бұрғылау уақыты, сағ; T-түсіру-көтеру
және қосымша операцияларға арналған уақыт, сағ.

(12) формуласы желінген жынысты бұзатын құрал-саймандар үшін ғана
қолданылады. Шарошкалы қашаулар қар–-жарақтың тозуынан емес,
тіректердің тозуынан жиі ауыстырылады.

Бұрғылаудың оңтайлы уақыты(рейстің тоқтау уақыты) t0 бұрғылаудың
лездік механикалық жылдамдығы vммәнінен vp(vм≈vp). Мәніне дейін
төмендеу сәтімен анықталады.

Тәжірибелік есеп: Егер коронка мен бұрғылау құбырларының
диаметрі V-VI –санатты доломит пен әктаста СМ типті қатты қорытпалы
коронкамен бұрғылау режимінің негізгі параметрлерін таңдау: Dк =93 мм
(ішкі – 75 мм); бұрғы құбырларының диаметрі dт=50мм; коронкада𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝=21
негізгі кескіштері бар.

Шешімі. Кесте 7 сәйкес қабылдаймызро =0,8 кН 1 кескішке.

Коронкіге жүктеме Рт.к=0,7·21=14,7 кН.

Коронканың орташа диаметрі Dср=(93·10-3+75·10-3)/2=84·10-3м.

ω=1,5 м/с қабылдап, формула 13 бойынша айналу жиілігін анықтаймыз

n =
60 ∗ 1,5

3,14 ∗ 84 ∗ 10−3
= 341 мин −1
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14-ші формула бойынша, qp=13 л/мин болса, Q=13-9,3≈120 л/мин
болады.

Ұңғыма бойынша ағынның қозғалыс жылдамдығының әркелкілігін
ескеретін коэффициент kн=1,2 және өрлемелі ағынның жылдамдығы vв=0,35
м/с отырып, бұрғыланған жыныстың бөлшектерін шығаруды қамтамасыз
ететін жуу агентінің талап етілетін шығынын табамыз.

𝑄𝑄𝑄𝑄 =l,2·3,14/4(0,0932-0,052) ·0,35=2·10-3 м3/с,
немесе

Q=2·10-3·103·60= 120 л/мин.

1.2.6 Бұрғылау кезінде түрлі жағдайлар

Бұрғылау қондырғысында және ұңғымада аспапты көтеру және түсіру
процесінде технологиялық процестің қалыпты ағымын бұзатын әртүрлі
штаттан тыс жағдайлар туындауы мүмкін. Барлық штаттан тыс жағдайларды
бұрғылаушының объектіні басқару бойынша дұрыс емес іс-әрекеттері
нәтижесінде туындайтын жағдайларға және ұңғымадағы геологиялық
жағдайға және жабдықтардың тозуына байланысты жағдайларға бөлуге
болады.

Құралды түсіру және көтеру процесін басқару кезінде бұрғылаушының
дұрыс емес әрекеттері нәтижесінде туындайтын жағдайлар, олардың сыртқы
белгілері мен жағдайлардан шығу тәсілдері төменде сипатталған.

Бұрғылаушы бұл жағдайларды көрсететін аспаптар бойынша таниды.
Ұңғымадағы геологиялық жағдайдың шиеленісуіне және жабдықтардың
тозуына байланысты жағдайларға:

1. тал арқанының үзілуі;
2. бұрғылау бағанасының үзілуі;
3. көрінісі;
4. сіңіру;
5. құралды ұстап қалу;
6. құралдың керілуі
7. құралдың көтеріліп созылуы.
Жағдайдың болуын және оның түрін бұрғылаушы пост көрсететін

аспаптарды көрсететін СПО процесінің параметрлерін өзгерту бойынша
таниды. Төменде жағдайлардың белгілері сипатталған.

Көрінісі
Көрініс қабаттық қысым ашылған өнімді қабаттың тереңдігінде

кенжардан едәуір асып кеткен кезде пайда болады. Бұл жағдайдың себептері
мынадай болуы мүмкін:

- бастапқы параметрлерді орнату кезінде «циркуляциялық жүйе»
пультінде ауыстырып қосқышпен орнатылған ұңғымадағы бұрғылау
ерітіндісі тығыздығының жеткіліксіз шамасы;

  
 



81

14-ші формула бойынша, qp=13 л/мин болса, Q=13-9,3≈120 л/мин
болады.

Ұңғыма бойынша ағынның қозғалыс жылдамдығының әркелкілігін
ескеретін коэффициент kн=1,2 және өрлемелі ағынның жылдамдығы vв=0,35
м/с отырып, бұрғыланған жыныстың бөлшектерін шығаруды қамтамасыз
ететін жуу агентінің талап етілетін шығынын табамыз.

𝑄𝑄𝑄𝑄 =l,2·3,14/4(0,0932-0,052) ·0,35=2·10-3 м3/с,
немесе

Q=2·10-3·103·60= 120 л/мин.

1.2.6 Бұрғылау кезінде түрлі жағдайлар

Бұрғылау қондырғысында және ұңғымада аспапты көтеру және түсіру
процесінде технологиялық процестің қалыпты ағымын бұзатын әртүрлі
штаттан тыс жағдайлар туындауы мүмкін. Барлық штаттан тыс жағдайларды
бұрғылаушының объектіні басқару бойынша дұрыс емес іс-әрекеттері
нәтижесінде туындайтын жағдайларға және ұңғымадағы геологиялық
жағдайға және жабдықтардың тозуына байланысты жағдайларға бөлуге
болады.

Құралды түсіру және көтеру процесін басқару кезінде бұрғылаушының
дұрыс емес әрекеттері нәтижесінде туындайтын жағдайлар, олардың сыртқы
белгілері мен жағдайлардан шығу тәсілдері төменде сипатталған.

Бұрғылаушы бұл жағдайларды көрсететін аспаптар бойынша таниды.
Ұңғымадағы геологиялық жағдайдың шиеленісуіне және жабдықтардың
тозуына байланысты жағдайларға:

1. тал арқанының үзілуі;
2. бұрғылау бағанасының үзілуі;
3. көрінісі;
4. сіңіру;
5. құралды ұстап қалу;
6. құралдың керілуі
7. құралдың көтеріліп созылуы.
Жағдайдың болуын және оның түрін бұрғылаушы пост көрсететін

аспаптарды көрсететін СПО процесінің параметрлерін өзгерту бойынша
таниды. Төменде жағдайлардың белгілері сипатталған.

Көрінісі
Көрініс қабаттық қысым ашылған өнімді қабаттың тереңдігінде

кенжардан едәуір асып кеткен кезде пайда болады. Бұл жағдайдың себептері
мынадай болуы мүмкін:

- бастапқы параметрлерді орнату кезінде «циркуляциялық жүйе»
пультінде ауыстырып қосқышпен орнатылған ұңғымадағы бұрғылау
ерітіндісі тығыздығының жеткіліксіз шамасы;

  
 

- ашылған өнімді қабаттың гидродинамикалық жағдайлары бойынша
аспапты көтеру жылдамдығының шектеулерінен асып түсуі-аспапты көтеру
жылдамдығын азайтуды талап етеді.

- аспапты көтеру кезінде ұңғымадағы ерітінді деңгейінің төмендеуі
салдарынан немесе ерітіндіні сіңіру нәтижесінде кенжарлық қысымның
азаюы.

Сыртқы белгілер:
- қабылдау ыдыстарындағы ерітінді деңгейінің тұрақты өсуі және

аспапты түсіру немесе көтеру басталғанға дейін тапсырманың бастағаннан
кейін шығу шығынының болуы;

- аспапты ұңғымадан көтергенде, көтерілген құбырлардың көлемінен аз
құюдың талап етілетін көлемі.

Сіңіру
Жұту кезінде туындайды асқан түп қысымы қаттық. Бұл жағдайдың

себептері мынадай болуы мүмкін: Сіңіру түп қысымы қабаттық қысымнан
асып кеткен кезде пайда болады

Бұл жағдайдың себептері мынадай болуы мүмкін:
- параметрлердің бастапқы мәндерін орнату кезінде ұңғымаға кіре

берістегі бұрғылау ерітіндісі тығыздығының үлкен шамасы;
- аспапты түсіру жылдамдығын шектеуден асып кету – бұл себеп түсіру

жылдамдығын азайтуды талап етеді.
Сыртқы белгілер:
- құралды ұңғымаға түсіру кезінде бұрғылау ерітіндісінің

ығыстырылатын көлемі (ыдыстардағы көлемнің өсуі түсірілген құбырлардың
көлемінен аз).

Тал арқанының үзілуі
Тал арқанының үзілуі тальдік жүйені шамадан тыс жүктеу кезінде

туындайды. Бұл жағдай бұрғылау тізбегін ұстау кезінде, егер жүкшығыр
уақытында өшірілмесе, Таль жүйесінің жүктемесі кезінде туындауы мүмкін.

Сыртқы белгілер:
- ілгектегі салмақ датчигі көрсеткіштерінің күрт төмендеуі және

элеватордың құлауы (Талдық блоктың орналасуы 0 м-ге тең). Бұл жағдайды
түзету мүмкін емес, сондықтан имитация тоқтатылады. АЖҚ дағдыларын
пысықтау барысында бұрғылаушы басқаруға байланысты түрлі қателіктерге
жол бере алады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау кезінде штаттан тыс жағдайлар қандай болады?
2. Ұңғымадағы геологиялық жағдайдың асқынуымен және жабдықтың

тозуымен байланысты жағдайларды атаңыз.
3. Көріністің пайда болу себептерін атаңыз.
4. Жұтылу себептерін атаңыз.
5. Тал арқанының үзілу себептерін атаңыз.
6. Құралдың отырғызу және керілу себептерін атаңыз.
7. Құралдың қысып қалу себептерін атаңыз.
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1.2.7 Геологиялық-техникалық наряд

Ұңғымаға ГТН бойынша белгілі бір мақсаттағы шегендеу бағаналары
түсіріледі: бағыттауыш, кондуктор, аралық (техникалық) бағаналар (олар
бірнеше болуы мүмкін) және пайдалану бағанасы.

Тәжірибелік есеп:
Шегендеу бағандарының санын және олардың түсу тереңдігін анықтау
1. Бағыттауыш: түсу тереңдігі 40м.
2. Кондуктор: түсу тереңдігі 800м.
3. Пайдалану бағанасы: түсу тереңдігі 2330м.
Шегендеу бағаналарының саны және олардың түсу тереңдігі туралы

деректер 1.2.7.1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.2.7.1 - Шегендеу бағаналарының саны және оларды түсіру тереңдігі
Бағана атауы Түсіру тереңдігі, м

Тік бойынша Діңгек бойынша
Бағыттауыш 40 40
Кондуктор 800 800

Пайдалану тізбегі 2330 2330

Ұңғыманың диаметрлерін және шегендеу бағандарды есептеу.
Ұңғыманың шегендеу бағандарының диаметрлерін есептеу төменнен

жоғарыға қарай жүзеге асырылады. Бұл жағдайда ұңғыманың күтілетін
дебитіне байланысты таңдалатын пайдалану бағанының диаметрі бастапқы
болып табылады.

1. Пайдалану бағанының диаметрі Dэк.н,, күтілетін ағынды Q=150м3

күн ескере отырып қабылдаймыз:

Dэк.н = 168мм;

Әрбір бағанға арналған ұңғыманың диаметрі бағанның габариттік
мөлшерін (муфталар бойынша) және муфта мен ұңғыма қабырғалары
арасындағы ұсынылған саңылауды ескере отырып есептеледі.

Пайдалану бағанына бұрғылау үшін Dэк.д.расч қашаудың есептік диаметрі
мына формула бойынша есептеледі:

Dэк д расч ≥ Dэк.м + Δ                                      (1)

где, Dэк м = 187,7мм, шегендеу құбырдың сыртқы диаметрі; Δ = 25мм,
ұңғыма оқпаны мен баған муфтасы диаметрінің айырмасы 187,7+25=212,7мм

Dэк д расч = 215,9мм,

PDC қашауын, қашау диаметрін таңдаймыз Dэк д = 215,9мм.
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1.2.7 Геологиялық-техникалық наряд

Ұңғымаға ГТН бойынша белгілі бір мақсаттағы шегендеу бағаналары
түсіріледі: бағыттауыш, кондуктор, аралық (техникалық) бағаналар (олар
бірнеше болуы мүмкін) және пайдалану бағанасы.

Тәжірибелік есеп:
Шегендеу бағандарының санын және олардың түсу тереңдігін анықтау
1. Бағыттауыш: түсу тереңдігі 40м.
2. Кондуктор: түсу тереңдігі 800м.
3. Пайдалану бағанасы: түсу тереңдігі 2330м.
Шегендеу бағаналарының саны және олардың түсу тереңдігі туралы

деректер 1.2.7.1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.2.7.1 - Шегендеу бағаналарының саны және оларды түсіру тереңдігі
Бағана атауы Түсіру тереңдігі, м

Тік бойынша Діңгек бойынша
Бағыттауыш 40 40
Кондуктор 800 800

Пайдалану тізбегі 2330 2330

Ұңғыманың диаметрлерін және шегендеу бағандарды есептеу.
Ұңғыманың шегендеу бағандарының диаметрлерін есептеу төменнен

жоғарыға қарай жүзеге асырылады. Бұл жағдайда ұңғыманың күтілетін
дебитіне байланысты таңдалатын пайдалану бағанының диаметрі бастапқы
болып табылады.

1. Пайдалану бағанының диаметрі Dэк.н,, күтілетін ағынды Q=150м3

күн ескере отырып қабылдаймыз:

Dэк.н = 168мм;

Әрбір бағанға арналған ұңғыманың диаметрі бағанның габариттік
мөлшерін (муфталар бойынша) және муфта мен ұңғыма қабырғалары
арасындағы ұсынылған саңылауды ескере отырып есептеледі.

Пайдалану бағанына бұрғылау үшін Dэк.д.расч қашаудың есептік диаметрі
мына формула бойынша есептеледі:

Dэк д расч ≥ Dэк.м + Δ                                      (1)

где, Dэк м = 187,7мм, шегендеу құбырдың сыртқы диаметрі; Δ = 25мм,
ұңғыма оқпаны мен баған муфтасы диаметрінің айырмасы 187,7+25=212,7мм

Dэк д расч = 215,9мм,

PDC қашауын, қашау диаметрін таңдаймыз Dэк д = 215,9мм.

  
 

2. Кондуктордың диаметрі ұсынылған саңылаулармен оның ішіндегі
пайдалану бағанына бұрғылау үшін қашаудың өту жағдайынан таңдалады.

Кондуктордың ішкі диаметрінің өзгеру диапазоны Dk.вн формула
бойынша анықталады

Dk.вн = Dэк д + 13мм, (2) Dk вн = 228,7мм;16

Dk н = 269,9мм;

Қашаудың есептік диаметрі

Dк.д.расч = Dк м + Δ = 269.9+25мм=294,9, (3)

PDC қашауын, қашау диаметрін таңдаймыз Dк д = 295,3мм.

3. Бағыттауыштың диаметрі оның ішінде ұсынылған саңылаулары бар
кондуктор үшін бұрғылау үшін қашаудың өту жағдайынан таңдалады. Dk вн
бағыттауыштың ішкі диаметрінің өзгеру диапазоны формула бойынша
анықталады

Dн.вн = Dк.д + 10мм=294,9+10=304,9

Dн.вн = 306,9мм; Dн н = 351мм;

Қашаудың есептік диаметрі

Dн.д.расч = Dн м + Δ = 351+39=390мм. PDC қашауын, қашау диаметрін
таңдаймыз Dн.д = 393,7мм.

Ұңғыманың конструкциясын есептеу деректері 1.2.7.2-кестеде
келтірілген.

Кесте 1.2.7.2 - Ұңғыманың конструкциясы
Шегендеу

бағанының атауы

Діңгек бойынша
орнату

аралығы, м

Діңгек бойынша
цементтеу
аралығы, м

Шегендеу
бағанының
диаметрі, мм

Қашау
диаметрі,

мм
бастап дейін бастап дейін

Бағыттауыш 0 40 0 40 298,5 393,7
Кондуктор 0 800 0 800 219,1 269,9

Пайдалану бағаны 0 2330 650 2330 146,1 188,9

1.2.8 Белгіленген бағытта ұңғымаларды бұрғылау

Бағытталған бұрғылаудың мақсаты ұңғыманың соңғы кенжарының
өнімді қабаттың алдын ала берілген нүктесіне түсуі болып табылады. Әдетте,
бұл нүкте өнімді қабаттың төбесіне қойылады және рұқсатнама шеңберінің
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орталығы болып табылады. Забой осы шеңберге түскен кезде жобалық
тапсырма орындалды деп саналады. Әр түрлі тау-геологиялық жағдайлар,
ұңғыманы тағайындау, оның тереңдігі (тігінен) үшін рұқсат шеңбері
радиусының шамасы 15-60 м шегінде ауытқиды. Көлденең ұңғымалар үшін,
егер оқпанның көлденең бөлігі екі тік және екі көлденең жазықтықпен
шектелген коридордың жобалық мәндерінің шегінен шықпаса, жоба
орындалды деп саналады. Кейде бағытталған бұрғылау ұңғыманың
авариялық, бұрқақты мұнаймен немесе газымен оқпанды өшіру үшін кесіп
өту мақсатында жүргізіледі..

Бағытталған бұрғылау арқылы шешілетін міндеттер:
1) бұталы(кустовое) алаңдардан көлбеу бағытталған ұңғымаларды

бұрғылау кезінде кен орнын игеру шығындарын төмендету (бұталы
бұрғылау);

2) фильтрация алаңын ұлғайту үшін өнімді қабатты белгілі бір
бұрышпен ашу;

3) теңізде немесе көлде орналасқан эстакадалардан, платформалардан
бірнеше ұңғымаларды өткізу;

4) қатты қиылысқан рельефі бар жер учаскелерінің астында орналасқан
өнімді қабаттарға дейін ұңғымаларды өткізу (жыралар, төбелер, таулар);

5) мұхиттардың, теңіздердің, көлдердің, өзендер мен батпақтардың
түбіндегі өнімді қабаттарды ашу;

6) бүйір оқпанын бұрғылау арқылы апаттық немесе аз өнімді
ұңғымадан басқа жаққа кету;

7) жазық сырғу(сброс) астында немесе екі параллель сырғу арасында
жатқан өнімді қабаттарды ашу;

8) оқпанның сырғу аймағынан (үзілген аймақтан) өнімді горизонт
бағытында ауытқуы;

9) тұз күмбездерінің астындағы өнімді қабаттарды олар арқылы
бұрғылаудың күрделілігіне байланысты ашу.

Бағытталған бұрғылау арнайы жасанды ауытқуларды қолданбай да
жүзеге асырылуы мүмкін – тек осы аудан үшін белгілі қисаю заңдылықтарын
есепке алу негізінде, бірақ ол көбінесе осындай құрылғыларды пайдалана
отырып жүргізіледі.

Ауытқушылықты есептеу (1.2.8.1-сурет) келесі түрде жүргізіледі.
Қаттылық қасиеттері бойынша әрбір секцияның ең жоғарғы ұзындығы
таңдалады:

𝐿𝐿𝐿𝐿1 < 1.33𝑘𝑘𝑘𝑘
                                               𝐿𝐿𝐿𝐿2 < 2.83𝑘𝑘𝑘𝑘                              (16)

мұндағы:

𝑘𝑘𝑘𝑘 = �(𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑑𝑑𝑑𝑑)4 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸/𝑞𝑞𝑞𝑞                                      (17)
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мұндағы:
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k, d, EI, q, D тиісіншеұзындығы масштабы (м), диаметрі (м), қаттылығы
(кН м2) және салмағының көлденең құрамдас бөлігі (кН/м) жуу
сұйықтығының тығыздығы және қашау диаметрі (м)

Сурет 1.2.8.1 - Ауытқушыны есептеу сұлбасы

Содан кейін ауытқу секциясының R радиусы бойынша қисайған
ұңғыма оқпанына сәйкестігін тексереді:

𝐿𝐿𝐿𝐿 ≤ 2.4�𝑅𝑅𝑅𝑅(𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑑𝑑𝑑𝑑)
𝐿𝐿𝐿𝐿 ≤ 2.828�𝑅𝑅𝑅𝑅(𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑑𝑑𝑑𝑑) (18)

Одан әрі қисайған аудармашының қисаю бұрышы анықталады (градус)

∆= arcsin �𝐿𝐿𝐿𝐿1+𝐿𝐿𝐿𝐿2
2𝑅𝑅𝑅𝑅

� + arctg 𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑑𝑑𝑑𝑑
2𝐿𝐿𝐿𝐿1

              (19)

Тәжірибелік есеп 1.Келесі шарттар үшін ауытқудың қисаю бұрышын
есептеу: қашаудың диаметрі d = 215,9 мм; d = 172 мм диаметрімен Д5-172
кенжарлық қозғалтқыш; қатаңдық EI = 4000 кН⋅м2; q = 12 кН/м; L1 = 2,5 м;
L2 = 3,7 м; ұңғыма оқпанының қисық радиусы R = 329 м, тік учаскесі және
зенитті бұрыштың жиынтық учаскесі бар жобалық профиль кезінде; жуу
сұйықтығы тығыздығының болат тығыздығына қатынасы 0,14-ге тең

Шешуі
16-формула бойынша табамыз

16 формула бойынша анықтаймыз
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Кенжар қозғалтқышының секциялары (18) формулаға сәйкес
ауытқушының серпімді қасиеттеріне қойылатын талаптарды
қанағаттандырады.

Кенжарлық қозғалтқыш секциялары қисық 329 м радиусы бар ұңғыма
оқпанына деформациясыз сыяды. (19) формулаға сәйкес

Ұңғыма оқпанының қисықтығының берілген радиусын алу үшін
1,04°қисаю бұрышымен қисайтқыш аударғысы қажет.

Ауытқыш жүйелерді талап етілетін бағытта бағдарлау.
Зенитті бұрыштың ауытқу бұрышын және бұрғылаудың азимуталды

бағытын аналитикалық анықтау өте қиын, олар графикалық жолмен
анықталуы мүмкін(1.2.8.2 сурет).

Сурет 1.2.8.2 - Ұңғымалардың азимутын өлшеудің графикалық әдісі

Кейбір О нүктесінен OA бөлігін қоя қалдырады,ол қабылданған
масштабта θ1 қашау рейсінің басында зениттік бұрыштың сандық шамасына
тең. О нүктесінен орталық ретінде, қабылданған масштабта θ2 бұрышының
сандық шамасына тең радиусы бар шеңберді жүргізеді.Ұңғыманың азимутын
өзгерту қажет А-шы нүктеден, Δα бұрышпен (рейске оқпан азимутының
өзгеруі) В және С нүктелерінде шеңбермен қиылысқанға дейін тікелей сызық
жүргізіледі.Сонда АС кесіндісінің ұзындығына тең саны θ3-ке дейін зениттік
бұрыштың бір уақытта ұлғайтылуы кезінде, Δα бұрышы, ұңғыма азимутының
берілген өзгеруін қамтамасыз ететін αу1-шы бұрышын орнату бұрышын
сипаттайды.
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Кенжар қозғалтқышының секциялары (18) формулаға сәйкес
ауытқушының серпімді қасиеттеріне қойылатын талаптарды
қанағаттандырады.

Кенжарлық қозғалтқыш секциялары қисық 329 м радиусы бар ұңғыма
оқпанына деформациясыз сыяды. (19) формулаға сәйкес

Ұңғыма оқпанының қисықтығының берілген радиусын алу үшін
1,04°қисаю бұрышымен қисайтқыш аударғысы қажет.

Ауытқыш жүйелерді талап етілетін бағытта бағдарлау.
Зенитті бұрыштың ауытқу бұрышын және бұрғылаудың азимуталды

бағытын аналитикалық анықтау өте қиын, олар графикалық жолмен
анықталуы мүмкін(1.2.8.2 сурет).

Сурет 1.2.8.2 - Ұңғымалардың азимутын өлшеудің графикалық әдісі

Кейбір О нүктесінен OA бөлігін қоя қалдырады,ол қабылданған
масштабта θ1 қашау рейсінің басында зениттік бұрыштың сандық шамасына
тең. О нүктесінен орталық ретінде, қабылданған масштабта θ2 бұрышының
сандық шамасына тең радиусы бар шеңберді жүргізеді.Ұңғыманың азимутын
өзгерту қажет А-шы нүктеден, Δα бұрышпен (рейске оқпан азимутының
өзгеруі) В және С нүктелерінде шеңбермен қиылысқанға дейін тікелей сызық
жүргізіледі.Сонда АС кесіндісінің ұзындығына тең саны θ3-ке дейін зениттік
бұрыштың бір уақытта ұлғайтылуы кезінде, Δα бұрышы, ұңғыма азимутының
берілген өзгеруін қамтамасыз ететін αу1-шы бұрышын орнату бұрышын
сипаттайды.

  
 

NOB бұрышы АВ кесіндісінің ұзындығына сан жағынан тең зениттік
бұрыштың θ3-ке дейін бір уақытта төмендеуімен Δα оқпанының азимутының
өзгеруін қамтамасыз ететін ауытқуды орнату бұрышын сипаттайды.

Бұл есептеулерді жеңілдету және жеделдету үшін кез келген
механикалық шеберханада оңай дайындалуға болатын ПО (1.2.8.3 -сурет)
аспабын пайдалануға болады. Аспап θ3 рейстің соңында зенит бұрышының
өлшемдік шкалалары бар сызғыштан (1.2.8.3, б-сурет), θ1 рейстің басында
зенит бұрышының шкалалары бар азимут пен транспортир өзгеруінен
(1.2.8.3, А-сурет), θ2 бұрышын орнату бұрышынан тұрады.

Көліктердегі көлденең шкала бойынша θ1 рейстің басында зениттік
бұрыш есептеледі. Зенит бұрышының осы мәніне сәйкес келетін тесікке
сызғыштың штифті салынады. Тасымалдаушы дөңгелек шкаласында θ2
бұрышын тіркейді, ол алдағы рейс үшін осы компонентпен терілуі мүмкін.
Сызғышты бұрумен ұңғыманың азимутын түзету үшін Δα бұрышын
орнатады. Осы операциялардан кейін сызғышта θ3 рейстің соңында
сызғыштың көлденең шкаласы мен θ2 бұрышқа сәйкес келетін жартылай
ортасы сызығының қиылысында оқпанның зениттік бұрышы есептеледі, ал
көлденең тасымалдау шкаласы мен көрсетілген қиылысу орнында нөлдік
нүктеден жүргізілген радиус арасында пайда болған бұрыштар αу ауытқуын
орнату бұрыштары болады.

Рейстің басында Зенит бұрышы 11°. Ауытқушы 10 м-ге 2°
қарқындылығы бар қисаю бұрышының күшеюін қамтамасыз етеді; рейске
қашаудың өту 30 м. Ұұңғыманың қисаю азимутын 22-ге өзгерту қажет.

Тәжірибелік есеп 2. Рейстің басында зенит бұрышы 11°. Ауытқушы 10
м-ге2°қарқындылығы бар қисаю бұрышының жиынтығын қамтамасыз етеді;
рейске қашаудың өтуі 30 м. Ұңғыманың қисаю азимутын 22-ге өзгерту қажет.

Сурет 1.2.8.3 - Ауытқуды орнату бұрышын және ұңғыманың қисаю параметрлерін
анықтауға арналған ПО аспабы
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Шешімі. Угол установки отклонителя αу = 65°, а угол в конце рейса     
θ3 = 14,7°.

Егер көлбеу ұңғыма оқпан азимутының өзгеруімен бұрғыланса, онда
ұңғыманың қисаю қарқындылығы былайша анықталады. Транспортирде
(1.2.8.3, а суретті қараңыз) θ1 рейстің басында зенит бұрышын қояды, ал осы
зенит бұрышына сәйкес келетін тесікке сызғыштың штифті салынады
(1.2.8.3, б суретті қараңыз). Сызғышта θ3 рейсінің соңында бұрыш қойылады.
Сызғыштың бұрылысымен ұңғыманың азимуты Δα рейске нақты өзгеруін
анықтайды, ал транспортирде θ3 рейстің соңында зенит бұрышының
қиылысында оқпанның қисаю қарқындылығын табады.

Тәжірибелік есеп 3. Рейстің басында Зенит бұрышы 14°, рейстің
соңында 18°, азимуттың өзгеруі 20°, рейске өту 30 м.

Шешімі.10 м өтімге оқпанның қисаю қарқындылығы 5,7 : 3 = 1,9°.
СТЭ және СТТ телеметрикалық аппаратурасының көмегімен

ауытқушылықтарды бағдарлаудың типтік сұлбалары 1.2.8.4-суретте
көрсетілген. Суреттен ауытқуды орнату бұрышын есептеу ауытқушының
нөлдік белгілерін ығыстыру бұрыштарын γжәне УГИ тереңдік өлшеу
құрылғысын қосудың екі нұсқасында мүмкін екендігін көруге болады.

Ауытқуды тік ұңғымада бағдарлау қажет болған жағдайда орнату
бұрышы былайша анықталады. Нөлдік белгілерін γығыстыру бұрыштарының
және ұңғыманың берілген жобалық азимутыныңαпр сомасын есептейді

∑ = 𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝛼𝛼𝛼𝛼пр1 (20)

Содан кейін жүйені кенжарға түсіргеннен кейін «азимут» және «ауытқыш»
аспаптары бойынша көрсеткіш алынады және оларды жинақтайды:

Сурет 1.2.8.4 - Ауытқышты орнату бұрышын анықтау:

I-Σ > 360° кезінде; II-Σ < 360° кезінде; 1 –УГИ «О» белгісі; 2-берілген
бағыт; 3 – ауытқу белгісі; 4-апсидалды жазықтық

∑ = 𝛼𝛼𝛼𝛼аз + 𝜑𝜑𝜑𝜑от2 (21)
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Шешімі. Угол установки отклонителя αу = 65°, а угол в конце рейса     
θ3 = 14,7°.

Егер көлбеу ұңғыма оқпан азимутының өзгеруімен бұрғыланса, онда
ұңғыманың қисаю қарқындылығы былайша анықталады. Транспортирде
(1.2.8.3, а суретті қараңыз) θ1 рейстің басында зенит бұрышын қояды, ал осы
зенит бұрышына сәйкес келетін тесікке сызғыштың штифті салынады
(1.2.8.3, б суретті қараңыз). Сызғышта θ3 рейсінің соңында бұрыш қойылады.
Сызғыштың бұрылысымен ұңғыманың азимуты Δα рейске нақты өзгеруін
анықтайды, ал транспортирде θ3 рейстің соңында зенит бұрышының
қиылысында оқпанның қисаю қарқындылығын табады.

Тәжірибелік есеп 3. Рейстің басында Зенит бұрышы 14°, рейстің
соңында 18°, азимуттың өзгеруі 20°, рейске өту 30 м.

Шешімі.10 м өтімге оқпанның қисаю қарқындылығы 5,7 : 3 = 1,9°.
СТЭ және СТТ телеметрикалық аппаратурасының көмегімен

ауытқушылықтарды бағдарлаудың типтік сұлбалары 1.2.8.4-суретте
көрсетілген. Суреттен ауытқуды орнату бұрышын есептеу ауытқушының
нөлдік белгілерін ығыстыру бұрыштарын γжәне УГИ тереңдік өлшеу
құрылғысын қосудың екі нұсқасында мүмкін екендігін көруге болады.

Ауытқуды тік ұңғымада бағдарлау қажет болған жағдайда орнату
бұрышы былайша анықталады. Нөлдік белгілерін γығыстыру бұрыштарының
және ұңғыманың берілген жобалық азимутыныңαпр сомасын есептейді

∑ = 𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝛼𝛼𝛼𝛼пр1 (20)

Содан кейін жүйені кенжарға түсіргеннен кейін «азимут» және «ауытқыш»
аспаптары бойынша көрсеткіш алынады және оларды жинақтайды:

Сурет 1.2.8.4 - Ауытқышты орнату бұрышын анықтау:

I-Σ > 360° кезінде; II-Σ < 360° кезінде; 1 –УГИ «О» белгісі; 2-берілген
бағыт; 3 – ауытқу белгісі; 4-апсидалды жазықтық

∑ = 𝛼𝛼𝛼𝛼аз + 𝜑𝜑𝜑𝜑от2 (21)

  
 

Бұрау бұрышы қосынды бұрыштардың айырмашылығы ретінде
анықталады:

𝛽𝛽𝛽𝛽 = ∑ −∑21 (22)

Егер бұрыштардың айырмашылығы теріс болса, онда
𝛽𝛽𝛽𝛽 = 360 − (∑ −∑ )21 (23)

Бұрғылау құбырларының бағанасы β бұрышына байланысты болғаннан
кейін, «ауытқушы» және «азимут» аспаптарының бағыттағыштары сомасы Σ1
тең және одан 360°айырмашылығы бар бөліктерде орнатылуы тиіс. Егер
бағананы бұрау бұрышына байланысты бұрыштардың сомасы сәйкес
келмесе, онда бағананы жылжытумен және айналдырумен осы теңдікке қол
жеткізу қажет.

Тәжірибелік есеп4. Бастапқы деректер: αпр = 250°, γ = 30°.
Шешімі.1 Σ1 = αпр + γ = 250 + 30 = 280°. Бұрыштарының сомасын

табамыз. Аспапты ұңғымаға түсіргеннен кейін «азимут» және «ауытқушы»
аспаптарының көрсеткіштері: αаз = 165° - азимут; ϕот = 60° - ауытқыш.

Жалпы бұрыштардың айырмасы Σ1 – Σ2 = 280 – 225 = 55°. Бағананы
сағат тілі бойынша бұрау бұрышы β = 55°. «Азимут» және «ауытқушы»
құралдарының көрсеткіштерінің көрсеткіштері бұрылғаннан кейін 280°
немесе 640°болуы тиіс.

Тәжірибелік есеп 5.Бастапқы деректер: αпр = 45°, γ = 120°.
Шешімі. Σ1 = 45 + 120 = 165° табамыз.
Аспапты түсіргеннен кейін аспаптардың көрсеткіштері:

Сома теріс болғандықтан, 360°енгіземіз:
β = 360 – 45 = 315°.

Ауытқуды бұрау үшін бағанды сағат тілі бойынша 315°бұру қажет.
Бұраудан кейін аспаптардағы бұрыштың сомасы 165° немесе 525°сәйкес
болуы керек.

1.3 Бұрғылау үшін қажетті технологиялық сайман

1.3.1 Бұрғылаудың әр түрлеріне арналған снарядтың құрамы

Скважиналарды ССК кешендерімен алмаспен бұрғылауға арналған
бұрғылау тізбектерінің сыртқы және ішкі беті тегіс болады. Олар жоғары
дәлдікпен және бұрандалы қосылыстың арнайы құрылымымен жасалған
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құбырлардан тұрады және пайдалану кезінде арнайы тәсілдер мен сақтық
шараларын сақтауды талап етеді.

СКҚ-ға арналған бұрғылау құбырлары оларды тасымалдау және сақтау
кезінде қисаюдан, бұрандалар мен тіреуіш шеттерінің зақымдануынан
сақтайтын арнайы қаптамада жеткізіледі. Құбырлар тұтынушыға тиісті
өлшемдегі ССК кешендерімен бірге жиынтықтармен жеткізіледі. Жиынтықта
орта ресурс шегінде бағананың жұмысын қамтамасыз ету үшін резервті
ескере отырып, белгілі бір тереңдікке (ССК типтік өлшеміне және
жиынтықтың мақсатына байланысты) ұңғымаларды бұрғылау үшін қажетті
құбырлар саны бар.

                                                           
Сурет 1.3.1.1 – ТТ маркалы қос 

бағаналы құбыр  (керн қабылдағышты
арқанмен көтеру мүмкіндігінсіз) 1 – өту,

2 – реликтілік көшу, 9 – сыртқы
бағаналы, 10 – ішкі бағаналы,

12 – коронка, 13 – кернкескіштің 
сақина корпусы, 14 – кернкескіштің

сақинасы, 29 – кеңейткіш

Сурет 1.3.1.2 – BGM маркалы қос баған 
құбыры 1 – өткел, 2 – реликті өткел,

4 – сыртқы баған, 5 – кеңейткіш,
6-41 – мойынтірек торабы, 

42 – ішкі баған, 43 – кернкескіш 
сақина, 44 – кернкескіш сақина 

корпусы, 45 – коронка
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құбырлардан тұрады және пайдалану кезінде арнайы тәсілдер мен сақтық
шараларын сақтауды талап етеді.

СКҚ-ға арналған бұрғылау құбырлары оларды тасымалдау және сақтау
кезінде қисаюдан, бұрандалар мен тіреуіш шеттерінің зақымдануынан
сақтайтын арнайы қаптамада жеткізіледі. Құбырлар тұтынушыға тиісті
өлшемдегі ССК кешендерімен бірге жиынтықтармен жеткізіледі. Жиынтықта
орта ресурс шегінде бағананың жұмысын қамтамасыз ету үшін резервті
ескере отырып, белгілі бір тереңдікке (ССК типтік өлшеміне және
жиынтықтың мақсатына байланысты) ұңғымаларды бұрғылау үшін қажетті
құбырлар саны бар.

                                                           
Сурет 1.3.1.1 – ТТ маркалы қос 

бағаналы құбыр  (керн қабылдағышты
арқанмен көтеру мүмкіндігінсіз) 1 – өту,

2 – реликтілік көшу, 9 – сыртқы
бағаналы, 10 – ішкі бағаналы,

12 – коронка, 13 – кернкескіштің 
сақина корпусы, 14 – кернкескіштің

сақинасы, 29 – кеңейткіш

Сурет 1.3.1.2 – BGM маркалы қос баған 
құбыры 1 – өткел, 2 – реликті өткел,

4 – сыртқы баған, 5 – кеңейткіш,
6-41 – мойынтірек торабы, 

42 – ішкі баған, 43 – кернкескіш 
сақина, 44 – кернкескіш сақина 

корпусы, 45 – коронка
 

  
 

Бұрғылау тізбегіне қойылатын ерекше талаптар.
Жоғары теңгерімділік (дірілсіз жоғары айналу жылдамдығымен

бұрғылауды қамтамасыз ету үшін); қосылыстардың жеткілікті
концентрациясы (аз саңылаулар кезінде кернпремдік құбырды кедергісіз
өткізуді қамтамасыз ету үшін);

Қосылыстың жеткілікті беріктігі-ішкі диаметр және қабырға
қалыңдығы бойынша бақыланатын жалпы мақсаттағы құбырларға қарағанда
бұрғылау құбырларын жасаудың өте жоғары дәлдігіне байланысты.

Қабырғаның ішкі диаметрі мен қалыңдығы бойынша шекті ауытқулар
+0,2 мм шамамен анықталған, бұл ең дәл (прецезиялық) құбырлардың
өлшемдері бойынша ауытқудан 2 есе аз.

Бұрандалы қосылыстың ерекшелігі (құбыр қабырғасының
салыстырмалы шағын қалыңдығы) арнайы бұранданы жасауды талап етті –
әлсіз конустық, трапецеидальды, екі тіректі. Бұл бұранда үш байланыс беті
бар-екі шеткі тіректе және бұранданың сыртқы диаметрі. Бұранданың
диаметрі бойынша байланыс бұранданың тартылуын таңдау үшін жалғауға
қосылатын сәттен бастап радиалды күштер есебінен, тіреуіш шеттері
бойынша байланыс – ұзындығы бойынша өте жоғары дәлдікпен орындалған
бұранданы алдын ала керу есебінен қамтамасыз етіледі.

Қосылымда екі тіректің болуы бұранда орамдары бойынша
жүктемелердің біркелкі бөлінуін қамтамасыз етеді, ұңғымада бұрғылау
бағанасының жұмысы кезінде пайда болатын бұранда бұранда мен иілу
кернеулері азаяды. Конустық бұранда және екі тіреуіштің болуы қосылыстың
жоғары герметикалығын қамтамасыз етеді.

Қосылыстың беріктігі бұранда конструкциясымен, бұрғылау бағанасы
мен ұңғыма арасындағы шағын саңылаулармен және механикалық қасиеттері
жоғары беріктігі мен жеткілікті иілгіштігін біріктіруі тиіс құбырлар
материалын таңдаумен қамтамасыз етіледі.

Бұрғы станогының ең аз мүмкін шығындары кезінде жоғары айналу
жылдамдығы тік сызықты және динамикалық теңдестірілген бұрғылау
тізбегін қолданған кезде ғана алынуы мүмкін.

Осыған байланысты ССК бұрғылау құбырларына тік сызықтық
бойынша жоғары талаптар қойылады – құбырлардың қисықтығы 0,1-0,3 мм/м
артық болмауы тиіс.

Алмалы-салмалы кернқабылдағыш снарядтар.
ССК бұрғылауға арналған колонкалық жиынтық екі колонкалық

құбырдың бір түрі болып табылады, оның ішкі бөлігі кернмен бірге бұрғылау
циклы аяқталғаннан кейін бұрғылау құбырының ішкі арнасы арқылы алынуы
мүмкін.

Сыртқы бағаналы құбырлардың қабырғасының қалыңдығы
айтарлықтай болады, өйткені бұрғылау кезінде айналу моменті мен осьтік
жүктемені, сондай-ақ керннің үзілу күшін қабылдайды.

Ішкі кернқабылдағыш құбырлар пайдалану процесінде үлкен
жүктемелерді сынамайды және олардың қалыңдығы шамалы.
Кернқабылдағыш құбырдың төменгі бөлігі кеңейткіштің цилиндрлік
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ағысында орналасқан қола сырғу мойынтірегін білдіретін
тұрақтандырғыштың көмегімен орталықтандырылады.

Төменнен кернқабылдағыш құбырға бұранда корпустан, тіректі және
кернкескіш сақинадан тұратын кернкескіш құрылғы бекітіледі. Тіреуіш
сақинасы кернқабылдағыш құбырдың жіңішке бұрандалы бөлігін бұрғылау
процесінде үнемі жоғарғы бөлігінде орналасқан кернкескіш сақинамен
жанасқан кезде майысудан қорғайды.

Еркін жағдайда алмалы-салмалы керн қабылдағыш тірек сақинасына
тіреледі, ол бір уақытта жоғарғы центратор болып қызмет етеді және сыртқы
колонкалық құбырға орнатылады. Жоғары жылжудан алынатын керн
қабылдағыш серіппемен жағылатын екі стопормен бекітіледі. Олардың бірі
бұрғылау құбыры өтпесінің шетіндегі шығыңқыға қатысты, соның есебінен
бұрғылау снарядының айналуы мойынтірек торабының жоғарғы бөлігіне
беріледі, сол арқылы кернқабылдағыштың тірек сақинасында бұралуын
болдырмайды(1.3.1.3 сурет).

                                             

Сурет 1.3.1.3 - Кеңейткіштер

Алмалы-салмалы керн қабылдағышты овершотпен көтерген кезде
стопоралар бүктеледі және оны босатады. Колонкалық жиынтықтың
құрылымы мынада, керн үзілген кезде негізгі күш жұқа қабырғалы таспалы
құбырмен қабылданады, ал коронка мен кеңейткіш, сыртқы бағаналық құбыр
мен бұрғылау құбырлары арқылы беріледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қатты қорытпалармен және алмаспен бұрғылауға арналған бұрғылау

снаряды.
2. Негізгі бұрғылау құралы.
3. Көмекші бұрғылау құралы.
4. Бір (қарапайым) және қос бағаналы құбырлар.
5. Колонкалы бұрғылау кезінде бұрғылау снарядының құрылысы.
6. Снарядтар алмалы-салмалы керн қабылдағыш.

  
 



93

ағысында орналасқан қола сырғу мойынтірегін білдіретін
тұрақтандырғыштың көмегімен орталықтандырылады.

Төменнен кернқабылдағыш құбырға бұранда корпустан, тіректі және
кернкескіш сақинадан тұратын кернкескіш құрылғы бекітіледі. Тіреуіш
сақинасы кернқабылдағыш құбырдың жіңішке бұрандалы бөлігін бұрғылау
процесінде үнемі жоғарғы бөлігінде орналасқан кернкескіш сақинамен
жанасқан кезде майысудан қорғайды.

Еркін жағдайда алмалы-салмалы керн қабылдағыш тірек сақинасына
тіреледі, ол бір уақытта жоғарғы центратор болып қызмет етеді және сыртқы
колонкалық құбырға орнатылады. Жоғары жылжудан алынатын керн
қабылдағыш серіппемен жағылатын екі стопормен бекітіледі. Олардың бірі
бұрғылау құбыры өтпесінің шетіндегі шығыңқыға қатысты, соның есебінен
бұрғылау снарядының айналуы мойынтірек торабының жоғарғы бөлігіне
беріледі, сол арқылы кернқабылдағыштың тірек сақинасында бұралуын
болдырмайды(1.3.1.3 сурет).

                                             

Сурет 1.3.1.3 - Кеңейткіштер

Алмалы-салмалы керн қабылдағышты овершотпен көтерген кезде
стопоралар бүктеледі және оны босатады. Колонкалық жиынтықтың
құрылымы мынада, керн үзілген кезде негізгі күш жұқа қабырғалы таспалы
құбырмен қабылданады, ал коронка мен кеңейткіш, сыртқы бағаналық құбыр
мен бұрғылау құбырлары арқылы беріледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қатты қорытпалармен және алмаспен бұрғылауға арналған бұрғылау

снаряды.
2. Негізгі бұрғылау құралы.
3. Көмекші бұрғылау құралы.
4. Бір (қарапайым) және қос бағаналы құбырлар.
5. Колонкалы бұрғылау кезінде бұрғылау снарядының құрылысы.
6. Снарядтар алмалы-салмалы керн қабылдағыш.

  
 

1.3.2 Бұрғылау, қаптама, бағаналық құбырлар қосылыстарының
және жыныстарды бұзып жаратын аспаптардың типтері

Ұңғымаларды салу кезінде қолданылатын құбырлар бұрғылау
технологиялық және қосалқы құрал-саймандарға жатады. Колонкалы,
шламды және бұрғылау құбырлары технологиялық құрал болып табылады,
оның көмегімен ұңғыманы бұрғылау тікелей жүзеге асырылады, шегендеу
құбырлары – қосалқы құрал болып табылады.

Тізбекті құбырлар кернді қабылдауға, кейіннен оны бетіне
тасымалдауға және бұрғылау процесінде ұңғыма оқпанының қажетті
бағытын ұстап тұруға арналған.

Шегендеу құбырлары тұрақсыз жыныстарда ұңғыма қабырғаларының
құлауын, қысымды және сіңіргіш горизонттардың жабылуын болдырмау
үшін және басқа да мақсаттар үшін қызмет етеді. Бұл құбырлар МЕМСТ
6238-77 сәйкес шығарылады, оларға екі типті шегендеу және бағаналы
құбырларды дайындау көзделген:

- қысымсыз – «құбырға құбыр» шегендеу бағаналарына қосылатын;
- ниппельді-бір немесе бірнеше тізбекті құбырлардың ниппельдерімен

өзара қосылатын немесе ниппельдердің көмегімен шегендеу тізбектеріне
қосылатын бір тізбекті жиынтықтарға қосылатын.

Шегендеу емес құбырлардың өлшемдері 1.3.2.1-1.3.2.2-суреттерде
көрсетілгендерге сәйкес болуы тиіс.

Құбырлардың сопақтығы мен әртүрлілігі қабырға қалыңдығындағы
сыртқы диаметр бойынша тиісінше шекті ауытқулар үшін өлшемдерді
шығармауы тиіс.

1 м ұзындыққа құбырлардың тіксіздігі (қисықтығы) аспауы тиіс:
қарапайым дәлдік .
- 0,7 мм-диаметрі 25-тен 89 мм-ге дейінгі құбырлар үшін;
- 1,0 мм-диаметрі 108-ден 146 мм-ге дейінгі құбырлар үшін;
жоғары дәлдік:
- 0,3 мм-диаметрі 33,5-ден 73 мм-ге дейінгі құбырлар үшін;
- 0,5 мм-диаметрі 89-дан 146 мм-ге дейінгі құбырлар үшін.

Сурет 1.3.2.1 - Ниппельсіз шегендеу құбыры
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Сурет 1.3.2.2 - Ниппельді қосылысты бағаналы (шегендеу) құбыры және оған
ниппель: а – құбыр; б – ниппель.

Шегендеу және бағаналы құбырлар бұрандасының параметрлері
1.3.2.3-суретте және 1.3.2.1 -кестеде көрсетілгендерге сәйкес болуы тиіс.

Сурет 1.3.2.3 - Шегенду және бағаналы құбырлардың бұрандаларының параметрлері:
1 – ішкі бұранда; 2 – сыртқы бұранда.

Кесте 1.3.2.1 - Бұранда параметрлерінің атауы
Параметрлері Норма

Бұранда қадамы S, 4,000
Орамның жұмыс биіктігі 0,750
Сыртқы бұранда шыңының ені m 1,922
Ішкі бұранда шыңының ені m1 1,934
Орамның ені бойынша ең аз саңылау 0,012
Бүйір жақтарының көлбеу бұрышы а/2, градус 5

Орамның ені бойынша шекті ауытқулар - минус 0,12 мм.
Ойпаттың ені бойынша шекті ауытқулар - плюс 0,12 мм.
Бұранданың қадамы бойынша ауытқулар рұқсат өрісі шегінде орам

қалыңдығының тиісті азаюымен (ойпат енінің ұлғаюымен) өтелуі тиіс.
Ұштары мен ойыстары бойынша құбырлар мен ниппельдердің

бұрандалары 0,25 мм-ден аспайтын радиуспен дөңгелектеуге жол беріледі.
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Сурет 1.3.2.2 - Ниппельді қосылысты бағаналы (шегендеу) құбыры және оған
ниппель: а – құбыр; б – ниппель.

Шегендеу және бағаналы құбырлар бұрандасының параметрлері
1.3.2.3-суретте және 1.3.2.1 -кестеде көрсетілгендерге сәйкес болуы тиіс.

Сурет 1.3.2.3 - Шегенду және бағаналы құбырлардың бұрандаларының параметрлері:
1 – ішкі бұранда; 2 – сыртқы бұранда.

Кесте 1.3.2.1 - Бұранда параметрлерінің атауы
Параметрлері Норма

Бұранда қадамы S, 4,000
Орамның жұмыс биіктігі 0,750
Сыртқы бұранда шыңының ені m 1,922
Ішкі бұранда шыңының ені m1 1,934
Орамның ені бойынша ең аз саңылау 0,012
Бүйір жақтарының көлбеу бұрышы а/2, градус 5

Орамның ені бойынша шекті ауытқулар - минус 0,12 мм.
Ойпаттың ені бойынша шекті ауытқулар - плюс 0,12 мм.
Бұранданың қадамы бойынша ауытқулар рұқсат өрісі шегінде орам

қалыңдығының тиісті азаюымен (ойпат енінің ұлғаюымен) өтелуі тиіс.
Ұштары мен ойыстары бойынша құбырлар мен ниппельдердің

бұрандалары 0,25 мм-ден аспайтын радиуспен дөңгелектеуге жол беріледі.

  
 

Бұранда профилінің ұштары мен ойыстары бойынша радиустардың
мәні және профильдің бүйір жақтарының көлбеу бұрыштары бұранда
құраушы аспапты жобалау үшін берілген және дайын бұйымдарда оларды
бақыламайды. Бұл ретте ниппельдің құбырмен беріктігі қамтамасыз етілуі
тиіс.

Құбырлар мен ниппельдердің, қыртыстар мен тесіктердің диаметрі
бойынша бұранданың сопақтығы аспауы тиіс:

- 0,5 мм-диаметрі 25-89 мм құбырлар мен ниппельдер үшін;
- 0,6 мм-диаметрі 108 мм және одан жоғары құбырлар мен ниппельдер

үшін.
Құбырлар мен ниппельдердің болатының механикалық қасиеттері 8

кестеде көрсетілгендерге сәйкес болуы тиіс.
Құбырлар мен ниппельдерді бұрандалары тегіс, жыртылған және оның

үздіксіздігі мен беріктігін бұзатын басқа да ақауларсыз болуы тиіс.
Ниппельдердің екі шетінің геометриялық осі сәйкес келуі керек.
Ниппельдің кез келген бүйірінің осі мен жазықтығынан ауытқу 0,6 мм-

ден аспауы тиіс.
Бұрғылау құбырлары бұрғылау снарядын ұңғымаға түсіру, тазалау

агентін оның кенжарын жуу немесе үрлеу кезінде беру, айналуды және осьтік
жүктемені станок айналмалы бетінен жынысты бұзатын құралға беру,
бұрғылау снарядын көтеру, кернді, алмалы-салмалы керн қабылдағыштарды
тасымалдау және ұңғымадағы апаттарды жою және қосалқы жұмыстарды
жүргізу үшін қызмет етеді.

Бұрғылау құбырлары ұңғымада әртүрлі кернеуді сынайды: бұрғылау
снарядын түсіру кезінде (әсіресе тізбектің жоғарғы бөлігінде) созылуға
жатады; бұрғылау процесінде бұрылуға, иілуге, тізбектің жоғарғы бөлігінде
созылуға және төменгі бөлігінде қысылуға ұшырайды; тербеліс жүктемелері;
бұрғылау снарядын көтеру кезінде, әсіресе, егер ол ұңғымада тартылса, олар
бұрғылау құбырларының үзілуіне және аварияларға алып келетін үлкен
созылу күшін сынайды. Бұдан басқа, айналу процесінде бұрғылау құбырлары
мен олардың қосылыстары сыртқы беті бойынша тозуға жатады.

Қызмет ету мерзімдеріне сәйкес бұрғылау құбырларын апатсыз
пайдалануды қамтамасыз ету күні осы құралды дайындау кезінде
мемлекеттік стандарттардың талаптарын дәл сақтау қажет.

Бұрғылау құбырлары оң және сол бұранда шығарылады. Соңғылары
аварияларды жою кезінде және снарядтың сол жақ айналуы кезінде
ұңғымалардың табиғи қисаю қарқындылығын азайту үшін қолданылады.

Геологиялық барлау жұмыстарына арналған бұрғылау құбырлары:
қосылым түрі бойынша:
а) муфталы-құлыпты қосылыстар;
б) ниппельді қосылыс;
құбырлардың материалына:
а) болат;
б) жеңіл қорытпалы.
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1.3.2.4-суретте ниппельді қосылыстың бұрғылау құбыры және оған
ниппель жинақталған.

Сурет 1.3.2.4 - Бұрғылау құбыры және оның ниппельді қосылысы

Диаметрі 42, 50, 63,5 ММ муфталы-құлыпты қосылыстардың бұрғылау
құбырлары және ниппельді қосылыстардың бұрғылау құбырлары К және Д
беріктілік тобындағы болаттан жасалады; ниппельдер — 40Х маркалы
болаттан; құлыптар — 40хн маркалы болаттан жасалады. Муфталы-құлыпты
қосылыстардың бұрғылау құбырлары (1.3.2.5, а-сурет) жалғау орындарында
беріктігін арттыру үшін ішке отырғызылған (қалыңдатылған) ұштары
болады. Құбырлардың ұштарын шығару зауыт жағдайында жүргізілуі тиіс,
одан кейін құбырлар термиялық өңдеуден өтеді. Құбырлардың сыртқы
конустық ойығы бар.

Муфталар (1.3.2.5,б сурет) құбырларды бұрғылау білтелеріне қосуға
арналған және ішкі конустық ойығы бар.

Сурет 1.3.2.5 - Бұрғылау құбыры және оның муфталы-құлыпты қосылысы

Муфталы – құлыпты қосылысты құбырларының ұзындығы 42 және
50мм – 1,5, 3,0 және 4,5 м, диаметрі 63,5 мм – 3,0, 4,5 және 6,0 м, ал
ұзындығы бойынша рұқсатнамалар - +100 – ден-50 мм дейін.

Бұрғылау құбырлары мен муфталардың (мм) оларға (оң және сол
сияқты) бұрандасының пішіні мен өлшемдері 1.3.2.6 -суретте келтірілген.
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1.3.2.4-суретте ниппельді қосылыстың бұрғылау құбыры және оған
ниппель жинақталған.

Сурет 1.3.2.4 - Бұрғылау құбыры және оның ниппельді қосылысы

Диаметрі 42, 50, 63,5 ММ муфталы-құлыпты қосылыстардың бұрғылау
құбырлары және ниппельді қосылыстардың бұрғылау құбырлары К және Д
беріктілік тобындағы болаттан жасалады; ниппельдер — 40Х маркалы
болаттан; құлыптар — 40хн маркалы болаттан жасалады. Муфталы-құлыпты
қосылыстардың бұрғылау құбырлары (1.3.2.5, а-сурет) жалғау орындарында
беріктігін арттыру үшін ішке отырғызылған (қалыңдатылған) ұштары
болады. Құбырлардың ұштарын шығару зауыт жағдайында жүргізілуі тиіс,
одан кейін құбырлар термиялық өңдеуден өтеді. Құбырлардың сыртқы
конустық ойығы бар.

Муфталар (1.3.2.5,б сурет) құбырларды бұрғылау білтелеріне қосуға
арналған және ішкі конустық ойығы бар.

Сурет 1.3.2.5 - Бұрғылау құбыры және оның муфталы-құлыпты қосылысы

Муфталы – құлыпты қосылысты құбырларының ұзындығы 42 және
50мм – 1,5, 3,0 және 4,5 м, диаметрі 63,5 мм – 3,0, 4,5 және 6,0 м, ал
ұзындығы бойынша рұқсатнамалар - +100 – ден-50 мм дейін.

Бұрғылау құбырлары мен муфталардың (мм) оларға (оң және сол
сияқты) бұрандасының пішіні мен өлшемдері 1.3.2.6 -суретте келтірілген.

  
 

Сурет 1.3.2.6 - Бұрғы құбырлары мен муфталар бұрандаларының профилі мен
өлшемі

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау, колонкалы және шегендеу құбырларының

қосылыстарының құрылымдарын сипаттау.
2. Бұрандалы қосылыстардың герметикалығы қалай қамтамасыз

етіледі?
3. Бұрғылау, колонкалы және шегендеу құбырлары қандай

материалдардан жасалады?
4. Ұңғымаларды бекіту үшін қандай құбырлар қолданылады? Бұл

құбырларда қандай бұрандалар қолданылады?

1.3.3 Жыныстарды бұзып жаратын аспаптардың түрлері мен
типтік өлшемдері

Қазіргі заманғы өнеркәсіп әр түрлі, құрылымдар мен типті жынысты
бұзатын құралдарды өндіреді. Бұл сан алуандықты бағдарлаудың
ыңғайлылығы үшін оларды кейбір белгілері бойынша жіктейді: мақсаты,
талқандалған тау жынысымен өзара іс-қимыл сипаты және конструкциясы
бойынша.

1. Мақсаты бойынша:
- тұтас забоймен бұрғылау үшін (бұрғылау қашаулары);
- сақиналы забоймен бұрғылау үшін (бұрғылау бастары мен

коронкалар);
- арнайы мақсаттағы (ПЦ, ПР типті қосалқы құралдар, кеңейтгіштер,

қашау-фрезерлер, көлбеу оқпандарды «кесуге» арналған құралдар,
бицентрлік қашаулар және т.б.).

2. Жабдықталуының тау жынысына оны бұзу процесінде әсер ету
сипаты (тәсілі) бойынша:

− кесу-өру әрекеті (РС) (қалақты, бір шарошкалы аспаптар, PDC);
− ысқылайтын-кесетін әрекет (ИР) (алмаз құралдары (классикалық),

ИСМ);
- ұсақтайтын әрекет (ДС) (шарошкалы құралдар).
3. Конструкциясы бойынша:
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- тірек-тірекке шарошка бекітілген-корпусқа қатысты айналатын
қашаудың қару-жарақпен жабдықталған бөлігі (барлық шарошкалы қашаулар
және шарошкалы бұрғылау бастиектері);

- тірексіз (бекітілген кескіштермен) – қашаудың айналмалы бөліктері
жоқ (қашау және бұрғылау бастары қалақты, Алмаз, ИСМ, PDC).

Қалақты жынысты бұзатын құралдар
Қалақты жынысты бұзатын құралдар корпустан және қалақтардан

тұрады (1.3.3.1-сурет). Корпустың жоғарғы бөлігінде жалғау бұрандасы
кесіледі, ал төменгі бөлігінде жуу сұйықтығын кенжарға беру үшін тесіп
өтетін жуу саңылаулар бұрғыланады. Қалақтардың бүйірлік калибрлеу және
басқа да жұмыс беттері әдетте релитпен, шойынмен немесе вольфрамның
ұнтақ карбидімен бекітіледі.

Сурет 1.3.3.1 - Екі қалақшалы қашау: 1 – корпус; 2 – қалақтар; 3 – жуу саңылаулар;
4 – жалғау бұрандасы

Қалақшалы қашаулар келесі бес түрін шығарады:
2Л – екі қалақшалы; 3Л – үш қалақшалы; 3ИР – үш қалақшалы

ысқылау-кескіш; 6ИР – алты қалақшалы ысқылау-кескіш; П-шың тәріздес
(бір қалақшалы).

Сурет 1.3.3.2 - Үш қалақшалы қашау: 1 – қалақ; 2 – шаю тесігі; 3 – корпус;
4 – қосқыш бұранда; 5 – қатты қорытпа пластиналар; 6 – қалақтың шетін

жарақтандыру
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- тірек-тірекке шарошка бекітілген-корпусқа қатысты айналатын
қашаудың қару-жарақпен жабдықталған бөлігі (барлық шарошкалы қашаулар
және шарошкалы бұрғылау бастиектері);

- тірексіз (бекітілген кескіштермен) – қашаудың айналмалы бөліктері
жоқ (қашау және бұрғылау бастары қалақты, Алмаз, ИСМ, PDC).

Қалақты жынысты бұзатын құралдар
Қалақты жынысты бұзатын құралдар корпустан және қалақтардан

тұрады (1.3.3.1-сурет). Корпустың жоғарғы бөлігінде жалғау бұрандасы
кесіледі, ал төменгі бөлігінде жуу сұйықтығын кенжарға беру үшін тесіп
өтетін жуу саңылаулар бұрғыланады. Қалақтардың бүйірлік калибрлеу және
басқа да жұмыс беттері әдетте релитпен, шойынмен немесе вольфрамның
ұнтақ карбидімен бекітіледі.

Сурет 1.3.3.1 - Екі қалақшалы қашау: 1 – корпус; 2 – қалақтар; 3 – жуу саңылаулар;
4 – жалғау бұрандасы

Қалақшалы қашаулар келесі бес түрін шығарады:
2Л – екі қалақшалы; 3Л – үш қалақшалы; 3ИР – үш қалақшалы

ысқылау-кескіш; 6ИР – алты қалақшалы ысқылау-кескіш; П-шың тәріздес
(бір қалақшалы).

Сурет 1.3.3.2 - Үш қалақшалы қашау: 1 – қалақ; 2 – шаю тесігі; 3 – корпус;
4 – қосқыш бұранда; 5 – қатты қорытпа пластиналар; 6 – қалақтың шетін

жарақтандыру

  
 

Қалақты жынысты бұзатын құрал-саймандар олардың мақсатына
сәйкес төрт тип өндіріледі: М, МС, МСЗ және С.

2л және 3Л түрлерінің жынысты бұзатын құралдар екі типті
шығарылады: М және МС.

М типті конструкциялық жынысты бұзатын құралдар қалақтардың тозу
сипатын ескере отырып, белгілі бір сұлба бойынша ойылған ойықтарда
алдыңғы бетін дәнді релитпен арматуралаумен МС типті қашаулардан
ерекшеленеді. МС типті жынысты бұзатын аспаптарда сол ойықтарда
релиттің орнына тік бұрышты пішінді қатты қорытпалы победитті
пластиналар орнатылады және дәнекерленеді.

Жынысты бұзатын құралдар 3ИР түрі МСЗ түріне, ал 6ИР түрі С түріне
жатады.

Шыңға ұқсас жынысты бұзатын құралдар екі түрді жасайды:
металл емес бөлшектерді етегіне жағалай орнатылған бағаналар;
ПР-ұңғыма оқпанын кеңейту үшін.
МЕМСТ 26-02-1282-75 сәйкес барлық қалақты жынысты бұзатын

құралдар тек ниппельді жалғау бұрандасымен, МЕМСТ 20692-75 сәйкес
орындалған, диаметрі 94,4-тен 469,9 мм-ге дейін дайындалуы тиіс.

Корпусты қалақтармен қосу тәсілі бойынша тұтас қиыстырылған
жынысты бұзатын құралдар мен дәнекерлеу құралдары, яғни корпусқа
дәнекерленген қалақтармен бөлінеді.

Жуу құрылғысының құрылымы бойынша кәдімгі және
гидромонитормен шайылатын жынысты бұзатын құралдар бөлінеді.

Қалақты жынысты бұзатын құралдардың шартты жазуының
мысалдары (қашаулар):

2л – 76М: 2Л – екі жақты; 76 – номиналды диаметрі, мм; М-жұмсақ
жыныстар үшін;

3Л-161M: 3Л-үш жақты; 161-номиналды диаметрі, мм; М – жұмсақ
жыныстар үшін.

Шарошкалы жынысты бұзатын құралдар
Алғаш рет тау жынысын бұзатын шарошкалы құрал 1909 жылы

кәсіпкер Юз-бен АҚШ-та ойлап тапты және жасалды.
Шарошкалы жынысты бұзатын құралдар, біршарошкадан басқа,

ұсақтау-бөлшектеу әрекет ететін құралдар тобына жатады. Қазіргі уақытта
шарошкалы жынысты бұзатын құрал-саймандар екі, үш және көпшарошкалы
түрде жасалады. Олар тау жынысын бұзатын қару – жарақ элементтері
(тістері) сақиналы қатарлармен (коронкалармен) орналасқан, конструктивтік
элемент – тісті сырғанақ-шарошка бойынша өз атын алды. Жынысты бұзатын
құрал-саймандар екі және үш шарошкамен орындалған жынысты жаппай
забоймен бұзатын құрал-саймандар тобын құрайды (1.3.3.3-сурет). Олар
бұрғылау шарошкалы қашаулары деп аталады.
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Сурет 1.3.3.3 - Үшшарошкалы қашаудың жалпы түрі және табанының жалпы түрі:
1 – шарошка; 2 – табан күнқағары; 3 – табан; 4 – жалғағыш бұранда;

5 – саптама құйма; 6 – саптама

МЕМСТ 20692-75 сәйкес шарошкалы қашаулар шифр басында тиісті
белгісі бар бір шарошкалы (I), екі шарошкалы (II) және үш шарошкалы (III)
болып бөлінеді. Шарошкалы қашаулардың негізгі көлемі үш шарошка
орындалғандықтан, МЕМСТ шифрдің басында (ІІІ) оған сәйкес белгі
қоймауға рұқсат береді.

Жынысты бұзатын құралдардың қалыпты өлшемді қатары 39
өлшемнен тұрады: 46-дан 508 мм-ге дейін.

Бұдан басқа, шифрде шарошкалыі қашаудың қару-жарағының түрі, жуу
тораптарының құрылымы және қашаудың тіректері туралы мәліметтер бар.

Шаю және үрлеу арналарының орналасуы мен конструкциялары
бойынша шарошкалы қашаулардың МЕМСТ-на тиісті белгісі бар бес түрі бар
(кесте 1.3.3.1):

− орталық жуумен (Ц);
− орталық гидромониторды жуумен (ЦГ):
− бүйір гидромониторлы жуу (Г);
− орталық үрлеумен (П);
− бүйірден үрлеумен (ПГ).
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Кесте 1.3.3.1 - Шарошка қашаулардың негізгі өлшемдері мен техникалық
сипаттамалары МЕМСТ 20692-75.

D, мм L,
мм

D, мм Конус
тылық

Бұранда
түрі

Негізгі
жазықтықтағы
бұранданың
орташа

диаметрі, мм

d, мм
Номиналды Шекті

ауытқу
Номиналды Шекті

ауытқу

46,0 +0,6 90 44,0 -0,62 - 33 - 33,00
0

59,0
76,0

110
120

52,0
57,0

-0,74
1:5

41,5
З-42 40,808

41,50
0

45,00
0

93,0 150
98,4 170
106,0 180 77,4 З-66 60,080 66,67

4
112,0 190
120,6
132,0

200
210

91,7 З-76 69,605 76,20
0

139,7 220
142,9 240
146,0 240
149,2 250
151,0
158,7

260
300

104,4
1:4

З-88 82,293 88,88
7

165,1
171,4

310
320

+0,40

Шарошка тіректері екі түрден жасалады – ашық және тығыздалған май
толтырылған, бұл қашау шифрларында көрсетіледі:

- айналу жиілігі 450 айн/мин –ден аспайтын кезде турбиналық
бұрғылау үшін тербеліс денелері және ашық тіректері бар
мойынтіректерде(В) ;

- 450 айн / мин артық жиілікте турбиналық бұрғылау үшін тербеліс
денелері және герметикалық май толтырылған тіректері бар мойынтіректерде
(ВУ);

- 250-450 айн/мин (Н) айналу жиілігі кезінде бұрандалы кенжарлық
қозғалтқыштармен бұрғылау үшін ашық тіреумен бір сырғанау
мойынтірегінде (қалған тербеліс мойынтіректері);

- сондай, 250-450 айн/мин айналу жиілігі кезінде герметикаланған май
толтырылған тіреумен (НУ);

- айналу жиілігі 90 айн/мин (АУ) аспайтын, роторлық бұрғылау үшін
герметикалық маймен толтырылған тіреумен екі және одан да көп сырғу
мойынтіректерінде.

Шарошкалы қашауларды дайындау дәлдігіне қойылатын МЕСТ 20692-
75 талаптары 11-кестеде келтірілген.
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Бұранданың осіне қатысты конустық бұрандалы ниппельдердің тіреуіш
кемерлерінің перпендикуляр еместігі 0,1 мм аспауы тиіс.

Алмаз қашау.
Алмаз қашаулары орташа қаттылық пен қатты абразивті емес

жыныстарды ысқылаумен (микрокесумен) бұзуға арналған.
Алмаз қашау болат корпустан және фасонды алмаз кескіш бастиектен

(матрицадан) тұрады. Матрица радиалды (немесе спиральді) жуу
арналарымен секторларға бөлінген, олар қашаудың корпусында жуылатын
тесіктер арқылы қуыспен хабарланады.

Алмаз ұстайтын матрицаны арнайы таңдалған ұнтақ тәрізді қатты
қорытпалардың қоспасын престеу және жентектеу әдісімен дайындайды.
Престеу алдында пресс-қалыпта берілген сұлба бойынша табиғи немесе
синтетикалық алмастың кристаллдарын орналастырады. Алмазтарды бір
қабатты орналастыру кезінде 0,05-0,4 карат алмаз қолданылады (карат –
алмаздар массасының өлшем бірлігі, 1 карат шамамен 4,5 мм тең). Қатты
жыныстарда бұрғылау үшін матрицада (импрегнирленген алмаз қашаулары)
Алмаз кристалдарының ұсақ (0,02 караттан кем) көлемді орналастырумен
қашаулар жасалады. Қашауды дайындағаннан кейін матрицаның жұмыс
бетінің үстінен алмаздың ұшып шығуы 0,1-0,25 диаметрін құрайды.

Алмаз қашауларының диаметрі шарошкалы қашаулардың тиісті
диаметрлерінен 2-3 мм-ге аз. Бұл шарошкадан кейін алмаз қашаулармен
бұрғылауға көшу үшін жағдай жасаумен байланысты, әдетте, тозуына қарай
диаметрі азаяды.

ОСТ 39.026 салалық стандартымен диаметрі 91,4-тен 292,9 мм-ге дейін
алмаз қашауларын шығару қарастырылған.

Алмаз қашауларының негізгі артықшылықтары олардың кенжарда
жақсы орталықтануы және дөңгелек кенжардың қалыптасуы болып табылады
(шарша қашаулармен бұрғылау кезінде кенжардың пішінінің дөңгелектелген
үшбұрыш ұшынан айырмашылығы).

Алмаз қашауларының елеулі кемшілігі біріншіден, бұрғылау
жылдамдығы өте төмен. Салыстыру үшін шарошкалы қашаулармен
бұрғылаудың ең жоғары механикалық жылдамдығы шамамен 120 м/с
құрады, екіншіден, алмаз қашаулары тар қолдану аймағына ие (абразивті
жыныстар алып тасталады) және үшіншіден, ұңғыма оқпанын және забойын
алдын ала дайындауға жоғары талаптар қойылады.

Бұрғы ұштамасы (1.3.3.4 сурет.) кенжар шеткі бойынша жынысты
бұзып, ұңғыманың ортасында корпустан және керн қабылдағыш құбырдан
(керн қабылдағыш) тұратын керн қабылдағыш құрылғыға ұңғыманы
тереңдету кезінде түсетін жыныстың колонкасын (керн) қалдырады.
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Сурет 1.3.3.4 - Керн қабылдағышы бар бұрғы ұштамасы құрылғысының сұлбасы

Керн қабылдағыш құрылғының корпусы бұрғылау бастиегін бұрғылау
бағанасымен жалғау, керн қабылдағышты орналастыру және оны
механикалық зақымданудан қорғау үшін, сондай-ақ бұрғылау ерітіндісін
бұрғы ұштамасының жуу арналарына өткізу үшін қызмет етеді.

Керн қабылдағыш кернді қабылдауға, оны бұрғылау кезінде
механикалық зақымданудан және бұрғылау ерітіндісінің гидроэрозиялық
әсерінен сақтауға және жер бетіне көтерілу кезінде сақтауға арналған. Осы
функцияларды орындау үшін кернқабылдағыштың төменгі бөлігінде керн
кескіштер мен керн ұстағыштар, ал жоғары жағында керн қабылдағыштан
ығыстырылған бұрғылау ерітіндісін кернмен толтыру кезінде өзі арқылы
өткізетін клапан орнатылады.

Керн қабылдағышты корпуста орнату тәсілі бойынша МЕМСТ 21949
«Керн қабылдағыш құрылғылар» керн қабылдағыш құрылғыларды
алынбайтын және алмалы-салмалы керн қабылдағыштармен дайындауды
көздейді.

Кернмен толтырылған керн қабылдағыштың бетіне көтеру үшін
алынбайтын керн қабылдағышпен бұрғылау кезінде барлық бұрғылау
бағанасын көтеру қажет.

Алмалы-салмалы керн қабылдағышпен бұрғылау кезінде бұрғылау
бағанасы көтерілмейді, бағананың ішіне арқанда арнайы ұстағыш түсіріледі,
оның көмегімен керн қабылдағыш құрылғыдан керн қабылдағышты
шығарып, оны жер бетіне көтереді. Осы ұстағыштың көмегімен бос керн
қабылдағыш түсіреді және корпуста орнатылады.
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Сурет 1.3.3.5 - Шарошкалы бурғы ұштамасы

Қазіргі уақытта кернді іріктеудің әртүрлі жағдайларына арналған және
ұқсас конструкциясы бар «Недра», «Кембрий», «Силур» алынбайтын керн
қабылдағыштары бар, бірқатар керн қабылдағыш құрылғылар әзірленді.

Керн қабылдағыш құрылғылар үшін шарошкалы (1.3.3.5 -сурет), алмаз
(1.3.3.6 -сурет), әр түрлі қаттылық пен абразивтілік жыныстарда бұрғылауға
арналған қалақты және бұрғы ұштамалар дайындалады.

Сурет 1.3.3.6 - Алмазды бұрғы ұштамасы

МЕМСТ 21210 диаметрі 76,0-ден 349,2 мм-ге дейінгі шарошкалы және
қалақты бұрғылау ұштарын шығару қарастырылған.

Жұмсақ жыныстарды бұрғылау үшін ішкі диаметрі Дн = 212,7, ішкі
диаметрі Дв = 80 мм алмалы-салмалы керн қабылдағышсыз (К) керн
қабылдағыш құрылғыларға арналған бұрғы ұштамасын шартты белгілеу
мысалы:

К 212,7 / 80 М МЕМСТ 21210-75.

Сыртқы диаметрі Дн = 187,3 , ішкі диаметрі Дв = 40 мм, қаттылығы
орташа абразивтік жыныстарды бұрғылау үшін алмалы-салмалы
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Сурет 1.3.3.5 - Шарошкалы бурғы ұштамасы

Қазіргі уақытта кернді іріктеудің әртүрлі жағдайларына арналған және
ұқсас конструкциясы бар «Недра», «Кембрий», «Силур» алынбайтын керн
қабылдағыштары бар, бірқатар керн қабылдағыш құрылғылар әзірленді.

Керн қабылдағыш құрылғылар үшін шарошкалы (1.3.3.5 -сурет), алмаз
(1.3.3.6 -сурет), әр түрлі қаттылық пен абразивтілік жыныстарда бұрғылауға
арналған қалақты және бұрғы ұштамалар дайындалады.

Сурет 1.3.3.6 - Алмазды бұрғы ұштамасы

МЕМСТ 21210 диаметрі 76,0-ден 349,2 мм-ге дейінгі шарошкалы және
қалақты бұрғылау ұштарын шығару қарастырылған.

Жұмсақ жыныстарды бұрғылау үшін ішкі диаметрі Дн = 212,7, ішкі
диаметрі Дв = 80 мм алмалы-салмалы керн қабылдағышсыз (К) керн
қабылдағыш құрылғыларға арналған бұрғы ұштамасын шартты белгілеу
мысалы:

К 212,7 / 80 М МЕМСТ 21210-75.

Сыртқы диаметрі Дн = 187,3 , ішкі диаметрі Дв = 40 мм, қаттылығы
орташа абразивтік жыныстарды бұрғылау үшін алмалы-салмалы

  
 

кернқабылдағышы (КС) бар керн қабылдағыш құрылғыларға арналған бұрғы
ұштарын шартты белгілеу мысалы:

КС 187,3 / 40 СЗ МЕМСТ 21210.

Әртүрлі қаттылықтағы абразивті жыныстарда ұңғымаларды бұрғылау
үшін қару-жарақтың ұзақ мерзімін арттыру мақсатында шарошкалар
кірістірілген қатты қорытпалы тістермен (бұдырлармен) жабдықталады.
Мұндай қашаулар бұдыр деп аталады. Кірістірілген тістер шаршка денесіне
престеу әдісімен бекітіледі. Аз абразивті жыныстарда бұрғылау үшін болат
шарошканың денесінде призмалық тістер фрезерленеді, олардың беті
термохимиялық өңдеумен берік.

МЕМСТ 20692 «Шарошкалы қашау» бойынша диаметрі 76-508 мм
қашау шығару көзделеді. Батыс Сібірдегі мұнай және газ ұңғымаларын
бұрғылаудың ең үлкен көлемі диаметрі 190,5; 215,9; 269,9; 295,3 мм
үшшарошкалы қашауларға келеді.

Шарошкалы қашаулардың түрлері мен қолданылу саласы 1.3.3.2
кестеде келтірілген.

Кесте 1.3.3.2 - Үш шарошкалы қашаулардың түрлері және олардың
мақсаты
Қашау
түрлері Қашауларды қолданудың ұсынылатын салалары

М Ең жұмсақ, цементтелмеген, пластикалық (жағындылар, жұмсақ және тұтқыр
саз, сланецтер, жұмсақ әктастар)

МЗ Жұмсақ, аз цементтелген, абразивті (құмтас, мергельдер)
МС Жұмсақ, абразивті емес, қаттылығы орташа жыныстардың қабаттары бар (әлсіз

цементтелген құмтас қабаттары бар бор, ангидрит қабаттары бар тас тұзы,
сазды тақтатастар)

МСЗ Жұмсақ, төмен цементтелген, абразивті, қаттылығы орташа жыныстардың
қабаттары бар (құмды-жапырақты сланецтер, құмтас қабаттары бар тығыз
балшықтар)

С Пластикалық және мортопластикалық емес, орташа қаттылықтағы (тығыз саз,
сазды сланецтер, орташа қаттылықтағы әктастар)

СЗ Абразивті, қаттылығы орташа (құмтастар, құмды сланецтер)
СТ Сынғыш пластикалық, қаттылығы орташа, қатты жыныстардың қабаттары бар

(гипс қабаттары бар құмдақтар, гипс қабаттары бар әктастар, ангидриттер)
Т Қатты, абразивті емес (қатты әктас, доломиттер, доломитизирленген әктас)
ТЗ Қатты, абразивті (дәнекерленген әктастар мен доломиттер)
ТК Берік қабаттары бар қатты (ұсақ кристалды әктастар мен доломиттер

пропласткалары бар қатты әктастар)
ТКЗ Абразивті, қатты, қатты, күшті қабаттар (өрілген аргиллиттер, қатты әктас және

доломиттер, ұсақ түйіршікті қатты цементтелген құмдар)
К Күшті, абразивті (ұсақ кристалды әктастар, доломиттер, кварциттер)
ОК Өте күшті, абразивті (гранит, квацит, диабазалар)

Қару-жарақ материалы бойынша шарошкалы қашаулар екі сыныпқа
бөлінеді:
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1 сынып – азабразивті жыныстарды бұрғылау үшін фрезерлік болат
қару-жарағы бар қашау (М, МС, С, СТ, Т, ТК);

2 сынып-абразивті жыныстарды бұрғылауға арналған кірістірілген
қатты қорытпа қаруы бар қашау (МЗ, МСЗ, СЗ, ТЗ, ТКЗ, К, ОК)

Қазіргі уақытта СТ, ТК типті қашаулар шығарылмайды.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жынысты бұзатын құралдың мақсаты және жіктелуі.
2. Қалақты қашаулардың түрлері.
3. Шарошкалы қашаулардың түрлері мен шифры.
4. Бір және екі шарлы бұрғылау қашауларының мақсаты мен
конструкциялары, олардың түрлері мен өлшемдері.
5. Бұрғылау ұштары, олардың конструкциясы, типтері, шифры, жуу
жүйелері.
6. Арнайы мақсаттар үшін қашау.

1.3.4 Тау-кен жыныстарының физика-механикалық қасиеттері

Бұрғылауға әсер ететін тау жыныстарының негізгі физикалық-
механикалық қасиеттері: механикалық беріктік, серпімділік, икемділік,
морттылық, қаттылық, абразивтілік, тығыздық, кеуектілік, су өткізгіштігі,
қалқымалалық және тұрақтылық болып табылады.

Механикалық беріктігі-жыныстардың қысу, ою, жарылу және иілу
кезінде бұзылуына қарсы тұру қабілеті. Әртүрлі жыныстар үшін қысуға
беріктік шегі 0,1 – 0,2-ден 500 Мпа-ға дейін өзгереді (1 Мпа – 10 кгс/см2).

Тау жыныстарының ою, жарылу және иілу беріктігі қысуға қарағанда
әлдеқайда аз. Егер бір осьті қысу кезінде жыныстың беріктілік шегін 1,0 - ге
қабылдайтын болса, онда оны ою беріктілік шегі 0,2 – 0,08; созылу – 0,07-
0,04 тең болады.

Тау жыныстарының беріктігі минералогиялық құрамына, құрылымы
мен кеуектілігіне, түйірлер арасындағы байланыс сипатына, қаттылығына
және бөлшектердің өлшеміне және т.б. байланысты.

Серпімділік-Деформацияланатын дененің жүктемені алғаннан кейін
бастапқы пішінін және көлемін қалпына келтіру қабілеті. Серпімділік,
сондай-ақ, ұрғыш құралдың (қашаудың) жыныстан ауытқуымен сипатталады.
Серпімді қасиеттері қандай да бір дәрежеде барлық тау жыныстарына тән.

Пластиктілік-жыныстардың тұтас үзілмей, қоса берілген күштердің
әсерінен өз пішінін өзгерту (деформация) қабілеті; бұл ретте тау жынысы
қалдық деформация алады. Көптеген минералдар мен қатты жартасты
жыныстар қалдық деформацияны бермейді, өйткені олардың бұзылуы
пластикалық қасиеттер пайда бола бастағаннан бұрын орын алады.

Морттылық-белгілі пластикалық деформациясыз соққы кезінде
жыныстың жекелеген кесектерге бұзылу қабілеті. Сынғыш қасиеттердің
көрінісі жүктемені қолдану уақытына байланысты. Қыртыстардағы
жүктемені баяу қолдану кезінде қалдық пластикалық деформациялар дами
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1 сынып – азабразивті жыныстарды бұрғылау үшін фрезерлік болат
қару-жарағы бар қашау (М, МС, С, СТ, Т, ТК);

2 сынып-абразивті жыныстарды бұрғылауға арналған кірістірілген
қатты қорытпа қаруы бар қашау (МЗ, МСЗ, СЗ, ТЗ, ТКЗ, К, ОК)

Қазіргі уақытта СТ, ТК типті қашаулар шығарылмайды.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жынысты бұзатын құралдың мақсаты және жіктелуі.
2. Қалақты қашаулардың түрлері.
3. Шарошкалы қашаулардың түрлері мен шифры.
4. Бір және екі шарлы бұрғылау қашауларының мақсаты мен
конструкциялары, олардың түрлері мен өлшемдері.
5. Бұрғылау ұштары, олардың конструкциясы, типтері, шифры, жуу
жүйелері.
6. Арнайы мақсаттар үшін қашау.

1.3.4 Тау-кен жыныстарының физика-механикалық қасиеттері

Бұрғылауға әсер ететін тау жыныстарының негізгі физикалық-
механикалық қасиеттері: механикалық беріктік, серпімділік, икемділік,
морттылық, қаттылық, абразивтілік, тығыздық, кеуектілік, су өткізгіштігі,
қалқымалалық және тұрақтылық болып табылады.

Механикалық беріктігі-жыныстардың қысу, ою, жарылу және иілу
кезінде бұзылуына қарсы тұру қабілеті. Әртүрлі жыныстар үшін қысуға
беріктік шегі 0,1 – 0,2-ден 500 Мпа-ға дейін өзгереді (1 Мпа – 10 кгс/см2).

Тау жыныстарының ою, жарылу және иілу беріктігі қысуға қарағанда
әлдеқайда аз. Егер бір осьті қысу кезінде жыныстың беріктілік шегін 1,0 - ге
қабылдайтын болса, онда оны ою беріктілік шегі 0,2 – 0,08; созылу – 0,07-
0,04 тең болады.

Тау жыныстарының беріктігі минералогиялық құрамына, құрылымы
мен кеуектілігіне, түйірлер арасындағы байланыс сипатына, қаттылығына
және бөлшектердің өлшеміне және т.б. байланысты.

Серпімділік-Деформацияланатын дененің жүктемені алғаннан кейін
бастапқы пішінін және көлемін қалпына келтіру қабілеті. Серпімділік,
сондай-ақ, ұрғыш құралдың (қашаудың) жыныстан ауытқуымен сипатталады.
Серпімді қасиеттері қандай да бір дәрежеде барлық тау жыныстарына тән.

Пластиктілік-жыныстардың тұтас үзілмей, қоса берілген күштердің
әсерінен өз пішінін өзгерту (деформация) қабілеті; бұл ретте тау жынысы
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алады, керісінше, жүктемелерді өте жылдам қолдану кезінде тіпті тұтқыр
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жынысы тұрады. Бұрғылау кезінде жыныстардың бұзылу жылдамдығы
негізінен агрегаттық қаттылыққа байланысты. Моос шкаласы бойынша
минералдардың салыстырмалы қаттылығы 1.3.4.1 -кестеде келтірілген.

Абразивтілік-тау жыныстарының ұңғымаларды бұрғылау кезінде
кенжарлық құралдың тозуына әсер ету қабілеті. Абразивті қасиеттерге қатты
минералдар түйіршіктерімен, аз берік материалмен сығылған жыныстар ие.
Кварц құмтастары ең жоғары абразивтік қасиеттерге ие. Аз дәрежеде
абразивтілік дәндердің қаттылығына байланысты.

Бұрғылау снарядының айналу жиілігінің артуымен жынысты бұзатын
құралдың тозуы әдетте бұрғылау жылдамдығына қарағанда тезірек өседі.

Кесте 1.3.4.1 - Моос шкаласы бойынша минералдардың салыстырмалы
қаттылығы

Минералдар Қаттылық Қаттылықты анықтау тәсілі
Тальк 1 Тырнақпен оңай сызылады

Тас тұзы 2 Тырнақпен сызылады
Кальцит 3 Пышақпен оңай сызылады

Плавикті шпат 4 Шынымен сызылады. Пышақпен аз қысыммен сызылады
Апатит 5 Шынымен сызылады. Пышақпен аз қысыммен сызылады
Ортоклаз 6 Пышақпен сызылмайды. Шыны сәл сызады
Кварц 7 Шынымен оңай сызылады
Топаз 8 Шынымен оңай сызылады
Корунд 9 Шынымен оңай сызылады
Алмаз 10 Шынымен оңай сызылады

Жыныстың тығыздығы және орташа тығыздығы. Жыныстың
тығыздығы массаның оның көлеміне қатынасы немесе кейбір көлемді
минералды затпен толтыру дәрежесі ретінде анықталады. Шөгінді
жыныстары ең аз тығыздыққа ие, ең үлкені —атпалы тау жыныстары.

Тау жыныстарының тығыздығы дәндердің минералогиялық құрамына
және оларды байланыстыратын цементке байланысты. Үлгі массасының
оның толық көлеміне қатынасы жыныстың заттық құрамы мен кеуектілігіне
байланысты орташа тығыздығын сипаттайды.

Бұл қасиеттер бұрғылау процестерінде маңызды рөл атқарады, өйткені
бұзылған жыныстың бөлшектерін жер бетіне тасымалдау шарттарын
анықтайды.
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Тау жыныстарында қуыстардың болуымен сипатталатын кеуектілік
маңызды мәнге ие, өйткені оған тікелей байланысты: механикалық беріктігі,
абразивтілігі, ылғал сыйымдылығы және тау жыныстарының басқа да
қасиеттері. Кеуектілік кеуектер көлемінің тау жынысының көлеміне
қатынасымен анықталады. Атқылаған жыныстардың кеуектілігі ең аз және
көлемнің үлесімен немесе аз мөлшерде өлшенеді. Тек кейбір жыныстар
(трахиттер, туфты лавалар және т.б.) кеуектілігі жоғары (60% - ға дейін).
Шөгінді жыныстардың кеуектілігі әртүрлі; доломиттер мен әктастарда ол
бірнеше – 30% - ға дейін, құмдарда – 40% - ға дейін, борда-5-7 – 40-45% - ға
дейін, құмдарда-30-40% - ға дейін өзгереді, сазды жыныстарда айтарлықтай
шектерде ауытқиды және 50% - ға және одан да көп жетуі мүмкін.

Қалқымалалық-ашу кезінде жыныстардың ағу қасиеті. Мұндай
қасиетке тұнба және сазды бөлшектер қоспасы бар сумен қаныққан ұсақ
түйіршікті құмдар ие. Сол қасиетпен қатты ылғалданған саз және тіпті саз
сипатталуы мүмкін. Жыныстардың қозғалғыштығы жыныстардың
бөлшектерін ауыстыратын судың қозғалуымен немесе жыныстың сумен
қатты қанығуы салдарынан тұтқыр сұйықтықтың жай-күйіне ауысуымен
туындайды.

Тұрақтылық-тау жыныстарының массивте жалаңаштану кезіндегі
сипаты. Тұрақты жыныстар бұл ретте бұзылмайды, ұңғыманың қабырғалары
бекітуді талап етпейді. Тұрақсыз немесе әлсіз төзімді жыныстарда
ұңғыманың қабырғаларын бекіту талап етіледі. Мұндай жыныстар бойынша
бұрғылау кезінде керн жиі бұзылады, бұл бұрғылау жұмыстарының сапасын
төмендетеді. Тау жыныстарының орнықтылығы тау жынысын қосатын
бөлшектер арасындағы байланыс сипатына, жарықтың жарылуына және
жарықтың жарылу дәрежесіне толығымен байланысты.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар
1. Тау жыныстарының механикалық беріктігі дегеніміз не?
2. Тау жыныстарының абразивтілігі неге әсер етеді?
3. Тау жыныстарының бұрғылануы неге байланысты?
4. Кварцит бұрғылау беріктігі бойынша қандай санатқа жатады?

1.3.5 Нақты міндеттерді шешу үшін снарядтың қажетті типі
Бұрғылау снарядын таңдау жалпы сызба бойынша жүргізіледі: негізі

(тау жынысы) → таңдау → негіздеме (таңдалған снарядтың артықшылығы).
Алдыңғы жұмыстардағыдай, алдымен бұрғылаудың геологиялық-

техникалық жағдайларын (бірінші кезекте тау жыныстарының физикалық-
механикалық қасиеттерін зерттейді) және прогрессивті снарядтарды (керн
гидротранспорты бар снарядтарды) пайдалану мүмкіндігін талдайды. Оларды
пайдалану мүмкін болмаған жағдайда бір колонкалы снарядтар (ОКС, ОЭС)
қолданылады. Керн алмайтын әдіс кезінде кернсіз бұрғылау снарядтары,
жұмсақ пайдалы қазбаларды бұрғылау үшін – қос колонкалы снарядтар
пайдаланылады.

  
 



109

Тау жыныстарында қуыстардың болуымен сипатталатын кеуектілік
маңызды мәнге ие, өйткені оған тікелей байланысты: механикалық беріктігі,
абразивтілігі, ылғал сыйымдылығы және тау жыныстарының басқа да
қасиеттері. Кеуектілік кеуектер көлемінің тау жынысының көлеміне
қатынасымен анықталады. Атқылаған жыныстардың кеуектілігі ең аз және
көлемнің үлесімен немесе аз мөлшерде өлшенеді. Тек кейбір жыныстар
(трахиттер, туфты лавалар және т.б.) кеуектілігі жоғары (60% - ға дейін).
Шөгінді жыныстардың кеуектілігі әртүрлі; доломиттер мен әктастарда ол
бірнеше – 30% - ға дейін, құмдарда – 40% - ға дейін, борда-5-7 – 40-45% - ға
дейін, құмдарда-30-40% - ға дейін өзгереді, сазды жыныстарда айтарлықтай
шектерде ауытқиды және 50% - ға және одан да көп жетуі мүмкін.

Қалқымалалық-ашу кезінде жыныстардың ағу қасиеті. Мұндай
қасиетке тұнба және сазды бөлшектер қоспасы бар сумен қаныққан ұсақ
түйіршікті құмдар ие. Сол қасиетпен қатты ылғалданған саз және тіпті саз
сипатталуы мүмкін. Жыныстардың қозғалғыштығы жыныстардың
бөлшектерін ауыстыратын судың қозғалуымен немесе жыныстың сумен
қатты қанығуы салдарынан тұтқыр сұйықтықтың жай-күйіне ауысуымен
туындайды.

Тұрақтылық-тау жыныстарының массивте жалаңаштану кезіндегі
сипаты. Тұрақты жыныстар бұл ретте бұзылмайды, ұңғыманың қабырғалары
бекітуді талап етпейді. Тұрақсыз немесе әлсіз төзімді жыныстарда
ұңғыманың қабырғаларын бекіту талап етіледі. Мұндай жыныстар бойынша
бұрғылау кезінде керн жиі бұзылады, бұл бұрғылау жұмыстарының сапасын
төмендетеді. Тау жыныстарының орнықтылығы тау жынысын қосатын
бөлшектер арасындағы байланыс сипатына, жарықтың жарылуына және
жарықтың жарылу дәрежесіне толығымен байланысты.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар
1. Тау жыныстарының механикалық беріктігі дегеніміз не?
2. Тау жыныстарының абразивтілігі неге әсер етеді?
3. Тау жыныстарының бұрғылануы неге байланысты?
4. Кварцит бұрғылау беріктігі бойынша қандай санатқа жатады?

1.3.5 Нақты міндеттерді шешу үшін снарядтың қажетті типі
Бұрғылау снарядын таңдау жалпы сызба бойынша жүргізіледі: негізі

(тау жынысы) → таңдау → негіздеме (таңдалған снарядтың артықшылығы).
Алдыңғы жұмыстардағыдай, алдымен бұрғылаудың геологиялық-
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Керн гидротранспортпен бұрғылауды тереңдігі 100 және 300 м болатын
V–VII санаттағы ұңғымалардың орташа қаттылығы бар I–IV санаттағы
жұмсақ жыныстарда қолданады.

Керн гидротранспортымен бұрғылау артықшылықтарына
технологиялық циклдың үздіксіздігін (бұрғылау снарядын ұңғыманың
басынан бастап соңғы тереңдігіне дейін көтермей); бұрғылаудың жоғары
өнімділігін; керннің жоғары шығымын; жуу сұйықтығының жұтылу
аймақтарында, су арынды құмдарда, ісінетін саздарда, қатқан жыныстарда
кедергісіз бұрғылау мүмкіндігін; жуу сұйықтығының аз шығыны, оның
ішінде жарылған жыныстарды бұрғылау кезінде (дәстүрлі бұрғылаумен
салыстырғанда 4-5 есе аз) жатқызуға болады.

Бұл әдісті қуаты 25 м–ге дейінгі VIII-IX санатты жыныстардың
қыртыстары болған кезде немесе галечниктер болған кезде абразивтік, қатты
және жұмсақ жыныстардың жиі араласуы болған кезде қолдануға болмайды.
Бір колонкалы снарядтар (ОКС) кез келген тереңдіктегі ұңғымаларды
бұрғылаудың кез келген геологиялық-техникалық жағдайларында кеңінен
қолданылады.

Бір колонкалы снарядтардың артықшылығы оларды кез келген
геологиялық-техникалық жағдайларда, оның ішінде қолайсыз жағдайларда
(біртекті емес, жарылған, тұрақсыз, ұңғымалардың қисаюына бейім
жыныстарды бұрғылау) пайдалану; кез келген жуу сұйықтықтарын қолдану
мүмкіндігі; снаряд конструкциясының қарапайымдылығы және бұрғылаудың
қарапайым технологиясы; снарядтың төмен құны; бағытталған ұңғымаларды
бұрғылау мүмкіндігі болып табылады.

Керннің шығуын арттыру үшін бір колонкалы снарядтардың түрлерін
пайдалануға болады: жарылған сынған жыныстар бойынша – дара эжекторлы
снаряд, жуу сұйықтығын толық жұтқан кезде жұмсақ тұрақсыз жыныстар
бойынша – сорғысыз бұрғылау. Жоғары горизонттарда шаю сұйықтығын
толық жұтқан кезде және геологиялық тіліктің төменгі горизонттарында, жер
асты сулары болған кезде, сығылған ауамен үрлеп бұрғылау кезінде, эрлифт
снарядтарын пайдалануға болады.

Бұл снарядтар керн шығуының жоғарылауына ықпал етеді, бірақ
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Әлсіз төзімді пайдалы қазбаларды (көмір типін) бұрғылау кезінде керннің
шығуын арттыру үшін қос колонкалы снарядтар неғұрлым сенімді болып
табылады. Олар бұрғылаудың төмен өнімділігіне ие болса да, бірақ бір рет
пайдалану (пайдалы қазба қабаты бойынша ғана) салдарынан олар көмір кен
орындарында қолданылады.

Кенжарлық снарядтарды таңдағаннан кейін оның құрамдас
элементтерінің: ажыратқыш және құбыр өткізгіштерінің, шламды және
колонкалы құбырлардың, керн кескіштердің және снарядтың басқа
элементтерінің типтік өлшемдерін көрсету және негіздеу керек. Содан кейін
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таңдалған бұрғылау снарядтары үшін (керн гидротранспорты снарядтан
басқа) бұрғылау тізбектерін таңдау қажет.

Бұрғылау бағаналарының түрлері мен өлшемдері ұңғыманың таңдалған
құрылымына сәйкес болуы тиіс. Диаметрі үлкен (76 мм және одан көп)
ұңғымалар үшін құлыпты-муфталы қосылыстары бар бұрғылау бағаналарын
қолдану ұсынылады. 1000 м дейінгі ұңғыма тереңдігінде, снарядтың
салыстырмалы төмен айналу жылдамдығымен айналмалы қатты ағызу әдісі
үшін (әдетте 500 айн/мин артық емес) СБТМ болат құбырларын пайдалануға
болады, ал ұңғыма тереңдігі 1 000 м артық болғанда – ЛБТМ-54 типті жеңіл
қорытпалы құбырларын пайдалануға болады.

Жеңіл қорытпалы бұрғылау құбырларын бір қума метрге бір градустан
артық қарқындылығы бар ұңғымалардың жергілікті қисаю аймақтарында
пайдалануға болмайды. Үлкен диаметрлі ұңғымаларды болат құбырларымен
бұрғылау кезінде ауырлатылған бұрғылау құбырларын қолдану ұсынылады,
әсіресе кернсіз бұрғылау, ұңғымалардың қисаюына ықпал ететін кавернозды
жыныстарды бұрғылау кезінде.

Ауырлатылған бұрғылау құбырлары бұрғылау тізбегінің төменгі,
неғұрлым жүктелген және сығылған бөлігінде қаттылығын арттырады,
бұрғылау тізбегінің тозуын төмендетеді, ұңғымалардың қисаю
қарқындылығын төмендетуге ықпал етеді.

Кіші диаметрлі ұңғымалар үшін (76 мм және одан аз) СБТМ типті
ниппельді қосылыстары бар болат бұрғылау бағанасын қолданады.
Ниппельді қосылыстары бар бұрғылау тізбегін пайдалану кезінде бұрғылау
снарядының дірілі едәуір төмендейді; тізбектердің тегіс болуы, ұңғыма
диаметріне жақын құбырларды қолдануға мүмкіндік береді және осылайша
ұңғыманың ортадан тепкіш күші мен қисаюын азайтады.

Кесте 1.3.5.1 - Бұрғы құбырларының диаметрі
Коронка диаметрі, мм 36 46 59 76 93 және одан

жоғары
Бұрғы құбырларының
диаметрі, мм
СБТН
СБТМ

33,5
–

42
–

54
–

–
50

–
63,5

Бұрғылау құбырларының өлшемдері ұңғыманың диаметріне сәйкес
анықталады. Жобалық тереңдікте ниппельді қосылыстары бар бұрғылау

тізбегі үшін құбыр диаметрі ұңғыманың диаметріне жақын болуы тиіс,
ал құлпы-муфталы қосылыстары бар бұрғылау тізбегі үшін қосылыстар
диаметрі ұңғыманың диаметріне жақын болуы тиіс (кесте 1.3.5.1).

Ауырлатылған бұрғылау құбырларының диаметрлері ұңғыманың
диаметріне тең қабылданады. Бұрғылау тізбегін таңдағаннан кейін
авариялардың алдын алу үшін қолданылатын құралдар (қатты снаряд,
Бущуев ауытқытқыштары, ПЗУ және т.б.) және бақылау өлшеу аспаптары

(ДИТ, Т-1, ДБТ, ОМ-40, сигнализаторлар) көрсетілуі тиіс.
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Барлау ұңғымаларын бұрғылау кезінде бұрғылау снарядтарының

қандай компоненттері қолданылады?
2. Бір колонкалы снарядтардың мақсаты, құрылысы және жұмыс істеу

принципі қандай?
3. Эжекторлық және эрлифттік бұрғылау снарядтарының мақсаты,

құрылысы және жұмыс істеу принципі қандай?
4. Қос колонкалы снарядтардың мақсаты, құрылысы және жұмыс істеу

принципі қандай?
5. Бұрғылау снаряды қалай таңдалады?

1.3.6 Нақты геологиялық жағдайлар үшін снаряд

Колонкалы бұрғылауға арналған құрал жиынтығы 1.3.6.1-суретте
көрсетілген. Ол коронкадан, колонкалық құбырдан, өткелден, шламдық
құбырдан, ниппельді немесе муфталық-құлыптау қосылыстарымен
жалғанатын бұрғылау құбырларының бағанасынан және жуу (бұрғылау)
тығыздамасынан тұрады.

Түсіру-көтеру операциялары үшін әртүрлі кілттер, элеваторлар және
астар шанышқылар қолданылады.

Бағана жиынтығы.
Коронкалық сақиналар құрамында 0,3—0,4% көміртегі бар болаттан

жасалған құбыр дайындамаларынан жасалады. Сақинаның жұмыс шетіне
қатты қорытпалардан немесе алмаздан жасалған кескіштер салынады.

Кескіштермен бекітілген коронкалы сақиналар деп аталады. Коронка
сақинасының жоғарғы жағында 4 мм қадаммен сыртқы оң трапецеидалды
жіп бар, ал оның ішкі қабырғасы конусқа оралады.

  
 



112

Сурет 1.3.6.1 - Баған жиынтығы:а-колонкалы құбыр; б-құбырлы бұранда пішіні;
в-жалғағыш иппель; г-фрезерлік өткізгіш; д-үштік өткізгіш;

1-бұрғылау құлпы астындағы бұранда; 2-колонкалы құбыр астындағы бұранда;
3-шламды құбыр астындағы сол жақ бұранда; 4-адаптерді ұстауға арналған үлкен

бұранда.

Кернкескіш. Алмаз және карбидті коронкалармен бұрғылау кезінде
коронка мен бағаналы құбыр арасында кернкескішті қосқан жөн (1.3.6.1, а
суретті қараңыз). Ол ішкі конустық ойығы бар қуыс цилиндрлік корпустан
тұрады, ол жоғары қарай кеңейеді, онда ішкі доғалары бар конустық
серіппелі сақина пайда болады. Бұрғылау кезінде кернкескіштің серіппесі
керннің бағаналы құбырға енуіне кедергі келтірмейді. Снарядты көтеру
кезінде серіппе кернге үйкелісіне байланысты корпустың конустық
ойығының тарылған бөлігіне енеді, Кернді мықтап қысады және оны бұзады.

Колонкалы құбырлар. Шегендеу құбырларына арналған
дайындамалардан дайындалады (1.3.6.1,а сурет). Олар үшін сыртқы диаметрі
бойынша үлкен оң рұқсаты бар дайындамалар таңдалады. Колонка
құбырының екі ұшында 4 мм қадаммен, 10°жоғарғы бұрышпен ішкі
трапецеидалды бұранда кесілген. Колонкалық құбырларды дайындау үшін
650 Мпа созылу кезіндегі беріктік шегі және 380 Мпа кем емес аққыштық
шегі бар болат қолданылады.

Колонкалық құбырлар ұзындығы 1,5; 3; 4,5 және 6 м.ұзын колонкалық
снарядта олар жалғастырушы ниппельдердің көмегімен жиналуы мүмкін
(1.3.6.1,в сурет). Гидросоққылама және бөлшектеп бұрғылау үшін
қабырғасының қалыңдығы б = 6-7 мм қалың қабырғалы колонкалы құбырлар
жиі қолданылады.
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Колонкалы құбырлар. Шегендеу құбырларына арналған
дайындамалардан дайындалады (1.3.6.1,а сурет). Олар үшін сыртқы диаметрі
бойынша үлкен оң рұқсаты бар дайындамалар таңдалады. Колонка
құбырының екі ұшында 4 мм қадаммен, 10°жоғарғы бұрышпен ішкі
трапецеидалды бұранда кесілген. Колонкалық құбырларды дайындау үшін
650 Мпа созылу кезіндегі беріктік шегі және 380 Мпа кем емес аққыштық
шегі бар болат қолданылады.

Колонкалық құбырлар ұзындығы 1,5; 3; 4,5 және 6 м.ұзын колонкалық
снарядта олар жалғастырушы ниппельдердің көмегімен жиналуы мүмкін
(1.3.6.1,в сурет). Гидросоққылама және бөлшектеп бұрғылау үшін
қабырғасының қалыңдығы б = 6-7 мм қалың қабырғалы колонкалы құбырлар
жиі қолданылады.

  
 

Жалғастырғыштар бағаналы құбырларды бұрғылау құбырларының
бағанына қосу үшін қолданылады. Олар 45 немесе 50 маркалы болаттан
жасалған және екі түрі бар — фрезерлік және үштік. Жалғастырғыштар 7, г
және 7, д суретте көрсетілген, жалғастырғыштың жоғарғы ұшындағы
фрезерлік тістер ұңғыманың қабырғаларынан құлаған тау жыныстарын
бұзуға арналған.

Егер сорғыны беру шламды жер бетіне шығаруды қамтамасыз етпесе,
шламды құбырдың астында қосымша сол жақ бұранда бар үштік
жалғастырғыштарды қолдану керек. Шлам құбырлары шламның үлкен
бөлшектерін ұстауға қызмет етеді. Олар колонкалық құбырларға арналған
құбыр дайындамаларынан жасалады және төменгі бөлігінде сол жақ
бұрандасы болады, оның көмегімен үштікжалғастырғыштармен қосылады;
жоғарғы ұшы ашық, бұрышпен кесілген және көтерілген кезде шлам құбыры
шегендеу құбырларының табанына тірелмеуі үшін ішке қарай иілген.

Шлам құбырының ұзындығы оның сыйымдылығы рейске алынған
шламның көлемінен сәл үлкен болатындай етіп есептеледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Колонкалы жиынтықтың құрылысы.
2. Коронка сақиналары не үшін қолданылады?
3. Сынаманың керннен бөлінуі қалай жүреді?
4. Шлам құбырларының артықшылықтары қандай?

1.3.7 Нақты геологиялық жағдайлар үшін қажетті жынысты
бұзып жаратын аспап

Қашау жұмысының тиімділігін бағалаудың бірыңғай кешенді
критерийі мына формула бойынша анықталатын 1 м үңгілеуге арналған
пайдалану шығындарының шамасы болып табылады:

С1м = � 1
𝜈𝜈𝜈𝜈м

+ 𝑡𝑡𝑡𝑡сп+𝑡𝑡𝑡𝑡в
ℎ

� 𝐶𝐶𝐶𝐶в + Сд
ℎ

(24)

мұндағы: С1м-1 м үңгілеу құны, тенге.; Сд – қашау құны, руб.; 𝑡𝑡𝑡𝑡сп-
рейске жатқызылған түсіру-көтеру операцияларына арналған нормативтік
шығындар, сағ; 𝑡𝑡𝑡𝑡в-рейске жатқызылған дайындық-қорытынды операцияларға
арналған шығындардың нормативтік уақыты, сағ; Св –бұрғылау қондырғысы
жұмысының 1 сағ құны, тенге/ сағ; h-қашауға үңгілеу, м; vм-ұңғылаудың
механикалық жылдамдығы, м / сағ.

Қашаулардың рационалды типтерін таңдау шарошкалы қашаулар
типтерінің тау жыныстарының қасиеттеріне сәйкестігінің жалпыланған
жіктеу кестесі (ОКТ) (54-сурет) немесе шарошкалы қашаулар типтеріне
жыныстардың қаттылығы мен абразивтілігі категорияларының жұптық
сәйкестігінің жіктеу кестесі (КТС) бойынша жүзеге асырылады (1.3.7.1-
сурет).
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Сурет 1.3.7.1 - Шарошкалы қашаулар түрлерінің тау жыныстарының қасиеттеріне
сәйкестігінің жалпыланған жіктеу кестесі

ОКТ құрылымы (1.3.7.2-суретті қараңыз) тау жыныстарының
қаттылығы мен абразивтілігі бойынша әр түрлі пачкадағы құрамындағы
гистограммалар (%- бен) осы сәйкестікті қамтамасыз ететін шарошкалық
қашаудың белгілі бір типтеріне (1 м ұңғыманы ұңғылауға арналған
пайдалану шығындарының минимумы бойынша) сәйкес жіктелген түрде
сәйкестендіріліп жасалған. Қашаудың ұтымды түрін таңдау МКР салу
кезінде алынған гистограммаларды ОКТ – дағы типтік гистограммалармен
салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, егер МКР салу кезінде
жоғарыда екінші жолда орналасқан ОКТ-дағы типтік гистограммаларға
сәйкес келетін қаттылық пен абразивтіліктің әртүрлі категорияларымен тау
жыныстарының құрамының формасы мен абсолютті мәндеріне сәйкес
келетін гистограммалар алынса, онда мұндай пакет үшін МЗГ типті кесек
ұтымды болады.

Егер МКР-да алынған гистограммалар ОКТ-дағы типтік
гистограммалардан айтарлықтай ерекшеленетін болса, онда КТС бойынша
қашаудың ұтымды түрін таңдау қажет (1.3.7.2-суретті қараңыз). Мысалы,
формулалар (1.1) және (1.2) бойынша есептеуден кейін қаттылық пен
абразивтілік категориясының орташа өлшенген мәндері сәйкесінше Т� = 4,2, А�
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Сурет 1.3.7.1 - Шарошкалы қашаулар түрлерінің тау жыныстарының қасиеттеріне
сәйкестігінің жалпыланған жіктеу кестесі

ОКТ құрылымы (1.3.7.2-суретті қараңыз) тау жыныстарының
қаттылығы мен абразивтілігі бойынша әр түрлі пачкадағы құрамындағы
гистограммалар (%- бен) осы сәйкестікті қамтамасыз ететін шарошкалық
қашаудың белгілі бір типтеріне (1 м ұңғыманы ұңғылауға арналған
пайдалану шығындарының минимумы бойынша) сәйкес жіктелген түрде
сәйкестендіріліп жасалған. Қашаудың ұтымды түрін таңдау МКР салу
кезінде алынған гистограммаларды ОКТ – дағы типтік гистограммалармен
салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, егер МКР салу кезінде
жоғарыда екінші жолда орналасқан ОКТ-дағы типтік гистограммаларға
сәйкес келетін қаттылық пен абразивтіліктің әртүрлі категорияларымен тау
жыныстарының құрамының формасы мен абсолютті мәндеріне сәйкес
келетін гистограммалар алынса, онда мұндай пакет үшін МЗГ типті кесек
ұтымды болады.

Егер МКР-да алынған гистограммалар ОКТ-дағы типтік
гистограммалардан айтарлықтай ерекшеленетін болса, онда КТС бойынша
қашаудың ұтымды түрін таңдау қажет (1.3.7.2-суретті қараңыз). Мысалы,
формулалар (1.1) және (1.2) бойынша есептеуден кейін қаттылық пен
абразивтілік категориясының орташа өлшенген мәндері сәйкесінше Т� = 4,2, А�

  
 

= 4,3. Алынды. Осы мәндерге нүктені КТС өрісіне (F нүктесі) қойыңыз. F
нүктесі СТ типті қашауға сәйкес келетін кестелік нүктеге жақын қашықтықта
орналасқанын көруге болады. Сондықтан, жіктеу сипаттамаларының
осындай мәндері бар тау жыныстарының пачкасында бұрғылау үшін ұтымды
болып табылады.

Сурет 1.3.7.2 - Тау жыныстарының қаттылығы мен абразивтілігі санаттарының
шарошкалық қашау түрлеріне жұптық сәйкестіктерінің

жіктеу кестесі

Тәжірибелік есеп. Геологиялық деректерге және қаттылық және
абразивтілік санаттары бойынша деректерге сәйкес, сондай-ақ асқынулар мен
су-мұнай-газ көріністері аймақтарын ескере отырып (кесте 1.3.7.1) біз барлық
геологиялық қиманы қаттылық пен абразивтілікке ұқсас тау жыныстарының
пачкаларына бөлеміз, содан кейін осы пачкалардың әрқайсысында бұрғылау
үшін қажетті қашауды таңдаймыз.

Біздің жағдайда геологиялық бөлім бес пачка тау жыныстарына
бөлінеді.

Кесте 1.3.7.1 - Тау жыныстарының пачкалары
Пачка номері I II III IV V
Аралық, м 0-280 280-1120 1120-1550 1550-2730 2730-3460

Шешім: 1.3.7.2 -кестеден деректерді салу және (1.1) және (1.2)
формулаларды қолдану арқылы біз аламыз:

I пачка бір қабаттан тұрады:Т� = 5, А� = 1;
II пачка үш қабаттан тұрады:

Т� =
300 ∗ 2 + 250 ∗ 1 + 290 ∗ 1

840
= 1,36
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Кесте 1.3.7.2 - Алғашқы мәліметтер
Қабат
нөмірі

Жүйе, бөлім,
свита

Жыныстардың
сипаттамасы
және олардың
сипаттамасы

Литологиялық бөлім Қаттылық
санаты Т

Абразивтілік
санаты А

Аралық, м Барлығы

бастап дейін

1 Мәскеу-
Подольск
горизонты

Саз қабаттары
бар әктастар

5 1 0 280 280

2 Кашир
горизонты

Құм қабаттары
бар саз

2 2 280 580 300

3 Вертин
горизонты

Саз қабаттары
бар құмдар

1 3 580 830 250

4 Верхнебашкир
подъярусы

Саз және
қиыршық тас
қабаттары бар
құмдар

1 3 830 1120 290

5 Нижнебашкир
подъярусы

Әктастар
тығыз, төменгі
бөлігінде
жарықшақты

6 2 1120 1270 150

6 Охотско-
Серпухов
подьярусы

Әктастар
тығыз, жоғарғы
бөлігінде
борпылдақ

6 2 1270 1550 280

7 Тула қабаты Құм қабаттары
бар саз

2 2 1550 2150 600

8 Бобринский
горизонты

Құм және
қиыршық тас
қабаттары бар
саз

2 2 2150 2730 580

9 Тула қабаты Тығыз әктастар 6 2 2730 3030 300

10 Төменгі
Раменский
подьярусы

Әктас
қабаттары бар
кремнийлі
доломиттер

7 2 3030 3280 250

11 Нижнебобинск
свиті

Саз қабаттары
бар құмтас

7- 8 3 3280 3460 180

А� =
300 ∗ 2 + 250 ∗ 3 + 290 ∗ 3

840
= 2,64

III пачкаекі қабаттан тұрады:
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Кесте 1.3.7.2 - Алғашқы мәліметтер
Қабат
нөмірі

Жүйе, бөлім,
свита

Жыныстардың
сипаттамасы
және олардың
сипаттамасы

Литологиялық бөлім Қаттылық
санаты Т

Абразивтілік
санаты А

Аралық, м Барлығы

бастап дейін

1 Мәскеу-
Подольск
горизонты

Саз қабаттары
бар әктастар

5 1 0 280 280

2 Кашир
горизонты

Құм қабаттары
бар саз

2 2 280 580 300

3 Вертин
горизонты

Саз қабаттары
бар құмдар

1 3 580 830 250

4 Верхнебашкир
подъярусы

Саз және
қиыршық тас
қабаттары бар
құмдар

1 3 830 1120 290

5 Нижнебашкир
подъярусы

Әктастар
тығыз, төменгі
бөлігінде
жарықшақты

6 2 1120 1270 150

6 Охотско-
Серпухов
подьярусы

Әктастар
тығыз, жоғарғы
бөлігінде
борпылдақ

6 2 1270 1550 280

7 Тула қабаты Құм қабаттары
бар саз

2 2 1550 2150 600

8 Бобринский
горизонты

Құм және
қиыршық тас
қабаттары бар
саз

2 2 2150 2730 580

9 Тула қабаты Тығыз әктастар 6 2 2730 3030 300

10 Төменгі
Раменский
подьярусы

Әктас
қабаттары бар
кремнийлі
доломиттер

7 2 3030 3280 250

11 Нижнебобинск
свиті

Саз қабаттары
бар құмтас

7- 8 3 3280 3460 180

А� =
300 ∗ 2 + 250 ∗ 3 + 290 ∗ 3

840
= 2,64

III пачкаекі қабаттан тұрады:

  
 

Т� =
150 ∗ 6 + 280 ∗ 6

430
= 6

А� =
150 ∗ 2 + 280 ∗ 6

430
= 2

IV пачка екі қабаттан тұрады:Т� = 2, А� = 2;
V пачка үш қабаттан тұрады:

Т� =
300 ∗ 6 + 250 ∗ 7 + 180 ∗ 7,5

730
= 6,7

А� =
300 ∗ 2 + 250 ∗ 2 + 180 ∗ 3

730
= 2,25

Есептеу нәтижелері 1.3.7.3 -кестеде келтірілген

Кесте 1.3.7.3 - Есептеу нәтижелері

Есептелген Т және А-ға сүйене отырып және тау жыныстарының
қаттылығы мен абразивтілігі категорияларының шарошкалық қашау
түрлеріне жұптық сәйкестіктерінің жіктеу кестесін (56-суретті қараңыз) және
14-кестенің деректерін қолдана отырып, біз әр пачка үшін қашауды
таңдаймыз.

Осылайша, классификациялық сипаттамалардың берілген мәндерімен
тау жыныстарының пачкасын бұрғылау үшін ұтымды – бұл СТ типті кескіш
II пакет үшін – М типті қашау, III пакет үшін – Т, IV пакет үшін – М және,
сайып келгенде, V пакет үшін – Т типті қашау.

Ұңғыманың дизайнын таңдап, жобалағаннан кейін кестелерге сәйкес
қашаудың стандартты мөлшерін таңдау керек.

1.3.8 Еңіс бағытталған ұңғымаларды бұрғылау үшін қажетті
технологиялық сайман

Кенжарлық қозғалтқыштармен бұрғылау кезінде ұңғыманың көлбеу
бұрышын жинау және төмендету бұрғылау бағанасының төменгі бөлігінің
тиісті компоненттерімен жүзеге асырылады.

Пачка
номері

Интервал, м Орташа өлшенген санат
бастап дейін Қаттылық бойыншаТ Абразивтілігі бойыншаА

І 0 280 5 1
ІІ 280 1120 1,36 2,64
ІІІ 1120 1550 6 2
ІV 1550 2730 2 2
V 2730 3460 6,7 2,25
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Қарқынды қисайту және көлбеу бұрышын төмендету үшін келесі
құрастыруларды қолдану ұсынылады (1.3.8.1-сурет).

Сурет 1.3.8.1 – Жинақтау түрлері:
а – қисық аударғысы бар жинақтау; б – қисайған секциялық турбобуры бар

жинақтау; в, г – ОТ турбиналық ауытқығышы бар жинақтау; д-р – 1 ауытқығышы бар
жинақтау; ж – қаматама және қисық аударғысы бар жинақтау; з – эксцентрлік ниппелі бар

жинақтау

А. қашау, кенжарлық қозғалтқыш, қосқыш бұрандалардың бұралған
осьтері бар аударғы және ауыр бұрғылау құбырлары.Аударғының қосқыш
бұрандаларының қисаю бұрышы әдетте 1°30'-3°, қысқа турбобураларда УБТ
ұзындығы – 12-25 м қабылданады.

Б. қашау, секцияларын бұрышпен жалғайтын секциялық турбобур және
ауыр бұрғылау құбырлары.

Турбобур секцияларын 0°30'-1°30' бұрышпен қосу ұсынылады.
В. Қашау, жалғама, ОТ ауытқушы, секциялық турбобурдың жоғарғы

бөлімі және ауыр бұрғылау құбырлары.
1°-2°қабылдау ұсынылады.
Г. Қашау, ОТ ауытқушы, бұрғылау құбырлары және қосқыш

бұрандамаларының осьтері қисайған аударғы
Мұндай жинақтауды құрастыру кезінде аударғының және

ауытқушының иілген жақтары бір жаққа бұрылуы тиіс.
Аударғының бұранда бұрышы 1°30'-2°қабылдау ұсынылады.
Д. қашау, турбобур, Р-1 ауытқышы және бұрғылау құбырлары.
Ауытқу бұрамасын турбобурмен жалғайтын ауытқу бұрамасының

бұрышы 1°30'-3°қабылдау ұсынылады.
Оны бұрғылау құбырларымен байланыстыратын бұранда бұрамасының

қисаю бұрышы 1-2°қабылдау ұсынылады.

  
 



119

Қарқынды қисайту және көлбеу бұрышын төмендету үшін келесі
құрастыруларды қолдану ұсынылады (1.3.8.1-сурет).

Сурет 1.3.8.1 – Жинақтау түрлері:
а – қисық аударғысы бар жинақтау; б – қисайған секциялық турбобуры бар

жинақтау; в, г – ОТ турбиналық ауытқығышы бар жинақтау; д-р – 1 ауытқығышы бар
жинақтау; ж – қаматама және қисық аударғысы бар жинақтау; з – эксцентрлік ниппелі бар

жинақтау

А. қашау, кенжарлық қозғалтқыш, қосқыш бұрандалардың бұралған
осьтері бар аударғы және ауыр бұрғылау құбырлары.Аударғының қосқыш
бұрандаларының қисаю бұрышы әдетте 1°30'-3°, қысқа турбобураларда УБТ
ұзындығы – 12-25 м қабылданады.

Б. қашау, секцияларын бұрышпен жалғайтын секциялық турбобур және
ауыр бұрғылау құбырлары.

Турбобур секцияларын 0°30'-1°30' бұрышпен қосу ұсынылады.
В. Қашау, жалғама, ОТ ауытқушы, секциялық турбобурдың жоғарғы

бөлімі және ауыр бұрғылау құбырлары.
1°-2°қабылдау ұсынылады.
Г. Қашау, ОТ ауытқушы, бұрғылау құбырлары және қосқыш

бұрандамаларының осьтері қисайған аударғы
Мұндай жинақтауды құрастыру кезінде аударғының және

ауытқушының иілген жақтары бір жаққа бұрылуы тиіс.
Аударғының бұранда бұрышы 1°30'-2°қабылдау ұсынылады.
Д. қашау, турбобур, Р-1 ауытқышы және бұрғылау құбырлары.
Ауытқу бұрамасын турбобурмен жалғайтын ауытқу бұрамасының

бұрышы 1°30'-3°қабылдау ұсынылады.
Оны бұрғылау құбырларымен байланыстыратын бұранда бұрамасының

қисаю бұрышы 1-2°қабылдау ұсынылады.

  
 

Е. қашау, кенжарлық қозғалтқыш, қисайған бұрғылау құбыры және
бұрғылау құбырлары.

Бұрғылау құбырының ұтымды иілу бұрышы-2°30'-5°бұрышы.
Ж. қашау, корпусында металл қондырмасы бар турбобур, қондырма

жазықтығында орнатылатын жалғағыш бұрандаларының бұралған осьтері
бар аударғысы, кәдімгі немесе ауырлатылған бұрғылау құбырлары.

З. қашау, ниппельге орнатылған эксцентрлік металл немесе резеңке
жапсырмасы бар турбобур және кәдімгі немесе салмақты бұрғылау
құбырлары.

А-з тармақтарында көрсетілген орналасулардың көмегімен алынған
ұңғыма оқпанының қисаю қарқындылығы олардың геометриялық
өлшемдеріне байланысты.

Ұңғыманың қисаю қарқындылығын арттыру үшін қалыпты
ұзындықтағы турбобуралардың (электробуралардың) барлық келтірілген
жинақтарында қысқартылғанмен алмастырылуы мүмкін.

Әр түрлі қарқындылықтағы қисаюды алу үшін тікелей бұрғылау
қондырғысында тұтастыруды реттеуге мыналар есебінен қол жеткізіледі:
аударғысының жалғағыш бұрамалары осьтерінің қисаю бұрышын өзгерту (а
жинақтау); иілудің әртүрлі бұрыштары бар бұрғылау құбырын орнату (е
жинақтау); қашау мен ауытқытқыштар арасында орнатылатын түзу
аударғысы ұзындығының өзгеруі (в, г, ж жинақтау).

Эксцентрлік ниппельді (ж, з жинақтау) пайдалану кезінде шпиндельге
ұзындығы 30 см-ден асатын аударғыны орнатуға жол берілмейді.

Ұңғыманың жекелеген бөліктерін қисайту үшін девиантты орналасу
үшін жоба жасалуы керек.

Ауытқушы құрастырмаларды жобалау мыналардан тұрады: а)
құрастыруды таңдау; б) оның геометриялық өлшемдерін есептеу; в) тексеру
есебі.

Орналасу геологиялық бөлімге, ұңғыманың күтілетін күйіне және
қажетті қисықтық дәлдігіне байланысты таңдалады.

Ұңғыманы тұрақты геологиялық қималарда бұрғылау кезінде а және в
орналасуын қолдану ұсынылады, мұнда діңгек диаметрінің айтарлықтай өсуі
күтілмейді. В нүктесі бойынша орналасуды қолданған жөн, өйткені ол
қисықтықтың бірдей қарқындылығымен бұрғылаудың жоғары
көрсеткіштерін, механикалық жылдамдықты және қашауды алуға мүмкіндік
береді.

Егер ұңғыма оқпанының едәуір кеңейтілуі күтілсе, д және г
жинақтамаларын қолдану керек.

Д, ж, з орналасуы қисықтық қарқындылығы бойынша жоғары дәлдік
қажет болған жағдайда қолданылады.

Бұрғылау бағанының түбінің орналасуының геометриялық өлшемдері
ұңғыманың қисықтығының берілген қарқындылығына байланысты
есептеледі.

Ж және з жинақтарын пайдалану кезінде ұңғыманың қисықтық
бұрышының 10 м ұңғымадан кейін 1° - тан аспайтын өсуін алу үшін олардың
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өлшемдерін таңдау ұсынылады. Бұл жағдайда ұңғыманы тереңдетуді
диаметрі ұңғыманың берілген диаметріне тең қашаумен жүзеге асыруға
болады. Ерекше жағдайларда, ұңғыманың қисаю бұрышының 10 м
ұңғымадан кейін 1-2° - қа өсуін қамтамасыз ету қажет болған кезде,
эксцентрлік ниппельдің қажетті мөлшерін таңдап, ұңғыманың диаметрінен 1-
2» аз қашаулармен бұрғылауға көшу керек. Сонымен қатар, әр соққыдан
кейін ұңғыманы алдыңғы берілген диаметрге дейін кеңейту керек.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қарқынды қисайту және көлбеу бұрышын төмендету үшін орналасу

құрамы.
2. Әр түрлі қарқындылықтың қисықтығын алу үшін тікелей бұрғылау

қондырғысының орналасуы қалай реттеледі?
3. Тұрақты геологиялық бөлімдерде ұңғыманы бұрғылау кезінде қандай

жинақтарды қолдану ұсыныладыы?
4. Қандай жинақтарды пайдаланған кезде ұңғыманың қисықтық

бұрышының өсуін алуға болады?
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өлшемдерін таңдау ұсынылады. Бұл жағдайда ұңғыманы тереңдетуді
диаметрі ұңғыманың берілген диаметріне тең қашаумен жүзеге асыруға
болады. Ерекше жағдайларда, ұңғыманың қисаю бұрышының 10 м
ұңғымадан кейін 1-2° - қа өсуін қамтамасыз ету қажет болған кезде,
эксцентрлік ниппельдің қажетті мөлшерін таңдап, ұңғыманың диаметрінен 1-
2» аз қашаулармен бұрғылауға көшу керек. Сонымен қатар, әр соққыдан
кейін ұңғыманы алдыңғы берілген диаметрге дейін кеңейту керек.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қарқынды қисайту және көлбеу бұрышын төмендету үшін орналасу

құрамы.
2. Әр түрлі қарқындылықтың қисықтығын алу үшін тікелей бұрғылау

қондырғысының орналасуы қалай реттеледі?
3. Тұрақты геологиялық бөлімдерде ұңғыманы бұрғылау кезінде қандай

жинақтарды қолдану ұсыныладыы?
4. Қандай жинақтарды пайдаланған кезде ұңғыманың қисықтық

бұрышының өсуін алуға болады?

  
 

ІІ-ТАРАУ. БҰРҒЫЛАУ, ТАУ-КЕН ЖӘНЕ КҮШТІК
ЖАБДЫҚТЫМОНТАЖДАУ, ДЕМОНТАЖДАУ

2.1      Жабдықты монтаждау, демонтаждау

2.1.1 Бұрғылау мұнараларын монтаждау және демонтаждау ережесі

Көтеру басталғанға дейін көтеру механизмдері, құралдар, арқандар,
тізбектер және басқа құрылғылардың техникалық жағдайлары техникалық
құжаттарды тіркей отырып, жұмыс жетекшісі жүргізеді.

Мұнараны көтеру алдында жетекші:
1) мұнараның дұрыс жиналуына;
2) мұнара элементтерінде қалып қойған құралдар немесе басқа

заттардың болмауына;
3) көтеру жүйесінің дұрыс жабдықталу және арқанмен бекітілуіне;
4) тіреу плиталарының бекітілу мықтылығына көз жеткізеді.
Жинақталған бұрғылау мұнарасын көтеру және түсіру мұнарадан оның

биіктігінен 10 м қоса алғанда қашықтықта орналасқан көтеру шығыры,
крандар немесе тракторлар арқылы жүргізіледі. Жұмыскерлер де осы
қашықтықта болады. Мұнараның тіреу аяқтарының негізі оларды көтеру
кезінде жылжуын болдырмау үшін мықты бекітіледі.

Көтеру шығырларының фрикциалық және храпты тежеуіштері
болады.Көтерілетін мұнара мұнараның құлап кетуіне кепілдік беретін
сақтандыру трапымен жабдықталады.

Бұрғылау мұнарасын жинау, бөлшектеу және жөндеу жүргізілетін
белдеуде қалыңдығы 70 мм кем емес тақтайшадан тұтас жабулар
орнатылады.

Монтаждау және демонтаждау кезінде мұнара белдіктеріне адамдарды
көтеру үшін ілмелі баспалдақтар, маршты сатылар немесе тонельді түрдегі
сатылар орналастырылады. Көтеру биіктігі 5 м артық болғанда сатылар
мұнара конструкциясына бекітіледі, бұл жағдайда марштық сатылар және
тоннельді түрдегі сатыларды қолдануға жол беріледі.

Өздігінен жүретін және жылжымалы бұрғылау құрылғыларының
мачталары жұмыс жағдайында бекітіледі: бұрғылау процесінде оның
дөңгелектерінің жылжуын болдырмау үшін мықты бекітіледі.

Бұрғылау қондырғыларын монтаждау, демонтаждау
Жүк көтеру крандарын қолдана отырып, бұрғылау құрылғыларын

монтаждау, демонтаждау құрылғының қолданыстағы талаптарына және жүк
көтеру крандарын қауіпсіз пайдалану талаптарына сәйкес іске
асырылады.Қозғалатын заттарды қондырғы механизмдері, тартпалар арқылы
қолдап және бағыттайды.

Көтерілтін жүктерде және оларды қозғалту жолында тұруға жол
берілмейді. Стационарлы және жылжымалы бұрғылау құрылғыларын
қозғалту бақылау тұлғасының жетекшілігімен жүргізіледі. Бақылау
тұлғасына (жұмыс жетекшісі) қауіптілігі жоғары учаскелері (ӘЖ, газмұнай
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құбырлары және басқа учаскелер) көрсетіле отырып, бұрғылау құрылғысын
жылжытудың бекітілген жоспары және трасса бағыты беріледі.

Мұнараларды және бұрғылау құрылғыларын жылжыту трассалары
алдын ала таңдалады және дайындалады. Трассаның түсуден көтерілуге күрт
ауысуы және керісінше ауысулары болмайды. Мұнаралар мен бұрғылау
құрылғыларының қозғалуына рұқсат етілген бір жақты еңістер құрылғының
(мұнараның) техникалық паспортымен және пайдалану құжатымен рұқсат
етілгеннен артық болмайды.

Трасса жақтардың бағыты бойынша сол жақта белгіленетін қадалармен
белгіленеді. Қадалар бір-бірінен 100 артық емес қашықтықта
орналастырылады, ал трасса бұрылыстарында және жабық жерлерде-
олардың көрінуін қамтамасыз ете отырып орнатылады.
Көрінуі жақсы учаскелерде қадалар орналастыру міндетті болмайды.

Бұрғылау құрылғыларын тәуліктің қараңғы уақытында жылжыту
кезінде жылжитын бұрғылау құрылғысы мен тягач арасындағы трасса
қозғалу бағытына қарай жарықтандырылады.

Тіке жағдайда қозғалатын мұнарадан тракторларға дейінгі қашықтық
мұнара биіктігі және 10 м қосқандағы қашықтықтан кем емес. Жергілікті
жердің қолайсыз жағдайларында бұл қашықтық қысқаруы мүмкін, бірақта
бұл жағдайда мұнараның құлауына қарсы сақтандыру тартпасының қолдану
міндетті.

Мұнараны еңіс қозғалту жағдайында оның сырғанауын болдырмау
үшін мұнара негізіне бекітілетін сақтандыру тартпасы қолданылады.
Мұнаралар қозғалу кезінде осы жұмыспен айналыспайтын адамдардың
мұнараның бір жарым биіктіктегі қашықтықтан кем қашықтықта болуына
жол берілмейді.

Бұрғылау құрылғыларының немесе мұнаралардың қозғалуы кезінде
оларда қалған барлық заттар және қозғалатын заттар бекітіледі. Қозғалатын
бұрғылау құрылғыларында адамдардың болуына жол берілмейді.

          2.1.2 Бұрғылау мұнараларын демонтаждау әдістері

Мұнараны демонтаждау ірі блокты, ұсақ блокты және агрегаттық
әдіспен жүргізілуі мүмкін. Бірінші жағдайда бұрғылау 3-4 ірі блоктарға
бөлінеді: сорғы, шығыр және жетек блогы. Блоктар біртіндеп монтажға кері
ретпен бөлшектенеді.

Ұсақ блокты тәсілмен шағын блоктар конструкцияның қаңқасынан
алынады, содан кейін негізі талданады. Агрегаттық әдіс жеке тораптар мен
жүйелерге талдау жасайды.

Бұрғылау мұнарасын демонтаждау барлық бұрғылау жабдығын
бөлшектеуден және жойғаннан кейін ғана жүргізуге болады. Егер мұнара
одан әрі пайдалану үшін жарамсыз болса, оны дайын алаңға, одан әлі де
пайдалануға болатын барлық нәрселерді алып тастайды.

Мұнараны демонтаждау кезінде бөлшектерге жоғарыдан төмен қарай
бөлшектейді немесе көлденең күйге салады және бөлшектейді.
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құбырлары және басқа учаскелер) көрсетіле отырып, бұрғылау құрылғысын
жылжытудың бекітілген жоспары және трасса бағыты беріледі.

Мұнараларды және бұрғылау құрылғыларын жылжыту трассалары
алдын ала таңдалады және дайындалады. Трассаның түсуден көтерілуге күрт
ауысуы және керісінше ауысулары болмайды. Мұнаралар мен бұрғылау
құрылғыларының қозғалуына рұқсат етілген бір жақты еңістер құрылғының
(мұнараның) техникалық паспортымен және пайдалану құжатымен рұқсат
етілгеннен артық болмайды.

Трасса жақтардың бағыты бойынша сол жақта белгіленетін қадалармен
белгіленеді. Қадалар бір-бірінен 100 артық емес қашықтықта
орналастырылады, ал трасса бұрылыстарында және жабық жерлерде-
олардың көрінуін қамтамасыз ете отырып орнатылады.
Көрінуі жақсы учаскелерде қадалар орналастыру міндетті болмайды.

Бұрғылау құрылғыларын тәуліктің қараңғы уақытында жылжыту
кезінде жылжитын бұрғылау құрылғысы мен тягач арасындағы трасса
қозғалу бағытына қарай жарықтандырылады.

Тіке жағдайда қозғалатын мұнарадан тракторларға дейінгі қашықтық
мұнара биіктігі және 10 м қосқандағы қашықтықтан кем емес. Жергілікті
жердің қолайсыз жағдайларында бұл қашықтық қысқаруы мүмкін, бірақта
бұл жағдайда мұнараның құлауына қарсы сақтандыру тартпасының қолдану
міндетті.

Мұнараны еңіс қозғалту жағдайында оның сырғанауын болдырмау
үшін мұнара негізіне бекітілетін сақтандыру тартпасы қолданылады.
Мұнаралар қозғалу кезінде осы жұмыспен айналыспайтын адамдардың
мұнараның бір жарым биіктіктегі қашықтықтан кем қашықтықта болуына
жол берілмейді.

Бұрғылау құрылғыларының немесе мұнаралардың қозғалуы кезінде
оларда қалған барлық заттар және қозғалатын заттар бекітіледі. Қозғалатын
бұрғылау құрылғыларында адамдардың болуына жол берілмейді.

          2.1.2 Бұрғылау мұнараларын демонтаждау әдістері

Мұнараны демонтаждау ірі блокты, ұсақ блокты және агрегаттық
әдіспен жүргізілуі мүмкін. Бірінші жағдайда бұрғылау 3-4 ірі блоктарға
бөлінеді: сорғы, шығыр және жетек блогы. Блоктар біртіндеп монтажға кері
ретпен бөлшектенеді.

Ұсақ блокты тәсілмен шағын блоктар конструкцияның қаңқасынан
алынады, содан кейін негізі талданады. Агрегаттық әдіс жеке тораптар мен
жүйелерге талдау жасайды.

Бұрғылау мұнарасын демонтаждау барлық бұрғылау жабдығын
бөлшектеуден және жойғаннан кейін ғана жүргізуге болады. Егер мұнара
одан әрі пайдалану үшін жарамсыз болса, оны дайын алаңға, одан әлі де
пайдалануға болатын барлық нәрселерді алып тастайды.

Мұнараны демонтаждау кезінде бөлшектерге жоғарыдан төмен қарай
бөлшектейді немесе көлденең күйге салады және бөлшектейді.

  
 

Шана түріндегі негізі бар жылжымалы бұрғылау діңгектерін бөлшектеу
жұмыстарынсыз тасымалдайды, өйткені олар аз қашықтыққа трактормен
құрастырылмаған күйінде тасымалданады, сонымен қатар діңгек тік күйде
қалуы немесе көлденең күйге салынуы мүмкін.

Бұрғылау мұнараларын демонтаждау қызметі.
Алдымен тіректерді, бұрғылау блогын және басқа да элементтерді

тексеру жүзеге асырылады. Жарықтар, басқа да зақымданулар анықталған
кезде конструкцияны ішінара бөлшектеуге болады.

Жұмыстар электр энергиясынан ажыратылғаннан және жүйелер толық
тоқтағаннан кейін ретімен орындалады. Осыдан кейін ғана барлық тораптар,
механизмдер мен элементтер бөлшектеледі.

Жұмыс кезінде келесі ережелерді сақтау керек:
- Бұрғылау жабдығының бөлшектерін, тораптарын көтеру және түсіру

үшін тежегіш құрылғылармен жабдықталған техника пайдаланылады.
Көтергіш тракторлар зәкірдің көмегімен бекітіледі.

- Тәуліктің түнгі уақытында бұрғылау мұнараларын бөлшектеуге
тыйым салынады.

- Жұмыстар арнайы техниканың көмегімен жүзеге асырылады, оның
жүк көтергіштігі болжамды жүктемеден төмен болмауы тиіс.

- Авариялық жағдайдағы қондырғыларды бөлшектеуге тыйым
салынады.

- Қар жауу, нөсер жауу немесе найзағай кезінде мұнаралы-шығыр
және басқа блоктарды шешу жүргізілмейді.

Сурет 2.1.2.1 - Бұрғылау мұнарасын демонтаждау

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау қондырғыларын монтаждау, демонтаждау жұмыстары.
2. Бұрғылау мұнараларын демонтаждау қызметі.
3. Жұмыс кезінде қандай ережелер сақтауы керек?
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2.1.3 Бұрғылардың маңында ғимараттарды орналастыру сызбасы

Іздестіру-бағалау және барлау ұңғымаларын бұрғылау алаңдарындағы
ғимараттар, құрылыстар мен құрылыстардың жинақталуына талдау жасалды.
Мұнай-газ кен орнындағы бұрғылау алаңы объектілерінің арасындағы ең аз
өртке қарсы арақашықтықты анықтау мақсатында өрт қауіпсіздігі бойынша
нормативтік құжаттарға талдау жүргізілді. Талдау негізінде алғаш рет іздеу-
бағалау және барлау ұңғымаларын бұрғылау алаңында ғимараттар,
құрылыстар мен құрылыстарды орналастырудың эргономикалық нұсқалары
ұсынылды.

Іздестіру-бағалау және барлау ұңғымалары үшін бұрғылау
алаңдарының бас жоспарын әзірлеу кезінде ғимараттар, құрылыстар мен
сыртқы қондырғылар арасындағы өртке қарсы арақашықтықты сақтау
маңызды аспект болып табылады. Нормаланған өртке қарсы үзіліс бұрғылау
алаңында объектілер арасында өрттің таралуын болдырмайды.

Ғимараттар, құрылыстар мен сыртқы қондырғылар арасындағы өртке
қарсы қашықтық отқа төзімділік дәрежесіне және олардың құрылымдық өрт
қауіптілік сыныбына, қолданыстағы нормативтік құжаттар бойынша
функционалдық мақсатын ескере отырып, жарылыс-өрт және өрт қауіптілік
санатына байланысты қабылдануы тиіс.

Іздеу-бағалау және барлау ұңғымаларына арналған типтік алаңда
мынадай ғимараттар, құрылыстар және сыртқы қондырғылар орналасуы
мүмкін: бұрғылау қондырғысы кешені (мұнара-лебе-еншілес, сорғы
блоктары және т. Б. бар); ұтқыр вагон-үйлері бар тұрғын қалашық; қазандық
қондырғысы; дизель-генераторлық қондырғы (ДГУ); дизельдік электр
станциясы (ДЭС); ДЭС және ДГҚ үшін Шығыс сыйымдылықтары бар алаң;
жанар-жағармай материалдары қоймасы (ЖЖМ); өртке қарсы жабдықтарды
сақтауға арналған үй-жай; су және т. Б.

Бұрғылау алаңында контейнерлік типтегі вагон-үйлері бар тұрғын
қалашық орналасуы тиіс. Әдетте тұрғын қалашықта вагондар-үйлерді
осындай қалашықтардың функционалдық мақсаты мен жобалау нормаларын
ескере отырып орналастырады және құрамдастырады.

Бұрғылау алаңындағы отын тұтынушылары қазандық қондырғылары,
ДЭС және ДГҚ болып табылады. Тәжірибе көрсеткендей, тұтынушылардың
қажеттіліктері үшін отын ресурстарының шекті мөлшері жалпы
сыйымдылығы 1000 м3 аспайтын отын сыйымдылықтары болып табылады.
Сондай-ақ, Бірлік сыйымдылықтың ең жоғары сыйымдылығы 100 м3
аспайды. Мұндай отын сыйымдылықтарының жиынтығы ЖЖМ қоймасы
болып табылады. Шекті сыйымдылығы 2000 м3 аспайтын, ал бір
сыйымдылықтың сыйымдылығы 700 м3 аспайтын қойма Шв санатына
жатады.
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2.1.3 Бұрғылардың маңында ғимараттарды орналастыру сызбасы

Іздестіру-бағалау және барлау ұңғымаларын бұрғылау алаңдарындағы
ғимараттар, құрылыстар мен құрылыстардың жинақталуына талдау жасалды.
Мұнай-газ кен орнындағы бұрғылау алаңы объектілерінің арасындағы ең аз
өртке қарсы арақашықтықты анықтау мақсатында өрт қауіпсіздігі бойынша
нормативтік құжаттарға талдау жүргізілді. Талдау негізінде алғаш рет іздеу-
бағалау және барлау ұңғымаларын бұрғылау алаңында ғимараттар,
құрылыстар мен құрылыстарды орналастырудың эргономикалық нұсқалары
ұсынылды.

Іздестіру-бағалау және барлау ұңғымалары үшін бұрғылау
алаңдарының бас жоспарын әзірлеу кезінде ғимараттар, құрылыстар мен
сыртқы қондырғылар арасындағы өртке қарсы арақашықтықты сақтау
маңызды аспект болып табылады. Нормаланған өртке қарсы үзіліс бұрғылау
алаңында объектілер арасында өрттің таралуын болдырмайды.

Ғимараттар, құрылыстар мен сыртқы қондырғылар арасындағы өртке
қарсы қашықтық отқа төзімділік дәрежесіне және олардың құрылымдық өрт
қауіптілік сыныбына, қолданыстағы нормативтік құжаттар бойынша
функционалдық мақсатын ескере отырып, жарылыс-өрт және өрт қауіптілік
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қондырғысы; дизель-генераторлық қондырғы (ДГУ); дизельдік электр
станциясы (ДЭС); ДЭС және ДГҚ үшін Шығыс сыйымдылықтары бар алаң;
жанар-жағармай материалдары қоймасы (ЖЖМ); өртке қарсы жабдықтарды
сақтауға арналған үй-жай; су және т. Б.
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ескере отырып орналастырады және құрамдастырады.

Бұрғылау алаңындағы отын тұтынушылары қазандық қондырғылары,
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қажеттіліктері үшін отын ресурстарының шекті мөлшері жалпы
сыйымдылығы 1000 м3 аспайтын отын сыйымдылықтары болып табылады.
Сондай-ақ, Бірлік сыйымдылықтың ең жоғары сыйымдылығы 100 м3
аспайды. Мұндай отын сыйымдылықтарының жиынтығы ЖЖМ қоймасы
болып табылады. Шекті сыйымдылығы 2000 м3 аспайтын, ал бір
сыйымдылықтың сыйымдылығы 700 м3 аспайтын қойма Шв санатына
жатады.

  
 

Сурет 2.1.3.1 – Вагон-үйлердің бұрғылау алаңында орналасу сұлбасы

1-басқару қалқаны, 2-өрт сөндіргіш 2 дана, 3-дәрі қобдишасына арналған жәшік,
4-сырғымалы есік 2 дана, 5-эл.ковекторлар 1,5кВт-4дана, 6-сүйеу үстелі 2 дана, 7-төменгі
жатын сөресі 4 дана, 8-жоғарғы жатын сөресі 4 дана, 9-шкаф кірістірілген сөрелермен
(505х550х1650) 2 дана, 10-киімге арналған кіріктірілген шкаф (505х550х1650) 2 дана,

11-антеннаға арналған құбыр, 12-металл бак (0,11м), 13-табурет 4 дана, 14-асхана үстелі
(650х1000х788), 15-электрлі қыздырылатын қолжуғыш және жуғышы бар тумбалы айна,

16-кәріз келте құбыры, 17-желдету торабы 3 дана, 18-кіріктірілген шкафы бар тамбур,
19-өрт хабарлағыш сигналы 3 дана, 20-электрлік су жәшігі, 21-сөре (250х500) 2 дана.

2.1.4 Бұрғылау мұнараларына арналған іргетас тұрғызу

Іргетастар механизмдер құрылғылар үшін тірек болып саналады. Олар
топыраққа статикалық және динамикалық күштерді құрылғылар мен
механизмдер жұмыс істеуі кезінде туындаған бойда беріп отырады.

Іргетастар келесі негізгі талаптарды қанағаттандыруы тиіс: іргетас
негізіне келіп түсетін меншікті максималды күш берілген топырақ қабаты
үшін мүмкін болатын күш шамасынан жоғары болмауы кажет; іргетас
материалына түсетін фактілі сығу кернеудің шамасы берілген іргетасты
жасау үшін қолданылатын материал үшін анықталған мүмкін болатын сығу
кернеуі шамасынан жоғары болмауы қажет; жұмыс істеу кезінде туындайтын
дірілді және секірту моменттерін аздап немес толық дәрежеде жоюы қажет;
қондырғының жұмыс істеуі кезінде туындайтын динамикалық және
статикалық күшті тұрақтылығын және беріктігін сақтай отырып өзіне
қабылдауы қажет; іргетас материалы температуралық және басқа да
атмосфералық әсерлерге тұрақты болуы қажет; іргетасты дайындауға
жұмсалатын материал және еңбек шығындары минимальды болуы тиіс;
іргетастар элементтері көп ретті пайдаланыла алатындай болуы қажет, себебі
бұрғылау қондырғысы уақытқа байланысты құрылатын құрылғы болып
табылады.
Бұрғылау шыңыраулары және жабдыктары астындағы іргетастар негізінен
төрт типте тұрғызылады: бетондық немесе жартылай бетонды; дайын
бетонды немесе темір бетонды блоктардан құмдақты орындарға немесе осы
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блоктардың комбинациядан құрыла отырып ағаш ұнтақтарымен жасалатын;
ағаш төсемдерін төсеу арқылы және соңғысы свайлар үстіне кондырылатын
іргетастар.

Сурет 2.1.4.1 - Бұрғылау мұнараларының іргетасы

Бетондық немесе жартылай бетонды іргетастарды тікелей бұрғылау
құрылғыларын іру кезінде негізінен терең шыңырауларды бұрғылауда, яғни
бұрғылау уақыты ұзаққа созылатын жағдайларда тұрғызады. Монолитті
бетондық іргетастар негіздермен жақсы байланыстарға ие болады, соған
байланысты негіздің отыруы аз шамада, және солармен бірге іргетастардың
отыруы немесе шөгуі аз шамада орын алады. Конструкцияларына
байланысты тіректер тең қабырғалы (бағана тәрізді) немесе таспалы, яғни ені
ұзындығынан кіші болатын қалыптарда тұрғызылуы мүмкін.
Бетондық іргетастар үшін сәйкес шұңқырлар немесе қазандықтар қазылып
және олардың ішіне бетонды қоспа толтырылады.

Бұрғылау мұнаралары және жабдықтар астындағы тірек ретінде
қолданылатын іргетастардың конструкциясы келесі негізгі факторларға
байланысты болады: тереңдігіне шыңырау конструкциясына және бұрғылау
қондырғысының жабдықтарының түйіндерінің ауырлық сипаттамаларына:
яғни, тереңдігі неғұрлым жоғары болатын болса, және шыңырау
конструкциясы неғұрлым күрделі болатын болса, іргетастарға түсетін күш
шамасы солғұрлым ауыр болып табылады; бұрғылау ұзақтығына;
топырақтың қабаттарының қасиеттеріне және оның жұмыс істеу кезінде
туындайтын жабдықтардан түсетін күштерді өзіне қабылдай алу қабілетіне,
қысқы мезгілдерде топырақ қабатының қату тереңдігіне және т.б.
Тіректік іргетастар беттерінің өлшемдеріне түсетін күштерге тікелей
байланысты және топыраққа түсетін нормативтік қысымдарға кері
тәуелділікте болады. Сондықтан тіректік іргетастардың беттік өлшемдерін
есептеу жолымен анықтайды.

Іргетастарды топырақ астына салу тереңдігі топырақты және оның
физикалық күйін еске ала отырып анықталады, сонымен бірге оған жер асты
суларының деңгейі, мүмкін болатын тербелістері, оның құрылысты жүргізу
және бұрғылауды жүргізу периодындағы тербеліс мүмкіндіктеріне, ауданның
климаттық ерекшеліктері және жауын жауған кездегі жаңбыр суының
тереңдігі әсер етеді. Барлық түрдегі жер топырақ қабаты, егер оның
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құрамында негізінен тері немесе нольдік температурада мұз болатын болса,
онда қатқыш деп аталады.
Іргетастарды салу бұрғылау құрылысын салудың бастапқы циклы болып
табылады. Іргетастарды болашақ шыңырау орнына салудан алдын құрылыс
алаңын жоспарлау және дайындау жұмыстары жүргізіледі.
Құрылыс алаңшасы болып бекітілген тәртіпте оптимальды өлшемде арнайы
бөлінген жер учаскесі есептеледі. Алаңшаны дайындауда рельефті тегістейді,
шөптер және ағаштарды аластатады. Осы мақсатта бульдозерлер, грейдерлер,
жұмсартушылар, тракторлар және басқа да жер тегістеу немесе өңдеу
машиналары пайдаланылады.

Алаңшаны дайындаумен бір мезгілде подъездік жолдар салынады,
сонымен қатар байланыс жолдары және электроберіліс жолдары, су
құбырлары жүргізіліп және жабдықтар блоктарын тасымалдау үшін
трассалар дайындалады.

Мұнара түрін таңдау.
Мұнаралар максималдық салмақ өлшемі ( биіктік , табанының

ауданы) арқылы жіктеледі. Бұлар бір жағынан мұнараның негізгі
параметрлері болып табылады. Мұнараға түскен максималдық салмақ
дегеніміз – бұл ең ақырғы шектелген тігінен ілмекке түсетін статистикалық
салмақ. Бұл салмақ бүкіл бұрғылау жұмыс кезінде аспауы керек. Мұнараның
өлшеміне , биіктігі және табанының ауданынан басқа кронблок тұратын
аудан да жатады. Биіктігі Н бұрғылау қондырғысының еденінен кронблок
рамасына дейін таль блогының түсіру – көтеру операциясын (ТКО)
қамтамасыз ететін арақашықтық болып табылады :

Н = h1 + h 2 + h 3 + 𝑙𝑙𝑙𝑙;         (25)

мұндағы: h1 – мұнараның тірегіне ілінген бағананың құлыбының дөңіне
дейінгі тігінен алынған арақашықтық .
h 2 – штроптың , ілмектің , таль блогының ұзындығы.
H3 – көтеріп кетуді әрекеттейтін қосалқы аралық (таль блогының
жоғарғы деңгейінен кронблоктың төменгі деңгейіне дейінгі аралық).
𝑙𝑙𝑙𝑙- бағаналар ұзындығы.
Тәжірибелік есеп.
Берілгені:БУ- 2500ЭП
𝑙𝑙𝑙𝑙бќ = 9м
ілмек блогы ТБК- 4- 160Б
штроп ШБН – 125
Δ𝑙𝑙𝑙𝑙= + 0,3м
𝑙𝑙𝑙𝑙ќўл = 0,39м
Н = 42м

Шығарылу жолы : көтеріліп кетуді әрекеттейтін қосалқы аралықты
келесіформуламен табамыз :
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Н =h1 + h 2 + h3 + 𝑙𝑙𝑙𝑙. (26)

h3 = H - 𝑙𝑙𝑙𝑙max – h2 (27)

𝑙𝑙𝑙𝑙 max = 3( 𝑙𝑙𝑙𝑙 бќ +Δ𝑙𝑙𝑙𝑙) = 3( 9+0,3) = 27,9м

h 2 = 𝑙𝑙𝑙𝑙ш- 𝑙𝑙𝑙𝑙ќўл+ 𝑙𝑙𝑙𝑙іб= 1,89 – 0,39 + 3,29 = 4,79 м

h2 – таль жүйесінің қозғаомалы бөлігінің ұзындығы
𝑙𝑙𝑙𝑙ш– штроптың ұзындығы , маркасы ШБН
𝑙𝑙𝑙𝑙іб– ілмек блогының ұзындығы, ТБК – 4 – 160Б

h3= 42 – 27,9 – 4,79 = 9,31

Көтеріліп кетуді әректтейтін қосалқы аралық Һ3 шектелген аралықты
қанағаттандырады.

2.1.5 Бұрғылау сорғыларын орнату және бекіту ережелерін сақтау

Сораптардың жұмысы кезінде қызметті персонал үшін негізгі
қауіптілік жоғары қысыммен түзіледі, бұл сораптың жеке бөліктерінің, айдау
желісі, ысырмалар, сақтандыру құрылғылары мен компенсаторлар
бұзылуына әкеліп соғады. Қауіптілік айналмалы шкифтер, сыналы белдікті
немесе шынжырлы берілістерді де тудыруы мүмкін.

Бұрғылау сораптары мен жоғары қысымды құбырөткізгіштерді құруда
ережелерді сақтау қызмет ету мен пайдалану кезінде жарақат және апаттар
тудырудың негізгі жағдайы болып табылады.

Бұрғылау сораптары жұмыс кезінде дірілдеуден сақтау үшін берік
іргетастарға құрылады. Барлық айналмалы бөліктер мен берілістер
сақтандыру щиттерімен шекараланады. Әрбір бұрғылау сораптарында айдау
желісінің қысымы 25-30%-ке төмен қысым кезінде жұмыс істейтін зауытта
жасалған сақтандыру құрылғысы жасалады. Сақтандыру құрылғылары үнемі
жуу сұйығын шайып өтетіндей етіп орнатылады. Мұндай құрылғылар
сораптарды байланыстырудан ысырмаларды орнатуға дейін құруы мүмкін.
Төгу құбыры түзу сызықты болып жасалады және сыйымдылақтарға
қамыттермен бекітіледі.

Сораптарға қызмет ету үшін оның айналасында едендер мен жиналған
сулар ағатын науалар жасалады.
Айдау желілері сәйкесінше құбырға қалыңдықта, болат маркалы,
сертификаты бар құбырлардан жасалады.
Құбырлар өзара дәнекерлеу арқылы байланыстырылады, сонымен қатар
фланецті немесе тез бөлшектенетін қосылыстармен байланысады. Фланецте
қосылған айдау желілерін жинау кезінде олардың арасында тығыздауыш
болатты сақиналар орнатылады.
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Н =h1 + h 2 + h3 + 𝑙𝑙𝑙𝑙. (26)

h3 = H - 𝑙𝑙𝑙𝑙max – h2 (27)

𝑙𝑙𝑙𝑙 max = 3( 𝑙𝑙𝑙𝑙 бќ +Δ𝑙𝑙𝑙𝑙) = 3( 9+0,3) = 27,9м

h 2 = 𝑙𝑙𝑙𝑙ш- 𝑙𝑙𝑙𝑙ќўл+ 𝑙𝑙𝑙𝑙іб= 1,89 – 0,39 + 3,29 = 4,79 м

h2 – таль жүйесінің қозғаомалы бөлігінің ұзындығы
𝑙𝑙𝑙𝑙ш– штроптың ұзындығы , маркасы ШБН
𝑙𝑙𝑙𝑙іб– ілмек блогының ұзындығы, ТБК – 4 – 160Б

h3= 42 – 27,9 – 4,79 = 9,31

Көтеріліп кетуді әректтейтін қосалқы аралық Һ3 шектелген аралықты
қанағаттандырады.

2.1.5 Бұрғылау сорғыларын орнату және бекіту ережелерін сақтау

Сораптардың жұмысы кезінде қызметті персонал үшін негізгі
қауіптілік жоғары қысыммен түзіледі, бұл сораптың жеке бөліктерінің, айдау
желісі, ысырмалар, сақтандыру құрылғылары мен компенсаторлар
бұзылуына әкеліп соғады. Қауіптілік айналмалы шкифтер, сыналы белдікті
немесе шынжырлы берілістерді де тудыруы мүмкін.

Бұрғылау сораптары мен жоғары қысымды құбырөткізгіштерді құруда
ережелерді сақтау қызмет ету мен пайдалану кезінде жарақат және апаттар
тудырудың негізгі жағдайы болып табылады.

Бұрғылау сораптары жұмыс кезінде дірілдеуден сақтау үшін берік
іргетастарға құрылады. Барлық айналмалы бөліктер мен берілістер
сақтандыру щиттерімен шекараланады. Әрбір бұрғылау сораптарында айдау
желісінің қысымы 25-30%-ке төмен қысым кезінде жұмыс істейтін зауытта
жасалған сақтандыру құрылғысы жасалады. Сақтандыру құрылғылары үнемі
жуу сұйығын шайып өтетіндей етіп орнатылады. Мұндай құрылғылар
сораптарды байланыстырудан ысырмаларды орнатуға дейін құруы мүмкін.
Төгу құбыры түзу сызықты болып жасалады және сыйымдылақтарға
қамыттермен бекітіледі.

Сораптарға қызмет ету үшін оның айналасында едендер мен жиналған
сулар ағатын науалар жасалады.
Айдау желілері сәйкесінше құбырға қалыңдықта, болат маркалы,
сертификаты бар құбырлардан жасалады.
Құбырлар өзара дәнекерлеу арқылы байланыстырылады, сонымен қатар
фланецті немесе тез бөлшектенетін қосылыстармен байланысады. Фланецте
қосылған айдау желілерін жинау кезінде олардың арасында тығыздауыш
болатты сақиналар орнатылады.

  
 

Бұрғылау сораптарының айдау желілерінде монометр арнайы
құрылғыда орнатылады, ал жуу сұйықтығымен тұтылудан сақтау, барлық
дірілдер мен тербелістерді тоқтатады. Егер екі және үш сораптар жалпы
айдау желісіне қосылса, мұндай жағдайда желіге бір монометр орнату
жіберіледі. Сұйық шығатын құбырларда ысырма немесе қайтарымды
клапандар қойылады.

Сурет 2.1.5.1 - У8-4 типті Бұрғылау сорғысы
1-рама; 2-гидравликалық блок; 3-клапан; 4-ауа коллекторларының блогы; 5-піспек;

6-шток; 7-крейцкопф бағыттауышы; 8-сына-белдікті тегер; 9-трансмиссиялық білік;
10-тісті доңғалақ; 11-доңғалақ; 12-бұлғақ; 13-иінді білік; 14-картер; 15-крейцкопф;

16-станина; 17-сальник

Жалпы айдау желісі немесе әрбір сораптың жеке желілерін жіберу
(қосу) ысырмасымен жабдықталады, ол сораптарды қосу кезінде ашық болуы
тиіс. Қосу ысырмалары қашықтықтан басқарумен қамтамасыздандырылған.
Айдау желілері бетондалған металл тіректерде құрылады. Тірекке немесе
негізге айдау желілері қамытпен бекітіледі.

Айдау желілері немесе бұрғылау сораптарындағы гидравликалық
соққыларды өшіру мақсатында компенсаторлар орнатылады. Паспорт
бойынша компенсаторлардың жұмысына қысымы сораптардың максималды
қысымынан кіші болуы қажет.

Компрессорлар зақымдалған, майысқан түрде қолдануға рұқсат етіледі.
Жеке іргетастар немесе сораптарда орналысқан жоғары ауа – гидравикалық
компрессорлар қамыттар мен тарқыштамен бекітіледі. Компрессорларға
басқа бөлшектерді пісіруге болмайды. Компенсаторлар алдын-ала ауамен
толтырудан кейін, қысымды тексеру үшін монометрлермен жабдықталады.
Вентильдер сақтандыру қалпақшаларымен жабылады. Компенсаторларды
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бөлшектеу алдында толтыруы ауа мен қысым атмосфералық қысымға дейін
төмендетіледі.

Жұмысшы қысымы 10 МПа жоғары қысымда бұрғылау сораптары
автоматты құрылғылармен жабдықталады, олар жұмысшы қысымынан 10-
15% асып кеткенде қосылады.
Айдау желілеріндегі сораптарда барлық ысырмалар «Ашық», «Жабық»
көрсеткіштерімен қамсыздандырылады.
Бұрғылауды пайдалануға толтыру алдында сораптар байланысы сумен
шайылады. Шаю қысымы максималды жұмысшы қысымынан 1,5 есе жоғары
болуы тиіс, ол шыңырауды бұрғылаудың техникалық жобасы бойынша
анықталады. Зерттеу нәтижелері актпен рәсімделеді.

2.1.6 Магнитті-іске қосу станциясын, күш жетектерін орнату
ережелері

Бұрғылау агрегаттарының электр қозғалтқыштарын іске қосу магнитті-
іске қосу станцияларының көмегімен жүргізіледі. Станцияның алдыңғы
панелінде басты үш полюсті рубильник, амперметр, вольтметр, агрегаттың
Электр қозғалтқыштарының магнитті іске қосқыштарының «іске қосу» және
«Тоқта» кнопкалары орнатылады. Электрқозғалтқыштарды шамадан тыс
жүктемеден қорғау белгілі бір температурада іске қосылатын жылу релесі
жүзеге асырылады. Жылу релесі іске қосылғаннан кейін тізбекке «Қайтару»
түймесі бар қайтарымды механизмді шамамен 3 минуттан қосуға болады.

Электрқозғалтқыштар тізбегін қысқа тұйықталудан қорғау үшін әр
фазаға магнитті іске қосқышқа дейін ендірмені балқытудың есебінен тізбекті
ажырататын құбырлы сақтандырғыштар қойылады.

Магнитті станцияда ЗИФ-1200МР станоктың бүйір қабырғасында
жоғарғы жағында станоктың электрқозғалтқышын тура жолға ауыстырып
қосу үшін реверсивті ауыстырып қосқыштың тұтқасы бар, төменгі жағында –
12 В кернеумен тасымалды шамдарға арналған штепсель бар.

Қозғалтқыштың іске қосу аппаратурасы қатаң түрде үй-жайдың
қабырғасында немесе арнайы конструкцияларда тігінен орнатылады. Бұл
ретте іске қосқыштар мен реле электр қозғалтқышы бар бір температуралық
жағдайда болуы тиіс. 127 В-ден жоғары кернеу кезінде Қозғалтқыштар мен
іске қосу-реттеу аппаратурасы диаметрі 5-6 мм жерге қосу сымдарын
корпуста арнайы болттарға қосу арқылы жерге тұйықталуы тиіс.
Мойынтіректерге жіберу алдында 1-13 маркалы баяу балқитын май
қойылады.

Күш жетегі деп механикалық энергияны орындаушы агрегаттарға,
машиналарға және механизмдерге жеткізуді жүзеге асыратын таратушы және
реттеуші құрылғылардың қозғалтқыштарының жиынтығы аталады.

Күш жетегіне қойылатын негізгі талаптар:
Сипаттаманың қуаты мен икемділігінің сәйкестігі (яғни, атқарушы

механизмдердің жұмыс жағдайына байланысты айналу моментінің және
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бөлшектеу алдында толтыруы ауа мен қысым атмосфералық қысымға дейін
төмендетіледі.

Жұмысшы қысымы 10 МПа жоғары қысымда бұрғылау сораптары
автоматты құрылғылармен жабдықталады, олар жұмысшы қысымынан 10-
15% асып кеткенде қосылады.
Айдау желілеріндегі сораптарда барлық ысырмалар «Ашық», «Жабық»
көрсеткіштерімен қамсыздандырылады.
Бұрғылауды пайдалануға толтыру алдында сораптар байланысы сумен
шайылады. Шаю қысымы максималды жұмысшы қысымынан 1,5 есе жоғары
болуы тиіс, ол шыңырауды бұрғылаудың техникалық жобасы бойынша
анықталады. Зерттеу нәтижелері актпен рәсімделеді.

2.1.6 Магнитті-іске қосу станциясын, күш жетектерін орнату
ережелері

Бұрғылау агрегаттарының электр қозғалтқыштарын іске қосу магнитті-
іске қосу станцияларының көмегімен жүргізіледі. Станцияның алдыңғы
панелінде басты үш полюсті рубильник, амперметр, вольтметр, агрегаттың
Электр қозғалтқыштарының магнитті іске қосқыштарының «іске қосу» және
«Тоқта» кнопкалары орнатылады. Электрқозғалтқыштарды шамадан тыс
жүктемеден қорғау белгілі бір температурада іске қосылатын жылу релесі
жүзеге асырылады. Жылу релесі іске қосылғаннан кейін тізбекке «Қайтару»
түймесі бар қайтарымды механизмді шамамен 3 минуттан қосуға болады.

Электрқозғалтқыштар тізбегін қысқа тұйықталудан қорғау үшін әр
фазаға магнитті іске қосқышқа дейін ендірмені балқытудың есебінен тізбекті
ажырататын құбырлы сақтандырғыштар қойылады.

Магнитті станцияда ЗИФ-1200МР станоктың бүйір қабырғасында
жоғарғы жағында станоктың электрқозғалтқышын тура жолға ауыстырып
қосу үшін реверсивті ауыстырып қосқыштың тұтқасы бар, төменгі жағында –
12 В кернеумен тасымалды шамдарға арналған штепсель бар.

Қозғалтқыштың іске қосу аппаратурасы қатаң түрде үй-жайдың
қабырғасында немесе арнайы конструкцияларда тігінен орнатылады. Бұл
ретте іске қосқыштар мен реле электр қозғалтқышы бар бір температуралық
жағдайда болуы тиіс. 127 В-ден жоғары кернеу кезінде Қозғалтқыштар мен
іске қосу-реттеу аппаратурасы диаметрі 5-6 мм жерге қосу сымдарын
корпуста арнайы болттарға қосу арқылы жерге тұйықталуы тиіс.
Мойынтіректерге жіберу алдында 1-13 маркалы баяу балқитын май
қойылады.

Күш жетегі деп механикалық энергияны орындаушы агрегаттарға,
машиналарға және механизмдерге жеткізуді жүзеге асыратын таратушы және
реттеуші құрылғылардың қозғалтқыштарының жиынтығы аталады.

Күш жетегіне қойылатын негізгі талаптар:
Сипаттаманың қуаты мен икемділігінің сәйкестігі (яғни, атқарушы

механизмдердің жұмыс жағдайына байланысты айналу моментінің және

  
 

айналу жиілігінің өзгеруі), жеткілікті сенімділік, ұзақ мерзімділік, шағын
масса және экономикалық тиімділік)

Қуат жетегінің қуаты – барлық қозғалтқыштардың номиналды
белгіленген қуаты

N = SNi, (28)

мұнда:   Ni – қозғалтқыштың номиналды қуаты, кВт

Қозғалтқыштардың қуаты, түрі және саны, энергияны беру тәсілі және
күш жетегін жинақтау сұлбасы жұмыс жүктемелерінің өзгеру сипаты мен
шегін ескере отырып таңдалады

Күш жетектерінің жұмыс режимдері тұрақсыз. Күштік жетектің үш
жұмыс режимі ажыратылады: қысқа мерзімді жүктемелермен және
қозғалтқыштардың максималды қуатын пайдаланумен (авариық жұмыстар);
СПО кезеңінде қайта-қысқа мерзімді жүктемелер; бұрғылау процесінде ротор
мен сорғылардың жетегі үшін пайдаланылатын іске қосу және ұзақ
режимдер.

Күш жетектерінің іске қосу және реттеу сипаттамалары.
Механикалық трансмиссиясы бар күш жетегі қысқа мерзімді іске қосу

және тоқтату режимдерінде пайдаланылатын қозғалтқыштың және ілінісу
муфталарының қасиеттеріне ғана байланысты іске қосу сипаттамаларына ие
болады. Трансмиссияның үдеуі қосылған муфтада жүктемемен жүреді. Бұл
ретте қозғалтқыш статикалық (жұмыс) қарсыласудан, трансмиссияның
инерциялық күштерінен және меншікті айналмалы бөліктердің
қарсыласуынан, яғни өтпелі процестер кезінде механикалық тепе-теңдік
теңдеуі мынадай түрге ие:

Мд — Мст — Мид — Мит = О

мұнда: Мд және МСТ — қозғалтқыштың және статикалық
кедергілердің тиісінше айналу сәті; Мид және Мит-қозғалтқыштың және
трансмиссияның тиісінше айналатын бөліктерінің инерциялық күштерінің
сәттері

Инерциялық сәттер:                       Миі = Ioi*εi

мұнда: Ioi —қозғалтқыштың және трансмиссияның айналмалы
бөліктерінің Инерция сәті, Н-м. с2; εi-біліктердің бұрыштық үдеуі, рад/с2

Күш жетегі барлық бұрғылау қондырғысының жұмыс істеуін
қамтамасыз етеді және шығырды, бұрғылау сорғыларын және роторды
энергиямен қамтамасыз етеді.
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Сурет 2.1.6.1 - Функционалдық орнату сұлбасы
1, 2, 3 - трансмиссия; 4 - арқанның жетекші тармағы; 5- жоғары манифольд

тіреуі және шлангісі бар қысым; 6 - ротор ішпектері.

Бұрғылау қондырғысының жетегі дизельді, электрлік, дизель-электрлік
және дизель-гидравликалық болуы мүмкін. Дизель жетегін қажетті қуатпен
қамтамасыз етілмеген аудандарда қолданады. Айнымалы және тұрақты ток
электр қозғалтқыштарынан электр жетегі монтаждау мен пайдаланудың
қарапайымдылығымен, жоғары сенімділігімен және үнемділігімен
ерекшеленеді, бірақ тек электрлендірілген аудандарда қолданылады. Ол өз
кезегінде электрқозғалтқышты қоректендіретін генераторды айналдыратын
дизельден жасалған электр жетегі. Дизель-гидравликалық жетек ішкі жану
қозғалтқышынан және турбоберуден тұрады. Жетектің соңғы екі түрі
автономды, бірақ дизельден айырмашылығы беріліс өзгерісінің үлкен
қораптары мен күрделі жалғау бөлшектері жоқ, ыңғайлы басқаруы бар, кең
диапазонда жүкшығырдың немесе ротордың жұмыс режимін бірқалыпты
өзгертуге мүмкіндік береді.

Бұрғылау қондырғыларының күш жетегінің жиынтық қуаты 1000-нан
4500 кВт-қа дейін құрайды. Бұрғылау барысында ол бұрғылау сорғылары
мен ротордың жетегіне бөлінеді. Түсіру - көтеру операцияларын жүргізу
кезінде негізгі энергия шығырмен, ал қалған бөлігі-автоматты бұрғылау кілті,
аспалы бұрғылау кілті, пневматикалық клиналық қармау және т. б. үшін
энергия көзі ретінде пайдаланылатын сығылған ауаны шығаратын
компрессорлармен тұтынылады.

Пайдалану ережелері:
- бұрғылау қондырғысының күш жетегінің жай-күйіне бақылау

жүргізу;
- бұрғылау қондырғысын басқаруға және оған қызмет көрсетуге

арнайы оқудан өткен және бұрғылау қондырғысына қызмет көрсету
құқығына куәлігі бар операторлар ғана жіберіледі.

Оқытылған және тиісті куәлігі бар оператор:
- бұрғылау қондырғысын пайдалану кезінде өзімен бірге басқару

құқығына куәлігі болуы тиіс;

Күш жетегі

Жүкшығыр

Сорап 

Ротор 

Мұнара және 
таль жүйесі

Вертлюг
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Сурет 2.1.6.1 - Функционалдық орнату сұлбасы
1, 2, 3 - трансмиссия; 4 - арқанның жетекші тармағы; 5- жоғары манифольд

тіреуі және шлангісі бар қысым; 6 - ротор ішпектері.

Бұрғылау қондырғысының жетегі дизельді, электрлік, дизель-электрлік
және дизель-гидравликалық болуы мүмкін. Дизель жетегін қажетті қуатпен
қамтамасыз етілмеген аудандарда қолданады. Айнымалы және тұрақты ток
электр қозғалтқыштарынан электр жетегі монтаждау мен пайдаланудың
қарапайымдылығымен, жоғары сенімділігімен және үнемділігімен
ерекшеленеді, бірақ тек электрлендірілген аудандарда қолданылады. Ол өз
кезегінде электрқозғалтқышты қоректендіретін генераторды айналдыратын
дизельден жасалған электр жетегі. Дизель-гидравликалық жетек ішкі жану
қозғалтқышынан және турбоберуден тұрады. Жетектің соңғы екі түрі
автономды, бірақ дизельден айырмашылығы беріліс өзгерісінің үлкен
қораптары мен күрделі жалғау бөлшектері жоқ, ыңғайлы басқаруы бар, кең
диапазонда жүкшығырдың немесе ротордың жұмыс режимін бірқалыпты
өзгертуге мүмкіндік береді.

Бұрғылау қондырғыларының күш жетегінің жиынтық қуаты 1000-нан
4500 кВт-қа дейін құрайды. Бұрғылау барысында ол бұрғылау сорғылары
мен ротордың жетегіне бөлінеді. Түсіру - көтеру операцияларын жүргізу
кезінде негізгі энергия шығырмен, ал қалған бөлігі-автоматты бұрғылау кілті,
аспалы бұрғылау кілті, пневматикалық клиналық қармау және т. б. үшін
энергия көзі ретінде пайдаланылатын сығылған ауаны шығаратын
компрессорлармен тұтынылады.

Пайдалану ережелері:
- бұрғылау қондырғысының күш жетегінің жай-күйіне бақылау

жүргізу;
- бұрғылау қондырғысын басқаруға және оған қызмет көрсетуге

арнайы оқудан өткен және бұрғылау қондырғысына қызмет көрсету
құқығына куәлігі бар операторлар ғана жіберіледі.

Оқытылған және тиісті куәлігі бар оператор:
- бұрғылау қондырғысын пайдалану кезінде өзімен бірге басқару

құқығына куәлігі болуы тиіс;
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- құрылғыны, техникалық сипаттамаларды және пайдалану
нұсқаулығын білу;

- қондырғының жұмыс істеу, жөндеу және қызмет көрсету кезіндегі
қауіпсіздік техникасы ережелерін білу;

- қондырғыда қолданылатын жұмыс сұйықтықтары мен майлау
материалдарының ассортиментін білу;

- агрегаттар мен механизмдердің жай-күйін бақылау және анықталған
ақаулықтарды уақтылы жою.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау мұнараларына арнлған іргетастар.
2. Мұнаралар максималдық салмақ өлшемі қандай?
3. Бұрғылау сорғыларын орнату дегеніміз?
4. Күш жетегіне қандай талаптар қойылады?
5. Күш жетегі дегеніміз?

2.1.7 Жерлерді рекультивациялау әдістері

Құрылыс аяқталғаннан кейін берілген жерлердің техникалық
рекультивациясы жүргізіледі, яғни территорияны материал қалдықтарынан,
ластанған грунттың тазарту, оларды шлам амбарына тастау, амбарды көму,
ауданды жоспарлау. Бұл үшін бұрғылау қалдықтарының көлемін және шлам
амбардың есептеулерін жүргізу қажет.

Тәжірибелік есеп 1. Ұңғыма құрылысы кезіндегі бұрғыланған
жыныстар көлемі (2.1.7.1-кесте) көрсетілген параметрлер бойынша
есептелінеді.

Кесте 2.1.7.1 - Шегендеу құбырының параметрлері.
Аталуы Ұңғыманың конструкциясы, құбыр диаметрі,

мм
Ұңғыманың диаметрі, мм 393,7 269,9 190,5
Ұңғыма сағасының интервал ұзындығы, м 450 650 1300
Қиманың ауданы, м2 0,121 0,057 0,028
Кеуектілік коэффициенті 1,2 1,1 1,1
Ұңғыма интервалының көлемі, м3 65,34 40,75 40,04
Барлық ұңғыманың көлемі, м3 176,13

2. Шлам көлемі мына формула арқылы анықталады:
Vш = Vұңғ×1,2                                                                                   (29)
Vш = 176,13×1,2=211,3 м3

мұндағы: 1,2 – бұрғыланған жыныстың тығыздығын ескеретін
коэффициент

3. Өңделген бұрғылау сұйығының көлемі:
Vшағ = 1,2 Vұңғ×К1+0,5 Vц                                                         (30)                                           
Vшағ = 211,3×1,052+0,5×90=267,2 м3
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мұндағы: К1 – тазалау кезінде виброелекте, құмайырушыларда
шламмен бірге кететін бұрғылау сұйығының азаюын ескеретін коэффициент
(РД-3-819-82 сәйкес К1=1.052).

Vц - БУ2500 бұрғылау құрылысының циркуляциялық жүйесінің көлемі
Vц = 90
4. Бұрғылау суларының көлемі мына формула бойынша есептелінеді:
VБСВ = 2× Vшағ                                                                             (31)                                                                                                            
VБСВ = 2×267,2=534,4 м3

5. Шлам амбарының көлемін анықтау үшін мына формуланы
қолданамыз:

VША = 1,1×( Vшағ+ Vш + VБСВ)                                           (32)
VША = 1,1×( 267,2+ 211,3+ 534,4)=1114,19 м3

Биологиялық рекультивация кен орынның игеруінен кейін
тағайындалады.

2.1.8 Қоршаған ортаны қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік
негіздері

Ғылыми-техниканың дамуы және өнеркәсіптік өндірістің қарқынды
өсуі жағдайында қоршаған ортаны қорғау және оның ресурстарын ұтымды
пайдалану қазіргі заманның өзекті мәселелерінің біріне айналды.

Жердің химреагенттермен ластануын болдырмау үшін, олардың
тасымалдануы дұрыс ыдыста (қап, бөшкі) және арнайы сарайда сақталуы
тиіс. Бұрғылау сұйығын дайындау және өңдеу циркуляциялық жүйеде
жасалынады.

Бұрғылау сұйығының циркуляциясы тұйық жүйе бойынша
орындалады, яғни ұңғымалардан металл желобтары бойынша тазарту блогы
арқылы металл ыдысқа, одан сораптармен ұңғымаға беріледі. Бұрғылау
сұйығы металл ыдыстарда сақталынады. Бұрғыланған жыныстар тазарту
блогында (виброелек, құмайырушы) бұрғылау сұйығынан бөлініп, шлам
амбарына тасталынады.

Бұрғылау қалдықтарын тазарту және зиянсыздандыру әдістері болжау
бойынша жердің улану мөлшері аз болғандықтан изоляцияланған амбарларда
сақталынады.

Ұңғыманы құру кезінде атмосфераны ластайтын қауіпті заттар
химреагенттер болып саналады. Олар бұрғылау және шегендеу ерітінділерін
дайындау, және де су, шлам, химиялық ерітіндісімен ластанған, өңделген
сұйығы.

Ұңғыма құрылыс циклы кезінде жүргізілетін барлық жұмыстар
«Құрылыс нормалары және ережелері», құжаттарына сәйкес жасалуы

тиіс. Осы нормалар мен ережелерге сәйкес әр кәсіпорын жергілікті
жағдайларға байланысты, әр мамандық иелеріне, жұмыс түріне байланысты
өндірістік ереже жасауы тиіс.
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мұндағы: К1 – тазалау кезінде виброелекте, құмайырушыларда
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Бұрғылау жұмыстарын қауіпсіз, адам және материалдық шығынсыз аз
уақытта сәтті аяқтау үшін төмендегідей техника және өртке қарсы қауіпсіздік
шараларын жүргізуіміз керек.

Бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін тек барлық тетіктері толық жұмыс
істейтін бұрғылау қондырғысын пайдалануымыз керек. Мұнараны жан-
жағынан тартып тұратын болат арқандар диаметрі, үзілуге беріктігі, бекіту
орындары сол қондырғының техникалық құжаттарына сәйкес болуы тиіс.
Бұрғылау қондырғысындағы электр тоғымен байланысты қондырғылар
жерлендірілген болуы тиіс. Бұрғы қондырғысын монтаждап болғаннан кейін
барлық қысыммен, салмақпен жұмыс істейтін тораптарды, жұмыс істеу
кезінде күтілетін максималды салмақ пен қысымнан 1.5 есе көп салмақпен
қысымға тексеруіміз керек. Өрт сөндіру құралдары тиісті өрт сөндіру
тақтасында жұмыс жағдайында дайын тұруы керек.

Ұңғыманы бұрғылау кезінде көбінесе абайсыздан болатын бақытсыз
жағдайлар, жұмысшылардың білімінің төмен болуынан, алаңғасарлығынан,
ұқыпсыздығынан, жауапсыздығынан, тәртібінің нашар болуынан болады.
Сондықтан осындай бақытсыз жағдайлардың болуын азайту үшін жасалатын
шаралар, бұрғылауға қатысы бар барлық жұмысшыларды екі жылда бір рет
қауіпсіздік және өртке қарсы ережелер бойынша емтихан тапсырып тұруы
тиіс. Мұнай-газ атқылауы кезінде жасау керек іс-қимылдар туралы ережені
жылына бір рет арнайы комиссия тексеріп тұруы керек.

Бұрғылау бригадасының әр жұмысшысы резина қолғаптарымен,
арнайы көзілдіріктермен, респираторлармен, резинадан жасалған етіктермен,
противогаздармен (егер ұңғымадан күкірт сутегі білінсе) арнайы
индикатормен жабдықталуы керек. Ұңғымадан қосымша газдар шығатын
болса оларды 100 м қашықтықта орналасқан факел арқылы жағып жіберу
керек. Ұңғымадан жуу сұйығы арқылы сутегі білінуі басталса, оған
бейтараптандырғыш қосу керек.

Бұрғылау үрдісі кезінде пайдаланатын жанар-жағармайлар жақсы
бітелген сыйымдылықтарда және ол ұңғымадан 40 м алыс жерде орналасуы
тиіс. Көмір негізінде жуу сұйығы қолданылса, айналым жабық жүйеде
жүргізілуі тиіс.

2.1.9 Бұрғылау станоктарын монтаждау және демонтаждауға
арналған әдістер

Станокты демонтаждау толық және ішінара болады. Толық
демонтаждау жөндеу шеберханалары жағдайында күрделі немесе жоспарлы-
алдын ала жөндеу кезінде, ішінара— станоктың тікелей бұрғылау
мұнарасында жұмыс істеу уақытында ақауларды жою кезінде жүргізіледі.

Станокты бөлшектеу және жинау станоктың құрылымын және
құрастыру мен бөлшектеудің барлық ерекшеліктерін жақсы білетін
тәжірибелі құрастырушы мамандармен жүргізілуі тиіс. Слесарьға
бөлшектердің бүлінуі мен сынуынан сақталуы, сондай-ақ жиналған
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станоктың қалыпты үздіксіз жұмысы байланысты. Ішінара бөлшектеуге және
құрастыруға бұрғылау персоналы да қатысады.

Станокты толық демонтаждау бастапқыда тораптар бойынша, содан
кейін жеке тораптар мен бөлшектерге жүргізіледі.

Ішінара бөлшектеу кезінде ақаулықты анықтау және тиісті жөндеу
үшін қажетті түйін немесе түйін бөлігі ғана бөлшектеледі. Егер бұл
қажеттіліктен туындамаса, тораптарды станоктан алудың қажеті жоқ: оларды
мүмкіндігінше аз бөлшектерге бөлшектеу керек, өйткені бұрғылау
бригадасының жеткіліксіз тәжірибесі кезінде бұрғылау мұнарасында жұмыс
істеу жағдайында артық бөлшектеу станоктың жұмысында асқынуларға
әкелуі мүмкін.

Станокты бөлшектеу кезінде барлық ашылған бөлшектер мен
тораптарды қарау, олардың тозуын, шлицті қосылыстардың жай-күйін,
мойынтіректердегі біліктердің тербелуін, жапсарлас бөлшектердегі
люфттерді, тығыздағыштардың жай-күйін, майлаудың жеткіліктілігін және
оның ластануын, бекіту бұрандамалары мен гайкалардың тартылуы мен
тоқтатылуын анықтау және қажет болған жағдайда тиісті шаралар қабылдау
керек.

УКС-30 станогының мынадай негізгі тораптары болады:(2.1.9.1-сурет).
Барлық механизмдер, мачта және басқару иінтіректері монтаждалған
станоктың жақтауы, сондай-ақ редукторы бар электр қозғалтқышы; тартқыш
рамадан және иінтіректен тұратын және ұңғымадағы қашаудың қайтарымды-
үдемелі қозғалысын хабарлау үшін қызмет ететін соққы механизмі; қашауға
қызмет көрсететін құрал-саймандық шығыр; желонка мен шегендеу
құбырларын көтеру және түсіру үшін қолданылатын желондық шығыр;
станок механизмдерін басқару иінтіректері; мачтаны көтеруге арналған
механизмдер; мачталар.

Сурет 2.1.9.1 - УКС-30 бұрғылау станогы
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оның ластануын, бекіту бұрандамалары мен гайкалардың тартылуы мен
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станоктың жақтауы, сондай-ақ редукторы бар электр қозғалтқышы; тартқыш
рамадан және иінтіректен тұратын және ұңғымадағы қашаудың қайтарымды-
үдемелі қозғалысын хабарлау үшін қызмет ететін соққы механизмі; қашауға
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Станокты бөлшектеу агрегаттың ЗИП жинағына кіретін құралмен
жүргізіледі. Бұдан басқа, салмағы 8-10 кг қорғасын құмыра және жүк
көтергіштігі 10 т кем емес таль немесе роликті блок болуы қажет.

Болат құмырамен жұмыс істеу кезінде бөлшектерді жапсырмадан
қорғау үшін жұмсақ металдан жасалған арнайы шұңқырларды немесе
төсемдерді қолдану қажет.

Станокты құрастыру және бөлшектеу кезінде мынадай негізгі талаптар
мен ұсыныстарды білу және орындау қажет. Құйылған шойын бөлшектеріне
қатты соққы беруге қатаң тыйым салынады. Мойынтіректерді білікке
отырғызу және оларды біліктен алу (түсіру) кезінде соққылар мойынтіректің
ішкі сақинасына түсірілуі тиіс, ал мойынтіректерді корпусқа орнату кезінде,
сыртқы сақинаға отырғызу және корпустан түсіру кезінде соққылар
мойынтіректің сыртқы сақинасына түсірілуі тиіс. Мойынтіректерге арналған
саңылаулары бітеу корпустарда корпустардан мойынтіректерді қағу
ыңғайлылығы үшін ойықтың астына екі бұрғыланған тесік бар.

Кейбір жағдайларда біліктерден жекелеген бөлшектерді алуды білік
шетімен ағаш тұғырыққа соғу арқылы жүргізу ұсынылады. Бөлшек оңай
және бұрылыссыз инерция бойынша жылжиды біліктен.

Дөңгелек гайкалар арнайы шайбалармен жабылған. Мұндай
гайкаларды бұрау үшін алдымен гайканың шлицасынан жасалған бекіткіш
шайбаны майыстыру қажет, ал гайкаларды білікке орнату кезінде стопорлық
шайбалардың жарамды ішкі мұрсасы болуы және гайкаларды тарту кезінде
ол кесілмейтіндей етіп қадағалау қажет. Дөңгелек гайкаларды тығындамауға
қатаң тыйым салынады.

Сол бұрандалы сомындарда сыртқы шығыңқы қабырғалары бойынша
таяз ойық ағады, ал бұрандамалар мен тартқыштарда бұрандалы ұшының
шетінде оларды оң бұрандалы гайкалар мен бұрандамалардан оңай ажырату
үшін диаметральды ойық жасалады.

Бекітілуі қиын біліктердің барлық қақпақтарындағы және сақиналы
шайбаларындағы бекіту бұрандамалары өздігінен бұраудан сақтандыру
мақсатында сыммен байлануы тиіс.

Станоктың тораптарын толық бөлшектеген кезде, егер олар жарамды
және одан әрі жұмыс істеуге жарамды болса, корпустардан және
қақпақтардан манжетті резеңке тығыздағыштарды алуға (нығыздауға)
ұсынылмайды.

2.1.10 Бұрғылау қондырғысын монтаждау үшін алаң таңдау

Бұрғылау жабдықтарын монтаждаудың технологиялық тізбегі және
құрылғыларының құрылысын салудың реттілігі бұрғылау қондырғыларының
типіне және бұрғылау құрылғыларының тәсілдеріне байланысты болады.

Топтық дизельдік жетектері бар, шығырмен, ротормен және
сораптармен кинематикалы байланысқан бұрғылау қондырғылары
жабдықтарын монтаждау белгілі бір кезектік тәртіппен жүзеге асырылады.
Бірінші кезекте аспалы негізде мұнараны, роторды, шығырды немесе аспалы-
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шығырлы блокты, ірі блоктық, бұрғылау құрылғысымен бірге орнатады, ал
одан соң топтық жетек, бұрғылау сораптары, қабылдағыш және қор
сыйымдылықтары орнатылады. Осыдан кейін ғана сораптарды және басқа
коммуникацияларды байланыстырып, және бұрғылау панажайлары
құрылысын жүргізеді, циркуляциялық жүйені монтаждайды және бұрғылау
ерітіндісін дайындау және тазалау механизмдерін орнатады.

Сурет 2.1.10.1 - Бұрғылау қондырғысының тірек бағаналарын монтаждау тәсілі

Ұсынылған әдіс бойынша тірек бағандарын орнатудың ұсынылған
сұлбасы сызбада көрсетілген.

Өздігінен көтерілетін жүзбелі бұрғылау қондырғысында 3 көтергіш
механизм порталдарымен жабдықталған (көрсетілмеген) 2 балласты
цистерналары бар 1 су ығыстырғыш корпусы бар. 4 және 5 секциялардың 6
тірек бағандарын орнатудың мәлімделген әдісін жүзеге асыру үшін 7 жүк
көтергіш кран 8 құрылыс алаңында орнатылған. 1 тірек тізбектерінің 4
корпусында оларды топыраққа тіремей ұстап тұру мүмкіндігін қамтамасыз
ету үшін 5 тірек тізбектерінің 4 өздігінен көтерілетін жүзбелі бұрғылау
қондырғысының секцияларында 3 Көтергіш механизмнің порталдарымен
өзара әрекеттесетін 9 технологиялық тіректер орнатылады.

Бұрғылау мұнараларын жинау горизонтальды жағдайда бір мезгілде
жабдықтарды монтаждаумен жүзеге асырылады. Бұрғылау қондырғысының
құрылғыларын блоктық және іріблокты тәсілмен жинауда блоктарды
монтаждауда кезекті тәртіппен жүзеге асырылады. Мұндай қондырғыларға
Уралмаш-3Д, Уралмаш-125БД, Уралмаш-125ДГ және басқа қондырғылар
жатқызылады.

Бұрғылау қондырғыларын демонтаждауды монтаждауға кері реттілікте
жүргізеді. Дизельдік жетектерге ие бұрғылау қондырғыларын демонтаждауда
бірінші кезекте бұрғылау панажайын шашып және құбырларды шешеді, ал
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шығырлы блокты, ірі блоктық, бұрғылау құрылғысымен бірге орнатады, ал
одан соң топтық жетек, бұрғылау сораптары, қабылдағыш және қор
сыйымдылықтары орнатылады. Осыдан кейін ғана сораптарды және басқа
коммуникацияларды байланыстырып, және бұрғылау панажайлары
құрылысын жүргізеді, циркуляциялық жүйені монтаждайды және бұрғылау
ерітіндісін дайындау және тазалау механизмдерін орнатады.

Сурет 2.1.10.1 - Бұрғылау қондырғысының тірек бағаналарын монтаждау тәсілі

Ұсынылған әдіс бойынша тірек бағандарын орнатудың ұсынылған
сұлбасы сызбада көрсетілген.

Өздігінен көтерілетін жүзбелі бұрғылау қондырғысында 3 көтергіш
механизм порталдарымен жабдықталған (көрсетілмеген) 2 балласты
цистерналары бар 1 су ығыстырғыш корпусы бар. 4 және 5 секциялардың 6
тірек бағандарын орнатудың мәлімделген әдісін жүзеге асыру үшін 7 жүк
көтергіш кран 8 құрылыс алаңында орнатылған. 1 тірек тізбектерінің 4
корпусында оларды топыраққа тіремей ұстап тұру мүмкіндігін қамтамасыз
ету үшін 5 тірек тізбектерінің 4 өздігінен көтерілетін жүзбелі бұрғылау
қондырғысының секцияларында 3 Көтергіш механизмнің порталдарымен
өзара әрекеттесетін 9 технологиялық тіректер орнатылады.

Бұрғылау мұнараларын жинау горизонтальды жағдайда бір мезгілде
жабдықтарды монтаждаумен жүзеге асырылады. Бұрғылау қондырғысының
құрылғыларын блоктық және іріблокты тәсілмен жинауда блоктарды
монтаждауда кезекті тәртіппен жүзеге асырылады. Мұндай қондырғыларға
Уралмаш-3Д, Уралмаш-125БД, Уралмаш-125ДГ және басқа қондырғылар
жатқызылады.

Бұрғылау қондырғыларын демонтаждауды монтаждауға кері реттілікте
жүргізеді. Дизельдік жетектерге ие бұрғылау қондырғыларын демонтаждауда
бірінші кезекте бұрғылау панажайын шашып және құбырларды шешеді, ал

  
 

одан соң қор сыйымдылықтарын байланыстыруды жүргізеді. Одан кейінгі
кезекте қор және жұмысшы сыйымдылықтарды ажыратып, циркуляциялық
жүйені ажыратып, содан кейін бұрғылау сораптарын және топтық жетекті
ажыратады. Соңғы кезекте мұнараны немесе мұнаралы-шығырлы
тасымалдауға дайындайды.

Бұрғылау қондырғыларының сораптық жабдықтарында электрлік
жетек болатын болса, мұнаралы-шығырлы блокты демонтаждаумен бір
жүргізеді, немесе одан кейін жүргізілуі мүмкін.

Барлық көтеру-түсіру жұмыстары және құралды шыңыраудың
бұрғылауы кезінде забойларға беруді реттеу бұрғылау шығырлары
(қалақшалары) арқылы жүзеге асырылады. Қалақшаның жетегі тізбектік
немесе бұрғылау қондырғысының типіне байланысты карданды беріліспен
жүзеге асырылуы мүмкін.

Қалақшаларды негіз үстіне КП-25 кранының көмегімен орнатады,
мұнда сәйкес жүккөтергіштіктегі және ұзындықтағы строптар
пайдаланылады. Қалақшаларды биік негіздерге монтаждау үшін, яғни
кранның көтергіштері қажетті көтеруді қамтамасыз ете алмаған жағдайда,
бағдаршалар астына қалақшаны көтеру биіктігіне байланысты дөңес
жасайды.

Қалақшалар және роторды монтаждаудан соң жұлдызшаларға шынжыр
және шынжырлы беріліс орнатылады және металдық роторлық қалқанмен
қорғандалады. Қалқанды жартылай бұрғылаушыға, шынжырды жөндеуге
тартылатын жағдайда алынатындай етіп бекітеді.

Гидравликалық тежегіштерді орнатқан кезде қалақшалық муфта
бойынша тежегіштің қалақша білігімен өстес екендігі тексеріледі. Біліктер
өсі арасындағы қарама-қарсы бағытта радиустар және диаметрлер
арасындағы қуыстар мүмкін болатын мөлшері 0,5мм аспауы қажет.

2.1.11 Монтаждау және демонтаждау үшін сайман таңдау  және
қолдану

Мұнара монтаждау бригадаларында монтаждалатын бұрғылау
қондырғыларының түрлеріне, монтаждаудың қабылданған әдісіне, сондай-ақ
орындалатын жұмыстардың түрі мен көлеміне байланысты көп еңбекті қажет
ететін жұмыстарды механикаландырудың әртүрлі техникалық құралдары мен
қол саймандары болуы керек.

Бұрғылау жабдықтарын монтаждау және бөлшектеу бригадасын
жабдықтауға арналған механизмдердің, құрылғылардың және қол
құралдарының минималды тізімі (кесте 2.1.11.1) келтірілген.

Техникалық құралдардың бір бөлігі белгілі бір жұмыс түрін орындау
үшін бригадаға уақытша пайдалануға бөлінеді:

- А-тәрізді мұнараларға арналған мұнара көтергіші;
- бұрғылау қондырғыларының ірі блоктарын тасымалдауға арналған

ауыр жүк тасушылар мен арбалар;
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- монтаждалатын бұрғылау қондырғысына бөлшектелінетін
агрегаттарды, жабдықтар мен материалдарды тасымалдауға арналған көлік
құралдары;

- жабдық іргетасын орнату кезінде бетон өндіруге арналған бетон
араластырғыш;

- бульдозерлер, грейдерлер, скреперлер, трассаларды дайындауға,
құрылыс алаңын жоспарлауға және басқа да жер жұмыстарына арналған
экскаваторлар;

- мұнара тартқыш зәкірлерін орнатуға, электр беру желілерінің
тіректерін орнатуға арналған трактор-бұрғылау немесе бұрғылау-кран
машинасы;

- бұрғылау мұнараларын сынауға арналған жабдық;
- айдау құбырлары мен мұнаралардың негізгі аяқтарының құбырларын

алаңдарды, іргетастарды нивелирлеуге және дефектоскопияға (қалыңдығын
өлшеу) арналған аспаптар мен аппаратура.

Кесте 2.1.11.1 - Бұрғылау жабдықтарын монтаждау және бөлшектеу
бригадасын жабдықтауға арналған механизмдердің, құрылғылардың және
қол құралдарының минималды тізімі
Құрал-саймандардың атауы Саны
Бензин қозғалтқышы бар ара
Металл тескіш жиынтығы бар қолмен бұрғылайтын, пневматикалық
машина
Қайрақ
Электр дәнекерлеу агрегаты, газбен дәнекерлеу құралы
Саптама жиынтығы бар кескіш
Оттегі шлангілері, м
Пропан шлангілері, м
Оттегі редукторы, дана
Пропан редукторы, дана
Жүк көтергіштігі бар домкрат 40...20 т
Қолмен, пневматикалық тегістеу машинасы
Арқанды кесуге арналған құрал, дана
Қол рычагты шығыр жиынтығы
Параллель тескіштер
Жүк көтергіш 3 тс, диаметрі 150 мм бір тұлғалы блоктар
Қол тальы 3тс
Қол аспапты гайкалық кілттер 10х12, 12х14, 14х17,17х19, 19х22 дана,
әрбір өлшем үшін
22х27, 27х32, 32х36, 36х41, 41х46, 46х50, 50х55, 55х60
дана, әрбір өлшем үшін
Тізбекті кілттер жиынтығы №13, 14
Топсалы кілттер
Құбырдың ажыратылатын кілттері
Метчиктер: М16, М20, М24, М27, М30 дана, әрбір өлшем үшін
Соңғы кілттер жинағы
Слесарлық балға
Егеулер
Тістеуік

1

1
1
2
3

100
100
3
3
2
1
1
1
1
2
1

6

3
2
2
4
3
2
4
10
3
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- монтаждалатын бұрғылау қондырғысына бөлшектелінетін
агрегаттарды, жабдықтар мен материалдарды тасымалдауға арналған көлік
құралдары;

- жабдық іргетасын орнату кезінде бетон өндіруге арналған бетон
араластырғыш;

- бульдозерлер, грейдерлер, скреперлер, трассаларды дайындауға,
құрылыс алаңын жоспарлауға және басқа да жер жұмыстарына арналған
экскаваторлар;

- мұнара тартқыш зәкірлерін орнатуға, электр беру желілерінің
тіректерін орнатуға арналған трактор-бұрғылау немесе бұрғылау-кран
машинасы;

- бұрғылау мұнараларын сынауға арналған жабдық;
- айдау құбырлары мен мұнаралардың негізгі аяқтарының құбырларын

алаңдарды, іргетастарды нивелирлеуге және дефектоскопияға (қалыңдығын
өлшеу) арналған аспаптар мен аппаратура.

Кесте 2.1.11.1 - Бұрғылау жабдықтарын монтаждау және бөлшектеу
бригадасын жабдықтауға арналған механизмдердің, құрылғылардың және
қол құралдарының минималды тізімі
Құрал-саймандардың атауы Саны
Бензин қозғалтқышы бар ара
Металл тескіш жиынтығы бар қолмен бұрғылайтын, пневматикалық
машина
Қайрақ
Электр дәнекерлеу агрегаты, газбен дәнекерлеу құралы
Саптама жиынтығы бар кескіш
Оттегі шлангілері, м
Пропан шлангілері, м
Оттегі редукторы, дана
Пропан редукторы, дана
Жүк көтергіштігі бар домкрат 40...20 т
Қолмен, пневматикалық тегістеу машинасы
Арқанды кесуге арналған құрал, дана
Қол рычагты шығыр жиынтығы
Параллель тескіштер
Жүк көтергіш 3 тс, диаметрі 150 мм бір тұлғалы блоктар
Қол тальы 3тс
Қол аспапты гайкалық кілттер 10х12, 12х14, 14х17,17х19, 19х22 дана,
әрбір өлшем үшін
22х27, 27х32, 32х36, 36х41, 41х46, 46х50, 50х55, 55х60
дана, әрбір өлшем үшін
Тізбекті кілттер жиынтығы №13, 14
Топсалы кілттер
Құбырдың ажыратылатын кілттері
Метчиктер: М16, М20, М24, М27, М30 дана, әрбір өлшем үшін
Соңғы кілттер жинағы
Слесарлық балға
Егеулер
Тістеуік

1

1
1
2
3

100
100
3
3
2
1
1
1
1
2
1

6

3
2
2
4
3
2
4
10
3

  
 

Құрама кусачкалар
Секач
Металлға арналған қол ара
Зубило слесарлық
Бұрағыш
Монтаждау оправасы
Қол ұсталық құрал-сайман:
балға

2
5
2
6
4
4

4

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жерлерді рекультивациялау әдістері.
2. Бұрғылау станоктарын монтаждау.
3. Бұрғылау қондырғысын монтаждау.
4. Мұнараны монтаждау және демонтаждау қандай құрал

саймандарды таңдаймыз?

2.1.12 Бұрғылау мұнарасын және бұрғылау станогын орталықтау

Бұрғылау мұнарасы - бұрғылау аспабын, кен орнындағы
қозғалтқыштарды, сондай-ақ жалғастырма құбырларды түсіруге және
көтеругеарналған ұңғыма үстінен орнатылған көтергіш құралым   (әдетте,
металл құралымнан тұрады).

Бұрғылау мұнарасы көтеріп-түсіру операцияларын механикаландыруға
арналған құралдармен (полиспаст) және бұрғылау құбырларын орнатуға
арналған кассетамен жабдықталады. Бұрғылау мұнарасының биіктігі 9 м-ден
60 м-ге дейін болады. Бұрғылау мұнарасы қиық пирамида (мұнара тәрізді) не
пішіні А тәрізді болып жасалады. Басқа орынға көшіру үшін бұрғылау
мұнарасы трактормен сүйретіледі не ол жеке тораптарға бөлшектеліп, жаңа
орында қайта құрастырылады.

Бұрғылау және кигізбе құбырларының тізбегін көтеріп түсіру бұрғы
аспабын асулы жағдайда ұстап тұру үшін скважина үстіне бұрғылау
мұнарасын орнатады. Бұрғылау мұнарасы өз алдына жоғарылаған сайын
кішірейе беретін пирамиданың металды конструкциясын елестетеді. Мұнара
қаптал шегінен оның жоғарғы жағы кронблокты орналастыру үшін
жабдықталған рамадан, ал шектің төменгі жағы бұрғылау
қондырғысыныңтабаны бекітілген жабдықтардан құралады. Мұнараның
ортасына 2-ші бұрғышының көмекшісі үшін балкон және бағананың (бағана)
жоғарғы жағын текшелеу үшін арналған қорапшамен жабдықталған.
Сонымен қатар мұнара сатылармен жабдықталған.

Мұнаралар 2 түрге бөлінеді:
1. Діңгекті (мачтовые) бір немесе екі тірегі болады.
2. Күмбезді (башенные) төрт тіректі.
Мұнараға әсер ететін салмақтар.
Бұрғылау мұнарасына әрқашан өз салмағы, бұрғылау қондырғысына

жиналған жабдықтар салмағы, бұрғылау процесі кезінде өзгеріп тұратын
пайдалану салмақтары және құбылмалы жел салмағы әсер етеді. Осылардың
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арқасында мұнараға тік және көлденең салмақтар әсер етеді.
Тік салмақтар ілмекке ілінген салмақтан, мұнара салмағынан және

оның жабдықтарынан,таль арқанының тұйық және қозғалмалы ұшының
керілу күш әсерінен пайда болады. Көлденең салмақтар (бұл салмақ
мұнараны аударады) таль арқанының тұйық және қозғалмалы ұшының
тартылу күшінен, саусақ шегіне тірелген мұнарадағы бағаналар күшінен, жел
әсерінен пайда болады. Мұнараның беріктігі және салмақ көтергіштігі осы
салмақтардың қосындысына тікелей байланысты. Мұнараға біріккен төрт
салмақ әсер етеді.

Тік салмақтар.
Мұнараның кронблок рамасына әсер ететін салмақ : ілмек қозғалмай

тұрған жағдайда.
Pʹ
т=Pі + Gт.ж+ 2 Pі / u тж

ілмек қозғалыс кезінде:
P//

т= P і +Gтж+2 Pі / u тж* h тж

мұнда: Pі - ілмекке берілген шектік салмақ, Н
     u тж- ұштасудағы арқан саны
     h тж- таль жүйесенің ПӘК

Арқан шектері қозғалмай тұрғанда мұнараға әсер ететін салмақ келесі
формуламен табылады:

Pа= ( P м+ Gм) / а + Pі/ u тж
мұнда:    P м- мұнараға түскен салмақ , Н
G м- мұнара салмағы , Н
а - мұнара аяқтарының саны

Көлденең салмақтар.
Арқанның тұйық және қозғалмалы ұшының тартылуынанкронблокқа

әсер ететін көлденең салмақ : ілмек қозғалмай тұрғанжағдайда
P/
к=

Рі

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚ж
(tg𝛽𝛽𝛽𝛽 ± tg𝛾𝛾𝛾𝛾 )

ілмек қозғалыс кезінде Р //
к=

Рі

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚ж
tg 𝛽𝛽𝛽𝛽 – Рі ∙  𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂ж

𝑈𝑈𝑈𝑈𝜂𝜂𝜂𝜂ж
∙tg𝛾𝛾𝛾𝛾

мұнда: tg 𝛽𝛽𝛽𝛽 , 𝛾𝛾𝛾𝛾 - мұнараның тік осінен арқанның тұйық
жәнеқозғалмалышектерінің арасындағы бұрыш.

Бағана салмағынан пайда болатын көлденең күш:
Р кб= k Gбtg 𝛼𝛼𝛼𝛼 2�

мұнда: k – бағана ұзындығы мен бағана төсенішінің саусаққа
дейінгіарақашықтықты есептейтін коэффициент .

Gб- бағаналар салмағы , Н.
𝛼𝛼𝛼𝛼 - тік жазықтығына көлбеуленген бағана бұрышы ( 𝛼𝛼𝛼𝛼 =2°- 4°).
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арқасында мұнараға тік және көлденең салмақтар әсер етеді.
Тік салмақтар ілмекке ілінген салмақтан, мұнара салмағынан және

оның жабдықтарынан,таль арқанының тұйық және қозғалмалы ұшының
керілу күш әсерінен пайда болады. Көлденең салмақтар (бұл салмақ
мұнараны аударады) таль арқанының тұйық және қозғалмалы ұшының
тартылу күшінен, саусақ шегіне тірелген мұнарадағы бағаналар күшінен, жел
әсерінен пайда болады. Мұнараның беріктігі және салмақ көтергіштігі осы
салмақтардың қосындысына тікелей байланысты. Мұнараға біріккен төрт
салмақ әсер етеді.

Тік салмақтар.
Мұнараның кронблок рамасына әсер ететін салмақ : ілмек қозғалмай

тұрған жағдайда.
Pʹ
т=Pі + Gт.ж+ 2 Pі / u тж

ілмек қозғалыс кезінде:
P//

т= P і +Gтж+2 Pі / u тж* h тж

мұнда: Pі - ілмекке берілген шектік салмақ, Н
     u тж- ұштасудағы арқан саны
     h тж- таль жүйесенің ПӘК

Арқан шектері қозғалмай тұрғанда мұнараға әсер ететін салмақ келесі
формуламен табылады:

Pа= ( P м+ Gм) / а + Pі/ u тж
мұнда:    P м- мұнараға түскен салмақ , Н
G м- мұнара салмағы , Н
а - мұнара аяқтарының саны

Көлденең салмақтар.
Арқанның тұйық және қозғалмалы ұшының тартылуынанкронблокқа

әсер ететін көлденең салмақ : ілмек қозғалмай тұрғанжағдайда
P/
к=

Рі

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚ж
(tg𝛽𝛽𝛽𝛽 ± tg𝛾𝛾𝛾𝛾 )

ілмек қозғалыс кезінде Р //
к=

Рі

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚ж
tg 𝛽𝛽𝛽𝛽 – Рі ∙  𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂ж

𝑈𝑈𝑈𝑈𝜂𝜂𝜂𝜂ж
∙tg𝛾𝛾𝛾𝛾

мұнда: tg 𝛽𝛽𝛽𝛽 , 𝛾𝛾𝛾𝛾 - мұнараның тік осінен арқанның тұйық
жәнеқозғалмалышектерінің арасындағы бұрыш.

Бағана салмағынан пайда болатын көлденең күш:
Р кб= k Gбtg 𝛼𝛼𝛼𝛼 2�

мұнда: k – бағана ұзындығы мен бағана төсенішінің саусаққа
дейінгіарақашықтықты есептейтін коэффициент .

Gб- бағаналар салмағы , Н.
𝛼𝛼𝛼𝛼 - тік жазықтығына көлбеуленген бағана бұрышы ( 𝛼𝛼𝛼𝛼 =2°- 4°).

  
 

2.1.13 Күш жетектерін монтаждау

Уралмаш ЗД-76 бұрғылау қондырғысының жетегін монтаждау.
Уралмаш ЗД - 76 бұрғылау қондырғысының жетегі екі және үш

дизельді блоктардан тұрады, олар алдын - ала тексерілген металл негіздерге
немесе бетон іргетасқа орнатылған рамалар мен арқалықтарға якорь
болттарымен бекітіледі.

Рамалар мен арқалықтар мұнараның ортасына қатысты ±50 мм дейінгі
дәлдікпен Берілген өлшемдерге қатаң сәйкестікте орналастырылуы, сондай-
ақ бойлық және көлденең бағыттардағы деңгей бойынша 1 м-ге 1 мм-ге
дейінгі дәлдікпен тексерілуі тиіс.

Бетон іргетасын пайдаланған кезде іргетас рамалары мен арқалықтары
әрбір анкерлік болттың екі жағынан металл төсемдерге орнатылуы тиіс.
Сонымен қатар, іргетас жазықтығы мен жақтаулар мен арқалықтардың
төменгі жазықтықтары арасында 50-60мм саңылауға төтеп беру керек.
Цемент толығымен орнатылғанға дейін іргетас жақтауларындағы
жұмыстарға тыйым салынады.

Іргетас рамалары мен арқалықтарына орнатқаннан және бекіткеннен
кейін қуат қондырғылары орнатылады.

Күштік агрегаттарды тексеру алдында трансмиссия тегерлеріне сына
белдіктерін алдын ала кию керек. Бір пакетке байланған белдіктердің әрбір
жиынтығын бірге жұмыс істейтін тегерлерге кию керек, өйткені тапсырыс
берушіге жіберген кезде белдіктер берілген техникалық шарттарға сәйкес
ұзындығы бойынша таңдалады. Ұзындығы 5600 мм белбеулер үшін
жиынтықтағы өлшемдердің ең үлкен айырмасына 10 мм — ден артық емес,
ал ұзындығы 10 000 мм белбеулер үшін-15 мм-ден артық емес рұқсат етіледі.
Белдіктерді кию үшін ПМ-500 муфталарын алып тастау, тегерлердің астына
сыналары бар ағаш білеулерден төсеу немесе домкраттарды ауыстыру,
конустық түйреуіштерді алып тастау, негізгі мойынтіректердің корпустарын
тіректерден ажырату және сыналар немесе домкраттар көмегімен
трансмиссияны сына белдіктерін айналдыруды қамтамасыз ететін биіктікке
көтеру қажет.

Күштік агрегаттар үшдизельдік блок таңдауы бойынша лебедке,
сындарлы және нығайтылған берілген координаттары. Біріншіден,
жылдамдық қорабы бар қуат блогы тексеріледі, ал төрт "тыныш"
жылдамдықты беретін жылдамдық қорабының жетек білігінің осі және
лебедка редукторының беріліс білігі бір осьте болуы керек. Біліктердің
осьтерінің рұқсат етілген ығысуы 5 мм. барлық қуат қондырғылары 1 м-ге 1
мм дәлдікпен деңгей бойынша орнатылуы керек.

Шығыр және бұрғылау сорғылары жетегінің күштік агрегаттары келесі
шарттар орындалатындай етіп орнатылуы тиіс:

1) трансмиссияның сына белдікті тегерлері мен бұрғылау сорғылары
ағындарының осьтері бір жазықтықта болуы тиіс, 2 мм-ден аспайтын
параллельді ығысуға жол беріледі;
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2) күш агрегаттары мен бұрғылау сорғыларының трансмиссиялық
біліктерінің осьтері параллель болуы тиіс, ауытқуларға 1 м ұзындыққа 1 мм
артық емес рұқсат етіледі;

3) сына белдіктерінің қалыпты алдын ала тартылуын қамтамасыз ету
қажет.

Егер бұл шарттар орындалмаса, белдіктер өз ағындарынан қашып
кетеді, біркелкі тартылмайды, тез тозады және беріліс біліктерінің
мойынтіректеріне осьтік жүктемелер жасайды.

Орнатқаннан кейін барлық белдік және тізбекті берілістер, кардандық
біліктер мен айналмалы бөліктер қорғаныс қабымен жабылуы керек.
Сонымен қатар, ауа коммуникацияларын, су құбырларын және беріліс
қорабы мен жүкшығырдың беріліс қорабын майлайтын май жүйелерін, май
және отын сыйымдылықтарын, тиісті жабдықтары бар отын беру
құбырларын жинау қажет.

Барлық құбырлар еден деңгейінен шығып кетпейтіндей және қызмет
көрсетуші персоналға кедергі келтірмейтіндей есеппен мұнара аралық
құрылыстарға салынуы тиіс. Егер құбырлар тікелей еденге салынса, онда
оларды қорғаныс қаптамаларымен, қалқандармен, төсеніштермен және т. б.
жабу керек.

Жылдамдық тізбегі бар қуат блогы жылдамдық тізбегі қорабының
жетек жұлдызы мен лебедканың беріліс білігінің жетек жұлдызы бірдей
жазықтықта болатындай етіп орналастырылады. Бір жұлдыздың екіншісіне
қатысты рұқсат етілген параллель ығысуы 1 мм.

Берілген шектерде жұлдызшалардың параллелизмін сақтау және
тізбектің салбырауын болдырмау міндетті, өйткені әйтпесе лебедка жұмыс
істеген кезде серпіліс пайда болады, бұл сөзсіз тізбектің үзілуіне, лебедканың
бекітілуін бұзуға және тіпті олардың істен шығуына әкеледі. Әлсіз кернеу
тізбектің жұлдызшаларға түсуіне және лебедка жақтауына түсуіне әкелуі
мүмкін. Жұлдызшалардың параллелизмі сызықшаны және тіпті тізбектің
үзілуін тудырады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау мұнарасы неше түрге бөлінеді?
2. Мұнараға қандай салмақтар әсер етеді?
3. Уралмаш ЗД-76 бұрғылау қондырғысының жетегі.
4. Уралмаш 5000ДГУ және Уралмаш 2000ДГ-1У, 4000БГУ бұрғылау

қондырғыларының жетегін монтаждау.

2.2 Жабдықты тасымалдау

2.2.1 Конструкциялар мен жабдықты бекітудің сенімділігін тексеру

Қондырғыны жер бедеріне байланысты келесі жолдармен
тасымалдауға болады:

ірі блокты-ауыр жүк тасушыларда ТГ-60;
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2) күш агрегаттары мен бұрғылау сорғыларының трансмиссиялық
біліктерінің осьтері параллель болуы тиіс, ауытқуларға 1 м ұзындыққа 1 мм
артық емес рұқсат етіледі;

3) сына белдіктерінің қалыпты алдын ала тартылуын қамтамасыз ету
қажет.

Егер бұл шарттар орындалмаса, белдіктер өз ағындарынан қашып
кетеді, біркелкі тартылмайды, тез тозады және беріліс біліктерінің
мойынтіректеріне осьтік жүктемелер жасайды.

Орнатқаннан кейін барлық белдік және тізбекті берілістер, кардандық
біліктер мен айналмалы бөліктер қорғаныс қабымен жабылуы керек.
Сонымен қатар, ауа коммуникацияларын, су құбырларын және беріліс
қорабы мен жүкшығырдың беріліс қорабын майлайтын май жүйелерін, май
және отын сыйымдылықтарын, тиісті жабдықтары бар отын беру
құбырларын жинау қажет.

Барлық құбырлар еден деңгейінен шығып кетпейтіндей және қызмет
көрсетуші персоналға кедергі келтірмейтіндей есеппен мұнара аралық
құрылыстарға салынуы тиіс. Егер құбырлар тікелей еденге салынса, онда
оларды қорғаныс қаптамаларымен, қалқандармен, төсеніштермен және т. б.
жабу керек.

Жылдамдық тізбегі бар қуат блогы жылдамдық тізбегі қорабының
жетек жұлдызы мен лебедканың беріліс білігінің жетек жұлдызы бірдей
жазықтықта болатындай етіп орналастырылады. Бір жұлдыздың екіншісіне
қатысты рұқсат етілген параллель ығысуы 1 мм.

Берілген шектерде жұлдызшалардың параллелизмін сақтау және
тізбектің салбырауын болдырмау міндетті, өйткені әйтпесе лебедка жұмыс
істеген кезде серпіліс пайда болады, бұл сөзсіз тізбектің үзілуіне, лебедканың
бекітілуін бұзуға және тіпті олардың істен шығуына әкеледі. Әлсіз кернеу
тізбектің жұлдызшаларға түсуіне және лебедка жақтауына түсуіне әкелуі
мүмкін. Жұлдызшалардың параллелизмі сызықшаны және тіпті тізбектің
үзілуін тудырады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау мұнарасы неше түрге бөлінеді?
2. Мұнараға қандай салмақтар әсер етеді?
3. Уралмаш ЗД-76 бұрғылау қондырғысының жетегі.
4. Уралмаш 5000ДГУ және Уралмаш 2000ДГ-1У, 4000БГУ бұрғылау

қондырғыларының жетегін монтаждау.

2.2 Жабдықты тасымалдау

2.2.1 Конструкциялар мен жабдықты бекітудің сенімділігін тексеру

Қондырғыны жер бедеріне байланысты келесі жолдармен
тасымалдауға болады:

ірі блокты-ауыр жүк тасушыларда ТГ-60;

  
 

ұсақ блокты-пп-40бр немесе басқа типті платформаларда;
агрегат-әмбебап көлікте.
Үлкен блок әдісімен қондырғы блоктармен тасымалданады: мұнарасыз

мұнара-лебедка, сорғы және мұнара блогы.
Соңғы ұңғыманы бұрғылау аяқталғаннан кейін қондырғыны бөлшектеу

және тасымалдау алдында дайындық жұмыстары жүргізіледі: Сыртқы
коммуникацияларды өлшектеу, циркуляциялық жүйені, көпірлерді, сөрелерді
бөлшектеу, қондырғының айналасындағы алаңды тазарту, ауыр жүк
машиналарында блоктарды тасымалдау үшін трассаны дайындау және т. б.

Мұнара үш ауыр жүк көлігінде көлденең күйде тасымалданады ТГ-60.
Сорғы блогы ТГ-60 үш ауыр жүк көлігінде тасымалданады. (2.2.1.1-

сурет). Ол үшін көрсетілген дайындық жұмыстарын жүргізу, баспана мен
компрессорлық блокты бөлшектеу, ауыр жүк машиналарын блоктың
кронштейндерінің астына алып тастау, блок пен тіректер арасындағы
алшақтықты қамтамасыз ететін биіктікке гидрод кратымен көтеру, тірек
блогы мен арқалықтардың астынан алып тастау, блокты ауыр жүк
машиналарының ұяларына кронштейндермен түсіру, ұстағыштарды жабу,
тарту құралдарын біріктіру және содан кейін ғана жаңа нүктеге
тасымалдауды бастау керек.

Сурет 2.2.1.1 - Мұнаралы жетек және сорғы блоктарын тасымалдау
1-мұнара, 2-мұнара блогы, 3-ауыр жүк тасығыш ТГ-60, 4-жетек блогы, 5-сорғы

блогы

Мұнара-шығыр блогы төрт тя-желовоздарда тасымалданады, олардың
екеуі бөлек орнатылады, ал екеуі арнайы тұтқаның көмегімен жұпталады.
Сонымен қатар, жағдайларға, рельефке және трассаның жағдайына
байланысты тасымалдаудың екі нұсқасы ұсынылады. Бірінші және екінші
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нұсқалар 4200 және 6000 мм-ге тең ауыр жүк көліктерінің осьтерімен
тасымалдауға мүмкіндік береді.

Бірінші нұсқада мұнара-шығыр блогы мұнараны көтеруге арналған
құрылғымен және баспанамен бірге жиналған түрде тасымалданады, бірақ
блоктан жылжымалы арбалар мен қозғалыс механизмінің гидродомкраттары
алынып тасталады.

Екінші нұсқа мұнара-шығыр блогын жиналған түрде арбалармен және
гидродомкраттармен бірге, бірақ мұнараны көтеруге және баспанаға
арналған бөлшектелген құрылғымен тасымалдауды қарастырады.

Ауыр жүк машиналарына блокты орнату және бекіту сорғы блогына
ұқсас жүзеге асырылады.

Шағын блоктармен тасымалдау кезінде бұрғылау шығыры, шығырдың
қосалқы жетегі, шығырдың негізгі жетегі, электр жетегі бар бұрғылау
сорғылары негіз рамаларына орнатылған коммунизмдердің бір бөлігімен
бірге ұсақ блоктар құрайды және бөлшектелмей тасымалдануы мүмкін.
Барлығы компрессорлар блогын, энергия блогын, электр блогын және
жабдықтары бар мұнара бөлімінің Орталық жақтауын ескере отырып, тоғыз
шағын блок оқылады.

Монтаждауды, демонтаждауды және тасымалдауды орындайтын
монтаждық ұйымда ПП-40Бр типті немесе басқа үлгідегі үлкен жүк
платформалары, сондай-ақ тиісті жүк көтергіштігі мен жебе аралығының
крандары болуы тиіс.

Егер қондырғыны жаңа монтаждау алаңына ірі немесе шағын
блоктармен жеткізу мүмкін болмаса, толық агрегаттық бөлшектеу жүргізу
қажет. Бұл жағдайда мұнара мен негіздер жеке құрастыру бірліктеріне де
бөлінеді. Агрегаттар мен құрастыру бірліктерін монтаждау орнына
тасымалдау әмбебап көлікпен жүзеге асырылады.

Ірі және кіші блоктардың массасы мен жалпы өлшемдері, сондай-ақ ең
тән құрастыру бірліктері мен бөлшектері зауыттық ілеспе құжаттарда
келтірілген.

Бұрғылау кешендерін тасымалдау ерекшеліктері.
Бұрғылау жабдықтары үлкен жүк ретінде жіктеледі. Үлкен мөлшері

мен салмағына байланысты оны тасымалдау қауіпті, әсіресе егер маршрут
елді мекендер арқылы өтетін болса. Тасымалдау үшін жол қызметтерінің
заңды келісімдері мен рұқсаттары қажет, кейбір жағдайларда сүйемелдеу
қажет.

Автокөлікпен тасымалдау кезінде, әдетте, төмен рамалы тралдарға
тапсырыс беріледі, бұл 3000 км-ге дейінгі қашықтық үшін ең жақсы нұсқа.
Бұрғылау мұнараларын тасымалдау әрқашан белгілі бір стандарттарға сәйкес
келмейді. Мұндай үлкен және ауыр салмақты құрылым мұнараның өзін,
бұрғылау сорғыларын, лебедкаларды, электр генераторларын, құбырларды,
сыйымдылықтарды қамтуы мүмкін және элементтер мен жабдықты
бөлшектеу күрделілігіне байланысты тасымалдауды жиналған және
бөлшектелген түрінде де жүзеге асыруға болады.Сондықтан, тасымалдауды
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нұсқалар 4200 және 6000 мм-ге тең ауыр жүк көліктерінің осьтерімен
тасымалдауға мүмкіндік береді.

Бірінші нұсқада мұнара-шығыр блогы мұнараны көтеруге арналған
құрылғымен және баспанамен бірге жиналған түрде тасымалданады, бірақ
блоктан жылжымалы арбалар мен қозғалыс механизмінің гидродомкраттары
алынып тасталады.

Екінші нұсқа мұнара-шығыр блогын жиналған түрде арбалармен және
гидродомкраттармен бірге, бірақ мұнараны көтеруге және баспанаға
арналған бөлшектелген құрылғымен тасымалдауды қарастырады.

Ауыр жүк машиналарына блокты орнату және бекіту сорғы блогына
ұқсас жүзеге асырылады.

Шағын блоктармен тасымалдау кезінде бұрғылау шығыры, шығырдың
қосалқы жетегі, шығырдың негізгі жетегі, электр жетегі бар бұрғылау
сорғылары негіз рамаларына орнатылған коммунизмдердің бір бөлігімен
бірге ұсақ блоктар құрайды және бөлшектелмей тасымалдануы мүмкін.
Барлығы компрессорлар блогын, энергия блогын, электр блогын және
жабдықтары бар мұнара бөлімінің Орталық жақтауын ескере отырып, тоғыз
шағын блок оқылады.

Монтаждауды, демонтаждауды және тасымалдауды орындайтын
монтаждық ұйымда ПП-40Бр типті немесе басқа үлгідегі үлкен жүк
платформалары, сондай-ақ тиісті жүк көтергіштігі мен жебе аралығының
крандары болуы тиіс.

Егер қондырғыны жаңа монтаждау алаңына ірі немесе шағын
блоктармен жеткізу мүмкін болмаса, толық агрегаттық бөлшектеу жүргізу
қажет. Бұл жағдайда мұнара мен негіздер жеке құрастыру бірліктеріне де
бөлінеді. Агрегаттар мен құрастыру бірліктерін монтаждау орнына
тасымалдау әмбебап көлікпен жүзеге асырылады.

Ірі және кіші блоктардың массасы мен жалпы өлшемдері, сондай-ақ ең
тән құрастыру бірліктері мен бөлшектері зауыттық ілеспе құжаттарда
келтірілген.

Бұрғылау кешендерін тасымалдау ерекшеліктері.
Бұрғылау жабдықтары үлкен жүк ретінде жіктеледі. Үлкен мөлшері

мен салмағына байланысты оны тасымалдау қауіпті, әсіресе егер маршрут
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Автокөлікпен тасымалдау кезінде, әдетте, төмен рамалы тралдарға
тапсырыс беріледі, бұл 3000 км-ге дейінгі қашықтық үшін ең жақсы нұсқа.
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бөлшектеу күрделілігіне байланысты тасымалдауды жиналған және
бөлшектелген түрінде де жүзеге асыруға болады.Сондықтан, тасымалдауды

  
 

ұйымдастыру кезінде бұрғылау қондырғылары, құрылымы мен салмағы
әртүрлі, жеткізу әдістерімен айтарлықтай ерекшеленеді.

Сенімділікті анықтаудың негізгі түсініктері мен анықтамалары.
Өнеркәсіп өнімін тұтынушылар үшін ең бастысы бұл, жабдық

сапасының оған берілген көрсеткіштерді қамтамасыз ете отырып қалыпты
және ұзақ мерзімді жұмыс істей алуы тұрғысынан қарағандығы құндылығы.
Жабдықтың мұндай көрсеткіші бұл оның сенімділігі мен ұзақ мерзімділігі.
Бұрғылау жабдықтың сенімділігі – белгілі жұмысқа пайдалану жағдайында
берілген уақыт аралығында немесе талап етілген өнімді шығарудағы, өзіндік
жұмысқа пайдалану көрсеткіштерін орнатылған аралықта сақтай отырып
берілген функциясын орындау қасиеті. Бұрғылау жабдықтың сенімділігі
оның істен шығусыздығымен, жөндеу жарамдылығымен, сондай-ақ
бөлшектері мен түйіндерінің ұзақ мерзімділігімен сипатталады.

Сенімділік анықтау кезінде тек қалпына келтіру үшін жөндеулер талап
етілетін жарамсыздықтар ескеріледі. Жұмыс параметрлерін тиімді деңгейде
ұстап тұратын бұрғылау жабдықты жасап дайындау, сенімді жабдық
екендігін білдірмейді. Сенімділікті бағалаудың басты критерийі, бұл оның
тиімді жұмысын сипаттаушы көрсеткіштері.

Сенімділіктің негізгі анықтамалары:
- жұмыс қабілеттілігі – оның берілген параметрлерін нормативті-

техникалық құжаттармен орнатылған шекте сақтай отырып өзіндік
функциясын орындай алу жағдайы;

- жұмыс қабілетсіздігі – бұл бұрғылау жабдықтың өзіндік функциясын
орындау қабілеттілігін сипаттайтын бір параметрі;

- техникалық құжаттар мен орнатылған талаптарға сай келмеуін
сипаттауші күші;

- істен шығусыздығы – бұрғылау жабдықтың үздіксіз жұмыс
қабілеттілігін бір шама уақыт аралығында немесе бір шама өнімділікте
сақтай алу қасиеті;

- істен шығу – бұрғылау жабдықтың жұмыс қабілеттілігін бұзылуын
сипаттайтын уақиға;

- шекті күйі – бұл объектаның, онан әрі қарапайым жұмысқа
пайдаланылуы қалпына келмейтіндей қауіпсіздік техникасының
бұзылуының, берілген параметрлердің орнатылған шектен шығып кетуінің,
процесс тиімділігінің мүмкін шектен төмендеп кетуінің салдарынан
тоқтатылу кездегі күйі.

Жабдықтың тоқтамай жұмыс істеудің мүмкінділігін есептеу.
Агрегат сенімділігі, істен шығулар интенсивтілігі ұғымын және де

ықтималдылық теориясы әдісін қолдану негізінде анықталады. Кездейсоқ
істен шығулар үшін сенімділік төмендегі жұмысқа пайдалану заңдылығымен
сипатталады:

P(τ) = exp ( - λτ)                                      (33)
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қондырғыны жер бедеріне байланысты қандай жолдармен

тасымалдауға болады?
2. Бұрғылау кешендерін тасымалдау ерекшеліктері.
3. Бұрғылау жабдықтың істен шығуының түрлері.

2.2.2 Бұрғылау мұнарасын жылжыту

Бұрғы мұнаралары көтеріп-түсіру операцияларына кететін уақытты
азайту үшін қолданылады. Жылжымалы және өзі жүретін бұрғылау
қондырғыларын шығарушы зауыттарғ заңды түрде, бұрғылау
жабдықтарымен және қосалқы, қосымша құрал-саймандармен толық
жинақталынған  түрде  зауыттан  шығарылады, ал  стационарлы
қондырғыларды пайдалну кезінде, негізінен ЗИФ типті қондырғыларды
тағдауда бұрғы мұнарасын немесе мачталарды таңдау қажеттілігі туады.

Мұнараларды таңдау оның биіктігі мен жүк көтергіштігіне
байланысты жүргізіледі.

Жалпы жағдайлардағы бұрғы мұнараларының биіктігін анықтау
келесі формуларар арқылы іске асырылуы тиіс:

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑙𝑙1) (34)

мұндағы: 𝑙𝑙𝑙𝑙 − бұрғылау қондырғыларының бағаналарының ұзындығы, м;
𝑙𝑙𝑙𝑙1 – жер бетіндегі барлық жинақтардың ұзындығы.

(элеватордың, ұршық немесе вертлюг – сальниктің, ілмектің,
гермитизациялайтын құрылғының, немесе шегендеуші құбыр кесіндісінің,
яғни ұңғымалардың сағасынан шығып тұратын ұзындықтары) м; к –
артық  көтерілу  мүмкіндігін   ескеретін  коэффициент (к=1,2÷1,5)  (кесте
2.2.2.1) бағаналар ұзындығының ұңғының тереңдігіне байланысты
мәндері келтірілген.

Кесте 2.2.2.1 - Ұңғының тереңдігіне байланысты бағананың ұзындығы
Бағана

ұзындығы, м
4,5 6 9-13,5 13,5-18 18-24 18-28

Ұңғыманың
тереңдігі,м

50 дейін 100-200 300-500 600-800 900-1200 1300-3000

Бұрғы мұнарасының жүк   көтергіштігін таңдау ілмекке түсірілетін
ең үлккен салмақ пен шығырдың жүк көтергіштігін ескере отырып
жүргізіледі.

Ілмекке түсірілетін салмақ мына формула бойынша анықталады:

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝  =  𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙  𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙  𝑞𝑞𝑞𝑞 ∙   𝐿𝐿𝐿𝐿 ( 1 − 𝛾𝛾𝛾𝛾ж
𝛾𝛾𝛾𝛾ш

), (35)
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мұндағы: 𝑘𝑘𝑘𝑘 −тізбектің ұңғыма қабырғаларына үйкелу немесе қажалу
күшін ескеретін коэффициент (бұрғылау қабырғалары үшін 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,25 ÷
1,5, ал шегендеуіш құбырлар үшін 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,57 ÷ 2,0):

𝛼𝛼𝛼𝛼 –қосқыш элементтер есебінен (ниппельді қосылыстар үшін,
муфталы-құлыптық қосылыстар үшін) тізбектер саламағының артуын
ескеретін коэффициент;

𝐿𝐿𝐿𝐿 −ұңғы тереңдігі немесе шегендеуші құбырлар тізбегінің
ұзындығы, м;

𝛾𝛾𝛾𝛾ж және 𝛾𝛾𝛾𝛾ш – сәйкесінше жуу сұйығы мен құбырлар
материалдарының тығыздығы, кг/м3;

𝑞𝑞𝑞𝑞- бұрғы құбырларының 1 м тұтас ұзындығының массасы, кг.
Келесі есептеулерде, бұрғылау тізбектерінің салмағын немесе

шегендеу құбырларының салмақтарын, яғни ілмекке түсірілетін
салмақтың максималды мәнін аламыз.

Көтеру-түсіру операциялары темір арқанмен жүргізіледі. Ілмектегі
жүктің массасы шығырдың жүккөтергіштігінен аспайтын жағдайда
шығыр жүкті тура сызбамен көтере алады. Ал ілмектегі жүктің салмағы
шығырдың жүккөтергіштігінен асып түсетін болса, онда жабдықталған
таль жүйесін қолдануға тура келеді.

Жабдықталған таль жүйесінің қозғалмалы тармақтарының саны
мына формуламен анықталады:

m = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙  𝜂𝜂𝜂𝜂
, (36)

мұндағы: m – қозғалмайтын арқан шеті тармағынмен барабанға оралатын
тармақты есептеменгендегі таль жүйесінің жылжымалы тармақтарының
саны; 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝  − ілмекке түсетін жалпы салмақ; 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 − шығырдың
жүккөтергіштігі, m.с, 𝜂𝜂𝜂𝜂 −тал жүйесінің пайдалы әсер коэффициенті
(ПӘК) 𝜂𝜂𝜂𝜂 (=0,84÷ 0,94).

Мұнараның кронблок рамасына түсетін салмақ 𝑄𝑄𝑄𝑄0, яғни мұнараның
жүккөтергіштігі болып табылады; ол қолданылатын таль жүйесінің
сызбанұсқасына байланысты анықталады:

а) тік арқанмен көтеру кезінде: 𝑄𝑄𝑄𝑄0 = 2∙ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝  ;
ә) арқанның бос шетін таль блогына немесе кронбдокқа бекіткен

жағдайда:
𝑄𝑄𝑄𝑄0 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝  +

2 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘  

m𝜂𝜂𝜂𝜂
= 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝  ( 1 + 1

m𝜂𝜂𝜂𝜂
);

б) арқанның бос шетін мұнара негізіне бекіткен жағдайда:
𝑄𝑄𝑄𝑄0 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝  +

2 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘  

m𝜂𝜂𝜂𝜂
= 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝  ( 1 + 2

m𝜂𝜂𝜂𝜂
);

Мұнаралардың биіктігі жүккөтергіштігі және мұгаралардың типі
(кесте 2.2.2.2) келтірілген.
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Кесте 2.2.2.2 - Мұнаралардың техникалық сипаттамалары

№ Көрсеткіштер
Мұнара типтері

Н-12 Н-18 Н-22 ВР-24/30 ВЦ-18/25 В-26/25
1.
2.
3.
4.

Биіктік, м
Бағана ұзындығы, м
Жүккөтергіштік т.с
Салмақ, тс

2
9
10
3,0

18
13,5
10

5,35

22
16,5
12,5
7,0

24
18,5
30
8,4

18
13,5
25
9,3

26
18
30

10,8

2.2.3 Бұрғылау қондырғысын тасымалдау қағидалары

Бұрғылардың шоғырды (блок) тасымалдауға дайындық жұмыстары.
Практикада бұрғылау мұнараларын тасымалдауда келесідей әдістер

қабылданады:
- көп жағдайда бұрғы мұнараларын вертикаль түрде орнатады;
- су транспорт баржалары түрінде;
- мұнараларды жеке бөлшектерге бөлу кезінде автотракторлы

тасымалдау;
- жинақталған түрде тік жағдайда арнайы шаналарда немесе шана

типтес қондырғымен тасымалдау;
- ауа көмбесінде жұмыс жасайтын;
- үлкен жүккөтергішті мұнаралар тікұшақпен тұрғызылады;
- вертикальді түрдегі мұнаралар бұрғылауда басты роль атқарады.
Осы әрбір тасымалдаудың өзі келесі жағдайларды қамтиды:
- бұрғылау әдісін жетілдіру;
- мұнара типін таңдау;
- мұнара астының конструкциясын негіздеу;
- жер асты рельефін зерттеу;
- қайта базалауда құрылғылардың қашықтығын анықтау.
Жылдам орнату мақсатымен бұрғылау мұнараларын тасымалдау

негізінен вертикаль жағдайда жүзеге асады. Көп жағдайда мұндай тәсіл
экономикалық жағынан тиімсіз болуы да мүмкін. Себебі осындай құрылымда
көліктердің қызметіне, трассаларды орнатуда үлкен шығындарды құрайды.
Бұрғы мұнарасын тасымалдауда вертикальді әдіс ең жауапты операцияларды
қажет ете отырып, әдетте қауіпсіздік ережелеріне сай талаптарды да
күшейтеді.

Бұрғылау мұнаралары мен қондырғы блоктарын тасымалдау.
Мұнаралар мен бұрғылау қондырғы блоктарын тасымалдауға жоба

құралады, және тасымалдау жұмысының барлығы орындалады: трассаны
дайындау, трактор блогы немесе мұнараға байланыстыру, мұнараларды
немесе блоктарды дайындау және т.б.
Буксирлі тракторларды орнату кезінде олар мұнара немесе блоктарға дейінгі
қашықтық жергілікті жағдайда есепке ала отырып жобамен анықталады.
Мұнарадан тракторға дейінгі қашықтық мұнара биіктігінен 10м-дей артық
болуы тиіс.
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Кесте 2.2.2.2 - Мұнаралардың техникалық сипаттамалары

№ Көрсеткіштер
Мұнара типтері

Н-12 Н-18 Н-22 ВР-24/30 ВЦ-18/25 В-26/25
1.
2.
3.
4.

Биіктік, м
Бағана ұзындығы, м
Жүккөтергіштік т.с
Салмақ, тс

2
9
10
3,0

18
13,5
10

5,35

22
16,5
12,5
7,0

24
18,5
30
8,4

18
13,5
25
9,3

26
18
30

10,8

2.2.3 Бұрғылау қондырғысын тасымалдау қағидалары

Бұрғылардың шоғырды (блок) тасымалдауға дайындық жұмыстары.
Практикада бұрғылау мұнараларын тасымалдауда келесідей әдістер

қабылданады:
- көп жағдайда бұрғы мұнараларын вертикаль түрде орнатады;
- су транспорт баржалары түрінде;
- мұнараларды жеке бөлшектерге бөлу кезінде автотракторлы

тасымалдау;
- жинақталған түрде тік жағдайда арнайы шаналарда немесе шана

типтес қондырғымен тасымалдау;
- ауа көмбесінде жұмыс жасайтын;
- үлкен жүккөтергішті мұнаралар тікұшақпен тұрғызылады;
- вертикальді түрдегі мұнаралар бұрғылауда басты роль атқарады.
Осы әрбір тасымалдаудың өзі келесі жағдайларды қамтиды:
- бұрғылау әдісін жетілдіру;
- мұнара типін таңдау;
- мұнара астының конструкциясын негіздеу;
- жер асты рельефін зерттеу;
- қайта базалауда құрылғылардың қашықтығын анықтау.
Жылдам орнату мақсатымен бұрғылау мұнараларын тасымалдау

негізінен вертикаль жағдайда жүзеге асады. Көп жағдайда мұндай тәсіл
экономикалық жағынан тиімсіз болуы да мүмкін. Себебі осындай құрылымда
көліктердің қызметіне, трассаларды орнатуда үлкен шығындарды құрайды.
Бұрғы мұнарасын тасымалдауда вертикальді әдіс ең жауапты операцияларды
қажет ете отырып, әдетте қауіпсіздік ережелеріне сай талаптарды да
күшейтеді.

Бұрғылау мұнаралары мен қондырғы блоктарын тасымалдау.
Мұнаралар мен бұрғылау қондырғы блоктарын тасымалдауға жоба

құралады, және тасымалдау жұмысының барлығы орындалады: трассаны
дайындау, трактор блогы немесе мұнараға байланыстыру, мұнараларды
немесе блоктарды дайындау және т.б.
Буксирлі тракторларды орнату кезінде олар мұнара немесе блоктарға дейінгі
қашықтық жергілікті жағдайда есепке ала отырып жобамен анықталады.
Мұнарадан тракторға дейінгі қашықтық мұнара биіктігінен 10м-дей артық
болуы тиіс.

  
 

Мұнаралар мен қондырғы блоктарын тасымалдау бойынша жұмыстар
техника қауіпсіздігін жақсы білетін бригадир немесе прораб жетекшілігімен
орындалады.

Тасымалдауға дейін жұмыстар жетекшісі трасса дайындығын
тексереді, тасымалдауға қатысатын тракторшылар мен бригаданың барлық
мүшелерімен инструктаж жүргізіледі, сонымен бірге процесс жүруі кезінде
берілетін шартты дабылдар беріп жұмысшыларды ескертеді.
Мұнараларды және блоктарды іргетастан шығарып алу электроэнергияны
өшіру, ысырмаларды жабу және шыңыраудың саға арматурасынан сұйық
шығатын құбыр желісінен ажырату жұмыстарынан кейін ғана орын алады.
Мұнараны орыннан шығару кезінде және оны трассаға шығаруға дейін
тасымалдау басында мұнара тракторға бекітілген үш тартқыш арқылы көмек
беріледі. Мұнара тасымалдауға толық дайын болғанда, қажетті жұмысшылар
мен тракторлар мөлшері жеткілікті болғанда, сонымен бірге трассаның
дайындығын тексеруден кейін мұнараны шығаруға болады.

Мұнаралар мен блоктарды домкратпен көтеру және орнатудан кейін
олар 15 минуттан кем емес уақытта салмағын ұстап тұруы қажет, және одан
кейін ғана мұнара іргетастан шығарылады. Блоктар ауыртасығыштарға
арнайы қамыттармен бекітіледі.

Тасымалдау алдында барлық болттық қосылыстар бекітіледі,
тартқыштар бекітілуі тексеріледі, тракторлар дұрыстығы мен олардың жанар
және жағар майлармен қамтамасыз етілуі тексеріледі. Қысқы уақытта,
сонымен бірге трассалар көлбеуі трактор шынжырына 15° жоғары кезде
тікенектер (шипы) бекітіледі.

Мұнаралар тасымалдау уақытында айналасында бұл жұмысқа тікелей
қатысы жоқ адамдар жүруіне рұқсат етілмейді. Тасымалдауға қатысатын
бригаданың барлық мүшелері каскалар мен екі қабат брезентті немесе тері
қолғаптармен қамтамасыз етіледі.
Мұнараларды тасымалдау бойынша жұмыс кезіндегі үзілісте мұнара үш
тартқыш арқылы бекітіледі. Осы мақсатта тасымалдау уақытында тұрақты
немесе сүйемелдеуші (көмекші) тартқыштар қолдануы мүмкін. Якорлар
ретінде тракторлар қолданылады, олар мұнарадан оның биіктігінен 10 метр
асық жерде орналастырылады.

Мұнараларды электроберілістердің ауалы желісіне жақын жерде
тасымалдауға, сонымен тоқтатуға болмайды. Мұнараға дейін электрлік
желілердің арақашықтығы сүйемелдеуші тартқыштардың екі еселенген
ұзындығынан кем болмауы қажет. Электрлік желілер мен мұнаралардың
минимальді арақашықтығы мұнараның ұзындығынан 10м көп болуы тиіс.
Егер жергілікті жағдайға байланысты сақталмаса, мұнараларды тасымалдау
кезінде электр желілері өшіріледі.
Процесс жүруі кезінде мұнаралар мен іргетастардың негізідерінің барлық
болтты қосылыстары мен дәнекерлеу тігістері мерзімді тексеруден өтуі
қажет. Осы мақсатта мерзімді қысқа тоқтатулар болып тұрады.

Мұнаралар немесе блоктарды артынан тежеу үшін тракторлар
орнатылады. Мұнаралар қозғалуы кезінде сүйемелдеуші тракторлар дөңге
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шығуы кезінде алдынан, ал төменге түсетін кезінде артынан көмек береді.
Мұндай жағдайда сүйемелдеуші тракторлар трассаның екі жағынан 25м- ден
кем емес қашықтықта болулары қажет.

Бұл әдістеменің негізгі артықшылығы төрт тіректі жүйелі қатты
конструкциядан жасалған. Қазіргі уақытта блоктарды рельефке көлбеу тірек
арқылытасымалданады. Өйткені оларды құру барысында алдын ала
деформациялануын тексереді. Көптеген жүккөтеру Т-40-машиналарын
жасақтауда олардың рамасының ішіне домкраттар орнатады. Олар резиналы
доңғалақтармен жүреді. Құрылғыларды, блоктарды тасымалдауда
Гипронефтемаш жүккөтергіш конструкциясының бүйір бетіне тірек арқылы
бекітеді.

ТК-40 жүккөтергішінің домкраты рама үстіндегі шарнирлі тірекке
орнатылады. Сондықтан құрылғы тірек астында лафетада өнімділігін
арттыруға мүмкіндік алады. Жүккөтергішті тасымалдау алдында блок
құрылғыларды дайындап, оларды тележкаларға жалғайды. Жүккөтергіш
тележка мен блокты домкраттар арқылы көтеріп фундаментке отырғызады.
Қондырғылар ретімен отырғызылып болғаннан кейін блок құрылғыны
орналастыру оңай болады. Блокты үш немесе бес тросты трактормен
тасымалдайды. Олар былайша орындалады: екі трактор бірігіп буксирдің
әрбір жүгін троспен тартып кейінгі трактор троспен тележканы суға түсіреді.

Тасымалдаудың алдында мұнара мен блокты тірек астына жүккөтергіш
көмегімен орнатады. Ал блок домкратпен көтеріледі. Домкрат кейіннен
түсіріліп жүккөтергішке бекітіліп тірекке қатырылады. Блок төрт трактормен
сүйретіліп, жүккөтергішке жалғанады. Ал екі трактор шынжырмен
жүккөтергішке жақындатылады. Блокты тасымалдауда жүккөтергіш орнынан
қозғалмай сәл ауытқиды да блокты ұстап тұрып артқы екі тракторға
орнатады.

2.2.4 Жабдықты тиеуді және түсіруді жеңілдетуге арналған
саймандар

Таль жүйесін (қауіпсіздігі) пайдаланып, мұқалған қашауды
ауыстыруүшін тиеу және түсіру жұмыстар орындайды. Ауыстыру үшін
тізбектегі құбырларды қоршайтынжәне асып – іліп қоятын аспаптар
(электорлар сыналы қармағыштар және т.б.)және бұрғылау және кигізбе
құбырларының бұрап нығайтатын немесе бұрапағытатын аспаптар (машина
кілті, шеңберлі кілттер т.б.) қажет. Түсіру кезіндемына жұмыстар
орындалады.

1. Бос элеваторды көтеру
2. Бағананы элеватормен қармау
3. Бағана төсемінен бағананы шығару және жоғары көтеру
4. Бағананытізбектің үстіне дәлдеп әкелу
5. Бағана түсіру, яғни бағананы киппен жалғасқан ұшын төменгі ішіне
түсіру.
6. Бағананы кілтпен бұрап, бұрандалы қосылысын нығайту
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шығуы кезінде алдынан, ал төменге түсетін кезінде артынан көмек береді.
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7. Машина кілтін жұмыс жасайтын хали келтіріп бағананы тізбекке
бекіту
8. Сыналарды босату үшін барлық тізбекті жоғары көтеру
9. Элеватормен сыналарды босату
10. Бағананы скважинаға түсіру
Көтеру кезінде орындалатын жұмыстар.
1. Барлық тізбекті бір бағананы бойына көтеру.
2. Тізбекті тоқтатып сыналармен қармау және ротор столына отырғызу.
3. Көтерілген бағананы тізбектен анықталып, бағана төсеніне қою.
4. Бос элеваторды түсіру.
5. Тізбекті қармау және оны бір бағананы ұзындығына көтеру.

Кейіңгі кезде тиеу және түсіру механикаландыру және автоматтандыру
жұмыстары қолғаалынып, МСП – 2 қондырғысы бағананы төсемге қоятын
АУС – 3 автоматтықондырғы және осы жұмыста толық орындайтын АСП – 3
қондырғыларыпайдалануға беріледі.

Бұрғылау тізбегін ілу және қармау жабдықтары.
Тиеу және түсіру кезінде бұрғылау құбырын қармау үшін және кигізбе

құбырынскважинаға түсіру кезінде қармау үшін элеватор қолданылады.
Бұрғылаунемесе кигізбе құбырлары муфтаның төменгі бөлігі элеватормен
ұсталады.

Элеватор конструкциясына келесі міндеттер қойылады.
1) Элеватор құбырларға кигізілгенде және шығарылған кезде ыңғайлы

жәнеқауіпсіз болуы керек. Сонымен қатар бұл жұмысқа, аз уақыт
жұмсалуынқамту керек.

2) Элеватордың бекітілген бөлшектер элементтері жұмыс кезінде
түсіпқалудан сақтау керек.

3) Міндетті түрде құлыптары беріп және қауіпсіздік болуы тиіс
элеватордыңавтоматты жабылуын қамту тиіс. Оң салмақ әсерінен өз
еркінімен ашылуынансақтау керек.

4) Элеватор конструкциясын ашу және жабу кезінде жұмыстардың
қолынқысып қалудан сақтау керек.

5) Құлақшаларға штроптың (сырғаның) кіруі және шығуы ыңғайлы
болуытиіс.

6) Элеватор құлақшасындағы штропты ұстап тұратын элементтер берік
жәнеыңғайлы болуы тиіс.

7) Элеватор салмағы минемалды болу керек.

2.2.5 Сақтандыру арқандары мен тарту механизмдерінің ақаулары

Жұмыстарды биіктікте орындау кезінде сақтандыру белдіктері мен
сақтандыру арқандары қолданылады.

Қауіпсіздік белдіктері МЕМСТ талаптарына сәйкес келуі керек 12.4.089
және ДНАП 1.1.10-1.07-01 электр қорғанысын пайдалану ережелері
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нақты конструкцияларына арналған техникалық шарттарға сәйкес 640-
тен 1500 мм-ге дейін белдікті қамтамасыз етіледі.

Сақтандырғыш белдіктерде түгендеу нөмірлері және келесі сынақты
өткізу күні, сақтандыру белдіктері болмаған жағдайда пайдалануға тыйым
салынады оларды сынау туралы белгілер, сынаудың мерзімі өткен мерзімі,
сондай-ақ ексеру кезінде ақаулар анықталған белдіктер.

Сақтандыру белдігінің карабині тез және сенімді бекіту және бір
қолмен жылытылған. Мұндай карабин қауіпсіздік құралдарымен
жабдықталуы керек құрылғы-оның кездейсоқ ашылуын болдырмау үшін.

Құрылыс-монтаждау және жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі
сақтандыру белдіктері жөндеу жұмыстары кезінде синтетикалық
материалдардан жасалған ілмектер болуы керек, ал от жұмыстарын орындау
(Электрмен дәнекерлеу, газбен кесу және т. б. кезінде) - болат арқан немесе
тізбек.

Пайдалану кезінде сақтандыру белдіктері қажет мерзімді түрде, 6 айда
кемінде 1 рет., бастан статикалық 4000 Н (400 кгс) жүктемемен МЕМСТ
12.4.089 сәйкес болуы керек.

Ілмекті бекіту мүмкін болмаған жағдайда конструкциялардың немесе
жабдықтардың элементтері үшін сақтандыру белдігін арналған сақтандыру
арқандарын қолдану қажет, бір немесе одан да көп қызметкерлерді
карабинмен бекіту сақтандыру белдігін.

Сақтандыру арқаны арналған құрылғысы болуға тиіс  оны ғимараттар
мен құрылыстардың элементтеріне бекіту үшін, сондай-ақ, бұл құрылғы
ыңғайлы орнатуды қамтамасыз етуі керек, арқанның ұзындығын алу, қайта
орнату және мүмкін болатын ауыстыру бекіту нүктелері арасындағы
қашықтық, сақтандыру арқаны бөлшектерінің конструкциясы қызметкердің
қолын жарақаттау мүмкіндігі. Арқанның бөлшектері жыртылған,
қабыршақтары, өткір жиектері, жарықтары мен раковиналары болуы керек.

2.2.6 Жабдықты тасымалдау ережесі мен реттілігі

Тасымалдау жобасын құрастыру.
Трассаны жобалау мұнара мен блокты тасымалдаудағы таңдалған және

келісілген құрам болып табылады. Жобаны жасау келесі мәселелерді
қарастырады: мұнара мен блокты тасымалдау, пайдаланылатын мұнара және
блок тракторлардың саны мен сапасы, көмекші құралдар, мұнараны қозғалту
арқылы бекіту, мұнара мен блоктан трактордың қашықтығын анықтау,
тростың мұнараға бекітілуі, олардың ұзындығы мен жалпы қолданылуы,
механизмдерді ұзақ қолданудағы дайындық жұмыстарының көлемі, беріліс
командалары үшін сигнализация.
Тасымалдауда тракторлар саны оларды есептеу жолымен алынады. Мұнара
мен блоктан трактордың қашықтығы есептеледі. Жоба мекеменің бас
инженерінің келісуімен және мақұлдауымен жүзеге асады.

Жолды дайындау.
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Мекеме мақұлдаған жоба мұнара мен блокты тасымалдауда өз орнында
трассадан 5м қашықтықта жасалады. Мұнара трассаның жақсы түрін керек
етеді. Ол басқасына қарағанда 100м кем емес қашықтықта орналасуы керек.
Ал бұрылысқа бекіту олардың түрлілігін көрсетеді. Түзу және ашық бетке
трасса төсеу міндетті болып табыламайды. Трассаны дайындау
жұмыстарының барлығы мұнара мен блокты тасымалдауға дейін жасалып
бітеді. Кейіннен екі бульдозер жағалауды тегістейді. Ал көтеру-түсіру
құрылғылары кейін ретпен орнатылады. Қысқы күндері трасса бойы қардан
тазартылып, тасымалдау жүмыстарына жүргізіле береді.

Тасымалдау кезінде жұмыстарды ұйымдастыру және сигналдау.
Мұнараны вертикаль жағдайда монтаждауда 3-6 адам қатысады.

Барлық жұмыс жетекші маман көмегімен жүзеге асады. Онда әдетте жұмыс
әдісін жатқа меңгеріліп, техника қауіпсіздігі сақталады. Бұл ретте тәжірибелі
инженер мен мұнара монтаждаушы бригада болуы керек.

Блокты тасымалдауға қатысқан тракторлар жұмысын бір адам
бақылауға алады. Ол кеткен кемшіліктер жайлы команда береді. Мұнара мен
блокты тасымалдау алдында жұмыс жетекшісі жұмысшылар мен
тракторларды өзі қабылдайды. Олар өз жұмыстарының міндеттемелерін
жақсы түсінуі қажет. Олай болмағанда жұмыс барысында төтенше жағдай
әлбетте туындайды.

Бұрғы шоғырды тасымалдауға трактордың саның есептеу.
Мұнара мен ауыр блок құрылғыларды тасымалдауда әр түрлі

тракторлар талап етіледі. Олар келесі факторлардан тұрады: жынысты
қалыпты, мұнара мен блок салмағы, тасымалдаудағы орнынан ауытқу
шамасының мәні.

Трактор саны мен кедергілік жағдай нәтижесінде максимал мәні
былайша анықталады:

N= -jkku (37)

мұнда: R-күш блок пен мұнараны трасса бойында тасымалдауда максимал
ауытқуы, Кгс.

Р - бір трактордың қуат күші
К - толық кедергілік жағдайындағы сәйкестік коэффициент
Бұл коэффициент грунт тығыздығынан және оның қалпы бойынша 1,3-

1,4 қабылдайды.
Мұнараны тасымалдауда доңғалақ орта коэффициенттерді

қабылдайды.
К - трактор жұмысының теңсіздік коэффициенті. Ол 1,2-1,3 мәнін
қабылдайды.
Мұнара мен блокты тасымалдауда негізгі екі параметр алынады. Олар Q1
және Q2. Вертикаль жағдайда Q1 күші перпендикуляр сызықты болып
табылады. Олар грунтқа мынадай қысым береді:

Q1=Qcosa
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Ал горизонталь жағдайда Q2 күші қозғалмалы ауытқуға қарсы бетте
бағытталады.

Q2=Qsina

мұнда: R - күші Q2 ден туады. Олар вертикаль бағыттағы Q1 күшін де
құраушы болып табылады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғы мұнаралары көтеріп-түсіру операциялары.
2. Бұрғылау мұнаралары мен қондырғы блоктарын тасымалдау.
3. Жабдықты түсіру кезінде қандай жұмыстар орындалады.
4. Жабдықты көтеру кезінде орындалатын жұмыстар.
5. Сақтандыру арқандары мен тарту механизмдері.
6. Мұнараларды тасымалдауға дайындау.

2.2.7 Сұлбалар мен сызбалар

          Құрылғы мен жабдықтар
Мұнай қондырғысы келесі жүйелерден тұрады:
1. Энергетикалық кешен. Оған кіретін дизель қозғалтқышы қажетті

энергияны алу үшін отынды өңдейді. Ол электр генераторын басқарады. Бұл
құрылғы қалған түйіндерді, агрегаттар мен механизмдерді электрмен
қамтамасыз етеді.

2. Механикалық жүйе көтергіш құрылғыны қамтиды. Ол ауыр
элементтерді лебедкамен, кабельдік катушкамен және тегермен жылжытады.

3. Көмекші жүйеге қозғалыс элементтері, қосалқы лебедка, желдету
жабдықтары, жарықтандыру, сумен жабдықтау және жылыту кіреді.

4. Ақпараттық жүйе негізгі компоненттер мен агрегаттардың жұмысын
бақылауды қамтамасыз етеді.

5. Айналым жүйесі химиялық ерітіндінің бұрғылау бағанына түсуіне
арналған. Қысыммен ол құбырлар жүйесі мен ротор үстелінен өтеді.

Жүйелік агрегаттардан басқа, мұнай қондырғысы келесі жабдықты
қамтиды:

- бұрғылау ерітіндісін бағанға айдайтын сорғы;
- құбырлар агрегаттардың бір-бірімен қосылуын қамтамасыз етеді;
- дірілді елек химиялық қоспаны сүзуге арналған;
- бұрғылау мұнарасы-қондырғының жүрегі. Ол бұрғылау жүйесін

бекітеді;
- бұрғы-әртүрлі материалдардан жасалатын жыныстарды бұзатын

элемент.
Ұңғымаларды бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғысын

қондырғыны жұмыс орнына жеткізу қиын процесс болып табылады.
Жабдықты тасымалдау тартқыш пен модульдік жүйелердің көмегімен жүзеге
асырылады. Егер орнату мөлшері мүмкіндік берсе, онда жартылай тіркеме
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механизмін қолданамыз. Құрылғыны өндіру алаңына тасымалдаудың бүкіл
процесін шартты түрде кезеңдерге бөлуге болады:

1. есептеу жүргізіледі, оған сәйкес тасымалдау құралдары туралы
мәселе шешіледі;

2. жол төсемінің, табиғи еңістер мен кедергілердің сенімділігін ескере
отырып, тасымалдау маршрутын дайындау;

3. қозғалыс процесінде жүйе элементтерін сенімді бекітетін бекіту
жабдығын дайындау;

4. тиеу.

Сурет 2.2.7.1 - Бұрғылау қондырғысының сұлбасы
1-бұрғылау мұнарасы, 2-қосалқы құбырлар, 3-өртке қарсы превентор, 4-ротор үстелі,

5-қозғалтқыш, 6-шегендеу құбырлары, 7-бұрғылау бағаналары, 8-ұңғыларды бұрғылау,
9-электр генераторы, 10-бұрғы, 11-бұрғылау ерітіндісі.

2.2.8 Электр жабдықтарын техникалық тексеруді орындау
кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары

Осы Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік
техникасы қағидалары (бұдан әрі – қағидалар) «Электр энергетикасы
туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңының 5-
бабының сәйкес әзірленді және электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі
қауіпсіздік техникасы тәртібін айқындайды.

Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы электр
қондырғыларын және қайта жаңғыртылатын электр станцияларын, электр
және жылу желілерін пайдалануға, жөндеуге, монтаждауға, реттеуге және
сынауға байланысты персоналына қолданылады.

Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
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1) II, III және өзге рұқсат тобы бар жұмысшы – электр қауіпсіздігі
бойынша II, III және өзге рұқсат тобынан төмен емес жұмысшы;

2) алғашқы рет рұқсат беру – наряд немесе нұсқау бойынша жұмысқа
алғаш рет рұқсат беру;

3) авариялық дайындық – жөндеуді жалғастыру тұтынушыларды
шектеуге (ажыратуға) немесе энергия объектісі (электр станциясы, қосалқы
станция), энергия жүйесі (бірлестігі) жұмысының сенімділігін күрт
төмендетуге әкеп соғуы мүмкін жағдайларда жабдықтың немесе электр беру
желілерінің (бұдан әрі – ЭБЖ) жұмыс жағдайын қалпына келтіруге қажетті
уақыт;

4) әкiмшілік-техникалық персонал – бірлестіктер, кәсіпорындар,
цехтар, зертханалар қызметтері мен бөлімшелерінің, электр желілері
аудандары мен учаскелерінің басшылары, бастықтары, аталған адамдардың
орынбасарлары, сондай-ақ әкімшілік функциялар жүктелген мамандар;

5) бағытталған кернеу астындағы әуе желісі – кернеуі 110 килоВольт
(бұдан әрі – кВ) және одан жоғары басқа әуе желісінің (бұдан әрі – ӘЖ)
осінен жалпы ұзындығы 2 километрден кем болмайтын қашықтықта барлық
ұзындық бойымен немесе жекелеген учаскелерде өтетін ӘЖ және байланыс
әуе желісі (бұдан әрі – БӘЖ), м:

110 кВ ӘЖ үшін – 100;
220 кВ ӘЖүшін – 150;
500 кВ ӘЖүшін – 200;
1150 кВ ӘЖ үшін – 250;
6) жоғары өрмелеу жұмыстары – монтаждау немесе жөндеу кезінде

тікелей конструкциялармен немесе жабдықпен жұмыстар жүргізілетін
жердің, аралық жабынның немесе жұмыс төсемі бетінен 2 метрден (бұдан әрі
– м) астам биіктікте орындалатын жұмыстар. Бұл ретте жұмыс істеушілерді
құлап кетуден сақтандыратын негізгі құралдар – сақтандыру арқаны және
оны бекіту тәсілі болып табылады;

Шеткi өткiзгiштерден басталатын екі желіні бойлай орналасқан
ауытқусыз жағдайында болатын тiк жазықтықпен шектелген су
қоймаларының үстінен әуе кеңістігі түрінде су қоймаларымен (өзендер,
арналар, көлдер және тағы басқа) өтетін ӘЖ ауысуы бойының аймағы
кемелер жүретін ұзындығы 100 м су қоймалары үшін, кемелер жүрмейтін су
қоймалары үшін бойлайтын күзет аймақтарын орнатуға ескертілген
құрлықтан өтетін ӘЖ;

Әуе электр беру желісі – ашық ауада орналасқан және инженерлік
құрылыстардағы (көпірлердегі, жол өтпелеріндегі және өзгелердегі) тіректер
немесе кронштейндерге және бағаналарға оқшаулағыштар мен арматураның
көмегімен бекітілген сымдар бойынша электр энергиясын беруге арналған
қондырғы;

Электр қондырғысы – электр энергиясы өндірілетін, түрлендірілетін,
берілетін, тұтынылатын қондырғы;

Электр өрісіне әсер ету аймағы – электр өрісінің кернеуі 5 кВ/м-ден
асатын кеңістік;
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төмендетуге әкеп соғуы мүмкін жағдайларда жабдықтың немесе электр беру
желілерінің (бұдан әрі – ЭБЖ) жұмыс жағдайын қалпына келтіруге қажетті
уақыт;

4) әкiмшілік-техникалық персонал – бірлестіктер, кәсіпорындар,
цехтар, зертханалар қызметтері мен бөлімшелерінің, электр желілері
аудандары мен учаскелерінің басшылары, бастықтары, аталған адамдардың
орынбасарлары, сондай-ақ әкімшілік функциялар жүктелген мамандар;

5) бағытталған кернеу астындағы әуе желісі – кернеуі 110 килоВольт
(бұдан әрі – кВ) және одан жоғары басқа әуе желісінің (бұдан әрі – ӘЖ)
осінен жалпы ұзындығы 2 километрден кем болмайтын қашықтықта барлық
ұзындық бойымен немесе жекелеген учаскелерде өтетін ӘЖ және байланыс
әуе желісі (бұдан әрі – БӘЖ), м:

110 кВ ӘЖ үшін – 100;
220 кВ ӘЖүшін – 150;
500 кВ ӘЖүшін – 200;
1150 кВ ӘЖ үшін – 250;
6) жоғары өрмелеу жұмыстары – монтаждау немесе жөндеу кезінде

тікелей конструкциялармен немесе жабдықпен жұмыстар жүргізілетін
жердің, аралық жабынның немесе жұмыс төсемі бетінен 2 метрден (бұдан әрі
– м) астам биіктікте орындалатын жұмыстар. Бұл ретте жұмыс істеушілерді
құлап кетуден сақтандыратын негізгі құралдар – сақтандыру арқаны және
оны бекіту тәсілі болып табылады;

Шеткi өткiзгiштерден басталатын екі желіні бойлай орналасқан
ауытқусыз жағдайында болатын тiк жазықтықпен шектелген су
қоймаларының үстінен әуе кеңістігі түрінде су қоймаларымен (өзендер,
арналар, көлдер және тағы басқа) өтетін ӘЖ ауысуы бойының аймағы
кемелер жүретін ұзындығы 100 м су қоймалары үшін, кемелер жүрмейтін су
қоймалары үшін бойлайтын күзет аймақтарын орнатуға ескертілген
құрлықтан өтетін ӘЖ;

Әуе электр беру желісі – ашық ауада орналасқан және инженерлік
құрылыстардағы (көпірлердегі, жол өтпелеріндегі және өзгелердегі) тіректер
немесе кронштейндерге және бағаналарға оқшаулағыштар мен арматураның
көмегімен бекітілген сымдар бойынша электр энергиясын беруге арналған
қондырғы;

Электр қондырғысы – электр энергиясы өндірілетін, түрлендірілетін,
берілетін, тұтынылатын қондырғы;

Электр өрісіне әсер ету аймағы – электр өрісінің кернеуі 5 кВ/м-ден
асатын кеңістік;

  
 

2.2.9 Жұмыс орнын ұйымдастыру

«Жұмыс орны» ұғымына мыналар жатады:
а) технологиялық жабдықтың бір бірлігін қамтитын және оған қызмет

көрсететін жұмысшылар санына сәйкес келетін жеке жұмыс орындары;
б) технологиялық процестің бір бөлігін бірлесіп орындайтын

жұмысшылар бригадасына бекітілген жұмыс орындары;
в) нақты жеке алынған жұмыс орнының орналасуына қарамастан

технологиялық процесті орындауда бір тұтас құрайтын және
жұмысшылардың белгілі бір құрамы (буын, вахта, бригада) қызмет
көрсететін жұмыс орындарының тобы (қызмет көрсетудің жұмыс аймағы).

Мұнай кәсіпшілігі жабдығын монтаждау жөніндегі бригадалар үшін
технологиялық жабдықты монтаждау жүргізілетін барлық жұмыс аймағы,
техникалық құралдар, сондай-ақ қосалқы (қойма) үй-жайлар, мәдени-
сауықтыру орны және асхана жұмыс орны болып табылады.

Ғылыми негізде жұмыс орнын ұтымды ұйымдастыру ең жоғары еңбек
өнімділігіне қол жеткізуге ықпал етеді. Ол жұмысшыға Өндірістік
тапсырманы орындау үшін барлық жағдай жасауды қамтамасыз етуі керек.
Мұнай және газ өнеркәсібі кәсіпорындарында жұмыс орындарын
ұйымдастыруды жетілдіру типтік жобалар негізінде жүзеге асырылады.

Жұмыс орындарын ұйымдастырудың типтік жобаларына негізгі
жабдықтар мен көмекші тетіктерді дұрыс жабдықтау және ұтымды
орналастыру мәселелері, еңбек жағдайлары бойынша ұсыныстар және
жұмысқа қажетті құжаттар тізімі кіреді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Электр жабдықтарын техникалық тексеру қағидасы.
2. Жұмыс орны ұғымына не жатады?
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ІІІ-ТАРАУ. БҰРҒЫЛАУ ЖӘНЕ ТАУ-КЕН ТЕХНИКАСЫН,      
АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНЖӨНДЕУ

3.1 Тау-кен және бұрғылау техникасын жөндеу

3.1.1 Шпиндельдік типтегі,  роторлық типтегі бұрғылау
станоктарының, жылжымалы жарғыштары бар станоктардың
құрылымы және жұмыс істеу қағидаты

Шпиндельді айналғыштар қатты ұшу қазбаларына ұңғымаларды
колонкалы бұрғылаудың  бұрғылау станоктарында кеңінен таралған.
Мұндай айналғыштың негізгі элементтері – бұл шпиндельді тесік пен
қысқыш патрондар бар шпиндель, шпиндель айналдыруды алатын жетекті
төлке және айналдырғышты беріліс қорабымен байланыстырып, айналуға
қуат алуды қамтамасыз ететін тісті доңғалақтардың конустық жұбынан
тұратын редуктор.

Ұңғыманы тереңдеткен кезде қысқыш патрондар бұрғылау
снарядының салмағының немесе беру механизмінің және айналдырғыштың
айналу моментінің әсерінен осьтік жүктемелерді сынайды. Ұңғымадағы
асқынуларды жою кезінде қысқыш патрондарға әдетте беру механизмінің
гидроцилиндрлерімен жасалатын осьтік жүктеме ғана әрекет етеді.
Сондықтан патрондарды есептеуді формулалар бойынша анықталатын ең
үлкен күш бойынша жүргізу ұсынылады.

𝐹𝐹𝐹𝐹1  = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐��𝑄𝑄𝑄𝑄ном − Рпри� �
2Мвр

𝑑𝑑𝑑𝑑
�
2

(38)

F2≥Qmax

мұнда: F1 - осьтік жүктеме патронының жұдырықшасына және айналмалы
сәтке әсер етуден күш, Н; Кc- күш қорының коэффициенті, Qном - бұрғылау
қондырғысының номиналды жүк көтергіш күші, Н; Рпри - жынысты бұзатын
құралға осьтік жүктеме, Н; Мвр - ұңғыманы бұрғылау кезіндегі айналғыш
сәті, н-м; d - патрон жұдырықшасымен қысылатын бұрғылау құбырының
диаметрі,м; F2-патрон жұдырықшасына әсер етуден страгерлік күш
домкраттар ретінде жұмыс істеу кезінде беру механизмінің
гидроцилиндрлерінің күштері, Н; Qmax-ең үлкен жүк көтеру күші, H.

Бұрғылау құбырындағы орташа үлестік қысым

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐹𝐹𝐹𝐹1
𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� =

�(𝑄𝑄𝑄𝑄ном−Р)2+(
2Мвр
𝑑𝑑𝑑𝑑 )2

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑𝜋𝜋𝜋𝜋
                       (39)

мұнда: 𝑑𝑑𝑑𝑑 - қысқыш патронның плашкаларының ұзындығы, м.
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3.1 Тау-кен және бұрғылау техникасын жөндеу

3.1.1 Шпиндельдік типтегі,  роторлық типтегі бұрғылау
станоктарының, жылжымалы жарғыштары бар станоктардың
құрылымы және жұмыс істеу қағидаты

Шпиндельді айналғыштар қатты ұшу қазбаларына ұңғымаларды
колонкалы бұрғылаудың  бұрғылау станоктарында кеңінен таралған.
Мұндай айналғыштың негізгі элементтері – бұл шпиндельді тесік пен
қысқыш патрондар бар шпиндель, шпиндель айналдыруды алатын жетекті
төлке және айналдырғышты беріліс қорабымен байланыстырып, айналуға
қуат алуды қамтамасыз ететін тісті доңғалақтардың конустық жұбынан
тұратын редуктор.

Ұңғыманы тереңдеткен кезде қысқыш патрондар бұрғылау
снарядының салмағының немесе беру механизмінің және айналдырғыштың
айналу моментінің әсерінен осьтік жүктемелерді сынайды. Ұңғымадағы
асқынуларды жою кезінде қысқыш патрондарға әдетте беру механизмінің
гидроцилиндрлерімен жасалатын осьтік жүктеме ғана әрекет етеді.
Сондықтан патрондарды есептеуді формулалар бойынша анықталатын ең
үлкен күш бойынша жүргізу ұсынылады.

𝐹𝐹𝐹𝐹1  = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐��𝑄𝑄𝑄𝑄ном − Рпри� �
2Мвр

𝑑𝑑𝑑𝑑
�
2

(38)

F2≥Qmax

мұнда: F1 - осьтік жүктеме патронының жұдырықшасына және айналмалы
сәтке әсер етуден күш, Н; Кc- күш қорының коэффициенті, Qном - бұрғылау
қондырғысының номиналды жүк көтергіш күші, Н; Рпри - жынысты бұзатын
құралға осьтік жүктеме, Н; Мвр - ұңғыманы бұрғылау кезіндегі айналғыш
сәті, н-м; d - патрон жұдырықшасымен қысылатын бұрғылау құбырының
диаметрі,м; F2-патрон жұдырықшасына әсер етуден страгерлік күш
домкраттар ретінде жұмыс істеу кезінде беру механизмінің
гидроцилиндрлерінің күштері, Н; Qmax-ең үлкен жүк көтеру күші, H.

Бұрғылау құбырындағы орташа үлестік қысым

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐹𝐹𝐹𝐹1
𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� =

�(𝑄𝑄𝑄𝑄ном−Р)2+(
2Мвр
𝑑𝑑𝑑𝑑 )2

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑𝜋𝜋𝜋𝜋
                       (39)

мұнда: 𝑑𝑑𝑑𝑑 - қысқыш патронның плашкаларының ұзындығы, м.

  
 

Шпиндельді айналғыштардың параметрлерін бұрғылау
технологияларымен қойылатын талаптарға сәйкес анықтайды:

- шпиндельдің өтпелі тесігінің диаметрі оларды шпиндель арқылы
еркін өтуін қамтамасыз ету үшін 3-5 мм саңылауды ескере отырып, бұрғылау
құбырларының ең жоғары диаметрімен анықталады;

- шпиндельдің ұзындығы оны бекітуге кететін уақытқа әсер етеді. Бұл
парамеф әдетте 400-600 мм (терең ұңғыларды бұрғылау үшін станоктарда
үлкен мән);

- жиілік сипаттамасы айналу жиіліктерінің өзгеру диапазонымен және
реттеу диапазонымен, диапазондағы жиіліктердің санымен және аралық
жиіліктердің мәндерімен бағаланады;

- айналу жиілігін реттеу диапазоны.

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

(40)

мұнда: 𝑛𝑛𝑛𝑛𝜂𝜂𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 және 𝑛𝑛𝑛𝑛𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝑛𝑛𝑛𝑛 - айналу жиілігінің максималды және минималды
мәні. Оларды тау жыныстарының бұзылу процесін бұрғылау кезінде негізгі
технологиялық процестің талаптарын толық қанағаттандыратындай етіп
таңдайды.

Ұңғыманы бұрғылауға арналған бұрғылау жабдығын таңдау көп
факторлы міндет болып табылады, оны шешу ұңғымаларды табысты
жүргізуге және олардың нысаналы мақсатына айтарлықтай ықпал етеді.

Бұрғылау станогының айналғышы-бұрғылау кезінде негізгі
технологиялық операцияларды орындайтын негізгі жұмыс механизмі . Оны
таңдау бұрғылау әдісіне, бұрғылау снарядының түріне және ұңғыманың
геологиялық қимасының ерекшеліктеріне байланысты.

Роторлы айналғыш жұмсақ және орташа қатты жыныстарда
құрылымдық-іздеу және гидрогеологиялық ұңғымаларды бұрғылау кезінде
пайдаланылатын өздігінен жүретін және жылжымалы бұрғылау
қондырғыларында кеңінен қолданылады.Оның негізгі артықшылығы-беру
жолының үлкен ұзындығында.

Роторлы айналмалы бұрғылау қондырғылары негізінен бұрғылауда
қолданылады. Кернді іріктеумен роторлық қондырғылармен бұрғылау
кезінде снарядты ұзарту снарядтың кенжардан ажырауымен байланысты, бұл
керннің зақымдалуына, ұңғыма қабырғаларының бұзылуына және тәжге өту
жолының азаюына әкеледі.

Роторлық қондырғыларды қолдана отырып алмазды бұрғылау сирек
жағдайларда пайдаланылады (айналудың жоғары жиілігін қолданудың
мүмкін еместігі, снарядтың елеулі дірілдері, коронкаға осьтік жүктемені
реттеудің қиындығы, көлбеу ұңғымаларды бұрғылаудың мүмкін еместігі).
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Кесте 3.1.1.1 - Роторлық үлгідегі бұрғылау станоктары (агрегаттар,
қондырғылар)
Бұрғылау
станок
(агрегат,
орнату)

Бұрғылау
тереңдігі,
м

Бұрғылау диаметрі, мм Жыныс
талқандаушы
құрал

Бұрғылау құбырлары

бастапқы соңғы Диаметрі,
мм

Материал

УУКБ-
12/25
УКБ-
12/25С

5,0

10,0

15,0
12,5
25,0

140

105

70
76
46,59

140

105

70
76
46

Шнек

Алмас,
қатты балқитын
коронкалар

54 - 42 Стальные
Легко
сплавные

СНК-300 10-15
30

300
190

300
190

Қатты
балқитын
қашау
коронкалар

54-42

54 - 42

Стальные
Легко
сплавные

УПБ-100
ГТ

150 76 76 Қатты
балқитын
алмас,
коронкалар

42; 54 ЛБТН

УПБ-100
ГТ2

25 112 112 Шнек

УПБ-
ГТ-2М

150

25

132
және
135;

112;
76

76
және
135;
112;
76

Қатты
балқитын
алмас,
коронкалар
Шнек

42; 54 ЛБТН-54

ПБУ1
ПБУ2

100
50
25

132
132; 180
250

132
132; 180
250

Коронка

Шнек

50 Болат

УРБ-1В2 100 132 59 Коронка 50 Болат
УРБ-2А2 200

100
30

190
190
35

93
112
135

Коронка, қашау
Коронка, қашау
Шнек

60,3 Болат

УБР-12 300
150
60
30

300
700
400
1000

300
700
400
1000

Тікелей жуу
Кері жуу
Шнектер
Құдық

МБУ-1 300
200
100
15
40-50
15-30

76; 59
93
112
300
151-132
250-198

76; 59 7
6; 59
76; 59
76; 59
151 -132
250-198

Коронкалар
Шнектер

3.1.2 Бұрғылау қондырғыларының негізгі тораптарының
құрылымы

Бұрғылау қондырғысы-ұңғымаларды бұрғылауға арналған жабдықтар
мен құрылыстар кешені.

  
 



163

Кесте 3.1.1.1 - Роторлық үлгідегі бұрғылау станоктары (агрегаттар,
қондырғылар)
Бұрғылау
станок
(агрегат,
орнату)

Бұрғылау
тереңдігі,
м

Бұрғылау диаметрі, мм Жыныс
талқандаушы
құрал

Бұрғылау құбырлары

бастапқы соңғы Диаметрі,
мм

Материал

УУКБ-
12/25
УКБ-
12/25С

5,0

10,0

15,0
12,5
25,0

140

105

70
76
46,59

140

105

70
76
46

Шнек

Алмас,
қатты балқитын
коронкалар

54 - 42 Стальные
Легко
сплавные

СНК-300 10-15
30

300
190

300
190

Қатты
балқитын
қашау
коронкалар

54-42

54 - 42

Стальные
Легко
сплавные

УПБ-100
ГТ

150 76 76 Қатты
балқитын
алмас,
коронкалар

42; 54 ЛБТН

УПБ-100
ГТ2

25 112 112 Шнек

УПБ-
ГТ-2М

150

25

132
және
135;

112;
76

76
және
135;
112;
76

Қатты
балқитын
алмас,
коронкалар
Шнек

42; 54 ЛБТН-54

ПБУ1
ПБУ2

100
50
25

132
132; 180
250

132
132; 180
250

Коронка

Шнек

50 Болат

УРБ-1В2 100 132 59 Коронка 50 Болат
УРБ-2А2 200

100
30

190
190
35

93
112
135

Коронка, қашау
Коронка, қашау
Шнек

60,3 Болат

УБР-12 300
150
60
30

300
700
400
1000

300
700
400
1000

Тікелей жуу
Кері жуу
Шнектер
Құдық

МБУ-1 300
200
100
15
40-50
15-30

76; 59
93
112
300
151-132
250-198

76; 59 7
6; 59
76; 59
76; 59
151 -132
250-198

Коронкалар
Шнектер

3.1.2 Бұрғылау қондырғыларының негізгі тораптарының
құрылымы

Бұрғылау қондырғысы-ұңғымаларды бұрғылауға арналған жабдықтар
мен құрылыстар кешені.

  
 

Бұрғылау қондырғыларының екі негізгі түрі бар: мобильді бұрғылау
қондырғылары және мұнай, газ және терең геологиялық барлау ұңғымаларын
бұрғылау үшін қолданылатын стационарлық бұрғылау қондырғылары.

Нақты ұңғымаға бұрғылау қондырғысын таңдау үшін негізгі критерий
ілмектегі рұқсат етілген жүктеме болып табылады. Бұл шама ең ауыр
шегендеу бағанасының ауасындағы салмақтан аспауы тиіс. Осы сыныпты
қондырғының үлгі өлшемі мен моделін таңдау кезінде бұрғылаудың нақты
геологиялық, Климаттық, энергетикалық және жол-көлік жағдайлары
ескеріледі. Бұрғылау қондырғыларының жетегінің түрі Климаттық қолдану
жағдайларына байланысты таңдалады. Жетектің екі нұсқасы болуы мүмкін:
дизельді және электрлік.

Бұрғылау қондырғысының негізгі тораптары:
Бұрғылау мұнарасы.
Бұрғылау мұнарасы бұрғылау тізбегін және шегендеу құбырларын

ұңғымаға көтеруге және түсіруге, бұрғылау тізбегін бұрғылау кезінде
салмақты ұстап тұруға, сондай-ақ онда Таль жүйесін, бұрғылау құбырларын
және бұрғылау процесін жүзеге асыру үшін қажетті жабдықтарды
орналастыруға арналған.

Қолданылатын мұнараның биіктігі ұңғыманы бұрғылау тереңдігіне
тікелей байланысты болады: ұңғыма неғұрлым терең болса, мұнара соғұрлым
жоғары болуы тиіс.

Бұрғылау мұнарасының шығыры.
Бұрғылау қондырғысының шығыры бұрғылау бағанасын түсіру және

көтеру, шегендеу бағаналарын түсіру және т.б. функцияларын орындайды.
Бұрғылау шығыры Рамада орнатылған, онда көтергіш және трансмиссиялық
біліктер, таспалы және гидравликалық тежегіш және басқару пульті
орнатылған.

Бұрғылау мұнарасының тальдік жүйесі.
Бұрғылау қондырғыларының Таль жүйесі шығыр барабанының

айналмалы қозғалысын үдемелі қозғалысқа – ілмектің тік қозғалуына
түрлендіру үшін қажет. Кронблок пен тальдік блоктың арқанды тегерлері
арқылы бір ұшы қозғалыссыз бекітілетін Таль арқаны өткізіледі. Екінші ұшы
жүкшығыр барабанына бекітіледі.

Сурет 3.1.2.1 - Таль блогы
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Тал жүйесі мынадан тұрады:
1. Жылжымайтын бөлігі-мұнара шамының жоғарғы жағында

орнатылатын кронблок. Кронблок-ось және тегерлермен тірек орнатылған
рама.

2. Жылжымалы бөлігі: Таль блогы, Таль арқаны, ілгек пен штроптар.
Тал блогы тегерлер мен мойынтіректі тораптар орналастырылған
дәнекерленген корпустан тұрады.

Бұрғылау мұнарасының бұрғылау сорғылары.
Ұңғыманың кенжары мен оқпанын бұрғыланған жыныстан тазарту

үшін, сондай-ақ оны жер бетіне шығару және қашауды салқындату үшін
бұрғылау ұңғымасына бұрғылау ерітіндісін беру қажет. Осы мақсатта
бұрғылау ерітіндісін ұңғымаға айдауды қамтамасыз ететін бұрғылау
сорғылары қолданылады. Технологиялық талаптарға шығудағы қысымның
біркелкі еместігінің ең аз дәрежесін қамтамасыз ететін піспекті сорғылар
барынша қанағаттандырады.

Бұрғылау қондырғысының айналмалы жүйесі:
- қажетті сипаттамалары бар бұрғылау ерітіндісін дайындау үшін;
- бұрғылау ерітіндісін бұрғыланған жыныстан тазарту үшін;
- бұрғылау ерітіндісінің қорын сақтау үшін;
- бұрғылау ерітіндісін газсыздандыру үшін (қажет болған жағдайда);
- бұрғылау ерітіндісін химиялық өңдеу үшін;
- ұңғымаға ерітіндіні беру үшін;
- шламды жою.

Жүйе виброситтен, құм бөлгіштен, лай бөлгіштен, центрифугадан және
газсыздандырғыштан тұрады.

Бұрғылау мұнарасының вертлюгі.
Бұрғылау қондырғысының вертлюгі үздіксіз таль жүйесі мен бұрғылау

құралы арасындағы аралық буын болып табылады. Скважиналарды бұрғылау
кезінде вертлюг жуу сұйықтығын бұрғылау бағанасына бір мезгілде
жеткізумен бұрғылау құралының еркін айналуын қамтамасыз етеді. Бұрғылау
ерітіндісін беруді қамтамасыз ету үшін вертлюг икемді бұрғылау жеңінің
көмегімен арынды сызықпен жалғанады. Вертлюг бұрғылау бағанасының
айналу процесінде қабылдануы мүмкін динамикалық және статикалық
жүктемеден, сондай-ақ берілетін бұрғылау ерітіндісінің айналу жиілігі мен
шекті жұмыс қысымына байланысты таңдалады.
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Тал жүйесі мынадан тұрады:
1. Жылжымайтын бөлігі-мұнара шамының жоғарғы жағында

орнатылатын кронблок. Кронблок-ось және тегерлермен тірек орнатылған
рама.

2. Жылжымалы бөлігі: Таль блогы, Таль арқаны, ілгек пен штроптар.
Тал блогы тегерлер мен мойынтіректі тораптар орналастырылған
дәнекерленген корпустан тұрады.

Бұрғылау мұнарасының бұрғылау сорғылары.
Ұңғыманың кенжары мен оқпанын бұрғыланған жыныстан тазарту

үшін, сондай-ақ оны жер бетіне шығару және қашауды салқындату үшін
бұрғылау ұңғымасына бұрғылау ерітіндісін беру қажет. Осы мақсатта
бұрғылау ерітіндісін ұңғымаға айдауды қамтамасыз ететін бұрғылау
сорғылары қолданылады. Технологиялық талаптарға шығудағы қысымның
біркелкі еместігінің ең аз дәрежесін қамтамасыз ететін піспекті сорғылар
барынша қанағаттандырады.

Бұрғылау қондырғысының айналмалы жүйесі:
- қажетті сипаттамалары бар бұрғылау ерітіндісін дайындау үшін;
- бұрғылау ерітіндісін бұрғыланған жыныстан тазарту үшін;
- бұрғылау ерітіндісінің қорын сақтау үшін;
- бұрғылау ерітіндісін газсыздандыру үшін (қажет болған жағдайда);
- бұрғылау ерітіндісін химиялық өңдеу үшін;
- ұңғымаға ерітіндіні беру үшін;
- шламды жою.

Жүйе виброситтен, құм бөлгіштен, лай бөлгіштен, центрифугадан және
газсыздандырғыштан тұрады.

Бұрғылау мұнарасының вертлюгі.
Бұрғылау қондырғысының вертлюгі үздіксіз таль жүйесі мен бұрғылау

құралы арасындағы аралық буын болып табылады. Скважиналарды бұрғылау
кезінде вертлюг жуу сұйықтығын бұрғылау бағанасына бір мезгілде
жеткізумен бұрғылау құралының еркін айналуын қамтамасыз етеді. Бұрғылау
ерітіндісін беруді қамтамасыз ету үшін вертлюг икемді бұрғылау жеңінің
көмегімен арынды сызықпен жалғанады. Вертлюг бұрғылау бағанасының
айналу процесінде қабылдануы мүмкін динамикалық және статикалық
жүктемеден, сондай-ақ берілетін бұрғылау ерітіндісінің айналу жиілігі мен
шекті жұмыс қысымына байланысты таңдалады.

  
 

Сурет 3.1.2.2 - Бұрғылау мұнарасының вертлюгі
1-штроп; 2-бағыттаушы ролик; 3-шпиндель; 4-сальник корпусы;

5-оқпан; 6-корпус

Бұрғылау мұнарасының ілгек блогы.
Бұрғылау қондырғысының ілгек блогы бұл ілгекпен қатты қосылған

талдық блок. Бұрғылау процесінде ол бұрау сәтін вертлюгтен қабылдайды,
бұрау бағанасын ротормен айналдырған кезде, вертлюг штропының ілмегін
зевада сенімді ұстап тұрады; Түсіру-көтеру операциялары кезінде штопты
сенімді ұстап тұрады, басып алу және босату процесінде манипуляцияның
жеңілдігін қамтамасыз етеді.

Бұрғылау қондырғысының жоғарғы жетек жүйесі (СВП)
технологиялық операциялардың тұтас қатарын орындауды қамтамасыз ететін
бұрғылау қондырғылары механизмдерінің принципті жаңа түрі болып
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- керн сапасын арттыру.

Сурет 3.1.2.3 - Бұрғылау қондырғысының жоғарғы жетек жүйесі

Тәжірибелік есеп.
Бұрғылау шығырының кинематикалық есебі.
Үш білікті бұрғылау шығырының кинематикалық есебін шығару . Егер

ілмектегі салмақ
Qіл = 1,1 мН
Nш = 625 квт; шығыр барабанының қуаты таль жүйесінің ұстасушы 5х6
Көтеруші білігінің барабан диаметрі
Dбар =0,65м
Барабан ені: Lб = 0,84м
Жетектің
һж = 335 айн/мин
Шығару жолы:
Шығыр транмиссялық білігінің айналу δ жиілігін анықтау.
Бұл білік z т.б = 40 жұлдызшасы арқылы жетектеу, қозғалыс алады және
айналу жиілігін келесі формасы табылады.

h т.б = hж
𝑍𝑍𝑍𝑍ж
𝑍𝑍𝑍𝑍т.б

(41)

мұндағы: h т.б - трансмиссялық білікті айналу жиілігі; (айн/мин)
zж – 36 жетектің шығу білігіндегі жұлдызша тісінің саны.
zт.б = 40 трансмиссиялық біліктегі жұлдызша саны

Сонда h т.б =33536
40

300айн / мин

аралық білігінің айналу жиілі гін анықтау. Аралық білігі 3 айналу жиілігімен
жұмыс істейді және ол құлақты муфта көмегімен бұрғышы пультінен
қосылады.
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1 – ші айналу жиілігі 22х47 шынжырлы беріліс арқылы
2 – сі 35х47 беріліс арқылы
3 – сі 35х27 беріліс арқылы

hа.б= hт.б
𝑍𝑍𝑍𝑍т.б
𝑧𝑧𝑧𝑧а.б

(42)

мұндағы: h а.б – аралық білігінің 1-ші жылдамдам айналу жиілігі(айн/мин)
z а.б - аралық білігінің 1-ші жылдамдығы жұлдызша тісінің саны
z а.б = 47
zт.б = 22 трансмиссиялық білігінің жылдамдығы жұлдызшасыныңсаны

hа.б= hт.б
𝑍𝑍𝑍𝑍т.б
𝑧𝑧𝑧𝑧а.б

= 300 22
47

140айн/мин

Аралық білігінің 2-ші және 3-ші жылдамдықтан айн жиілігін анықтаймыз
hа.б= 300 35

47
244айн/мин

hа.б= 300 35
27

390айн/мин

Көтеру білігінің айналу жиілігін анықтап көтеру білігі 4 айналу жиілігімен
жұмыс жасайды.
1 –ші, 2 – ші, 3-ші айналу жиілігін аралық білігінен 36х72 шынжырлы беріліс
арқылы 4- ші айналу жиілігін трансмиссиялық біліктен 43х33 берілісі арқылы
алады.

hб= hа.б
𝑍𝑍𝑍𝑍а.б
𝑧𝑧𝑧𝑧б

= 14036
72

70айн/мин

hб= hа.б
𝑍𝑍𝑍𝑍а.б
𝑧𝑧𝑧𝑧б

= 224 0,5= 112айн/мин

hб= hа.б
𝑍𝑍𝑍𝑍а.б
𝑧𝑧𝑧𝑧б

= 390 0,5= 195айн/мин

hб= hа.б
𝑍𝑍𝑍𝑍а.б
𝑧𝑧𝑧𝑧б

= 30043
33

390айн/мин

мұндағы: hб, hб, hб, hб, берілістегі көтеру білігінің айн. жиіліктері
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zа.б = 36 көтеру білігіне айналым беретін аралық білігінің жұлдызшатістерінің
саны
zб= 72 –аралық білігінің жұлдызшамен қатынаста болатын көтеру
білігінің жұлдызша тісінің саны.
zт.б = 43 көтеру білігін айналым беретін трансмиссялық білік
жұлдызша тісінің саны
zж.б – көтеру білігінің жоғарғы жылдамдықтағы жұлдызша тісінің
саны.

3.1.3 Тау-кен жабдықтарының құрылысы және жұмыс істеу
принципі

Тау-кен машиналарын жіктеу, пайдалану шарттары және оларға
қойылатын талаптар. Тау-кен машиналарының жүйелері:

Тау-кен машиналарының жіктелуі, талаптар жүйесі, техникалық,
техникалық-экономикалық және пайдалану қасиеттері.

Тау-кен машиналарын жіктеу, минералды және органогенді пайдалы
қазбаларды әртүрлі тәсілдермен өндіру мен өңдеуге арналған Тау-кен
машиналарын пайдалану ерекшеліктері мен шарттары. Тау-кен
машиналарына қойылатын талаптар жүйесінің құрылымы және талаптардың
мәні. Тау-кен машиналары мен жабдықтарын таңдауға пайдалану
жағдайларының әсері. Тау-кен машиналарының жүйелері, типтік қатарлар,
типаждар, тұқымдастар, тау-кен машиналары мен жабдықтарының
кешендері. Пайдалы қазбаларды жер үсті, карьерлік жер асты және
ұңғымалық қазудың, тоннельдерді үңгілеудің әртүрлі жүйелеріне арналған
машиналар кешені. Тау-кен машиналарының техникалық, техникалық-
экономикалық және пайдалану қасиеттері, оларды өлшеуіштер.

Тау-кен машиналарының атқарушы жұмыс органдарының тау-кен
жыныстарымен өзара әрекеттесуінің теориялық негіздері, Тау-кен
жыныстарын бұзу әдістері.

Жыныстарды бұзу әдістері, машиналардың жұмыс органдары:
Тау жыныстарын бұзу әдістерінің жіктелуі. Тау жыныстарын кесу,

сүргілеу, статикалық және динамикалық жару арқылы механикалық бұзу,
жыныстарды механикалық бұзудың аралас тәсілдері, гидравликалық бұзу,
бұрғылау-жару әдісі. Тау-кен машиналарының негізгі жұмыс органдарының
тау-кен жынысымен өзара әрекеттесуі процестерінің реологиялық үлгілері.
Тау жыныстарын кесу кедергісі. Әр түрлі пайдалы қазбаларды өндіру үшін
тау-кен машиналарының атқарушы жұмыс органдарының жіктелуі. Шнекті,
барабанды, дискілі, тәжді, дөңгелек, тізбекті және планетарлық тау
жыныстарын бұзу органдары. Тау-кен машиналарының атқарушы
органдарын таңдау бойынша ұсыныстар. Кескіштердің, фрездердің,
шарошкалардың, коронкалардың немесе қашаулардың, конустық және тік
қопсытқыш тістердің, ұсақтайтын, араластыратын, нығыздаушы
құрылғылардың элементтерінің конструкциялары мен негізгі параметрлері.
Кесудің меншікті кедергісі, әр түрлі атқарушы жұмыс органдарының
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жұмысы кезіндегі жоңқаның қалыңдығы, кесу жазықтығындағы
пышақтардың саны. Тау жыныстарын бұғатталған сынықпен бұзу тәсілдері
мен механизмі. Жынысты кескіштермен уату, кескіштердің бірлескен
жұмысы, кесу қолдану саласы. Шарошкалармен уату, жынысты шарошкамен
уату параметрлері, шарошкалардың бірлескен жұмысы. Соққы және соққы
бұзылу механизмі. Тәждің бірлескен жұмысы.

Тау-кен машиналарының жетегі.
Тау-кен машиналары жетектеріндегі күш ағындарын беру және

түрлендіру принциптері, қуат шығынын бағалау. Өндірістік механизмдердің
механикалық сипаттамаларының типтері. Жетекті жылу және электр
қозғалтқыштарының механикалық сипаттамаларының типтері. Айналу
моментін трансформациялау құрылғыларының түрлері, олардың құрылымы,
жұмыс принциптері, қасиеттері, параметрлері және бағалау көрсеткіштері.
Жетекті қозғалтқыштарды өндірістік механизммен келісу. Күш беретін
берілістердегі қуат айналымының құбылысы. Трансмиссияның жүктелуіне
өтпелі процестердің әсері. Жұмыс органының айналу жиілігінің берілген
мәндері және ондағы кедергі сәті бойынша электр қозғалтқышы мен
гидромоторды таңдау әдістемесі. Тау-кен машинасының
электромеханикалық және гидромеханикалық жетегінің толық қуаттылығын
және жалпы пәк анықтау әдістемесі. Қазып алу комбайнының атқарушы
органы жетегінің электр қозғалтқыштарының тұрақты моменті және тұрақты
қуаты.

Тау-кен машиналарының қозғалыс және беру органдары.
Дөңгелекті қозғалтқыш. Дөңгелекті қозғалтқыштардың жіктелуі.

Дөңгелектің тербеліс теориясының негіздері. Қозғалтқыш дөңгелегіне әсер
ететін күштер. Сырғу, сүйреу, бұрылу, доңғалақтың бүйірлік бұрылысы.
Доңғалақтың тербелісіне қарсылық, тірек бетіне қысым. Дөңгелектің тербелу
режимдері, кинематикасы, динамикасы және энергия бағалау. Қозғалтқыш
дөңгелектерінің блокталған және дифференциалды жетегі, кинематикалық
келісу, қуаттың циркуляциясы, жүріс жүйесінің пәк.

Шынжыр табанды қозғалтқыш. Тау машиналарының шынжыр табанды
жылжытқыштарының жіктелуі. Топыраққа шынжыр табанды қысым,
шынжыр табанды жүрістің қозғалуына кедергі, тарту күші, қозғалысқа қуат.
Шынжыр табанды жүрісті бұру. Бұрылу кезіндегі шынжыр табанды
таспалардың тарту күші, бұрылудың жүзеге асырылу шарттары.

Өтімділік, аударылуға қарсы тұрақтылық, курстық тұрақтылық, тау-кен
машиналары жүрісінің бірқалыптылығы, олардың қасиеттері және бағалау.
Қозғалыстың жүзеге асыру шарттары. Тау-кен машиналары
қозғағыштарының дөңгелектері мен шынжыр табанды параметрлерін таңдау
әдістемесі.

Теміржол жолы. Доңғалақтың рельспен жанасу орнында кернеуді
есептеу. Қысымды тірек алаңы бойынша бөлу. Цилиндрлік және конустық
шеңбері бар доңғалақтар мен жазық және дөңес бастары бар рельстер үшін
шекті түйіспелі кернеу. Рельс бойынша дөңгелек жүрісінің қозғалысы кезінде
пайда болатын кедергілер. Темір жол жүрісінің қозғалуына арналған қуат.
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Жылжымалы қозғалтқыштар: қисық-топсалы, қисық-сырғымалы, екі
қырлы, гидравликалық, адым-рельсті. Қозғалыс фазалары мен кинематикасы.
Және адымдайтын жүріс құрылғысының базасындағы қысым. Адымдайтын
жүріс жабдығын тарту есебі. Адым қозғалтқышының параметрлерін таңдау.

Тазалау комбайндарын өткізу-беру органдары: икемді шынжырлы
тарту органы, гидравликалық және электрлік берілісі бар. Өнімділік
жеткіліктілігі теңдеуінен беру жылдамдығын және оны реттеу ауқымын
анықтау. Тазалау комбайнын беру күші. Тазалау комбайндарын берудің
шынжырсыз жүйелері: тректі, адымдайтын, фрикционды, цевочкалы,
олардың жұмыс істеу қуаты.

Пайдалы қазбаларды жер астында өндіруге арналған Тау-кен
машиналары мен кешендері.

Пайдалы қазбаларды жер астында өндіру үшін механикаландыру
құралдарының жіктелуі және даму кезеңдері. Тазалау кешендері. Тазалау
фронтальды агрегаттар. Өнімділігі, тазалау кенжарының бекіту жылдамдығы.
Селективті қазу. Технологиялық сұлбалар. Селективті қазу тиімділігі. Негізгі
машиналардың құрылымдық сұлбалары. Екі кескіш шнегі және кескіш
барабаны бар комбайны бар селективті кешен. Үш кескіш шнегі селективті
комбайн. Екі жылжымалы шнек бар селективті комбайн. Тас тұзының
қабатын селективті алу. Жалпы мәліметтер. Қабаттың геологиялық
құрылысы және тас тұзының қасиеттері. Алудың технологиялық сұлбалары.
Тазалау және салу жабдықтары. Адамдардың Лавада қозғалуына арналған
құрылғы. Қысқа забоймен селективті қазу. Бұрғылау қондырғысымен
селективті қазу.

БУГ типті бұршнек қондырғылары. Қолдану саласы және
көрсеткіштер. Калий кеніштерінің жағдайына қатысты бұршнек
жабдықтарын жетілдірудің негізгі бағыттары.

Тау-кен ұңғылау машиналары мен кешендері.
Тау-кен қазу кешендерінің жалпы классификациясы, сұлбалары және

құрамы. Ұңғылау комбайндары. Ұңғылау комбайн және қалқан кешендері.
Метро тоннельдерін қазуға арналған қалқан кешені. Қозғалыс бағытын
басқару. Ұңғылау комбайндары мен кешендерін өндіру. ПКС-8м, 4пп-2с,
"Урал-61" және "Урал-70" ұңғылау комбайндары, "Урал-10кс" ұңғылау-
тазарту комбайны. ПКС-8м комбайнының сыртқы және ішкі бұрғылардың,
забурниктердің, тиеу шөміштерінің және таспалы конвейердің жұмысына
жұмсалатын қуат. Жұмыс органы жетегінің кинематикасы мен қуаты. Тиегіш
бункерлер. Өздігінен жүретін вагондар. Жылжымалы түптің жұмысы үшін
қуат. Өздігінен жүретін вагонның қуат теңгерімінің теңдеуі, вагонның
үдемелі жылдамдығын анықтау. Урал-60 шнек жұмыс органы бар топыраққа
тірек машина, жер асты кеніштерінде көлік коммуникацияларын ұстауға
арналған шнекфрезі бар 2600 шахталық комбайн, конструктивтік
ерекшеліктері, қуат балансы.

Тау-кен конвейерлері және көлік жүйелері.
Конвейерлердің жіктелуі, әрекет ету принциптері, тағайындалуы,

сұлбалары. Кенжар конвейерлері, жетектің энергия жүйесі. Штректі
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Жылжымалы қозғалтқыштар: қисық-топсалы, қисық-сырғымалы, екі
қырлы, гидравликалық, адым-рельсті. Қозғалыс фазалары мен кинематикасы.
Және адымдайтын жүріс құрылғысының базасындағы қысым. Адымдайтын
жүріс жабдығын тарту есебі. Адым қозғалтқышының параметрлерін таңдау.

Тазалау комбайндарын өткізу-беру органдары: икемді шынжырлы
тарту органы, гидравликалық және электрлік берілісі бар. Өнімділік
жеткіліктілігі теңдеуінен беру жылдамдығын және оны реттеу ауқымын
анықтау. Тазалау комбайнын беру күші. Тазалау комбайндарын берудің
шынжырсыз жүйелері: тректі, адымдайтын, фрикционды, цевочкалы,
олардың жұмыс істеу қуаты.

Пайдалы қазбаларды жер астында өндіруге арналған Тау-кен
машиналары мен кешендері.

Пайдалы қазбаларды жер астында өндіру үшін механикаландыру
құралдарының жіктелуі және даму кезеңдері. Тазалау кешендері. Тазалау
фронтальды агрегаттар. Өнімділігі, тазалау кенжарының бекіту жылдамдығы.
Селективті қазу. Технологиялық сұлбалар. Селективті қазу тиімділігі. Негізгі
машиналардың құрылымдық сұлбалары. Екі кескіш шнегі және кескіш
барабаны бар комбайны бар селективті кешен. Үш кескіш шнегі селективті
комбайн. Екі жылжымалы шнек бар селективті комбайн. Тас тұзының
қабатын селективті алу. Жалпы мәліметтер. Қабаттың геологиялық
құрылысы және тас тұзының қасиеттері. Алудың технологиялық сұлбалары.
Тазалау және салу жабдықтары. Адамдардың Лавада қозғалуына арналған
құрылғы. Қысқа забоймен селективті қазу. Бұрғылау қондырғысымен
селективті қазу.

БУГ типті бұршнек қондырғылары. Қолдану саласы және
көрсеткіштер. Калий кеніштерінің жағдайына қатысты бұршнек
жабдықтарын жетілдірудің негізгі бағыттары.

Тау-кен ұңғылау машиналары мен кешендері.
Тау-кен қазу кешендерінің жалпы классификациясы, сұлбалары және

құрамы. Ұңғылау комбайндары. Ұңғылау комбайн және қалқан кешендері.
Метро тоннельдерін қазуға арналған қалқан кешені. Қозғалыс бағытын
басқару. Ұңғылау комбайндары мен кешендерін өндіру. ПКС-8м, 4пп-2с,
"Урал-61" және "Урал-70" ұңғылау комбайндары, "Урал-10кс" ұңғылау-
тазарту комбайны. ПКС-8м комбайнының сыртқы және ішкі бұрғылардың,
забурниктердің, тиеу шөміштерінің және таспалы конвейердің жұмысына
жұмсалатын қуат. Жұмыс органы жетегінің кинематикасы мен қуаты. Тиегіш
бункерлер. Өздігінен жүретін вагондар. Жылжымалы түптің жұмысы үшін
қуат. Өздігінен жүретін вагонның қуат теңгерімінің теңдеуі, вагонның
үдемелі жылдамдығын анықтау. Урал-60 шнек жұмыс органы бар топыраққа
тірек машина, жер асты кеніштерінде көлік коммуникацияларын ұстауға
арналған шнекфрезі бар 2600 шахталық комбайн, конструктивтік
ерекшеліктері, қуат балансы.

Тау-кен конвейерлері және көлік жүйелері.
Конвейерлердің жіктелуі, әрекет ету принциптері, тағайындалуы,

сұлбалары. Кенжар конвейерлері, жетектің энергия жүйесі. Штректі

  
 

конвейерлер, тарту есебінің әдістемесі. Забой және штреккалы
конвейерлердің жұмысы үшін өнімділік пен қуат. Қосалқы көлік құралдары.
Шахта бетінің технологиялық кешенінің көлік машиналары мен жабдықтары.

Механикаландырылған бекітпелер.
Бекітпелердің классификациясы және принциптік сұлбалары.

Механикаландырылған бекітпелердің тау-кен қазбасының шатырларымен
өзара әрекеттесуі. Механикаландырылған бекітпелердің бүйір жыныстармен
өзара әрекеттесу ерекшеліктері. Калий забойлары үшін күш параметрлерін
анықтау және механикаландырылған бекітпелерді іріктеу.

Тау-кен жұмыстарын гидромеханизациялау құралдары.
Тау-кен жұмыстарын гидромеханизациялау құралдарының мақсаты

және жіктелуі. Гидромониторлар. Механогидравликалық машиналар. Жер
сорғыш снарядтар мен драгалар.

Тау-кен машиналарын автоматтандыру.
Автоматиканың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. САР және оның

элементтері. Автоматты жүйелердің мақсаты бойынша жіктелуі. Автоматты
қорғау, бұғаттау, сигнал беру, есепке алу, реттеу, бақылау, диагностика
жүйелері.

Басқару принциптері. Ажыратылған басқару жүйелері. Ауытқу
бойынша басқару. Аралас басқару. Кері байланыстардың түрлері мен
қасиеттері. Автоматты жүйелердің жұмыс істеу алгоритмдері.
Автоматиканың тұрақтандырушы, бағдарламалық, бақылаушы, экстремалды,
оңтайлы, адаптивті жүйелері. Статикалық және астатикалық САР.
Изодромды реттеу. Басқару заңдары. Пропорционалды, интегралды,
пропорционалды-интегралды және пропорционалды-интегралды-
дифференциалды басқару заңдары. Датчиктердің жіктелуі және негізгі
сипаттамалары. Қозғалыс датчиктері, сызықтық және айналу жылдамдығы,
үдеулер, қысым, шығын, температура, күш, айналу моменті: негізгі
параметрлері, сипаттамалары, талаптары, жұмыстың физикалық
принциптері. Автоматика жүйелеріндегі негізгі өлшеу сұлбалары: көпірлік,
дифференциалдық, компенсациялық. Күшейткіш элементтер. Автоматты
құрылғылардың атқарушы элементтері, жіктелуі. Реттеуші органдар. Реттеу
объектілері және олардың қасиеттері. Динамикалық буындар, олардың
қасиеттері және сипаттамалары. Динамикалық буындардың беріліс
функциясы және буындар жүйесі. Типтік динамикалық буындар.
Динамикалық буындар мен жүйелердің уақыттық және жиіліктік
сипаттамалары. Реттеу процесінің сапа көрсеткіштері. САР орнықтылық
критерийлері. Михайлов, Найквист, Рауса-Гурвица критерийлері, САР
тұрақтылығын бағалау әдістемесі.

Тау-кен машиналары мен пайдалы қазбаларды өндіру және қайта өңдеу
жабдықтарын автоматтандыру салалары. Тау-кен машиналарын
автоматтандыру үшін микропроцессорлық техниканы қолдану. Тау-кен
машиналары мен жабдықтарын автоматтандырудың даму перспективалары.

Тау-кен машиналарын эксперименттік зерттеу және модельдеу.
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Тау-кен машинасының жұмыс процесін көпнұсқалы талдаудың
құрылымы. Тау-кен машинасына функционалдық зерттеу жүргізу әдістемесі.

Экспериментті жоспарлау.Тау-кен, көлік және стационарлық
машиналар мен кешендердің эксперименттік зерттеулерінің деректерін
автоматтандырылған өңдеу. ЭЕМ-де тау-кен және көлік машиналарында
динамикалық процестерді модельдеу. Тау және көлік кешендерінің
параметрлерін оңтайландыру әдістері. Жабдық жұмысының пайдалану
параметрлерін ЭЕМ есептеу.

Тау-кен машиналарын жобалау.
Жобалаудың мәні, анықтамасы, сұлбасы, міндеттері. Жобалау кезінде

әзірленетін бұйымдардың түрлері. Конструкторлық құжаттаманың (КҚ)
жіктелуі, түрлері және жинақтылығы. Тау-кен машинасын игерудің жалпы
құрылымы. Тау-кен машинасының мақсаты, міндеттері, құрылымы,
кезеңдерінің мазмұны және ғылыми-техникалық негіздеу тәртібі. Жобалау
алдындағы зерттеулер сатысының мазмұны. Ақпараттық-патенттік іздеу
және талдау жүргізу тәртібі, ақпарат көздері. Тау-кен машиналарының
дамуын болжау. Болжау әдістері. Жобалық әзірлемелерді патенттік қорғау
әдістемесі, өнертабыс ұғымы, өнертабыс формуласының құрылымы,
болжамды өнертабысқа патент алу үшін мемлекеттік патентке берілетін
құжаттар жиынтығы. Тау-кен машинасын әзірлеуге арналған техникалық
тапсырма. ЕСКД және СТБ 972-94 бойынша КД әзірлеу кезеңдері, олардың
мәні. Тау-кен машиналарын жобалаудың қазіргі тұжырымдамалық жағдайы.
Жүйелік тәсіл. Топтық жобалау. Типтеу және біріздендіруге негізделген тау-
кен машинасының тұжырымдамасы, құрылымдық принциптері. Жобалау
процесін декомпозициялау және құрылымдау, жобалау объектісін
декомпозициялау. Жобалау объектілері, математикалық модельдер,
оптималдылық критерийлері және тау-кен машинасының жобалау
параметрлері оны жобалаудың әртүрлі иерархиялық деңгейлерінде. Таулы
машина құрылымының комбинациялық матрицасы. Төмендейтін және
өрлемелі жобалау, үлгілік жобалық рәсімдер. Жобалық процедуралардың
типтік реттілігі. Тау-кен машинасын жобалау кезіндегі талдау және
синтездеу процедураларының өзара байланысы. Жобалық шешімдерді
оңтайландырудың мәні, мақсат функциясы, ымыраның функциясы, жобалық
параметрлер, шарттар-тау-кен машинасын оңтайландыру міндетіне
қойылатын шектеулер, оңтайландыру әдістері мен нәтижелері.

Қазу және қазу машиналарын есептеу және құрастыру. Тау-кен
машиналарының жұмыс құралындағы жүктемені есептеу. Тау-кен
машиналары динамикасының негіздері. Бұзу органдарын, тиеу органдарын,
орнын ауыстыру жүйелерін, қазып алу және үңгілеу машиналарының жетегін
есептеу және құрастыру. Механикаландырылған бекітпені есептеу және
құрастыру. Қазып алу және ұңғылау кешендері мен агрегаттарын құрастыру,
әзірлеу және сынау. Сынау түрлері, тәртібі және бағдарламалары.
Жеделдетілген ресурстық сынақтар. Бұрғылау машиналарын есептеу және
құрастыру. Конвейерлерді есептеу және құрастыру. Әзірленетін тау-кен
машинасының техникалық деңгейі мен сапасын жобалық бағалау.
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Тау-кен машинасының жұмыс процесін көпнұсқалы талдаудың
құрылымы. Тау-кен машинасына функционалдық зерттеу жүргізу әдістемесі.

Экспериментті жоспарлау.Тау-кен, көлік және стационарлық
машиналар мен кешендердің эксперименттік зерттеулерінің деректерін
автоматтандырылған өңдеу. ЭЕМ-де тау-кен және көлік машиналарында
динамикалық процестерді модельдеу. Тау және көлік кешендерінің
параметрлерін оңтайландыру әдістері. Жабдық жұмысының пайдалану
параметрлерін ЭЕМ есептеу.

Тау-кен машиналарын жобалау.
Жобалаудың мәні, анықтамасы, сұлбасы, міндеттері. Жобалау кезінде

әзірленетін бұйымдардың түрлері. Конструкторлық құжаттаманың (КҚ)
жіктелуі, түрлері және жинақтылығы. Тау-кен машинасын игерудің жалпы
құрылымы. Тау-кен машинасының мақсаты, міндеттері, құрылымы,
кезеңдерінің мазмұны және ғылыми-техникалық негіздеу тәртібі. Жобалау
алдындағы зерттеулер сатысының мазмұны. Ақпараттық-патенттік іздеу
және талдау жүргізу тәртібі, ақпарат көздері. Тау-кен машиналарының
дамуын болжау. Болжау әдістері. Жобалық әзірлемелерді патенттік қорғау
әдістемесі, өнертабыс ұғымы, өнертабыс формуласының құрылымы,
болжамды өнертабысқа патент алу үшін мемлекеттік патентке берілетін
құжаттар жиынтығы. Тау-кен машинасын әзірлеуге арналған техникалық
тапсырма. ЕСКД және СТБ 972-94 бойынша КД әзірлеу кезеңдері, олардың
мәні. Тау-кен машиналарын жобалаудың қазіргі тұжырымдамалық жағдайы.
Жүйелік тәсіл. Топтық жобалау. Типтеу және біріздендіруге негізделген тау-
кен машинасының тұжырымдамасы, құрылымдық принциптері. Жобалау
процесін декомпозициялау және құрылымдау, жобалау объектісін
декомпозициялау. Жобалау объектілері, математикалық модельдер,
оптималдылық критерийлері және тау-кен машинасының жобалау
параметрлері оны жобалаудың әртүрлі иерархиялық деңгейлерінде. Таулы
машина құрылымының комбинациялық матрицасы. Төмендейтін және
өрлемелі жобалау, үлгілік жобалық рәсімдер. Жобалық процедуралардың
типтік реттілігі. Тау-кен машинасын жобалау кезіндегі талдау және
синтездеу процедураларының өзара байланысы. Жобалық шешімдерді
оңтайландырудың мәні, мақсат функциясы, ымыраның функциясы, жобалық
параметрлер, шарттар-тау-кен машинасын оңтайландыру міндетіне
қойылатын шектеулер, оңтайландыру әдістері мен нәтижелері.

Қазу және қазу машиналарын есептеу және құрастыру. Тау-кен
машиналарының жұмыс құралындағы жүктемені есептеу. Тау-кен
машиналары динамикасының негіздері. Бұзу органдарын, тиеу органдарын,
орнын ауыстыру жүйелерін, қазып алу және үңгілеу машиналарының жетегін
есептеу және құрастыру. Механикаландырылған бекітпені есептеу және
құрастыру. Қазып алу және ұңғылау кешендері мен агрегаттарын құрастыру,
әзірлеу және сынау. Сынау түрлері, тәртібі және бағдарламалары.
Жеделдетілген ресурстық сынақтар. Бұрғылау машиналарын есептеу және
құрастыру. Конвейерлерді есептеу және құрастыру. Әзірленетін тау-кен
машинасының техникалық деңгейі мен сапасын жобалық бағалау.

  
 

Тау-кен машиналары мен кешендерін пайдалану.
Тау-кен машиналары жұмысының техникалық жетілдіру, тиімділігі мен

сапасының көрсеткіштері. Тау-кен машиналары мен ашық тау-кен
жұмыстарының кешендерін пайдалану теориясының негіздері, пайдалы
қазбаларды жерасты қазу, Карьер техникасы, тау-кен өңдеу және байыту
жабдықтары, тау-кен тасымалдау техникасы, тау-кен стационарлық
машиналары. Тау-кен машиналарына, кешендер мен агрегаттарға, тау-кен
көлік машиналарына, стационарлық қондырғыларға техникалық қызмет
көрсету және жөндеу. Тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігі, тау-кен
машиналарын пайдалану кезіндегі электр қауіпсіздігі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Тау-кен және бұрғылау техникасын жөндеу.
2. Бұрғылау қондырғысының негізгі тораптары.
3. Бұрғылау мұнарасының тальдік жүйесі.
4. Бұрғылау мұнарасының бұрғылау сорғылары.
5. Бұрғылау мұнарасының айналмалы жүйесі.
6. Бұрғылау мұнарасының вертлюгі.
7. Бұрғылау мұнарасының ілгек блогы.
8. Бұрғылау мұнарасының жоғарғы жетегі жүйесі.
9. Тау-кен жабдықтарының құрылысы және жұмыс істеу принципі.
10.Тау-кен машиналарының жетегі.
11.Бұрғылау машиналары мен қондырғылары.

3.1.4 Бұрғылау қондырғыларының ақауларын жою әдістері

Ұңғымаларды бұрғылау процесінде пайда болатын механизмдердің
қалыпты жұмыстарынан ауытқулар бұрғылау процесінің бұзылуына және
механизмнің немесе жалпы машинаның жекелеген жұмыс тораптарының
уақытынан бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.

Механизмдердің дұрыс емес жұмыс істеу себептері: бұрғылау орнында
бұрғылау қондырғысын дұрыс емес монтаждау, жөндеуден кейін
механизмдерді сапасыз құрастыру, бұрғылау және қосалқы операцияларды
орындау барысында механизмдерге ұқыпсыз қызмет көрсету және күтім
жасау, үйкелетін бөлшектерді уақтылы немесе жеткіліксіз майлау және ақыр
соңында механизмнің жұмысындағы оның бөлшектерінің табиғи тозуы
салдарынан бұзылулар.

Бұрғылау тәжірибесінде бұрғылау станоктарының жұмысында келесі
қалыптан тыс мәселелер белгіленеді:

1. Іргетадағы станоктың дірілі. Мұның себебі іргетастың
қанағаттанғысыз төсектелуі, іргетас бұрандамаларын бекітудің әлсіреуі,
іргетасқа орнақты монтажсыз орнату, ұңғыманың сағасы мен мұнараның
кронблокы арасындағы орталықтылықтың болмауы болуы мүмкін.
Ақаулықтың сипатына байланысты бұрғылау станогының және басқа да
механизмдердің деңгей бойынша орналасуының көлденеңдігін (екі өзара

  
 



174

перпендикулярлы жазықтықтағы деңгеймен өлшеу) тексеру, фундаменттік
болттардың гайкалары мен контргайкаларын қосымша бекіту керек.
Кронблок орталықтары мен ұңғыма сағасының сәйкес келмеуі бұрғылау
қондырғысын қажетті бағытта жылжыту және кейіннен копра (мачта)
орталықтары мен ұңғыманың толық сәйкес келуін тіктеумен тексеру
жолымен жойылады. Жеке орнатылған мұнарада алдымен ұңғымадағы
бағыттаушы құбырдың ортасы бойынша копрдың орналасуын салыстырып
тексеру керек (егер орталықтардың сәйкес келмеуі бұрғылау барысында
анықталса). Копрдың негізінде аяқтар арасындағы диагональ бойынша тығыз
тартылған бауларды бекіту. Содан кейін копрды қажетті бағытта ауыстыру
арқылы ұңғыманың сағасына бағыттаушы құбырдың ортасымен баулардың
қиылысу нүктесінің толық сәйкес келуіне қол жеткізу. Кронблокты дұрыс
орнатқанда, тіктеуіш мұнара негізіндегі баулардың қиылысу нүктесімен
сәйкес келеді. Егер мұндай сәйкестік болмаса, онда кронблокты бірнеше
жылжыту керек (егер копрдың жоғарғы рамасының конструкциясы және
кронблок бекітпесінің мұндай орын ауыстыруға жол берсе) немесе копрдың
аяқтарының орналасуын олардың түбіне металл төсемдерді орнату арқылы
реттеу керек.

2. Тежегіш пен тежегіш таспалардың жұмысындағы нормаланбаған
жағдайлар. Станоктың тежегіш құрылғысының қалыптан тыс жұмысының
себептері: тежегіш жүйесінің бөлшектерін дұрыс құрастыру және олардың
өзара жұмысын дәл емес реттеу (тежегіш қалыптары барабанның тегерінде
тежеудің қажетті күшін қамтамасыз етпейді не олар тежеуді тоқтату кезінде
тежегіш тегерінің бетінен шықпайды); майдың немесе судың тежегіш
қалыптарына түсуі; жұмыс процесінде тежегіш бөлшектерін бекітудің
әлсіреуі.

3. Сальникті тығыздағыштарды әзірлеу және мойынтіректердің
корпустарынан майды өткізу және-гидравликалық жүйенің
қосылыстарындағы тығыздық арқылы.

4. Бұрғылау құбырларын қысқыш бұрандамалар мен плашкаларды
өңдеу салдарынан станок шпинделінің қысқыш патрондарында бұрау.

5. Қозғалатын бөлшектерді, мысалы, айналдырғыштың гидравликалық
цилиндрлерінің штоктарын және т. б.

6. Қозғалатын бөлшектердің мойынтіректерін тиісті нормадан жоғары
қыздыру.

Біз сипаттаған бұрғылау агрегаттары үшін ортақ болып табылатын
маңызды механизмдер мен тораптардың негізгі ақауларын қарастырамыз
және оларды жою тәсілдерін баяндаймыз.

3.1.5  Бұрғылау қондырғыларының негізгі тораптарын құрастыру
және бөлшектеу тәртібі

Күрделі жөндеу кезінде машина технологиялық сұлбаға сәйкес
толығымен бөлшектеледі, онда алдымен модульдерді блоктарға, түйіндерге,
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перпендикулярлы жазықтықтағы деңгеймен өлшеу) тексеру, фундаменттік
болттардың гайкалары мен контргайкаларын қосымша бекіту керек.
Кронблок орталықтары мен ұңғыма сағасының сәйкес келмеуі бұрғылау
қондырғысын қажетті бағытта жылжыту және кейіннен копра (мачта)
орталықтары мен ұңғыманың толық сәйкес келуін тіктеумен тексеру
жолымен жойылады. Жеке орнатылған мұнарада алдымен ұңғымадағы
бағыттаушы құбырдың ортасы бойынша копрдың орналасуын салыстырып
тексеру керек (егер орталықтардың сәйкес келмеуі бұрғылау барысында
анықталса). Копрдың негізінде аяқтар арасындағы диагональ бойынша тығыз
тартылған бауларды бекіту. Содан кейін копрды қажетті бағытта ауыстыру
арқылы ұңғыманың сағасына бағыттаушы құбырдың ортасымен баулардың
қиылысу нүктесінің толық сәйкес келуіне қол жеткізу. Кронблокты дұрыс
орнатқанда, тіктеуіш мұнара негізіндегі баулардың қиылысу нүктесімен
сәйкес келеді. Егер мұндай сәйкестік болмаса, онда кронблокты бірнеше
жылжыту керек (егер копрдың жоғарғы рамасының конструкциясы және
кронблок бекітпесінің мұндай орын ауыстыруға жол берсе) немесе копрдың
аяқтарының орналасуын олардың түбіне металл төсемдерді орнату арқылы
реттеу керек.

2. Тежегіш пен тежегіш таспалардың жұмысындағы нормаланбаған
жағдайлар. Станоктың тежегіш құрылғысының қалыптан тыс жұмысының
себептері: тежегіш жүйесінің бөлшектерін дұрыс құрастыру және олардың
өзара жұмысын дәл емес реттеу (тежегіш қалыптары барабанның тегерінде
тежеудің қажетті күшін қамтамасыз етпейді не олар тежеуді тоқтату кезінде
тежегіш тегерінің бетінен шықпайды); майдың немесе судың тежегіш
қалыптарына түсуі; жұмыс процесінде тежегіш бөлшектерін бекітудің
әлсіреуі.

3. Сальникті тығыздағыштарды әзірлеу және мойынтіректердің
корпустарынан майды өткізу және-гидравликалық жүйенің
қосылыстарындағы тығыздық арқылы.

4. Бұрғылау құбырларын қысқыш бұрандамалар мен плашкаларды
өңдеу салдарынан станок шпинделінің қысқыш патрондарында бұрау.

5. Қозғалатын бөлшектерді, мысалы, айналдырғыштың гидравликалық
цилиндрлерінің штоктарын және т. б.

6. Қозғалатын бөлшектердің мойынтіректерін тиісті нормадан жоғары
қыздыру.

Біз сипаттаған бұрғылау агрегаттары үшін ортақ болып табылатын
маңызды механизмдер мен тораптардың негізгі ақауларын қарастырамыз
және оларды жою тәсілдерін баяндаймыз.

3.1.5  Бұрғылау қондырғыларының негізгі тораптарын құрастыру
және бөлшектеу тәртібі

Күрделі жөндеу кезінде машина технологиялық сұлбаға сәйкес
толығымен бөлшектеледі, онда алдымен модульдерді блоктарға, түйіндерге,

  
 

қосалқы тораптарға бөлшектеуді, содан кейін әр түйінді бөліктерге
бөлшектеуді қамтамасыз ететін операциялардың салдары көрсетіледі.

Ағымдағы жөндеу кезінде бөлшектері жөндеуді немесе ауыстыруды
қажет ететін тораптар ғана бөлшектеуге жатады. Жөндеу көлеміне
байланысты жабдықты бөлшектеуді бір жұмыс орнында бір бригада
жүргізеді немесе жеке агрегаттарды бөлшектеу бойынша қосымша жұмыс
орындары құрылады.

Бөлшектеу жұмыстарын қысқа мерзімде орындау және сонымен бірге
тораптар мен бөлшектерді бұзылулардан қорғау үшін оларды дұрыс төсеу
қажет. Машиналардың ауыр және көлемді тораптары мен бөлшектері
бригаданың жұмысына кедергі жасамайтындай және өту жолдарын
бөгемейтіндей етіп бөлшектеу орнына тұғырықтар мен ағаш төсемдерге
қойылады немесе қойылады. Машинадан алынған басқа бөлшектер арнайы
тіректерге орналастырылады, олар бір-бірінің үстіне бөлшектерді жууға
арналған арбаларға орнатылуы мүмкін. Бөлшектерді орналастырудың бұл
әдісі тасымалдау кезінде бөлшектердің бір-біріне жанасуы мен соққыларын,
демек, олардың зақымдалуын болдырмайды.

Салмағы аз және өзара сынуды тудырмайтын бекіту бөлшектері
жәшіктерге салынады. Осы тұғырықтардағы бөлшектерді жуғаннан кейін
бақылауға (ақаулыққа) жеткізіледі. Бөлшектерді бөлшектеу кезінде белгі
өтеді. Бұл жеке жөндеу кезінде барлық бөлшектер үшін қажет, егер машина
өзінің қалпына келтірілген бөліктерінен жиналған болса. Агрегаттық жөндеу
әдісі кезінде белгі жұмыс істеп тұрған бөлшектердің жұбы үшін немесе
бөлшектердің дұрыс өзара жағдайын бекіту үшін қажет. Бөлшектерді
белгілеудің келесі әдістері бар: болат стигма (әріптер, сандар, керн),
электрограф немесе электр стигмасы, қышқыл стигмасы және бояу. Егер
таңбалау жұмыс бетін бұзбаса және бөлікті деформацияламаса,
қатайтылмаған бөлшектерді таңбалаңыз. Басқа әдістер қатайтылған
бөлшектерге де жарамды. Қышқыл таңбаны қышқылға малынған резеңке
штамппен, одан әрі кальцийленген соданың 10% ерітіндісімен
бейтараптандырады.

Ең көп таралған бөлшектерді және қолданылатын құралдарды
бөлшектеу ерекшеліктерін қарастырыңыз.

Бұрандалы қосылыстар. Егер бұрандалы ұшы бүлінсе, бөлшектеу
алдында бұрандалы кесуді түзету керек.Агрессивті ортада жұмыс істейтін
бұрандалы қосылыстар коррозияға ұшырайды, бұл оларды бөлшектеуді
қиындатады, өйткені бұралу сәті қолайсыз болады. Мұндай қосылыстар
керосинмен жуылады, ал кейбір жағдайларда түйін керосинмен ваннаға біраз
уақыт батырылады. Жіпке еніп, керосин үйкеліс коэффициентін азайтады.
Бұрап шығарар алдында (оң, сол) кесу бағытына көз жеткізу керек, сонда
қорғасын бөлшектерін жол берілмейтін бұрау сәтімен деформацияламау
керек.

Көбінесе бөлшектерді бөлу балғамен жеңіл және жиі соғу арқылы, ал
кейбір жағдайларда торапты ыстық сумен, бумен жылыту немесе (егер соғу
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қаупі болмаса) дәнекерлеу лампасының немесе оттегі-газ қыздырғышының
ашық жалынымен жеңілдетіледі.

Бөлшектерді бұрамас бұрын, өздігінен бұралуға қарсы құралды
ажырату керек: бекіткіш бұранданы бұрап алу, бекіткіш шайбаның
антеннасын бүгу, шплинтті шығару, контргайканы бұрап алу және т.б. бұрау
кезінде құбырларды кілттің иығын ұзарту үшін қолдануға тыйым салынады,
өйткені бұралудың қолайсыз сәті гайкалар мен болттар мен шпилькалардың
қырларының бұзылуына әкеледі. Сынған түйреуіштерді алу үшін келесі
әдістер қолданылады: егер түйреуіш бетінен шығып кетсе, оның жоғарғы
бөлігінде бұрағыштың астындағы ойық кесіледі немесе ішкі диаметрі
бойынша гайканың сынған ұшына дәнекерленген; егер сым ұяға жасырылса,
онда тесік бұрғыланады, сол жақ жіп кесіліп, экстрактор бұралып, оны бұрап
бұрап бұраңыз. Егер осы әдістермен түйреуішті бұрау мүмкін болмаса, ол
бұрғыланады.

Ұқсас әдістермен бұрағыштың астындағы бүлінген ойығы бар немесе
сынған басы бар бұрандаларды алып тастауға болады. Бұранданың ойығы
жарамсыз айналу моментімен, сондай-ақ ойықтың ұзындығы мен еніне
сәйкес келетін бұрағыштың дұрыс таңдалмауымен бұзылуы мүмкін. Жөндеу
кәсіпорындарында мүйізді және әсіресе әмбебап (ажыратылатын) кілттерді
қолдануды шектеу керек, өйткені олармен жұмыс істеу тиімділігі төмен,
сонымен қатар олар болттар мен жаңғақтардың қырларын тез тоздырады.
Неғұрлым ұтымды көлбеу, бұралмалы кілттер, сондай-ақ ілмек және ілмек
ұштары бар кілттер. Ең үлкен өнімділікке пневматикалық және электрлік
бұрандаларды қолдану арқылы қол жеткізіледі. Түйреуіштерді бұрау үшін
контргайкаларды қолданбау үшін арнайы жақтау кілттерін қолданыңыз.

Керілген цилиндрлік қосылыстар. Егер қондырмаларда саңылаумен
жалғанған білік-төлке класының бөлшектерін бөлшектеу қиындық
тудырмаса, онда тартқышпен қосылыстарды бөлшектеу айтарлықтай
сығымдау күштерін құра алатын арнайы құрылғыларды қолдануды талап
етеді.

Мұндай құрылғыларға тұтқыш, бұрандалы және гидравликалық
престер кіреді, оларды қолдану әрдайым мүмкін емес, сонымен қатар әртүрлі
тартқыштар. Бұл құрылғылар мойынтіректерді, муфталарды, редукторларды,
доңғалақтарды, жеңдерді, піспектік сорғыларды және т. б.

Сығымдау күші бұрандалы гайка жүйесімен жасалады. Күш-жігердің
едәуір мөлшері жұмыс жіптерін қолдануды қажет етеді. Бұрандалы
тартқыштар мен престер машиналардың механизмдерін соққыларсыз
бөлшектеуге мүмкіндік береді, соның арқасында бөлшектер зақымданудан
қорғалады, ал бөлшектеу жұмыстары салыстырмалы түрде тез орындалады.

Ыстық қондырмамен қосылған бөлшектерді бөлшектеу кезінде престер
мен қуатты тартқыштар қолданылады. Буындарды бөлшектеу сыртқы бөлікті
қыздыруды жеңілдетеді. Егер бөлшектеу мүмкін болмаса, сыртқы бөлік
өңдеу арқылы жойылады.
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қаупі болмаса) дәнекерлеу лампасының немесе оттегі-газ қыздырғышының
ашық жалынымен жеңілдетіледі.

Бөлшектерді бұрамас бұрын, өздігінен бұралуға қарсы құралды
ажырату керек: бекіткіш бұранданы бұрап алу, бекіткіш шайбаның
антеннасын бүгу, шплинтті шығару, контргайканы бұрап алу және т.б. бұрау
кезінде құбырларды кілттің иығын ұзарту үшін қолдануға тыйым салынады,
өйткені бұралудың қолайсыз сәті гайкалар мен болттар мен шпилькалардың
қырларының бұзылуына әкеледі. Сынған түйреуіштерді алу үшін келесі
әдістер қолданылады: егер түйреуіш бетінен шығып кетсе, оның жоғарғы
бөлігінде бұрағыштың астындағы ойық кесіледі немесе ішкі диаметрі
бойынша гайканың сынған ұшына дәнекерленген; егер сым ұяға жасырылса,
онда тесік бұрғыланады, сол жақ жіп кесіліп, экстрактор бұралып, оны бұрап
бұрап бұраңыз. Егер осы әдістермен түйреуішті бұрау мүмкін болмаса, ол
бұрғыланады.

Ұқсас әдістермен бұрағыштың астындағы бүлінген ойығы бар немесе
сынған басы бар бұрандаларды алып тастауға болады. Бұранданың ойығы
жарамсыз айналу моментімен, сондай-ақ ойықтың ұзындығы мен еніне
сәйкес келетін бұрағыштың дұрыс таңдалмауымен бұзылуы мүмкін. Жөндеу
кәсіпорындарында мүйізді және әсіресе әмбебап (ажыратылатын) кілттерді
қолдануды шектеу керек, өйткені олармен жұмыс істеу тиімділігі төмен,
сонымен қатар олар болттар мен жаңғақтардың қырларын тез тоздырады.
Неғұрлым ұтымды көлбеу, бұралмалы кілттер, сондай-ақ ілмек және ілмек
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бұрандаларды қолдану арқылы қол жеткізіледі. Түйреуіштерді бұрау үшін
контргайкаларды қолданбау үшін арнайы жақтау кілттерін қолданыңыз.

Керілген цилиндрлік қосылыстар. Егер қондырмаларда саңылаумен
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сығымдау күштерін құра алатын арнайы құрылғыларды қолдануды талап
етеді.
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Сығымдау күші бұрандалы гайка жүйесімен жасалады. Күш-жігердің
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қыздыруды жеңілдетеді. Егер бөлшектеу мүмкін болмаса, сыртқы бөлік
өңдеу арқылы жойылады.

  
 

Машинаны құрастыру оның технологиялық сызбасын құрастырудан
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қабілеттілігін сақтау үшін жоспарлы тәртіппен жүргізілетін күту, қадағалау
және жөндеу жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың жиынтығы
болып табылатын жоспарлы алдын ала жөндеу жүйесі қолданылады.
Осындай жүйенің арқасында машиналарды кесте бойынша жөндеу үшін
алдын-ала тоқтату жоспарлануда, қосалқы бөлшектер, материалдар және т. б.
дайындалады.

Технологиялық жабдықты жоспарлы-профилактикалық жөндеу жүйесі
келесі негізгі белгілермен сипатталады.
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1. Жабдық жоспарлы тәртіппен, жұмыс істеген машина-сағаттардың
белгілі бір саны арқылы немесе белгіленген жұмыс істеу нормасына сәйкес
күнтізбелік күндермен жөнделеді.

2. Тиісті түрдегі кезек-кезек жоспарланған жөндеудің белгілі бір саны
мезгіл-мезгіл қайталанатын жөндеу циклін құрайды.

3. Әрбір жоспарлы кезеңдік жөндеу оның жөндеу алдындағы кезеңде
пайдалану нәтижесі болып табылатын жабдықтың тозуын толықтыратын
көлемде жүзеге асырылады; ол жабдықтың келесі жоспарлы жөндеуге дейінгі
қалыпты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс, оның мерзімі белгілі, алдын ала
белгіленген уақыт аралығы арқылы басталады.

4. Мерзімді жоспарлы жөндеулер арасында әр машина жүйелі түрде
техникалық тексеруден өтеді, оның барысында ұсақ ақаулар жойылады,
механизмді реттеу, тазарту және майлау жүзеге асырылады, сонымен қатар
тозғандарды ауыстыруға дайын бөлшектердің номенклатурасын анықтайды.

Жоспарлы-алдын алу жөндеу жүйесі-жөндеу жұмыстарының көлемі
мен күрделілігіне байланысты ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын
жүргізуді көздейді.

Күрделі жөндеу нәтижесінде жабдықтың техникалық сипаттамасы
толығымен қалпына келтіріледі.

Жоспардан тыс жөндеу-жабдықтың апатынан туындаған немесе
жоспарда көзделмеген жөндеу.

Жабдықты тұрақты техникалық ақаусыздықта және пайдалану
әзірлігінде ұстау, сондай-ақ авариялар мен бұзылулардың алдын алу үшін
техникалық қызмет көрсету жүйесі қажет. Техникалық қызмет көрсету
техникалық шарттар мен паспорттарда көрсетілген жабдықты пайдалану
ережелерінің орындалуын бақылауды, жабдықтың техникалық жағдайын
тексеруді, кішігірім ақауларды жоюды және кезекті жоспарлы жөндеу
кезінде орындалатын дайындық жұмыстарының көлемін анықтауды
қамтиды.

Бұрғылау және пайдалану жабдығы үшін техникалық қызмет
көрсетудің мынадай түрлері белгіленеді.

1. Жабдықты монтаждау аяқталғаннан кейін оны пайдалану
басталғанға дейін барлық қосылыстарды тексеру, сыртқы тексеру, сондай-ақ
жабдықтар мен аспаптардың жұмыс қабілеттілігін тексеру жүргізіледі.

2. Қысқа мерзімді аялдамалар кезінде, егер жұмыс істеген сағаттардың
саны бойынша жабдық неғұрлым күрделі техникалық қызмет көрсетуге
жатпаса, сыртқы тексеру жүргізеді және қызмет көрсетуші персонал байқаған
ақауларды жояды.

3. Техникалық қызмет көрсетудің мерзімді түрлері белгілі бір жұмыс
уақыты арқылы жүзеге асырылады. Техникалық қызмет көрсетудің бірдей
мерзімді түрлерінің көлемі бір-біріне тең, әрбір келесі қызмет түрінің көлемі
алдыңғы түрдің көлемін қамтиды.

Техникалық қызмет көрсетудің мерзімді түрлерінде көп еңбекті қажет
ететін жұмыстар орындалады: сүзгілерді жуу, ауысым майлау, шина-
пневматикалық муфталарды ауыстыру және т. б.
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Жабдыққа дұрыс ұйымдастырылған техникалық қызмет көрсету
жөндеу кезеңінде тораптар мен бөлшектердің сынуы мен істен шығуына
байланысты оның тоқтап қалуын едәуір азайтады. Жөндеу кезеңі-бұл екі
кезекті жоспарланған жөндеу арасындағы жабдықтың жұмыс кезеңі.

Жөндеу циклы-жабдық жұмысының ең аз қайталанатын кезеңі, оның
барысында белгілі бір ретпен техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің
белгіленген түрлері, яғни екі күрделі жөндеу арасындағы жабдықтың жұмыс
кезеңі орындалады. Жөндеу циклінің құрылымы - бұл жөндеу циклінің бүкіл
кезеңінде белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір ретпен орындалатын
жұмыс көлемінде ерекшеленетін жөндеу түрлерінің кезектесу сұлбасы.

Жабдықтың әр түрі үшін пайдалану және жөндеу кезінде физикалық
және моральдық тозу нәтижесінде оны пайдалану және жөндеу мүмкін емес
және экономикалық жағынан тиімсіз болатын сәт пайда болады.

Машинаның физикалық тозуы оның әртүрлі элементтерінің
бұзылуының нәтижесі болып табылады, сондықтан машина оған қойылатын
талаптарды қанағаттандыруды тоқтатады.

Моральдық тозу-бұл технологиялық прогрестің әсерінен қолданыстағы
жабдықтар құнының төмендеуі. Оның екі нысаны моральдық тозу:

- сол дизайндағы машиналар арзанырақ көбейе бастағанда,
қолданыстағы құнын жоғалту;

- машиналардың жетілдірілген конструкцияларының пайда болуына
байланысты Қолданыстағы жабдықтардың тозуы.
Машинаны пайдалануға беру басталғаннан бастап оны есептен

шығаруға дейінгі, күнтізбелік уақыт жылдарында өлшенетін кезең қызмет
мерзімі деп аталады. Жабдықтың қызмет ету мерзімі амортизация
нормаларына тығыз байланысты.

3.1.7 Бұрғылау қондырғылары мен тау-кен жабдықтарының
негізгі ақаулықтары

Жөнделетін жабдықтың бөлшектерін жуғаннан және кептіргеннен
кейін олардың тозу дәрежесін және кейіннен пайдалану мүмкіндігін, көбінесе
бөлшектердің істен шығу себептерін, мысалы, құрастыру ақауы, дұрыс
жұмыс істемеу, майлаудың болмауы және т. б. анықтау үшін техникалық
жағдай бақыланады. Бақылау және ақаулық кезінде кестелер немесе карталар
түрінде арнайы әзірленген техникалық шарттар басшылыққа алынады, онда
осы бөлікте пайда болуы мүмкін ақаулар тізімделеді, оларды анықтау
әдістері, бақылау-өлшеу құралдары, номиналды, рұқсат етілген және шекті
саңылаулар, тартулар және т. б.

Бақылау процесінде барлық бөлшектер бес топқа сұрыпталады және
тиісті бояумен таңбаланады:

- жарамды-жасыл;
- тек жаңа немесе номиналды өлшемге дейін бөлшектермен жұптасқан

кезде жарамды-сары;
- осы кәсіпорында жөндеуге жататын – ақ;
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- мамандандырылған кәсіпорындарда жөндеуге жататын – көк;
- жарамсыз немесе жарамсыз – қызыл.
Жарамды бөлшектер жинақтау бөліміне немесе қоймаға

тасымалданады. Жөнделетін бөлшектер жөндеуді күтіп тұрған бөлшектер
қоймасына жіберіледі. Ақаулы бөлшектер сынықтарға өткізіледі немесе
басқа бөлшектерді жасау үшін материал ретінде ішінара қолданылады. Тозуы
рұқсат етілген нормалардан аспайтын бөлшектерді жарамсыз етуге тыйым
салынады. Қабылдамау себептері келесі факторлармен анықталады:

сонымен, иінді біліктер үшін белгілі шектен кейін олардың мойындары
мөлшерінің азаюы беріктіктің төмендеуі нәтижесінде жол берілмейтін болуы
немесе қосымша беттің жол берілмейтін қалыңдауын тудыруы мүмкін;
бөлшектердің мөлшерін азайту машина өнімділігінің төмендеуімен,
механикалық шығындардың жоғарылауымен, отын шығынымен, майлаумен
және т. б.

Бөлшектерді бақылау белгілі бір ретпен орындалады. Ең алдымен,
ақаулар анықталады, олар көбінесе бөлік жарамсыз болады, мысалы,
жарықтар, раковиналар және т.б. егер бар болса, бұл бөліктің қалған
ақаулары тексерілмейді.

Жарамсыз тозулар мен ақаулар олардың сипатына қарай мынадай
тәсілдермен анықталады:

- бөлшектерді сыртқы тексеру арқылы жарықтар, сынықтар, иілу
немесе бұралудың қалдық деформациялары сияқты көзге көрінетін ақаулар
анықталады;

- түрту арқылы көрінбейтін ақаулар анықталады-түйреуіштердің,
түйреуіштердің немесе жарықтардың болмауы, бұл жағдайда бөлшектің
дыбысы дірілдейді;

- сынау арқылы люфтердің болуы, мойынтіректердің айналу жеңілдігі
немесе редукторларды шлиц біліктері бойынша жылжыту мүмкіндігі және т.
б. анықталады.;

- әмбебап немесе арнайы өлшеу құралымен өлшеу арқылы сопақша,
конус және рұқсат етілген өлшемдер анықталады;

- арнайы құрылғылар, мысалы, серіппенің серпімділігін анықтайды;
- дефектоскопиямен (магниттік, люминесцентті, ультрадыбыстық,

рентген сәулелерімен) көрінбейтін ақаулар анықталады;
- арнайы стендтерде гидравликалық және пневматикалық сынау

арқылы әртүрлі бөлшектердің герметикалығын тексереді.
Бөлшектердің тозу дәрежесі машина жасауда қолданылатын өлшеу

құралдарымен анықталады.
Өлшенетін бөліктің дәлдігіне байланысты өлшеу құралдарын дұрыс

таңдау үлкен практикалық мәнге ие.
Өлшеу құралдарының шекті қателіктері бақыланатын бөліктің рұқсат

етуінен аз болуы керек. Сонымен, 0,015—0,05 мм рұқсат етілген кезде
микрометрлер қолданылады, 0,05— 0,2 мм рұқсат етілген кезде 0,02 мм
есептеумен калиппер қолдану керек, 0,2—0,5 мм рұқсат етілген кезде 0,1 мм
есептеумен таңдалады.
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- мамандандырылған кәсіпорындарда жөндеуге жататын – көк;
- жарамсыз немесе жарамсыз – қызыл.
Жарамды бөлшектер жинақтау бөліміне немесе қоймаға

тасымалданады. Жөнделетін бөлшектер жөндеуді күтіп тұрған бөлшектер
қоймасына жіберіледі. Ақаулы бөлшектер сынықтарға өткізіледі немесе
басқа бөлшектерді жасау үшін материал ретінде ішінара қолданылады. Тозуы
рұқсат етілген нормалардан аспайтын бөлшектерді жарамсыз етуге тыйым
салынады. Қабылдамау себептері келесі факторлармен анықталады:

сонымен, иінді біліктер үшін белгілі шектен кейін олардың мойындары
мөлшерінің азаюы беріктіктің төмендеуі нәтижесінде жол берілмейтін болуы
немесе қосымша беттің жол берілмейтін қалыңдауын тудыруы мүмкін;
бөлшектердің мөлшерін азайту машина өнімділігінің төмендеуімен,
механикалық шығындардың жоғарылауымен, отын шығынымен, майлаумен
және т. б.

Бөлшектерді бақылау белгілі бір ретпен орындалады. Ең алдымен,
ақаулар анықталады, олар көбінесе бөлік жарамсыз болады, мысалы,
жарықтар, раковиналар және т.б. егер бар болса, бұл бөліктің қалған
ақаулары тексерілмейді.

Жарамсыз тозулар мен ақаулар олардың сипатына қарай мынадай
тәсілдермен анықталады:

- бөлшектерді сыртқы тексеру арқылы жарықтар, сынықтар, иілу
немесе бұралудың қалдық деформациялары сияқты көзге көрінетін ақаулар
анықталады;

- түрту арқылы көрінбейтін ақаулар анықталады-түйреуіштердің,
түйреуіштердің немесе жарықтардың болмауы, бұл жағдайда бөлшектің
дыбысы дірілдейді;

- сынау арқылы люфтердің болуы, мойынтіректердің айналу жеңілдігі
немесе редукторларды шлиц біліктері бойынша жылжыту мүмкіндігі және т.
б. анықталады.;

- әмбебап немесе арнайы өлшеу құралымен өлшеу арқылы сопақша,
конус және рұқсат етілген өлшемдер анықталады;

- арнайы құрылғылар, мысалы, серіппенің серпімділігін анықтайды;
- дефектоскопиямен (магниттік, люминесцентті, ультрадыбыстық,

рентген сәулелерімен) көрінбейтін ақаулар анықталады;
- арнайы стендтерде гидравликалық және пневматикалық сынау

арқылы әртүрлі бөлшектердің герметикалығын тексереді.
Бөлшектердің тозу дәрежесі машина жасауда қолданылатын өлшеу

құралдарымен анықталады.
Өлшенетін бөліктің дәлдігіне байланысты өлшеу құралдарын дұрыс

таңдау үлкен практикалық мәнге ие.
Өлшеу құралдарының шекті қателіктері бақыланатын бөліктің рұқсат

етуінен аз болуы керек. Сонымен, 0,015—0,05 мм рұқсат етілген кезде
микрометрлер қолданылады, 0,05— 0,2 мм рұқсат етілген кезде 0,02 мм
есептеумен калиппер қолдану керек, 0,2—0,5 мм рұқсат етілген кезде 0,1 мм
есептеумен таңдалады.

  
 

Барлық жарамсыз белгілердің ішінен жасырын ақауларды анықтау
қиын (ұсақ жарықтар, ішкі қабықтар және т.б.). Алайда, отандық индустрия
осы ақауларды анықтауға жеткілікті қаражат шығарады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жоспарлы алдын ала жөндеу жүйесінің негізгі ережелері қандай?
2. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету қандай жұмыстарды

қамтиды?
3. Ағымдағы жөндеу дегеніміз не және оның ерекшеліктері қандай?
4. Күрделі жөндеу дегеніміз не?
5. Жоспардан тыс жөндеу дегеніміз не?
6. Жабдықты жөндеу процесі қандай технологиялық операциялардан

тұрады?
7. Жеке және түйінді жөндеу әдістерінің ерекшеліктері қандай?
8. Жабдықты бөлшектеуге қандай негізгі талаптар қойылады?
9. Ақауды анықтау кезінде бөлшектерді бақылаудың негізгі әдістері

қандай?

3.1.8 Қажетті сайман таңдау

Таңдалған құрал бұрғылау қондырғысының әлеуетін толық ашуға және
әр түрлі жұмыстардың толық спектрін барынша тиімді орындауға мүмкіндік
береді. Қазіргі нарықта ұсынылған Бұрғылау құралдарының ассортиментімен
танысамыз.

Бұрғылау құралына бұрғылау жұмыстары барысында (топырақтың
бұзылуы, ұңғымалардың тұрақтануы және т.б.) жекелеген операцияларды
орындауға мүмкіндік беретін құрылғылар мен механизмдер жатады. Қазіргі
заманғы бұрғылау қондырғысы бұрғылау құралының үлкен спектрімен
қолдануға жарамды, бұл оны бір уақытта әртүрлі салаларда (құрылыс,
геологиялық барлау, суға ұңғымалар жасау) қолдануға және жұмыс
барысында мезгіл-мезгіл туындайтын авариялық жағдайларды сәтті шешуге
мүмкіндік береді.

Сурет 3.1.8.1 - Бұрғылау құралдары
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Қазіргі заманғы бұрғылау құралының кең алуан түрлілігі мақсатына
байланысты төрт санатқа бөлінеді. Әрбір топтың ерекшелігімен және оған
кіретін құрылғылармен толығырақ танысамыз.

1. Технологиялық құрал
Ұңғымаларды жасау, жыныстың үлгілерін іріктей отырып бұрғылау,

геологиялық барлау және құрылыс жұмыстары барысында қолданылады,
бұрғылау жабдығына монтаждалады. Құрал-сайманның негізгі жиынтығы
бұрғылау снаряды деп аталады. Бұрғылау технологиясына байланысты
бұрғылау снаряды колонкалы, дірілді, соққылы және т. б. болуы мүмкін.

Сурет 3.1.8.2 - Бұрғылау жұмыстарын жүргізуге арналған шнектер

Бұрғылау снарядының өлшемдері ұңғыманың диаметріне байланысты
таңдалады. Құралдың құраушы снарядын таңдау үшін барлық ірі бұрғылау
жабдықтарын өндірушілер ұстанатын бірыңғай стандартты өлшем кестесі
қолданылады.

Негізгі қолдану салалары:
- Топырақтың механикалық бұзылуы;
- Ұңғыманың диаметрін оның қабырғаларын бұзу арқылы өзгерту;
- Цемент негіздерін, металл құрылымдарын және т.б. бұрғылау;
- Тау жынысын бұзатын құрылғы мен жердегі бұрғылау машинасы

арасындағы байланысты қамтамасыз ету;
- Түсіру және көтеру операциялары;
- Жыныстарды бұзуға арналған құралды ауыстыру.
Технологиялық құралдың кіші түрлері:
Бұрғылау құбыры (штанга) – болаттан жасалған және соңында

бұрандасы бар, бұрғылау машинасы мен ұңғымаға батырылған топырақты
бұзатын құрылғы арасында байланыс орнатуға мүмкіндік береді.
Құбырлардың арнайы модельдері бұрғылау бағанасын көтерумен бір уақытта
бетон ерітіндісін беруге мүмкіндік береді;

Бұрғылау шнегі-Болат таспамен оралған бұрғылау құбыры бұрғылау
кезінде тау жынысын кенжардан тікелей алып тастауға мүмкіндік береді.
Борпылдақ жыныстарда қолданылады;

Тау жыныстарын бұзатын құралдар (бұрғылау қашауы, бұрғылау
коронкасы) – бұрғылау кезінде топырақты тікелей бұзу үшін қолданылады.
Әр түрлі модификациядағы бұрғылау кескішін кез-келген танымал
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Қазіргі заманғы бұрғылау құралының кең алуан түрлілігі мақсатына
байланысты төрт санатқа бөлінеді. Әрбір топтың ерекшелігімен және оған
кіретін құрылғылармен толығырақ танысамыз.

1. Технологиялық құрал
Ұңғымаларды жасау, жыныстың үлгілерін іріктей отырып бұрғылау,

геологиялық барлау және құрылыс жұмыстары барысында қолданылады,
бұрғылау жабдығына монтаждалады. Құрал-сайманның негізгі жиынтығы
бұрғылау снаряды деп аталады. Бұрғылау технологиясына байланысты
бұрғылау снаряды колонкалы, дірілді, соққылы және т. б. болуы мүмкін.

Сурет 3.1.8.2 - Бұрғылау жұмыстарын жүргізуге арналған шнектер

Бұрғылау снарядының өлшемдері ұңғыманың диаметріне байланысты
таңдалады. Құралдың құраушы снарядын таңдау үшін барлық ірі бұрғылау
жабдықтарын өндірушілер ұстанатын бірыңғай стандартты өлшем кестесі
қолданылады.

Негізгі қолдану салалары:
- Топырақтың механикалық бұзылуы;
- Ұңғыманың диаметрін оның қабырғаларын бұзу арқылы өзгерту;
- Цемент негіздерін, металл құрылымдарын және т.б. бұрғылау;
- Тау жынысын бұзатын құрылғы мен жердегі бұрғылау машинасы

арасындағы байланысты қамтамасыз ету;
- Түсіру және көтеру операциялары;
- Жыныстарды бұзуға арналған құралды ауыстыру.
Технологиялық құралдың кіші түрлері:
Бұрғылау құбыры (штанга) – болаттан жасалған және соңында

бұрандасы бар, бұрғылау машинасы мен ұңғымаға батырылған топырақты
бұзатын құрылғы арасында байланыс орнатуға мүмкіндік береді.
Құбырлардың арнайы модельдері бұрғылау бағанасын көтерумен бір уақытта
бетон ерітіндісін беруге мүмкіндік береді;

Бұрғылау шнегі-Болат таспамен оралған бұрғылау құбыры бұрғылау
кезінде тау жынысын кенжардан тікелей алып тастауға мүмкіндік береді.
Борпылдақ жыныстарда қолданылады;

Тау жыныстарын бұзатын құралдар (бұрғылау қашауы, бұрғылау
коронкасы) – бұрғылау кезінде топырақты тікелей бұзу үшін қолданылады.
Әр түрлі модификациядағы бұрғылау кескішін кез-келген танымал

  
 

технология бойынша бұрғылау үшін пайдалануға болады. Бұрғылау
коронкасы тау жынысының үлгісін алу арқылы айналмалы бұрғылауды
орындауға мүмкіндік береді;

Кеңейткіш-бұрғылау тізбегінің диаметрінен асатын диаметрі бар
ұңғымаларды бұрғылау үшін тау-кен саласында қолданылады;

Колонкалық құбыр-Кернді алу және кернді бөлуді ұйымдастыру үшін
қолданылады;

Бұрғылау қондырғысы-жарылыс жұмыстарына арналған ұңғымаларды
бұрғылау үшін қолданылады, бірнеше бұрғылау штангаларынан тұрады.

2. Көмекші құрал
Бұрғылау жұмыстары процесінде технологиялық құралдармен бірге

қолданылады, кез-келген құрылыс міндеттерін орындау, геологиялық барлау,
құдықтарды бұрғылау және т. б. үшін бұрғылау жабдықтарының базалық
жиынтығына кіреді.

Сурет 3.1.8.3 - Бұрғылау тізбегі үшін бұрғылау құбырларын қосуға арналған
құлыптар

Негізгі қолдану салалары:
- бұрғылау тізбектерін монтаждау және демонтаждау (бұрау жолымен);
- бұрғылау бағанасының әртүрлі бөліктерін салмаққа бекіту, енгізу

және шығару;
- тұрақсыз, бұзылған немесе суланған жыныстарда жұмыс істеу кезінде

ұңғымаларды тұрақтандыру.
Көмекші құралдың кіші түрлері:
Шегендеу құбырлары-ұңғыманың құлау қаупін азайту үшін

қолданылады. Жұмыстар аяқталғаннан кейін шегендеу құбырларын бетіне
шығаруға немесе ұңғымада қосымша арматуралау элементі ретінде
қалдыруға болады;

Бұрғылау құлпы-бұрғылау штангаларын қажетті тереңдікке жеткенге
дейін тізбекке біріктіруге мүмкіндік беретін қосқыш құрылғы. Әдетте
бұрғылау құлпы болаттан жасалған және конустық жіптермен жабдықталған;
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Астарлы шанышқылар-бұрғылау бағанасын бұрау немесе жеке
бұрғылау штангаларын қосу кезінде ұңғыманың аузынан жоғары іліп қоюға
мүмкіндік береді. Бұрғылау құлыпына қосылады;

Топсалы кілттер-бұрғылау құбырларын монтаждау және демонтаждау
үшін. Әрбір кілт екі құбыр өлшемімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді;

Элеваторлар-бұрғылау бағанасын тау жынысын бұзатын құралды
енгізуге және шығаруға арналған құрылғымен байланыстырады. Олар
құбырға орнатылуы, құлыпқа бекітілуі немесе құбырға жіп арқылы қосылуы
мүмкін;

Қамыттар мен құбыр ұстағыштар-шегендеу құбырларын бекіту үшін
қолданылады, негізінен су ұңғымаларын құру кезінде қолданылады;

Башмак үшін шегендеу құбырлар-ұңғымаға батыру кезінде корпустың
төменгі ұшын деформациядан қорғайды

3. Авариялық құрал
Бұрғылау жұмыстары процесінде туындайтын ең көп таралған

авариялық жағдайларды жедел жою үшін қолданылады. Ауқымды бұрғылау
жұмыстарын жүргізу кезінде құрылыс алаңында жиі кездесетін ақауларды
жоюға арналған құрал болуы ұсынылады:

- жыныс бұзатын құрылғыны ажырату және жоғалту;
- бұрғылау бағанасының элементін жырту немесе ұстап алу;
- ажырату немесе прихват жерге қағып орнатылған тізбек құбырлар.
-

Сурет 3.1.8.4 - Шегендеу және колонкалы құбырларды алуға арналған ұстағыш
құралы

Авариялық құралдың кіші түрлері:
Ұстағыш құрал (қоңыраулар, сыпырғыштар және т. б.) – қажет болған

жағдайда ұңғымадан ұсталған бұрғылау бағанасын, ажыратылған құралды
және кез-келген бөгде заттарды алу қажет;

Кескіш құрал (фрезалар, құбыр кескіштер және т. б.) – ұңғыманы бөгде
металл құрылымдарынан тазарту үшін қолданылады;

Күштік құралы (діріл қоздырғыштары, апаттық балғалар және т.б.) –
ұсталған құралдарды механикалық соққылау үшін қолданылады.

4. Арнайы құрал
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Астарлы шанышқылар-бұрғылау бағанасын бұрау немесе жеке
бұрғылау штангаларын қосу кезінде ұңғыманың аузынан жоғары іліп қоюға
мүмкіндік береді. Бұрғылау құлыпына қосылады;

Топсалы кілттер-бұрғылау құбырларын монтаждау және демонтаждау
үшін. Әрбір кілт екі құбыр өлшемімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді;

Элеваторлар-бұрғылау бағанасын тау жынысын бұзатын құралды
енгізуге және шығаруға арналған құрылғымен байланыстырады. Олар
құбырға орнатылуы, құлыпқа бекітілуі немесе құбырға жіп арқылы қосылуы
мүмкін;

Қамыттар мен құбыр ұстағыштар-шегендеу құбырларын бекіту үшін
қолданылады, негізінен су ұңғымаларын құру кезінде қолданылады;

Башмак үшін шегендеу құбырлар-ұңғымаға батыру кезінде корпустың
төменгі ұшын деформациядан қорғайды

3. Авариялық құрал
Бұрғылау жұмыстары процесінде туындайтын ең көп таралған

авариялық жағдайларды жедел жою үшін қолданылады. Ауқымды бұрғылау
жұмыстарын жүргізу кезінде құрылыс алаңында жиі кездесетін ақауларды
жоюға арналған құрал болуы ұсынылады:

- жыныс бұзатын құрылғыны ажырату және жоғалту;
- бұрғылау бағанасының элементін жырту немесе ұстап алу;
- ажырату немесе прихват жерге қағып орнатылған тізбек құбырлар.
-

Сурет 3.1.8.4 - Шегендеу және колонкалы құбырларды алуға арналған ұстағыш
құралы

Авариялық құралдың кіші түрлері:
Ұстағыш құрал (қоңыраулар, сыпырғыштар және т. б.) – қажет болған

жағдайда ұңғымадан ұсталған бұрғылау бағанасын, ажыратылған құралды
және кез-келген бөгде заттарды алу қажет;

Кескіш құрал (фрезалар, құбыр кескіштер және т. б.) – ұңғыманы бөгде
металл құрылымдарынан тазарту үшін қолданылады;

Күштік құралы (діріл қоздырғыштары, апаттық балғалар және т.б.) –
ұсталған құралдарды механикалық соққылау үшін қолданылады.

4. Арнайы құрал

  
 

Көлбеу бұрғылау, деформацияланған ұңғымаларды түзету және басқа
да нақты жұмыстар үшін қажет. Пайдаланудың негізгі саласы-белгілі бір
бағытта бұрғылау кезінде ұңғыманың ішіндегі технологиялық құралдың
дұрыс траекториясын құру.

Сурет 3.1.8.5 - Бұрғылау қондырғысына арналған стабилизатор

Стабилизатор -ұңғыма қабырғаларының зақымдануын болдырмау үшін
қолданылады, қашаудың үстіне орнатылады. Сондай-ақ, ұңғыманы ұстап алу
және қисайту қаупін азайтуға мүмкіндік береді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау құбыры дегеніміз не?
2. Технологиялық құралдың кіші түрлеріне не жатады?
3. Көмекші құралдың кіші түрлеріне не жатады?
4. Авариялық құралдың кіші түрлеріне не жатады?

3.1.9 Жұмыс орнын ұйымдастыру

Жұмыс орны-өндірістің бастапқы және негізгі буыны, оны ұтымды
ұйымдастыру еңбекті ғылыми ұйымдастыру мәселелерінің барлық
жиынтығында өте маңызды. Дәл жұмыс орнында өндіріс процесінің
элементтері - еңбек құралдары, еңбек объектілері және еңбек өзі
біріктіріледі. Жұмыс орнында еңбектің басты мақсаты - өнімді сапалы,
үнемді және уақтылы өндіру немесе белгіленген жұмыс көлемін орындау.

Өндіріс түріне, технологиялық процестің сипаттамаларына, еңбек
функцияларының сипатына, еңбекті ұйымдастыру формаларына және басқа
факторларға байланысты жұмыс орындарының жіктелуі анықталады.
Сонымен, механикаландыру деңгейіне сәйкес жұмыс орындары
автоматтандырылған, механикаландырылған және қол жұмыстары
орындалатын жұмыс орындарына бөлінеді. Механикаландырылған жұмыс
орындары өз кезегінде жартылай механикаландырылған (станоктағы,
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механизмдегі жұмыс және т. б.) және механикаландырылған, ал
автоматтандырылған - жартылай автоматтандырылған және
роботтандырылған болып бөлінеді.

Еңбек бөлінісінің белгісі бойынша жұмыс орындары жеке және
ұжымдық (бригадалық), мамандануы бойынша - әмбебап,
мамандандырылған және арнайы, қызмет көрсетілетін жабдықтың саны
бойынша - бір станоктық және көп станоктық, қозғалу дәрежесі бойынша -
стационарлық және жылжымалы болуы мүмкін.

Жұмыс орнын ұйымдастыру-бұл оны еңбек құралдары мен
нысандарымен жабдықтау және оларды белгілі бір тәртіппен орналастыру
жөніндегі шаралар жүйесі.

Жұмыс орнына қызмет көрсетуді ұйымдастыру оны еңбек процесін
жүзеге асыру үшін қажетті құралдармен, еңбек заттарымен және
қызметтермен қамтамасыз етуді білдіреді. Жұмыс орнын ұйымдастырудың
негізгі мақсаты - жабдықты, жұмыс уақытын толық пайдалану, ең аз
физикалық күш-жігермен алдыңғы қатарлы еңбек әдістерін қолдану, қауіпсіз
және қолайлы жұмыс жағдайларын жасау негізінде Өндірістік тапсырманы
белгіленген мерзімде жоғары сапалы және экономикалық тиімді орындауға
қол жеткізу. Өндірістің ерекшелігіне байланысты жұмыс орындарын
ұйымдастыруға басқа факторлар әсер етеді: ақыл-ой мен физикалық жұмыс
элементтерінің арақатынасы, оның жауапкершілік деңгейі. Жұмыс
орындарын жобалау кезінде жарықтандыру, температура, ылғалдылық,
қысым, шу, діріл, шаң бөлу және жұмыс орындарын ұйымдастыруға
қойылатын басқа да санитарлық-гигиеналық талаптар ескерілуі керек.

Жұмыс орындарын жабдықтау және жоспарлау.
Жұмыс орындарын жабдықтау және жоспарлау оларды

ұйымдастырудың негізі болып табылады. Жұмыс орындарын жабдықтау
элементтері негізгі және қосалқы жабдықтар, технологиялық және
ұйымдастырушылық жабдықтар болып табылады.

Қосалқы жабдық Көтергіш құрылғылардан, түрлі транспортерлерден,
бақылау аспаптарынан, сынақ стендтерінен және басқа да қосалқы
құралдардан тұрады.Технологиялық жабдық құралдар мен техникалық
құжаттаманы қамтиды.

Ұңғыманы салу жұмыстарының бүкіл кешенінің ұзақтығы, оның
ішінде дайындық жұмыстары, мұнара жөндеу жұмыстары, бұрғылауға
дайындық жұмыстары, Бұрғылау, ұңғыманы бекіту және сынау, бұрғылау
жабдықтарын бөлшектеу ұңғыманы салу циклы деп аталады.

Ұңғыманың циклқұрылысы мынадай жұмыс түрлерінен тұрады:
- Құрылысқа дайындық жұмыстары (кірме жолдарды, байланыс

линияларын, құбырларды, бұталық негіздерді салу, ұңғымаларды суға
бұрғылау және т.б.).

- Құрылыс-монтаж жұмыстары (бұрғылау қондырғыларын, сондай-ақ
мұнара жанындағы құрылыстарды құрастыру).
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механизмдегі жұмыс және т. б.) және механикаландырылған, ал
автоматтандырылған - жартылай автоматтандырылған және
роботтандырылған болып бөлінеді.

Еңбек бөлінісінің белгісі бойынша жұмыс орындары жеке және
ұжымдық (бригадалық), мамандануы бойынша - әмбебап,
мамандандырылған және арнайы, қызмет көрсетілетін жабдықтың саны
бойынша - бір станоктық және көп станоктық, қозғалу дәрежесі бойынша -
стационарлық және жылжымалы болуы мүмкін.

Жұмыс орнын ұйымдастыру-бұл оны еңбек құралдары мен
нысандарымен жабдықтау және оларды белгілі бір тәртіппен орналастыру
жөніндегі шаралар жүйесі.

Жұмыс орнына қызмет көрсетуді ұйымдастыру оны еңбек процесін
жүзеге асыру үшін қажетті құралдармен, еңбек заттарымен және
қызметтермен қамтамасыз етуді білдіреді. Жұмыс орнын ұйымдастырудың
негізгі мақсаты - жабдықты, жұмыс уақытын толық пайдалану, ең аз
физикалық күш-жігермен алдыңғы қатарлы еңбек әдістерін қолдану, қауіпсіз
және қолайлы жұмыс жағдайларын жасау негізінде Өндірістік тапсырманы
белгіленген мерзімде жоғары сапалы және экономикалық тиімді орындауға
қол жеткізу. Өндірістің ерекшелігіне байланысты жұмыс орындарын
ұйымдастыруға басқа факторлар әсер етеді: ақыл-ой мен физикалық жұмыс
элементтерінің арақатынасы, оның жауапкершілік деңгейі. Жұмыс
орындарын жобалау кезінде жарықтандыру, температура, ылғалдылық,
қысым, шу, діріл, шаң бөлу және жұмыс орындарын ұйымдастыруға
қойылатын басқа да санитарлық-гигиеналық талаптар ескерілуі керек.

Жұмыс орындарын жабдықтау және жоспарлау.
Жұмыс орындарын жабдықтау және жоспарлау оларды

ұйымдастырудың негізі болып табылады. Жұмыс орындарын жабдықтау
элементтері негізгі және қосалқы жабдықтар, технологиялық және
ұйымдастырушылық жабдықтар болып табылады.

Қосалқы жабдық Көтергіш құрылғылардан, түрлі транспортерлерден,
бақылау аспаптарынан, сынақ стендтерінен және басқа да қосалқы
құралдардан тұрады.Технологиялық жабдық құралдар мен техникалық
құжаттаманы қамтиды.

Ұңғыманы салу жұмыстарының бүкіл кешенінің ұзақтығы, оның
ішінде дайындық жұмыстары, мұнара жөндеу жұмыстары, бұрғылауға
дайындық жұмыстары, Бұрғылау, ұңғыманы бекіту және сынау, бұрғылау
жабдықтарын бөлшектеу ұңғыманы салу циклы деп аталады.

Ұңғыманың циклқұрылысы мынадай жұмыс түрлерінен тұрады:
- Құрылысқа дайындық жұмыстары (кірме жолдарды, байланыс

линияларын, құбырларды, бұталық негіздерді салу, ұңғымаларды суға
бұрғылау және т.б.).

- Құрылыс-монтаж жұмыстары (бұрғылау қондырғыларын, сондай-ақ
мұнара жанындағы құрылыстарды құрастыру).

  
 

- Бұрғылауға дайындық жұмыстары (жабдықты тексеру және баптау,
таль жүйесін жабдықтау, шурфты бұрғылау және бекіту, бағытты орнату
және т.б.).

- Ұңғыма оқпанын бұрғылау және оны бекіту. Ағынды ұңғыманы
сынау, ұңғыманы пайдалануға тапсыру.

- Бұрғылау қондырғысы мен мұнара құрылыстарын бөлшектеу, оларды
жаңа жерге тасымалдау, жерді қалпына келтіру.

Ұңғымаларды салу циклін ұйымдастыруға өндірістік бригадалардың,
негізгі өндірістік қорлардың (бұрғылау қондырғыларының) және түпкілікті
өнімнің (ұңғымалардың) өзара қарым-қатынасы кіреді.Ең көп тарағандары-
ұйымдастырудың мамандандырылған және жан-жақты нысаны.Өндіріс
процесін мамандандырылған ұйымдастыру жағдайында Бұрғылаудағы
барлық жұмыстарды технологиялық біртекті жұмыстарды орындауға
мамандандырылған 5-7 бригада жүргізеді. Жұмысты аяқтау нәтижесінде
бригадалар басқа объектілерге көшеді.Кешенді ұйымдастырылған жағдайда
барлық жұмыс 30-40 адамнан тұратын өндірістік бригадаларға жүктелген.
Бұл бригадаларға мұнараны орнатудан бастап, мұнай-газ және газ
ұңғымаларын сынауға дейін барлық жұмыстарды жүргізетін әр түрлі
мамандықтағы жұмысшылар кіреді, олар әр түрлі ұйымдық-құқықтық
нысаны бар және мұнай-газ өндіруші ұйымдардың құрылымында әр түрлі
дербестік дәрежесі бар бұрғылау кәсіпорындарымен айналысады.

3.1.10 Бұрғылау және тау-кен техникасына жөндеу жүргізу
кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері

Жұмыстың қауіпсіз жүргізілуі үшін бұрғылауды бастар алдында
мұнарадан тексерулерді бұрғылау кезінде де мерзімді жүргізіп отыру қажет,
бұл әсіресе ауыр шегендеу бағаналарды түсірер алдында және апаттық
жұмыстарда өте маңызды.

Барлық көтергішті құрал-жабдықтардың жағдайын мұқият
тексермейінше және бірінші кезекте мұнара мен кронблок астылық блокты
мұқият тексермейінше ілгекке қосымша жоғарылатылған салмақты ешқандай
жағдайда жіберуге болмайды. Бұл негізгі ереженің орындалмауы ауыр
бақытсыз жағдайларға (кронблоктың роторға құлауы, мұнараның құлауы)
әкеліп соқтырады.

Тексеру кезінде мұнара бөлшектерін өзара, іргетаспен және
кронблокпен бекітетін, барлық блоктардың гайка тартпаларына, мұнара
орталықтарының ұңғыма өсіне және аяқ туралықтарына қатысты, кронблок
астылық арқалықтардың жағдайына, бастапқы баспалдақтар мен
қоршауларға тарпалардың керілуі мен жағдайына назар аудару қажет.

Мұнараны түсіру кезіндегідей, мұнараның көтерілуі мен жоғарылатуы
кезінде де, осы операцияларға қатысы жоқ барлық тұлғаларды қондырғыдан
алыстату керек. Сондай-ақ осы операциялардың дұрыс орындалуын
қадағалау керек және осы ережелердің кез-келгені бұзылған жағдайда
маневрді тоқтату керек.
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Тиісті орындарда орнатылуға тиісті қалқандары (щиттері) мен
сүйеніштері жетіспейтін қондырғыны қосуға тыйым салынады. Қондырғы
жобасын жасауда еңбекті қорғауға байланысты бір қатар шаралар
қабылданған.

Бұрғылауға арналған мачталарды және мұнараны пайдалану кезінде
қауіпсіздік талаптары.

Бұрғылау мұнараларын бөлшектеу және жинақтау мұнайгаз өндіру
кәсібінде техника қауіпсіздік ережесі мен жұмыстарда жүргізу тәртібін
жақсы білетін бригадир немесе прораб басшылығымен іске асады.

Мұнара аяқтарын шешу немесе байланыстыру бойынша жоғарыда
жұмыс істейтін жұмысшылар сақтандыру белдіктерімен қамтамасыз етілуі
қажет. Жоғарыдағы жұмысқа тек тәжірибелі, арнайы оқытылған
монтаждаушылар ғана жіберіледі.

Жоғарыдағы жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ететін барлық
құралдар қолға ілінетін ілгіштермен сақтандырылған және жәшіктер немесе
сөмкелерде сақталады. Мұнарааға ауыр затты көтеру кезінде тікелей
қолымен ұстау және бағыттау рұқсат етілмейді. Осы мақсатта арқандар
қолдану ұсынылған. Бөлшектерді тартушы жұмысшылар мұнара шетінен 10м
кем емес қашықтықта болуы тиіс.

Мұнараның жинақталған бөлігіне көтерілу бастырмалы  немесе
жалғаушы баспалдақтар көмегімен ғана рұқсат етіледі, және олар
тұрақтығын қамтамасыз ететін құрылғылармен жабдықталуы тиіс.

Арнайы шығырлары жоқ трактор көмегімен көтерілгіштер мен
мұнараларды жинақтау кезінде трактор қозғалысы үшін орын дайындалады.
Орындар көлденең болуы керек, тракторлар бір бағытта қозғалуы тиіс.

Көтергіштің жабдықталуының жүріс соңында жылжымайтын таңбалар
жасалады, трактор жүретін орындарда арнайы құрылғы орнатылады, олар
мұнараның жинақталған бөлігін көтерудің соңы жақындағаны туралы
тракторшы мен жұмыс басшысына хабар береді. Мұнараны көтеруден кейін
трактор шынжыры астына 40х40см қимадағы ағаштар тасталады.

Екі трактормен жұмыс жасағанда оларды 25мм кем емес диаметрлі
арқанмен бір-бірімен жалғайды. Ол үшін арқанды алдыңғы трактордың
прицепті сырғасына бекітеді, ал содан соң соңғы трактордың алдыңғы
ілгегімен жалғайды да, оның шынжырлары арасында тартып, артқы
трактордың прицепті сырғасына жақсылап бекітеді.

Келесі секцияны көтеру алдында траверсаның және көтергіш
құбырының көлденең екендігін және оларды бір мезгілде көтеруілін
қадағалау қажет. Көтергіш траверсасы сақтандыру құрылғысымен
жабдықталуы тиіс. Бекітілмеген заттар мен құралдар мұнарадан алынып
тасталады. Мұнараның жинақталған бөлігін көтеру немесе оны бөлшектеу
кезінде бригаданың барлық жұмысшылары 15м кем емес қашықтықта
болулары қажет. Дабыл беруші тракторшыларға жақсы көрінетін және
мұнараны көтеру немесе түсіру процессінің бүкіл өтуі көрінетіндей жерде
болуы қажет. Дабылдар алдын-ала тракторшылармен келісіп, жалаулар
арқылы беріледі.
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Тиісті орындарда орнатылуға тиісті қалқандары (щиттері) мен
сүйеніштері жетіспейтін қондырғыны қосуға тыйым салынады. Қондырғы
жобасын жасауда еңбекті қорғауға байланысты бір қатар шаралар
қабылданған.

Бұрғылауға арналған мачталарды және мұнараны пайдалану кезінде
қауіпсіздік талаптары.

Бұрғылау мұнараларын бөлшектеу және жинақтау мұнайгаз өндіру
кәсібінде техника қауіпсіздік ережесі мен жұмыстарда жүргізу тәртібін
жақсы білетін бригадир немесе прораб басшылығымен іске асады.

Мұнара аяқтарын шешу немесе байланыстыру бойынша жоғарыда
жұмыс істейтін жұмысшылар сақтандыру белдіктерімен қамтамасыз етілуі
қажет. Жоғарыдағы жұмысқа тек тәжірибелі, арнайы оқытылған
монтаждаушылар ғана жіберіледі.

Жоғарыдағы жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ететін барлық
құралдар қолға ілінетін ілгіштермен сақтандырылған және жәшіктер немесе
сөмкелерде сақталады. Мұнарааға ауыр затты көтеру кезінде тікелей
қолымен ұстау және бағыттау рұқсат етілмейді. Осы мақсатта арқандар
қолдану ұсынылған. Бөлшектерді тартушы жұмысшылар мұнара шетінен 10м
кем емес қашықтықта болуы тиіс.

Мұнараның жинақталған бөлігіне көтерілу бастырмалы  немесе
жалғаушы баспалдақтар көмегімен ғана рұқсат етіледі, және олар
тұрақтығын қамтамасыз ететін құрылғылармен жабдықталуы тиіс.

Арнайы шығырлары жоқ трактор көмегімен көтерілгіштер мен
мұнараларды жинақтау кезінде трактор қозғалысы үшін орын дайындалады.
Орындар көлденең болуы керек, тракторлар бір бағытта қозғалуы тиіс.

Көтергіштің жабдықталуының жүріс соңында жылжымайтын таңбалар
жасалады, трактор жүретін орындарда арнайы құрылғы орнатылады, олар
мұнараның жинақталған бөлігін көтерудің соңы жақындағаны туралы
тракторшы мен жұмыс басшысына хабар береді. Мұнараны көтеруден кейін
трактор шынжыры астына 40х40см қимадағы ағаштар тасталады.

Екі трактормен жұмыс жасағанда оларды 25мм кем емес диаметрлі
арқанмен бір-бірімен жалғайды. Ол үшін арқанды алдыңғы трактордың
прицепті сырғасына бекітеді, ал содан соң соңғы трактордың алдыңғы
ілгегімен жалғайды да, оның шынжырлары арасында тартып, артқы
трактордың прицепті сырғасына жақсылап бекітеді.

Келесі секцияны көтеру алдында траверсаның және көтергіш
құбырының көлденең екендігін және оларды бір мезгілде көтеруілін
қадағалау қажет. Көтергіш траверсасы сақтандыру құрылғысымен
жабдықталуы тиіс. Бекітілмеген заттар мен құралдар мұнарадан алынып
тасталады. Мұнараның жинақталған бөлігін көтеру немесе оны бөлшектеу
кезінде бригаданың барлық жұмысшылары 15м кем емес қашықтықта
болулары қажет. Дабыл беруші тракторшыларға жақсы көрінетін және
мұнараны көтеру немесе түсіру процессінің бүкіл өтуі көрінетіндей жерде
болуы қажет. Дабылдар алдын-ала тракторшылармен келісіп, жалаулар
арқылы беріледі.

  
 

Жұмыс кезіндегі үзілісте мұнараның жинақталған бөлігі түсіріледі,
орнатып, бекітіледі. Мұнараларды жинақтау бойынша жұмыс өндірісі
төмендегі жағдайларда рұқсат етілмейді: түнгі уақытта, тұманда, қар түсуі,
көк тайғақта, бес балдан жоғары күштегі желде, сонымен қатар минимумнан
төмен температурада.

Әрбір компрессор жанында ауа жинағышқа келетін айдау желісіне тік
жағдайда қайтарымды клапан орнатылуы қажет. Осы бөлікте резеңкелі
шлангілерді қолдану рұқсат етілмейді. Компрессордан ауа жинағышқа
дейінгі желіге, әсіресе қыс мезгіліндегі жұмыста жалған жүйеге ылғал
түсуден сақтандыру, ауаны кептіру үшін құрылғы орнатылады.

Ауа жинағыш қысым астында жұмыс істеуші ыдысқа жатады. Ол
манометр, май бөлгіш, түсіруші кран мен сақтандырушы клапанмен
жабдықталады.

Ауалы құбырөткізгіштер үшін сертификаты мен паспорты бар болатты
құбырлар қолданылады. Ауалы өткізгіштер газды дәнекерлеу немесе
фланецті қосылыстармен жалғанады. Фланецті қосылыстар үшін төсеуші
материал ретінде паранит, асбест немесе басқа да жылу, ылғал және май
әсеріне тұрақты материалдар қолданылады.

Ауалы құбырөткізгіштер қызметті персоналдың жұмыс жасауына
кедергі келтірмейтіндей, сонымен қатар жөндеу және қауіпсіз, ыңғайлы етіп
арматуралар орнатылады. Зақымдалған құбырөткізгіштердің сол жері сенімді
етіп қорғалады. Құбырөткізгіштерде ешқандай ылғал жиналатын жерлер
болмауы тиіс. Құбырөткізгіштердің клапандар, басқару клапандарымен
арнайы қысқыш қамыттармен бекітілетін резеңкелі шлангалар көмегімен
жалғанады.

Бұрғылау қондырғыларының пневматикалық жүйесін жөндеу немесе
құрудан кейін ауамен айдалады. Айдау қысымы жұмысшы қысымынан 25%-
ке жоғары болуы керек, ал жұмысшы қысымы мен айдау қысымы
арасындағы айырмашылық 0,3 МПа төмен болмауы қажет.

3.2 Бұрғылау және тау-кен жабдықтарына техникалық қызмет
көрсету

3.2.1 Бұрғылау станоктары мен тау-кен жабдықтарын пайдалану
қағидалары

Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық тәсілмен игеру
қағидалары:

- заңнама талаптарын, сондай-ақ белгіленген тәртіппен бекітілген жер
қойнауын пайдалануға байланысты жұмыстарды жүргізу технологиясы
бойынша және минералдық шикізатты бастапқы қайта өңдеу кезінде
стандарттар мен нормаларды сақтау;

- тау-кен жұмыстарын дамытудың техникалық жобаларының,
жоспарларының (бағдарламаларының) талаптарын сақтау, нормативтен тыс
ысыраптарға және пайдалы қазбаларды іріктеп өңдеуге жол бермеу;
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- жер қойнауын пайдалану процесінде геологиялық, маркшейдерлік
және өзге де құжаттаманы жүргізу және оның сақталуы;

- мемлекеттік статистика органдарына барланған, алынған және жер
қойнауында қалдырылған пайдалы қазбалар қорлары, олардың құрамдас
бөліктері туралы сенімді деректерді федералды және тиісті аумақтық
геологиялық ақпарат қорларына ұсыну;

- жер қойнауын, атмосфералық ауаны, жерді, ормандарды, суларды,
сондай-ақ ғимараттар мен құрылыстарды жер қойнауын пайдалануға
байланысты жұмыстардың зиянды әсерінен қорғау шарттарын
регламенттейтін белгіленген тәртіппен бекітілген стандарттарды
(нормаларды, ережелерді) сақтау;

- жер қойнауын пайдалану кезінде бұзылған жер учаскелерін оларды
одан әрі пайдалану үшін жарамды күйге келтіру;

- кен орындарын игеру кезінде және (немесе) өзге де шаруашылық
мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін барлау тау-кен қазбалары мен бұрғылау
ұңғымаларының сақталуы;

- пайдалануға жатпайтын тау-кен қазбалары мен бұрғылау
ұңғымаларын белгіленген тәртіппен жою.

Траншеяларды жүргізу, кемерлерді, дражды полигондарды әзірлеу,
үйінділерді төгу жөніндегі тау-кен жұмыстары ұйымның техникалық
басшысы бекіткен жұмыс жүргізудің жергілікті жобаларына (паспорттарына)
сәйкес инженерлік-геологиялық жағдайларды және қолданылатын
жабдықтарды ескере отырып жүргізілуі тиіс.

Паспортта жұмыс алаңдарының, бермалардың, еңіс бұрыштарының,
кемер биіктігінің, құлау призмасының, тау-кен және көлік жабдығынан кемер
немесе үйіндінің жиегіне дейінгі қашықтықтардың рұқсат етілген мөлшері
көрсетіледі.

Паспорттың қолданылу мерзімі тау-кен жұмыстарын жүргізу
шарттарына байланысты белгіленеді. Тау-кен геологиялық жағдайлары
өзгерген кезде тау-кен жұмыстарын жүргізу паспортты қайта қарағанға дейін
тоқтатыла тұруы тиіс.

Паспортпен техникалық қадағалаушы адамдар, паспортта белгіленген
жұмыстарды жүргізетін және паспорттың талаптары міндетті болып
табылатын мамандар мен жұмысшылар қол қойып таныстырылуы тиіс.

Бекітілген паспортсыз, сондай-ақ одан ауытқи отырып, тау-кен
жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады.

Ашық тау-кен жұмыстары объектісінің өнеркәсіптік алаңдарының
айналасында санитарлық-қорғау аймағы орнатылуы тиіс, оның мөлшері
қолданыстағы санитарлық нормаларға сәйкес жобамен анықталады.

Кемердің биіктігі тау жыныстары мен пайдалы қазбалардың
физикалық-механикалық қасиеттерін, сондай-ақ олардың жатуының тау-кен-
геологиялық жағдайларын және жабдық параметрлерін зерттеу нәтижелерін
ескере отырып, жобамен анықталады.
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- жер қойнауын пайдалану процесінде геологиялық, маркшейдерлік
және өзге де құжаттаманы жүргізу және оның сақталуы;

- мемлекеттік статистика органдарына барланған, алынған және жер
қойнауында қалдырылған пайдалы қазбалар қорлары, олардың құрамдас
бөліктері туралы сенімді деректерді федералды және тиісті аумақтық
геологиялық ақпарат қорларына ұсыну;

- жер қойнауын, атмосфералық ауаны, жерді, ормандарды, суларды,
сондай-ақ ғимараттар мен құрылыстарды жер қойнауын пайдалануға
байланысты жұмыстардың зиянды әсерінен қорғау шарттарын
регламенттейтін белгіленген тәртіппен бекітілген стандарттарды
(нормаларды, ережелерді) сақтау;

- жер қойнауын пайдалану кезінде бұзылған жер учаскелерін оларды
одан әрі пайдалану үшін жарамды күйге келтіру;

- кен орындарын игеру кезінде және (немесе) өзге де шаруашылық
мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін барлау тау-кен қазбалары мен бұрғылау
ұңғымаларының сақталуы;

- пайдалануға жатпайтын тау-кен қазбалары мен бұрғылау
ұңғымаларын белгіленген тәртіппен жою.

Траншеяларды жүргізу, кемерлерді, дражды полигондарды әзірлеу,
үйінділерді төгу жөніндегі тау-кен жұмыстары ұйымның техникалық
басшысы бекіткен жұмыс жүргізудің жергілікті жобаларына (паспорттарына)
сәйкес инженерлік-геологиялық жағдайларды және қолданылатын
жабдықтарды ескере отырып жүргізілуі тиіс.

Паспортта жұмыс алаңдарының, бермалардың, еңіс бұрыштарының,
кемер биіктігінің, құлау призмасының, тау-кен және көлік жабдығынан кемер
немесе үйіндінің жиегіне дейінгі қашықтықтардың рұқсат етілген мөлшері
көрсетіледі.

Паспорттың қолданылу мерзімі тау-кен жұмыстарын жүргізу
шарттарына байланысты белгіленеді. Тау-кен геологиялық жағдайлары
өзгерген кезде тау-кен жұмыстарын жүргізу паспортты қайта қарағанға дейін
тоқтатыла тұруы тиіс.

Паспортпен техникалық қадағалаушы адамдар, паспортта белгіленген
жұмыстарды жүргізетін және паспорттың талаптары міндетті болып
табылатын мамандар мен жұмысшылар қол қойып таныстырылуы тиіс.

Бекітілген паспортсыз, сондай-ақ одан ауытқи отырып, тау-кен
жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады.

Ашық тау-кен жұмыстары объектісінің өнеркәсіптік алаңдарының
айналасында санитарлық-қорғау аймағы орнатылуы тиіс, оның мөлшері
қолданыстағы санитарлық нормаларға сәйкес жобамен анықталады.

Кемердің биіктігі тау жыныстары мен пайдалы қазбалардың
физикалық-механикалық қасиеттерін, сондай-ақ олардың жатуының тау-кен-
геологиялық жағдайларын және жабдық параметрлерін зерттеу нәтижелерін
ескере отырып, жобамен анықталады.

  
 

Гидравликалық экскаваторлар мен тиегіштерді қолданған кезде
кемердің қауіпсіз биіктігі экскаватор (тиегіш) шөмішінің қозғалыс
траекториясын ескере отырып, есептеулермен анықталады.

Арқанды экскаваторларды қолданған кезде кемердің биіктігі аспауы
тиіс:

- экскаватордың максималды биіктігі;
- драглайнды, көп шөмішті тізбекті және роторлы экскаваторларды

кесу биіктігі немесе тереңдігі;
- борпылдақ төзімді тығыз жыныстар - 6 м, борпылдақ тұрақсыз

сусымалы жыныстарды қолмен өңдеу кезінде - 3 м.
Бұрғылау-жару жұмыстарын қолдана отырып, жыныстарды қазу

кезінде экскаватордың бір жарым биіктіктен төмен биіктігінің биіктігін
арттыруға рұқсат етіледі, егер құламаларды биіктігі бойынша ойпаттарға
бөлу немесе қалқаншалар мен салбыраптардың қауіпсіз құлауы бойынша
арнайы іс-шаралар әзірлеу қажет.

Жұмыс кемерлері еңістерінің бұрыштары тау жыныстарының
физикалық-механикалық қасиеттерін ескере отырып, жобамен анықталады
және мыналардан аспауы тиіс:

- механикалық күрек, драглайн және роторлы экскаватор түріндегі
экскаваторлардың жұмысы кезінде - 80°;

- көп шөмішті шынжырлы экскаваторлардың төменгі көсіп алу және
борпылдақ және сусымалы жыныстарды қолмен өңдеу кезінде - осы
жыныстардың табиғи еңісінің бұрышы.

Ашық тау-кен жұмыстары (Карьер) объектісі ернеулерінің, борттың
уақытша консервацияланатын учаскелерінің және тұтастай борттардың
еңістерінің шекті бұрыштары (орнықтылық бұрыштары) жобамен белгіленеді
және карьер ернеулері мен еңістерінің орнықтылығын бағалау бойынша
сараптаманың оң қорытындысы болған кезде ғылыми зерттеулердің
деректері бойынша пайдалану процесінде түзетілуі мүмкін.

Ашық тау-кен жұмыстары объектісінің жұмыс алаңдарының олардың
мақсатын, сондай-ақ оларда тау-кен және көлік жабдықтарының, көлік
коммуникацияларының, электрмен жабдықтау және байланыс желілерінің
орналасуын ескере отырып, ені жобамен анықталады.

Кемердің төменгі жиегінен (тау-кен массасының құлауы) және
кемердің жоғарғы жиегінен жақын теміржол жолының осіне дейінгі
қашықтық кемінде 2,5 м болуы тиіс.

Ашық тау-кен жұмыстары объектісінің уақытша жұмыс істемейтін
борттарын қалыптастыру және олардағы тау-кен жұмыстарын жаңғырту
қауіпсіздік шараларын көздейтін жобалар бойынша жүргізілуі тиіс.

Аршу жұмыстары кезінде карьердің кемері мен жыныс үйіндісі еңісінің
төменгі жиектері арасындағы қашықтық жобамен белгіленеді. Темір жолдар
немесе конвейерлер болған кезде үйіндінің төменгі жиегінен темір жол осіне
немесе конвейер осіне дейінгі қашықтық кемінде 4 м болуы тиіс.

Ашық тау-кен жұмыстары объектілерінде олардың борттарының,
орларының, кемерлерінің, еңістері мен үйінділерінің жай-күйін бақылауды
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жүзеге асыру қажет. Жыныстардың жылжу белгілері анықталған жағдайда
жұмыстар тоқтатылып, олардың орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша
шаралар қабылдануы тиіс. Жұмыстар ұйымның техникалық басшысының
рұқсатымен ол бекіткен қажетті қауіпсіздік шараларын көздейтін
жұмыстарды ұйымдастыру жобасы бойынша қайта басталуы мүмкін.

Ашық тау-кен жұмыстары объектілерінің ернеулерінің, еңістерінің,
кемерлері мен үйінділерінің деформацияларын бақылау бойынша қарау және
аспаптық бақылау кезеңділігі тиісті нормативтік құжаттармен белгіленеді.

Кемерлердің еңістерін кесу бойынша жұмыстарды
механикаландырылған тәсілмен жүргізу қажет. Арнайы жоба бойынша
бұрғылау-жару жұмыстарын қолдана отырып кемерлерді орауға жол
беріледі.

Қолмен орауға наряд-рұқсат бойынша ауысым басшысының немесе
бригадирдің тікелей бақылауымен жол беріледі.

35° - тан астам бұрышпен кемерлердің еңістерінде жұмыс істеу кезінде
кәсіпорын бойынша өкіммен анықталған және қадағалау тұлғасының
қатысуымен жұмыстарды ұйымдастырудың жеке жобасы бойынша
орындалатын бұрғылау, еңістерді жиектеу және басқа да операцияларды
жүргізетін тұлғалар сенімді тірекке бекітілген арқандары бар сақтандырғыш
белдіктерді пайдалануы қажет.

Пайдалану кезінде сақтандыру белдіктері мен сақтандыру арқандары
белгіленген талаптарға сәйкес сыналуы және келесі сынақ күні туралы
белгісі болуы тиіс.

Ескі және су басқан қазбалар мен жер үсті су айдындары тау-кен
жұмыстарының жоспарларында көрсетілуі тиіс.

Су басқан қазбаларға немесе су қоймаларына жақын жерде тау-кен
жұмыстарын судың бұзылуын болдырмау үшін арнайы кентіректерді
қалдыруды көздейтін жоба бойынша жүргізген жөн.

Жұмыс істейтін адамдар мен жабдықтар үшін қауіп төндіретін
орындарда (су қоймалары, су басқан қазбалар және т.б.) ескерту белгілері
орнатылуы тиіс.

Бұрғылау жұмыстары пайдалану қағидалары.
Жұмыс орны үшін бұрғылау жұмыстарын жүргізу қамтамасыз етілуі

тиіс:
- дайындалған жұмыс фронтымен (тазартылған және жоспарланған

жұмыс алаңы);
- жарамды бұрғылау аспабының жиынтығымен;
Бұрғылау-жару жұмыстарын қамтамасыз ету белгіленген талаптарға

сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

3.2.2 Бұрғылау станоктары мен тау-кен жабдықтарын іске қосу
және консервациялау ережесі

Жарылыс ұңғылары станоктармен бұрғыланады, оларды ұңғы
кенжарына тигізетін ұнтақтау кернеуі әсеріне қарай  үш класқа бөліуге
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жүзеге асыру қажет. Жыныстардың жылжу белгілері анықталған жағдайда
жұмыстар тоқтатылып, олардың орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша
шаралар қабылдануы тиіс. Жұмыстар ұйымның техникалық басшысының
рұқсатымен ол бекіткен қажетті қауіпсіздік шараларын көздейтін
жұмыстарды ұйымдастыру жобасы бойынша қайта басталуы мүмкін.

Ашық тау-кен жұмыстары объектілерінің ернеулерінің, еңістерінің,
кемерлері мен үйінділерінің деформацияларын бақылау бойынша қарау және
аспаптық бақылау кезеңділігі тиісті нормативтік құжаттармен белгіленеді.

Кемерлердің еңістерін кесу бойынша жұмыстарды
механикаландырылған тәсілмен жүргізу қажет. Арнайы жоба бойынша
бұрғылау-жару жұмыстарын қолдана отырып кемерлерді орауға жол
беріледі.

Қолмен орауға наряд-рұқсат бойынша ауысым басшысының немесе
бригадирдің тікелей бақылауымен жол беріледі.

35° - тан астам бұрышпен кемерлердің еңістерінде жұмыс істеу кезінде
кәсіпорын бойынша өкіммен анықталған және қадағалау тұлғасының
қатысуымен жұмыстарды ұйымдастырудың жеке жобасы бойынша
орындалатын бұрғылау, еңістерді жиектеу және басқа да операцияларды
жүргізетін тұлғалар сенімді тірекке бекітілген арқандары бар сақтандырғыш
белдіктерді пайдалануы қажет.

Пайдалану кезінде сақтандыру белдіктері мен сақтандыру арқандары
белгіленген талаптарға сәйкес сыналуы және келесі сынақ күні туралы
белгісі болуы тиіс.

Ескі және су басқан қазбалар мен жер үсті су айдындары тау-кен
жұмыстарының жоспарларында көрсетілуі тиіс.

Су басқан қазбаларға немесе су қоймаларына жақын жерде тау-кен
жұмыстарын судың бұзылуын болдырмау үшін арнайы кентіректерді
қалдыруды көздейтін жоба бойынша жүргізген жөн.

Жұмыс істейтін адамдар мен жабдықтар үшін қауіп төндіретін
орындарда (су қоймалары, су басқан қазбалар және т.б.) ескерту белгілері
орнатылуы тиіс.

Бұрғылау жұмыстары пайдалану қағидалары.
Жұмыс орны үшін бұрғылау жұмыстарын жүргізу қамтамасыз етілуі

тиіс:
- дайындалған жұмыс фронтымен (тазартылған және жоспарланған

жұмыс алаңы);
- жарамды бұрғылау аспабының жиынтығымен;
Бұрғылау-жару жұмыстарын қамтамасыз ету белгіленген талаптарға

сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

3.2.2 Бұрғылау станоктары мен тау-кен жабдықтарын іске қосу
және консервациялау ережесі

Жарылыс ұңғылары станоктармен бұрғыланады, оларды ұңғы
кенжарына тигізетін ұнтақтау кернеуі әсеріне қарай үш класқа бөліуге

болады: ұңғы кенжарына механикалық әсер тигізетін бұрғылау
станоктары (тау жаныстары механикалық кернеудің пайда болу
салдарынан ұнтақталады), теримлық станоктар (тау жыныстары жылу
кереулері пайда болуынан ұнтақталады) және құрама әдістерге
негізделген станоктар.

Бірінші класқа кесетін коронкалы айнымалы бұрғылау станоктары
(СБР түрлі станоктар), шарошка долоталы айнымалы бұрғылау (СБШ
типті станоктар), болат арқанды соқпа бұрғылау (СБК типті станоктар),
қысымдық балғалы станоктар (СБУ типті қысымдық соқпа станоктар),
ультрадыбыстық, жарылыстық және гидравликалық бұрғылау станоктары
жатады.

Екінші класқа жалындық (СБО типті станоктар) және плазмалық
бұрғылау станоктары жатады.

Үшінші класс бұрғылау станоктары ұңғы кенжарына механикалық
және термиялық құрама әсер тигізуді пайдалануға негізделген.

Карьерлерде СБШ және СБР типті станоктар кеңінен қолдану
тапқан, олардың көмегімен тау-кен өндірісінде ұңғылардың 85-90%-ы
бұрғыланады. СБК станоктары өнімділігі аздығынан кейінгі кезде
шығарылмайды. Ультрадыбыстық, жарылыстық, гидравликалық және
плазмалық бұрғылаулар өндірістік эксперимент ретінде қолданылып жүр.

СБР типтес станоктармен ұңғыларды бұрғылағанда берік
қорытпамен жабдықталған кескіш долоталар қолданылады. Кескіш
долотолы айналма бұрғылау станоктары құрылымы жағынан қарапайым,
маневрлі, салмағы жеңіл болады. Ең көп таралған СБР-125 және СБР-
160 станоктары (кесте 3.2.2.1).

Сурет 3.2.2.1 – СБР-125 станогінің сұлбасы.
1-қондырғы, 2-мұнара, 3-айналдырғыш, 4-адымдау механизмі,

5-штангалар жиналатын құрылғы
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СБР-125 станогі, (3.2.2.1-сурет) қондырғыдан, мұнарадан,
айналдырығыштан, адымдау, қысым және көтеру қозғалтқыштарынан
және басқару механизмінен тұрады. Бұрғылау кезінде қозғалтқыштан
(двигательден) және  екі  сатылы  цилиндрлік редуктордан тұратын
айналдырғыш мұнараның бағыттауыштарының бойында   жылжиды.
Бұрғылау штангасы тиісті  жалғауыш  арқылы  айналдырғыш редуктордың
шығу осінде бекітілген. Аспап кенжарға қысым шығырының көмегімен
апарылады. Айналдырғышты көтеру болат арқанмен жүргізіледі.
Бұрғылау қондырғысын  жинау және ұзарту қолмен жасалынады.
Штанганың ұзындығы – 2 м. Станокты ұңғыны бұрғылауға пайдалану
мерзімі 35-40% болады. Оның ауысымдық өнімділігі тау жыныстарының
бұрғылау көрсеткіштері Пδ = 2-4болғанда 130 м және одан да көп болады.

Сурет 3.2.2.2 - СБР-160 станогінің сұлбасы.
1-қондырғы, 2-шынжыр табанды жүріс механизмі, 3-кабина,

4-мұнара, 5-айналдырғыш.

СБР-160 станогы  (3.2.2.2-сурет)  қондырғыдан,  шынжыр  табанды
жүру механизмінен, кабинадан, мұнарадан және айналдырғыштан
тұрады. Бұрғылау қондырғысы  ауысымды бұрғыдан және алты
штангадан (ұзындықтары 4,2 м) тұрады. Штангалар бір-бірімен арнайы
құлып арқылы қосылған. Мұнараны көтеру және түсіру екі
гидроцилиндрдің көмегімен жасалынады.
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5-штангалар жиналатын құрылғы

СБР-125 станогі, (3.2.2.1-сурет) қондырғыдан, мұнарадан,
айналдырығыштан, адымдау, қысым және көтеру қозғалтқыштарынан
және басқару механизмінен тұрады. Бұрғылау кезінде қозғалтқыштан
(двигательден) және  екі  сатылы  цилиндрлік редуктордан тұратын
айналдырғыш мұнараның бағыттауыштарының бойында   жылжиды.
Бұрғылау штангасы тиісті  жалғауыш  арқылы  айналдырғыш редуктордың
шығу осінде бекітілген. Аспап кенжарға қысым шығырының көмегімен
апарылады. Айналдырғышты көтеру болат арқанмен жүргізіледі.
Бұрғылау қондырғысын  жинау және ұзарту қолмен жасалынады.
Штанганың ұзындығы – 2 м. Станокты ұңғыны бұрғылауға пайдалану
мерзімі 35-40% болады. Оның ауысымдық өнімділігі тау жыныстарының
бұрғылау көрсеткіштері Пδ = 2-4болғанда 130 м және одан да көп болады.

Сурет 3.2.2.2 - СБР-160 станогінің сұлбасы.
1-қондырғы, 2-шынжыр табанды жүріс механизмі, 3-кабина,

4-мұнара, 5-айналдырғыш.

СБР-160 станогы  (3.2.2.2-сурет)  қондырғыдан,  шынжыр  табанды
жүру механизмінен, кабинадан, мұнарадан және айналдырғыштан
тұрады. Бұрғылау қондырғысы  ауысымды бұрғыдан және алты
штангадан (ұзындықтары 4,2 м) тұрады. Штангалар бір-бірімен арнайы
құлып арқылы қосылған. Мұнараны көтеру және түсіру екі
гидроцилиндрдің көмегімен жасалынады.

  
 

Кесте 3.2.2.1 - СБР-125 және СБР-160 станоктары

Көрсеткіштер
Станоктар

СБР-125 СБР-160
1 2 3

Ұңғы диаметрлері, мм 110,125 160,200
Ұңғылау тереңдігі, м 25 25
Ұңғының горизонтқа көлбеулік бұрышы, градус 60-90 60-90
Бұрғылау қондырғысын айналдыру жиілігі, айн/мин.
орнатылған

200 80,124,160,248

Электр қозғалтқыштардың қойылған қуаты, кВт 24,8 90
Жүру құрылысы Адымдау Шынжыр, табан
Станоктың жылжу жылдамдығы, км/сағат 0,3 0,66
Станок массасы, кг 2300 16770

3.2.3 Техникалық қызмет көрсетудің барлық түрлерін өткізу
мерзімділігі

Бұл ережеде ұңғымаларды бұрғылауда және күрделі жөндеуде
қолданылатын жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу бойынша келесі
жұмыс түрлері қарастырылған:

- техникалық қызмет көрсету;
- ағымдағы жөндеу;
- күрделі жөндеу.
Техникалық қызмет көрсету.
Техникалық қызмет көрсету түрлері:
- пайдалану кезінде техникалық қызмет көрсету (ТҚ) - бұл жабдықты

мақсаты бойынша пайдалануға дайындау, мақсаты бойынша пайдалану
кезінде, сондай-ақ ол аяқталғаннан кейін тікелей қызмет көрсету;

- сақтау кезінде техникалық қызмет көрсету-бұл жабдықты сақтау
кезінде, сондай-ақ ол аяқталғаннан кейін тікелей қызмет көрсету;

- тасымалдау кезінде техникалық қызмет көрсету-бұл тасымалдауға,
тасымалдауға дайындық кезінде, сондай-ақ ол аяқталғаннан кейін тікелей
жабдыққа қызмет көрсету;

- маусымдық техникалық қызмет көрсету-бұл жабдықты күзгі-қысқы
немесе көктемгі-жазғы жағдайларда пайдалануға дайындауға арналған
жабдыққа техникалық қызмет көрсету;

- мерзімді техникалық қызмет көрсету - бұл пайдалану құжаттамасында
белгіленген жұмыс уақыты немесе уақыт аралығы мәндері арқылы
орындалатын қызмет;

- регламенттелген техникалық қызмет көрсету-бұл нормативтік
құжаттамада көзделген және ТҚК басталған сәтте ұңғымаларды бұрғылау
мен күрделі жөндеуде қолданылатын жабдықтың техникалық жағдайына
қарамастан, онда белгіленген кезеңділікпен және көлемде орындалатын
қызмет көрсету;

- мерзімді бақылаумен техникалық қызмет көрсету-бұл жабдықтың
техникалық жай-күйін бақылау нормативтік құжаттамада белгіленген
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кезеңділікпен және көлеммен орындалатын қызмет, ал қалған
операциялардың көлемі ТҚК басталған сәтте жабдықтың техникалық жай-
күйімен анықталады;

- үздіксіз бақылаумен техникалық қызмет көрсету-бұл нормативтік
құжаттамада көзделген және жабдықтың техникалық жай-күйін бақылау
нәтижелері бойынша орындалатын қызмет көрсету.

Техникалық қызмет көрсету әдістері:
- ағынды;
- орталықтандырылған;
- орталықтандырылмаған.
Жабдықтарды ТҚК бөлімшенің пайдалану персоналы жүргізген жөн.

Тиісті бөлімшенің механигі техникалық қызмет көрсету жөніндегі
жұмыстарды орындауға жауапты болып табылады.

Жабдыққа ТҚК қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға,
қауіпсіздік техникасы қағидаларына және белгіленген тәртіппен бекітілген
жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес орындалуы тиіс.

ТҚК бөлшектердің үдемелі тозуының және олардың түйісуінің алдын
алу үшін жабдықтың техникалық жай-күйін уақтылы диагностикалау, реттеу
жұмыстарын жүргізу, майлау, ақаулардың пайда болу себептерін анықтау
және оларды жою жөніндегі шараларды әзірлеу жолымен жүзеге асыру
керек.

ТҚК-ге мыналар кіруі тиіс:
- жабдықты технологиялық тазарту;
- сыртқы тексерумен техникалық жай-күйін бақылау;
- бұрандамалы қосылыстарды бекіту сенімділігін тексеру;
- жабдықтың жұмысын технологиялық регламентке, апаттық

қауіпсіздік құралдары бойынша Технологиялық карталарға, БӨАжА-ға
сәйкес бақылау;

- қауіпсіздік техникасы бойынша құрылғылардың (металл
конструкциялардың, алаңдардың, баспалдақтардың, өтпелердің,
қоршаулардың, жарықтандыру аспаптарының және т. б.) жай-күйін
бақылау.);

- өрт сөндіру және өрт қауіпсіздігі құралдарының жай-күйін бақылау;
- жабдықтың жекелеген бөліктерін реттеу (тығыздамаларды,

бекітпелерді тарту, тежегіш құрылғыларын реттеу, тростарды,
шынжырларды, белдіктерді тарту және т. б.).);

- сальникті толтырмаларды, сүзгілерді тексеру және қажет болған
жағдайда ауыстыру;

- жабдық құбырлары жүйесін жуу, бумен үрлеу;
- майлау құрылғыларының жұмысын тексеру, майлауды ауыстыру

және толтыру, Жабдықты майлау;
- жекелеген құрамдас бөліктерді ауыстыру арқылы зақымдарды жою

бойынша жұмыстардың бір бөлігі.
Ағымдағы жөндеу.
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кезеңділікпен және көлеммен орындалатын қызмет, ал қалған
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- ағынды;
- орталықтандырылған;
- орталықтандырылмаған.
Жабдықтарды ТҚК бөлімшенің пайдалану персоналы жүргізген жөн.

Тиісті бөлімшенің механигі техникалық қызмет көрсету жөніндегі
жұмыстарды орындауға жауапты болып табылады.

Жабдыққа ТҚК қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға,
қауіпсіздік техникасы қағидаларына және белгіленген тәртіппен бекітілген
жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес орындалуы тиіс.

ТҚК бөлшектердің үдемелі тозуының және олардың түйісуінің алдын
алу үшін жабдықтың техникалық жай-күйін уақтылы диагностикалау, реттеу
жұмыстарын жүргізу, майлау, ақаулардың пайда болу себептерін анықтау
және оларды жою жөніндегі шараларды әзірлеу жолымен жүзеге асыру
керек.

ТҚК-ге мыналар кіруі тиіс:
- жабдықты технологиялық тазарту;
- сыртқы тексерумен техникалық жай-күйін бақылау;
- бұрандамалы қосылыстарды бекіту сенімділігін тексеру;
- жабдықтың жұмысын технологиялық регламентке, апаттық

қауіпсіздік құралдары бойынша Технологиялық карталарға, БӨАжА-ға
сәйкес бақылау;

- қауіпсіздік техникасы бойынша құрылғылардың (металл
конструкциялардың, алаңдардың, баспалдақтардың, өтпелердің,
қоршаулардың, жарықтандыру аспаптарының және т. б.) жай-күйін
бақылау.);

- өрт сөндіру және өрт қауіпсіздігі құралдарының жай-күйін бақылау;
- жабдықтың жекелеген бөліктерін реттеу (тығыздамаларды,

бекітпелерді тарту, тежегіш құрылғыларын реттеу, тростарды,
шынжырларды, белдіктерді тарту және т. б.).);

- сальникті толтырмаларды, сүзгілерді тексеру және қажет болған
жағдайда ауыстыру;

- жабдық құбырлары жүйесін жуу, бумен үрлеу;
- майлау құрылғыларының жұмысын тексеру, майлауды ауыстыру

және толтыру, Жабдықты майлау;
- жекелеген құрамдас бөліктерді ауыстыру арқылы зақымдарды жою

бойынша жұмыстардың бір бөлігі.
Ағымдағы жөндеу.

  
 

Ағымды жөндеу оның жұмыс қабілеттілігін кепілді қамтамасыз ету
мақсатында жабдықты пайдалану процесінде жүзеге асырылуы тиіс.

Ағымды жөндеу кезінде ТҚК көзделген жұмыстарды орындау және
жабдықты ішінара бөлшектеу, жекелеген құрастыру бірліктерін
Дефектоскопия және жөндеу немесе тозған бөлшектерді ауыстыру,
пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес құрастыру, реттеу және сынау
жүргізу қажет.

Жабдықтың ақаулы бөлшектері мен құрастыру бірліктерін жаңа және
(немесе) жаңғыртылғандарға ауыстыруға, сондай-ақ жабдықтар мен
агрегаттардың техникалық және технологиялық сипаттамаларының
нашарлауына алып келмейтін жөндеу процесінде қазіргі заманғы немесе
жетілдірілген технологияларды пайдалана отырып, жабдықтарды жалпы
жаңғыртуға жол беріледі.

Ұңғымаларды бұрғылауда және күрделі жөндеуде қолданылатын АЖ
жабдығын жөндеу бригадалары жүргізген жөн, қажет болған жағдайда
пайдалану персоналы тартылуы мүмкін.

АЖ-ны тиісті лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдар орындай
алады.

Жабдықтың ақаулы бөлшектері мен құрастыру бірліктерін (Модульдер,
блоктар және т.б.) жаңаларына немесе жөнделгендерге ауыстыру, сондай-ақ
жөндеу процесін жетілдіру жабдықтың АЖ уақытын жеделдетуге мүмкіндік
береді.

Күрделі жөндеу.
Күрделі жөндеу жабдықтың жұмыс қабілеттілігі мен ресурсын қалпына

келтіру мақсатында жүзеге асырылады.
КЖ кезінде бұйымды толық бөлшектеу, бөлшектер мен құрастыру

бірліктерін жуу және ақауын табу, дефектоскопия, бөлшектерді қалпына
келтіру, тораптарды, бөлшектерді және икемді материалдарды ауыстыру,
құрастыру, реттеу, жүктемесіз және жүктемемен сынау, бояу және таңбалау
жүргізілуі тиіс.

Жабдықты жөндеуге тапсыру тәртібі, жөндеу жүргізу, сынақтан өткізу
және жөндеуден кейін қабылдау жабдыққа арналған нормативтік
құжаттамамен (бөлшектеу, қалпына келтіру және құрастырудың
технологиялық процестерімен, күрделі жөндеуге арналған техникалық
шарттармен және жөндеу кәсіпорнында қолданылатын нұсқаулықтармен)
регламенттелуі тиіс.

Жабдықтың әрбір түрі үшін КЖ кезіндегі жұмыстар кешені КЖ-дағы
технологиялық процестермен анықталады.

КЖ арнайы агрегаттардың аспалы жабдығы мүмкіндігінше КЖ базалық
құралдармен (тракторлар, Автомобильдер және т.б.) бірлесіп жүргізілуі тиіс.

КЖ бойынша жұмыстардың көлемі мен тізбесі диагностикалау және
куәландыру жүргізілгеннен кейін жабдықтың техникалық жай-күйін талдау
негізінде өзгертілуі мүмкін.
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КЖ-ны қазіргі заманғы әдістермен жүргізу керек, бұл ретте оның
технологиялық сипаттамаларын жақсарту үшін жөнделетін жабдықты
жаңғыртуға жол беріледі.

Жүргізілген тексерулер мен диагностика, техникалық жағдайды талдау
және болжау негізінде жөндеуаралық кезеңдердің ұзақтығын және жөндеу
көлемін өзгертуге немесе нақтылауға рұқсат етіледі, ал жабдықтың қалдық
ресурсы ҚР Госгортехнадзорының аумақтық округімен келісілген
әдістемелерге сәйкес анықталған жағдайда, жөндеуге Жабдықтың
техникалық жай-күйі бойынша рұқсат етіледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Техникалық қызмет көрсету әдістері.
2. Ағымдағы жөндеу дегеніміз?
3. Күрделі жөндеу дегеніміз?
4. Техникалық қызмет көрсету.

3.2.4 Бұрғылау және тау-кен техникаларын майлаудың түрлері

Жабдықты тиімді пайдалану мен білікті күтудің маңызды
шарттарының бірі — ұтымды ұйымдастырылған майлау.

Бұрғылау және мұнай кәсіпшілігі жабдығын пайдалану кезінде майлау
материалдарын пайдалану мен сақтауды ұйымдастыру мыналарды қамтиды:

- майлауға жататын жабдықты есепке алу; майлау материалдарына
қажеттілікті айқындау;

- майлау материалдарын дұрыс сақтау және өрт қауіпсіздігі
қағидаларын сақтау;

- арнайы нұсқаулықтардың талаптарына сәйкес майлау материалдарын
қабылдау және беру;

- жабдықты майлау кестесін сақтау;
- жұмыс орындарын майлау материалдарымен қамтамасыз ету;
- майлау материалдарына зертханалық талдау жүргізу;
- пайдаланылған майларды регенерациялау;
- майлау қызметкерлерінің штаттарын таңдау, орналастыру және

пайдалану.
Механизм жұмыс істеген кезде майлау құрылғысы бiртiндеп

ластанады, тотығады және пайдаланылатын майдың майлау қасиеттерін
жойылады, ал оған түскен қатты бөлшектер редукторлар мен жылжымалы
мойынтіректердің үйкеліс беттерінің прогрессивті тозуына ықпал етеді.

Жұмыс кезінде мойынтіректер қызып кетеді және механизмді тоқтату
керек. Мұның бәрі механизмді мерзімінен бұрын бұзады.

Белгілі бір уақыт ішінде қозғалтқышта болған майлау физикалық және
химиялық қасиеттерін өзгертеді және майлау қабілетін жоғалтады.

Жұмыс процесінде майлау материалдарының қартаюы жоғары
температура мен ауа оттегінің әсерінен, металдардың, олардың қорытпалары
мен тозу өнімдерінің (әсіресе түсті металдардың) каталитикалық үдеткіш
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КЖ-ны қазіргі заманғы әдістермен жүргізу керек, бұл ретте оның
технологиялық сипаттамаларын жақсарту үшін жөнделетін жабдықты
жаңғыртуға жол беріледі.

Жүргізілген тексерулер мен диагностика, техникалық жағдайды талдау
және болжау негізінде жөндеуаралық кезеңдердің ұзақтығын және жөндеу
көлемін өзгертуге немесе нақтылауға рұқсат етіледі, ал жабдықтың қалдық
ресурсы ҚР Госгортехнадзорының аумақтық округімен келісілген
әдістемелерге сәйкес анықталған жағдайда, жөндеуге Жабдықтың
техникалық жай-күйі бойынша рұқсат етіледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Техникалық қызмет көрсету әдістері.
2. Ағымдағы жөндеу дегеніміз?
3. Күрделі жөндеу дегеніміз?
4. Техникалық қызмет көрсету.

3.2.4 Бұрғылау және тау-кен техникаларын майлаудың түрлері

Жабдықты тиімді пайдалану мен білікті күтудің маңызды
шарттарының бірі — ұтымды ұйымдастырылған майлау.

Бұрғылау және мұнай кәсіпшілігі жабдығын пайдалану кезінде майлау
материалдарын пайдалану мен сақтауды ұйымдастыру мыналарды қамтиды:

- майлауға жататын жабдықты есепке алу; майлау материалдарына
қажеттілікті айқындау;

- майлау материалдарын дұрыс сақтау және өрт қауіпсіздігі
қағидаларын сақтау;

- арнайы нұсқаулықтардың талаптарына сәйкес майлау материалдарын
қабылдау және беру;

- жабдықты майлау кестесін сақтау;
- жұмыс орындарын майлау материалдарымен қамтамасыз ету;
- майлау материалдарына зертханалық талдау жүргізу;
- пайдаланылған майларды регенерациялау;
- майлау қызметкерлерінің штаттарын таңдау, орналастыру және

пайдалану.
Механизм жұмыс істеген кезде майлау құрылғысы бiртiндеп

ластанады, тотығады және пайдаланылатын майдың майлау қасиеттерін
жойылады, ал оған түскен қатты бөлшектер редукторлар мен жылжымалы
мойынтіректердің үйкеліс беттерінің прогрессивті тозуына ықпал етеді.

Жұмыс кезінде мойынтіректер қызып кетеді және механизмді тоқтату
керек. Мұның бәрі механизмді мерзімінен бұрын бұзады.

Белгілі бір уақыт ішінде қозғалтқышта болған майлау физикалық және
химиялық қасиеттерін өзгертеді және майлау қабілетін жоғалтады.

Жұмыс процесінде майлау материалдарының қартаюы жоғары
температура мен ауа оттегінің әсерінен, металдардың, олардың қорытпалары
мен тозу өнімдерінің (әсіресе түсті металдардың) каталитикалық үдеткіш

  
 

әсері кезінде олардың физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруімен қатар
жүреді.

Әдетте 70 °C-тан жоғары температурада пайда болатын майлау
материалдарының қарқынды және терең тотығуы қартаюдың бастапқы
кезеңінде металл беттердің коррозиясын тудыратын төмен молекулалы суда
еритін қышқылдардың, жойылмайтын шайырлы жауын-шашынның, майда
ерімейтін қосылыстардың пайда болуына әкеледі.

Бұрғылау-бұл процестің өзіне де, оның сапасына да әсер ететін
көптеген факторларды ескеруді қажет ететін күрделі және жауапты жоғары
технологиялық процесс. Қызметтің бұл түрінде сапалы жабдық, сондай-ақ
шығын материалдары, атап айтқанда бұрғылау майлары негізгі рөл атқарады,
бұл бүкіл кәсіпорынның сәттілігіне байланысты. Жабдық неғұрлым сенімді
болса және шығын материалдары неғұрлым жақсы болса, жұмыс тиімділігі
соғұрлым жоғары болады, яғни кірістілік пен бедел бірнеше есе артады.

3.2.4.1-кестеде көрсетілген ВНИИСМ 400 бұрандалы (мыс-графит)
үшін жоғары сапалы бұрғылау майын қолдану жабдықтың минималды
тозуымен жұмыс процесінің тиімділігін қамтамасыз етеді. Бұрғылау
майларын тек бағаға ғана емес, сонымен қатар өнімнің сипаттамаларына да
сүйене отырып дұрыс таңдау маңызды.

Бұрғылау майы-антифрикциялық типтегі жоғары мамандандырылған
майлардың кіші тобы. Ол бұрғылау штангаларының бұрандалы
қосылыстарын майлау үшін, сондай-ақ тербелмелі және жылжымалы
тіректер үшін герметикалық емес және герметикалық түрдегі шар тәрізді
қашауларда қолданылады. Бұрғылау құбырлары үшін беттік майлау ретінде
сирек емес.

Кесте 3.2.4.1 – ВНИИСМ 400 бұрғылау штангаларына арналған мыс-
графитті майлау
Атауы мыс-графитті майлау
Түрі бұрандалы майлау
Температура диапазоны ºС-60ºс-тан +600ºс-қа дейін
Өндіруші Ресейде жасалған
Сертификаттау ЕАС

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Майлау материалдары қалай жіктеледі?
2. Бұрғылау майының мақсаты қандай?
3. Бұрғылау майларын қолдану.

3.2.5 Бұрғылау жабдығын іске қосуға дайындау, сынау және
пайдалануға тапсыру

Бұрғылау қондырғысын монтаждау аяқталғаннан кейін оны
пайдалануға берер алдында барлық агрегаттар мен орнату механизмдері іске
қосылады және сыналады.
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Сынауды бастамас бұрын агрегаттар мен механизмдерді монтаждаудың
дұрыстығын, сына белдіктері мен тізбектерінің жай-күйі мен созылуын,
қаптамалар мен қоршаулардың болуы мен жай-күйін тексереді, сондай-ақ
тораптарды майлайды, агрегаттар мен механизмдерді май мен сумен
толтырады.

Осыдан кейін жабдықты тексеру кезінде анықталмаған монтаждаудың
ықтимал ақауларын анықтау үшін жолда сынап көреді. Алдымен
қондырғының энергетикалық жабдықтары сыналады және іске қосылады,
олар: электр станциялары, қондырғы қозғалтқыштары және компрессорлық
станциялар. Содан кейін ауа жинағыштағы ауа қысымын жұмысшыға
көтеріп, пневматикалық басқару жүйесін орнатуға кірісіңіз: клапандардың,
крандардың қысым реттегішінің, бұрағыштардың және бұрғылау
лебедкасының тежегіш жүйесінің жұмысын, басқару жүйесінің атқарушы
механизмдерінің дұрыс қосылуын, сондай-ақ муфталардың баллондарындағы
ауа қысымын тексеріңіз және қажет болған жағдайда оларды реттеңіз.
Пневматикалық жүйені орнатумен қатар механикалық басқару жүйесі
орнатылады.

Кейін қозғалтқышты сыннан өткізу және олардың қолданылуын
тексеру жүйесін басқару агрегаттарын және атқарушы механизмдерді орнату
керек. Осы мақсатта олардың қысқа мерзімді жұмысы бос жүрісте жүзеге
асырылады, оның барысында бекітудің сенімділігі, үйкеліс түйіндерінің
жағдайы, түйіндердің өзара әрекеті, тісті, тізбекті және сына-белдік
берілістерінің тегістігі, жеке тораптар мен машиналардың діріл дәрежесі
және т.б. сынау кезінде анықталған ақауларды жойғаннан кейін агрегаттар
мен механизмдер іске қосылады.

Орташа және күрделі жөндеуден өткен жаңа машиналар ғана іске
қосылады. Бұл жағдайда үйкеліске ұшырайтын бөлшектер өңделеді,
сондықтан мойынтіректердің, тығыздағыштардың және басқа да үйкеліске
ұшырайтын бөлшектердің қыздыру температурасына ерекше назар аудару
керек; қыздыру температурасы 65-75 °С-тан жоғарыламауы керек.

Іске қосу аяқталғаннан кейін қондырғының барлық агрегаттары мен
механизмдері мұқият жуылады және кір мен шаңнан тазартылады.

Жабдықты сынау процесінде қауіпсіздік құрылғыларының жұмысына,
кронблок астындағы таль блогын сүйреу механизмінің іске қосылуына және
оны жалпы пневматикалық басқару сұлбасына дұрыс қосуға ерекше назар
аударылады. Соңғы ажыратқыш іске қосылғаннан кейін таль блогының
инерциялық жүрісін анықтаңыз. Ол үшін тартқыш арқанды кронблок
рамасынан 20-25 м қашықтықта орнатады және таль блогын көтерудің ең
жоғары жылдамдығында оның инерциялық жүрісінің толық тоқтағанға
дейінгі арақашықтығы анықталады. Тежеу жолы 5-6 м шегінде болуы тиіс.
Сынақ нәтижелері тежеу жолының шамасы көрсетілген актімен ресімделеді.

Монтаждалған бұрғылау жұмыстары бұрғылау жұмыстарын басқару
басшысы тағайындаған комиссия қабылдағаннан кейін ғана пайдалануға
беріледі. Комиссия құрамына РИТС бастығы, бас механик, бас энергетик,
мұнара-монтаж цехының бастығы, мұнара монтаждау бригадасының
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Сынауды бастамас бұрын агрегаттар мен механизмдерді монтаждаудың
дұрыстығын, сына белдіктері мен тізбектерінің жай-күйі мен созылуын,
қаптамалар мен қоршаулардың болуы мен жай-күйін тексереді, сондай-ақ
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қондырғының энергетикалық жабдықтары сыналады және іске қосылады,
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станциялар. Содан кейін ауа жинағыштағы ауа қысымын жұмысшыға
көтеріп, пневматикалық басқару жүйесін орнатуға кірісіңіз: клапандардың,
крандардың қысым реттегішінің, бұрағыштардың және бұрғылау
лебедкасының тежегіш жүйесінің жұмысын, басқару жүйесінің атқарушы
механизмдерінің дұрыс қосылуын, сондай-ақ муфталардың баллондарындағы
ауа қысымын тексеріңіз және қажет болған жағдайда оларды реттеңіз.
Пневматикалық жүйені орнатумен қатар механикалық басқару жүйесі
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Кейін қозғалтқышты сыннан өткізу және олардың қолданылуын
тексеру жүйесін басқару агрегаттарын және атқарушы механизмдерді орнату
керек. Осы мақсатта олардың қысқа мерзімді жұмысы бос жүрісте жүзеге
асырылады, оның барысында бекітудің сенімділігі, үйкеліс түйіндерінің
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және т.б. сынау кезінде анықталған ақауларды жойғаннан кейін агрегаттар
мен механизмдер іске қосылады.
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керек; қыздыру температурасы 65-75 °С-тан жоғарыламауы керек.

Іске қосу аяқталғаннан кейін қондырғының барлық агрегаттары мен
механизмдері мұқият жуылады және кір мен шаңнан тазартылады.

Жабдықты сынау процесінде қауіпсіздік құрылғыларының жұмысына,
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оны жалпы пневматикалық басқару сұлбасына дұрыс қосуға ерекше назар
аударылады. Соңғы ажыратқыш іске қосылғаннан кейін таль блогының
инерциялық жүрісін анықтаңыз. Ол үшін тартқыш арқанды кронблок
рамасынан 20-25 м қашықтықта орнатады және таль блогын көтерудің ең
жоғары жылдамдығында оның инерциялық жүрісінің толық тоқтағанға
дейінгі арақашықтығы анықталады. Тежеу жолы 5-6 м шегінде болуы тиіс.
Сынақ нәтижелері тежеу жолының шамасы көрсетілген актімен ресімделеді.

Монтаждалған бұрғылау жұмыстары бұрғылау жұмыстарын басқару
басшысы тағайындаған комиссия қабылдағаннан кейін ғана пайдалануға
беріледі. Комиссия құрамына РИТС бастығы, бас механик, бас энергетик,
мұнара-монтаж цехының бастығы, мұнара монтаждау бригадасының

  
 

прорабы мен бригадирі, бұрғылау шебері және қауіпсіздік техникасы
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Қабылдау комиссиясы келесі мәселелерді тексереді:
- кірме жолдардың және бұрғылау орнының айналасындағы аумақтың

жай-күйі;
- қабылдау көпірінің, стеллаждардың, бұрғылау, бұрғылау

жабындарының едендерінің, науа жүйесінің еңістігі мен іргетастар, мұнара
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- сатылардың, алаңдардың, қоршаулардың, бақылау-өлшеу
аспаптарының және іске қосу аппаратурасының жарамдылығы;

- қалқандардың болуы және жарамдылығы және механизмдердің
айналатын және қозғалатын бөліктерін қоршау ережелерін сақтау;

- бұрғылауға қарсы, жерге қосу және жарықтандырудың
жарамдылығы;

- суға арналған ағындардың болуы;
- алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасы мен дәрі-

дәрмектер жиынтығының, сондай-ақ өртке қарсы құрал-саймандар болуы.
Бұрғылау қондырғысын тексеру және қабылдау кезінде анықталған

барлық ақаулар оны пайдалануға бергенге дейін жойылуы тиіс. Осыдан кейін
бұрғылау қондырғысын пайдалануға беруге рұқсат беріледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау жабдығын пайдалануға беру тәртібі.
2. Бұрғылау қондырғысын қабылдау.
3. Бұрғылау қондырғысын тексеру.

3.2.6 Cтаноктарды консервациялау

Өндіру көлемі төмендеген кезде, сондай - ақ жөндеу және газ және
мұнай өндіру жабдығының жұмысындағы басқа да үзілістер кезінде
жекелеген тораптар мен агрегаттарды немесе бүкіл ұңғыманы
консервациялау туралы мәселе сөзсіз туындайды.

Үш құрылғының мысалын қолдана отырып, мұнай платформасының
пайдаланудан шығарылған мұнай жабдықтарын консервациялауды
қарастырамыз: бұрғылау сорғысы, шығарындыға қарсы құрылғы және
жоғарғы қуат жетегі.
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Бұрғылау сорғысын консервациялау
Мұнай платформасының тораптары мен механизмдерін

консервациялау үшін белгіленген барлық сыртқы және өңдеуге болатын ішкі
беттерді майлы және өзге де ластанулардан жуу. Жуу үшін 10-20%
тазартқыш/майсыздандырғыш ЛИК 414 ерітіндісі қолданылады. ЛИК 329SC
концентратының майына қосу арқылы сорғы электр қозғалтқышының
табанын және оның май жүйесін консервациялау

Құм бөлгіштің манифольдтарын ластанудан жуу ұқсас. ЛИК 609
коррозиясының ұнтақ ингибиторының 5% сулы ерітіндісін бұрғылау шламын
қабылдағышқа  қосу. Жүйені толық жуғанға дейін айдау және пайдаланылған
ерітіндіні төгу. ЛИК 609 ұнтағы толығымен биологиялық ыдырайды және
көму мен кәдеге жаратудың арнайы шараларын қажет етпейді.

Егер компрессор пайдаланудан алты айдан астам мерзімге шығарылса,
оны төменде жазылғандай консервациялау керек. Компрессордың құрғақ,
шаңсыз бөлмеде сақталғанына көз жеткізіңіз. Компрессорды полиэтиленмен
жабу керек, егер сіз қабыршақтың астында ылғал жиналмайтынына сенімді
болсаңыз. Бұл жағдайда қабыршақ мезгіл-мезгіл алып тастау керек және
компрессорды сыртынан сүрту керек.

Дайындау. Консервациялау алдында компрессорды жылытып, жұмыс
қысымына жеткенде, оған тағы 10 минут жұмыс жасатыңыз.

Осыдан кейін келесі әрекеттерді орындаңыз:
- барлық ауа өткізгіштерді, сүзгілерді, вентильдерді және клапандарды

(қауіпсіздік клапандарын қоса) ағып кетуден тексеріңіз;
- барлық муфталарды ережеге сай тығыздаңыз;
- 10 минуттан кейін толтыру клапанын немесе шығару клапанын

ашып, компрессорды ең аз қысымда тағы 5 минут жұмыс істеуге мүмкіндік
беріңіз (қысымды ұстап тұру клапанымен жасалған);

- 5 минуттан кейін қондырғыны өшіріңіз. Конденсатты
сепараторлардан ағызыңыз. Жүйеде қысымды төмендетіңіз. Толтыру
клапандарын/шығару клапанын жабыңыз;

- сүзгі қақпақтарын ашып, бұрандаларды майлаңыз;
- сүзгі картриджін сүзгіге қалдырыңыз.
Бұл сақтау кезінде майдың ауа құбырларына енуіне жол бермейді:
- кіріс сүзгісін алып тастаңыз және барлық ауа беру желілерін клапан

бастарынан ажыратыңыз;
- компрессорды суытыңыз.
Компрессорды сақтау:
- компрессорды қосыңыз және жұмыс істеп тұрған компрессордағы

клапан басының кіріс саңылауына аз мөлшерде компрессор майын (шамамен
10 текше см) шашыратыңыз. Май тұтқыр болып қалуы үшін компрессордың
шамадан тыс қызуына жол бермеңіз;

- компрессорлық қондырғыны өшіріңіз;
- барлық клапандарды жабыңыз;
- кіретін тесікке шаң қақпағын салыңыз.
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жеке тораптар мен агрегаттарды сақтаудың өзектілігі неде?
2. Бұрғылау сорғысын сақтау қандай ретпен жүзеге асырылады?
3. Компрессорды сақтау қандай ретпен жүзеге асырылады?

3.2.7 Майлау материалдарының түрін таңдау

Үйкеліс түйіндері үшін майлау материалдарын таңдау және
бұйымдарды консервациялау кезінде қарастырылған сипаттамалар
қолданылады. Бұл жағдайда оларды пайдалану шарттарын мұқият талдап,
ескеру қажет. Сұйық майларды таңдағанда, сіз сұйық майлау жағдайларына
барынша жақындауға тырысуыңыз керек. Типтік үйкеліс түйіндеріне
арналған алдын-ала майлау материалдары мен майлау режимдері арнайы
анықтамалықтарда келтірілген формулаларға, кестелер мен диаграммаларға
сәйкес таңдалады. Бірақ есептеу жолымен жұмыс режимдерінің (жүктеме,
жылдамдық, температура және т.б.), машинаның техникалық жай-күйінің
және оны пайдаланудың нақты жағдайларының (қоршаған ортаның, жүктеме
коэффициентінің және т. б.) әсерін толық ескеру қиын. Сондықтан,
анықтамалықтарға сәйкес таңдалған майлау режимдері тәжірибелік
деректерді немесе жұмыс тәжірибесін ескере отырып түзетілуі керек.

Жылжымалы мойынтіректер минералды майлармен және пластикалық
майлау материалдарымен майланады. Минералдық майларды пайдаланған
жағдайдың келесі артықшылыктар орын алады: іске қосу моменті азаяды;
үйкеліс түйіндерінде жоғары айналу жиілігі мен температура рұқсат етіледі;
пайдаланылған майлау материалын ауыстыру жеңілдетіледі; майлау –
шашыратудың қарапайым әдісін қолдану мүмкіндігі қамтамасыз етіледі.
Екінші жағдай да маңызды артықшылықтарға ие: мойынтіректерге сирек
күтім жасау, бұл оқшауланған майлау нүктелерінде өте маңызды; үйкеліс
түйіндерінің тығыздалуының қарапайымдылығы және олардан майлау
материалдарының ағып кетуінің болмауы; мұндай объектілердің жоғары
сенімділігі, майлау материалдарының кездейсоқ тоқтатылуы апатқа әкелуі
мүмкін. PTM мойынтіректерінің жылдамдық параметрлері, әдетте,
пластикалық майлау материалдарын қолдану кезінде олардың шекті
мәндерінен әлдеқайда төмен. Сондықтан соңғылардың басым қолданылуы
болады. Сұйық майлар тек редукторлардың мойынтіректерін майлайды,
майлау материалын шашырату мүмкіндігі қолданылады. Бұл жағдайда
майдың алуан түрін таңдау тісті немесе бұрамдықты майлау шарттарымен
анықталады. Соңғы уақытта жүргізілген зерттеулерде УНИОЛ-1, ЖРО және
Литол-24 ұзақ әсер ететін пластикалық майлау крандарының ауыр жүктелген
мойынтіректерде қолданылуы оларды ауыстыру мерзімін 30 айға дейін
ұзартуға мүмкіндік беретіні анықталды. Ауыр жұмыс режимінде
пластикалық майлауды қолдану жүктелген мойынтіректердің ауыстырылуын
24 айға дейін ұзартады.
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Берілген жағдайлар үшін майлау материалдарын таңдау.
2. Майлау материалдарын таңдау және редуктордың майлау картасын

жасау.
3. Бұрғылау және мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының әртүрлі түрлеріне

майлау карталарын жасау.

3.2.8 Станоктар мен тау-кен жабдықтарын майлау

Майлау материалдарының шығынын анықтау.
Бір типті машиналар топтары үшін жыл бойы жұмсалатын белгілі бір

сортты майдың мөлшері:

(43)

мұндағы:  а – бір типті машиналардың саны; n1- шығынның ауысымдық
нормасы; с - тәуліктегі жұмыс ауысымдарының саны; x – машинаның жұмыс
күндерінің саны; n2 – оны ауыстыру кезіндегі майдың бір жолғы шығыны; y-
жылына майды ауыстыру саны. Тау-кен кәсіпорнының барлық машиналар
паркі үшін майдың жалпы қажеттілігін мына формула бойынша табамыз

(44)

мұндағы: g-бір типті машиналар паркіне жылдық отын қажеттілігі.
Жабық типтегі редукторлар майлармен майланады, олардың

сипаттамалары ең жоғары жүктеме мен ең аз жылдамдықпен жұмыс істейтін
беріліс жұбы бойынша таңдалады. Май шығыны Qв ваннасының
сыйымдылығына байланысты.

(45)

мұндағы: kp = 1,8 - 0,6 г/л (ванна үшін сыйымдылығы Qв<20 л, kp =1,8 г
/ л). Ашық редукторлар консистенциялы майлармен немесе жоғары тұтқыр
маймен майланады. Бір редукторды майлау үшін консистентті майлаудың
қажетті мөлшері формула бойынша есептеледі

(46)
мұндағы: d-тісті доңғалақтың диаметрі, мм; b-тістің ұзындығы, мм.
Майлау майының мөлшері
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
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беріліс жұбы бойынша таңдалады. Май шығыны Qв ваннасының
сыйымдылығына байланысты.

(45)

мұндағы: kp = 1,8 - 0,6 г/л (ванна үшін сыйымдылығы Qв<20 л, kp =1,8 г
/ л). Ашық редукторлар консистенциялы майлармен немесе жоғары тұтқыр
маймен майланады. Бір редукторды майлау үшін консистентті майлаудың
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(46)
мұндағы: d-тісті доңғалақтың диаметрі, мм; b-тістің ұзындығы, мм.
Майлау майының мөлшері

  
 

Май шығыны: сұйық үйкеліс жағдайында жұмыс істейтін сырғанау
мойынтіректері үшін

мұндағы: p – тікенектің қысымы, Па; Δ3-мойынтіректегі диаметрлі
саңылау, мм; c = z / d-цапфаның ұзындығының оның диаметріне қатынасы; η
- жұмыс температурасындағы майдың динамикалық тұтқырлығы, Па*с;
жылжымалы мойынтіректер үшін

мұндағы: d – мойынтіректің ішкі диаметрі, мм; b-мойынтіректің ені,
мм.

Үш ауысымдық жұмыс кезінде электр қозғалтқыштары мен сақиналы
майлау генераторларына арналған gc майының шығыны:

мұндағы: N электр қозғалтқышының қуаты, кВт.
Компрессорларға арналған майлау майларының шығыны:

мұндағы: k – көлденең компрессорлар үшін тең коэффициент-0,85; тік
компрессорлар үшін-0,68; D-цилиндр диаметрі, м; l-піспек жүрісі, м; n-
біліктің айналу жиілігі, мин-1 [51].

3.2.9 Қажетті сайманды таңдау

Таңдаудың ыңғайлылығы үшін барлық ассортимент бөлімдер мен
бөлімшелер бойынша қисынды түрде сұрыпталады. Әрбір кұрал, құрылғы,
сайман немесе аппарат арнайы санатта анықталады және ол үшін жеке
каталог құрастырылған. Бұл тұтынушылар майлау, май мен техникалық
сұйықтықтарды ауыстыру үшін жабдықты тез тауып, таңдап алу үшін
жасалады. Әр позицияны сипаттау үшін оның техникалық сипаттамалары
мен ерекшеліктерінің тізімі ұсынылады.

Барлығы әртүрлі жабдықтар мен құрылғылардың бірнеше жүздеген
атаулары бар. Таңдаудың бұл әртүрлілігі тіпті ең талапшыл маманға майлау,
май мен техникалық сұйықтықтарды ауыстыру үшін қажетті жабдық
жиынтығын таңдауға мүмкіндік береді.

Ассортименттің негізгі топтарының қатарына мыналар жатады:
Майлау шприцтері және оларды пайдалануға арналған аксессуарлар

жиынтығы. Қолмен жұмыс істейтін құрылғылар да, майлау үшін тиімді
пневможетектер де ұсынылған.
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Май құюға арналған шприцтерді қолдануға ыңғайлы.
Май таратқыштар, май айдағыштар, жанармай құю қондырғылары,

жанармай құю құрылғылары және басқалары сияқты май мен майлаудың
әртүрлі түрлері.

Техникалық сұйықтықтар мен майлау материалдарын айдауға арналған
сорғылар: пневматикалық және қол, сондай-ақ электр жетегі бар.

Автоматты беріліс қорабына қызмет көрсетуге арналған май
алмастырғыш жабдықтар және әртүрлі автомобильдердің беріліс қорабына
арналған адаптерлер жиынтығы.

Майды жинауға және ауыстыруға арналған құрылғылар және оны
ағызуға арналған қолдануға ыңғайлы сыйымдылықтар.

Техникалық сұйықтықтар мен майларды ауыстыру операцияларын
орындау кезінде маманға көмектесуге арналған май құйғыштары, май
сауыттары және басқа керек-жарақтар.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Берілген шарттар үшін қажетті құралды таңдау.
2. Ассортименттің негізгі топтарының қатарына не жатқызуға болады?

3.2.10 Техникалық қызмет көрсетуге арналған сайманмен жұмыс
істеу

Машиналарды жөндеуге тапсыру үшін негіз тапсырыс беруші мен
мердігер арасындағы келісімдер мен шаруашылық шарттар болып табылады,
ал ППР кестесі келісім-шарт жасасуға негіз болады. Шартта мыналар
көрсетілуі тиіс: Орындаушы мен тапсырыс берушінің атауы, жабдықтың
атауы мен саны, оның толықтығы, жөндеу көлемі, сипаты, жөндеуге тапсыру
және жөндеуден беру мерзімдері, оларды жеткізу тәсілдері, жұмыстардың
құны және есеп айырысу тәртібі, шарттың қолданылу мерзімі, тараптардың
жауапкершілігі және деректемелері.

Жөндеуге толық жөндеу аралық мерзімін өтеген және өзінің жай-күйі
бойынша күрделі жөндеуді қажет ететін машиналар келіп түседі.
Машиналарды жөндеуге тапсыру кезінде машиналарды және құрастыру
бірліктерін жөндеуге қабылдаудың техникалық шарттарын басшылыққа
алады. Осы шарттарға сәйкес күрделі жөндеуге жіберілген машиналарда
келесі құжаттар болуы керек:

- техникалық паспорт;
- жөндеуге наряд;
- техникалық жай-күй актісі;
- ресиверлер мен компрессорларға арналған шнурлы кітап;
- ілеспе парақ және машинадан алынған ұсақ бөлшектердің тізімдемесі,

сондай-ақ егер жабдық авариядан кейін жөндеуге жіберілсе, авариялық акт.
Әрбір машинаны жөндеуге қабылдау қабылдау-тапсыру актісімен

ресімделеді, оған машинаны пайдаланатын және оны жөндеуге қабылдайтын
ұйымның өкілдері сырттай қарап тексеруден, жекелеген агрегаттар мен
механизмдерді тыңдағаннан және жұмыста сынап көргеннен кейін қол
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Май құюға арналған шприцтерді қолдануға ыңғайлы.
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- ілеспе парақ және машинадан алынған ұсақ бөлшектердің тізімдемесі,

сондай-ақ егер жабдық авариядан кейін жөндеуге жіберілсе, авариялық акт.
Әрбір машинаны жөндеуге қабылдау қабылдау-тапсыру актісімен

ресімделеді, оған машинаны пайдаланатын және оны жөндеуге қабылдайтын
ұйымның өкілдері сырттай қарап тексеруден, жекелеген агрегаттар мен
механизмдерді тыңдағаннан және жұмыста сынап көргеннен кейін қол

  
 

қояды; сыртқы қарап тексерумен жиынтықтылығын, механикалық
зақымдануын, бояуының, бекітпелерінің және т.б. жай-күйін анықтайды.

Машиналарды сыртқы жуу жуу қондырғыларынан су ағынымен
жүргізіледі.

Бөлшектеу процесі-бұл жабдықты құрастыру қондырғылары мен
бөлшектеріне дәйекті бөлуге байланысты жөндеудің өндірістік процесінің
бөлігі. Негізгі жұмыстарға машиналардың, құрастыру бірліктерінің
құрылымдық өзгерістерімен байланысты (мойынтіректердің қақпақтарын
алу, болттарды бұрау және т.б.), ал қосалқы жұмыстарға – құрастыру
бірліктерінің, бөлшектердің және т. б. қозғалысы жатады (3.2.10.1 сурет).

Сурет 3.2.10.1 - Жөндеудің ауысымдық-түйіндік әдісінің технологиялық сызбасы
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Жабдықты бөлшектеу жөндеу цехында немесе цехтың жанындағы
құрастыру-бөлшектеу алаңында жүзеге асырылады. Бөлшектеу үшін цех
крандары қолданылады. Цех алдындағы алаңдарда ГМИО бөлшектеу мосы
немесе автомобиль крандарының көмегімен жүргізіледі.

Машиналарды бөлшектеудің технологиялық карталарында
операцияларды орындау тәртібі, құрылғылар, құралдар, уақыт нормалары
және бөлшектеудің технологиялық шарттары көрсетілген. Жабдықты
бөлшектеу дәйекті немесе аралас әдістермен жүзеге асырылады. Бірінші
жағдайда, алдымен бір құрастыру қондырғысын бөлшектейді, содан кейін
екіншісін және т. б.

Кейде бұрап алу үшін жаңғақтар қызады, бірақ 300°C-тан аспайды,
әйтпесе қытырлақ пайда болады, бұл кептіруге ықпал етеді, болтты
жылытуға уақыт болмауы үшін гайканы тез қыздыру керек, сынған болттар
мен түйреуіштерді бұрау үшін әртүрлі әдістер қолданылады, соның ішінде
бұрғылау. Тегерлерді, редукторларды, муфталарды, шайбаларды және
байланыс бетінің басқа бөлшектерін алу үшін керосинмен суланған, сонымен
қатар пресс, жылыту және соққылар қолданылады. Тісті салыстырмалы түрде
кішкентай роликтер ағаш шкафта роликтің соққыларымен ажыратылады.

3.2.11 Жұмыс орнын ұйымдастыру

Жөндеу жұмыстарымен айналысатын жұмысшылардың өнімділігі және
жөндеу сапасы көбінесе жөндеуді ұйымдастыруға, шеберхананы
механикаландыру құралдарымен жабдықтауға және жұмыс орнын
ұйымдастыруға байланысты.

Жұмыс орнын ұтымды жоспарлау жоғары өнімді және қауіпсіз
жұмыстың кепілі болып табылады.

Жоспарлау негізгі және қосалқы өндірістік және жер асты-көлік
жабдықтарын, механизмдерді, құрылғылар мен құралдарды таңдауды және
орналастыруды, сондай-ақ жөнделетін жабдықты орналастыруды қамтиды.
Ол жоғары өнімді, слесардың күші мен уақытын, еңбекті қорғау және
қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтай отырып, жабдықты жөндеу
бойынша барлық операциялардың ыңғайлылығын қамтамасыз ететін
жағдайларды қанағаттандыруы керек.

Бұрғылау кәсіпорындарының жөндеу және механикалық
шеберханаларында жөндеу жұмыстарының көлемі салыстырмалы түрде аз,
сондықтан жабдықты, агрегаттар мен жинақтарды жөндеу кезінде бөлшектеу
және құрастыру жұмыстары бір жұмыс орнында жүзеге асырылады.
Жабдықтың, агрегаттар мен тораптардың әрбір түрін жөндеу үшін
жабдықтың осы түрін бөлшектеу және құрастыру үшін қажетті
жабдықтармен, тетіктермен және құрылғылармен арнайы жарақталған жеке
тұрақты жұмыс орындары бөлінеді.

Жұмыс орны слесарлық верстактармен, тораптар мен бөлшектерді
сақтауға арналған стеллаждармен және үстелдермен, айлабұйымдарды,
бекіту және сүрту материалдарын сақтауға арналған жәшіктермен және
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үстелдермен және жекелеген ұсақ тораптар мен бөлшектерді жууға арналған
жуу ванналарымен жабдықталуы тиіс. Жабдықтарды, агрегаттарды және ірі
тораптарды жуу арнайы жуу бөлімінде бөлшектеу алдында жүргізілуі тиіс.
Сонымен қатар, жұмыс орны жабдықты, агрегаттар мен жинақтарды
құрастыру жұмыстарын орындау үшін ыңғайлы жағдайда орнатуға арналған
арнайы стендтермен немесе сөрелермен жабдықталуы керек. Кейде бұл үшін
айналмалы стендтер қолданылады, бұл құрастыру және бөлшектеу кезінде
жабдықты немесе қондырғыны ыңғайлы күйге айналдыруға мүмкіндік
береді. Қажет болған жағдайларда жөндеу орындары бұрғылау және табу
станоктарымен, механикалық және гидравликалық процестермен
жабдықталуы тиіс.

Жөнделетін жабдықтың, агрегаттар мен тораптардың жұмыс
орнындағы бірліктерінің саны жобада белгіленген нормадан аспауы тиіс.

Стендтер, стеллаждар, верстактар, сондай-ақ жұмыс орнындағы
жөнделетін жабдық олардың арасындағы ең аз қашықтықты сақтай отырып,
орналастырылуы тиіс, олар қажетті көтергіш-көлік жабдығы мен
айлабұйымдарды пайдалана отырып, ыңғайлы және қауіпсіз жұмыс
жағдайын қамтамасыз етеді. Бұл ретте жабдықтар мен құрылғыларды
орналастыру слесарьдың артық қозғалысы мен еңбек қозғалысын
болдырмауы, сондай-ақ слесарьдың бұрылыстары мен еңкеюін минимумға
дейін төмендетуі қажет. Слесарьдың күші мен уақытын үнемдеу үшін жұмыс
орнына құрылғыларды, құралдарды, материалдарды және техникалық
құжаттаманы келесідей орналастыру керек: слесарь оң қолымен алатын
барлық заттар оң жақта, ал сол қолымен сол жақта алатын заттар болуы
керек; жиі қолданылатын барлық заттар жақын, ал аз қолданылатын заттар
одан әрі болуы керек; барлық заттарды тұрақты тәртіпте орналастыру керек,
бұл уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді (оларды таратудың қажеті жоқ,
барлық заттарды әртүрлі сөрелерде (жәшіктерде), олар үшін бөлінген
жерлерде орналастыру керек, ал ұсақ заттар жоғарғы сөрелерде, ал ауыр
заттар төменгі сөрелерде орналасады. Жұмыс орны әрдайым таза болуы
керек, тек өндіріс процесін орындау үшін қажет заттар болуы керек.
Сонымен қатар, жұмыс орнында слесардың әрекетін қиындататын заттарды
орналастыруда, сондай-ақ қосымша қозғалыстарға әкелетін
шашырандылықта болмауы керек. Құрал-саймандар мен құрылғылар жұмыс
орнында тек жарамды күйде болуы тиіс.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жұмыс орны дегеніміз не?
2. Бұрғылау жабдықтарын жөндеу бойынша слесарьдың жұмыс орнын

ұйымдастыру қандай болуы керек?

3.2.12 Қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау

Көптеген жағдайларда бұрғылау жұмыстары қызмет көрсету
базаларынан алыс қашықтықта болғандықтан, бұрғылау қондырғыларына
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қызмет көрсету жөніндегі слесарь көбінесе бұрғылау жабдықтарына қызмет
көрсетуге және ақаулықтарды жоюға байланысты мәселелер жиынтығын өз
бетінше шешуге мәжбүр. Сондықтан бұрғылау қондырғыларына қызмет
көрсететін слесарь бұрғылау жабдықтарының дизайны мен жұмысын,
сондай-ақ қондырғыларға қызмет көрсету кезінде орындалатын
жұмыстардың қауіпсіздік ережелерін жақсы білуі керек.

Бұрғылау орнында слесарлық жұмыс орнына және құрал-саймандарды,
айлабұйымдар мен қосалқы бөлшектерді сақтауға арналған орын бөлінуі
тиіс. Құрал-саймандар мен керек-жарақтар қосалқы бөлшектер мен
материалдардан бөлек сақталуы және әрқашан жарамды күйде болуы тиіс.
Бұрғылау қондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі слесарь әрқашан
барлық қауіпсіздік ережелерін және міндетті түрде жұмыс істейтін құралдар
мен құрылғыларды сақтай отырып, жақсы ұйымдастырылған жұмыс орнында
жұмыс істеуге болатындығын есте ұстауы керек. Бұрғылау қондырғыларына
қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу үшін кездейсоқ заттарды пайдалануға
тыйым салынады. Машинаның бөлшектері мен тораптарының қозғалысын
оның қандай да бір бөлшектерін алу немесе орнату үшін пайдалануға,
мысалы, байланыстырушы өзек-иінді механизм қозғалған кезде бұрғылау
сорғыларының цилиндрлік төлкелерін сығуға тыйым салынады.

Барлық бұрғылау қондырғысы слесардың жұмыс көпірі болып
саналады. Бұрғылау жабдықтарына қызмет көрсету бойынша қандай да бір
жұмыстарды орындау алдында слесарь жұмыс орнын дайындауға міндетті:
машинаның жетегін ажыратып, оны кездейсоқ қосуға қарсы шаралар
қабылдау, іске қосу құрылғысында "қосуға болмайды - адамдар жұмыс
істейді, агрегатқа немесе торапқа еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету,
майлануды жою және жұмысты орындауға кедергі келтіретін заттарды жою.
Агрегаттарды сигнал бойынша және қаптамалар мен қоршауларды
орнатқаннан және жылжымалы бөліктерден люктерді алып тастағаннан кейін
ғана іске қосу керек.

Бұрғылау қондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі слесарь ұзақ
уақыт бойы жабдықтың жұмысы кезінде тыйым салынатынын әрдайым есте
сақтаңыз:

1) техникалық жай-күйін тексеру, бекіту, реттеу, жабдықтың ақауларын
жою;

2) тазалау және майлау (машинаның көрінетін бөліктері);
3) қаптамаларды, қоршауларды және олардың бөліктерін алып

тастауға;
4) белдікті және тізбекті берілістерді бағыттауға, шешуге, киюге,

созуға;
5) машиналардың қозғалмалы бөліктерін құбырлардың, тақталардың

және басқа да кездейсоқ заттардың көмегімен немесе тікелей қолмен немесе
аяқпен тежеуге;

6) қауіпті аймақта орналасқан.(кронблокты, АСП механизмдерін
немесе т.б. қызмет көрсету немесе түзету) құралды байламау немесе құралға
байланған қол ілмектерін қолданбау керек, бірақ арнайы сөмкелерді
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қызмет көрсету жөніндегі слесарь көбінесе бұрғылау жабдықтарына қызмет
көрсетуге және ақаулықтарды жоюға байланысты мәселелер жиынтығын өз
бетінше шешуге мәжбүр. Сондықтан бұрғылау қондырғыларына қызмет
көрсететін слесарь бұрғылау жабдықтарының дизайны мен жұмысын,
сондай-ақ қондырғыларға қызмет көрсету кезінде орындалатын
жұмыстардың қауіпсіздік ережелерін жақсы білуі керек.

Бұрғылау орнында слесарлық жұмыс орнына және құрал-саймандарды,
айлабұйымдар мен қосалқы бөлшектерді сақтауға арналған орын бөлінуі
тиіс. Құрал-саймандар мен керек-жарақтар қосалқы бөлшектер мен
материалдардан бөлек сақталуы және әрқашан жарамды күйде болуы тиіс.
Бұрғылау қондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі слесарь әрқашан
барлық қауіпсіздік ережелерін және міндетті түрде жұмыс істейтін құралдар
мен құрылғыларды сақтай отырып, жақсы ұйымдастырылған жұмыс орнында
жұмыс істеуге болатындығын есте ұстауы керек. Бұрғылау қондырғыларына
қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу үшін кездейсоқ заттарды пайдалануға
тыйым салынады. Машинаның бөлшектері мен тораптарының қозғалысын
оның қандай да бір бөлшектерін алу немесе орнату үшін пайдалануға,
мысалы, байланыстырушы өзек-иінді механизм қозғалған кезде бұрғылау
сорғыларының цилиндрлік төлкелерін сығуға тыйым салынады.

Барлық бұрғылау қондырғысы слесардың жұмыс көпірі болып
саналады. Бұрғылау жабдықтарына қызмет көрсету бойынша қандай да бір
жұмыстарды орындау алдында слесарь жұмыс орнын дайындауға міндетті:
машинаның жетегін ажыратып, оны кездейсоқ қосуға қарсы шаралар
қабылдау, іске қосу құрылғысында "қосуға болмайды - адамдар жұмыс
істейді, агрегатқа немесе торапқа еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету,
майлануды жою және жұмысты орындауға кедергі келтіретін заттарды жою.
Агрегаттарды сигнал бойынша және қаптамалар мен қоршауларды
орнатқаннан және жылжымалы бөліктерден люктерді алып тастағаннан кейін
ғана іске қосу керек.

Бұрғылау қондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі слесарь ұзақ
уақыт бойы жабдықтың жұмысы кезінде тыйым салынатынын әрдайым есте
сақтаңыз:

1) техникалық жай-күйін тексеру, бекіту, реттеу, жабдықтың ақауларын
жою;

2) тазалау және майлау (машинаның көрінетін бөліктері);
3) қаптамаларды, қоршауларды және олардың бөліктерін алып

тастауға;
4) белдікті және тізбекті берілістерді бағыттауға, шешуге, киюге,

созуға;
5) машиналардың қозғалмалы бөліктерін құбырлардың, тақталардың

және басқа да кездейсоқ заттардың көмегімен немесе тікелей қолмен немесе
аяқпен тежеуге;

6) қауіпті аймақта орналасқан.(кронблокты, АСП механизмдерін
немесе т.б. қызмет көрсету немесе түзету) құралды байламау немесе құралға
байланған қол ілмектерін қолданбау керек, бірақ арнайы сөмкелерді

  
 

пайдалану керек. Бұл ретте биіктікте орындалатын жұмыстарды өндірумен
байланысты емес жұмысшылар бұрғылаудан қауіпсіз қашықтыққа
алыстатылуы тиіс. Құбыр өткізгіштердің қосылыстарын және бұрғылау
сорғыларының қысымдағы гидравликалық бөліктерін тартуға тыйым
салынады. Жұмыс басталар алдында қысыммен жұмыс істейтін құбырлар
мен жабдықтардың пневматикалық, бу, су және айдау (бұрғылау сорғыларын
байлау) ақауларын жою, сондай-ақ жарамсыз аспаптар мен ішкі
арматураларды ауыстыру кезінде ортаның қысымын және
коммуникацияларды атмосфералық қысымға дейін төмендету, содан кейін
қалдық қысымның жоқтығына көз жеткізу керек.

Бұрғылау қондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі слесарь күн
сайын сақтандыру құрылғыларының (ауа жүйесінің сақтандырғыш
клапандары, бұрғылау сорғыларының сақтандырғыш клапандары) жұмысын
және аспаптардың көрсеткіштерін тексеруге міндетті. Тексеру нәтижелерін
вахталық журналға жазу. Бұрғылау жабдықтарына қызмет көрсету және
ақаулықтарды жою бойынша жүргізілетін барлық жұмыстарды слесарь
жабдықтың жұмысын есепке алу журналына жазуы тиіс.

Бұрғылау қондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі слесарь бұрғылау
вахталарының паспорт бойынша рұқсат етілгеннен асатын жүктемелер мен
қысымдар кезінде жабдықтарды, механизмдер мен құралдарды пайдалануға
жол бермеуін қадағалауы тиіс.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Өндірістегі қауіпсіздік техникасын ұйымдастыру кімге жүктелген?
2. Бұрғылау жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі

жазатайым оқиғалардың негізгі себептерін атаңыз?
3. Бұрғылау жабдықтарына қызмет көрсету кезіндегі негізгі қауіпсіздік

шарттары қандай?

3.3 Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және ұсақ
жөндеу жұмыстары

3.3.1 Іштен жану қозғалтқыштарының құрылғысы және жұмыс
істеу принципі

ІЖҚ (ішкі жану қозғалтқышы) – қозғалтқыштардың ең танымал
түрлерінің бірі. Бұл жылу қозғалтқышы, онда отын тікелей ішінде – ішкі
камерада жанады. Қосымша сыртқы жеткізуші қажет емес.

ІЖҚ газдардың жылу кеңеюінің физикалық әсерінің арқасында жұмыс
істейді. Қоспа тұтанған кезде жанғыш қоспа көлемі артады және энергия
босатылады.

ІЖҚ қайсысына қарамастан - ұшқынмен тұтанатын ІЖҚ-Отто
қозғалтқышы (бұл, ең алдымен, инжекторлы және карбюраторлы бензин
қозғалтқыштары) немесе қысудан тұтанатын ІЖҚ (дизель қозғалтқышы,
дизель) газ қысымының күші ІЖҚ поршеніне әсер етеді. Піспексіз қазіргі
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заманғы ІЖҚ -дің көпшілігін елестету қиын. Оның ішінде, ол тіпті
біріктірілген ІЖҚ бар. Тек соңғысында, піспектен басқа, скапула
жабдықтары (компрессорлар, турбиналар) қозғалтқышқа да көмектеседі.

Бензин, дизельді піспекті ІЖҚ – біз кез-келген көлікте, соның ішінде
жеңіл көлікте белсенді түрде кездесетін қозғалтқыштар, ал ІЖҚ тек піспек
есебінен ғана емес, сонымен қатар компрессор есебінен де жұмыс істейді,
турбиналар-бұл заманауи кемелерді, тепловоздарды, автотракторлық
техниканы, жүк көтергіштігі жоғары самосвалдарды, яғни орташа (> 5 кВт)
немесе жоғары қуатты (> 100 кВт) қозғалтқыштар қажет болатын көлікті
елестету қиын шешімдер.

Ішкі жану қозғалтқышынсыз кез – келген көліктің (электр көлігінен
басқа) - автомобильдердің, мотоциклдердің, ұшақтардың қозғалысын
елестету мүмкін емес.

Технологиялар, оның ішінде көлік саласындағы технологиялар жеті
қадаммен дамып келе жатқанына қарамастан, автомобильге арналған ІЖҚ
адамзат ұзақ уақыт орнататын болады. Тіпті Volkswagen концерні өзінің
қозғалтқыштарының модельдік қатарын электрлендірудің ауқымды
бағдарламасын дайындайтыны белгілі, ол ІЖҚ-ден бас тартуға асыққанша.
ІЖҚ бар автомобильдер алдағы 5 жылда ғана емес, 30 жылда да
шығарылатыны туралы ақпарат ашық болып табылады. Мұны экономикалық
және техникалық тұрғыдан негіздеуге болады. Бұл барлық
қозғалтқыштардың ішіндегі ІЖҚ-ең сенімді және сонымен бірге арзан, ал
ІЖҚ модельдерін үнемі жетілдіру инженерлердің сенімді прогресі, ішкі жану
қозғалтқыштарының пайдалану сипаттамаларын жақсарту және олардың
атмосфераға теріс әсерін азайту туралы айтуға мүмкіндік береді.

Іштен жану қозғалтқышының құрылғысы
Әр түрлі құрылымдық шешімдермен барлық ІЖҚ құрылғысы ұқсас.

Іштен жанатын қозғалтқыш құрылды мынадай компоненттері:
Цилиндрлер блогы. Цилиндр блоктары-тұтас құйылған бөлшектер.

Сонымен қатар, олар картермен (қуыс бөлігі) біртұтас. Иінді білік иінді
білікке қойылған). Қосалқы бөлшектерді өндірушілер үнемі цилиндрлер
блогының пішінімен, оның көлемімен жұмыс істейді. ІЖҚ цилиндрлер
блогының дизайны механикалық шығындардан жылу балансына дейінгі
барлық нюанстарды нақты ескеруі керек.

Иінді-бұлғақты механизм (ИБМ) – байланыстырушы өзек, цилиндр,
шыбық, тізе, иінді білік, байланыстырушы өзек және түпкі мойынтіректерден
тұратын түйін. Дәл осы түйінде піспектің тік сызықты қозғалысы тікелей
айналмалы қозғалысқа айналады. Көптеген дәстүрлі ІЖҚ үшін ИБМ-бұл
таптырмас механизм. Бірқатар инженерлер оған ауыстыруды табуға
тырысқанымен. ИБМ-ге балама ретінде, мысалы, қуатты іріктеудің
кинематикалық сұлбасының жүйесін (бірегей ресейлік технология,
инерцияны өтеуге, айналу жиілігін төмендетуге, момент пен ПӘК-ті
арттыруға бағытталған Сколково ғылыми қызметкерлерінің дамуы)
қарастыруға болады.
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заманғы ІЖҚ -дің көпшілігін елестету қиын. Оның ішінде, ол тіпті
біріктірілген ІЖҚ бар. Тек соңғысында, піспектен басқа, скапула
жабдықтары (компрессорлар, турбиналар) қозғалтқышқа да көмектеседі.

Бензин, дизельді піспекті ІЖҚ – біз кез-келген көлікте, соның ішінде
жеңіл көлікте белсенді түрде кездесетін қозғалтқыштар, ал ІЖҚ тек піспек
есебінен ғана емес, сонымен қатар компрессор есебінен де жұмыс істейді,
турбиналар-бұл заманауи кемелерді, тепловоздарды, автотракторлық
техниканы, жүк көтергіштігі жоғары самосвалдарды, яғни орташа (> 5 кВт)
немесе жоғары қуатты (> 100 кВт) қозғалтқыштар қажет болатын көлікті
елестету қиын шешімдер.

Ішкі жану қозғалтқышынсыз кез – келген көліктің (электр көлігінен
басқа) - автомобильдердің, мотоциклдердің, ұшақтардың қозғалысын
елестету мүмкін емес.

Технологиялар, оның ішінде көлік саласындағы технологиялар жеті
қадаммен дамып келе жатқанына қарамастан, автомобильге арналған ІЖҚ
адамзат ұзақ уақыт орнататын болады. Тіпті Volkswagen концерні өзінің
қозғалтқыштарының модельдік қатарын электрлендірудің ауқымды
бағдарламасын дайындайтыны белгілі, ол ІЖҚ-ден бас тартуға асыққанша.
ІЖҚ бар автомобильдер алдағы 5 жылда ғана емес, 30 жылда да
шығарылатыны туралы ақпарат ашық болып табылады. Мұны экономикалық
және техникалық тұрғыдан негіздеуге болады. Бұл барлық
қозғалтқыштардың ішіндегі ІЖҚ-ең сенімді және сонымен бірге арзан, ал
ІЖҚ модельдерін үнемі жетілдіру инженерлердің сенімді прогресі, ішкі жану
қозғалтқыштарының пайдалану сипаттамаларын жақсарту және олардың
атмосфераға теріс әсерін азайту туралы айтуға мүмкіндік береді.

Іштен жану қозғалтқышының құрылғысы
Әр түрлі құрылымдық шешімдермен барлық ІЖҚ құрылғысы ұқсас.

Іштен жанатын қозғалтқыш құрылды мынадай компоненттері:
Цилиндрлер блогы. Цилиндр блоктары-тұтас құйылған бөлшектер.

Сонымен қатар, олар картермен (қуыс бөлігі) біртұтас. Иінді білік иінді
білікке қойылған). Қосалқы бөлшектерді өндірушілер үнемі цилиндрлер
блогының пішінімен, оның көлемімен жұмыс істейді. ІЖҚ цилиндрлер
блогының дизайны механикалық шығындардан жылу балансына дейінгі
барлық нюанстарды нақты ескеруі керек.

Иінді-бұлғақты механизм (ИБМ) – байланыстырушы өзек, цилиндр,
шыбық, тізе, иінді білік, байланыстырушы өзек және түпкі мойынтіректерден
тұратын түйін. Дәл осы түйінде піспектің тік сызықты қозғалысы тікелей
айналмалы қозғалысқа айналады. Көптеген дәстүрлі ІЖҚ үшін ИБМ-бұл
таптырмас механизм. Бірқатар инженерлер оған ауыстыруды табуға
тырысқанымен. ИБМ-ге балама ретінде, мысалы, қуатты іріктеудің
кинематикалық сұлбасының жүйесін (бірегей ресейлік технология,
инерцияны өтеуге, айналу жиілігін төмендетуге, момент пен ПӘК-ті
арттыруға бағытталған Сколково ғылыми қызметкерлерінің дамуы)
қарастыруға болады.

  
 

Газ тарату механизмі (ГТМ). Төрт соққылы қозғалтқыштарда бар (бұл
не, ол әлі де ІЖҚ жұмыс принципіне арналған блокта түсіндіріледі). Бұл
бүкіл жүйенің иінді біліктің айналымымен синхронды жұмыс істейтініне,
жанармай қоспасын тікелей камераға бүрку қалай ұйымдастырылатынына,
одан жану өнімдерінің шығуын бақылауға байланысты.

Майлау жүйесі. Жүйенің негізгі компоненттері-түтіктер, май
қабылдағыш, редукциялық клапан, май науасы және сүзгі. Жүйені басқару
үшін заманауи шешімдер май қысымының датчиктерімен және апаттық
қысым сигналының сенсорымен жабдықталған. Жүйенің негізгі функциясы-
түйіннің салқындауы, жылжымалы бөлшектер арасындағы үйкеліс күшінің
төмендеуі. Сонымен қатар, майлау жүйесі тазарту функциясын орындайды,
қозғалтқышты күйіктен, қозғалтқыштың тозуы кезінде пайда болған
өнімдерден босатады.

Салқындату жүйесі. Жұмыс температурасын оңтайландыру үшін
маңызды. Оған салқындатқыш патрубкалар, жылу алмастырғыш( салқындату
радиаторы), су сорғысы, термостат және салқындатқыш кіреді.

Тұтану жүйесі. Бұл тек бензин қозғалтқыштарының бөлігі. Жүйенің
ажырамас компоненттері-шамдар мен тұтану катушкалары. Дизайнның ең
танымал нұсқасы - "Шамдағы катушкалар". Ескі буынның ішкі жану
қозғалтқыштарында жоғары вольтты сымдар мен трамблер (дистрибьютор)
болды. Бірақ қазіргі заманғы мотор өндірушілері, ең алдымен, "Шамдағы
катушкалар" дизайнының пайда болуына байланысты, бұл компоненттерді
жүйеге қосуға мүмкіндік бермейді.

Бүрку жүйесі. Мөлшерленген отын беруді ұйымдастыруға мүмкіндік
береді.

қарастырылған жұмыс принципі көптеген ІЖҚ үшін маңызды және кез-
келген көлік, соның ішінде жүк көліктері үшін сенімді.

Шын мәнінде, осы принцип бойынша жұмыс істейтін құрылғыларда
жұмыс 4 тактіге негізделген (сондықтан қозғалтқыштардың көпшілігі төрт
соққы деп аталады):

Босату тактісі.
Ауаны қысу тактісі.
Тікелей жұмыс тактісі-отынның жану энергиясы механикалық күйге

айналатын сәт (иінді білікті іске қосу үшін).
Шығару клапанын ашу тәсілі-пайдаланылған газдар цилиндрден

шығып, отын мен ауа қоспасының жаңа бөлігінің орнын босатуы үшін қажет
4 такт жұмыс циклын құрайды.
Сонымен қатар, үш такт – көмекші және біреуі қозғалысқа тікелей

импульс береді. Көрнекі түрде төрт соққылы модельдің жұмысы
диаграммада ұсынылған.

Қозғалтқыштың жұмыс принципі
Классикалық ішкі жану қозғалтқыштарының жұмыс принципі отынның

тұтану энергиясын - отынның жануынан босатылған жылу энергиясын
механикалық энергияға айналдыруға негізделген.
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Екі сатылы жұмыс принципі-мототехника, шынжырлылар үшін кең
таралған құбылыс. Бұл жоғары нақты қуатпен мұндай құрылғыларды өте
жеңіл және ықшам етіп жасауға болатындығымен оңай түсіндіріледі.

Такттар санынан басқа, газ алмасу механизмінде айырмашылықтар бар.
4 тактылы қолдайтын модельдерде газ тарату механизмі циклдің қажетті
сәтінде кіріс және шығыс клапандарын ашады және жабады.

Екі тактілі қолдайтын шешімдер үшін цилиндрді толтыру және тазарту
қысу және кеңейту тактымен синхронды түрде жүзеге асырылады (яғни
піспек төменгі өлі нүктеге жақын орналасқан кезде).

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қозғалтқыш дегеніміз не?
2. Қозғалтқыштар қалай жіктеледі?
3. Қозғалтқыш қандай механизмдер мен жүйелерден тұрады?
4. Қозғалтқыш механизмдері мен жүйелерінің мақсаты қандай?
5. Піспекті төрт сатылы қозғалтқыш қалай жұмыс істейді?
6. Жоғарғы өлі нүкте (VMT) және төменгі өлі нүкте (NMT) деп не

аталады?
7. Піспек соққысы, цилиндрдің жұмыс көлемі және ІЖҚ литрі дегеніміз

не?

3.3.2 Іштен жану қозғалтқыштарының құрылымы

Қозғалтқыштар бірнеше параметрлер бойынша бөлінеді: жұмыс циклі,
дизайн түрі, ауа беру түрі.

Қозғалтқыштардың жұмыс цикліне байланысты жіктелуі
Термодинамикалық (жұмыс процесі) сипаттайтын циклге байланысты

қозғалтқыштардың екі түрі бөлінеді:
- Отто цикліне бағытталған. Олардың сығылған қоспасы сыртқы

энергия көзінен тұтанады. Мұндай цикл барлық бензин қозғалтқыштарына
тән.

- Дизель цикліне бағытталған. Бұл жағдайда отын ұшқыннан емес,
тікелей қыздырылған жұмыс денесінен тұтанады. Мұндай цикл дизельді
қозғалтқыштардың жұмысының негізі болып табылады.

Қазіргі заманғы дизельді қозғалтқыштармен жұмыс істеу үшін EDC
дизельді басқару жүйесін жақсы білу керек (іске қосу алдындағы жылытудың
тұрақты жұмыс істеуі, пайдаланылған газдарды қайта өңдеу жүйесі,
турбонаддува), Common Rail бүрку жүйесінің ерекшеліктері (CRD),
механикалық саптамалар, лямбда-зонд, олармен өзара әрекеттесу дағдылары
болуы керек.

Конструкцияға байланысты қозғалтқыштарды жіктеу
Піспекті. Піспектер, цилиндрлер және иінді білік бар классикалық

қозғалтқыш. ІЖҚ принципі жұмыс істеген кезде дәл осындай дизайн
қарастырылды. Өйткені, бұл қазіргі заманғы автомобильдердің көпшілігінде
орналасқан піспекті ІЖҚ.
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Екі сатылы жұмыс принципі-мототехника, шынжырлылар үшін кең
таралған құбылыс. Бұл жоғары нақты қуатпен мұндай құрылғыларды өте
жеңіл және ықшам етіп жасауға болатындығымен оңай түсіндіріледі.

Такттар санынан басқа, газ алмасу механизмінде айырмашылықтар бар.
4 тактылы қолдайтын модельдерде газ тарату механизмі циклдің қажетті
сәтінде кіріс және шығыс клапандарын ашады және жабады.

Екі тактілі қолдайтын шешімдер үшін цилиндрді толтыру және тазарту
қысу және кеңейту тактымен синхронды түрде жүзеге асырылады (яғни
піспек төменгі өлі нүктеге жақын орналасқан кезде).

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қозғалтқыш дегеніміз не?
2. Қозғалтқыштар қалай жіктеледі?
3. Қозғалтқыш қандай механизмдер мен жүйелерден тұрады?
4. Қозғалтқыш механизмдері мен жүйелерінің мақсаты қандай?
5. Піспекті төрт сатылы қозғалтқыш қалай жұмыс істейді?
6. Жоғарғы өлі нүкте (VMT) және төменгі өлі нүкте (NMT) деп не

аталады?
7. Піспек соққысы, цилиндрдің жұмыс көлемі және ІЖҚ литрі дегеніміз

не?

3.3.2 Іштен жану қозғалтқыштарының құрылымы

Қозғалтқыштар бірнеше параметрлер бойынша бөлінеді: жұмыс циклі,
дизайн түрі, ауа беру түрі.

Қозғалтқыштардың жұмыс цикліне байланысты жіктелуі
Термодинамикалық (жұмыс процесі) сипаттайтын циклге байланысты

қозғалтқыштардың екі түрі бөлінеді:
- Отто цикліне бағытталған. Олардың сығылған қоспасы сыртқы

энергия көзінен тұтанады. Мұндай цикл барлық бензин қозғалтқыштарына
тән.

- Дизель цикліне бағытталған. Бұл жағдайда отын ұшқыннан емес,
тікелей қыздырылған жұмыс денесінен тұтанады. Мұндай цикл дизельді
қозғалтқыштардың жұмысының негізі болып табылады.

Қазіргі заманғы дизельді қозғалтқыштармен жұмыс істеу үшін EDC
дизельді басқару жүйесін жақсы білу керек (іске қосу алдындағы жылытудың
тұрақты жұмыс істеуі, пайдаланылған газдарды қайта өңдеу жүйесі,
турбонаддува), Common Rail бүрку жүйесінің ерекшеліктері (CRD),
механикалық саптамалар, лямбда-зонд, олармен өзара әрекеттесу дағдылары
болуы керек.

Конструкцияға байланысты қозғалтқыштарды жіктеу
Піспекті. Піспектер, цилиндрлер және иінді білік бар классикалық

қозғалтқыш. ІЖҚ принципі жұмыс істеген кезде дәл осындай дизайн
қарастырылды. Өйткені, бұл қазіргі заманғы автомобильдердің көпшілігінде
орналасқан піспекті ІЖҚ.

  
 

Роторлық (ванкель қозғалтқыштары). Піспектің орнына үш қырлы
ротор (немесе бірнеше ротор) орнатылды, ал жану камерасы сопақша
пішінді. Олар аз мөлшерде жеткілікті жоғары қуатқа ие, діріл өте жақсы
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Ванкель қозғалтқыштарының өндірісі қымбат, СО2 шығарындыларының
ережелеріне бейімделу қиын, қондырғының ұзақ қызмет ету мерзімін
қамтамасыз етеді. Сондықтан, мұндай көліктермен жөндеу және техникалық
қызмет көрсету кезінде заманауи ТҚКС шеберлері өте сирек кездеседі. Бірақ
мұндай қозғалтқыштар туралы білу өте маңызды.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қозғалтқыштардың жұмыс цикліне байланысты жіктелуі.
2. Конструкцияға байланысты қозғалтқыштарды жіктеу.

3.3.3 Автокөлік құралдарының негізгі ақаулықтарының белгілері
мен пайда болу себептері

Автомобиль-көптеген жүйелер өзара әрекеттесетін күрделі техникалық
құрылғы. Қазіргі заманғы автомобильдің жоғары өнімділігі мен сенімділігіне
қарамастан, көлік құралының сынуы мезгіл-мезгіл орын алады. Тіпті жаңа
көліктің иесі де ақаулардан қауіпсіз емес және кепілдік мерзімі-бұл куәлік.

Ақаулық пайда болған кезде екі сұрақ туындайды:
- ақаулықты анықтау (диагностика);
- ақаулықты жою (жөндеу).
Екі сұраққа да жауап беруге тырысамыз.
Автомобильдің техникалық жағдайын бағалау және ақауларды анықтау

процесі диагностика деп аталады. Жөндеу жұмыстарының көлемі және,
демек, оны жүргізу құны диагноздың сапасына байланысты. Жүргізу әдісіне
байланысты диагностиканың келесі түрлері бөлінеді:

- сыртқы белгілері бойынша диагностика (жанама диагностика);
- техникалық диагностика (тікелей диагностика).
Автокөліктің дизайны туралы білімі бар автокөлік жүргізушісі сыртқы

белгілері бойынша өз бетінше диагноз қоя алады. Бұл ерекше маңызды, егер
сіз жолдасыз және жақын автосервис көптеген километрлерде болса.

Техникалық диагностика арнайы білім мен дағдыларды, сондай-ақ
әртүрлі құрылғыларды қолдануды талап етеді. Осы себепті техникалық
диагностика, әдетте, мамандандырылған орталықтарда жүзеге асырылады.
Техникалық диагностиканың бір түрі-компьютерлік диагностика. Арнайы
бағдарламалық жасақтаманың көмегімен автомобильдің электрондық
компоненттерінің жұмыс қабілеттілігі тексеріледі.

Тәжірибелі жүргізуші автомобильді жанама диагностикалауды үнемі
жүргізеді-автомобильге қонғаннан бастап соңғы аялдамаға дейін. Бұл дерлік
автоматты түрде жүреді. Қозғалыс кезінде негізгі назар бақылау-өлшеу
құралдарының көрсеткіштеріне, сондай-ақ қозғалыс сипаттамаларына
аударылады: қозғалтқыштың жұмыс режимі, тұрақтылық, тегіс жүру, басқару
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жеңілдігі, тежеу тиімділігі. Стандартты параметрлерден ауытқу, әдетте,
ақаулықтың пайда болуын көрсетеді.

Ақаулықтарды диагностикалау кезінде келесі принциптерді
басшылыққа алу керек:

- барлық айқын фактілерді анықтау және есепке алу, басқаша айтқанда,
ақаулықтың барлық сыртқы белгілерін анықтау;

- диагностиканы қарапайымнан күрделіге дейін жүргізу, ықтимал
ақауларды дәйекті түрде жою.

Тәжірибе көрсеткендей, автомобиль жүйесінің ақаулығы күтпеген
жерден сирек кездеседі. Ақаулықтың сыртқы белгілері біртіндеп пайда
болады. Егер сіз уақтылы диагноз қойсаңыз және ұсақ ақауларды жойсаңыз,
үлкен ақаулықтарды болдырмауға болатындығын есте ұстаған жөн.

Адамның белгілі бір сезім мүшелеріне сәйкес келетін ақаулардың
белгілерін келесі түрлерге бөлуге болады:

- акустикалық (есту);
- көрнекі (көру);
- пайдалану (иіс және жанасу).
Нақты ақаулықтың бірнеше сыртқы белгілері болуы мүмкін. Бұл бір

түрдің белгілері де, олардың комбинациясы да болуы мүмкін. Мысалы, отын
жүйесіндегі зақым отынның көп шығынымен, сондай-ақ салондағы
бензиннің иісімен және автомобиль астындағы ағып кетумен бірге жүреді.

Екінші жағынан, бірнеше ақаулар ұқсас сыртқы белгілерге ие болуы
мүмкін. Мысалы, отынның жоғары шығыны саптамалардың ақауын, сондай-
ақ тұтану бұрышының дұрыс орнатылмауын, шиналардағы төмен қысымды
және т.б. көрсетеді.

Ең үлкен топ ақаулардың акустикалық белгілері болып табылады:
шуылдың, соққылардың, соққылардың, дыбыстардың, сызаттардың және т.б.
сыртқы дыбыстардың көздері көп, бірақ негізгілері қозғалтқыштың,
берілістің, шассидің және рульдің ақаулары болып табылады. Автокөлік
жүргізушілері арасында "жақсы соққы әрқашан шығады"деген қанатты сөз
бар. Көптеген адамдар оны сөзбе-сөз түсінеді және автомобильді белгілі бір
бұзылуға дейін пайдаланады. Сонымен бірге, сөздің мағынасы біршама
өзгеше – автомобильдегі әрбір сыртқы дыбыс пайда болатын ақаулық туралы
айтады. Біз оны неғұрлым ертерек орнатсақ, автомобиль үшін және, тиісінше,
әмиянымыз үшін аз нәтиже болады. Ең бастысы диагнозды жіберіп алмау.

Автомобильде бөгде дыбыстар пайда болған кезде жүргізуші қандай
дыбыстармен (оқимыз - ақаулар туралы) қозғалысты жалғастыруға
болатындығын және қандай қозғалыс кезінде қатаң тыйым салынатынын
анық көрсетуі тиіс. Мысалы, қозғалтқыштағы сыртқы дыбыстардың
көпшілігі автомобильді одан әрі пайдалануды білдірмейді.

Дыбыстың ақауын диагностикалау үшін дыбыстың сипатын, таралу
көзін, сондай-ақ жылдамдықтың жоғарылауымен және қозғалыс бағытының
өзгеруімен дыбыстың өзгеруін анықтау қажет. Дыбыс автомобиль салонында
да, одан тыс жерлерде де, оның ішінде капот астындағы кеңістікте де
тыңдалуы керек.
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Ақаулықтарды визуалды диагностикалау басқару панеліндегі бақылау-
өлшеу құралдарының көрсеткіштері негізінде, сондай-ақ автомобильді
сыртқы тексеру арқылы жүзеге асырылады. Сыртқы тексеру жүргізу кезінде
автомобиль астындағы ақаулардың болуына, шиналардың, сыртқы
жарықтандыру аспаптарының жарамдылығына ерекше назар аударылады

Капот астындағы кеңістіктегі жүйелер мен механизмдердің сыртқы
тексерісі мерзімді түрде жүргізіледі. Май мен арнайы
сұйықтықтардыңдеңгейі, қозғалтқышта және беріліс қорабында ағулардың
болуы, ауа келте құбырлары мен электр сымдарының тұтастығы тексеріледі.

Ақаулардың диагнозына адам денесі де белсенді қатысады: қолдар,
аяқтар, "бесінші нүкте", тері. Жанасу арқылы көптеген ақаулар анықталады.
Мысалы, қозғалыс кезінде серпіліс тұтану жүйесінің ақаулығын көрсетеді.
Редукторды ауыстыру кезіндегі қиындықтар қораптың ақаулығымен
көрінеді. Аспа элементтерінің (серіппелердің, амортизаторлардың) ақаулары
автомобильдің отыруымен сүйемелденеді. Тежегіш педальының үлкейтілген
жүрісі тежегіш жүйесінің ақаулығы туралы және т. б. айтады.

Осылайша, сыртқы белгілермен көптеген ақауларды анықтауға болады,
бірақ бәрі бірдей емес, әсіресе электроника бөлігінде. Көптеген жағдайларда
қазіргі заманғы автомобиль техникалық диагностиканы қажет етеді.

Әрбір жүргізуші анықталған ақаулықты жою міндетін өз бетінше
шешеді. Кейбір ақауларды жою арнайы дағдыларды қажет етпейді. Сонымен
қатар, күрделі жөндеу жұмыстарына мамандарға сену жақсы.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қуаттау жүйесінің негізгі ақаулары қандай?
2. Тұтану жүйесінің негізгі ақаулары қандай?
3. Ақаулықтың негізгі белгілері қандай?

3.3.4 Автокөлік құралдарының негізгі ақауларын жою әдістері

Қозғалтқыш майдың болмауына байланысты істен шықты.
Қозғалтқышта майдың болмауы әртүрлі себептерге байланысты.

Әдетте, 75 пайыз жағдайда бұл үшін жүргізушілердің өздері кінәлі . Тағы бір
себеп жүйеде майдың жеткіліксіз қысымы болуы мүмкін. Мотор бөлімінде
мотор майы болмаған кезде не болады? Қозғалтқышта майлаудың болмауына
байланысты ондағы қозғалатын бөлшектер қызып кетеді, яғни олар бір-біріне
зақым келтіруі мүмкін. Осылайша, егер қозғалтқыштың бұзылуының себебі
майдың жетіспеуі болса, онда бұл қозғалтқышты ондағы бірнеше
бөлшектерді өзгерту арқылы қалпына келтіру енді жұмыс істемейді. Бұл
жағдайда сіз пайдаланылған немесе қалпына келтірілген қозғалтқышты
сатып алып, жаңасын алуыңыз керек.

Қозғалтқыштың қызып кетуі.
Бақылау тақтасында қозғалтқыштың температура көрсеткіші жақындай

бастағанда немесе қызыл аймаққа жақындағанда, қозғалтқыштың
жылдамдығын төмендетіп, тоқтау керек. Егер қозғалтқыштың температурасы
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көтеріле берсе, оны шұғыл түрде сөндіру керек. Қуат блогының
температурасы жоғарылаған кезде қозғалтқышты неғұрлым ертерек
өшірсеңіз, мотор бөлшектеріне аз зиян келтіретінін ұмытпаңыз.
Қозғалтқыштың температурасы кенеттен өсуі мүмкін себептер өте көп.
Мысалы, термостаттың сынуы немесе кейбір шлангтың зақымдануы. Есте
сақтау керек ең бастысы, егер сіздің көлігіңіз қызып кетсе, бұл қозғалтқышқа
айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Қозғалтқыштың қызып кетуінің жиі
кездесетін себептері-блоктың бас тығыздағышының зақымдануы, блоктың
басындағы жарықтар немесе цилиндрлер блогының өзі.

Автоматты беріліс қорабының бұзылуы
Сіз қорапты "Drive" режиміне қосасыз, бірақ сіздің көлігіңіз жүрмейді.

Мұның себебі трансмиссияның бұзылуында жатыр. Қарамастан қозғалтқыш
сіздің автомобиліңізді әлі күнге дейін жұмыс істейді, сынған жағдайда
берілістер болмайтынын . Беріліс қорабындағы беріліс бірнеше себептерге
байланысты бұзылуы мүмкін. Қазіргі уақытта көптеген автокөліктерде
негізінен электроника басқаратын автоматты беріліс қорабы орнатылған.
Ақаулардың жиі кездесетін себептері келесі факторлар болып табылады, атап
айтқанда, борттық компьютерде бағдарламалық жасақтамада проблемалар
пайда болды немесе соленоидтардың сынуы болды. Бұл ауыр сыну емес деп
саналады, сондықтан мұндай ақаулықты (сынуды) жою үшін Сізге
салыстырмалы түрде аз ақша қажет болады. Беріліс қорабында олардың
тозуына немесе автомобильдің қартаюына байланысты және мүмкін сіздің
машинаны басқару стиліңізге байланысты болған кезде әлдеқайда ауыр
болады.

Блоктың бас төсеміндегі жарық немесе қозғалтқыш блогындағы
Жарық.

Сіз шығатын құбырдан су біртіндеп ағып кетеді деп қате ойладыңыз.
Бұл конденсация емес. Шын мәнінде, бұл антифризге әкеледі. Көптеген
жағдайларда, антифриз бір жерден шыққан кезде, сіз оны көре алмайсыз.
Әсіресе, егер ол шығатын жүйеден ағып кетсе. Қозғалтқышты салқындату
жүйесі жабық жүйе болып табылады, яғни салқындатқыш қозғалтқышты
салқындатудың арнайы арналары арқылы, содан кейін радиаторға, салон
жылытқышына және кері жабық жүйеге айналады. Антифриз ешқашан бұл
жабық сұйық айналым тізбегін қалдырмауы керек. Егер антифриз қандай да
бір жолмен шығатын жүйеге енсе, онда бұл жүйеде салқындатқыш қандай да
бір жолмен майға және жану камерасына түседі дегенді білдіреді. Әдетте,
бұл қозғалтқыш басының тығыздағышына зақым келген кезде немесе сол
блоктағы жарықтар болған кезде, тіпті цилиндрлер блогы тікелей жарылған
кезде де нашар болуы мүмкін. Көбінесе бұл ақау немесе сыну қуат блогының
қызып кетуінен кейін пайда болады.

ГТМ белбеуі үзілген.
Автокөлікке қызмет көрсету бойынша жоспарлы техникалық

жұмыстардың регламентіне тікелей қараңыз. Онда сіз мынаны көресіз, атап
айтқанда, тағы 20.000 мың км бұрын сіз автокөлікке уақыт белбеуін
ауыстыруыңыз керек еді. Қозғалтқыштың бір түрі клапанның уақыт белбеуі
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көтеріле берсе, оны шұғыл түрде сөндіру керек. Қуат блогының
температурасы жоғарылаған кезде қозғалтқышты неғұрлым ертерек
өшірсеңіз, мотор бөлшектеріне аз зиян келтіретінін ұмытпаңыз.
Қозғалтқыштың температурасы кенеттен өсуі мүмкін себептер өте көп.
Мысалы, термостаттың сынуы немесе кейбір шлангтың зақымдануы. Есте
сақтау керек ең бастысы, егер сіздің көлігіңіз қызып кетсе, бұл қозғалтқышқа
айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Қозғалтқыштың қызып кетуінің жиі
кездесетін себептері-блоктың бас тығыздағышының зақымдануы, блоктың
басындағы жарықтар немесе цилиндрлер блогының өзі.

Автоматты беріліс қорабының бұзылуы
Сіз қорапты "Drive" режиміне қосасыз, бірақ сіздің көлігіңіз жүрмейді.

Мұның себебі трансмиссияның бұзылуында жатыр. Қарамастан қозғалтқыш
сіздің автомобиліңізді әлі күнге дейін жұмыс істейді, сынған жағдайда
берілістер болмайтынын . Беріліс қорабындағы беріліс бірнеше себептерге
байланысты бұзылуы мүмкін. Қазіргі уақытта көптеген автокөліктерде
негізінен электроника басқаратын автоматты беріліс қорабы орнатылған.
Ақаулардың жиі кездесетін себептері келесі факторлар болып табылады, атап
айтқанда, борттық компьютерде бағдарламалық жасақтамада проблемалар
пайда болды немесе соленоидтардың сынуы болды. Бұл ауыр сыну емес деп
саналады, сондықтан мұндай ақаулықты (сынуды) жою үшін Сізге
салыстырмалы түрде аз ақша қажет болады. Беріліс қорабында олардың
тозуына немесе автомобильдің қартаюына байланысты және мүмкін сіздің
машинаны басқару стиліңізге байланысты болған кезде әлдеқайда ауыр
болады.

Блоктың бас төсеміндегі жарық немесе қозғалтқыш блогындағы
Жарық.

Сіз шығатын құбырдан су біртіндеп ағып кетеді деп қате ойладыңыз.
Бұл конденсация емес. Шын мәнінде, бұл антифризге әкеледі. Көптеген
жағдайларда, антифриз бір жерден шыққан кезде, сіз оны көре алмайсыз.
Әсіресе, егер ол шығатын жүйеден ағып кетсе. Қозғалтқышты салқындату
жүйесі жабық жүйе болып табылады, яғни салқындатқыш қозғалтқышты
салқындатудың арнайы арналары арқылы, содан кейін радиаторға, салон
жылытқышына және кері жабық жүйеге айналады. Антифриз ешқашан бұл
жабық сұйық айналым тізбегін қалдырмауы керек. Егер антифриз қандай да
бір жолмен шығатын жүйеге енсе, онда бұл жүйеде салқындатқыш қандай да
бір жолмен майға және жану камерасына түседі дегенді білдіреді. Әдетте,
бұл қозғалтқыш басының тығыздағышына зақым келген кезде немесе сол
блоктағы жарықтар болған кезде, тіпті цилиндрлер блогы тікелей жарылған
кезде де нашар болуы мүмкін. Көбінесе бұл ақау немесе сыну қуат блогының
қызып кетуінен кейін пайда болады.

ГТМ белбеуі үзілген.
Автокөлікке қызмет көрсету бойынша жоспарлы техникалық

жұмыстардың регламентіне тікелей қараңыз. Онда сіз мынаны көресіз, атап
айтқанда, тағы 20.000 мың км бұрын сіз автокөлікке уақыт белбеуін
ауыстыруыңыз керек еді. Қозғалтқыштың бір түрі клапанның уақыт белбеуі

  
 

сынған кезде қозғалтқыштағы піспектермен кездеспейтін етіп жасалған.
Екінші түрі мотордың пайдаланады механизмі онда жарылған кезде ГТМ
белбеуі жүреді зақымдануы бөлшектер ішіндегі күштік агрегат. Шын
мәнінде, қозғалтқыш клапанының уақыт белбеуі сынған кезде піспектермен
кездесетін қозғалтқыштар қозғалтқыштарға қарағанда заманауи, мұнда
белдік сынған кезде ештеңе зақымдалмайды. Мәселе мынада, клапанның
мұндай түрлерінде қазіргі қозғалтқыштарға қарағанда әлдеқайда көп (клапан
әлдеқайда көп ашылуы мүмкін), бұл моторға көбірек дем алуға мүмкіндік
береді, бұл оған көп қуат береді және аз отын шығынын қажет етеді.
Клапандар көтеріліп, піспектер өздері төмен болған кезде бәрі жақсы жұмыс
істейді.

Бұл режимде қозғалтқыштың бөлшектері бір-біріне зиян тигізбейді.
Қозғалтқыштағы піспектер мен клапандардың дұрыс жүруіне уақыт
белдігімен жабдықталған газ тарату механизмі жауап береді. Егер белдік
жыртылса немесе бір тіске секірсе (белдіктің бір тісі зақымдалған жағдайда),
онда піспек мен клапан синхронды түрде жұмыс істей бастайды және бұл
иірілген бөлшектердің істен шығуына әкеледі. Сондықтан өндіруші
ұсынғандай, уақыт белбеуін белгілі бір жүгіру аралығымен уақытында
өзгерту өте маңызды. Уақыт белбеуі үзілген кезде клапандар піспектермен
кездеспейтін қозғалтқыштар, егер бұл белбеу зақымдалған болса, клапандар
піспектермен байланыса алмайтындай етіп жасалған. Бұл жағдайда жөндеу
сізге аз шығын әкеледі. Бірақ біз сипаттаған ұқсас қозғалтқыштар әлдеқайда
көп отын жұмсайды және аз қуатты.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қозғалтқыштың тұрақсыз жұмысын жою әдістері?
2. Ыстық қозғалтқыштың қиын іске қосылуын жою әдістері?
3. Жылдамдату кезінде қозғалтқыштың детонациялық соққыларын жою

әдістері?
4. Жеделдету кезінде айналыстың төмендеуін жою әдістері?

3.3.5 Техникалық қызмет көрсетудің барлық түрлерін өткізу
кезеңділігі

Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жоспарлау және
сақтандыру жүйесі деп аталады. Бұл жүйенің ерекшелігі-барлық
автомобильдер жоспар-кестеге сәйкес міндетті түрде техникалық қызмет
көрсетуден өтеді. Техникалық қызмет көрсетудің негізгі мақсаты — ақаулар
мен ақаулардың алдын алу, бөлшектердің мерзімінен бұрын тозуын
болдырмау, автомобильдің қалыпты жұмысына кедергі келтіретін
зақымдарды уақтылы жою. Осылайша, техникалық қызмет көрсету алдын-
алу шарасы болып табылады.

Істен шығу-бұл автомобильдің қалыпты жұмысын уақытша тоқтатуға
әкелетін жұмыс қабілетінің бұзылуы (желіде тоқтау, қозғалыс кестесінің
бұзылуы және т.б.).
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Жылжымалы құрамның және оның агрегаттарының техникалық жай-
күйінің белгіленген нормалардан барлық басқа ауытқулары ақаулар болып
табылады.

Техникалық қызмет көрсетуге жинау-жуу, бақылау-диагностикалық,
бекіту, Майлау, құю, реттеу және басқа жұмыстар кіреді, олар, әдетте,
агрегаттарды бөлшектемей және жеке түйіндерді автомобильден алып
тастамай орындалады.

Қолданыстағы ережеге сәйкес орындалатын жұмыстың жиілігі, көлемі
және еңбек сыйымдылығы бойынша техникалық қызмет көрсету келесі
түрлерге бөлінеді:

- күнделікті техникалық қызмет көрсету (ЕО);
- бірінші техникалық қызмет көрсету (ТО-1);
- екінші техникалық қызмет көрсету (ТО-2);
- маусымдық техникалық қызмет көрсету (СО).
Күнделікті техникалық қызмет көрсету тазалау және жуу жұмыстарын,

сондай-ақ қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және тиісті көріністі
сақтауға бағытталған автомобильдің жай-күйін жалпы бақылауды қамтиды.

Күнделікті техникалық қызмет көрсету кезінде тазалау және жуу
жұмыстары, тексеру, жанармай, салқындатқыш және май құю жұмыстары
жүргізіледі. ЕО бойынша жұмыстар автомобиль жұмысы аяқталғаннан кейін
және жолға шығар алдында орындалады.

Алғашқы техникалық қызмет көрсету күнделікті қызмет көрсету
кезінде орындалатын барлық жұмыстарды қамтиды. Сонымен қатар, оған
автомобильден агрегаттар мен құрылғыларды алып тастамай және оларды
бөлшектемей жүргізілетін бірқатар қосымша бекіту, майлау және бақылау-
реттеу жұмыстары кіреді.

Екінші техникалық қызмет көрсету ТО-1 құрамына кіретін операциялар
жиынтығынан басқа, агрегаттарды ішінара бөлшектей отырып, үлкен көлемді
бақылау-диагностикалық және реттеу жұмыстарын орындауды қамтиды.
Жеке аспаптар автомобильден алынады және арнайы стендтерде және
бақылау-өлшеу қондырғыларында тексеріледі.

Маусымдық қызмет көрсету жылына екі рет жүзеге асырылады және
бір маусымнан екінші маусымға ауысуға байланысты жұмыстарды
орындауды қарастырады, ал олар оны келесі ТО-2-мен біріктіруге тырысады.
СО-ға тән жұмыстар: салқындату жүйесін жуу, қозғалтқыштағы майды
ауыстыру және басқа агрегаттардың картерлеріндегі майлау алдағы
маусымға сәйкес; отын беру жүйесін тексеру және отын багын жуу болып
табылады. Күзгі-қысқы пайдалану алдында автомобиль кабинасындағы іске
қосу жылытқышы мен жылыту жүйесінің жұмысы тексеріледі.

Жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету бойынша
жұмыстарды орындау мерзімділігі пайдалану жағдайларына байланысты
жүріс шамасы бойынша белгіленеді.

3.3.5.1-кестеде пайдалану жағдайларының үш санаты үшін әртүрлі
жылжымалы құрамның ТО-1 және ТО-2 жиілігі туралы мәліметтер
келтірілген.
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Жылжымалы құрамның және оның агрегаттарының техникалық жай-
күйінің белгіленген нормалардан барлық басқа ауытқулары ақаулар болып
табылады.

Техникалық қызмет көрсетуге жинау-жуу, бақылау-диагностикалық,
бекіту, Майлау, құю, реттеу және басқа жұмыстар кіреді, олар, әдетте,
агрегаттарды бөлшектемей және жеке түйіндерді автомобильден алып
тастамай орындалады.

Қолданыстағы ережеге сәйкес орындалатын жұмыстың жиілігі, көлемі
және еңбек сыйымдылығы бойынша техникалық қызмет көрсету келесі
түрлерге бөлінеді:

- күнделікті техникалық қызмет көрсету (ЕО);
- бірінші техникалық қызмет көрсету (ТО-1);
- екінші техникалық қызмет көрсету (ТО-2);
- маусымдық техникалық қызмет көрсету (СО).
Күнделікті техникалық қызмет көрсету тазалау және жуу жұмыстарын,

сондай-ақ қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және тиісті көріністі
сақтауға бағытталған автомобильдің жай-күйін жалпы бақылауды қамтиды.

Күнделікті техникалық қызмет көрсету кезінде тазалау және жуу
жұмыстары, тексеру, жанармай, салқындатқыш және май құю жұмыстары
жүргізіледі. ЕО бойынша жұмыстар автомобиль жұмысы аяқталғаннан кейін
және жолға шығар алдында орындалады.

Алғашқы техникалық қызмет көрсету күнделікті қызмет көрсету
кезінде орындалатын барлық жұмыстарды қамтиды. Сонымен қатар, оған
автомобильден агрегаттар мен құрылғыларды алып тастамай және оларды
бөлшектемей жүргізілетін бірқатар қосымша бекіту, майлау және бақылау-
реттеу жұмыстары кіреді.

Екінші техникалық қызмет көрсету ТО-1 құрамына кіретін операциялар
жиынтығынан басқа, агрегаттарды ішінара бөлшектей отырып, үлкен көлемді
бақылау-диагностикалық және реттеу жұмыстарын орындауды қамтиды.
Жеке аспаптар автомобильден алынады және арнайы стендтерде және
бақылау-өлшеу қондырғыларында тексеріледі.

Маусымдық қызмет көрсету жылына екі рет жүзеге асырылады және
бір маусымнан екінші маусымға ауысуға байланысты жұмыстарды
орындауды қарастырады, ал олар оны келесі ТО-2-мен біріктіруге тырысады.
СО-ға тән жұмыстар: салқындату жүйесін жуу, қозғалтқыштағы майды
ауыстыру және басқа агрегаттардың картерлеріндегі майлау алдағы
маусымға сәйкес; отын беру жүйесін тексеру және отын багын жуу болып
табылады. Күзгі-қысқы пайдалану алдында автомобиль кабинасындағы іске
қосу жылытқышы мен жылыту жүйесінің жұмысы тексеріледі.

Жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету бойынша
жұмыстарды орындау мерзімділігі пайдалану жағдайларына байланысты
жүріс шамасы бойынша белгіленеді.

3.3.5.1-кестеде пайдалану жағдайларының үш санаты үшін әртүрлі
жылжымалы құрамның ТО-1 және ТО-2 жиілігі туралы мәліметтер
келтірілген.

  
 

Кесте 3.3.5.1 - Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мерзімділігі
Пайдалану

шарттарының
санаты

Әртүрлі үлгідегі автомобильдер үшін техникалық қызмет көрсету
мерзімділігі, км

жеңіл автобустар жүк
ТО-1 ТO-2 ТО-1 ТО-2 ТО-1 ТО-2

I 5000 20000 4000 16000 3500 14000
II 4000 16000 3200 12800 2800 11200
III 3000 12000 2400 9600 2100 8400

Кесте 3.3.5.2 - Санаттар сипаттамасының пайдалану шарттары
Пайдалану

шарттарының
санаты

Автокөліктің жұмыс жағдайларының типтік топтары
Жолдың

техникалық
санаты

I

1. Қала маңы аймағының шегінен тыс асфальтбетонды,
цементбетонды және оларға теңестірілген жабыны бар
автомобиль жолдары
2. Қала маңы аймағындағы асфальтбетонды, цементбетонды
және оларға теңестірілген жабыны бар автомобиль жолдары,
шағын қалалардың көшелері (халқы 100 мың тұрғынға
дейін)

I, II, III

II

1. Таулы жерлердегі асфальтбетонды, цементбетонды және
оларға теңестірілген жабыны бар автомобиль жолдары
2.Үлкен қалалардың көшелері
3. Қиыршық тас немесе қиыршық тас төселген автомобиль
жолдары
4. Автомобиль топырақты пішінделген және орман таситын
жолдар

I, II, III
I

IV, V
V

III

1. Таулы жерлердегі қиыршық тас немесе қиыршық тас
төселген автомобиль жолдары
2. Бейінделмеген жолдар мен стерня
3. Карьерлер, қазаншұңқырлар және уақытша кірме жолдар

IV, V
-
-

Жылжымалы құрамды пайдалану шарттарының санаты жолдың
техникалық сипаттамасына, төсемнің түріне және жай-күйіне, сондай-ақ
қозғалыс қарқындылығына байланысты (3.3.5.2 -кесте).

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. ЕО жанындағы жұмыстардың тізбесі.
2. ТО-1 кезіндегі жұмыстардың тізбесі.
3. ТО-2 кезіндегі жұмыстардың тізбесі.
4. Маусымдық қызмет көрсету кезіндегі жұмыс тізімі.
5. Шанаққа техникалық қызмет көрсету кезінде қолданылатын

материалдар.
6. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету жиілігі қандай?

3.3.6 Автокөлік үшін май түрлері

Сұйық майлардан айырмашылығы, автомобиль майлары қалың
консистенцияға ие және тыныштық күйде ұстайды да, қатты дене –
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қатпарланбайды. Механикалық күшті қолдану кезінде консистентті зат
сұйықтыққа ие болады. Кернеу жоғалғаннан кейін, майлау қатты физикалық
дененің қасиеттерін қайтадан алады. Ұқсас қасиеттері бар заттар қалыпты
емес сұйықтықтар деп аталады.

Пластикалық автомобиль майы майға қатты физикалық дененің
қасиеттерін байланыстыратын белгілі бір жақтауды құрайтын
қалыңдатқышты қосу арқылы алынады. Негіз ретінде мұнай майлау өнімдері
(өнеркәсіптік, машина немесе шпиндель майы) қолданылады.
Қоюландырғыш ретінде май қышқылдарының тұздары қосылады-сабын,
көмірсутектер және пигменттер (аз).

Химиялық және жылу тұрақтылығын, тұтқыр қасиеттерін жақсарту
үшін қоспалар автомобиль майларының кейбір маркаларына енгізіледі.
Қатты толтырғыштар туралы бөлек айту керек. Бұл компонент майлаудың
антифрикциялық қасиеттерін жақсартады. Ең танымал қатты толтырғыштар-
масштабты графит және молибден дисульфиді.

Қатты толтырғыштарды қолданудың басты артықшылығы-үйкеліс
жұптарын соққылардан сенімді қорғау. Молибден дисульфиді бөлшектердің
бетінде өте төмен үйкеліс коэффициенті бар берік, бірақ серпімді пленка
түзеді. Бұл мүмкіндік майлау қандай да бір себептермен ағып кетсе де,
түйінді бұзылудан сақтауға көмектеседі.

Кесте 3.3.6.1 - NLGI Пластикалық майларының жіктелуі
NLGI Пластикалық майларының жіктелуі

Класс
NLGI

Пенетрация саны
(0,1 мм)*

Консистенция Қолданану аймағы

000
00

445-475
400-430

өте сұйық
сұйық

Жабық тісті берілістер

0
1

355-385
310-340

жартылай сұйық
өте жұмсақ

орт. майл.
жүйесі

2 265-295 жұмсақ шар./рол. подш.
3
4

220-250
175-205

жартылай қатты
қатты

Жоғары айн.
мойынтіректер

5
6

130-160
85-115

өте қатты
ерекше қатты

Ашық тісті берілістер

Пенетрация-белгілі бір режимдегі жартылай сұйық және жартылай
қатты өнімдерге стандартты пішінді дененің ену тереңдігін сипаттайтын
көрсеткіш, бұл дененің өнімге ену қабілетін және өнімнің осы енуге
төзімділігін анықтайды. Пенетрация бірлігі үшін иненің ену тереңдігі 0.1 мм.

Автокөлік майлағыштарының түрлері
Қазіргі уақытта нарықта әртүрлі түйіндер мен механизмдер үшін қою

майлау материалдарының кең ассортименті бар. Қандай майлау, қайда қою
керек? Шын мәнінде, өнімнің пайдалану қасиеттерін анықтайтын құрамы
бойынша бірнеше негізгі түрлері бар. Қоюлатқыштың түрін біле отырып,
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қатпарланбайды. Механикалық күшті қолдану кезінде консистентті зат
сұйықтыққа ие болады. Кернеу жоғалғаннан кейін, майлау қатты физикалық
дененің қасиеттерін қайтадан алады. Ұқсас қасиеттері бар заттар қалыпты
емес сұйықтықтар деп аталады.

Пластикалық автомобиль майы майға қатты физикалық дененің
қасиеттерін байланыстыратын белгілі бір жақтауды құрайтын
қалыңдатқышты қосу арқылы алынады. Негіз ретінде мұнай майлау өнімдері
(өнеркәсіптік, машина немесе шпиндель майы) қолданылады.
Қоюландырғыш ретінде май қышқылдарының тұздары қосылады-сабын,
көмірсутектер және пигменттер (аз).

Химиялық және жылу тұрақтылығын, тұтқыр қасиеттерін жақсарту
үшін қоспалар автомобиль майларының кейбір маркаларына енгізіледі.
Қатты толтырғыштар туралы бөлек айту керек. Бұл компонент майлаудың
антифрикциялық қасиеттерін жақсартады. Ең танымал қатты толтырғыштар-
масштабты графит және молибден дисульфиді.

Қатты толтырғыштарды қолданудың басты артықшылығы-үйкеліс
жұптарын соққылардан сенімді қорғау. Молибден дисульфиді бөлшектердің
бетінде өте төмен үйкеліс коэффициенті бар берік, бірақ серпімді пленка
түзеді. Бұл мүмкіндік майлау қандай да бір себептермен ағып кетсе де,
түйінді бұзылудан сақтауға көмектеседі.

Кесте 3.3.6.1 - NLGI Пластикалық майларының жіктелуі
NLGI Пластикалық майларының жіктелуі

Класс
NLGI

Пенетрация саны
(0,1 мм)*

Консистенция Қолданану аймағы

000
00

445-475
400-430

өте сұйық
сұйық

Жабық тісті берілістер

0
1

355-385
310-340

жартылай сұйық
өте жұмсақ

орт. майл.
жүйесі

2 265-295 жұмсақ шар./рол. подш.
3
4

220-250
175-205

жартылай қатты
қатты

Жоғары айн.
мойынтіректер

5
6

130-160
85-115

өте қатты
ерекше қатты

Ашық тісті берілістер

Пенетрация-белгілі бір режимдегі жартылай сұйық және жартылай
қатты өнімдерге стандартты пішінді дененің ену тереңдігін сипаттайтын
көрсеткіш, бұл дененің өнімге ену қабілетін және өнімнің осы енуге
төзімділігін анықтайды. Пенетрация бірлігі үшін иненің ену тереңдігі 0.1 мм.

Автокөлік майлағыштарының түрлері
Қазіргі уақытта нарықта әртүрлі түйіндер мен механизмдер үшін қою

майлау материалдарының кең ассортименті бар. Қандай майлау, қайда қою
керек? Шын мәнінде, өнімнің пайдалану қасиеттерін анықтайтын құрамы
бойынша бірнеше негізгі түрлері бар. Қоюлатқыштың түрін біле отырып,

  
 

пластикалық автомобиль майының қай жерде қолданылатынын анықтауға
болады.

Кальций майлау құрамдары
Бұл бәріне белгілі солидолалар. Кальций тұздарына негізделген

автомобиль майлары арзан және қолайлы жұмыс сипаттамаларына
байланысты кең таралған. Арзан және ашулы.

Солидолдар жоғары динамикалық жүктемелерге ұшырамайтын үйкеліс
түйіндерінде қолданылады. Шектеу төмен температура тұрақтылығына
байланысты. 80 °C-тан жоғары қызған кезде, солидолдар ыдырай бастайды.
Бұл материал су сорғысын немесе тұтану таратушыға, күпшек
мойынтіректеріне салуға жарамайтыны анық.

Кешенді кальций майлары
Олар бірнеше компоненттердің қоспасын қолдану және арнайы

қоспалардың болуына байланысты солидолдарға қарағанда жылу
тұрақтылығына ие. Үйкеліс буларының беттерін соққылардан жақсы
қорғайды. Негізгі кемшілігі – гигроскопиялық.Бұл майды герметикалық
контейнерде сақтау керек. Молибден дисульфидін қосқан кезде тозу мен
зақымданудан қорғаныс қасиеттері артады.

Литийлі автомобиль майлау
Бұл литол деп аталады. Бүгінгі таңда автомобильдерге, басқа

көліктерге және арнайы жабдықтарға арналған майлардың ең көп таралған
түрі. Танымалдылық керемет өнімділікке байланысты. Бұл өнім барлық
дерлік автомобиль майларын алмастыра алады, жақсы сақтау қасиеттеріне
ие.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Кальций майлағыштарын сипаттаңыз.
2. Автокөлік майлағыштарының түрлері.
3. Күрделі кальций майларын сипаттаңыз.
4. Литий автомобиль майларын сипаттаңыз.

3.3.7 Сұлбалар мен сызбалар

Қолдану барысында автомобиль қоршаған ортамен, ал оның
элементтері бір бірімен әрекеттеседі. Бұл әрекеттесу қажалуды, қызуды,
химиялық және басқа да түрлендірулерді және, салдарында, жұмыс
барысында физикалық-химиялық қасиеттердің және құрылымдық
параметрлердің өзгеруіне әкелеттін бұйымдардың жүктелуін, олардың өзара
орнын ауысуын туындайды: бұйымдар сырттарының күйі мен бөліктердің
өлшемдері, олардың, тесіктердің өзара орналасуы, электрлік және басқа да
қасиеттер.

Автомобильдің (және оның элементтерінің) жұмысқа қабілеттілігі
«өмірлік» циклдің әрбір сәтінде оның техникалық күйіне ықпал ететін
ықпалдардың барлық түрлеріне байланысты болады:

механикалық (сыртқы ортамен әрекеттесудің салдарынан статикалық,
динамикалық жүктемелер);
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жылулық (қоршаған ортаның температурасы, жұмыс процестерінің
кезінде жылудың түзілуі);

электрмагниттік;
химиялық (отынның және басқа да қолданушылық материалдардың

жану өнімдерінен коррозия);
Сыртқы қажалу (немесе жай қажалу) оларға жанама бойымен

сырттардың жанасу аймақтарында екі денелер арасында пайда болатын
салыстырмалы орын ауыстыруға қарсыласу құбылысы болып табылады
(3.3.7.1 сурет).

Сурет 3.3.7.1 - Автомобиль элементтерінің техникалық күйінің өзгеру себептерінің
жіктемесі

Тоздыру механикалық, молекулалық-механикалық және коррозиялық-
механикалық деп бөлінеді (3.3.7.2 сурет).

3.3.7.2 сурет - Автомобиль элементтерінде тоздырудың негізгі түрлері

Кездейсоқ

Сынып қалулар

ЖКО

Тұрақты әсерлер

Тоздыру

Коррозия

Металдың шаршауы

Материалдың ескіруі

Түзілімдер жинақталуы

 

Техникалық күйдің өзгеру себептері
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жылулық (қоршаған ортаның температурасы, жұмыс процестерінің
кезінде жылудың түзілуі);

электрмагниттік;
химиялық (отынның және басқа да қолданушылық материалдардың

жану өнімдерінен коррозия);
Сыртқы қажалу (немесе жай қажалу) оларға жанама бойымен

сырттардың жанасу аймақтарында екі денелер арасында пайда болатын
салыстырмалы орын ауыстыруға қарсыласу құбылысы болып табылады
(3.3.7.1 сурет).

Сурет 3.3.7.1 - Автомобиль элементтерінің техникалық күйінің өзгеру себептерінің
жіктемесі

Тоздыру механикалық, молекулалық-механикалық және коррозиялық-
механикалық деп бөлінеді (3.3.7.2 сурет).

3.3.7.2 сурет - Автомобиль элементтерінде тоздырудың негізгі түрлері

Кездейсоқ

Сынып қалулар

ЖКО

Тұрақты әсерлер

Тоздыру

Коррозия

Металдың шаршауы

Материалдың ескіруі

Түзілімдер жинақталуы

 

Техникалық күйдің өзгеру себептері

  
 

Сурет 3.3.7.3 - Дөңгелектерді іліп қоятын кең түрдегі арық:
1-солидол жіберетін құбыршегі бар шарғы; 2-трансмиссионды майлағышты
тарататын құбыршегі бар шарғы; 3-автокөлікті асып қоятын арбашалар

Сурет 3.3.7.4 - Көтергіштердің жіктемесі

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Сұлбалар мен сызбаларды түсіндіріп өтіңіз.
2. Сызбада элемент қандай бөліктерден тұрады?

3.3.8 Автокөлік құралдарынының негізгі ақаулары

Отын жүйесі.
Егер отын шығыны лимиттен асып кетсе, онда ауа сүзгісі бітелген

болуы мүмкін. Сондай-ақ, мүйіз жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуі немесе
тұтануды реттеу мүмкін. Шиналар мөлшерінің сәйкес келмеуі немесе
олардағы төмен қысым да себеп болады. Отын жүйесі компоненттерінің
жарамдылығын тексеріңіз.
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Отынның ағуы мен иісі қайтарылатын құбырлардағы ағып кетуден
немесе жанармай багының толып кетуінен туындауы мүмкін. Жанармай
буының сүзгісін тексеру керек, өйткені ол бітелуі мүмкін.

Қозғалтқыш жылынбайды. Себебі термостаттың және /немесе
температура сенсорының ақаулары болады.

Ілінісу.
Іліністі тығындау. Ілінісу дискісін тексеріңіз. Ол тозуы немесе қызып

кетуі мүмкін болғандықтан, оны жеткіліксіз отырғызуға немесе кесуге
болады. Әлсіз серіппелі диафрагмалар немесе иінді біліктің ағып кетуіне
байланысты дисктің сырғуы осындай нәтиже бере алады.

Берілістердің анық емес қосылуы. Бұл проблема беріліс қорабы мен
ілінісу дискісінің немесе қысым дискісінің ақауларына негізделген. Сонымен
қатар, шанышқы/қысқыш мойынтірек түйінін дұрыс құрастыру. Ілінісу
себетін сермерге бекітуді босату.

Аз күш қосу ілінісу. Ілінісу арқанының немесе қысқыш мойынтіректің
және шанышқының деформациясы / зақымдануы.

Ілінісу кезінде діріл. Диск хабының немесе қозғалтқыштың немесе
қораптың тіректерінің тозуы. Қысым дискісін немесе шыбын-шіркейді соғу.
Бұл мәселенің негізгі факторлары.

Беріліс қорабы.
Ілінісу аймағындағы Шу мойынтіректің ақаулығынан немесе шанышқы

білігінің дұрыс орнатылмауынан туындауы мүмкін.
Ілінісу педальдарына көп күш салу. Бұл жиі кездеседі. Мәселені шешу

үшін кабель мен тұтқаларды тексеріңіз, өйткені олар бүгілуі мүмкін. Қысым
дискісі де тексерілуі керек, өйткені оның құрамында ақаулар болуы мүмкін.
Ақыр соңында, негізгі және атқарушы цилиндрлердің машина маркасына
сәйкес келмеуі.

Егер ілінісу педалі бастапқы күйіне оралмаса, онда ілінісу сымы
ақаулы немесе шанышқымен немесе қысқыш мойынтіректе зақым бар.

Беріліс қорабындағы соққылар, әдетте, қысқыш мойынтірек
шанышқысының тозуынан, сондай-ақ ілінісу дискісінің демпфер
серіппелерінің ақауларынан немесе қозғалтқыштың төмен айналымынан
болады.

Үдеу және баяулау кезінде пайда болатын қатты дыбыс қозғалтқыштың
немесе қораптың тіреуі жарамсыз болып қалуынан туындайды. Немесе
негізгі берілістің жетекші редукторының білігі немесе дифференциалдың
бүйір редукторларының білігі, Шрустар сияқты бөлшектер тозған.

Жеке берілісте пайда болатын шу тұрақты редуктордың, сондай-ақ
синхронизаторлардың, 4-ші Редуктордың немесе артқы берілістің паразиттік
редукторының зақымдалуына немесе тозуына байланысты болуы мүмкін.
Тағы бір нұсқа: артқы берілісті қосу шанышқысының деформациясы.

Жағымсыз тосынсый редуктордың өшірілуі болуы мүмкін. Мұның
себебі, ең алдымен, келесі факторлар болды: тартулардың тозуы немесе
дұрыс реттелмеуі, қораптың қозғалтқышқа бекітілуінің жоғалуы, беріліс
біліктерінің деформациясы, бастапқы біліктің мойынтірек бекіткішінің
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Отынның ағуы мен иісі қайтарылатын құбырлардағы ағып кетуден
немесе жанармай багының толып кетуінен туындауы мүмкін. Жанармай
буының сүзгісін тексеру керек, өйткені ол бітелуі мүмкін.

Қозғалтқыш жылынбайды. Себебі термостаттың және /немесе
температура сенсорының ақаулары болады.

Ілінісу.
Іліністі тығындау. Ілінісу дискісін тексеріңіз. Ол тозуы немесе қызып

кетуі мүмкін болғандықтан, оны жеткіліксіз отырғызуға немесе кесуге
болады. Әлсіз серіппелі диафрагмалар немесе иінді біліктің ағып кетуіне
байланысты дисктің сырғуы осындай нәтиже бере алады.

Берілістердің анық емес қосылуы. Бұл проблема беріліс қорабы мен
ілінісу дискісінің немесе қысым дискісінің ақауларына негізделген. Сонымен
қатар, шанышқы/қысқыш мойынтірек түйінін дұрыс құрастыру. Ілінісу
себетін сермерге бекітуді босату.

Аз күш қосу ілінісу. Ілінісу арқанының немесе қысқыш мойынтіректің
және шанышқының деформациясы / зақымдануы.

Ілінісу кезінде діріл. Диск хабының немесе қозғалтқыштың немесе
қораптың тіректерінің тозуы. Қысым дискісін немесе шыбын-шіркейді соғу.
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Беріліс қорабы.
Ілінісу аймағындағы Шу мойынтіректің ақаулығынан немесе шанышқы

білігінің дұрыс орнатылмауынан туындауы мүмкін.
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жоғалуы немесе жарамсыз болуы, ауыстыру шанышқысының тозуы немесе
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кетуіне байланысты болттардың тартылуын және негізгі тежегіш цилиндрдің
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Көлік құралдарын пайдалануға тыйым салынатын ақаулар мен
жағдайлардың тізімін атаңыз.
2. Қозғалтқыш ақауларының тізімін атаңыз.
3. Басқа құрылымдық элементтердің ақауларының тізімін атаңыз.
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3.3.9 Автокөлік құралдарының негізгі тораптарын құрастыру және
бөлшектеу

Бөлшектеу жұмыстары автомобиль жөндеу кәсіпорнындағы негізгі
жұмыстардың бірі болып табылады, өйткені олар автомобильдер мен
агрегаттарды жөндеу кезінде қайта қолданылатын бөлшектердің санын
анықтайды. Автомобильдер мен қондырғылардан алынған бөлшектердің
қауіпсіздігі мен сапасы, сондай-ақ бөлшектерді қажетті қалпына келтірудің
күрделілігі автомобильді бөлшектеудің технологиялық процесін
ұйымдастыруға және оны қажетті құрылғылар мен құралдармен жабдықтауға
байланысты.

Құлақтардың сынуы, бұранданың бұзылуы, иілу және бөлшектердегі
басқа ақаулар (жаңа жарықтардың, шұңқырлардың, майысулардың және т.б.
пайда болуы) көбінесе бөлшектеудің технологиялық әдістерінің бұзылуы
нәтижесінде пайда болады.

Автомобильді бөлшектеу үшін (артқы көпірді, алдыңғы аспаны алу,
тежегіш жүйесінің тораптары мен бөлшектерін, қоректендіру жүйесінің
түтіктерін, кардан білігін ажырату және т.б.) оны 90° - қа (бір жағына) бұру
қажет. Осы мақсаттар үшін бөлшектеу орны арнайы көтергіш-жиектегішпен
жабдықталуы тиіс. Кейбір кәсіпорындарда автомобильді бұруға арналған
жабдық жоқ және ол электр сөресінің көмегімен бір жағына қойылады.
Нәтижесінде денеде жиі дақтар пайда болады. Мұндай денені қалпына
келтіру үшін қосымша жұмыс қажет.

Автокөліктің жұмысы кезінде кейбір жаңғақтар мен болттар
бөлшектерге "жабысады", сондықтан оларды бөлшектеу қиынға соғады,
мұндай жағдайларда гайканы немесе Болттың басын гидравликалық
тартқыштармен, газ кескішпен немесе басқа жолмен кесіңіз. Бірақ кейде
қосылыстарды бөлшектеу үшін олар кескіш пен кувалданы пайдаланады. Бұл
бөлшектеу әдісімен болт пен гайка ғана емес, басқа бөлшектер де
зақымдалады. Бұрандалы қосылыстарды бөлшектеу үшін жоғары өнімділік
пен бөлшектеу сапасын қамтамасыз ететін механикаландырылған құралды
қолданған жөн.

Бөлшектеу желілері мен посттардағы қатаң дәйектілік пен ағындық,
механизмдер мен технологиялық жабдықтарды мүмкіндігінше пайдалану,
жұмыс орындарындағы тазалық және олардан бөлшектерді уақтылы жеткізу,
айналым контейнерлерінің қажетті саны, бөлшектеу кезінде ең ұтымды
әдістерді қолдану – барлық осы жағдайлар еңбек өнімділігі мен бөлшектердің
қауіпсіздігін арттыруға ықпал етеді.

Автомобильді бөлшектеу алдында оның барлық агрегаттарынан майды,
отынды алып тастау керек, содан кейін барлық сыртқы беттерді мұқият жуу
керек. Май агрегаттарынан шығару үшін жуу камералары бу агрегаттарына
жеткізуге арналған арнайы воронкалармен және шлангілермен
жабдықталады.

Автомобильді әртүрлі ластанулардан алдын-ала сыртқы тазарту үшін
автомобиль жөндеу кәсіпорындарында жақында гидромониторлы
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қондырғылар енгізіле бастады. Гидродинамикалық тазарту әдісінің мәні 20-
80°C температурада 3-5 МПа қысыммен тазартылған бетке су ағынын беру
болып табылады. Ағынның динамикалық қысымының және жуғыш
заттардың жоғары температурасының кешенді әсері барлық ластаушы
заттардың беттерінен тиімді жоюды қамтамасыз етеді.

Автомобильді бөлшектеу тәртібі технологиялық процесспен
белгіленеді. Бастапқыда автомобиль агрегаттарға бөлшектеледі.
Автомобильден платформа, кабина, қанаттар, баспалдақтар, қозғалтқыштың
арматурасы, рульдік басқару, қуат блогы (ілінісу және беріліс қорабы бар
қозғалтқыш), тежегіш жүйесінің бөлшектері мен түйіндері, артқы және
алдыңғы көпірлер (жеңіл автомобильдерді бөлшектеу кезінде бөлшектеу
сұлбасы сәл өзгеше) алынады. Агрегаттарды рамадан алу және оларды
желілерге немесе бөлшектеу бекеттеріне беру әртүрлі көтергіш-көлік
құрылғыларының көмегімен жүзеге асырылады: электр тельфері бар бір
рельсті аспалы жол (монорельс), кран-арқалық немесе көпірлі кран. Алынған
шасси агрегаттары оларды бөлшектерге одан әрі бөлшектеу үшін агрегаттық-
бөлшектеу бөлімшесіне, ал басқа агрегаттар мен тораптар — тиісті цехтарға
беріледі.

Конвейер жолында орнатылған жуу машиналарында бөлшектер мен
жинақтарды бір уақытта жуумен үйлесетін аспалы конвейерлердегі
қондырғылар мен бөлшектерге бөлшектерді бөлшектеу технологиясы өте
прогрессивті. Бұл технологиямен өндіріс мәдениеті едәуір артады, өйткені
оларды бөлшектеу алдында алынған түйіндер жуылады.

Цехқа келіп түскен қозғалтқыштар электротельфердің және арнайы
қармаудың көмегімен электркардан алынады және эстакадаға оның бойымен
жүретін арбалармен орнатылады.

Бірінші постта қозғалтқыштан қалған май буланады. Ол үшін май
картерінің ағызу тығынын бұраңыз, қозғалтқыштың май құю мойнына бу
шығаратын шлангтың ұшы салынып, қызып кеткен бу жіберіледі. Тез
сұйылтылған кезде қозғалтқыштан май эстакаданың көлбеу науасына ағып
кетеді, ол жерден жинағыш резервуарға түседі.

Осыдан кейін қозғалтқыш ішінара іріктеу және одан аспалы жабдықты
алу үшін келесі постқа оралады. Қозғалтқыштан мыналар алынады: стартер,
генератор, дистрибьютор және электр жабдықтарының басқа бөліктері, ауа
сүзгісі, карбюратор, бензин сорғысы және бензин сымдары, май сүзгісі және
майлау жүйесінің басқа бөліктері.

Барлық осы тораптар мен бөлшектерді алып тастау үшін жұмысты
жеңілдететін және бөлшектердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әртүрлі
құрылғылар жасалды. Сонымен, қозғалтқыш орнатылған арба өзінің тік
осінің айналасында 360° айналады және төрт позицияда бекітіледі. Бұл
жұмысшының қажетсіз қозғалыстарынсыз қозғалтқыштың барлық жағынан
тораптар мен бөлшектерді алып тастауға мүмкіндік береді. Бөлшектеу
эстакаданың үстіне ілінген жеткілікті қуатты кілттердің көмегімен жүзеге
асырылады. Олардың қозғалысының ыңғайлылығы мен жеңілдігі баланстық
суспензиямен қамтамасыз етіледі. Электр жабдығының және қоректендіру
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жүйесінің алынған тораптары мен бөлшектері оларды тасымалдауға
арналған, едендік конвейердің арбаларына орнатылған контейнерлерге
салынады. Тасымалдау кезінде бұзылулардың алдын алу үшін контейнерлер
белгілі бір түйіндерді төсеу үшін ұялармен жабдықталған. Қозғалтқыштан
алынған басқа тораптар мен бөлшектер оларға арналған тор себеттерге
салынады, олар толу шамасына қарай трасса қозғалтқыштарды іріктеу үшін
эстакадаға параллель өтетін бөлшектеу конвейерінің жүк аспаларына
орнатылады.

Жуу машинасынан шыққан кезде жүк аспаларынан жуылған тораптар
алынады және оларды мамандандырылған стендтерде бөлшектерге
бөлшектейді. Өндіріс кезінде бірге өңделетін кейбір түйіндердің бөлшектері
бөлшектеу процесінде иесізденбейді, яғни бөлшектенгеннен кейін олар
қайтадан болттармен қосылады. Мұндай бөлшектерге мыналар жатады:
ілінісу и цилиндр блогы, негізгі мойынтіректердің қақпақтары және
цилиндрлер блогы, байланыстырушы өзектер мен байланыстырушы
шыбықтардың қақпақтары және т.б. барлық басқа қосылыстар толығымен
бөлшектеледі, бұл бөлшектерді сапалы тазарту және одан әрі ақау табу үшін
қажет.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Автомобильді бөлшектеу тәртібі.
2. Автокөлікті бөлшектеу процесін агрегаттарға тізімдеңіз.
3. Қозғалтқышты автомобильден шығару процесін атаңыз.

3.3.10 Автокөлік құралдарының ұсақ ақаулықтарды жою

Автомобильді пайдалану кезінде әртүрлі ақаулар пайда болады. Олар
автомобильді дұрыс ұстамауға немесе иесінің немқұрайдылығына
байланысты болуы мүмкін. Ақаулықтың алғашқы белгілерінде оның себебін
анықтап, жою керек. Жүйелердің немесе қондырғылардың бірінің ақауы бар
автомобильді пайдалану басқа жүйелердің дұрыс жұмыс істемеуіне, қозғалыс
қауіпсіздігін төмендетуге әкелуі мүмкін.

Біз бірнеше қарапайым кеңестер береміз:
- автомобиль жүйелері мен қондырғылары ешқашан бірден бас

тартпайды. Ақаулық белгілері әдетте пайда болғанға дейін пайда болады.
Сондықтан, жұмыс барысында жүргізуші автомобильдің қалыпты "мінез-
құлқынан" кез-келген ауытқуларға мұқият болу керек;

- егер сіз өзіңіздің күшіңіз бен біліміңізге сенімді болмасаңыз,
ақаулықты жоюға тырыспаңыз. Бұл оны нашарлатып, күрделі және қымбат
жөндеуге әкелуі мүмкін. Техникалық қызмет көрсету станциясындағы
таныстарыңыздың немесе шеберлердің тәжірибелі жүргізушілерімен
байланысыңыз;

- жеткілікті тәжірибе болмаса, жолда, әсіресе алыс жолда жөндеу
жұмыстарын бастауға болмайды. Сақтық шараларын сақтай отырып,
сүйреуді қолдана отырып, тұрақ немесе жөндеу орнына жету жақсы;
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жүйесінің алынған тораптары мен бөлшектері оларды тасымалдауға
арналған, едендік конвейердің арбаларына орнатылған контейнерлерге
салынады. Тасымалдау кезінде бұзылулардың алдын алу үшін контейнерлер
белгілі бір түйіндерді төсеу үшін ұялармен жабдықталған. Қозғалтқыштан
алынған басқа тораптар мен бөлшектер оларға арналған тор себеттерге
салынады, олар толу шамасына қарай трасса қозғалтқыштарды іріктеу үшін
эстакадаға параллель өтетін бөлшектеу конвейерінің жүк аспаларына
орнатылады.

Жуу машинасынан шыққан кезде жүк аспаларынан жуылған тораптар
алынады және оларды мамандандырылған стендтерде бөлшектерге
бөлшектейді. Өндіріс кезінде бірге өңделетін кейбір түйіндердің бөлшектері
бөлшектеу процесінде иесізденбейді, яғни бөлшектенгеннен кейін олар
қайтадан болттармен қосылады. Мұндай бөлшектерге мыналар жатады:
ілінісу и цилиндр блогы, негізгі мойынтіректердің қақпақтары және
цилиндрлер блогы, байланыстырушы өзектер мен байланыстырушы
шыбықтардың қақпақтары және т.б. барлық басқа қосылыстар толығымен
бөлшектеледі, бұл бөлшектерді сапалы тазарту және одан әрі ақау табу үшін
қажет.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Автомобильді бөлшектеу тәртібі.
2. Автокөлікті бөлшектеу процесін агрегаттарға тізімдеңіз.
3. Қозғалтқышты автомобильден шығару процесін атаңыз.

3.3.10 Автокөлік құралдарының ұсақ ақаулықтарды жою

Автомобильді пайдалану кезінде әртүрлі ақаулар пайда болады. Олар
автомобильді дұрыс ұстамауға немесе иесінің немқұрайдылығына
байланысты болуы мүмкін. Ақаулықтың алғашқы белгілерінде оның себебін
анықтап, жою керек. Жүйелердің немесе қондырғылардың бірінің ақауы бар
автомобильді пайдалану басқа жүйелердің дұрыс жұмыс істемеуіне, қозғалыс
қауіпсіздігін төмендетуге әкелуі мүмкін.

Біз бірнеше қарапайым кеңестер береміз:
- автомобиль жүйелері мен қондырғылары ешқашан бірден бас

тартпайды. Ақаулық белгілері әдетте пайда болғанға дейін пайда болады.
Сондықтан, жұмыс барысында жүргізуші автомобильдің қалыпты "мінез-
құлқынан" кез-келген ауытқуларға мұқият болу керек;

- егер сіз өзіңіздің күшіңіз бен біліміңізге сенімді болмасаңыз,
ақаулықты жоюға тырыспаңыз. Бұл оны нашарлатып, күрделі және қымбат
жөндеуге әкелуі мүмкін. Техникалық қызмет көрсету станциясындағы
таныстарыңыздың немесе шеберлердің тәжірибелі жүргізушілерімен
байланысыңыз;

- жеткілікті тәжірибе болмаса, жолда, әсіресе алыс жолда жөндеу
жұмыстарын бастауға болмайды. Сақтық шараларын сақтай отырып,
сүйреуді қолдана отырып, тұрақ немесе жөндеу орнына жету жақсы;

  
 

- ақаулықты жоюдың тиімді әдістерінің бірі
- жұмыс істемейтін бөлшектерді немесе жүйелерді әдейі жарамды

немесе жаңасымен ауыстыру. Осы мақсатта өзіңізбен бірге жолда қосалқы
тұтану білтелері (бір-екі), жоғары вольтты сымдар (бір-екі), тұтану
катушкасы, байланыс тобы, ажыратқыш-таратқыштың қақпағы мен роторы
(жақсырақ – жинақта ажыратқыш-таратқыш), коммутатор және холл
сенсоры, отынды жұқа тазарту сүзгісі, кернеу реттегіші, карбюраторды
жөндеу жиынтығы, генератор жетегінің белдіктері және газ тарату механизмі
болуы пайдалы. Барлық бөлшектер сіздің көлігіңізге орнатуға жарамды
болуы керек.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Автокөлікті пайдалану кезінде әртүрлі ақаулар қалай пайда

болады?
2. Ұсақ ақауларды жоюға арналған бірнеше кеңестер беріңіз.

3.3.11 Жөндеу және техникалық қызмет көрсетугеқажетті құрал

Автокөлікті жөндеу және техникалық қызмет көрсету бұл үшін
жағдайлар мен құралдар болған кезде ғана мүмкін болады.

Барлық автокөлік жүргізушілерінің қажетті құралдың едәуір бөлігі
болуы мүмкін, бірақ күрделі жөндеу үшін сізге көптеген түрлі құрылғылар
мен механизмдер қажет.

Барлығының кілттері бар, бірақ көпшілігі аралас немесе әмбебап. Егер
сізге сапалы жөндеу қажет болса, бұл дұрыс емес.

Ашық кілттердің толық ассортиментінде болуы керек, ал екі данада
жақсы. Мамандар аралас және реттелетін кілттерді, гайка үшін арнайы
қысқаштарды пайдаланбайды: олар жұмыс істеуге өте ыңғайлы емес,
пайдалану кезінде тиісті күш жұмсамайды, сонымен қатар болттардың
бастарын бұзады.

Тұқыры мен ұзартқышы бар кілттердің (бастардың) жиынтығын
керегін ұмытпаңыз. Бастары 6 және 12 қырлы.

Соңғылары ыңғайлы, өйткені олар кішкене бұрышқа бұрылғаннан
кейін кілтті бастапқы күйге келтіруге мүмкіндік береді. Бұл жұмысты
айтарлықтай жеңілдетеді. Мұндай кілттер, сонымен қатар, болттың басын
немесе гайканы, егер оның беті сәл деформацияланған болса да, сенімді
ұстайды.

Маңызды бұрандалы қосылыстарды белгілі бір күшпен (моментпен)
қатайту керек. Сондықтан, автокөлік жүргізушісінде динамометриялық кілт
болуы керек.

Бұрағыш бірнеше болуы керек, пышақтың ені әртүрлі және ұзындығы
әртүрлі. Тығыз бұрандаларды тарту үшін әсіресе күшті, күшті бұрағыштар
қажет. Сіз оларды әр түрлі ені бар ауыстырылатын пышақтар жиынтығы
түрінде жасай аласыз, олар айналмалы картриджге салынуы мүмкін.
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Бұрағыш пышақты дұрыс қайрау керек. Дұрыс емес бұрағыш
бұрандаға қажетті күш салуға мүмкіндік бермейді және оның басын бұзады.

Кернер-бұл ұштары бар қатты болаттан жасалған өзек.
Ол металдар мен пластмассаларға терең нүктелерді қолдануға қызмет

етеді. Олар бұрғылау орындарын жоспарлайды, әртүрлі белгілерді қолданады
және т.б. жақсы кернерді бұрғылау сынығынан немесе ескі сыпырғыштан
жасауға болады, оларды қайрау машинасына қайрайды.

Балғалар кем дегенде екі болуы керек: біреуі салмағы 200 г, екіншісі
ауыр – 500 г.

Автокөлік механизмдерін құрастыру және бөлшектеу кезінде
шұңқырлар қажет. Бұл жұмсақ металдан жасалған цилиндрлік шыбықтар
(жез, дюралуминий).

Саңылаулар қағаз, картон, резеңке және басқа материалдардан
жасалған тығыздағыштарда дұрыс дөңгелек тесіктер жасау үшін қажет.
Тескіш-ұштары бар металл түтік.

Сондай– ақ, бұрандалы құрал-метрлер мен леркалар қажет. Автокөлік
тәжірибесінде олар көбінесе құрастыру алдында жіптерді тазарту үшін
қолданылады. Ең алдымен,автокөлік жүргізушісіне келесі өлшемдер қажет:
M5X0,8; M6X1; M8X1; M8X1,25; M10X1; M10X1,25; m10x1, 5.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Көптеген адамдар автомобиль жөндеу және техникалық қызмет

көрсету үшін қандай кілттерді қалайды?
2. Балғалардың басқа құралдарға қарағанда қандай артықшылықтары

бар?

3.3.12 Ұсақ жөндеу құралымен жұмыс

Жылжымалы құрамды көтергішпен көтергеннен кейін басқару пультіне
"қол тигізбеңіз - автомобиль астында адамдар жұмыс істейді"!, ал
гидравликалық көтергішпен көтергенде, көтергеннен кейін оны өздігінен
түсіруден тіреп бекітіңіз.

Автомобильдің, тіркеменің, жартылай тіркеменің бір бөлігін көтергіш
механизмдермен (домкраттармен, тальдармен және тағы сол сияқтылармен)
іліп қою кезінде, стационарлықтан басқа, алдымен көтермейтін
доңғалақтардың астына сырғуға қарсы тіреуіштерді қою, автомобильді ілу,
маңдайшаның ілінген бөлігінің астына қою және оларға автомобильді түсіру
қажет.

Екі осьті тіркеменің артқы осін ілу алдында оның бұрылу шеңберін
тоқтатқыш құрылғымен бекіту қажет.

Тексеру арықтары арқылы қауіпсіз өту үшін, сондай - ақ автомобильдің
алдыңғы және артқы жағында жұмыс істеу үшін өтпелі көпірлерді, ал тексеру
арықтарына түсу үшін-осы мақсат үшін арнайы орнатылған баспалдақтарды
пайдаланыңыз.
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Бұрағыш пышақты дұрыс қайрау керек. Дұрыс емес бұрағыш
бұрандаға қажетті күш салуға мүмкіндік бермейді және оның басын бұзады.

Кернер-бұл ұштары бар қатты болаттан жасалған өзек.
Ол металдар мен пластмассаларға терең нүктелерді қолдануға қызмет

етеді. Олар бұрғылау орындарын жоспарлайды, әртүрлі белгілерді қолданады
және т.б. жақсы кернерді бұрғылау сынығынан немесе ескі сыпырғыштан
жасауға болады, оларды қайрау машинасына қайрайды.

Балғалар кем дегенде екі болуы керек: біреуі салмағы 200 г, екіншісі
ауыр – 500 г.

Автокөлік механизмдерін құрастыру және бөлшектеу кезінде
шұңқырлар қажет. Бұл жұмсақ металдан жасалған цилиндрлік шыбықтар
(жез, дюралуминий).

Саңылаулар қағаз, картон, резеңке және басқа материалдардан
жасалған тығыздағыштарда дұрыс дөңгелек тесіктер жасау үшін қажет.
Тескіш-ұштары бар металл түтік.

Сондай– ақ, бұрандалы құрал-метрлер мен леркалар қажет. Автокөлік
тәжірибесінде олар көбінесе құрастыру алдында жіптерді тазарту үшін
қолданылады. Ең алдымен,автокөлік жүргізушісіне келесі өлшемдер қажет:
M5X0,8; M6X1; M8X1; M8X1,25; M10X1; M10X1,25; m10x1, 5.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Көптеген адамдар автомобиль жөндеу және техникалық қызмет

көрсету үшін қандай кілттерді қалайды?
2. Балғалардың басқа құралдарға қарағанда қандай артықшылықтары

бар?

3.3.12 Ұсақ жөндеу құралымен жұмыс

Жылжымалы құрамды көтергішпен көтергеннен кейін басқару пультіне
"қол тигізбеңіз - автомобиль астында адамдар жұмыс істейді"!, ал
гидравликалық көтергішпен көтергенде, көтергеннен кейін оны өздігінен
түсіруден тіреп бекітіңіз.

Автомобильдің, тіркеменің, жартылай тіркеменің бір бөлігін көтергіш
механизмдермен (домкраттармен, тальдармен және тағы сол сияқтылармен)
іліп қою кезінде, стационарлықтан басқа, алдымен көтермейтін
доңғалақтардың астына сырғуға қарсы тіреуіштерді қою, автомобильді ілу,
маңдайшаның ілінген бөлігінің астына қою және оларға автомобильді түсіру
қажет.

Екі осьті тіркеменің артқы осін ілу алдында оның бұрылу шеңберін
тоқтатқыш құрылғымен бекіту қажет.

Тексеру арықтары арқылы қауіпсіз өту үшін, сондай - ақ автомобильдің
алдыңғы және артқы жағында жұмыс істеу үшін өтпелі көпірлерді, ал тексеру
арықтарына түсу үшін-осы мақсат үшін арнайы орнатылған баспалдақтарды
пайдаланыңыз.

  
 

Жоғары орналасқан бөлшектермен немесе агрегаттармен жұмыс істеу
кезінде тұрақты арнайы тұғырларды қолдану керек.

Жұмыс кезінде құралды оның артына жету қажеттілігі
туындамайтындай етіп орналастыру керек, құрал мен бөлшектерді тексеру
орының шетінде қалдырмау керек.

Гайкалық кілттерді таңдау кезінде негізінен жапқыш және соңғы
кілттерді, ал қол жеткізу қиын жерлерде - жарықшақтары бар немесе топсалы
басы бар кілттерді пайдалану керек.

Кілтті гайкаға дұрыс салыңыз, гайканы жұлқып алмаңыз.
Үлкен физикалық күш-жігерді талап ететін бөлшектеу-құрастыру және

басқа да бекіту операциялары кезінде тартқыштар, гайковерттер, арнайы
құрылғылар және сол сияқтылар қолданылады. Бұрылатын гайкаларды
керосинмен немесе арнайы құраммен ("Унисма", ВТВ және т.б.) алдын ала
ылғалдандыру қиын.

Кескішпен немесе басқа кескіш құралмен жұмыс істеу кезінде көзді
металл бөлшектермен зақымданудан қорғау үшін қорғаныс көзілдірігін
қолданыңыз, сондай-ақ қолды қорғау үшін кескішке қорғаныс шайбасын
киіңіз.Картан білігін тек арнайы құрылғының көмегімен бұраңыз.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Тексеру арықтары арқылы қауіпсіз өту нені пайдаланған жөн?
2. Үлкен физикалық күш-жігерді талап ететін жұмыстарда қандай

құралдарды қолданады?

3.3.13 Жұмыс орнын ұйымдастыру

Жұмыс орны-бұл өндірістік тапсырманы орындау үшін жұмысшы
немесе бригада қолданатын қажетті жабдықтар, құралдар, құрылғылар,
материалдар мен керек-жарақтар бар цехтың немесе учаскенің өндірістік
алаңының бөлігі. Слесарлық-құрастыру жұмыстары кезінде слесарьдың әрбір
жұмыс орнына 6-дан 10 м2-ге дейінгі алаң бөлінеді (жиналатын бұйымның
көлеміне байланысты).

Слесарь-құрастырушының жұмыс орнын ұйымдастыру дегеніміз-
жабдықты дұрыс орналастыру, құрал-саймандар мен бөлшектердің жұмыс
орнында тиімді орналасуы, бөлшектер мен қосалқы материалдармен жүйелі
түрде жабдықтау, құрастыру процесінің арнайы құрылғыларымен
механикаландыру және жабдықтау.

Слесарь-құрастырушының негізгі жұмыс орны-конвейердегі жұмыс
үстелі немесе құрастыру үстелі.

а - жылжымалы құрастыру үстелі және механикаландырылған құралды
ілуге арналған құрылғысы бар верстак, б-құралдың верстак пен жәшікте
орналасуы.

Жиналатын бұйымдардың түріне байланысты жұмыс үстелі берік парақ
материалымен (сәндік пластикпен, линолеуммен, фанерамен және т.б.)
жабылады. Үстел қақпағының алдыңғы және бүйірінен ағаш тақтайшалар-
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ернеулер немесе жұмыс үстелінен ұсақ бөлшектер мен құралдардың түсуіне
жол бермейтін металл бұрыштамалар орнатылады. Жұмыс жағдайларына
байланысты жұмыс орындары бір және көп орынды-екі немесе одан да көп
жұмысшылар үшін. Көп орынды слесарлық жұмыс орындықтарында
қысқыштар арасындағы қашықтық 1200-1500 мм болуы керек.
Верстакаларды конвейерлік құрастыру кезінде жұмысшыны конвейер мен
верстак арасында болатындай етіп конвейерге жақын орналастыру керек.
Жұмыс үстелінің жұмыс орны жақсы жарықтандырылуы керек. Кешкі
уақытта жұмыс істеу үшін жұмыс орны жергілікті жарықтандырудың электр
шамымен жарықтандырылады.

Жұмыс басталғанға дейін слесарь тапсырмамен, жұмыс киімімен,
технологиялық процеспен және сызбалармен танысып, қажетті құралдарды,
құрылғыларды, материалдар мен бөлшектерді алдын-ала тексеріп,
дайындауы керек.

Жұмыс уақытында слесарь-құрастырушы жұмыс күні бойы жұмыстан
алшақтамай, барлық жұмыс уақытын толық пайдалануға және шебердің
рұқсатынсыз жұмыс орнынан кетпеуге, құралды тек оның мақсаты бойынша
пайдалануға және оны бүлінуден және ластанудан қорғауға; қауіпсіздік
техникасы ережелерін қатаң сақтауға міндетті.

Жұмыс аяқталғаннан кейін слесарь-құрастырушы жұмыс орнын
(жабдық, верстак, станоктар, сондай-ақ оларға іргелес алаңды) жаңқалар мен
қоқыстардан мұқият тазалап, ретке келтіруі тиіс; станоктардың жұмыс
бөліктерін машина майының жұқа қабатымен майлау; жұмыс кезінде
қолданылған құралдар мен құрылғыларды кір мен майдан тазарту; өлшеу
құралын мұқият тазалау, сүрту және оны вазелиннің немесе қышқылсыз
майдың жұқа қабатымен жабу; дайын тораптар мен бөлшектерді бөліп қою
немесе бөлінген жерлерге орналастыру; 5-10 мм.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жұмыс орнына қандай талаптар қойылады?
2. Слесарь-құрастырушының жұмыс орны қандай?
3. Жұмыс аяқталғаннан кейін слесарь не істеуі керек?

3.3.14 Жөндеу жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы ережелері

1. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
белгіленген жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылғылармен (тексеру
жырасымен, көтергішпен, эстакадамен және т.б.), сондай-ақ көтергіш-көлік
механизмдерімен, аспаптармен, құрылғылармен және мүкәммалмен
жабдықталған осыған арналған орындарда жүргізілуі тиіс. ТҚК және
жөндеуге арналған бекеттер үй-жайларда орналасуы тиіс.

Жұмысшылар өздеріне тапсырылған жұмыстарды орындау үшін
қажетті барлық жарамды құралдармен және құрылғылармен қамтамасыз
етілуі тиіс. Құрал-сайман мен айлабұйымдарды жарамсыз деп тану айына
кемінде 1 рет, ақауларын дереу алып тастаумен жүргізілуі тиіс.
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ернеулер немесе жұмыс үстелінен ұсақ бөлшектер мен құралдардың түсуіне
жол бермейтін металл бұрыштамалар орнатылады. Жұмыс жағдайларына
байланысты жұмыс орындары бір және көп орынды-екі немесе одан да көп
жұмысшылар үшін. Көп орынды слесарлық жұмыс орындықтарында
қысқыштар арасындағы қашықтық 1200-1500 мм болуы керек.
Верстакаларды конвейерлік құрастыру кезінде жұмысшыны конвейер мен
верстак арасында болатындай етіп конвейерге жақын орналастыру керек.
Жұмыс үстелінің жұмыс орны жақсы жарықтандырылуы керек. Кешкі
уақытта жұмыс істеу үшін жұмыс орны жергілікті жарықтандырудың электр
шамымен жарықтандырылады.

Жұмыс басталғанға дейін слесарь тапсырмамен, жұмыс киімімен,
технологиялық процеспен және сызбалармен танысып, қажетті құралдарды,
құрылғыларды, материалдар мен бөлшектерді алдын-ала тексеріп,
дайындауы керек.

Жұмыс уақытында слесарь-құрастырушы жұмыс күні бойы жұмыстан
алшақтамай, барлық жұмыс уақытын толық пайдалануға және шебердің
рұқсатынсыз жұмыс орнынан кетпеуге, құралды тек оның мақсаты бойынша
пайдалануға және оны бүлінуден және ластанудан қорғауға; қауіпсіздік
техникасы ережелерін қатаң сақтауға міндетті.

Жұмыс аяқталғаннан кейін слесарь-құрастырушы жұмыс орнын
(жабдық, верстак, станоктар, сондай-ақ оларға іргелес алаңды) жаңқалар мен
қоқыстардан мұқият тазалап, ретке келтіруі тиіс; станоктардың жұмыс
бөліктерін машина майының жұқа қабатымен майлау; жұмыс кезінде
қолданылған құралдар мен құрылғыларды кір мен майдан тазарту; өлшеу
құралын мұқият тазалау, сүрту және оны вазелиннің немесе қышқылсыз
майдың жұқа қабатымен жабу; дайын тораптар мен бөлшектерді бөліп қою
немесе бөлінген жерлерге орналастыру; 5-10 мм.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жұмыс орнына қандай талаптар қойылады?
2. Слесарь-құрастырушының жұмыс орны қандай?
3. Жұмыс аяқталғаннан кейін слесарь не істеуі керек?

3.3.14 Жөндеу жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы ережелері

1. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
белгіленген жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылғылармен (тексеру
жырасымен, көтергішпен, эстакадамен және т.б.), сондай-ақ көтергіш-көлік
механизмдерімен, аспаптармен, құрылғылармен және мүкәммалмен
жабдықталған осыған арналған орындарда жүргізілуі тиіс. ТҚК және
жөндеуге арналған бекеттер үй-жайларда орналасуы тиіс.

Жұмысшылар өздеріне тапсырылған жұмыстарды орындау үшін
қажетті барлық жарамды құралдармен және құрылғылармен қамтамасыз
етілуі тиіс. Құрал-сайман мен айлабұйымдарды жарамсыз деп тану айына
кемінде 1 рет, ақауларын дереу алып тастаумен жүргізілуі тиіс.

  
 

2. ТҚК және жөндеу бекеттеріне жіберер алдында автомобильдер
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көмегімен қозғалу алдында қол тежегішін босату, доңғалақтардың астынан
тіректер мен түрлі заттарды алып тастау, берілістерді бейтарап күйге
ауыстыру рычагын орнату қажет.;

- ағынды желілер жұмыс істеушілерге автомобильдердің посттан
постқа жылжуының басталғаны туралы ескертетін жарық және дыбыс
сигнализациясымен жабдықталуы тиіс. Конвейерді іске қосуды барлық
жұмыс бекеттерінен дайындығы туралы сигнал алғаннан кейін жұмыс
басшысы (бригадир) ғана жүзеге асыруы тиіс;

- конвейердің қозғала бастағаны туралы белгі беру кезінде
жұмысшылар тексеру жырасынан шығып, конвейерден қауіпсіз қашықтыққа
кетуі тиіс. Оның қозғалысы кезінде автомобильде болуға тыйым салынады;

- конвейерді кез келген сәтте шұғыл тоқтату мүмкіндігін қамтамасыз
ету үшін әрбір бекетте жырадағы, сондай-ақ жырадан тыс жоғарғы жағында
"Тоқта" түймесі орнатылуы тиіс»;

- конвейердің тартқыш тізбектерінде бүйірлік қоршаулар болуы керек,
конвейердің тартқыш тізбегінде құралдар мен басқа да заттарды қалдыруға
тыйым салынады;
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- адамдардың арықтан өтуі nocfrax-та орналасқан автомобильдер
арасында орнатылатын арықтан бүйірге шығу үшін сатылары бар өтпелі
көпірлер бойынша жүзеге асырылуы тиіс;

- автомобильдерге техникалық қызмет көрсету жұмыстары еңбекті
ұтымды және қауіпсіз ұйымдастыру шарттары негізінде жасалған
технологиялық карталарда көрсетілген ретпен және тәртіппен жүргізілуі тиіс.
Технологиялық карталар жұмыс орындарына ілінуі тиіс.

7. Қарау арықтарынан, эстакадалардан немесе көтергіштерден тыс
автомобильдерді жөндейтін жұмысшылар күнқағарлармен немесе
төсеніштермен қамтамасыз етілуі тиіс. Еденде күнқағарсыз немесе төсенішсіз
жұмыс істеуге тыйым салынады.

8. Көпірлерді ауыстыруға немесе дөңгелектерді алуға, сондай — ақ
автомобильді (тіркемені) ілуге байланысты жұмыстарды орындау кезінде
ілінген автомобильдің (тіркеменің) астына ешкілерді, ал алынбаған
доңғалақтардың астына тіректерді қою қажет. Тек бір көтергіш
механизмдерге ілінген жылжымалы құрамда кез келген жұмыстарды
орындауға тыйым салынады. Ілінген жылжымалы құрамның астына төсеуге
арналған ешкілердің орнына доңғалақ дискілерін, кірпіштерді және басқа да
заттарды пайдалануға тыйым салынады. Козелкі өз конструкциясы бойынша
автомобильге немесе тіркемеге құлаудан кепілдік беруі, берік, тұрақты болуы
және жұмыста ыңғайлылықты қамтамасыз етуі тиіс.

Барлық үлгідегі және конструкциядағы рессорларды алу және қою
кезінде шанақты көтеру механизмімен ілу және козелкаға қою арқылы
оларды алдын ала түсіру қажет.

9. Қозғалтқыштың қоректендіру жүйелері мен электр жабдықтарын
реттеуді және тежегіштерді сынауды қоспағанда, қозғалтқыш жұмыс істеп
тұрған кезде автомобильге техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге
тыйым салынады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Ағынды желілерде, соның ішінде автомобильдерді мәжбүрлеп

жылжытуға арналған конвейерлермен жабдықталған желілерде жұмыс істеу
кезінде ережелерді айтып өтіңіз.

2. Тез тұтанатын және жарылу қаупі бар жүктерді тасымалдауға
арналған автомобиль-цистернаны жөндеу және қызмет көрсету кезінде
ережелерін айтып беріңіз.

3. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
белгіленген жұмыстарды орындау үшін қандай қажетті құрылғылармен
жүргізілуі тиіс.

3.3.15 Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету

Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету-бұл істен шығулар
мен ақаулықтардың алдын алуға, автокөлік құралының (агрегаттың,
тораптың, жүйенің) дайындаушы белгілеген пайдалану сипаттамалары
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шегінде толық жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстар
(операциялар) кешені.

Техникалық қызмет көрсету жүйесі (ТҚ) - автокөлік құралдарының
жарамды жай-күйін бақылау, қолдау және қалпына келтіру бойынша
жоспарланған және жүйелі түрде орындалатын әсер етулердің жиынтығы.

Техникалық қызмет көрсету жүйесінің мақсаты автокөлік
құралдарының жай-күйінің белгіленген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз
ету және иелерінің оларды пайдалану тиімділігін арттыру болып табылады.

Автокөлік құралдарын жөндеу-бұл туындаған істен шығуды
(ақаулықтарды) жою және автокөлік құралының (агрегаттың, тораптың,
жүйенің) дайындаушы белгілеген пайдалану сипаттамалары шегінде толық
жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі жұмыстар (операциялар)
кешені.

Техникалық диагностикалау-автокөлік құралының (агрегаттың,
тораптың, жүйенің) техникалық жай-күйін (пайдалану сипаттамаларының
параметрлерін) белгіленген дәлдікпен анықтау жөніндегі жұмыстар
(операциялар) кешені.

Техникалық диагностика техникалық қызмет көрсету және жөндеу
процестерінің элементтерінің бірі болып табылады, арнайы жабдықты
қолдана отырып, диагностикалық объектіні бөлшектемей жүзеге асырылады.

Техникалық қызмет көрсету жұмыстарының кешеніне: тазалау-жуу,
бақылау-диагностикалық, бекіту, реттеу, толтыру, шина және майлау
жұмыстары кіреді.

Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің
жіктелуі.

Техникалық қызмет көрсету келесі критерийлер бойынша жіктеледі:
Жұмыстардың мерзімділігі, тізбесі және еңбек сыйымдылығы бойынша

автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету мынадай түрлерге
бөлінеді:

- күнделікті техникалық қызмет көрсету;
          - мерзімді техникалық қызмет көрсету;
          - маусымдық қызмет көрсету.

Күнделікті техникалық қызмет көрсету қозғалыс қауіпсіздігін, май құю
жұмыстарын және автокөлік құралының тиісті сыртқы түрін қолдауды
қамтамасыз ететін жұмыстарды орындауды көздейді.

Күнделікті техникалық қызмет көрсету жұмыстарын автокөлік иесінің
өзі де, автотехникалық қызмет көрсету кәсіпорны да орындай алады.

Мерзімді техникалық қызмет көрсету белгілі бір жұмыс көлемін
дайындаушы белгілеген автокөлік құралының жүрісі арқылы орындауды
көздейді. Техникалық қызмет көрсетудің бұл түрі, әдетте, техникалық қызмет
көрсету кәсіпорындарында жүзеге асырылады.

Мерзімді техникалық қызмет көрсету келесі түрлерге бөлінеді:
- сервистік кітапшалардың талондары бойынша қызмет көрсету;
- бірінші (ТО-1) және екінші (ТО-2) техникалық қызмет көрсету (жұп

еселігі).
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Қызмет көрсетудің кезеңділігі мен еңбек сыйымдылығын дайындаушы
автокөлік құралдарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықта (нұсқаулықта)
белгілейді.

Маусымдық техникалық қызмет көрсету дайындаушының
ұсынымдарына сәйкес автокөлік құралдарын қысқы немесе жазғы
пайдалануға дайындау жөніндегі жұмыстарды орындауды көздейді.

Маусымдық техникалық қызмет көрсету өте суық, суық, ыстық құрғақ
және өте ыстық құрғақ климат аймағында жұмыс істейтін жылжымалы
құрамға арналған. Қалған климаттық аймақтар үшін маусымдық техникалық
қызмет көрсету негізгі қызмет көрсету түрінің еңбек сыйымдылығының
тиісті ұлғаюы кезінде екінші техникалық қызмет көрсетумен (ТО-2)
біріктіріледі.

Автокөлік құралдарын (агрегаттарды, тораптарды, жүйелерді) жөндеу
бөлшектеу-құрастыру, слесарлық, механикалық, медициналық, дәнекерлеу,
қаңылтыр, тұсқағаз жапсыру, бояу және басқа да жұмыстарды қамтиды.

Автокөлік құралдарын жөндеу қажеттілік бойынша орындалады.
Орындалатын жұмыстың мақсатына, сипатына және көлеміне сәйкес

жөндеу келесі түрлерге бөлінеді:
Ағымдағы жөндеу.
Автокөлік құралдарындағы жекелеген бөлшектерді, тораптарды немесе

агрегаттарды қалпына келтіру немесе ауыстыру бойынша қажетті
жұмыстарды орындаумен туындаған істен шығулар мен ақауларды жоюға
немесе олардың алдын алуға арналған.

Қажет болуына қарай (ақаулар пайда болған кезде), сондай-ақ жоспар
бойынша, автокөлік жүрістің белгілі бір шамасына жеткен кезде
орындалады.

Орташа жөндеу автокөліктің техникалық жағдайын диагностикалауды
және бөлшектерді ауыстыру немесе жөндеу арқылы анықталған ақауларды
жоюды, шанақты бояуды, бүкіл автомобильдің жарамдылығын қалпына
келтіруді қамтамасыз ететін басқа да қажетті жұмыстарды қамтиды.

Орташа жөндеу жылына бір рет кезеңділікпен және сирек жүргізіледі.
Күрделі жөндеу.
Қажетті жабдықпен, технологиялық құжаттамамен жабдықталған, осы

мақсаттар үшін дайындаушы аттестаттаған мамандандырылған
кәсіпорындарда орындалуы мүмкін.

Автотехникалық қызмет көрсету кәсіпорындарында толық жиынтықты
автокөлік құралдарына күрделі жөндеу жүргізілмейді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Мерзімді техникалық қызмет көрсету қандай түрлерге бөлінеді?
2. Автокөлікті орташа жөндеуге қандай жұмыстар жатады?
3. Автокөлікті күрделі жөндеуге қандай жұмыстар жатады?
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Қызмет көрсетудің кезеңділігі мен еңбек сыйымдылығын дайындаушы
автокөлік құралдарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықта (нұсқаулықта)
белгілейді.

Маусымдық техникалық қызмет көрсету дайындаушының
ұсынымдарына сәйкес автокөлік құралдарын қысқы немесе жазғы
пайдалануға дайындау жөніндегі жұмыстарды орындауды көздейді.

Маусымдық техникалық қызмет көрсету өте суық, суық, ыстық құрғақ
және өте ыстық құрғақ климат аймағында жұмыс істейтін жылжымалы
құрамға арналған. Қалған климаттық аймақтар үшін маусымдық техникалық
қызмет көрсету негізгі қызмет көрсету түрінің еңбек сыйымдылығының
тиісті ұлғаюы кезінде екінші техникалық қызмет көрсетумен (ТО-2)
біріктіріледі.

Автокөлік құралдарын (агрегаттарды, тораптарды, жүйелерді) жөндеу
бөлшектеу-құрастыру, слесарлық, механикалық, медициналық, дәнекерлеу,
қаңылтыр, тұсқағаз жапсыру, бояу және басқа да жұмыстарды қамтиды.

Автокөлік құралдарын жөндеу қажеттілік бойынша орындалады.
Орындалатын жұмыстың мақсатына, сипатына және көлеміне сәйкес

жөндеу келесі түрлерге бөлінеді:
Ағымдағы жөндеу.
Автокөлік құралдарындағы жекелеген бөлшектерді, тораптарды немесе

агрегаттарды қалпына келтіру немесе ауыстыру бойынша қажетті
жұмыстарды орындаумен туындаған істен шығулар мен ақауларды жоюға
немесе олардың алдын алуға арналған.

Қажет болуына қарай (ақаулар пайда болған кезде), сондай-ақ жоспар
бойынша, автокөлік жүрістің белгілі бір шамасына жеткен кезде
орындалады.

Орташа жөндеу автокөліктің техникалық жағдайын диагностикалауды
және бөлшектерді ауыстыру немесе жөндеу арқылы анықталған ақауларды
жоюды, шанақты бояуды, бүкіл автомобильдің жарамдылығын қалпына
келтіруді қамтамасыз ететін басқа да қажетті жұмыстарды қамтиды.

Орташа жөндеу жылына бір рет кезеңділікпен және сирек жүргізіледі.
Күрделі жөндеу.
Қажетті жабдықпен, технологиялық құжаттамамен жабдықталған, осы

мақсаттар үшін дайындаушы аттестаттаған мамандандырылған
кәсіпорындарда орындалуы мүмкін.

Автотехникалық қызмет көрсету кәсіпорындарында толық жиынтықты
автокөлік құралдарына күрделі жөндеу жүргізілмейді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Мерзімді техникалық қызмет көрсету қандай түрлерге бөлінеді?
2. Автокөлікті орташа жөндеуге қандай жұмыстар жатады?
3. Автокөлікті күрделі жөндеуге қандай жұмыстар жатады?

  
 

3.3.16 Автокөлік құралдары үшін майлар

Майлау материалдарын таңдамас бұрын, олардың не үшін қажет екенін
нақты анықтау керек. Сонымен, егер олардың негізгі міндеті қалыпты жұмыс
температурасы мен қысымындағы үйкеліс коэффициентін төмендету болса,
негізгі техникалық сипаттама майлау болып табылады. Компрессорлық және
мотор майлары үшін салқындату, жуу, коррозияға қарсы және коррозияға
қарсы қасиеттері, карбонизацияға төзімділігі өте маңызды.

Сұйық майлау материалдарының мақсаты мен көлемін оларды
таңбалау арқылы анықтау оңай. Мысалы, МЕСТ17479.4-87 сәйкес
өнеркәсіптік майлар белгілердің төрт тобымен таңбаланады, онда бірінші бас
әріп (И) олардың өнеркәсіптік майлауларға жататындығын, екіншісі (Л, Г, Н
немесе Т) – мақсаты бойынша топты, үшіншісі (А, В, С, Д немесе Е) –
пайдалану қасиеттері бойынша кіші топты, ал сандар – кинематикалық
тұтқырлық класын білдіреді. Олардың қайсысы белгілі бір механизмге сәйкес
келетінін білу үшін 3.3.16.1, 3.3.16.2, 3.3.16.3 кестелерін қолдану керек:

Кесте 3.3.16.1 - Өнеркәсіптік майлар белгіленуі
Мұнай тобы Ұсынылатын аймақ

Л Оңай жүктелген түйіндер (шпиндельдер, мойынтіректер және олармен
байланысты қосылыстар)

Г Гидравликалық жүйелер
Н Жылжымалы бағыттаушы
Т Ауыр жүктелген түйіндер (тісті берілістер)

Кесте 3.3.16.2 - Майлардың мақсаты бойынша бөлінуі
Майдың
кіші тобы

Майдың құрамы Ұсынылған қолдану саласы

А Қоспасыз мұнай майлары Жұмыс жағдайлары майлардың тотығуға қарсы және
тоттануға қарсы қасиеттеріне ерекше талаптар
қоймайтын өнеркәсіптік жабдықтардың машиналары
мен механизмдері

В Тотығуға қарсы және
тотығуға қарсы қоспалары
бар мұнай майлары

Жұмыс жағдайлары майлардың тотығуға қарсы және
тоттануға қарсы қасиеттеріне жоғары талаптар қоятын
өнеркәсіптік жабдықтардың машиналары мен
механизмдері

С Тотығуға қарсы, тоттануға
қарсы және тозуға қарсы
қоспалары бар мұнай
майлары

Жұмыс жағдайлары майлардың тотығуға қарсы,
тоттануға қарсы және тозуға қарсы қасиеттеріне жоғары
талаптар қоятын түсті металдардың антифрикциялық
қорытпалары бар өнеркәсіптік жабдықтардың
машиналары мен механизмдері

Д Тотығуға қарсы, тозуға
қарсы және күюге қарсы
қоспалары бар мұнай
майлары

Жұмыс жағдайлары майлардың тотығуға қарсы,
тоттануға қарсы, тозуға қарсы және күюге қарсы
қасиеттеріне жоғары талаптар қоятын өнеркәсіптік
жабдықтардың машиналары мен механизмдері

Е Қышқылдануға қарсы,
адгезионды, тозуға қарсы,
күюге қарсы, шайқалуға
қарсы қоспалары бар
мұнай майлары

Жұмыс жағдайлары майлардың қышқылдануға,
адгезияға, тозуға қарсы, күюге қарсы және шайқауға
қарсы қасиеттеріне жоғары талаптар қоятын
өнеркәсіптік жабдықтардың машиналары мен
механизмдері
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Кесте 3.3.16.3 - Майлардың тұтқырлығы бойынша бөлінуі
Тұтқырлық класы Кинематикалық

тұтқырлық 40 °с,
мм2/с (сСт)

Тұтқырлық класы Кинематикалық
тұтқырлық 40 °с,

мм2/с (сСт)
2 1,9-2,5 68 61,0-75,0
3 3,0-3,5 100 90,0-110,0
5 4,0-5,0 150 135-165
7 6,0-8,0 220 198-242
10 9,0-11,0 320 288-352
15 13,0-17,0 460 414-506
22 19,0-25,0 680 612-748
32 29,0-35,0 1000 900-1100
46 41,0-51,0 1500 1350-1650

Консистентті майлаудың әріптік-сандық таңбалануынан басқа,
техникалық құжаттамада оның атауы (Литол, Фиол, Зимол, Графитол және
т.б.), құрамы, пайдалану сипаттамалары (олар ұсыныс сипатында болады,
өйткені олар үйкеліс түйінінің нақты жұмыс жағдайларына байланысты)
көрсетіледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Сұйық майлау материалдарын таңбалауды түсіндіріңіз.
2. Майлардың мақсаты бойынша бөлінуін түсіндіріңіз.
3. Майлардың тұтқырлығы бойынша бөлінуін түсіндіріңіз.
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Кесте 3.3.16.3 - Майлардың тұтқырлығы бойынша бөлінуі
Тұтқырлық класы Кинематикалық

тұтқырлық 40 °с,
мм2/с (сСт)

Тұтқырлық класы Кинематикалық
тұтқырлық 40 °с,

мм2/с (сСт)
2 1,9-2,5 68 61,0-75,0
3 3,0-3,5 100 90,0-110,0
5 4,0-5,0 150 135-165
7 6,0-8,0 220 198-242
10 9,0-11,0 320 288-352
15 13,0-17,0 460 414-506
22 19,0-25,0 680 612-748
32 29,0-35,0 1000 900-1100
46 41,0-51,0 1500 1350-1650

Консистентті майлаудың әріптік-сандық таңбалануынан басқа,
техникалық құжаттамада оның атауы (Литол, Фиол, Зимол, Графитол және
т.б.), құрамы, пайдалану сипаттамалары (олар ұсыныс сипатында болады,
өйткені олар үйкеліс түйінінің нақты жұмыс жағдайларына байланысты)
көрсетіледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Сұйық майлау материалдарын таңбалауды түсіндіріңіз.
2. Майлардың мақсаты бойынша бөлінуін түсіндіріңіз.
3. Майлардың тұтқырлығы бойынша бөлінуін түсіндіріңіз.

  
 

ІV-ТАРАУ. БАСТАПҚЫ ҚҰЖАТТАМАНЫ ЖҮРГІЗУ

4.1 Бұрғылау журналын толтыру

4.1.1 Бұрғылау журналының мақсаты

Бұрғылау журналы бұрғылау ұңғымасынан алынатын топырақ үлгілері
туралы егжей-тегжейлі деректерді жазуға қызмет етеді; онда тереңдігі,
топырақ қасиеттерінің өзгеруі, Жер асты суларының пайда болуы немесе
жоғалуы жазылады, сондай-ақ бұрғылау барысын сипаттайтын барлық басқа
жағдайлар белгіленеді. Бұрғылау журналы ұңғыманы бұрғылау процесінде
тікелей бұрғылау шебері арқылы жүзеге асырылады және геологиялық
қималар мен желінің геологиялық бойлық профилін құрудың негізгі құжаты
болып табылады (4.1.1.1 сурет).

Бұрғылау журналын жүргізуге түсініктеме:
1. Әрбір ұңғыманы бұрғылау басталғанға дейін журналда бас

мердігердің жауапты тұлғасының ұңғыманы салу нүктесінде жер асты
коммуникацияларының, қазбалар мен құрылыстардың жоқ екендігі туралы
жазуын алу және бұрғылауға рұқсат беру қажет

2. Жұмыс басталғанға дейін бұрғылау қондырғысының машинисі
станоктың тораптары мен механизмдерін қарап, олардың жай-күйі туралы
жазба жасайды

3. 3-бағанда жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, барлық операциялар
жазылады. Журналда өшіруге және түзетуге жол берілмейді.

4. Журналдағы жазбаларды журналдың әрбір парағына қол қоятын
прораб (шебер) бақылайды

5. Бұрғылау құбырларын алу және ұңғымаларды тампонаждау
нұсқаулыққа сәйкес орындалуы тиіс.

Сурет 4.1.1.1 - Бурғы журналы
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар
1. Бұрғылау журналының мақсаты неде?
2. Бұрғылау журналын дұрыс жүргізу үшін нелерді білу керек?

4.1.2 Бұрғы журналының мазмұны

Бұрғылау журналының бағандары:
1. Күні
2. Ауыстыру
3. Операциялардың атауы
4-9. Операциялардың ұзақтығы
- от (сағ. мин.)
- дейін (С. мин.)
- барлығы (с. мин.))
10-12. Бұрғыланған метр
- дан
- дейін
- барлығы
13. Ұштық түрі. Ұңғыма диаметрі
14. Тұқым атауы
15. Ұңғымадағы су деңгейі, м
16. Снаряд ұзындығы, м
17-20. Бригада құрамы
- Аты-жөні
- лауазымы
- жұмыс
- жасаған сағат (4.1.2.2 сурет).

Күні Ауысым Операцияның
атауы

Операция ұзақтығы Бұрғыланған метрлер
дейін кейін Барлығы дейін кейін Барлығы

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

Сурет 4.1.2.2 - Бурғы журналының ішкі бөлігі

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғы журналының мазмұнын түсіндіріп беріңіз.
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар
1. Бұрғылау журналының мақсаты неде?
2. Бұрғылау журналын дұрыс жүргізу үшін нелерді білу керек?

4.1.2 Бұрғы журналының мазмұны

Бұрғылау журналының бағандары:
1. Күні
2. Ауыстыру
3. Операциялардың атауы
4-9. Операциялардың ұзақтығы
- от (сағ. мин.)
- дейін (С. мин.)
- барлығы (с. мин.))
10-12. Бұрғыланған метр
- дан
- дейін
- барлығы
13. Ұштық түрі. Ұңғыма диаметрі
14. Тұқым атауы
15. Ұңғымадағы су деңгейі, м
16. Снаряд ұзындығы, м
17-20. Бригада құрамы
- Аты-жөні
- лауазымы
- жұмыс
- жасаған сағат (4.1.2.2 сурет).

Күні Ауысым Операцияның
атауы

Операция ұзақтығы Бұрғыланған метрлер
дейін кейін Барлығы дейін кейін Барлығы

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

Сурет 4.1.2.2 - Бурғы журналының ішкі бөлігі

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғы журналының мазмұнын түсіндіріп беріңіз.

4.1.3 Тиісті терминология қолдану

Терминология маманның қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде
бірнеше функцияларды орындайды - кәсіби дайындық кезеңінде ол білім алу
көзі және кәсіби тәжірибені игеру құралы, кәсіби қызмет кезеңінде-кәсіби
қарым-қатынас құралы және оны толықтыру мен жаңарту арқылы маманның
кәсіби өсуінің теориялық негізі болып табылады. Сондықтан тиісті саланың
терминологиясын сенімді меңгеру дәстүрлі түрде оқу процесі аясында оқу
материалын игеру сапасының көрсеткіші болып табылады, ал оны
кәсіпқойлар арасында қарым-қатынаста белсенді қолдану тәжірибе алмасу
кезінде өзара түсіністік пен ынтымақтастыққа ықпал етеді. Қазіргі заманғы
қоғамдастық кәсіби қызмет үшін терминологиялық сауаттылық қажеттілігін
мойындайды. Мұның дәлелі-кәсіби дамудың әртүрлі деңгейлерінде
терминологиялық құзіреттілікті қалыптастыру және дамыту мәселесін
жаңарту. Алайда, пікірталасты мамандар арасында мәселе болып отыр, оны
жүйесіндегі орны

Терминологиялық құзіреттіліктің ерекшелігі үш компоненттің бірлігін
көрсетеді: пәндік-танымдық, интеллектуалдық-рефлексивті және
коммуникативті-тілдік.

Пәндік-танымдық компонент-бұл кәсіби қызметтің тиісті саласының
талаптарын түсіну, өзіне тән мәселелерді шешудің әдістерін таңдауды
дәлелді түсіндіру және алынған нәтижелердің сапасын сауатты түсіндіру
үшін қажет концептуалды-терминологиялық нысанда жазылған білім
жиынтығы. Оның негізгі функциясы - танымдық-жеке белсенді
терминологиялық сөздікті қалыптастыру, оның көлемі мамандықтың пәндік
саласын дамытудың теориялық және қолданбалы аспектілеріндегі
субъектінің бағдарлау сапасын анықтайды.

Терминологиялық құзіреттіліктің интеллектуалды-рефлексивті
компоненті кәсіби қызметке тән жағдайларда ғана емес, сонымен қатар
таңдау немесе белгісіздік жағдайында да кәсіби қызметте терминдермен
мақсатты жұмыс жасау тәжірибесі түрінде болады. Оның негізгі функциясы-
прагматикалық-кәсіби қызметтің белгілі бір саласына тән концептуалды және
терминологиялық аппаратқа негізделген жеке кәсіби тәжірибенің барабар
көрінісі және оны кәсіби жағдайға немесе кәсіби міндетке сәйкес маманның
өзі немесе басқа кәсіпқойлар жүзеге асырады. Терминологиялық
құзіреттіліктің коммуникативті-тілдік компоненті кәсіби қарым-қатынас
процесінде толық жүзеге асырылады. Оның негізгі функциясы -
коммуникативті-кәсіби қарым-қатынас және оны беру процесінде кәсіби
маңызды ақпаратты түсінудің дәлдігін қамтамасыз ету. Терминологиялық
құзіреттіліктің коммуникативті-тілдік компонентінің ерекшелігі, бір
жағынан, терминдердің коммуникативті маңыздылығының жоғарылауымен,
екінші жағынан, кәсіби қарым - қатынастың сипаттамасымен анықталады.
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Терминология маманның қалыптасуының кезеңдерінде қандай

функцияларды орындауы тиіс?
2. Терминологиялық құзіреттілік компоненттерін көрсетіңіз.

4.1.4 Құжаттаманы ресімдеу ережесі

Іс қағаздарын жүргізуде мемлекеттік нормативтік актілерде
стандарттарда белгіленген іс құжаттарын ресімдеуге қойылатын бірыңғай
талаптар мен ережелер бар. Стандарттарда іс құжаттарының мазмұнына,
құрылымына және ресімделуіне қойылатын талаптарды белгілейтін ережелер
жазылған. Құжаттарды ресімдеу ережелерін орындау:

- құжаттың заңды күшін;
- құжаттарды жылдам және сапалы әзірлеуді және орындауды;
- құжаттарды жылдам іздестіруді ұйымдастыруды;
- оны өңдеуге шығынды азайту үшін іс құжаттарын компьютермен
өңдеуден өткізуді қамтамасыз етеді.
Стандарт ұйымдастыру-басқару құжаттарына қолданылады. Сонымен,

деректеме дегеніміз не? Ол кез келген құжат ресімдеу элементтерінен (қол
қою, күнін көрсету және т.б.) тұрады. Осындай құрамдас бөліктер
деректемелер деп аталады. Деректемелер – қызметтік құжаттарды міндетті
ресімдеу элементтері. Деректемелердің құрамы арнайы мемлекеттік
стандартта белгіленген. Деректемелер құжатта қатаң белгіленген
стандарттық тәртіпте орналасады. Қазіргі іскерлік тәжірибеде жиі кездесетін
құжаттың маңызды деректемесіне мыналар жатады:

Осы тізімге қарай отырып, мыналарды айтуға болады: бірқатар
деректемелер бір кәсіпорынның әртүрлі құжаттарын ресімдеу кезінде
өзгеріссіз қалады – бұл кәсіпорынның эмблемасы, ұйымның атауы және
ұйым туралы анықтамалық деректер. Әрине, кәсіпорын өз атауы мен
эмблемасын немесе мекен-жайын күнде немесе жылда өзгерте бермейді.
Сондықтан кестедегі алғашқы 3 деректеме тұрақты деректемелер деп
аталады. Нақты құжатты жасау кезінде белгіленетін қалған барлық
деректемелер (құжат түрінің атауы, құжаттың күні және т.б.) әр түрлі
құжатта ерекшеленеді – сондықтан да оларды ауыспалы деректемелер деп
атайды. Осы сұлбадан көріп отырғанымыздай, әрбір құжатты негізгі 3
бөлікке бөлуге болады:

- тақырыптық бөлік (оған мәтіннің соңына дейін орналасқан
деректемелер кіреді);

- негізгі бөлік (мәтіннің деректемелері және қосымша),
- ресімдеуші бөлік (мәтіннің төменгі жағында орналасқан деректемелер

және қосымшалар).
Әсіресе құжатқа заңды күш беретін құжаттың күні, мөрі, тіркеу нөмірі,

бекіту белгісі секілді деректемелердің дұрыс толтырылуы маңызды болып
табылады. Құжатта деректемелер 2-3 жоларалық интервалмен бөлінеді.
Құжатты дайындау кезінде 6.0 сериялы және одан жоғары Word for Windows
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Терминология маманның қалыптасуының кезеңдерінде қандай

функцияларды орындауы тиіс?
2. Терминологиялық құзіреттілік компоненттерін көрсетіңіз.

4.1.4 Құжаттаманы ресімдеу ережесі

Іс қағаздарын жүргізуде мемлекеттік нормативтік актілерде
стандарттарда белгіленген іс құжаттарын ресімдеуге қойылатын бірыңғай
талаптар мен ережелер бар. Стандарттарда іс құжаттарының мазмұнына,
құрылымына және ресімделуіне қойылатын талаптарды белгілейтін ережелер
жазылған. Құжаттарды ресімдеу ережелерін орындау:

- құжаттың заңды күшін;
- құжаттарды жылдам және сапалы әзірлеуді және орындауды;
- құжаттарды жылдам іздестіруді ұйымдастыруды;
- оны өңдеуге шығынды азайту үшін іс құжаттарын компьютермен
өңдеуден өткізуді қамтамасыз етеді.
Стандарт ұйымдастыру-басқару құжаттарына қолданылады. Сонымен,

деректеме дегеніміз не? Ол кез келген құжат ресімдеу элементтерінен (қол
қою, күнін көрсету және т.б.) тұрады. Осындай құрамдас бөліктер
деректемелер деп аталады. Деректемелер – қызметтік құжаттарды міндетті
ресімдеу элементтері. Деректемелердің құрамы арнайы мемлекеттік
стандартта белгіленген. Деректемелер құжатта қатаң белгіленген
стандарттық тәртіпте орналасады. Қазіргі іскерлік тәжірибеде жиі кездесетін
құжаттың маңызды деректемесіне мыналар жатады:

Осы тізімге қарай отырып, мыналарды айтуға болады: бірқатар
деректемелер бір кәсіпорынның әртүрлі құжаттарын ресімдеу кезінде
өзгеріссіз қалады – бұл кәсіпорынның эмблемасы, ұйымның атауы және
ұйым туралы анықтамалық деректер. Әрине, кәсіпорын өз атауы мен
эмблемасын немесе мекен-жайын күнде немесе жылда өзгерте бермейді.
Сондықтан кестедегі алғашқы 3 деректеме тұрақты деректемелер деп
аталады. Нақты құжатты жасау кезінде белгіленетін қалған барлық
деректемелер (құжат түрінің атауы, құжаттың күні және т.б.) әр түрлі
құжатта ерекшеленеді – сондықтан да оларды ауыспалы деректемелер деп
атайды. Осы сұлбадан көріп отырғанымыздай, әрбір құжатты негізгі 3
бөлікке бөлуге болады:

- тақырыптық бөлік (оған мәтіннің соңына дейін орналасқан
деректемелер кіреді);

- негізгі бөлік (мәтіннің деректемелері және қосымша),
- ресімдеуші бөлік (мәтіннің төменгі жағында орналасқан деректемелер

және қосымшалар).
Әсіресе құжатқа заңды күш беретін құжаттың күні, мөрі, тіркеу нөмірі,

бекіту белгісі секілді деректемелердің дұрыс толтырылуы маңызды болып
табылады. Құжатта деректемелер 2-3 жоларалық интервалмен бөлінеді.
Құжатты дайындау кезінде 6.0 сериялы және одан жоғары Word for Windows

  
 

мәтін редакторын, № 12 (кейде 14 кегл) кеглді Times New Roman шрифтін
қолдану ұсынылады. Екі немесе одан да көп беттен тұратын құжатты
ресімдеу кезінде екінші және одан кейінгі беттері нөмірленуі керек. Бет
нөмірлері парақтың төменгі оң жағына араб санымен сөз және тыныс
белгілері қосылмастан қойылуы тиіс.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Құжаттарды ресімдеу ережелерін айтыңыз?
2. Құжат негізгі неше бөліктен тұрады, оларға түсінік беріп өтіңіз?

4.1.5 Снарядтың өлшеулерін жүргізу

Бұрғылау снарядын түсіру арқылы бұрғылау кезінде де, қосымша
жүктемемен бұрғылау кезінде де өлшеу қысым көрсеткіші бойынша
кенжарға құралдың қысымын орнату алдындағы операция болып табылады.

Бұрғылау снарядының салмағына және кенжарға берілген жүктемеге
байланысты бұрғылау бұрғылау снарядының салмағын түсірумен немесе
снарядқа қосымша жүктемемен жүргізіледі. Бұрғылау снарядының салмағы
әдетте шпиндельге (бұрғылау снарядына) әсер ететін күштердің тепе-теңдігі
сәтінде айналмалы цилиндрлердің төменгі қуыстарындағы май қысымымен
дамитын күш ретінде қабылданады.

Бұрғылау снарядын өлшеуді оның салмағы әр өзгергеннен кейін және
бұрғылау режимі өзгерген жағдайда жүргізу қажет. Өлшеу шарттары
бұрғылау жағдайларына барынша жақын болуы тиіс, атап айтқанда:

Бұрғылау снарядын өлшеу шпиндельдің айналу жылдамдығында және
бұрғылау жүргізілетін ұңғыманы жуу режимінде жүргізілуі керек.

Бұрғылау снарядының салмағын қысым көрсеткіші бойынша тіркеуді
шпиндель төмен қарай тоқтаған кезде ғана жүргізу керек. Гидрожүйедегі
қысымды реттеумен жүзеге асырылатын төмен түсетін шпиндельді
теңдестіру (тоқтату) операциясы гидрожүйедегі қысымды реттеу
маховичкасының айналуы шпиндель тоқтаған сәтте дәл тоқтатылатындай
етіп үлкен мұқияттылықпен жүргізілуі тиіс.

Өлшеу басталғанға дейін бұрғылау снаряды ұңғымаға түсіріледі,
патрондарға бекітіледі және кенжардың үстіне ілінеді. Май сорғысы қосылуы
тиіс; гидрожүйедегі майдың қысымы нөлге тең немесе оған жақын.

Қысым көрсеткішінің бағыттамалары аспаптың жиегіндегі "салмағы
кг" деген жазуы бар индекске қарсы тұруы тиіс. Ротатор бұрғылау
жүргізілетін жылдамдыққа қосылады, жуу сұйықтығы ұңғымаға құйылады.

Бұрғылау шеберінің снарядты өлшеу кезіндегі негізгі міндеті-
шпиндельді тоқтату сәтін байқау және қазір шыбықтың айналуын тоқтату.

Егер шпиндельді тоқтату сәті жіберілмесе, барлық көрсетілген
операцияларды қайтадан қайталау керек, өйткені шыбық шпиндельді
тоқтатқаннан кейін немесе шыбықтың айналуы шпиндельді тоқтатқанға
дейін тоқтаған кезде қысым көрсеткіші бұрғылау снарядының салмағын
дұрыс бекітпейді.
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Бұдан әрі кенжардағы қысымның берілген шамасына және бұрғылау
снарядының салмағына байланысты кенжардағы қысым снарядтың салмағын
түсіру арқылы немесе оның салмағына қосымша жүктеме арқылы
орнатылады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау снарядының салмағы қалай қабылданады?
2. Бұрғылау снарядын өлшеу қалай жүргізіледі?

4.1.6 Бұрғылау журналын ресімдеу

Ұңғыманы салу кезінде бұрғылау журналы жүргізіледі. Бұрғылау
журналы әрбір ауысымда толтырылады. Құжаттаманы тау-кен қазбаларын
ұңғылау процесінде бұрғылау шебері (ұңғылаушы) және геолог
(гидрогеолог) орындайды (4.1.6.1 сурет).

Бұрғылау процесін және ілеспе операцияларды құжаттау, сондай-ақ
рейске қазғыштық тереңдігін, керннің шығу пайызын, үңгілеу ерекшеліктерін
(құлаулар, снарядтардың қағылуы, "тығындардың" пайда болуы,
қабырғалардың опырылуы және т.б.) тіркеу, жуу сұйықтығының сіңуін
есепке алу, ауысым басында және соңында және бұрғылау процесінде
тереңдігі бойынша су деңгейін өлшеуді журналдың сол бетіндегі бұрғылау
шебері жүргізеді.

Журналдағы жазбалар анық болуы және жұмыс технологиясы,
ұңғыманы бұрғылау барысы, геологиялық қима, гидрогеологиялық
жағдайлар және сынау туралы толық түсінік беруі тиіс..."асқынулар
байқалған тереңдік аралығын міндетті түрде көрсете отырып.

Ұңғымаларды бұрғылау кезінде топырақты сипаттау снарядтың
(рейстің) әрбір көтерілуінен кейін тікелей жүргізіледі. Рейстердің ұзындығы
техникалық тапсырмамен, бағдарламамен белгіленеді. Топырақтың
сипаттамасы осы рейске сәйкес бұрғылау технологиясы туралы
мәліметтермен біріктірілуі керек. Бірнеше рейсте көтерілген үлгілердің
біріккен сипаттамасына жол берілмейді. Егер рейс ішінде бірнеше қабат
бөлінсе, онда әр қабаттың дәйектілігі сипатталады.

Егер келесі рейске көтерілген топырақ сыртқы белгілері бойынша
алдыңғы рейстің топырағынан ерекшеленбесе, онда оның атауы "осындай"
деген сөздермен көрсетіледі. Егер топырақ көтерілмесе, гр. "топырақтың
сипаттамасы ","керн көтерілмейді" деп жазылады.

Бұрғылау журналдарында әрбір су тұтқыш қабатта (горизонтта) жер
асты суларының пайда болу тереңдігін тіркеу қажет. Бұл ретте әлсіз өткізгіш
топырақтар үшін судың көріну сипаты (жарықтар бойынша, қабаттарда
немесе ұяларда, түйіспелерде және т.б.) белгіленеді.

Белгіленген деңгейдің тереңдігін әрбір су тұтқыш қабат (деңгей жиек)
үшін жеке, сондай-ақ тұтастай барлық суға қаныққан қалыңдық үшін
(шегендеу құбырларының бағанын алғаннан кейін) бекіту қажет. Нашар
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Бұдан әрі кенжардағы қысымның берілген шамасына және бұрғылау
снарядының салмағына байланысты кенжардағы қысым снарядтың салмағын
түсіру арқылы немесе оның салмағына қосымша жүктеме арқылы
орнатылады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау снарядының салмағы қалай қабылданады?
2. Бұрғылау снарядын өлшеу қалай жүргізіледі?

4.1.6 Бұрғылау журналын ресімдеу

Ұңғыманы салу кезінде бұрғылау журналы жүргізіледі. Бұрғылау
журналы әрбір ауысымда толтырылады. Құжаттаманы тау-кен қазбаларын
ұңғылау процесінде бұрғылау шебері (ұңғылаушы) және геолог
(гидрогеолог) орындайды (4.1.6.1 сурет).

Бұрғылау процесін және ілеспе операцияларды құжаттау, сондай-ақ
рейске қазғыштық тереңдігін, керннің шығу пайызын, үңгілеу ерекшеліктерін
(құлаулар, снарядтардың қағылуы, "тығындардың" пайда болуы,
қабырғалардың опырылуы және т.б.) тіркеу, жуу сұйықтығының сіңуін
есепке алу, ауысым басында және соңында және бұрғылау процесінде
тереңдігі бойынша су деңгейін өлшеуді журналдың сол бетіндегі бұрғылау
шебері жүргізеді.

Журналдағы жазбалар анық болуы және жұмыс технологиясы,
ұңғыманы бұрғылау барысы, геологиялық қима, гидрогеологиялық
жағдайлар және сынау туралы толық түсінік беруі тиіс..."асқынулар
байқалған тереңдік аралығын міндетті түрде көрсете отырып.

Ұңғымаларды бұрғылау кезінде топырақты сипаттау снарядтың
(рейстің) әрбір көтерілуінен кейін тікелей жүргізіледі. Рейстердің ұзындығы
техникалық тапсырмамен, бағдарламамен белгіленеді. Топырақтың
сипаттамасы осы рейске сәйкес бұрғылау технологиясы туралы
мәліметтермен біріктірілуі керек. Бірнеше рейсте көтерілген үлгілердің
біріккен сипаттамасына жол берілмейді. Егер рейс ішінде бірнеше қабат
бөлінсе, онда әр қабаттың дәйектілігі сипатталады.

Егер келесі рейске көтерілген топырақ сыртқы белгілері бойынша
алдыңғы рейстің топырағынан ерекшеленбесе, онда оның атауы "осындай"
деген сөздермен көрсетіледі. Егер топырақ көтерілмесе, гр. "топырақтың
сипаттамасы ","керн көтерілмейді" деп жазылады.

Бұрғылау журналдарында әрбір су тұтқыш қабатта (горизонтта) жер
асты суларының пайда болу тереңдігін тіркеу қажет. Бұл ретте әлсіз өткізгіш
топырақтар үшін судың көріну сипаты (жарықтар бойынша, қабаттарда
немесе ұяларда, түйіспелерде және т.б.) белгіленеді.

Белгіленген деңгейдің тереңдігін әрбір су тұтқыш қабат (деңгей жиек)
үшін жеке, сондай-ақ тұтастай барлық суға қаныққан қалыңдық үшін
(шегендеу құбырларының бағанын алғаннан кейін) бекіту қажет. Нашар

  
 

сүзілетін топырақтардағы қалыптасқан деңгейді 1-3 тәулік бойы өлшеу
ұсынылады.

Ұңғымаларды екі-үш ауысыммен бұрғылау кезінде су деңгейі өлшенеді
және әр ауысымның басында және соңында, сондай-ақ топырақтың
литологиялық айырмашылықтары өзгерген кезде жазылады. Колонкалық
бұрғылау кезінде снарядтың әрбір түсу алдында су деңгейі өлшенеді.

Тау-кен жұмыстарын жүргізу үшін журналда қазу әдісі, қазба
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Сурет 4.1.6.1 - Бұрғылау журналы

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғылау журналының толтырылу мерзімі қандай?
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2. Тау-кен жұмыстарын жүргізу үшін журналда қандай мәліметтер
болуы тиіс?

4.2 Кернді төсеу және құжаттама

4.2.1 Кернді және шламды іріктеу ережесі және құжаттамасы

Кернді іріктеу жөніндегі талаптар мұнай-газ объектілерін барлауға
арналған жобаларда, мұнай-газ ұңғымаларын жүргізуге арналған
геологиялық-техникалық нарядтарда, бұрғылауға арналған технологиялық
регламенттерде, сондай-ақ жоспарланған көлемде кернді жоғары сапалы
шығаруды қамтамасыз ету үшін орындалуы қажет техникалық,
технологиялық және ұйымдастырушылық іс-шаралар жоспарларында
регламенттеледі.

Бұл құжаттарда қажетті геологиялық ақпараттылығы бар, қажетті
сападағы өкілдік түбірлік материалды алуды қамтамасыз ететін, кернді
іріктеу аралықтары, бұрғылау әдісі, керналу құралының түрі мен орналасуы,
бұрғылау ерітіндісінің параметрлері және бұрғылаудың технологиялық
процесінің басқа параметрлері реттеледі.

Кернді іріктеу және байлау сапасын арттыру үшін келесі
технологиялық және ұйымдастырушылық шараларды орындау қажет:

- өнімді қалыңдықты ұңғылаудың нақты жағдайларында кернді іріктеу
бойынша ең тиімді әдістер мен техникалық құралдарды қолдану бойынша
бұрғылау персоналына білікті нұсқау беру;

- ұңғымаға түсірер алдында кернді іріктеу үшін снарядтың орналасуын
және жыныстарды бұзатын құралдың жай-күйін мұқият тексеру;

- білікті геологиялық персоналдың кезекшілігін ұйымдастыру немесе
бұрғылау процесіне геологиялық-технологиялық бақылауды жүзеге
асыратын геофизикалық кәсіпорындардың персоналын тарту арқылы кернді
іріктеу аралығында бұрғылау процесін үздіксіз бақылау;

- керн материалын ұңғыманың тиісті аралығына дәл байланыстыруға
кепілдік беретін және қолданылатын техникалық-әдістемелік құралдар
типінен керн шығысына талдау жүргізуге және оны шығаруды ұлғайту
жөніндегі іс-шараларды негіздеуге мүмкіндік беретін көтерілген кернді
мұқият және уақтылы құжаттау;

- геологиялық персоналдың жыныстар сипаттамасын анықтауының
дұрыстығын, геологиялық деректердің толықтығы мен сапасын, ұңғыманың
геологиялық құжаттама журналын жүргізу уақтылығын тексеру;

- керннің керн жәшіктеріне дұрыс салынуын, оның затбелгісінің
далалық журналдарға және нақты алынған кернге сәйкестігін тексеру.

Кернді іріктеу және құжаттау саладағы қолданыстағы мұнай-газ
ұңғымаларын бұрғылау жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттаманың
талаптарына толық сәйкес жүзеге асырылады, оның қысқаша тізімі қоса
беріліп отырған тізбеде келтіріледі.

Кернді алу тереңдігін, сондай-ақ ұңғыма кенжарының тереңдігін дұрыс
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анықтау үшін бұрғылау бригадасы құралды түсіру немесе кернді іріктеу
алдында бұрғылау құбырларының ұзындығын таңбалауды және өлшеуді
белгіленген нысандағы журналға жазып жүргізуге міндетті. Кернді іріктеу
аралықтарын кесуге байланыстыру дәлдігін бақылауды ЛМ муфталарының
локаторы мен ГК гамма-каротажының деректері арқылы жүзеге асыру
ұсынылады.

Ұңғыманың түбі жобалық горизонтқа жақындау сәтін анықтау үшін:
- жобалық геологиялық нарядқа сәйкес таңбалаушы деңгейжиектерді

тұрақты бақылауды жүзеге асыру;
- ұңғыманың тереңдігін, сондай-ақ таңдап алынатын кернді байлау

үшін зениттік және азимуталды бұрыштарды бақылау өлшеулерін жүргізу.
Жобалау көкжиегін ашқаннан кейін өнімді шөгінділердің нақты тереңдігін
анықтауға мүмкіндік беретін аралық каротаждың бір түрін жүргізу
ұсынылады. Өзегін кенжардан бөліп алу операциясының алдында забойды
мұқият жуу қажет бұрғылау құралының айналуын баяулатады және жуу
сұйықтығын беруді тұрақтандырады. Іріктелген кернді құжаттауға және одан
әрі керн қоймасына немесе мамандандырылған зертханаға тасымалдауға
дайындау оны ораудан басталады. Қаптамаға үлгілерді таңбалау және
герметизациялау және оларды жәшіктерге салу жөніндегі операциялар кіреді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Кернді іріктеу және байлау сапасын арттыру үшін қандай шаралар

жүргізілуі тиіс?
2. Ұңғыманың түбі жобалық горизонтқа жақындау сәтін анықтау үшін

қандай жұмыстар жүргізілуі тиіс?

4.2.2 Сынама алу кезіндегі қауіпсіздік техникасы

Орташа және жоғары беріктігі бар жыныстар мен кендердің
сынамаларын іріктеу және қолмен өңдеу кезінде қорғаныш көзілдіріктер
қолданылуы тиіс.

Сынамаларды тікелей алу орындарында қазбалардан өтетін күштік
және жарық беретін кәбілдер токтан ажыратылуы, ал қажет болған жағдайда
бөлшектелуі тиіс.

2 м-ден астам биіктікте сынама алу баспалдақтармен және
сүйеніштермен жабдықталған көпірлерден жүргізілуі тиіс, ал 3 м-ден астам
биіктікте бұдан басқа сақтандыру белдіктері қолданылуы тиіс. Сынамаларды
алуға сондай-ақ сүйеніштері бар жылжымайтын немесе аспалы сөрелерден
(бесіктерден) рұқсат етіледі. Аспалы сөрелер тежегіш құрылғысымен
жабдықталған шығыр арқанына бекітілуі тиіс. Жүкшығырдың арқаны,
жүкшығырдың жүк көтергіштігі және жүкшығырдың бекіту (зәкірлеу)
тораптары мен жүкшығырдың бекіту (зәкірлеу) тораптары жүккөтергіштіктің
және оның толық жүктемесі кезінде аспалы сөренің массасына бекітудің
беріктігінің кемінде 7,5 еселік қорына ие болуы тиіс.

Теспесі бар кенжарда сынама алу қажет болған жағдайда жұмыс
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жүргізуге рұқсатты техникалық қадағалау тұлғасы беруі тиіс.
Тік қазбалардан сынамаларды алу кезінде: а) бір уақытта қабырғалар

мен кенжарды сынап көруге; б) қауғаларды көтеруге және түсіруге; в)
сынамалау жұмыстарын жүргізу орнынан төмен адамдардың болуына тыйым
салынады.

Кен шығару люктерінің немесе гезенкалардың жанында сынамалар
алған кезде соңғылары қалқандармен немесе тақталармен жабылуы тиіс.

Көлденең қазбалардан сынама алу кезінде: а) қолмен сынама алу
кезінде жұмысшылар бір - бірінен кемінде 1,5 м қашықтықта,
механикаландырылған жағдайда-жұмысшылар арасындағы қашықтық
қолданылатын техникалық құралдарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен
анықталады; б) тасымалдау қазбаларынан сынама алу рельстік жол бойынша
қозғалыс болмаған кезде немесе жұмыс қауіпсіздігі бойынша қажетті
шаралар қабылданған кезде жүргізілуі тиіс.

Тыйым салынады: а) төбеден сынама алу кезінде сынама іріктеушіден 2
м жақын болуға; б) ұңғымалық циклдің негізгі операцияларымен (теспелерді
бұрғылау және оқтау, жыныстарды жинау) біріктіру кезінде қазбалардың
кенжарларында сынама алу.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Тік қазбалардан сынамаларды алу кезінде неге тыйым салынады?
2. Көлденең қазбалардан сынама алу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.

4.2.3 Тау жыныстарының жатыс жағдайлары

Бастапқыда шөгінді жыныстар қабаттар деп аталатын көлденең
қабаттар түрінде ыдырады. Болашақта тау түзілу нәтижесінде, яғни көлденең
қабаттарды сыпыратын бүйірлік және тік күштердің қысымымен қатпарлар
пайда болды. Кейде қабаттардың жарылуы болды, ал ежелгі қабаттар жас
қабаттарға жақындап, тіпті жер бетіне қатпарлардың пайда болуы, жыртылу
және рельефтің басқа бұзылулары, вулкандық құбылыстар, жер сілкіністері
және жердің ішкі өмірінің басқа көріністері тектоникалық қозғалыстар деп
аталады.

Тектоникалық қозғалысты тудыруы мүмкін көптеген физикалық
құбылыстар бар. Жердің жер қойнауындағы заттардың шамамен 800-1000 км
тереңдікке дейін белгілі қозғалғыштығы анықталған факт болып саналуы
керек. Бұл процестерді олардың тарихи дамуын ескере отырып, өзара
байланыста қарастырған жөн.

Жер қыртысының қатпарларының бірнеше формаларын қарастырыңыз.
Жоғарыға қарайтын қатпарлар антиклинальдар деп аталады, ал төмен қарай
дөңес синклинальдар деп аталады. Антиклиналидің ең биік бөлігі күмбез деп
аталады, бүйір бөліктері-қанаттар (4.2.3.1-сурет, а).
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жүргізуге рұқсатты техникалық қадағалау тұлғасы беруі тиіс.
Тік қазбалардан сынамаларды алу кезінде: а) бір уақытта қабырғалар

мен кенжарды сынап көруге; б) қауғаларды көтеруге және түсіруге; в)
сынамалау жұмыстарын жүргізу орнынан төмен адамдардың болуына тыйым
салынады.

Кен шығару люктерінің немесе гезенкалардың жанында сынамалар
алған кезде соңғылары қалқандармен немесе тақталармен жабылуы тиіс.

Көлденең қазбалардан сынама алу кезінде: а) қолмен сынама алу
кезінде жұмысшылар бір - бірінен кемінде 1,5 м қашықтықта,
механикаландырылған жағдайда-жұмысшылар арасындағы қашықтық
қолданылатын техникалық құралдарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен
анықталады; б) тасымалдау қазбаларынан сынама алу рельстік жол бойынша
қозғалыс болмаған кезде немесе жұмыс қауіпсіздігі бойынша қажетті
шаралар қабылданған кезде жүргізілуі тиіс.

Тыйым салынады: а) төбеден сынама алу кезінде сынама іріктеушіден 2
м жақын болуға; б) ұңғымалық циклдің негізгі операцияларымен (теспелерді
бұрғылау және оқтау, жыныстарды жинау) біріктіру кезінде қазбалардың
кенжарларында сынама алу.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Тік қазбалардан сынамаларды алу кезінде неге тыйым салынады?
2. Көлденең қазбалардан сынама алу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.

4.2.3 Тау жыныстарының жатыс жағдайлары

Бастапқыда шөгінді жыныстар қабаттар деп аталатын көлденең
қабаттар түрінде ыдырады. Болашақта тау түзілу нәтижесінде, яғни көлденең
қабаттарды сыпыратын бүйірлік және тік күштердің қысымымен қатпарлар
пайда болды. Кейде қабаттардың жарылуы болды, ал ежелгі қабаттар жас
қабаттарға жақындап, тіпті жер бетіне қатпарлардың пайда болуы, жыртылу
және рельефтің басқа бұзылулары, вулкандық құбылыстар, жер сілкіністері
және жердің ішкі өмірінің басқа көріністері тектоникалық қозғалыстар деп
аталады.

Тектоникалық қозғалысты тудыруы мүмкін көптеген физикалық
құбылыстар бар. Жердің жер қойнауындағы заттардың шамамен 800-1000 км
тереңдікке дейін белгілі қозғалғыштығы анықталған факт болып саналуы
керек. Бұл процестерді олардың тарихи дамуын ескере отырып, өзара
байланыста қарастырған жөн.

Жер қыртысының қатпарларының бірнеше формаларын қарастырыңыз.
Жоғарыға қарайтын қатпарлар антиклинальдар деп аталады, ал төмен қарай
дөңес синклинальдар деп аталады. Антиклиналидің ең биік бөлігі күмбез деп
аталады, бүйір бөліктері-қанаттар (4.2.3.1-сурет, а).

  
 

Сурет 4.2.3.1 - Жер қыртысының қатпарлары: а-антиклиналь және синклиналь;
б-төгу және лақтыру; в-қабаттардың жату элементтері; 1-қабат төбесі; 2-қабат

табаны

Рхли жарылыстың пайда болуымен жарылып, тік және көлбеу
бағыттағы қабаттар бір-біріне қатысты қозғалады (4.2.3.1, б-сурет), сонымен
бірге қатпардың бір бөлігі түсіп кетеді, ал екіншісі сол жерде қалады, содан
кейін ағызу пайда болады. Егер қатпардың бір бөлігі көтеріліп, екіншісін сәл
жабатын болса, онда жарылыс пайда болады.

Қабаттардың пайда болуын сипаттайтын негізгі элементтер-бұл
қабаттардың құлауы, көлбеу бұрышы, құлау бұрышы және созылу.

Қабаттардың құлауы - жер қыртысының қабаттарының көкжиекке
қарай еңкеюі. Көлденең жазықтығы бар қабат бетінен пайда болатын ең
үлкен бұрыш (а) қабаттың құлау бұрышы деп аталады (4.2.3.1, в-сурет).
Қабат жазықтығында жатқан және оның құлау бағытына перпендикуляр
сызық қабаттың созылуы деп аталады.

Қабаттың жоғарғы беті (жоғарғы қабатпен шекара) төбесі деп аталады,
төменгі жағы табан деп аталады. Төбе мен табан арасындағы қашықтық
қабаттың қуаты деп аталады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қандай тау жыныстары шөгінді деп аталады?
2. Жер қыртысының қатпарларының негізгі формаларын атаңыз.

4.2.4 Кернді іріктеу мен қалау

Керннің үлгілері герметизациямен немесе онсыз буып-түйілуі мүмкін.
Жыныстардың мұнайға қанығуын тікелей әдіспен анықтау мақсатында,
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кернді іріктеу кезінде (мұнай негізі бар ерітінділерде, көбікті жүйелерде
ұңғымаларды бұрғылау кезінде, ауамен үрлеп бұрғылау кезінде және т.б.)
керн қалдық флюидтерінің сақталуын қамтамасыз ету үшін
герметизацияланады. Өзекті герметизациялаудың ең қарапайым және кең
таралған әдісін қолдану ұсынылады - парафин. Кернді іріктеудің барлық
басқа жағдайларында оны тұмшалаудың орындылығын геологиялық барлау
және мұнай-газ өндіру кәсіпорындарының геологиялық қызметі айқындайды.
Керннің үлгілерін герметизациялау келесі ретпен ұсынылады.

Керн керн қабылдау құбырынан алынады және бұрғылау көпірлеріне
немесе арнайы жәшіктерге салынады. Үлгілер қысқа мерзімде бұрғылау
ерітіндісінің қалдықтарынан суда ылғалданған шүберекпен тазартылады,
содан кейін полиэтилен пакеттерге немесе табақ полиэтиленге оралады.
Керннің геологиялық сипаттамасы және оның нөмірленуі жүргізіледі, ол
үшін әрбір үлгіге заттаңбаның 2 данасы дайындалады. Заттаңбаның бірінші
данасы полиэтиленнің астына орналастырылады, Керн үлгісі дәкемен
қапталады және жіппен байланады (парафиндеуді жеңілдету үшін ілмекпен).
Дайындалған керн бірнеше рет балқытылған парафинге (80 - 90 °C) біркелкі
жабылған пленканы алу үшін түседі. Парафин қабатына екінші затбелгі
қойылады және керн үлгісі заттаңбадағы жазба анық болып қалатындай
қосымша парафинделеді. Керн үлгілерін герметикалаудың кернде қабаттық
флюидтердің сақталуын қамтамасыз ететін басқа да тәсілдеріне жол беріледі.
Дайындалған керн үлгілері бес бойлық секциялары мен қақпағы бар арнайы
қораптарға салынады. Жәшіктің шамамен өлшемі-1000 х 500 х 100 мм. Керн
жәшіктері үлгілерді тасымалдау және ұзақ сақтау кезінде оларды сақтаудың
сенімді жағдайларын қамтамасыз етуі тиіс. Бұрғылауда қажетті мөлшерде
керн жәшіктері, сондай-ақ кернді буып-түюге және герметизациялауға
арналған материал болуы тиіс.

Кернді жәшіктерге салу ұңғыманың тереңдігінің өсу ретімен солдан
оңға қарай қатаң ретпен жүргізіледі ("жолға"салу). Кернді жәшікке
"жыланмен", жәшіктің бір бөлігінде екі немесе одан да көп қатарға салуға
қатаң тыйым салынады. Сынған керн сәйкес жазықтық бойынша бөлінуеді.
Тізбектілігін анықтау мүмкін емес оралған ұсақ кесектер мен керн
сынықтары кернді іріктеу аралығы көрсетілген биркамен бірге қойылады.
Керн толық шығарылмаған жағдайда іріктеудің берілген интервалында
жәшікке көрсетілген интервалмен "керн көтерілмейді"деген жазуы бар
заттаңба салынады.

Жәшікке салынған негізгі бағананың басында және соңында
орналастырылған екі данада жасалған жапсырмамен бірге жүруі керек. Бұл
ақпаратты керн қаптамасының аралығының басында фанер бөліміне де
енгізуге болады. Керн қоймасына жіберілген керн тапсыру-қабылдау
актісімен және керн сипаттамасымен сүйемелденеді және керн тіркеу, сақтау
және қозғалысы журналында тіркеледі. Ұңғымадан алынған керннің
үлгілерін сипаттау бұрғылау кезіндегі геологиялық мәліметтер
құжаттамасының негізгі бөлігі болып табылады. Кернді алдын ала сипаттау
ұңғымада, ал түпкілікті - керн қоймасына мұнай-газ өндіру кәсіпорнының
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кернді іріктеу кезінде (мұнай негізі бар ерітінділерде, көбікті жүйелерде
ұңғымаларды бұрғылау кезінде, ауамен үрлеп бұрғылау кезінде және т.б.)
керн қалдық флюидтерінің сақталуын қамтамасыз ету үшін
герметизацияланады. Өзекті герметизациялаудың ең қарапайым және кең
таралған әдісін қолдану ұсынылады - парафин. Кернді іріктеудің барлық
басқа жағдайларында оны тұмшалаудың орындылығын геологиялық барлау
және мұнай-газ өндіру кәсіпорындарының геологиялық қызметі айқындайды.
Керннің үлгілерін герметизациялау келесі ретпен ұсынылады.

Керн керн қабылдау құбырынан алынады және бұрғылау көпірлеріне
немесе арнайы жәшіктерге салынады. Үлгілер қысқа мерзімде бұрғылау
ерітіндісінің қалдықтарынан суда ылғалданған шүберекпен тазартылады,
содан кейін полиэтилен пакеттерге немесе табақ полиэтиленге оралады.
Керннің геологиялық сипаттамасы және оның нөмірленуі жүргізіледі, ол
үшін әрбір үлгіге заттаңбаның 2 данасы дайындалады. Заттаңбаның бірінші
данасы полиэтиленнің астына орналастырылады, Керн үлгісі дәкемен
қапталады және жіппен байланады (парафиндеуді жеңілдету үшін ілмекпен).
Дайындалған керн бірнеше рет балқытылған парафинге (80 - 90 °C) біркелкі
жабылған пленканы алу үшін түседі. Парафин қабатына екінші затбелгі
қойылады және керн үлгісі заттаңбадағы жазба анық болып қалатындай
қосымша парафинделеді. Керн үлгілерін герметикалаудың кернде қабаттық
флюидтердің сақталуын қамтамасыз ететін басқа да тәсілдеріне жол беріледі.
Дайындалған керн үлгілері бес бойлық секциялары мен қақпағы бар арнайы
қораптарға салынады. Жәшіктің шамамен өлшемі-1000 х 500 х 100 мм. Керн
жәшіктері үлгілерді тасымалдау және ұзақ сақтау кезінде оларды сақтаудың
сенімді жағдайларын қамтамасыз етуі тиіс. Бұрғылауда қажетті мөлшерде
керн жәшіктері, сондай-ақ кернді буып-түюге және герметизациялауға
арналған материал болуы тиіс.

Кернді жәшіктерге салу ұңғыманың тереңдігінің өсу ретімен солдан
оңға қарай қатаң ретпен жүргізіледі ("жолға"салу). Кернді жәшікке
"жыланмен", жәшіктің бір бөлігінде екі немесе одан да көп қатарға салуға
қатаң тыйым салынады. Сынған керн сәйкес жазықтық бойынша бөлінуеді.
Тізбектілігін анықтау мүмкін емес оралған ұсақ кесектер мен керн
сынықтары кернді іріктеу аралығы көрсетілген биркамен бірге қойылады.
Керн толық шығарылмаған жағдайда іріктеудің берілген интервалында
жәшікке көрсетілген интервалмен "керн көтерілмейді"деген жазуы бар
заттаңба салынады.

Жәшікке салынған негізгі бағананың басында және соңында
орналастырылған екі данада жасалған жапсырмамен бірге жүруі керек. Бұл
ақпаратты керн қаптамасының аралығының басында фанер бөліміне де
енгізуге болады. Керн қоймасына жіберілген керн тапсыру-қабылдау
актісімен және керн сипаттамасымен сүйемелденеді және керн тіркеу, сақтау
және қозғалысы журналында тіркеледі. Ұңғымадан алынған керннің
үлгілерін сипаттау бұрғылау кезіндегі геологиялық мәліметтер
құжаттамасының негізгі бөлігі болып табылады. Кернді алдын ала сипаттау
ұңғымада, ал түпкілікті - керн қоймасына мұнай-газ өндіру кәсіпорнының

  
 

геологиялық қызметінің жауапты өкілдері келіп түскен кезде жүргізіледі.
Геологиялық журналдағы керннің сипаттамасы бұрғылау құралының

әр көтерілуінен кейін, керн толығымен өңделген кезде жасалады. Бұрғылау
ұйымының геологы ұңғымаларға барған кезде геологиялық сипаттамасын
тексереді. Журналдағы барлық түзетулерді керн сипаттамасын жүргізетін
геолог енгізеді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Керн үлгілерін іріктеу және қалау үрдісін түсіндіріңіз.
2. Геологиялық журналда кернді сипаттау кезінде қандай бірізділікті

сақтау қажет?
3. Геологиялық қалай толтырылады?

4.2.5 Алынған сынамаларды құжаттау

Кернді маркировкалау
Жоғарыда айтылғандай, керннің геомеханикалық және құрылымдық

сипаттамасы бойынша барлық жұмыстар тікелей бұрғылау орнында,
жарықшақтарды жіктеудің қиындығына байланысты қауіпті азайту үшін
және өзектің кейінгі механикалық зақымдалуына байланысты. Керннің
сипаттамасы керн V-тәрізді бұрыштарда болған кезде жасалады. Кернді
геомеханикалық құжаттау келесі тәртіпте жүргізілуі керек.

- Жүзеге асыруға кернді бағдарлау (орындалады буровиками).
- Керннің шығарылуын және жарықтардың жиілігін анықтаңыз.
- Ашық, табиғи жарықтарды белгілеңіз.
- V-тәрізді бұрыштарда кернді мүмкіндігінше бұзылмаған күйде

суретке түсіріңіз.
- Тау жынысының сипаттамасын жасаңыз
- Бұзылған бұзушылықтардың сипаттамасын жүргізу,

бұзушылықтардың бағдарын анықтау.
- Кернді керн жәшігіне салыңыз.
- Кернді құрғақ күйде суретке түсіріңіз.
- Кернді дымқыл күйде суретке түсіріңіз.
- Тау жыныстарының беріктігін далалық бағалау.
- Зертханаға жіберу үшін (физика-механикалық қасиеттерін зерттеу

үшін) керн үлгілерін таңдап, буып-түю.
Кернді кептіру, кернеулердің релаксациясы, соққылардан, ауыстыру

кезінде және т.б. сияқты факторлардың әсерінен өзгермес бұрын оның
бастапқы күйін сипаттау үшін Кернді мүмкіндігінше тез құжаттауға тырысу
керек. Керн қабылдағыштан және оны V-тәрізді бұрышқа орналастырғаннан
кейін, геомеханикалық сипаттаманы орындайтын маман кернді тексеріп,
барлық ашық, табиғи бұзылуларды (жарықтарды) таңбалауы керек. Осы
мақсаттар үшін келесі таңбалау жүйесі жасалды:

- Табиғи (табиғи) жарықтар – сызық сызықтың бойымен жасыл
маркермен сызылады.
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- Жасанды (механикалық) жарықтар-сызық сызықтың бойымен қызыл
маркермен сызылады. Кейбір жұмыс орындарында түрлі-түсті перманентті
маркерлерді өзіне алудың күрделілігіне байланысты керннің бұзылуын
таңбалаудың балама жүйесіне жол беріледі:

- Табиғи (табиғи) жарықтар – бір сызық сызықтың бойымен кез-келген
түсті маркермен сызылады.

- Жасанды (механикалық) жарықтар – екі сызық сызықтың бойымен
кез-келген түсті маркермен қиылысады. Негізгі сәтті геомеханикалық
құжаттау жасанды (механикалық) жарықтарды бастапқыда тау
жыныстарының массивінде болған табиғи жарықтардан ажырата білу болып
табылады. Жасанды жарықтардың мысалдары 4.2.5.1-суретте келтірілген.
Жасанды және табиғи жарықтардың арасындағы айырмашылықты кейде
анықтау қиын, тіпті тәжірибелі документатор да қиындық тудыруы мүмкін.
Сондықтан белгісіздікті азайту үшін барлық ашық табиғи (табиғи)
жарықтарды да, жасанды (механикалық) ақауларды да белгілеу маңызды.
Жалпы ереже келесідей: егер күмән туындаса, біз табиғи жарықшақты
қарастырамыз. Бұрғылау кезінде немесе ұңғыма қабырғаларының құлауы
немесе құлауы нәтижесінде кернге түскен, әдетте аралықтың басында тұрған
жыныстардың сынықтарын кернге осындай немесе ірі масштабты құрылым
ретінде жатқызуға болмайды; олар кейіннен қате жіктеуді болдырмау үшін
қабылданбауы немесе анық белгіленуі тиіс.

Механикалық жарықшақ

Сурет 4.2.5.1 - Механикалық жарықшақ мысалы.

Геомеханикалық құжаттау үшін аралықтарды таңдау
Бұрғылау рейсі керн құжаттау кезінде интервалдарды бөлуге негіз

болуы керек. Сонымен қатар, кейбір жағдайларда әртүрлі геомеханикалық
қасиеттері бар жыныстар бір бұрғылау рейсінде болуы мүмкін. Мысалы, 1.5
м бұрғылау рейсіне 1 м берік өзек аралығы және 0.5 м нашар цементтелген
материал кіруі мүмкін. Бұл жағдайда құжаттау журналында күшті және әлсіз
материалдың пайыздық үлесін көрсету керек. 4.2.5.2-суретте әртүрлі
геомеханикалық қасиеттері бар материалдар бар 3 метрлік рейстің мысалы
көрсетілген. Геомеханикалық аралықтың максималды ұзындығы 3 м-ден
аспауы керек.
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- Жасанды (механикалық) жарықтар-сызық сызықтың бойымен қызыл
маркермен сызылады. Кейбір жұмыс орындарында түрлі-түсті перманентті
маркерлерді өзіне алудың күрделілігіне байланысты керннің бұзылуын
таңбалаудың балама жүйесіне жол беріледі:

- Табиғи (табиғи) жарықтар – бір сызық сызықтың бойымен кез-келген
түсті маркермен сызылады.

- Жасанды (механикалық) жарықтар – екі сызық сызықтың бойымен
кез-келген түсті маркермен қиылысады. Негізгі сәтті геомеханикалық
құжаттау жасанды (механикалық) жарықтарды бастапқыда тау
жыныстарының массивінде болған табиғи жарықтардан ажырата білу болып
табылады. Жасанды жарықтардың мысалдары 4.2.5.1-суретте келтірілген.
Жасанды және табиғи жарықтардың арасындағы айырмашылықты кейде
анықтау қиын, тіпті тәжірибелі документатор да қиындық тудыруы мүмкін.
Сондықтан белгісіздікті азайту үшін барлық ашық табиғи (табиғи)
жарықтарды да, жасанды (механикалық) ақауларды да белгілеу маңызды.
Жалпы ереже келесідей: егер күмән туындаса, біз табиғи жарықшақты
қарастырамыз. Бұрғылау кезінде немесе ұңғыма қабырғаларының құлауы
немесе құлауы нәтижесінде кернге түскен, әдетте аралықтың басында тұрған
жыныстардың сынықтарын кернге осындай немесе ірі масштабты құрылым
ретінде жатқызуға болмайды; олар кейіннен қате жіктеуді болдырмау үшін
қабылданбауы немесе анық белгіленуі тиіс.

Механикалық жарықшақ

Сурет 4.2.5.1 - Механикалық жарықшақ мысалы.

Геомеханикалық құжаттау үшін аралықтарды таңдау
Бұрғылау рейсі керн құжаттау кезінде интервалдарды бөлуге негіз

болуы керек. Сонымен қатар, кейбір жағдайларда әртүрлі геомеханикалық
қасиеттері бар жыныстар бір бұрғылау рейсінде болуы мүмкін. Мысалы, 1.5
м бұрғылау рейсіне 1 м берік өзек аралығы және 0.5 м нашар цементтелген
материал кіруі мүмкін. Бұл жағдайда құжаттау журналында күшті және әлсіз
материалдың пайыздық үлесін көрсету керек. 4.2.5.2-суретте әртүрлі
геомеханикалық қасиеттері бар материалдар бар 3 метрлік рейстің мысалы
көрсетілген. Геомеханикалық аралықтың максималды ұзындығы 3 м-ден
аспауы керек.

  
 

Сурет 4.2.5.2 – Егжей-тегжейлі геомеханикалық сипаттамада құжаттау үшін
интервалдарды бөлудің мысалы (A, B, C және D-сары түспен көрсетілген). Rock type – тау

жынысының түрі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Кернді маркировкалау үрдісін түсіндіріңіз.
2. Геомеханикалық құжаттау үшін аралықтарды таңдау қалай

жүргізіледі?

4.2.6 Керннің сызықтық шығуын анықтау

Керннің жалпы шығысын өлшеу (TCR)
Керннің жалпы шығуы алынған керннің ұзындығының (тұтас және

бұзылған кернді қоса алғанда) рейстің жалпы ұзындығына пайыздық
қатынасымен анықталады.

Алынған керннің жалпы ұзындығы,м
Бұрғылау рейсінің ұзындығы,м

∗ 100 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, %

Кернді алу әр рейс үшін бекітіліп, содан кейін бөлінген
геомеханикалық интервал бойынша жинақталуы керек. Бұл мәннің өзі
пайызбен көрсетілсе де,  керн ұзындығы далалық құжаттау журналында
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метрмен жазылуы керек, ал пайызы кейінірек жиынтық электрондық кестені
қолдана отырып есептеледі. Алынған керн ұзындығы барлық жағдайларда
бұрғылау рейсінің ұзындығынан аз екеніне көз жеткізу ұсынылады. Кейде
керн босатылады (немесе бастапқыда бұзылған) және оның ұзындығы
бұрғылау рейсінің ұзындығынан асатын сияқты. Бұл жағдайда керннің
ұзындығын түзету керек.

Керн қабылдағыштағы тау жынысының көлемін одан керн
шығарылғанға дейін бағалау керек; егер бұл көрсеткіш өте сенімді болмаса,
V-тәрізді бұрышта орналасқан кернді басынан аяғына дейін өлшеңіз. Егер
бұрыштағы өзек бөліктерінің жалпы ұзындығы рейс ұзындығынан едәуір
асып кетсе, өзектің ұзындығын нақты ұшу ұзындығына дейін азайтыңыз.
Есіңізде болсын, пайыз бойынша шығару 100% - дан аспауы керек.

Бір керннің шығуын өлшеу (SCR)
Бұл параметр тұтас цилиндрлер түріндегі алынған керннің жалпы

ұзындығының (керннің ұзындығы керннің диаметрінен үлкен) рейс
ұзындығына пайыздық қатынасы ретінде анықталады.

Алынған керннің жалпы ұзындығы (м) 
Бұрғылау рейсінің ұзындығы(м)

х100 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶%

Құжаттау кезінде өзектің мақсатсыз бөліктерінің ұзындығын өлшеу
және олардың ұзындығын алынған керннің жалпы ұзындығынан алу тезірек
және ыңғайлы.

Тау жыныстарының сапа көрсеткішін өлшеу (RQD)
Тау жыныстарының сапа көрсеткіші ұзындығы 100 мм-ден асатын

керннің тұтас аралықтарының жалпы ұзындығының, әрқайсысы табиғи
жарықтармен шектелген, рейс ұзындығына пайыздық қатынасы ретінде
анықталады.

�Ұзындығы 10 см−ден асатын керннің тұтас цилиндрлерінің жиынтық ұзындығы (м)
Бұрғылау рейсінің ұзындығы (м)

� х100 = RQD%

Сипаттаманы жүргізу кезінде табиғи жарықтармен шектелген
ұзындығы 100 мм-ден асатын керннің тұтас бөліктерінің жалпы ұзындығын
өлшеу қажет. RQD пайызбен осы деректерді Excel электрондық кестесіне
өңдеу үшін енгізгеннен кейін автоматты түрде есептеледі. RQD дұрыс
анықтау сұлбасы 4.2.6.1 және 4.2.6.2 суреттерде келтірілген. Керннің осіне
параллель ашық жарықтары бар керн тұтас кернге жатады; бұрғылау мен
керннің манипуляциясынан туындаған механикалық жарықтары бар керн де
үздіксіз ядро ретінде қабылданады.
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метрмен жазылуы керек, ал пайызы кейінірек жиынтық электрондық кестені
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ұзындығының (керннің ұзындығы керннің диаметрінен үлкен) рейс
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х100 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶%

Құжаттау кезінде өзектің мақсатсыз бөліктерінің ұзындығын өлшеу
және олардың ұзындығын алынған керннің жалпы ұзындығынан алу тезірек
және ыңғайлы.

Тау жыныстарының сапа көрсеткішін өлшеу (RQD)
Тау жыныстарының сапа көрсеткіші ұзындығы 100 мм-ден асатын

керннің тұтас аралықтарының жалпы ұзындығының, әрқайсысы табиғи
жарықтармен шектелген, рейс ұзындығына пайыздық қатынасы ретінде
анықталады.

�Ұзындығы 10 см−ден асатын керннің тұтас цилиндрлерінің жиынтық ұзындығы (м)
Бұрғылау рейсінің ұзындығы (м)
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Сипаттаманы жүргізу кезінде табиғи жарықтармен шектелген
ұзындығы 100 мм-ден асатын керннің тұтас бөліктерінің жалпы ұзындығын
өлшеу қажет. RQD пайызбен осы деректерді Excel электрондық кестесіне
өңдеу үшін енгізгеннен кейін автоматты түрде есептеледі. RQD дұрыс
анықтау сұлбасы 4.2.6.1 және 4.2.6.2 суреттерде келтірілген. Керннің осіне
параллель ашық жарықтары бар керн тұтас кернге жатады; бұрғылау мен
керннің манипуляциясынан туындаған механикалық жарықтары бар керн де
үздіксіз ядро ретінде қабылданады.

  
 

Сурет 4.2.6.1 - RQD есептеу үшін керннің ұзындығын анықтаудың дұрыс әдісі.

Тәжірибелік есеп:

Сурет 4.2.6.2– RQD параметрін есептеу процедурасы.

Рейстің жалпы ұзындығы = 200см

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 =
∑керн бөлшектері > ұзындығы 10см

Рейстің жалпы ұзындығы
∗ 100%
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 =
∑ 38 + 17 + 20 + 35

200
∗ 100% = 55%

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бір керннің шығуы қалай анықталады?
2. Тау жыныстарының сапа көрсеткіші (RQD) қалай анықталады?

4.2.7 Шламды алу

Бұрғыланатын жыныстардың шламын алу кернді іріктеудің орнына –
кернсіз бұрғылау кезінде немесе кернді іріктеумен бұрғылау кезінде
ақпараттың дәлдігі мен өкілдігін арттыру үшін таңдалған кернге қосымша
ұсынылады.

Сонымен қатар, шлам мен керн ұңғымада ашылған шөгінділердің
қасиеттері мен құрылымы туралы жалғыз тікелей ақпарат көзі болып
табылады, сондықтан бұрғылау процесінде кесуді зерттеудің жедел
әдістерінің жалпы кешенінде керн мен шламды таңдау жетекші рөл
атқарады. Таңдалған шламның уақтылығы мен сапасы кейінгі зертханалық
талдау үшін өте маңызды.

Шламды іріктеу ұңғыманың сағасында шығатын бұрғылау ерітіндісінің
ағынында науа жүйесінде үздіксіз немесе эпизодтық әрекет ететін шлам
жинағыштардың көмегімен жүргізіледі (іріктеу қатаң белгіленген жерде
жүргізіледі).

Сондай-ақ, діріл елегінен шламды іріктеп алуға болады (елек
ұяшығының ауданы 4 мм-ден аспауы тиіс). Бұл жағдайда таңдау қырғышты
қолдана отырып, тікелей торда жасалады.

Жазғы уақытта діріл сүзгісінен ағызу кезінде ұзартылған шлам
жинағышты орнатуға болады. Қысқы бұрғылау жағдайында жинағышта
шламның қатып қалуы мүмкін, сондықтан табиғи дискілердің торынан
шламды таңдау ыңғайлы.

Шламның алынған сынамаларын бұрғылау ерітіндісінен суық сумен
тазалау қажет. Әк-битум ерітінділерінде бұрғылау кезінде шламды алдымен
дизель отынымен, содан кейін 40-60°С температураға дейін қыздырылған
сумен жуу қажет.

Келесі кезең – таңдалған және алдын-ала литологиялық
айырмашылықтарға бөлінген шламға жедел талдау жүргізу.

Сынамада негізгі тау жынысын бөліп алу керек, содан кейін негізгі
және топырақ жыныстарының түсін, негізгі жыныстың тығыздығын анықтау
керек. Сондай-ақ, жыныстардың газға қанықтылығы мен тотығу-
тотықсыздану әлеуетін өлшеуге болады. Жедел талдау аяқталғаннан кейін
шламды кептіру керек. Қорытындылай келе, шламға фракциялық талдау
жасалады, шламның макро-және микро сипаттамасы жасалады,
литологиялық айырмашылықтардың пайыздық қатынасы анықталады.
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 =
∑ 38 + 17 + 20 + 35

200
∗ 100% = 55%
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ақпараттың дәлдігі мен өкілдігін арттыру үшін таңдалған кернге қосымша
ұсынылады.

Сонымен қатар, шлам мен керн ұңғымада ашылған шөгінділердің
қасиеттері мен құрылымы туралы жалғыз тікелей ақпарат көзі болып
табылады, сондықтан бұрғылау процесінде кесуді зерттеудің жедел
әдістерінің жалпы кешенінде керн мен шламды таңдау жетекші рөл
атқарады. Таңдалған шламның уақтылығы мен сапасы кейінгі зертханалық
талдау үшін өте маңызды.

Шламды іріктеу ұңғыманың сағасында шығатын бұрғылау ерітіндісінің
ағынында науа жүйесінде үздіксіз немесе эпизодтық әрекет ететін шлам
жинағыштардың көмегімен жүргізіледі (іріктеу қатаң белгіленген жерде
жүргізіледі).

Сондай-ақ, діріл елегінен шламды іріктеп алуға болады (елек
ұяшығының ауданы 4 мм-ден аспауы тиіс). Бұл жағдайда таңдау қырғышты
қолдана отырып, тікелей торда жасалады.

Жазғы уақытта діріл сүзгісінен ағызу кезінде ұзартылған шлам
жинағышты орнатуға болады. Қысқы бұрғылау жағдайында жинағышта
шламның қатып қалуы мүмкін, сондықтан табиғи дискілердің торынан
шламды таңдау ыңғайлы.

Шламның алынған сынамаларын бұрғылау ерітіндісінен суық сумен
тазалау қажет. Әк-битум ерітінділерінде бұрғылау кезінде шламды алдымен
дизель отынымен, содан кейін 40-60°С температураға дейін қыздырылған
сумен жуу қажет.

Келесі кезең – таңдалған және алдын-ала литологиялық
айырмашылықтарға бөлінген шламға жедел талдау жүргізу.

Сынамада негізгі тау жынысын бөліп алу керек, содан кейін негізгі
және топырақ жыныстарының түсін, негізгі жыныстың тығыздығын анықтау
керек. Сондай-ақ, жыныстардың газға қанықтылығы мен тотығу-
тотықсыздану әлеуетін өлшеуге болады. Жедел талдау аяқталғаннан кейін
шламды кептіру керек. Қорытындылай келе, шламға фракциялық талдау
жасалады, шламның макро-және микро сипаттамасы жасалады,
литологиялық айырмашылықтардың пайыздық қатынасы анықталады.

  
 

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Бұрғыланатын жыныстардың шламын алу қандай мақсатта

орындалады?
2. Шламды алу қалай жүзеге асырылады?
3. Жыл мезгілдеріне байланысты шламды алудың ерекшеліктерін атап

өтіңіз.
4. Шламның алынған сынамаларын қай өңдейді?

4.2.8. Желонкеден сынама алу

Мұнай және газ кен орындарын барлау мен игерудің негізгі
көрсеткіштерінің бірі-мұнай мен газдың химиялық құрамы, физикалық
қасиеттері, өндірілетін өнімдегі механикалық қоспалар мен тұздардың
құрамы.

Осы параметрлерді анықтау үшін өндіруші ұңғымалардан
сынамаларды тұрақты алу жүргізіледі. Кен орнын игеруді бақылау кезінде
сынамалар ұңғыма сағасынан алынады және тиісті талдау жүргізіледі.

Жаңа игеру объектілерін игеру кезінде жаңадан іске қосылатын
ұңғымаларды игеру кезінде сынамаларды іріктеу терең сынама іріктегішпен
немесе желонкамен жүзеге асырылады. Терең сынама іріктегішпен немесе
желонкамен алынған сынамалар неғұрлым дұрыс болып табылады және олар
бойынша қабаттық жағдайларда ұңғыма сұйықтығының барлық
параметрлерін анықтауға болады. Сынамаларды желонмен іріктеу кезінде
қабаттан келетін ұңғыма сұйықтығының құрамы мен химиялық қасиеттерін
ғана анықтауға болады. Терең сынама іріктегішпен сынамаларды іріктеу
кезінде өндірілетін сұйықтықтың құрамы мен химиялық қасиеттерін, газдың
қанығуын анықтауға болады. Сынама іріктегіштегі сынама герметикалық
ыдыста, яғни алынған сынама қабат қысымы мен температурасы астында
екенін атап өту қажет.

Сынама іріктегішпен тереңдік сынамаларды іріктеу
ВПП-300 сынама іріктегіші бұрқақты және монтаждалмайтын мұнай,

газ және пьезометриялық су ұңғымаларынан сынама алуға арналған.
Сынама іріктегішті қолдану саласы-лифт және сорғы-компрессорлық

құбырлармен, сондай-ақ жұмыс қысымы 30 МПа-ға дейінгі және
температурасы 100 °с-қа дейінгі шегендеу бағандарымен шегенделген
ұңғымалар.

Сынама алғышты ұңғымаға түсіру лубрикатор арқылы жүргізіледі.
Тереңдік сынамаларды желонкамен іріктеу
Тереңдік сынамаларды желонкамен іріктеу шұңқырмен жабдықталған

атқылау ұңғымаларында жүзеге асырылады.
Желон-қуыс, металл, цилиндрлік ыдыс, жоғарғы бөлігінде тесік бар.

Желонканың диаметрі 32 мм, ұзындығы 0,9-дан 1,2 м-ге дейін.
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Сынамаларды алу қандай мақсаттар үшін жүргізіледі?
2. Жаңа игеру объектілерін игеру кезінде, жаңадан іске қосылатын

ұңғымаларды игеру кезінде сынамаларды алудың қандай түрлерін білесіңіз?

4.3 Бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде қоршаған ортаны
қорғауды және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету

Геологиялық барлау ұңғымаларын салу бойынша дайындық
жұмыстарының бірінші кезеңінде бұрғылау алаңдарын орнату үшін жер
учаскелерін ұтымды таңдау қажеттілігі туындайды. Қоршаған ортаны тиімді
қорғауды және жер қойнауын сенімді қорғауды қамтамасыз ету үшін
мынадай деректер болуы қажет: кешенді геологиялық құрылымның
сипаттамасы, қажетті жабдықтар мен материалдарды таңдау негіздемесі,
бұрғылау ерітінділері мен түзілетін бұрғылау қалдықтарының болжамды
көлемі, өнімді қабаттарды ашудың прогрессивті жүйелерін таңдау және
қамтамасыз ету, барлау процесінде материалдардың жоғалуын азайту,
бұрғылау жұмыстарының экономикалық және экологиялық көрсеткіштерін
ашып көрсету.

Ұңғымаларды бұрғылау процесінде ықтимал асқынулар мен
апаттардың алдын алу үшін кешенді технологиялық шараларды болжау және
іске асыруды қамтамасыз ету, қабатаралық оқшаулауға, бұрғылау
жұмыстары аяқталғаннан кейін ұңғымалар мен қамбаларды аяқтауға және
жоюға, сондай-ақ бүлінген жерлерді қалпына келтіргеннен кейін қоршаған
ортаның жай-күйіне жүйелі бақылауды ұйымдастыруға ерекше назар аудару
қажет.

Табиғи ортаны ластау көздерінің жіктелуі (4.3.1-сурет)

Сурет 4.3.1 - Ұңғымаларды бұрғылау кезінде қоршаған ортаны ластау көздерінің
жіктелуі
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қамтамасыз ету, барлау процесінде материалдардың жоғалуын азайту,
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іске асыруды қамтамасыз ету, қабатаралық оқшаулауға, бұрғылау
жұмыстары аяқталғаннан кейін ұңғымалар мен қамбаларды аяқтауға және
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ортаның жай-күйіне жүйелі бақылауды ұйымдастыруға ерекше назар аудару
қажет.

Табиғи ортаны ластау көздерінің жіктелуі (4.3.1-сурет)
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- Ұңғымаларды бұрғылау және бекіту процесінде қоршаған ортаны
қорғау бойынша барлық іс-шараларды жобалау және міндетті орындау;

- бұрғылау және тампонажды ерітінділерді дайындау үшін жаңа
экологиялық қауіпсіз материалдар мен химиялық реагенттерді әзірлеу және
қолдану және олардың рецептурасын жетілдіру;

- бұрғылау жұмыстарын жүргізуге арналған материалдардың
шығындарын, қолданылатын бұрғылау және тампонажды ерітінділердің,
сұйық және қатты бұрғылау қалдықтарының жалпы көлемін есептеудің
ғылыми негізделген әдістерімен нормативтік құжаттарды әзірлеу;

- бұрғылау қалдықтарын сақтауға арналған сыйымдылықтар мен
тұндырғыштардың құрылысы мен технологиясын жетілдіру;

- бұрғылау қалдықтарын залалсыздандыру, оларды кәдеге жарату және
қалдықсыз технология бойынша өңдеу әдістерін әзірлеу;

- бастапқы материалдардың, бұрғылау қалдықтарының сапасын,
қоршаған ортаның жай-күйін бақылау әдістерін жетілдіру.

Ұңғымаларды салу кезіндегі табиғатты қорғау іс-шаралар кешені
Табиғат қорғау іс-шараларына мыналар жатады:
- табиғи ортаның бұзылуының алдын алу бойынша алдын алу

шаралары;
- ұңғымаларды салу қалдықтарын жинау, тазалау, залалсыздандыру,

кәдеге жарату және көму;
- атмосфералық ауаны қорғау;
- жерді қалпына келтіру;
- ұңғымаларды жою және консервациялау;
- ОПС жағдайын бақылау.
Қамбаның периметрі бойынша биіктігі кемінде 0,5 м минералды

топырақтан үйіп бекітілген және сым қоршауы болуы тиіс.
Жер асты және топырақ асты сулары жақын жерлерде жер қамбалары

үйінді алаңының денесінде тұрады және жергілікті немесе әкелінетін
топырақтардан үйіп үйіп-жайумен шектеледі. Қойма секцияларын бөлетін
аралық үйінді түрінде де салынады. Сыртқы беткейлер 15-20 градус, ал ішкі
жағында 45-50 градус.

Салынатын жер және үйінді қазаншұңқырлардың түбі мен
қабырғалары су өткізбейтін болуы тиіс. Өткізгіш топырақты
гидроизоляциялау цемент-саз пастасымен немесе қалыңдығы кемінде 10-15
см ерітіндімен жүзеге асырылуы мүмкін. Цемент негізіндегі
гидроизоляциялық құрамның құрамдас бөліктерінің бірі ретінде
пайдаланылған сазды бұрғылау ерітіндісін қолдануға болады. Сүзуге қарсы
жабынды жағу үшін цементтеу агрегатын қолдану ұсынылады.

Гидроизоляция су өткізбейтін материалдан жасалған пленкамен
(полиэтилен пленкасы, битуминизацияланған материалдар, шатыр материалы
және т.б.) жасалуы мүмкін. Гидрооқшаулағыш материалды төсегеннен кейін,
оның жабысу тығыздығын қамтамасыз ету үшін амбардың түбіне қалыңдығы
кемінде 5-10 см сазды топырақ немесе сазды ерітінді қабатын жағу керек.

  
 



262

ША-ны бұрғылау қалдықтарымен толтыру гидрооқшаулау экранын
жаққаннан және оны қатайтқаннан кейін 24 сағаттан ерте жүзеге
асырылмауы тиіс.

Бұрғылау қондырғысының айналым жүйесінен (ЦС) ОБР мен БШ-ны
ША-ға ұйымдасқан түрде шығару үшін, сондай-ақ сыйымдылықтарды
тазалау кезінде ЦС сыйымдылықтарының түсіру люктерін бірыңғай дренаж
коллекторына байлау қажет.

Бұрғылау қалдықтарын тазарту, кәдеге жарату және залалсыздандыру
BSV тазарту белгілі әдістермен жүзеге асырылуы мүмкін, олардың ең

тиімдісі:
- физика-химиялық (реагентті коагуляция, электрокоагуляция);
- механикалық (тұндыру, сүзу, центрифугалау).
Бұл ретте арнайы қондырғылар немесе тазалау реагентті коагуляция

әдісімен тікелей шламды қамбада жүргізіледі.
Салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету

кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың әкімшілігіне жүктеледі.
Әкімшілік өндірістік жарақаттанудың алдын алатын заманауи қауіпсіздік
құралдарын енгізуге және жұмысшылар мен қызметкерлердің кәсіби
ауруларының пайда болуына жол бермейтін санитарлық-гигиеналық
жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті".

ҚР-да орындауға міндетті заңдардың күші қауіпсіздік ережелеріне,
өндірістік санитария нормаларына, жеке және ұжымдық қорғану
құралдарына, өндірістік процестерге, ұғымдар мен терминдерге,
жабдықтарға, материалдар мен шикізаттарға мемлекеттік, республикалық
және салалық стандарттарға ие, олар үшін өндірістік ұйымдардың
басшылары дербес жауапты болады.

"Кәсіптік одақтар, олардың құқықтары мен қызмет кепілдіктері
туралы" 12.01.96 № Ю-З-ші заңға (20-бап) сәйкес кәсіподақтар өздерінің
органдары, еңбекті қорғау жөніндегі уәкілетті адамдар және еңбекті қорғау
жөніндегі өз инспекциялары арқылы еңбекті және қоршаған табиғи ортаны
қорғаудың жай-күйіне кәсіподақтық бақылауды жүзеге асырады

Өндірістік санитария-жұмысшыларға зиянды өндірістік факторлардың
әсерін болдырмайтын ұйымдастырушылық, гигиеналық және санитарлық-
техникалық шаралар мен құралдар жүйесі. Өндірістік санитария санитарлық-
гигиеналық нормалар мен ережелердің орындалуын, кәсіпорындардағы үй-
жайларды жабдықтауды, шу, діріл, ластану, шаңдану, жұмыс орындарында
және өндірістік үй-жайларда жоғары немесе төмен температурамен күресуді
қарастырады.

Қауіпсіздік техникасы-жұмысшыларға қауіпті өндірістік факторлардың
әсерін болдырмайтын ұйымдастырушылық-техникалық шаралар мен
құралдар жүйесі.

Қауіпсіздік техникасы өндіріс техникасы мен технологиясымен тікелей
байланысты. Технологияны дамыту, жұмысты ұйымдастыруды өзгерту
көбінесе жаңа қауіпсіз және сау еңбек жағдайларын жасауды талап етеді.
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әдісімен тікелей шламды қамбада жүргізіледі.
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кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың әкімшілігіне жүктеледі.
Әкімшілік өндірістік жарақаттанудың алдын алатын заманауи қауіпсіздік
құралдарын енгізуге және жұмысшылар мен қызметкерлердің кәсіби
ауруларының пайда болуына жол бермейтін санитарлық-гигиеналық
жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті".

ҚР-да орындауға міндетті заңдардың күші қауіпсіздік ережелеріне,
өндірістік санитария нормаларына, жеке және ұжымдық қорғану
құралдарына, өндірістік процестерге, ұғымдар мен терминдерге,
жабдықтарға, материалдар мен шикізаттарға мемлекеттік, республикалық
және салалық стандарттарға ие, олар үшін өндірістік ұйымдардың
басшылары дербес жауапты болады.

"Кәсіптік одақтар, олардың құқықтары мен қызмет кепілдіктері
туралы" 12.01.96 № Ю-З-ші заңға (20-бап) сәйкес кәсіподақтар өздерінің
органдары, еңбекті қорғау жөніндегі уәкілетті адамдар және еңбекті қорғау
жөніндегі өз инспекциялары арқылы еңбекті және қоршаған табиғи ортаны
қорғаудың жай-күйіне кәсіподақтық бақылауды жүзеге асырады

Өндірістік санитария-жұмысшыларға зиянды өндірістік факторлардың
әсерін болдырмайтын ұйымдастырушылық, гигиеналық және санитарлық-
техникалық шаралар мен құралдар жүйесі. Өндірістік санитария санитарлық-
гигиеналық нормалар мен ережелердің орындалуын, кәсіпорындардағы үй-
жайларды жабдықтауды, шу, діріл, ластану, шаңдану, жұмыс орындарында
және өндірістік үй-жайларда жоғары немесе төмен температурамен күресуді
қарастырады.

Қауіпсіздік техникасы-жұмысшыларға қауіпті өндірістік факторлардың
әсерін болдырмайтын ұйымдастырушылық-техникалық шаралар мен
құралдар жүйесі.

Қауіпсіздік техникасы өндіріс техникасы мен технологиясымен тікелей
байланысты. Технологияны дамыту, жұмысты ұйымдастыруды өзгерту
көбінесе жаңа қауіпсіз және сау еңбек жағдайларын жасауды талап етеді.

  
 

Еңбек жағдайларына және соның салдарынан адам денсаулығына теріс
әсер ететін факторларды үш негізгі топқа бөлуге болады:

- өндірістік процестерді жүргізудің бұзылуымен байланысты;
- еңбекті дұрыс ұйымдастырмаудан туындаған;
- санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларының бұзылуының нәтижесі

болып табылады. Оларға мыналар жатады: өндірістік шу және еңбек
құралдарының дірілі; температура, қозғалыс, ылғалдылық және ауаның
жарық деңгейі; жұмыс орындарының жарықтандырылуы.

Еңбекті қорғауға тікелей байланысты өрт қауіпсіздігі. Өрттің алдын алу
өрттің алдын алуға және жоюға бағытталған және адамдар мен материалдық
құндылықтарды өрттен қорғауды қамтамасыз ететін іс-шаралар кешенін
қамтиды.

Көптеген геологиялық ұйымдар жазатайым оқиғаларсыз жұмыс істейді.
Алайда, жекелеген партиялар мен экспедицияларда қауіпсіздік ережелерін
бұзу әлі де бар, бұл көбінесе жарақат алуға әкеледі.

Жазатайым оқиғалардың негізгі себебі қауіпсіздік ережелерін сақтамау
және еңбек және өндірістік тәртіпті өрескел бұзу, жұмысты нашар
ұйымдастыру, қауіпсіздік техникасы талаптарының орындалуын бақылаудың
әлсіздігі болып табылады. Сонымен қатар, жазатайым оқиғалардың себебі
жұмысшыларды қауіпсіз жұмыс әдістеріне үйретуге жеткіліксіз көңіл бөлу
болып табылады; қауіпсіздік техникасы саласындағы білімді насихаттау
көбінесе ресми түрде жүргізіледі. Себептерді талдаумен және талдаумен
жазатайым оқиғалар туралы ақпарат жеткіліксіз.

Жазатайым оқиғалардың себептері бұрғылау бригадасы мүшелерінің
іс-қимылдарының сәйкес келмеуі, өз міндеттерін білмеуі, белгілі бір
операцияларды орындау кезінде ұқыпсыздық, іс-әрекеттердің ұқыпсыздығы
болуы мүмкін.

Жаңа жоғары өнімді жабдықты пайдалануға негізделген заманауи
өндіріс әр жұмысшыға қауіпсіз және сау еңбек жағдайларына кепілдік береді.
Алайда, егер әр жұмысшы технологиялық тәртіпті, жабдықты пайдалану
ережелерін және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды қатаң сақтаса,
бұған қол жеткізіледі. Еңбекті қорғау мәселелеріне немқұрайлы қарау ауыр
зардаптарға әкелуі мүмкін.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде қоршаған ортаны ластау көздерін

жіктеңіз.
2. Ұңғымаларды салу кезіндегі табиғатты қорғау іс-шараларына нелер

жатады?
3. Еңбек жағдайларына және соның салдарынан адам денсаулығына

теріс әсер ететін факторларды топтаңыз.
4. Еңбекті қорғау ұйымдастырушылық-техникалық шараларын атаңыз?
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4.3.1 Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының негіздері

Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасы еңбек және
тікелей онымен байланысты қатынастарды реттейді. Еңбек құқығы
қатынастары – бұл қызметкер мен жұмыс берушiнiң арасындағы еңбек
шарты негізінде пайда болатын және одан туындайтын, онымен тығыз
байланысты заңдық қатынастар қаралып, түсінік беріледі. Халықарылық
практикаға сәйкес еңбек құқығы қатынас-тарының қатысушылары басым
көпшілігінде «жұмыс беруші» мен «қызметкер» («қызметкерлер») деген
жалпы терминдермен аталады. Еңбек қатынастарын реттейтін негізгі
нормативтік құқықтық акті 2015 жылы 23 қарашада қабылданған және өзінде
204 бапты құрайтын 5 бөлімнен тұратын Қазақстан Республикасының Еңбек
кодексі (бұдан әрі – ЕК, Кодекс, Еңбек кодексі) болып табылады.
Қызметкердің еңбек құқықтарын қамтамасыз етудің жалпы қағидалары
Еңбек кодексінің 4-бабында бекітілген. Қағидалар – бұл латын тілінен
аударғанда нормативтік-басқарушылық сипатқа ие, құқықтық реттеудің
барлық саласында қолданылатын және барлық қатысушыларға таралатын
негізгі бастаулар. Еңбек құқығында еңбек заңнамасының қағидалары
жоғарыда көрсетілгендей, Кодекстің өзінде бекітілген. Еңбек заңнамасы
қағидаларының әрбірі одан әрі Еңбек кодексінің және өзге де заңнамалық
және заңға тәуелді актілердің нормаларында егжей-тегжейлі бекітілген.

Еңбек қатынастары, сондай-ақ еңбек қатынастарына тiкелей
байланысты өзге де қатынастар еңбек шартында, жұмыс берушiнiң
актiлерінде, келiсiмде реттеледi. Әлеуметтiк әрiптестiк тараптары
келiсiмдерiнiң, ұжымдық, еңбек шарттарының, жұмыс берушi актiлерiнiң
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен салыстырғанда
қызметкерлердiң жағдайын нашарлататын ережелерi жарамсыз деп танылады
және қолданылмауға тиiс. Келiсiмдердiң, ұжымдық, еңбек шарттарының
талаптары бiржақты тәртiппен өзгертiлмейдi (ЕК 10-бабы)

Еңбек қатынастарын реттеуде күнтiзбелiк күнмен есептелетiн, уақыт
кезеңiнiң аяқталуымен не міндетті түрде басталуға тиiс белгілі оқиғаны
көрсетумен есептелетін мерзім маңызды мәнге ие.

Мерзiм күнтiзбелiк күннен басқа жылдармен, айлармен, апталармен
немесе күндермен есептелетiн уақыт кезеңiнiң аяқталуымен айқындалады.
Мысалы, «сәби үш жасқа толғанға дейін». Мерзiм басталуға тиiс оқиғаны
көрсетумен де айқындалуы мүмкiн. Мысалы, қызметкер объектісінің
құрылысы уақытына жұмысқа қабылданған. Құрылыстың аяқталуы мұнда
басталуы тиіс оқиға болады. Кодексте көзделген жағдайларда мерзiм
күнтізбелік күндермен емес, жұмыс күндерiмен есептеледi. Уақыт кезеңiмен
айқындалатын мерзiмнiң ағымы оқиғаның басталуы белгiленген күнтiзбелiк
күннен кейiнгi күнi басталады. Мысалы, ЕК-нің 160-бабы жеке еңбек
дауларын қарау жөнiндегi органдарға жүгiну үшiн мынадай мерзiмдерді
белгiлейді: 1) жұмысқа қайта алу туралы даулар бойынша – жұмыс берушінің
еңбек шартын тоқтату туралы актісінің көшірмесі келісу комиссиясына
тапсырылған күннен бастап бір ай, ал сотқа жүгіну үшін – реттелмеген
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дауларын қарау жөнiндегi органдарға жүгiну үшiн мынадай мерзiмдерді
белгiлейді: 1) жұмысқа қайта алу туралы даулар бойынша – жұмыс берушінің
еңбек шартын тоқтату туралы актісінің көшірмесі келісу комиссиясына
тапсырылған күннен бастап бір ай, ал сотқа жүгіну үшін – реттелмеген

  
 

даулар бойынша не еңбек шарты тарапы келісу комиссиясының шешімін
орындамағанда жүгінген кезде келісу комиссиясы шешімінің көшірмесі
тапсырылған күннен бастап екі ай; 2) басқа еңбек даулары бойынша –
жұмыскер немесе жұмыс беруші өз құқығының бұзылғаны туралы білген
немесе білуге тиіс күннен бастап бір жыл. Жеке еңбек дауларын қарау
бойынша жүгіну мерзімінің өтуі қаралып жатқан еңбек дауы бойынша
медиация туралы шарттың қолданылу кезеңінде, сондай-ақ келісу
комиссиясы болмаған жағдайда, ол құрылғанға дейін тоқтатыла тұрады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі неше бап, неше бөлімнен

тұрады?
2. Егер мен өз еркіммен 31 мамырдан бастап жұмыстан шығу туралы

өтініш жазған болсам, мен қай күннен бастап жұмысқа шықпауым қажет – 31
мамырдан ба немесе 1 маусымнан ба? Осыған сен қандай жауап берер едің?

4.3.2 Қазақстанда еңбекті қорғауды қамтамасыз ету

Еңбекті қорғау – еңбек үрдісінде адамның қауіпсіздігін, жұмысқа
қабілеттілігі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін әлеуметтік-
экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық, денсаулық
сақтау шаралары мен құралдарының заңдық құжаттарының жүйесі.

ҚР еңбекті қорғау маңызы әлеуметтік мәнге ие, ол өндірісте еңбектің
қауіпсіз әрі жағымды жағдайын қамтамасыз етеді. Еңбекті қорғау деңгейі
еңбекті қорғау саласында инженерлі-техникалық жұмысшылардың
біліктілігіне бағынышты болады.

«Еңбекті қорғау» түсінігіне үш негізгі аспект енеді:
Еңбек заңдылықтары – бұл өндірістегі еңбек қарым-қатынастарын,

жұмыс күні мен демалыстың тәртібін анықтайтын құқықтық және
ұйымдастырушылық іс-шаралары.

Өндірістік санитария – бұл жұмысшылардың денсаулығына зиянды
өндірістік факторлардың алдын алатын ұйымдастырушылық, гигиеналық
және санитарлы-техникалық іс-шаралар мен құралдардың жүйесі.

Қауіпсіздік техникасы  – бұл жұмысшаларға қауіпті өндірістік
факторлардың әсерінің алдын алуға бағытталған ұйымдастыру-техникалық
іс-шараларының жүйесі.

Қауіпсіздік техникасының іс-шаралары – бұл еңбектің қауіпсіздігін
қамтамасыз етіп, өндірістік жарақаттың алдын алатын жұмыс тәсілдері мен
техникалық құралдардың кешені. Олар жұмыстың әртүрлі түрлерін
орындаудың қауіпсіз тәсілдерін дайындауға, технологиялық үрдістерді
жақсартуға, қауіпсіз техника мен технологияны енгізуге, қорғаныш
қондырғыларын, белгі берудің автоматтық жүйелерін, жеке қорғану
құралдарын пайдалануға бекітілген.

Соңғы уақыттарда кез-келген өндірісте, оның ішінде геологиялық
барлау өндірісінде еңбектің эстетикалық жағдайына – жұмыс орындарын
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түстік рәсімдеуге, жұмыс орындарында функционалдық музыканың болуына,
қолданылатын жабдықтың тиімді конструктивті элементтерінің болуына
ерекше назар аударылады.

Еңбек жағдайы  барлық өндірістік көрсеткіштер – еңбектің өнімділігі,
жұмыстың сапасы, жұмысшылардың қауіпсіздігі үшін үлкен мәнге ие, олар
адамның жұмыс жүргізу қабілетіне де шешуші әсер етеді.

Адамдардың  өндірістегі еңбек қызметі «Адам – еңбек құралы – еңбек
заттары - өндірістік орта» деген өндірістік жүйе шегінде жүзеге асады.
Сондықтанда жұмыс жағдайы, оның қауіпсіздігі мен тиімділігі мұндай
жүйенің барлық элементтері бір-бірімен қаншалықты байланыстылығына,
қолайлылығына, қауіпсіздігіне бағынышты болады.    

Еңбектің қауіпсіз әрі тиімді жағдайы мен авариясыз жұмыстарды
қамтамасыз етудің маңызды мәселелеріне геологиялық барлау жұмыстары
кезінде қауіпсіздік ережелерін, өндірістік санитарияны, өрттің алдын алу мен
тау кен қорғау ісін тереңінен біліп, қатал түрде орындау; жұмысшыларды
арнайы дайындалған қауіпсіздік техникасының, өндірістік санитария мен өрт
қауіпсіздігінің нұсқауларына сай жұмыстың дұрыс және қауіпсіз тәсілдеріне
үйрету.

Әлеуметтік даму жоспары – әлеуметтік – экономикалық үрдістерді
басқару құралдарының бірі. Әлеуметтік даму жоспарының міндеті
кәсіпорынның өндірістік бағдарламаларына сай және соның негізінде еңбек
ұжымының әлеуметтік дамуын жоспарлы түрде бағыттап, еңбекшілердің
материалды және рухани қажеттіліктерін қанағаттандырып, тұлғаның жан -
жақты даму жағдайын қалыптастырудан тұрады. Әлеуметтік даму жоспары
перспективті жоспар болып табылады.

Ұжымның әлеуметтік даму жоспарына мына бөлімдер енеді:
техникалық прогресс, өндірісті дамыту мен жетілдіру, ұжымның әлеуметтік
құрылымын жоспарлы түрде жетілдіру, оған әлеуметтік-демографиялық
құрам мен біліктілікті-кәсіби құрылым, жұмыс жағдайын жақсарту,
жұмысшылардың еңбегі мен денсаулығын қорғау, тұрғын үй және мәдени-
тұрмыс жағдайларын жақсарту, еңбек тәртібін нығайту жатады.

Еңбекті қорғау саласындағы маңызды қозғалыстар ғылыми-
техникалық прогреспен тығыз байланысты. Өндірісті кешенді
механикаландыру мен автоматтандыру еңбекті жеңілдетіп, ауыр және
шаршататын дене еңбегін жойып, жарақат алу ен кәсіби аурулардың алдын
алып, өндіріс ортасының қолайлы жағдайын құрып, еңбек өнімділігін
арттыру үшін қолданылады.

Геологиялық мекемелерде геологиялық барлау жұмысының барлық
түрлерін жоғары дәрежеде механикаландыру мен еңбек жағдайын
жеңілдетіп, жақсарту мақсатында өндірістің тұрақты технологиясының
болуына ерекше назар аударады.

Қауіпсіздік техникасы мәселесімен жүйелі және кешенді түрде
айналысу үшін кәсіпорын жетекшілері мен инженер-техник жұмысшылар
нұсқауға сай ережелердің талаптарын тереңінен біліп, өздерінің қол
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түстік рәсімдеуге, жұмыс орындарында функционалдық музыканың болуына,
қолданылатын жабдықтың тиімді конструктивті элементтерінің болуына
ерекше назар аударылады.

Еңбек жағдайы  барлық өндірістік көрсеткіштер – еңбектің өнімділігі,
жұмыстың сапасы, жұмысшылардың қауіпсіздігі үшін үлкен мәнге ие, олар
адамның жұмыс жүргізу қабілетіне де шешуші әсер етеді.

Адамдардың  өндірістегі еңбек қызметі «Адам – еңбек құралы – еңбек
заттары - өндірістік орта» деген өндірістік жүйе шегінде жүзеге асады.
Сондықтанда жұмыс жағдайы, оның қауіпсіздігі мен тиімділігі мұндай
жүйенің барлық элементтері бір-бірімен қаншалықты байланыстылығына,
қолайлылығына, қауіпсіздігіне бағынышты болады.    

Еңбектің қауіпсіз әрі тиімді жағдайы мен авариясыз жұмыстарды
қамтамасыз етудің маңызды мәселелеріне геологиялық барлау жұмыстары
кезінде қауіпсіздік ережелерін, өндірістік санитарияны, өрттің алдын алу мен
тау кен қорғау ісін тереңінен біліп, қатал түрде орындау; жұмысшыларды
арнайы дайындалған қауіпсіздік техникасының, өндірістік санитария мен өрт
қауіпсіздігінің нұсқауларына сай жұмыстың дұрыс және қауіпсіз тәсілдеріне
үйрету.

Әлеуметтік даму жоспары – әлеуметтік – экономикалық үрдістерді
басқару құралдарының бірі. Әлеуметтік даму жоспарының міндеті
кәсіпорынның өндірістік бағдарламаларына сай және соның негізінде еңбек
ұжымының әлеуметтік дамуын жоспарлы түрде бағыттап, еңбекшілердің
материалды және рухани қажеттіліктерін қанағаттандырып, тұлғаның жан -
жақты даму жағдайын қалыптастырудан тұрады. Әлеуметтік даму жоспары
перспективті жоспар болып табылады.

Ұжымның әлеуметтік даму жоспарына мына бөлімдер енеді:
техникалық прогресс, өндірісті дамыту мен жетілдіру, ұжымның әлеуметтік
құрылымын жоспарлы түрде жетілдіру, оған әлеуметтік-демографиялық
құрам мен біліктілікті-кәсіби құрылым, жұмыс жағдайын жақсарту,
жұмысшылардың еңбегі мен денсаулығын қорғау, тұрғын үй және мәдени-
тұрмыс жағдайларын жақсарту, еңбек тәртібін нығайту жатады.

Еңбекті қорғау саласындағы маңызды қозғалыстар ғылыми-
техникалық прогреспен тығыз байланысты. Өндірісті кешенді
механикаландыру мен автоматтандыру еңбекті жеңілдетіп, ауыр және
шаршататын дене еңбегін жойып, жарақат алу ен кәсіби аурулардың алдын
алып, өндіріс ортасының қолайлы жағдайын құрып, еңбек өнімділігін
арттыру үшін қолданылады.

Геологиялық мекемелерде геологиялық барлау жұмысының барлық
түрлерін жоғары дәрежеде механикаландыру мен еңбек жағдайын
жеңілдетіп, жақсарту мақсатында өндірістің тұрақты технологиясының
болуына ерекше назар аударады.

Қауіпсіздік техникасы мәселесімен жүйелі және кешенді түрде
айналысу үшін кәсіпорын жетекшілері мен инженер-техник жұмысшылар
нұсқауға сай ережелердің талаптарын тереңінен біліп, өздерінің қол

  
 

астындағы жұмысшыларының осы талаптарды сақтауын қамтамасыз етуді
орындай алулары керек.

Еңбекті қорғау еңбектің дұрыс және қауіпсіз жағдайын қамтамасыз
етудің шараларын жүзеге асыратын күрделі кешенді қамтиды. Ол еңбектің
қауіпсіздік мәселелеріне, өндірістік санитария мен өрт қауіпсіздігіне және
тау-кен қорғау ісіне күнделікті ерекше назар салуды талап етеді және ол кез-
келген техникалық шешімнің ажырамас бөлігі болып табылады, сонымен
қатар әрбір өкімде көрсетіледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Еңбекті қорғау дегеніміз не?
2. Еңбектің қауіпсіз әрі тиімді жағдайы мен авариясыз жұмыстарды

қамтамасыз ету үшін не істеуіміз керек?
3. Ұжымның әлеуметтік даму жоспарына қандай бөлімдер кіреді?

4.3.3 Ұжымдық және еңбек шарттарына, шарт жасаудың және
бұзудың жағдайлары мен тәртібі

Ұжымдық шарттың мазмұны мен құрылымы
1. Ұжымдық шарттың мазмұны мен құрылымын тараптар жасалған бас,

салалық және өңірлік келісімдерге сәйкес айқындайды.
Ұжымдық шартқа мынадай ережелер енгізіледі:
1) еңбекті нормалау, еңбекке ақы төлеу жүйелері, қызметкерлерге,

оның ішінде ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе)
қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлерге тарифтік ставкалар мен
айлықақылар, үстемеақылар мен қосымша ақылар мөлшері туралы;

2) разрядаралық коэффициенттерді белгілеу туралы;
3) жұмыс уақыты мен тынығу уақытының ұзақтығы, еңбек

демалыстары туралы;
4) салауатты және қауіпсіз еңбек және тұрмыс жағдайларын жасау

туралы, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды
қаржыландыру көлемі туралы, денсаулық сақтауды жақсарту туралы;

5) кәсіптік одақтың қызметі үшін жағдайлар жасау туралы;
6) ұжымдық шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

туралы;
7) Ұжымдық шарттың орындалуына қызметкерлер мен жұмыс

берушінің жауапкершілігі мен бақылауы туралы;
8) қызметкерлер өкілдерінің пікірін ескеруді талап ететін жұмыс

берушінің актілері туралы.
2016.06.04. № 483-V ҚР Заңымен 9) тармақшамен толықтырылды
9) "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру

туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағына сәйкес
зейнеткерлік жасқа жеткен адамдарды ауыр жұмыстарға, еңбек жағдайлары
зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарға жіберу тәртібі туралы.
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2. Ұжымдық шартқа қызметкерлер мен жұмыс берушінің мынадай
мәселелер бойынша өзара міндеттемелері енгізілуі мүмкін:

- еңбекті ұйымдастыруды жақсарту және өндіріс тиімділігін арттыру
туралы;

- жалақыны индекстеу тәртібі туралы;
- босатылатын қызметкерлерді жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету,

даярлау, біліктілігін арттыру, қайта даярлау және жұмысқа орналастыру
туралы;

- даярлаудан, қайта даярлаудан, біліктілікті арттырудан өтетін
қызметкерлерге, сондай-ақ жұмысты оқумен қоса атқаратын қызметкерлерге
берілетін кепілдіктер мен жеңілдіктер туралы;

- қызметкерлердің тұрғын үй және тұрмыстық жағдайларын жақсарту
туралы;

- қызметкерлерді сауықтыру, санаторий-курорттық емдеу және демалу
туралы;

- кәсіптік одақ органдарына сайланған қызметкерлерге, сондай-ақ
сайланбалы өкілдерге кепілдіктер және олардың қызметін жүзеге асыру үшін
жағдайлар туралы;

- кәсіптік одақтың мүшелері болып табылатын қызметкерлермен еңбек
шартын бұзу кезінде кәсіптік одақ органының дәлелді пікірін есепке алу
тәртібі туралы;

- қызметкер зейнеткерлік жасқа толған кезде жұмыс берушінің
бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылған жағдайда өтемақы төлемі туралы;

- қызметкерлердің жұмыс беруші орналасқан жерден немесе алым
пунктінен жұмыс орнына дейін және кері жолда болған уақыты үшін
өтемақы төлемі туралы;

Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімі, аясы және тараптардың
жауапкершілігі.

1. Ұжымдық шарт тараптар айқындайтын мерзімге жасалады.
2018.16.04. № 147-VI ҚР Заңымен 2-тармақ өзгертілді (бұр.қара). ред.)
2. Ұжымдық шарт, егер оның ережелерінде өзгеше көзделмесе, оған

қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптардың орындауы үшін
міндетті.

Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімі аяқталған жағдайда,
тараптардың ең болмағанда біреуі оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін
жаңа Ұжымдық шарт жасасу туралы ұсыныс енгізген жағдайда, ол жаңа
Ұжымдық шарт жасалғанға дейін, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімге
ұзартылды деп есептеледі.

Ұжымдық шартта оны осы тармақтың екінші бөлігінде белгіленген
мерзім шектелмей, жаңа Ұжымдық шарт жасалған күнге дейін ұзарту
көзделуі мүмкін.

3. Ұжымдық шарттың күші жұмыс берушіге және олардың атынан
ұжымдық шарт жасалған ұйымның қызметкерлеріне және оған қосылған
қызметкерлерге қолданылады. Қосылу тәртібі мен шарттары ұжымдық
шартта айқындалады.
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2. Ұжымдық шартқа қызметкерлер мен жұмыс берушінің мынадай
мәселелер бойынша өзара міндеттемелері енгізілуі мүмкін:

- еңбекті ұйымдастыруды жақсарту және өндіріс тиімділігін арттыру
туралы;

- жалақыны индекстеу тәртібі туралы;
- босатылатын қызметкерлерді жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету,

даярлау, біліктілігін арттыру, қайта даярлау және жұмысқа орналастыру
туралы;

- даярлаудан, қайта даярлаудан, біліктілікті арттырудан өтетін
қызметкерлерге, сондай-ақ жұмысты оқумен қоса атқаратын қызметкерлерге
берілетін кепілдіктер мен жеңілдіктер туралы;

- қызметкерлердің тұрғын үй және тұрмыстық жағдайларын жақсарту
туралы;

- қызметкерлерді сауықтыру, санаторий-курорттық емдеу және демалу
туралы;

- кәсіптік одақ органдарына сайланған қызметкерлерге, сондай-ақ
сайланбалы өкілдерге кепілдіктер және олардың қызметін жүзеге асыру үшін
жағдайлар туралы;

- кәсіптік одақтың мүшелері болып табылатын қызметкерлермен еңбек
шартын бұзу кезінде кәсіптік одақ органының дәлелді пікірін есепке алу
тәртібі туралы;

- қызметкер зейнеткерлік жасқа толған кезде жұмыс берушінің
бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылған жағдайда өтемақы төлемі туралы;

- қызметкерлердің жұмыс беруші орналасқан жерден немесе алым
пунктінен жұмыс орнына дейін және кері жолда болған уақыты үшін
өтемақы төлемі туралы;

Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімі, аясы және тараптардың
жауапкершілігі.

1. Ұжымдық шарт тараптар айқындайтын мерзімге жасалады.
2018.16.04. № 147-VI ҚР Заңымен 2-тармақ өзгертілді (бұр.қара). ред.)
2. Ұжымдық шарт, егер оның ережелерінде өзгеше көзделмесе, оған

қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптардың орындауы үшін
міндетті.

Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімі аяқталған жағдайда,
тараптардың ең болмағанда біреуі оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін
жаңа Ұжымдық шарт жасасу туралы ұсыныс енгізген жағдайда, ол жаңа
Ұжымдық шарт жасалғанға дейін, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімге
ұзартылды деп есептеледі.

Ұжымдық шартта оны осы тармақтың екінші бөлігінде белгіленген
мерзім шектелмей, жаңа Ұжымдық шарт жасалған күнге дейін ұзарту
көзделуі мүмкін.

3. Ұжымдық шарттың күші жұмыс берушіге және олардың атынан
ұжымдық шарт жасалған ұйымның қызметкерлеріне және оған қосылған
қызметкерлерге қолданылады. Қосылу тәртібі мен шарттары ұжымдық
шартта айқындалады.

  
 

4. Ұйым таратылған, ол банкрот деп жарияланған кезде ұжымдық шарт
барлық қызметкерлермен еңбек шарттары тоқтатылған күннен бастап
қолданысын тоқтатады.

5. Тараптар өкілдерінің ұжымдық шартты жасасу, өзгерту, толықтыру
жөніндегі келіссөздерге қатысудан жалтаруы немесе ұжымдық шарт
жасасудан негізсіз бас тартуы, келіссөздер жүргізу мерзімдерін бұзу және
тиісті комиссияның жұмысын қамтамасыз етпеу, келіссөздер жүргізу және
Ұжымдық шарт ережелерінің сақталуын бақылауды жүзеге асыру үшін
қажетті ақпаратты бермеу, сол сияқты оның талаптарын бұзу немесе
орындамау Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
жауаптылыққа әкеп соғады.

Еңбек шарты бойынша қызметкер жұмысты (еңбек функциясын) жеке
орындауға, еңбек тәртібінің ережелерін сақтауға міндеттенеді, ал жұмыс
беруші қызметкерге келісілген еңбек функциясы бойынша жұмыс беруге,
осы Кодексте, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде, ұжымдық
шартта, жұмыс берушінің актілерінде көзделген еңбек жағдайларын
қамтамасыз етуге, қызметкерге уақтылы және толық мөлшерде жалақы
төлеуге міндеттенеді.

Еңбек шартының мазмұны
1. Шарты:
1) тараптардың деректемелері:
жұмыс беруші - жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке

басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның тұрақты тұрғылықты
жерінің мекенжайы және тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы
мәліметтер, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі және
берілген күні;

жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес-сәйкестендіру нөмірі));
жұмыс беруші-заңды тұлғаның атауы және оның орналасқан жері,

жұмыс беруші - заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі;

қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын
куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның тұрақты тұрғылықты жерінің
мекенжайы және тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы мәліметтер,
оның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі, Берілген күні,
жеке сәйкестендіру нөмірі;

2) белгілі бір мамандық, кәсіп, біліктілік немесе лауазым (еңбек
функциясы) бойынша жұмыс);

3) жұмысты орындау орны;
4) еңбек шартының мерзімі;
5) жұмыстың басталу күні;
6) жұмыс уақыты мен демалыс уақытының режимі;
7) еңбекақы төлеудің мөлшері және өзге де шарттары;
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8) егер жұмыс ауыр және (немесе) зиянды және (немесе) қауіпті
жағдайларда орындалатын болса, еңбек жағдайларының сипаттамасы,
кепілдіктер мен жеңілдіктер;

9) қызметкердің құқықтары мен міндеттері;
10) жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері;
11) еңбек шартын өзгерту және тоқтату тәртібі;
12) тараптардың жауапкершілігі;
13) жасалған күні және реттік нөмірі.
2. Мүгедекпен жасалатын еңбек шартында жұмыс орындарын олардың

жеке мүмкіндіктерін ескере отырып жабдықтау жөніндегі талаптар
қамтылуға тиіс.

3. Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартына өзге де жағдайлардың
енгізілуі мүмкін, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы
келмейтін.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Ұжымдық шарттың мазмұны мен құрылымы.
2. Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімі, аясы және тараптардың

жауапкершілігі.
3. Еңбек шартын жасасу кезіндегі құқықтар мен мүмкіндіктер

теңдігінің кепілдіктері.
4. Еңбек шартын жасасуға және жұмысқа орналасуға тыйым салулар

мен шектеулер.
5. Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен айырмашылығы.
6. Еңбек шартының мазмұны қандай?

4.3.4 Жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулардың туындау
себептері, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар

Жазатайым оқиғалардың себептері.
Өндірістегі жазатайым оқиғалардың негізгі түрлері. Өндірістік

жарақаттанудың ұйымдастырушылық және техникалық себептері.
Қызметкерлердің еңбекті қорғау ережелерін және алдын-алу әдістерін бұзуға
жол беретін себептерді талдау.

Өндірістік жарақаттанудың ұйымдастырушылық себептері.
- кәсіби дайындықтың болмауы;
- еңбектің қауіпсіз тәсілдерін оқытудың жеткіліксіздігі;
- технологиялық процестің жетілмегендігі;
- технологиялық процестің бұзылуы;
- ЖҚҚ пайдаланбау;
- ЖҚҚ-ның қамтамасыз етілмеуі;
- мас болу жағдайы;
- ЖҚЕ бұзу;
- жұмыс орындарын қанағаттанарлықсыз ұстау және ұйымдастыру;
- жұмыстың жүргізілуіне бақылаудың жеткіліксіздігі;

  
 



271

8) егер жұмыс ауыр және (немесе) зиянды және (немесе) қауіпті
жағдайларда орындалатын болса, еңбек жағдайларының сипаттамасы,
кепілдіктер мен жеңілдіктер;

9) қызметкердің құқықтары мен міндеттері;
10) жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері;
11) еңбек шартын өзгерту және тоқтату тәртібі;
12) тараптардың жауапкершілігі;
13) жасалған күні және реттік нөмірі.
2. Мүгедекпен жасалатын еңбек шартында жұмыс орындарын олардың

жеке мүмкіндіктерін ескере отырып жабдықтау жөніндегі талаптар
қамтылуға тиіс.

3. Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартына өзге де жағдайлардың
енгізілуі мүмкін, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы
келмейтін.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Ұжымдық шарттың мазмұны мен құрылымы.
2. Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімі, аясы және тараптардың

жауапкершілігі.
3. Еңбек шартын жасасу кезіндегі құқықтар мен мүмкіндіктер

теңдігінің кепілдіктері.
4. Еңбек шартын жасасуға және жұмысқа орналасуға тыйым салулар

мен шектеулер.
5. Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен айырмашылығы.
6. Еңбек шартының мазмұны қандай?

4.3.4 Жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулардың туындау
себептері, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар

Жазатайым оқиғалардың себептері.
Өндірістегі жазатайым оқиғалардың негізгі түрлері. Өндірістік

жарақаттанудың ұйымдастырушылық және техникалық себептері.
Қызметкерлердің еңбекті қорғау ережелерін және алдын-алу әдістерін бұзуға
жол беретін себептерді талдау.

Өндірістік жарақаттанудың ұйымдастырушылық себептері.
- кәсіби дайындықтың болмауы;
- еңбектің қауіпсіз тәсілдерін оқытудың жеткіліксіздігі;
- технологиялық процестің жетілмегендігі;
- технологиялық процестің бұзылуы;
- ЖҚҚ пайдаланбау;
- ЖҚҚ-ның қамтамасыз етілмеуі;
- мас болу жағдайы;
- ЖҚЕ бұзу;
- жұмыс орындарын қанағаттанарлықсыз ұстау және ұйымдастыру;
- жұмыстың жүргізілуіне бақылаудың жеткіліксіздігі;

  
 

- еңбек тәртібінің талаптарын бұзу.
Өндірістік жарақаттанудың техникалық себептері
- машиналар мен механизмдердің сенімділігі жеткіліксіз;
- машиналар мен механизмдердің конструктивтік кемшіліктері

жоспарлы-алдын алу жөндеулерінің мерзімдерін сақтамау;
- ақаулы жабдықты пайдалану;
- жабдықтар мен құралдарды дұрыс пайдаланбау;
- ғимараттарды, құрылыстарды, аумақтарды қанағаттанарлықсыз ұстау.
Жазатайым оқиғалардың 75% - дан астамы ұйымдастырушылық

сипаттағы және "адам факторы"деп аталатын себептерге байланысты. Осы
"адам факторын"қарастырайық.

Жабдықтың тозуы.
Жабдықтар мен құралдардың тозуы, сондай – ақ оны мақсатсыз немесе

тағайындалмаған жұмыс режимінде пайдалану оның бұзылуына және
қызметкерлердің жарақат алуына әкеледі.

Шаңнан туындаған кәсіби ауруларға пневмокониоз деп аталатын
созылмалы кәсіби өкпе фиброзы, сондай-ақ созылмалы шаң бронхиті және
т.б. жатады.

Химиялық заттардың әсерінен болатын кәсіби ауруларға жедел және
созылмалы улану, терінің жедел және созылмалы аурулары – дерматит,
экзема, конъюнктивит және т. б. жатады.
Биологиялық факторлардың әсерінен туындаған кәсіби аурулар-бұл ауру
жануарлардан адамға берілетін жұқпалы және паразиттік аурулар (бруцеллез,
сібір жарасы және т.б.), сондай-ақ аллергиялық аурулар (негізінен ауыл
шаруашылығында кездеседі).

Жедел кәсіби ауруларды дәрігерлер барлық типтегі амбулаториялық-
емханалық және аурухана мекемелерінде, сондай – ақ науқасқа үйде болған
кезде, созылмалы кәсіптік ауруларды ғылыми-зерттеу және медициналық
институттардың кәсіби аурулар клиникаларында, дәрігерлердің білімін
жетілдіру институттарында, сондай-ақ емдеу-профилактикалық мекемелерде
анықтайды.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар
1. Жазатайым оқиғалардың себептері.
2. Өндірістік жарақаттанудың ұйымдастырушылық себептері.
3. Өндірістік жарақаттанудың техникалық себептері.
4. Жабдықтың тозуы.

          4.3.5 Жазатайым оқиғалар және жарақаттану коэффициенттері

Өндірістік кәсіпорында өндірістік тапсырманы орындау кезінде немесе
жұмысқа бару кезінде немесе жұмыстан кету кезінде оның кез-келген
қызметкерімен болған жазатайым оқиға өндірістік жарақат деп аталады.
Жазатайым оқиға (ЖО) қызметкердің денсаулығын ішінара немесе толық
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жоғалтуға әкеп соғады, бұл міндетті медициналық тексерумен және
қорытындымен расталады.

Өндірістегі жазатайым оқиғалардың жіктелуі бірнеше топқа бөлінеді:
- жеңіл-егер жәбірленуші жеңіл және орташа ауырлықтағы

денсаулыққа зиян келтірсе және оның еңбекке қабілеттілігі толығымен
қалпына келтірілсе;

- ауыр - зардап шеккен адам мүгедектікке әкелетін ауыр жарақат
алады;

- топтық-өндірісте жарақат алған кезде 2 адамнан тұратын
қызметкерлер тобы;

- өлім - егер өндірістік жарақат өлімге әкелетін болса.
Кәсіпорында жазатайым оқиға болған кезде болған жағдай туралы

тікелей басшысына немесе еңбекті қорғау жөніндегі инспекторға дереу
хабарлау керек. Келесі қадам-медициналық пунктке жүгіну, егер ол
кәсіпорын аумағында болса немесе ауыр жарақат алған кезде "жедел жәрдем"
шақырса және зардап шегушіні ауруханаға жатқызады.

Әрине, кәсіпорын басшылығының мүддесі үшін істі өндірістік деп
санамау керек. Олар қызметкерді жазатайым оқиғаның біліктілігін өндірістен
тұрмыстық жағдайға ауыстыруға немесе медициналық мекемеге бармауға
көндіре бастайды. Кейде зардап шеккендер жұмыс берушілерге жеңілдіктер
беріп, демалыстармен бөлініп, жатып, жараларды емдейді және қайтадан
жұмысқа кіріседі.

Жұмыс беруші жазатайым оқиға болған жағдайда зардап шегушінің
емделуіне ақы төлейді және сауыққаннан кейін оны міндетті түрде жұмысқа
орналастырады. Егер зардап шеккен адам НС, жұмыс тобының нәтижесінде
мүгедектік алса, онда жұмыс беруші оны дәрігерлер ұсынған жағдайларға
қайта жұмысқа қабылдауға міндетті.

Өндірістегі НС түрі өте кең: тікелей еңбек міндеттерін орындау кезінде
алған жарақаттар, улану, аяз, жылу соққысы, химиялық және электрлік
күйіктер, абайсызда алған механикалық жарақаттар.

Өндірістік жарақаттарға қызметкердің еңбек міндеттерін орындау
кезінде кенеттен қайтыс болуы немесе денсаулығының нашарлауы жатады.
Өндірістік жарақаттарға жұмысшыға жұмысқа барар жолда немесе одан
болған жазатайым оқиғалар да жатады.

Зардап шеккендер саны бойынша өндірістік жарақаттану түрлері:
- топтық, нәтижесінде екі немесе одан да көп адам жарақат алды;
- егер тек бір қызметкер жарақат алса, жалғыз.
Өндірістік жарақаттарды жіктеу ауырлық дәрежесі бойынша да

жүргізіледі:
- егер кәсіпорын қызметкері кесу, көгеру сияқты кішігірім жарақат

алса, өкпелер;
- қызметкерге бас сүйек-ми, сынықтар, ішкі мүшелердің көгеруі

диагнозы қойылған кезде ауыр;
- өлім.

  
 



273

жоғалтуға әкеп соғады, бұл міндетті медициналық тексерумен және
қорытындымен расталады.

Өндірістегі жазатайым оқиғалардың жіктелуі бірнеше топқа бөлінеді:
- жеңіл-егер жәбірленуші жеңіл және орташа ауырлықтағы

денсаулыққа зиян келтірсе және оның еңбекке қабілеттілігі толығымен
қалпына келтірілсе;

- ауыр - зардап шеккен адам мүгедектікке әкелетін ауыр жарақат
алады;

- топтық-өндірісте жарақат алған кезде 2 адамнан тұратын
қызметкерлер тобы;

- өлім - егер өндірістік жарақат өлімге әкелетін болса.
Кәсіпорында жазатайым оқиға болған кезде болған жағдай туралы

тікелей басшысына немесе еңбекті қорғау жөніндегі инспекторға дереу
хабарлау керек. Келесі қадам-медициналық пунктке жүгіну, егер ол
кәсіпорын аумағында болса немесе ауыр жарақат алған кезде "жедел жәрдем"
шақырса және зардап шегушіні ауруханаға жатқызады.

Әрине, кәсіпорын басшылығының мүддесі үшін істі өндірістік деп
санамау керек. Олар қызметкерді жазатайым оқиғаның біліктілігін өндірістен
тұрмыстық жағдайға ауыстыруға немесе медициналық мекемеге бармауға
көндіре бастайды. Кейде зардап шеккендер жұмыс берушілерге жеңілдіктер
беріп, демалыстармен бөлініп, жатып, жараларды емдейді және қайтадан
жұмысқа кіріседі.

Жұмыс беруші жазатайым оқиға болған жағдайда зардап шегушінің
емделуіне ақы төлейді және сауыққаннан кейін оны міндетті түрде жұмысқа
орналастырады. Егер зардап шеккен адам НС, жұмыс тобының нәтижесінде
мүгедектік алса, онда жұмыс беруші оны дәрігерлер ұсынған жағдайларға
қайта жұмысқа қабылдауға міндетті.

Өндірістегі НС түрі өте кең: тікелей еңбек міндеттерін орындау кезінде
алған жарақаттар, улану, аяз, жылу соққысы, химиялық және электрлік
күйіктер, абайсызда алған механикалық жарақаттар.

Өндірістік жарақаттарға қызметкердің еңбек міндеттерін орындау
кезінде кенеттен қайтыс болуы немесе денсаулығының нашарлауы жатады.
Өндірістік жарақаттарға жұмысшыға жұмысқа барар жолда немесе одан
болған жазатайым оқиғалар да жатады.

Зардап шеккендер саны бойынша өндірістік жарақаттану түрлері:
- топтық, нәтижесінде екі немесе одан да көп адам жарақат алды;
- егер тек бір қызметкер жарақат алса, жалғыз.
Өндірістік жарақаттарды жіктеу ауырлық дәрежесі бойынша да

жүргізіледі:
- егер кәсіпорын қызметкері кесу, көгеру сияқты кішігірім жарақат

алса, өкпелер;
- қызметкерге бас сүйек-ми, сынықтар, ішкі мүшелердің көгеруі

диагнозы қойылған кезде ауыр;
- өлім.

  
 

Жұмыстағы жазатайым оқиғалар мүмкін болған себептер бойынша да
жіктеледі:

- механикалық;
- жылу;
- химиялық;
- электрлік.
Өндірістегі жазатайым оқиғалардың бірнеше себептері бар.
Өндірістегі жазатайым оқиғаларды бағалау үшін өндірістік жарақат

коэффициенті қолданылады. Бұл бірнеше шамаларды біріктіретін
жалпыланған ұғым.

Жарақат алу жиілігінің коэффициенті белгілі бір уақыт кезеңіндегі
жарақат санының жұмысшылардың жалпы санына қатынасын көрсетеді.
Пайызбен көрсетіледі.
Жарақаттың ауырлық коэффициенті-бұл еңбекке жарамсыздық күндері
санының өндірістік жарақаттар санына қатынасы.
Еңбекке жарамсыздық коэффициенті-бұл жиілік коэффициентін жарақаттың
ауырлық коэффициентіне көбейту нәтижесінде алынған шама.

Егер НС әлі де болса, бастықтың сендіруге келісудің және тұрмыстық
жарақат алудың қажеті жоқ. Жарақат алғаннан кейін жиі асқынулар мен
денсаулықтың нашарлауы мүмкін. Тұрмыстық жарақаттар регрессияны
тіркеу мүмкіндігін болдырмайды

4.3.6 Ашық тау-кен жұмыстарына тән кәсіби аурулар туралы
мәліметтер

Көптеген елдердің экономикалық дамуы шикізат пен энергияны
тұтынудың өсуімен қатар жүреді, бұл тау-кен өндірісі өнімінің ұлғаюын
талап етеді. Бұл жағдайда еңбек жағдайларын жақсарту, тау-кен
жұмысшыларының денсаулығын сақтау мәселелері табысты басқару үшін
маңызды болып табылады және еңбек медицинасында жаңа ғылыми
шешімдерді қажет етеді.

Тау-кен өндірістеріндегі көпжылдық зерттеулер жұмысшылардың
қазіргі еңбек жағдайлары жоғары шаңдылықпен, қарқынды шу мен дірілмен,
қолайсыз микроклиматпен сипатталатындығын көрсетті, олардың деңгейі
көбінесе гигиеналық нормативтерден асады. Сонымен қатар, зиянды
факторлармен күресудің инженерлік құралдарының өте тиімді кешендері
әрқашан олардың деңгейлерін рұқсат етілген шамаларға дейін төмендетуді
қамтамасыз ете бермейді.

Жер асты қазбаларында жұмыс істейтіндердің еңбек жағдайлары
ерекше ауырлық пен шиеленіспен ерекшеленеді, мұнда адам ағзасына
шаңның жоғары концентрациясының, діріл мен шу деңгейінің, қолайсыз
микроклиматтың әсері психоэмоционалды жүктемелермен күшейеді. Күн
сәулесінің тұрақты тапшылығы, жұмыс операцияларын орындау кезінде
кеңістіктің шектелуі( мәжбүрлі ыңғайсыз позалар), жарылғыш және

  
 



274

суфлярлы (табиғи) газдардың болуы жарақаттану үшін жағдайды объективті
түрде қалыптастырады.

Қол перфораторларын, бұрғылау қондырғыларын, арқан-скреперлік
шығырларды, тиеу машиналарын және басқа механизмдерді пайдалану
кезінде шу діріл әсері басым болып қалады; шу деңгейі орташа есеппен 15 дБ
- ден, ал діріл жылдамдығы 5 дБ-ге дейін асады. Бұрғылаушылар,
ұңғымашылар алатын Шу мен дірілдің дозалары тазарту кенжарларының тау-
кен жұмысшыларына қарағанда 10 есе жоғары.

Қазіргі уақытта көптеген кәсіпорындарда шу, діріл, шаң,
пайдаланылған газдарды бейтараптандыру құралдарымен жабдықталмаған
машиналар мен механизмдер қолданылатын жағдай қалыптасты. Бұл тау-кен
техникасы, егілгендей, жөндеуден кейінгі гигиеналық бағалаудан өтпейді,
бұл шу мен дірілдің жоғарылауын, жұмыс орындарындағы шаңның
шоғырлануын анықтайды. Зиянды факторлардың қолданыстағы дозалары әр
түрлі болады және тау-кен жұмысшыларында шу, шаң патологиясының даму
қаупі өзгереді. Бұл жағдайда өздігінен жүретін тау-кен техникасының
жұмысы кезінде өндірістік факторларды бағалау мен бақылаудың
әдіснамалық тәсілдерін жетілдіру өте өзекті.

Тау-кен жұмысшыларының еңбек жағдайларын сипаттау кезінде ауыр
физикалық күш салумен бірге микроклиматтық жағдайларды физиологиялық
және гигиеналық бағалауға ерекше назар аудару керек. Әр түрлі
горизонттарда жұмыс жасай отырып, тау-кен жұмысшылары
микроклиматтың жиі өзгеретін параметрлеріне ұшырайды. Бұл әр түрлі
климатогеографиялық аймақтарда орналасқан жұмыс шахталарының
жылулық жайлылығын қамтамасыз ететін жылу кедергісін анықтай отырып,
жұмыс киімдерін сараланған таңдауды қажет етеді.

Негізгі кәсіптердегі тау-кен жұмысшылары шамадан тыс физикалық
белсенділікпен сипатталады. Тау-кен жұмысшыларының барлық топтарында
нақты негізделген еңбек және демалыс режимдерінің болмауы ерте
шаршауға, жүйке-бұлшықет аппаратының айтарлықтай кернеуіне және
жүрек-тамыр жүйесін реттеу механизмдеріне ықпал етеді. Физикалық
жүктемелердің, иррационалды еңбек позицияларының әсер етуі нәтижесінде
жеке жүйелер үшін де, тұтастай алғанда организм үшін де "шамадан тыс
жүктеме" жағдайының дамуына әкеледі.

Ашық тау-кен жұмыстарын орындау кезінде жұмыс орындарындағы
шаңның мөлшері жер асты жұмыстарына қарағанда едәуір төмен және әдетте
маусымдық ауытқуларға ие болады. Сонымен бірге, машиналар мен
механизмдердің кабиналарындағы Шу мен діріл деңгейі рұқсат етілген
мәндерден едәуір асып кетуі мүмкін.
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суфлярлы (табиғи) газдардың болуы жарақаттану үшін жағдайды объективті
түрде қалыптастырады.
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шығырларды, тиеу машиналарын және басқа механизмдерді пайдалану
кезінде шу діріл әсері басым болып қалады; шу деңгейі орташа есеппен 15 дБ
- ден, ал діріл жылдамдығы 5 дБ-ге дейін асады. Бұрғылаушылар,
ұңғымашылар алатын Шу мен дірілдің дозалары тазарту кенжарларының тау-
кен жұмысшыларына қарағанда 10 есе жоғары.

Қазіргі уақытта көптеген кәсіпорындарда шу, діріл, шаң,
пайдаланылған газдарды бейтараптандыру құралдарымен жабдықталмаған
машиналар мен механизмдер қолданылатын жағдай қалыптасты. Бұл тау-кен
техникасы, егілгендей, жөндеуден кейінгі гигиеналық бағалаудан өтпейді,
бұл шу мен дірілдің жоғарылауын, жұмыс орындарындағы шаңның
шоғырлануын анықтайды. Зиянды факторлардың қолданыстағы дозалары әр
түрлі болады және тау-кен жұмысшыларында шу, шаң патологиясының даму
қаупі өзгереді. Бұл жағдайда өздігінен жүретін тау-кен техникасының
жұмысы кезінде өндірістік факторларды бағалау мен бақылаудың
әдіснамалық тәсілдерін жетілдіру өте өзекті.

Тау-кен жұмысшыларының еңбек жағдайларын сипаттау кезінде ауыр
физикалық күш салумен бірге микроклиматтық жағдайларды физиологиялық
және гигиеналық бағалауға ерекше назар аудару керек. Әр түрлі
горизонттарда жұмыс жасай отырып, тау-кен жұмысшылары
микроклиматтың жиі өзгеретін параметрлеріне ұшырайды. Бұл әр түрлі
климатогеографиялық аймақтарда орналасқан жұмыс шахталарының
жылулық жайлылығын қамтамасыз ететін жылу кедергісін анықтай отырып,
жұмыс киімдерін сараланған таңдауды қажет етеді.

Негізгі кәсіптердегі тау-кен жұмысшылары шамадан тыс физикалық
белсенділікпен сипатталады. Тау-кен жұмысшыларының барлық топтарында
нақты негізделген еңбек және демалыс режимдерінің болмауы ерте
шаршауға, жүйке-бұлшықет аппаратының айтарлықтай кернеуіне және
жүрек-тамыр жүйесін реттеу механизмдеріне ықпал етеді. Физикалық
жүктемелердің, иррационалды еңбек позицияларының әсер етуі нәтижесінде
жеке жүйелер үшін де, тұтастай алғанда организм үшін де "шамадан тыс
жүктеме" жағдайының дамуына әкеледі.

Ашық тау-кен жұмыстарын орындау кезінде жұмыс орындарындағы
шаңның мөлшері жер асты жұмыстарына қарағанда едәуір төмен және әдетте
маусымдық ауытқуларға ие болады. Сонымен бірге, машиналар мен
механизмдердің кабиналарындағы Шу мен діріл деңгейі рұқсат етілген
мәндерден едәуір асып кетуі мүмкін.

  
 

4.3.7 Жазатайым оқиғалар мен кәсіби ауруларды тергеудің жалпы
мәселелері, жазатайым оқиғаның ауырлық дәрежесіне байланысты
құрылатын комиссияның құрамы

Әдебиеттерде, атап айтқанда, Еңбек кодексінде, еңбекті қорғау
терминінің анықтамасы: жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын сақтау
жүйесі құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық-
техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдік-профилактикалық, оңалту және
басқа да шараларды қамтитын еңбек қызметі процесінде.

Еңбекті қорғаудың негізгі міндеті-өндірістік жарақаттану мен кәсіптік
ауруларды азайту және олардың әлеуметтік салдарын. Сондықтан еңбекті
қорғауды қамтамасыз етудің негізгі қағидаттары іс-шаралар жүйесі болып
табылады:

- еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірін, денсаулығын және
еңбекке қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ету үшін қажетті;

- еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келетін жағдайларда
қызметкерлердің еңбек ету құқығын қорғауға кепілдік беретін;

- ауыр жұмыстар мен зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары
бар жұмыстар үшін өтемақыларды анықтау және төлеу;

- қызметкерлерді өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік
аурулардан әлеуметтік сақтандыру;

- қызметкерлерді медициналық, әлеуметтік және кәсіптік оңалту,
өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардан зардап шеккендер.

Жазатайым оқиға, МЕМСТ 12.0.007-2009 "еңбек қауіпсіздігі
стандарттарының жүйесі. Ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару жүйесі.

Әзірлеу, қолдану, бағалау және жетілдіру жөніндегі жалпы талаптар",
қызметкер еңбек шарты (Келісім-шарт) бойынша міндеттерін орындау
кезінде және заңмен белгіленген басқа жағдайларда, аумақта болған кезде
жарақат алған немесе денсаулығына басқа зақым келген оқиға ұйымдар,
сондай-ақ одан тыс жерлерде, не жұмыс орнына бару кезінде немесе ұйым
ұсынған көліктегі жұмыс орнынан қайтып оралған және қызметкерді басқа
жұмысқа ауыстыру қажеттілігіне әкеп соқтырған, еңбек ету қабілетінен
уақытша немесе тұрақты айырылуы не оның өлім жағдайына әкелуі.

Өндірістік жарақат-бұл өндірісте жазатайым оқиғалардың жиынтығы.
Жазатайым оқиға, егер ол орын алса, өндірістік жағдайға жатады:
- қызметкерлер еңбек міндеттерін және ұйымның немесе жұмыс

берушінің тапсырмасы бойынша жұмысты орындаған кезде (дайындық-
қорытынды жұмыстарға арналған уақытты қоса алғанда);

- жұмыс орнына немесе жұмыстан ұйымдасқан түрде барған кезде
немесе жұмыс беруші (оның өкілі) берген көлік жұмыс берушінің

(оның өкілінің) өкімі бойынша аталған көлікті өндірістік мақсаттарда
пайдаланған жағдайда жеке көлікте), не еңбек шарты тараптарының келісімі
бойынша және т. б.);

- қызметтік іссапар орнына бару және кері қайту кезінде;
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- қызметкерді белгіленген тәртіппен апаттың, аварияның және табиғи
және техногендік сипаттағы басқа да төтенше оқиғалардың салдарын жоюға
тарту кезінде;

- қызметкердің еңбек міндеттеріне кірмейтін, бірақ жұмыс берушінің
(оның өкілінің) мүддесі үшін жасалатын немесе аварияны немесе жазатайым
оқиғаны болдырмауға бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асыру кезінде.

Өндірістік жарақаттануды талдау және алдын алу үшін жазатайым
оқиғалардың себептерін зерттеу және талдау және олардың жіктелуі
маңызды.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жазатайым оқиға дегеніміз не?
2. Тергеу тәртібін реттейтін негізгі нормативтік құқықтық актілер.
3. Қандай жазатайым оқиғалар тергеуге және есепке алуға жатады?
4. Өндірістік жарақат дегеніміз не?
5. Өндірістік жарақаттануды тергеудің негізгі міндеттері.
6. Өндірістегі жазатайым оқиғалардың түрлері.
7. Жазатайым оқиғалардың себептерін жіктеу.

4.3.8 Жабдықтарды қауіпсіз пайдалану, электр жабдықтарымен
жұмыс кезіндегі қауіпсіздік, тасымалдау жұмыстары кезіндегі
қауіпсіздік туралы жалпы мәліметтер

Электр қондырғылар деп электр энергиясын өндіру, түрлендіру, беру
және бөлу үшін арналған электр машиналарының, аппараттарының және
желілердің жиынтығын айтады.

Электр қауіпсіздігі жағдайы бойынша олар 1кВ дейін және жоғары
болып бөлінеді. Атмосфераның әсерінен ғимараттармен қорғалмаған электр
қондырғылар ашық немесе сыртқы деп аталады. Оларға тек қана
жапқыштармен, торлы қоршаулармен және т.б. қорғалған электр
қондырғылар жатады.

Істегі электр қондырғылар деп кернеудегі ғана емес кез келген
уақытта қандайда бір аппараттан (ажыратқыштан, қосқыштан,
сақтандырғыштан және б.) кернеу берілуі мүмкін басқаларда есептеледі.
Істегі емес электр қондырғылар деп, егерде олар істегіден шиналар, сымдар
немесе аппараттар жоқ бөлікпен бөлінгенде есептеледі.

I топ негізінен электротехникалық қызметтегі тұлғаға беріледі,
мысалы, электротехнологиялық қондырғыларға (электр пештері, жоғарғы
жиілікті қондырғылар) қызмет көрсететіндерге, электр аспаптармен жұмыс
істейтіндерге, автомашиналар жүргізушілерге, көмекші және құрылыс
жұмысшыларына, краншыларға, жүк көтеретін механизмдермен жұмыс
істейтіндерге.

Бірақ ешқандай төлқұжат берілмейді. Бұл топтың тұлғалары электр
тогынан зақымданғандарға алғашқы көмек көрсету ережелерін білуі тиіс.

  
 



277

- қызметкерді белгіленген тәртіппен апаттың, аварияның және табиғи
және техногендік сипаттағы басқа да төтенше оқиғалардың салдарын жоюға
тарту кезінде;

- қызметкердің еңбек міндеттеріне кірмейтін, бірақ жұмыс берушінің
(оның өкілінің) мүддесі үшін жасалатын немесе аварияны немесе жазатайым
оқиғаны болдырмауға бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асыру кезінде.

Өндірістік жарақаттануды талдау және алдын алу үшін жазатайым
оқиғалардың себептерін зерттеу және талдау және олардың жіктелуі
маңызды.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Жазатайым оқиға дегеніміз не?
2. Тергеу тәртібін реттейтін негізгі нормативтік құқықтық актілер.
3. Қандай жазатайым оқиғалар тергеуге және есепке алуға жатады?
4. Өндірістік жарақат дегеніміз не?
5. Өндірістік жарақаттануды тергеудің негізгі міндеттері.
6. Өндірістегі жазатайым оқиғалардың түрлері.
7. Жазатайым оқиғалардың себептерін жіктеу.

4.3.8 Жабдықтарды қауіпсіз пайдалану, электр жабдықтарымен
жұмыс кезіндегі қауіпсіздік, тасымалдау жұмыстары кезіндегі
қауіпсіздік туралы жалпы мәліметтер

Электр қондырғылар деп электр энергиясын өндіру, түрлендіру, беру
және бөлу үшін арналған электр машиналарының, аппараттарының және
желілердің жиынтығын айтады.

Электр қауіпсіздігі жағдайы бойынша олар 1кВ дейін және жоғары
болып бөлінеді. Атмосфераның әсерінен ғимараттармен қорғалмаған электр
қондырғылар ашық немесе сыртқы деп аталады. Оларға тек қана
жапқыштармен, торлы қоршаулармен және т.б. қорғалған электр
қондырғылар жатады.

Істегі электр қондырғылар деп кернеудегі ғана емес кез келген
уақытта қандайда бір аппараттан (ажыратқыштан, қосқыштан,
сақтандырғыштан және б.) кернеу берілуі мүмкін басқаларда есептеледі.
Істегі емес электр қондырғылар деп, егерде олар істегіден шиналар, сымдар
немесе аппараттар жоқ бөлікпен бөлінгенде есептеледі.

I топ негізінен электротехникалық қызметтегі тұлғаға беріледі,
мысалы, электротехнологиялық қондырғыларға (электр пештері, жоғарғы
жиілікті қондырғылар) қызмет көрсететіндерге, электр аспаптармен жұмыс
істейтіндерге, автомашиналар жүргізушілерге, көмекші және құрылыс
жұмысшыларына, краншыларға, жүк көтеретін механизмдермен жұмыс
істейтіндерге.

Бірақ ешқандай төлқұжат берілмейді. Бұл топтың тұлғалары электр
тогынан зақымданғандарға алғашқы көмек көрсету ережелерін білуі тиіс.

  
 

Жұмыс орнымен таныстырып және білімі тексеріліп, жұмыс орнында
кіріспе нұсқаудан кейін I – топ беріледі. Бұл жөнінде тексерушінің қолымен
жұрналда белгі жасалады.

II топ. Бұл топтың тұлғалары қондырғымен қарапайым техникалық
таныс болуы керек, ток жүретін бөліктерге жақындағанда электр тогымен
зақымданудың қауіптілігін айқын білуі, электр қондырғыларда жұмыс
кезінде қауіпсіздіктің негізгі шараларын білу, алғашқы көмек көрсетуді
игеруі керек.

Арнайы орташа және жоғары техникалық білімді тұлғалар үшін,
сонымен бірге институттар, колледждер практиканттарына жұмыс стажы
нормаланбайды, ал орта білімді және олсыз да, бірақ арнайы оқудан өткен
электр қондырғыларда ең аз жұмыс стажы 1 айдан кем емес, электр
техникалық қызметкерлер үшін II топ арнайы квалификациялық
комиссиямен беріледі.

III топ. Бұл топ тұлғалары электр қондырғылардың құрылымын білуі
керек және оларға қызмет көрсете алатындай болу, электр қондырғыларда
жұмыс кезінде қауіптілігін айқындай, жалпы техникалық қауіпсіздік
ережелерін, 1000 В дейінгі кернеудегі электр қондырғыларда жұмысқа
рұсат ету ережелерін , кейбір жұмыс түрлері бойынша істейтін тұлғаның
міндетіне кіретін техника қауіпсіздігінің арнайы ережелерін, электр
қондырғыларда жұмыс істейтіндерге бақылау жасай, сонымен бірге
алғашқы көмек көрсете білуі керек.
Арнайы квалификациялық комиссиямен 4 – 5 разрядты электр монтерлерге
және электр слесарларға, электр монтажниктерге, техник – наладчиктерге
беріледі.

IVтоп. Бұл топтың тұлғалары білуге тиісті: электр қондырғыларда
жұмыс істеген кезде қауіптілікті толық айқындай алу, ПТЕ және ҚТЕ толық
білу, қондырғыны жетік білу арқылы жұмыс өндірісі үшін қандай
элементтер қосылу керек екенін анықтау, барлық элементтерді толық табу
және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша керекті шаралардың
орындалуын тексеру, техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша
керекті шаралардың орындалуын тексеру, жұмыстың қауіпсіз өтуін
ұйымдастыра білу және 1000 В дейінгі кернеудегі электр қондырғыларда
оларға бақылау жүргізу; өз бөлімшесінің жабдығы мен сызбасын білу,
зардап шегушіге алғашқы көмек көрсете білу.
Жұмыс стажы білімі мен арнайы оқуына байланысты 2 ден 12 айға дейін.
Арнайы квалификациялық комиссиямен беріледі.

V топ ЭҚ бойынша жұмыскерден өте толық және нақты білімді,
сонымен бірге өз бөлімшесінің жабдығы мен сызбасын білуді талап етеді.
Бұл тобы бар шеберлер, жұмыс өндірушілер, білікті инженерлер –
наладчиктер, өздері керекті білім мен біліктілікті игеріп қана қоймай,
сонымен қатар қауіпсіз жұмыс өндірісін ұйымдастыра білу, ТҚ ережелеріне
басқа топ қызметкерлерін үйрету.
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18 жасқа толмаған тұлғалар электр қондырғыларда жұмыс істеуге
рұқсат етілмейтінін атап кету керек. Дәрігерлік куәландырудан өтпеген
тұлғалар олар да электр қондырғыларда қызмет көрсетуге рұқсат етілмейді.

Наряд, жарлық беруші жұмыстың орындалуына, қауіпсіздік
шараларының жеткілікті және дұрыс екеніне, берілген жұмысқа жауапты
тұлғаларды тағайындауға және олардың квалификациясының сәйкестігіне
жауап береді. Наряд пен жарлықты беру құқығы электр қауіпсіздігі
бойынша V топты әкімшілік- техникалық қызметкерлерге беріледі.
Жарлықтың бір реттік сипатты бар, оның мерзімі орындаушының жұмыс
күнінің ұзақтығымен шектелген

Сурет 4.3.8.1 - Электр қауіпсіздігі жабдықтары

Жұмысқа рұқсат. Жұмысқа бригаданы жіберуді бригада және бастық
қатысуымен арнайы жұмыскер орындайды.
Жұмыс басшысы қауіпсіздік шараларының орындалуына, бригаданың
нұсқаудан өтуіне және жұмыстың қауіпсіз жүргізілуін ұйымдастырылуына
жауапты; V топтағы ИТЖ ішінен сайланады. Нұсқау бригаданы жұмысқа
жіберер алдында өткізіледі.

Басшы орындалатын жұмыс болатын жердің шекарасын анықтайды,
жұмыс категориясын көрсетеді, жерленетін штангының орнатылатын жерін
және жұмыс орнын қоршауын анықтайды, бригада мүшелері арасындағы
міндеттерді бөледі.

Жұмыс беруші жұмыс орнының дұрыс ұйымдастырылуына, наряд
нұсқауына сәйкес жұмыстың өткізілуіне және барлық бригада мүшелерінің
қауіпсіздік ережелерін сақтауына жауап береді.
Жұмыс кезіндегі бақылау. Бақылауды әдетте, жұмысқа қатысуға құқығы
жоқ басшы жүргізеді. Керек кезінде, ол жұмыскер ретінде жоғарғы
квалификациялы топпен бірге өзі өте қиын жұмысты орындайды, бұл кезде
орындаушыларға бақылауды бригада мүшелерінен арнайы таңдап алынған
қадағалаушы жүргізеді.

Бригадир жұмыс технологиясына байланысты қауіпсіздікке, әрбір
бригада мүшесі – олардың жекелей қауіпсіздік талаптарын сақтауға жауап
береді.
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18 жасқа толмаған тұлғалар электр қондырғыларда жұмыс істеуге
рұқсат етілмейтінін атап кету керек. Дәрігерлік куәландырудан өтпеген
тұлғалар олар да электр қондырғыларда қызмет көрсетуге рұқсат етілмейді.

Наряд, жарлық беруші жұмыстың орындалуына, қауіпсіздік
шараларының жеткілікті және дұрыс екеніне, берілген жұмысқа жауапты
тұлғаларды тағайындауға және олардың квалификациясының сәйкестігіне
жауап береді. Наряд пен жарлықты беру құқығы электр қауіпсіздігі
бойынша V топты әкімшілік- техникалық қызметкерлерге беріледі.
Жарлықтың бір реттік сипатты бар, оның мерзімі орындаушының жұмыс
күнінің ұзақтығымен шектелген

Сурет 4.3.8.1 - Электр қауіпсіздігі жабдықтары

Жұмысқа рұқсат. Жұмысқа бригаданы жіберуді бригада және бастық
қатысуымен арнайы жұмыскер орындайды.
Жұмыс басшысы қауіпсіздік шараларының орындалуына, бригаданың
нұсқаудан өтуіне және жұмыстың қауіпсіз жүргізілуін ұйымдастырылуына
жауапты; V топтағы ИТЖ ішінен сайланады. Нұсқау бригаданы жұмысқа
жіберер алдында өткізіледі.

Басшы орындалатын жұмыс болатын жердің шекарасын анықтайды,
жұмыс категориясын көрсетеді, жерленетін штангының орнатылатын жерін
және жұмыс орнын қоршауын анықтайды, бригада мүшелері арасындағы
міндеттерді бөледі.

Жұмыс беруші жұмыс орнының дұрыс ұйымдастырылуына, наряд
нұсқауына сәйкес жұмыстың өткізілуіне және барлық бригада мүшелерінің
қауіпсіздік ережелерін сақтауына жауап береді.
Жұмыс кезіндегі бақылау. Бақылауды әдетте, жұмысқа қатысуға құқығы
жоқ басшы жүргізеді. Керек кезінде, ол жұмыскер ретінде жоғарғы
квалификациялы топпен бірге өзі өте қиын жұмысты орындайды, бұл кезде
орындаушыларға бақылауды бригада мүшелерінен арнайы таңдап алынған
қадағалаушы жүргізеді.

Бригадир жұмыс технологиясына байланысты қауіпсіздікке, әрбір
бригада мүшесі – олардың жекелей қауіпсіздік талаптарын сақтауға жауап
береді.

  
 

Бригада құрамында екі адамнан кем болмауы керек. Басшыны немесе
жұмыс берушіні ауыстырған кезде, сонымен бірге бригада құрамы
жартысынан аса өзгергенде наряд жаңадан жазылады.

Жұмыста үзілісті, басқа жұмыс орнына ауысуын және жұмыстың
аяқталуын толтыру. Жұмысты орындау үрдісінде бригадаға дем алу мен
тамақ ішу үшін, сонымен бірге бір жұмыс категориясынан екінші жұмыс
категориясына ауысқан кезде үзіліс беріледі. Үзіліс басталар алдында
басшы жұмыстың аяқталғаны туралы бұйрық береді, барлық жұмыскерлер
оны біткендеріне, аспаптар мен бейімдегіштерді алғанына, ал ажыратқыш
пен жерлегіште жұмыс істеген кезде жерлендергіш штангыларды алғанына
көзін жеткізеді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Кернеуде болатын жақын және ток жүретін бөліктерде жұмыс

жүргізуге болатын заңды құжатты ата.
2. Қандай электр қондырғылар «ашық» деп аталады?
3. Қандай электр қондырғылар сыртқы деп есептеледі?
4. Электр қауіпсіздігі бойынша неше квалификациялық топ бар?

4.3.9 «Экология», «биосфера», «экожүйе», «биоценоз» түсініктері

Биосфера – грекше биос – өмір және тіршілік, шар, қоршаған орта
деген сөздерінен алынған, яғни жер шарындағы адамзаттың жан-
жануарлардың өсімдіктердің және басқа тірі организмдердің тіршілік ететін
ортасы деген мағына береді.

Биосфера негізінен үш қабаттан құралады: Олар: атмосфера (газ
күйіндегі), гидросфера (су), литосфера (қатты) қабаттар.

Биосфераның пайда болуымен бірге, жер бетінде тірі организмдер өсіп-
өніп, сыртқы қоршаған ортаның эволюциялық дамуына сәйкес қалыптасады.
Биосфера теңіз деңгейінен бастап, тау жоталарының шындарына дейін бүкіл
құрғақ жерді алып жатьр. Өсімдіктер әлемі мен жан-жануарлар дуниесінің
кейбір түрлері жердің ең биік нүктесіне дейін таралған. Мысалы, шау қарға
дейін дала құсының бір түрі Эверстің (Гималай тауының) басында 8
километрге жететін шындарда тіршілік етеді. Сол жер оның атам заманнан
бергі табиғи мекені.

Атмосферадағы биосфераның жоғары шегі 20 километр биіктікке дейін
жетеді. Онда микробтардың споралары (өршігіш түқымы) кездеседі.
Бактериялар атмосфералардың озон қабатында да өсіп-өнеді. Озон қабаты
20-25 километр биіктікте кездеседі. Ол жерді қоршаған экран сияқты. Адам
баласына, жаңуарлар дүниесіне зиян келтіретін космостық және күннің
әсірекүлгін сәулелерінің осы озон қабаты тұтып қалады. Биосферада мол
кездесетін микроорганизмдер жер бетінен 50-70 метрге дейінгі биіктікке ғана
тарайды.

Биоценоз - биологиялық жүйе жиынтығы популяцияның әр түрлі,
кеңістік пен уақыт жиынтығы.
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Әрбір биоценоз көптеген өсімдік түрлерінен тұрады, жануарлар мен
микроорганизмдер. Биоценоздың құрамдас бөліктері болып табылады:

- фитоценоз (өсімдіктер жиынтығы);
- зооценоз (Жануарлар жиынтығы);
- микробоценоз (микроорганизмдер жиынтығы).
Биоценозды құрайтын тірі организмдердің ортақ мекендейтін жері-

биотоп немесе экотоп.
Биотоп (экотоп) – ландшафтық, климаттық және топырақ жағдайлары

бірдей учаске болып табылатын бейорганикалық субстрат.
Биоценоз мен биоотоп арасында үздіксіз жүредізат және энергия

алмасу.
Табиғи және антропогендік биоценоздарды ажыратыңыз.
Табиғи биоценоз-бұл биотикалық қауымдастық, оның жұмысына

адамның қызметі әсер етпейді.
Антропогендік биоценоз (агробиоценоз) – мәдени өрістердің тұрақсыз,

жасанды түрде жасалған және адам үнемі қолдайтын экожүйесі.
Биоценоздың негізгі сипаттамаларының бірі-оның түрлерінің байлығы.

Ішінде идеологиялық байлық-бұл қауымдастықтағы организмдердің жалпы
саны.

Организмдердің түрлері мен топтарының жалпы санынан басқа
биоценоздың құрамында олардың сандық құрамын анықтау да маңызды
қатынасы-түрлердің әртүрлілігі.

Идеологиялық әртүрлілікте бұл биоценоздың сапалық құрамын ғана
емес, сонымен қатар түрлердің сандық қатынастарын да көрсететін
көрсеткіш.

Биоценоздың түрлік құрамы қоршаған орта жағдайларының
қаншалықты оңтайлы екендігіне, өмір сүру ұзақтығы мен тарихына
байланысты биоценоз.

Биоценозда саны неғұрлым көп болатын түрлер бар жоғары. Мұндай
түрлер доминантты деп аталады. Доминантты түрлердің ішінде түрлер
ерекшеленеді-модификаторлар жалпы биоценоз, сондықтан оларсыз көптеген
басқа түрлердің болуы мүмкін емес.

Экожүйе - бірге өмір сүретін түрлердің жиынтығыбір-бірімен тұрақты
байланыста болатын организмдер мен олардың өмір сүру шарттары.

Экожүйелердің өлшемдері кең ауқымда өзгереді: микросистемалар
(мысалы, ағаш), мезоэкожүйелер (орман алқабы), макроэкожүйелер
(континент) бар.

Экожүйелер бөлінеді:
1) табиғи (табиғи):
- жер үсті;
- теңіз;
2) антропогендік (адам жасаған).
Әдетте экожүйелердің нақты шекаралары болмайды. Өтпелі аймақ

екі экожүйенің арасында экотон деп аталады.
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екі экожүйенің арасында экотон деп аталады.

  
 

Экожүйе-бұл екеуінің функционалды бөлігікомпоненттері:
абиотикалық компонент (биотоп) және биотикалықкомпонент (биоценоз).
Биотоп (экотоп) – биоценозбен айналысатын ландшафты, климаттық және
топырақ жағдайлары бірдей учаске.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Биосфера дегеніміз не?
2. Биоценоз дегеніміз не?
3. Экожүйе дегеніміз не?
4. Экожүйелер неше топқа бөлінеді?

4.3.10 Адамның қоршаған ортамен өзара іс-қимылы, қоршаған
ортаға техногендік әсерлердің ерекшеліктері

Біз өмір сүретін әлем қауіп-қатерге толы. Олар бізді күнделікті өмірде,
өндірісте, жолда, демалыста және басқа да тіршілік жағдайларында күтеді.
Адамзат қауіпті жағдайлардан шығудың бай тәжірибесін жинақтады.
Олардың көпшілігі оқулық ережелеріне айналды. Сіз оны үйренуіңіз керек,
бұл төтенше өмірлік жағдайда қорқынышты басуға және жағдайлар талап
еткендей әрекет етуге көмектеседі.

Өмірлік белсенділік-бұл адам ағзасында пайда болатын, денсаулық пен
өнімділікті сақтауға мүмкіндік беретін күрделі биологиялық процесс.
Биологиялық процестің жүруінің қажетті және міндетті шарты-бұл қызмет.
Өз кезегінде, қызмет адамның өмір сүруі мен дамуы үшін жағдай жасаудың
жан-жақты процесін, жеке қажеттіліктерге, мақсаттар мен міндеттерге сәйкес
табиғи және әлеуметтік шындықты өзгерту процесін білдіреді.

Іс-әрекет адамды күрделі қатынастар жүйесіне, қоршаған ортамен
күрделі байланыстар мен жағдайларға қосады. Сонымен бірге, қоршаған
орта дегеніміз-адамдардың еңбегі, өмірі мен демалысы өтетін табиғи және
антропогендік объектілер мен құбылыстардың тұтас жүйесі, яғни адамның
өмірі мен қызметіне тікелей немесе жанама әсер ететін барлық нәрсе.
Қоршаған әлемге әсер ету, физика заңдарына сәйкес, оның
компоненттерінің кері қарсылығын тудырады. Сондықтан іс-әрекетті
адамның қоршаған ортаға біржақты әсері ретінде емес, олардың күрделі
өзара әрекеті ретінде қарастырған жөн. Осы процестің барысында немесе
нәтижесінде адам қоршаған ортаның әртүрлі факторларына ұшырауы
мүмкін: физикалық, химиялық, биологиялық. Сонымен қатар, жаратылыс
ретінде әлеуметтік ол психикалық, ақпараттық факторлардың әсерін
сезінеді.

Біздің айналамыздағы әлемде тірі және жансыз заттардың өзара
әрекеттесуінің жаңа шарттары пайда болды: адамның техносферамен өзара
әрекеттесуі, техносфераның биосферамен өзара әрекеттесуі.

Қазіргі жағдайда биологиялық өзара әрекеттесу физикалық және
химиялық әсер ету процестерімен алмастырыла бастады. Сонымен қатар,
физикалық және химиялық факторлардың деңгейі өсті және көбінесе адам
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мен табиғатқа теріс әсер етеді. Қоғамда табиғат пен адамды техносфераның
теріс әсерінен қорғау қажеттілігі туындады.

Қауіпсіздік-заттың, энергияның және ақпараттың барлық
ағындарының оған әсері барынша рұқсат етілген мәндерден аспайтын
қорғау объектісінің жай-күйі. Көбінесе "қауіпсіздік" термині қауіп көзінің
сапасын бағалау үшін қолданылады. Бұл жағдайда "қауіпсіздік",
"үйлесімділік" немесе "экологиялық таза" терминдерін қолданған дұрыс.
Қауіптілік көзінің экологиялығы-бұл Техносфера мен биосфераға оның
рұқсат етілген әсері сақталатын көздің жағдайы.

Барлық қауіптер нақты объектілерге (қорғаныс объектілеріне) әсер
еткенде нақты болады. Қорғау объектілері, сондай-ақ қауіп көздері әртүрлі.
Қоршаған ортаның әр компоненті қауіптен қорғау объектісі бола алады.
Қорғау объектілеріне басымдық ретінде: адам, қоғам, мемлекет, табиғи орта
(биосфера), техносфера жатады. Қорғаныс объектісінің негізгі қажетті
жағдайы қауіпсіз . Ол қауіп-қатердің толық болмауымен жүзеге асырылады.
Қауіпсіздік жағдайына қорғаныс объектісіне әсер ететін қауіптер әсер
етудің рұқсат етілген шекті деңгейіне дейін төмендеген жағдайда да қол
жеткізіледі.

Адамның өндірістік қызметінің әсерінен механикалық, геохимиялық
және геофизикалық процестердің жиынтығынан туындаған биосфераның
түрленуі қоршаған ортаға техногендік әсер деп аталады. Қоршаған ортаға
тікелей техногендік әсерді шаруашылық объектілері мен жүйелері табиғат
пайдалану немесе оған қалдықтарды тастау процесінде онымен тікелей
байланыста жүзеге асырады. Аумақтық тұрғыдан алғанда, табиғи орта
аймақтары іс жүзінде тиісті экономикалық жүйелердің қызмет ету
аймақтарымен сәйкес келеді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Адамның қоршаған ортамен өзара іс-қимылы.
2. Техногендік әсерге ұшыраған аумақтардың экологиялық жай-күйін

бағалаудың неше тәсіл бар?
3. Қоршаған ортаға техногендік әсер деп нені атаймыз?

4.3.11 Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау
туралы заңдары

Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау саласындағы
заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және
10-нан астам заңнамалық және 200 заңға тәуелді нормативтік құқықтық
актілерден тұрады.

Бұл Қазақстан Республикасының "Қоршаған ортаны қорғау туралы",
"экологиялық сараптама туралы", "атмосфералық ауаны қорғау туралы",
"жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы",
"ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" заңдары, Жер, Орман және Су
кодекстері, "радиациялық қауіпсіздік туралы", Қазақстан Республикасы
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Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы",
"Мұнай туралы"заң күші бар Жарлықтары.

Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау саласындағы
заңнамасының міндеттері қоршаған ортаның сапасын жақсарту, табиғи
ресурстарды ұтымды пайдалану мен молықтыру, заңдылық пен құқықтық
тәртіпті нығайту мақсатында қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы
саласындағы қатынастарды реттеу болып табылады.

Қоршаған ортаны қорғау туралы заңнамада адамның өмірі мен
денсаулығына қолайлы қоршаған ортаны қорғау, Қазақстан Республикасы
азаматтарының табиғатты сақтау және табиғи байлықтарға ұқыпты қарау
жөніндегі міндеті, азаматтардың денсаулық сақтау құқығы сияқты
конституциялық қағидаттар көрсетілген.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы негіз қалаушы заң 1997 жылғы
15 шілдеде қабылданған "қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан
Республикасының Заңы болып табылады. Осы нормативтік құқықтық акт
қазіргі және болашақ ұрпақтар мүддесінде қоршаған ортаны қорғаудың
құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін айқындайды және
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, шаруашылық және өзге де
қызметтің табиғи экологиялық жүйелерге зиянды әсерін болдырмауға,
биологиялық әртүрлілікті сақтауға және табиғатты ұтымды пайдалануды
ұйымдастыруға бағытталған.

Осы Заңда азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің қоршаған ортаны
қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері, мемлекеттік органдар мен
жергілікті басқару органдарының құзыреті айқындалған. Табиғат
пайдалануды жүзеге асыру, қоршаған ортаны қорғау саласындағы
лицензиялау, қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингін
ұйымдастыру және жүргізу, экологиялық нормалау, қоршаған ортаны қорғау
саласындағы стандарттау және сертификаттау, шаруашылық және өзге де
қызметке қойылатын экологиялық талаптар, экологиялық сараптама,
қоршаған ортаны қорғау саласындағы Ақпарат және мемлекеттік статистика,
экологиялық аудит, экологиялық тәрбие және ағарту, қоршаған ортаны
қорғау саласындағы бақылау, қоршаған ортаны қорғау саласындағы
халықаралық ынтымақтастық мәселелері көрсетілген.

4.3.12 Табиғи ресурстарды жіктеу

Жіктеу үш белгіге негізделген: шығу көздері, өндірісте пайдалану және
ресурстардың сарқылу дәрежесі бойынша (Протасов, 1985).

Шығу көздеріне сәйкес ресурстар биологиялық, минералды және
энергетикалық болып бөлінеді.

Биологиялық ресурстар-бұл биосфераның барлық тірі орта құраушы
компоненттері: өндірушілер, консументтер және оларда жасалған
генетикалық материалы бар редуценттер (Реймерс, 1990). Олар адамдардың
материалдық және рухани игіліктерін алу көзі болып табылады. Оларға
кәсіпшілік объектілер, мәдени өсімдіктер, үй жануарлары, көркем
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ландшафттар, микроорганизмдер, яғни өсімдік ресурстары, жануарлар
дүниесінің ресурстары және т.б. жатады.

Минералды ресурстар-бұл фермада минералды шикізат немесе энергия
көзі ретінде қолданылатын литосфераның барлық пайдалы компоненттері.
Егер одан металдар алынса, минералды шикізат кенге айналуы мүмкін, ал
металл емес компоненттер (фосфор және т.б.) алынса немесе құрылыс
материалдары ретінде пайдаланылса, кенге жатпайтын болады.

Егер минералды байлық отын (көмір, мұнай, газ, тақтатас, шымтезек,
ағаш, Атом энергиясы) және сонымен бірге Бу мен электр энергиясын алу
үшін қозғалтқыштардағы энергия көзі ретінде пайдаланылса, онда олар отын-
энергетикалық ресурстар деп аталады.

Энергетикалық ресурстар-бұл күн мен ғарыш энергиясының, атом-
энергетикалық, отын-энергетикалық, жылу және басқа энергия көздерінің
жиынтығы.

Ресурстар жіктелетін екінші белгі-оларды өндірісте пайдалану. Бұған
келесі ресурстар кіреді:

- жер қоры-өз мақсаты бойынша мынадай санаттарға кіретін ел мен
әлем шегіндегі барлық жерлер: ауыл шаруашылығы, елді мекендер, ауыл
шаруашылығына арналмаған жерлер (өнеркәсіп, көлік, тау-кен қазбалары
және т.б.). Әлемдік жер қоры-13,4 млрд га.

- орман қоры-ауыл шаруашылығын жүргізу және ерекше қорғауды
ұйымдастыру үшін бөлінген орман өсетін немесе өсуі мүмкін жер қорының
бір бөлігі - табиғи аумақтар; бұл биологиялық ресурстардың бөлігі;

- су ресурстары-шаруашылықта әртүрлі мақсаттар үшін пайдаланылуы
мүмкін жер асты және жер үсті суларының мөлшері (негізгі көзі өзен сулары
болып табылатын Тұщы су ресурстары ерекше мәнге ие);

- гидроэнергетикалық ресурстар - өзен, мұхиттың толқындық қызметі
және т. б. бере алатын ресурстар.;

- фауна ресурстары - адам экологиялық тепе-теңдікті бұзбай пайдалана
алатын су, орман, таяныш тұрғындарының саны;

- пайдалы қазбалар (кен, кенсіз, отын-энергетикалық ресурстар) - жер
қыртысында минералдардың табиғи жинақталуы, оны шаруашылықта
пайдалануға болады, ал пайдалы қазбалардың жинақталуы олардың кен
орындарын құрайды, олардың қорлары өнеркәсіптік маңызы болуы тиіс.
Қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан ресурстарды үшінші негізде - сарқылу
дәрежесі бойынша жіктеу маңызды. Табиғи ресурстардың экологиялық
тұрғыдан сарқылуы-бұл табиғи ресурстар мен жер қойнауынан табиғи
ресурстарды алудың қауіпсіз нормалары мен адамзаттың (ел, аймақ,
кәсіпорын және т.б.) қажеттіліктері арасындағы сәйкессіздік.

Таусылмайтын ресурстар-тікелей күн энергиясы және оның табиғи
күштері, мысалы, жел мен толқындар мәңгі және шексіз мөлшерде
болады.Ресурстар сандық шектеулерге ие, бірақ олардың кейбіреулері табиғи
мүмкіндіктер болса немесе тіпті адамның көмегімен (суды, ауаны жасанды
тазарту, топырақ құнарлылығын арттыру, жабайы жануарларды қалпына
келтіру және т.б.) қалпына келтірілуі мүмкін. Алайда, ресурстардың өте
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Егер минералды байлық отын (көмір, мұнай, газ, тақтатас, шымтезек,
ағаш, Атом энергиясы) және сонымен бірге Бу мен электр энергиясын алу
үшін қозғалтқыштардағы энергия көзі ретінде пайдаланылса, онда олар отын-
энергетикалық ресурстар деп аталады.

Энергетикалық ресурстар-бұл күн мен ғарыш энергиясының, атом-
энергетикалық, отын-энергетикалық, жылу және басқа энергия көздерінің
жиынтығы.

Ресурстар жіктелетін екінші белгі-оларды өндірісте пайдалану. Бұған
келесі ресурстар кіреді:

- жер қоры-өз мақсаты бойынша мынадай санаттарға кіретін ел мен
әлем шегіндегі барлық жерлер: ауыл шаруашылығы, елді мекендер, ауыл
шаруашылығына арналмаған жерлер (өнеркәсіп, көлік, тау-кен қазбалары
және т.б.). Әлемдік жер қоры-13,4 млрд га.

- орман қоры-ауыл шаруашылығын жүргізу және ерекше қорғауды
ұйымдастыру үшін бөлінген орман өсетін немесе өсуі мүмкін жер қорының
бір бөлігі - табиғи аумақтар; бұл биологиялық ресурстардың бөлігі;

- су ресурстары-шаруашылықта әртүрлі мақсаттар үшін пайдаланылуы
мүмкін жер асты және жер үсті суларының мөлшері (негізгі көзі өзен сулары
болып табылатын Тұщы су ресурстары ерекше мәнге ие);

- гидроэнергетикалық ресурстар - өзен, мұхиттың толқындық қызметі
және т. б. бере алатын ресурстар.;

- фауна ресурстары - адам экологиялық тепе-теңдікті бұзбай пайдалана
алатын су, орман, таяныш тұрғындарының саны;

- пайдалы қазбалар (кен, кенсіз, отын-энергетикалық ресурстар) - жер
қыртысында минералдардың табиғи жинақталуы, оны шаруашылықта
пайдалануға болады, ал пайдалы қазбалардың жинақталуы олардың кен
орындарын құрайды, олардың қорлары өнеркәсіптік маңызы болуы тиіс.
Қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан ресурстарды үшінші негізде - сарқылу
дәрежесі бойынша жіктеу маңызды. Табиғи ресурстардың экологиялық
тұрғыдан сарқылуы-бұл табиғи ресурстар мен жер қойнауынан табиғи
ресурстарды алудың қауіпсіз нормалары мен адамзаттың (ел, аймақ,
кәсіпорын және т.б.) қажеттіліктері арасындағы сәйкессіздік.

Таусылмайтын ресурстар-тікелей күн энергиясы және оның табиғи
күштері, мысалы, жел мен толқындар мәңгі және шексіз мөлшерде
болады.Ресурстар сандық шектеулерге ие, бірақ олардың кейбіреулері табиғи
мүмкіндіктер болса немесе тіпті адамның көмегімен (суды, ауаны жасанды
тазарту, топырақ құнарлылығын арттыру, жабайы жануарларды қалпына
келтіру және т.б.) қалпына келтірілуі мүмкін. Алайда, ресурстардың өте

  
 

маңызды тобы жаңартылмайды. Оларға ежелгі биосфералардың Отын және
темір кені сияқты реликтері, сондай-ақ жер ішілік (эндогендік) шыққан
бірқатар металл кендері жатады. Олардың барлығы литосферада шектеулі
қорларға ие. Бұл ресурстар түпкілікті және жаңартылмайды .

Әрине, адамның ең тапшы ресурстарды кең таралған және үлкен
қорлармен алмастыруға мүмкіндігі бар. Бірақ, әдетте, кейбір экологиялық
ресурстарды (мысалы, экожүйелердегі тамақ) басқаларына ауыстыру сияқты,
сапасы төмендейді.

Осылайша, адамның биологиялық түр ретінде өмір сүруінің маңызды
шектейтін факторларының бірі (Homosapiens) ол үшін маңызды табиғи
ресурстардың шектеулі және сарқылуы болып табылады. Бірақ адам сонымен
бірге әлеуметтік болмыс, сондықтан ресурстарды пайдалану сипаты адамзат
қоғамының дамуы мен өмір сүруі үшін өте маңызды.

Қазіргі уақытта адамзат климаттық және ғарыштық ресурстарға, мұхит
пен континенттердің ресурстарына қол жетімді. Олардың сандық тұтынуы
үнемі өсіп келеді, көбінесе ресурстармен қамтамасыз етілместен олардың
"ассортименті" өсуде.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Биологиялық ресурстар.
2. Минералды ресурстар.
3. Энергетикалық ресурстар.
4. Су ресурстары.

4.3.13 Өндірістің аз қалдықты және қалдықсыз типінің
технологиясы

Аз қалдықты технология қалдықсыз аралық саты болып табылады және
одан толық кәдеге жаратылмаған қалдықтармен дайын өнімді алуды
қамтамасыз ететіндігімен ерекшеленеді.

Қалдықсыз өндіріс тікелей технологиялық процестерде пайда болған
қалдықтарды толығымен жоюмен сипатталуы мүмкін. Аз қалдықты
технология қалдықсыз аралық саты болып табылады және одан толық
жойылмайтын қалдықтармен дайын өнімді алуды қамтамасыз ететіндігімен
ерекшеленеді. Қалдықтар өнімнің негізгі түрлерін өндіру процесінде
бөлінетін және белгілі бір физикалық-химиялық қасиеттерімен сипатталатын
өнеркәсіптік өндірістің жанама өнімдері болып табылады. Тауар өніміне
қайта өңдеуге жарамды өндіріс және тұтыну қалдықтары қайталама
материалдық ресурстарға (ЖМР) жатады. Төменде қалдықсыз
технологияларды және қалдықтарды өңдеуге байланысты мәселелерді қарау
кезінде пайдаланылатын негізгі терминологияның талдамасы келтірілген.

Қалдықсыз технология қалдықсыз өндірісті құрудың аралық сатысы
ретінде қарастырылады. Аз қалдықты өндіріс кезінде қоршаған ортаға
зиянды әсер ету санитарлық органдар рұқсат ететін деңгейден аспайды, бірақ
техникалық, экономикалық, ұйымдастырушылық немесе басқа себептер
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бойынша шикізат пен материалдардың бір бөлігі қалдыққа ауысады және
ұзақ уақыт сақтауға немесе көмуге жіберіледі (қоршаған ортаны қорғау...).

Қалдықсыз технология (Б.Т.) - бір цехтың немесе кәсіпорынның
қалдықтары екіншісінің жұмысы үшін шикізат болып табылатын өндірістің
ең экологиялық нұсқасы. Б. т. тұрақты даму қоғамын құру үшін қажет
ресурстарды үнемдеуді қамтамасыз етеді. Ең қарапайым б.т. ауыл
шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кезінде қол жеткізіледі, ең қиын —
химиялық өнеркәсіптің кейбір салаларында, онда қалдықтар азайған кезде
олар улы болып, арнайы көму жағдайларын қажет етеді. Әдетте, қалдықсыз
және аз қалдықты технологиялар энергияны көп қажет етеді.

Қалдықсыз өндіріс-бұл түпкілікті өнімді алу процесінің шартты атауы,
оның барысында технологияның белгілі бір даму деңгейінде қалдықтардың
максималды төмендеуіне қол жеткізіледі. Іс жүзінде қалдықсыз өндіріс жоқ.
Әрқашан қалдықтар бар, кем дегенде жылу энергиясы түрінде, әйтпесе
термодинамика заңдары бұзылады. Дәлірек термин-аз қалдықты өндіріс
немесе аз қалдықты технологиялар.Қалдықсыз технология-бұл өндірістің
идеалды моделі, ол көп жағдайда қазіргі уақытта толық емес, тек ішінара
жүзеге асырылады (демек, "аз қалдықты технология"термині де айқын
болады). Алайда, қазірдің өзінде толық қалдықсыз өндірістердің мысалдары
бар. Сонымен, көптеген жылдар бойы Волховский мен Пикалевский
глинозем зауыттары нефелинді глинозем, сода, поташ және цементке іс
жүзінде қалдықсыз технологиялық сұлбалар бойынша өңдейді. Сонымен
қатар, нефелин шикізатынан алынатын глинозем, сода, калий және цемент
өндірісіне арналған пайдалану шығындары осы өнімдерді басқа өнеркәсіптік
тәсілдермен алу кезіндегі шығындардан 10-15%-ға төмен. Қалдықсыз
технология ұғымы шартты түрде. Бұл өндірістің теориялық шегі немесе
шекті моделі деп түсініледі, ол көп жағдайда толық емес, тек ішінара жүзеге
асырылуы мүмкін (демек, аз қалдықты технология - ХЕҰ). Бірақ қазіргі
заманғы ғылымды қажет ететін технологиялардың дамуымен БОТ идеалды
модельге үлкен жақындықпен жүзеге асырылуы керек. Қалдықсыз және
қалдықсыз технологиялар ұғымдары Табиғи ресурстар, шикізатты кешенді
өңдеу, ресурстарды ұтымды пайдалану, жанама өнімдер, өндіріс және тұтыну
қалдықтары, қайталама материалдық ресурстар, қайталама энергетикалық
ресурстар, экономикалық залал сияқты ұғымдармен тығыз байланысты.
Сондықтан қалдықсыз немесе аз қалдықты технология мыналарды
қамтамасыз етуі керек: оның барлық компоненттерін қолдана отырып,
шикізатты кешенді өңдеу; қайта пайдалану талаптарын ескере отырып,
өнімнің жаңа түрлерін жасау және шығару; өнеркәсіптік сумен
жабдықтаудың тұйық циклдарын пайдалану; қайталама материалдық
ресурстарды пайдалану, бұл шикізатты, энергияны үнемдеуге мүмкіндік
береді және қоршаған ортаның ластану дәрежесін едәуір төмендетеді (табиғи
циклдар типі бойынша). Жабық циклі бар аз қалдықты өндірістерді дамыту
әлі де бастапқы кезеңде.

Бұл үлкен бизнестің сәттілігі көбінесе жаңа технологиялық процестерді
дамытумен және қолданыстағы технологиялық процестерді жетілдірумен
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бойынша шикізат пен материалдардың бір бөлігі қалдыққа ауысады және
ұзақ уақыт сақтауға немесе көмуге жіберіледі (қоршаған ортаны қорғау...).

Қалдықсыз технология (Б.Т.) - бір цехтың немесе кәсіпорынның
қалдықтары екіншісінің жұмысы үшін шикізат болып табылатын өндірістің
ең экологиялық нұсқасы. Б. т. тұрақты даму қоғамын құру үшін қажет
ресурстарды үнемдеуді қамтамасыз етеді. Ең қарапайым б.т. ауыл
шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кезінде қол жеткізіледі, ең қиын —
химиялық өнеркәсіптің кейбір салаларында, онда қалдықтар азайған кезде
олар улы болып, арнайы көму жағдайларын қажет етеді. Әдетте, қалдықсыз
және аз қалдықты технологиялар энергияны көп қажет етеді.

Қалдықсыз өндіріс-бұл түпкілікті өнімді алу процесінің шартты атауы,
оның барысында технологияның белгілі бір даму деңгейінде қалдықтардың
максималды төмендеуіне қол жеткізіледі. Іс жүзінде қалдықсыз өндіріс жоқ.
Әрқашан қалдықтар бар, кем дегенде жылу энергиясы түрінде, әйтпесе
термодинамика заңдары бұзылады. Дәлірек термин-аз қалдықты өндіріс
немесе аз қалдықты технологиялар.Қалдықсыз технология-бұл өндірістің
идеалды моделі, ол көп жағдайда қазіргі уақытта толық емес, тек ішінара
жүзеге асырылады (демек, "аз қалдықты технология"термині де айқын
болады). Алайда, қазірдің өзінде толық қалдықсыз өндірістердің мысалдары
бар. Сонымен, көптеген жылдар бойы Волховский мен Пикалевский
глинозем зауыттары нефелинді глинозем, сода, поташ және цементке іс
жүзінде қалдықсыз технологиялық сұлбалар бойынша өңдейді. Сонымен
қатар, нефелин шикізатынан алынатын глинозем, сода, калий және цемент
өндірісіне арналған пайдалану шығындары осы өнімдерді басқа өнеркәсіптік
тәсілдермен алу кезіндегі шығындардан 10-15%-ға төмен. Қалдықсыз
технология ұғымы шартты түрде. Бұл өндірістің теориялық шегі немесе
шекті моделі деп түсініледі, ол көп жағдайда толық емес, тек ішінара жүзеге
асырылуы мүмкін (демек, аз қалдықты технология - ХЕҰ). Бірақ қазіргі
заманғы ғылымды қажет ететін технологиялардың дамуымен БОТ идеалды
модельге үлкен жақындықпен жүзеге асырылуы керек. Қалдықсыз және
қалдықсыз технологиялар ұғымдары Табиғи ресурстар, шикізатты кешенді
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айналысатын технологтарға байланысты. Алайда, тұйық циклді қалдықсыз
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Тау-кен кәсіпорындары пайдалы қазбалар кен орындары бар жерлерде
орналасқан, яғни олар географиялық, геологиялық және климаттық
жағдайларға байланысты.
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байланысты екені белгілі. Осыған байланысты әрбір тау-кен кәсіпорны
жобасының қажетті бөлігі тау-кен өндірісінің қоршаған ортаға зиянды әсерін
азайту және бастапқы табиғи жағдайларды қалпына келтіру жөніндегі
ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларға арналған бөлім болып
табылады.

Тау-кен өндірісі экономикалық қызметтің әртүрлі салаларын шикізат
және энергетикалық ресурстармен қамтамасыз ету мақсатында адамның
қоршаған ортаға әсер ету процестерімен технологиялық жағынан өзара
байланысты. Адам әртүрлі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін
экономикалық қызметке қатыса алатын немесе қолдана алатын табиғат
элементтері табиғи ресурстар ұғымымен жалпыланады. Кең мағынада
ресурсты зат алу көздері де, кеңістік – олардың орналасуы мен тіршілік ету
ортасы деп түсіну керек.

Табиғи ресурстарды тұтынудың қарқынды өсуі антропогендік әсердің
сандық ауқымының өзгеруімен ғана емес, сонымен бірге табиғатқа әсері
бұрын шамалы болатын жаңа факторлардың пайда болуымен қатар жүреді.
Табиғи компоненттерге келтірілген залал Елеулі салдарларға алып келеді
және осы әсердің (қоғам үшін жағымсыз) "қазіргі экологиялық жағдай"
ұғымымен жалпыланған кері реакциясын көрсетеді.

Геомеханикалық өзгерістер:
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1. Карьерлерді, үйінділерді, тұндырғыш су қоймаларын, түрлі үйінділер
мен траншеяларды салу.

2. Тау-кен жұмыстарын жүргізу нәтижесінде бетінің деформациясы.
3. Байыту фабрикаларының қалдықтарын сақтау.
4. Монтаждау жұмыстары, ауыр жабдықтың жұмысы және т.б.

Осы әсердің нәтижесінде: жер бедерінің, тау жыныстары массивінің,
Топырақтың және құрылыс төсемінің геологиялық құрылымының өзгеруі;
топырақтың механикалық зақымдануы, топырақтың жойылуы және
топырақсыз жерлердің құрылуы; құрылыс объектілері мен инженерлік
құрылыстардың зақымдануы орын алады.

Гидрологиялық өзгерістер:
1. Жер асты және ашық тау-кен қазбаларының дренаждық әсері.
2. Тау жыныстарын жүргізу нәтижесінде бетінің деформациясы.
3. Карьерлерді, үйінділерді, су қоймаларын, түрлі үйінділер мен

траншеяларды салу.
4. Өзен арналарының жылжуы, су қоймаларының, құламалардың және

басқа да гидротехникалық құрылыстардың құрылысы.
5. Судың ластануы.
6. Әр түрлі мақсаттар үшін жер асты суларын пайдалану.
7. Кен орындарын дренаждау.
Осы әсердің нәтижесінде: жер асты сулары мен гидрографиялық желі

деңгейінің жай-күйі мен қозғалысының өзгеруі; таяз жатқан сулы
деңгейжиектер суларының сапасының нашарлауы, құрылыс төсемінің
геологиялық-инженерлік жағдайлары, Топырақ қабатының су режимі; жер
асты сулары ресурстарының азаюы; суффозияның ұлғаюы және топырақтың
механикалық тығыздалуы; өзендердің морфодинамикалық режимінің өзгеруі;
жайылмалардың құрылуы орын алады.

Химиялық өзгерістер:
1. Газдар мен химиялық белсенді шаңның эмиссиясы.
2. Және ластанған суларды ағызып жіберу.
3. Тау жыныстары мен қалдық қоймаларындағы улы компоненттердің

әсері.
Осы әсердің нәтижесінде: атмосфералық ауаның, судың және

топырақтың құрамы мен қасиеттерінің өзгеруі.
Физикалық-механикалық өзгерістер:
1. Шаң мен аэрозольдердің эмиссиясы.
2. Суспензиямен және гидрозолдармен ластанған су төгінділері.
Осы әсердің нәтижесінде: атмосфералық ауаның, судың және

топырақтың құрамы мен қасиеттерінің өзгеруі; каналдар мен ағындардың
калькуляциясы.

Термиялық өзгерістер:
1. Ауаның ластануы.
2. Шығаруды подогретых суларды.
3. Қыздырылған суды тау жыныстары массивіне айдау.
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Осы әсердің нәтижесінде: атмосфералық ауа мен су бассейнінің
сапасының өзгеруі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Геомеханикалық өзгерістер не жатады?
2. Гидрологиялық өзгерістер не жатады?
3. Химиялық өзгерістер не жатады?
4. Термиялық өзгерістер не жатады?

4.3.15 Қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау
нормаларын сақтау кезіндегі жұмыстар

Кәсіпорынның басым мақсаты-жұмысты қауіпсіз орындау,
қызметкерлердің, мердігерлік ұйымдар қызметкерлерінің және басқа да
мүдделі тараптардың өмірі мен денсаулығына қауіп-қатерді жою.

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша жұмысты
ұйымдастыру және денсаулық сақтау жүйесінің тиімді жұмыс істеуі және
еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорында еңбекті қорғау
және қоршаған ортаны қорғау қызметі құрылды. Қызмет қызметкерлері өз
қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік-
құқықтық құжаттарын, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелермен өзара іс-
қимыл жасай отырып, ішкі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.

СОТ және ҚОҚ негізгі функциялары:
- жаңадан қабылданған және іссапарға жіберілген қызметкерлер үшін

кіріспе нұсқамалар жүргізу;
- әдістемелік басшылықты жүзеге асыру және ұйымның барлық

бөлімшелерінің еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарын ұйымдастырудың
бірыңғай тәртібін қамтамасыз ету;

- еңбек туралы заңнаманың, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
саласындағы стандарттардың, ережелер мен нормалардың, жоғары тұрған
органдардың қаулылары мен өкімдерінің, мемлекеттік қадағалау және
бақылау органдарының нұсқамаларының сақталуын бақылауды
ұйымдастыру және жүзеге асыру;

- жұмысшылардың өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайларда
жекелеген учаскелерде, машиналарда, механизмдер мен станоктарда жұмыс
істеуге тыйым салу;

- қауіпсіздік ережелері мен нормаларын бұзуға жол берген адамдарды
жұмыстан шеттету;

- жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруге қатысу, олардың алдын алу
бойынша іс-шараларды әзірлеу. Осы іс-шаралардың орындалуын бақылауды
жүзеге асыру;

- еңбек жағдайларын жақсартудың кешенді жоспарларын әзірлеу және
олардың орындалуын бақылау;

- ұйымның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы
жұмысы туралы жиынтық есептер, ақпараттар, анықтамалар дайындау;
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- жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша нормативтік құжаттардың,
ережелердің, стандарттардың және нұсқаулықтардың жобаларын әзірлеуге
қатысу. Оларды өзгерту және толықтыру бойынша ұсыныстар дайындау;

- ұйымның еңбек жағдайларын жақсартатын жабдықтармен және
тетіктермен, сондай-ақ ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарымен
жабдықталуын бақылауды жүзеге асыру;

- қызмет құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қызметкерлердің
ұсыныстары мен өтініштерін қарау.

Алдын алу қауіпсіздігі мақсатында кәсіпорында қауіпсіздік, еңбекті
қорғау және қоршаған ортаны қорғау бойынша мақсатты аралықтарды
тіркеу бағдарламасы – "қауіпсіздік саласындағы айналымдар"жұмыс
істейді.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау нормалары.
2. СОТ және ҚОҚ негізгі функциялары не жатады?

4.3.16 Өндірістік тапсырмаларды есепке алу және талдау

Сенімді болжау мен жоспарлаудың негізі-тарих, яғни өткен кезеңдегі
экономикалық қызмет тенденциялары. Осыған сүйене отырып, өндірістік
тапсырмалардың орындалуын талдау алдымен екі жақты сипатқа ие, бұл
өндіріс процесінің нақты жұмысымен, екіншіден, болжамдар мен
жоспарларды әзірлеу үшін негіз құрумен байланысты.

Құрылыс-монтаж ұйымдары үшін өндірістік тапсырмалардың
орындалуын кешенді талдау кезінде келесі тәсілдер кеңінен қолданылады.

Ауысым мен тәуліктің өндірістік жоспарының орындалуын талдау
учаскелердің, бригадалар мен жұмысшылардың ауысымдық-тәуліктік
тапсырмасын орындау негізінде жүзеге асырылады. Учаскелердің
ауысымдық-тәуліктік тапсырмаларына сәйкес цех бойынша оның тәулік
ішіндегі жұмыс нәтижелері туралы есеп жасалады.

Егер өндірісті техникалық дамыту және ұйымдастыру жоспарында
мұндай іс-шаралар көзделмеген болса, онда негізгі жұмысшылардың саны
базистік жылмен салыстырғанда 11 адамға емес, 14 адамға өсуі керек еді. Бұл
жағдайда оның өсуіне алдыңғы қатарлы технологияны енгізу және өндірісті
ұйымдастыру және жабдықты ішінара ауыстыру жолымен өнімді
дайындаудың еңбек сыйымдылығын төмендету есебінен құрылымды сақтау
кезінде (есепті және базистік кезеңдерде барлық жабдықтардың 64% - ы
негізгі өндірісте болған) негізгі және қосалқы өндірістердегі жабдықтар
санының азаюымен қол жеткізілді. Күрделілікті азайту бойынша
тапсырманың орындалуын талдау бірлестікте ұйымдастырушылық-
техникалық шараларды енгізу арқылы ауысым коэффициентінің өсу
мүмкіндіктері толық пайдаланылмаған деген қорытынды жасауға мүмкіндік
береді. Еңбек сыйымдылығы 100,2 мың қалыпты сағаттың орнына 54,2 мың
қалыпты сағатқа төмендеді.
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Еңбек өнімділігі жоспарының орындалуын талдау еңбек өнімділігінің
деңгейі мен динамикасын, оның одан әрі өсуі үшін резервтерді пайдалану
дәрежесін анықтауға және ұйымның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге
бағытталған еңбек жоспарының орындалуын талдау бағыттарының бірі
болып табылады. Еңбек өнімділігінің артуына қандай факторлардың әсерінен
қол жеткізілгені анықталады. Сонымен қатар, өнім ассортиментінің өзгеруі,
тараптан кооперативті жеткізілім көлемінің өзгеруі, жаңа жабдықтар мен
технологияларды қолдану арқылы өнімнің еңбек сыйымдылығының
төмендеуі, еңбек пен өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру, жұмыс уақытын
пайдалануды жақсарту, жұмысшылар құрамының өзгеруі сияқты факторлар
ескеріледі. Сондай-ақ, Еңбек өнімділігі көрсеткіштерінің төмендеу
факторларын талдау қажет өнімді емес еңбек шығындары белгіленген
технологиялық процестен ауытқулардан туындаған қосымша жұмыстарды
орындау ақаулы өнімді шығару өнімнің сұрыптылығы бойынша
тапсырмаларды орындамау және т.б. - еңбектің өнімді емес шығындарын
жою жөніндегі шараларды анықтау қажет.

Еңбек жоспарының орындалуын талдау эконның маңызды бағыты
болып табылады. ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметін талдау, оның
мақсаты ұйымның еңбек әлеуеті мен нәтижелерін жақсарту бойынша
алынған тапсырмалардың орындалуын үнемі бақылау және бәсекелес
ұйымдардың нәтижелерімен салыстыру, Еңбек ресурстарын ұтымды
пайдалану үшін ішкі резервтерді анықтау болып табылады. Талдау
процесінде жекелеген учаскелер мен өндіріс бөлімшелерінің, қызметтердің,
тұтастай ұйымның жұмысындағы кемшіліктер анықталады және анықталған
кемшіліктерді анықтау бойынша шаралар жасалады.

4.3.17 Әр түрлі жұмыстардың қоршаған ортаға әсері

Біздің дәуірімізге тән ерекшіліктердің бірі өнеркәсіп өндірісінің
ғылыми-техникалық прогресі болып табылады. Қаланың өнеркәсіптік
мекемелері атмосфераны көмірсутектерімен, күкіртті көміртекпен, күкіртті
ангидридпен, азот тотықтарымен, хлор және фтордың әр түрлі қоспаларымен
және т. б. ластықтармен ластайды.

Жылу станцияларында электр энергиясын өндіру күлдің, күйенің,
күкіртті қоспалардың және азот тотықтарының орасан зор мөлшерде
атмосфераға қосылуына себеп болады.

«Қоршаған ортаға әсерді бағалау» термині әр түрлі шаралар мен
жобалардың мекендеу ортасына, адамдардың денсаулығына тигізуі мүмкін
әсерін анықтауға және болжауға бағытталған іс-әрекетті білдіреді. Бұл
үрдістің негізгі мазмұны қандай-да бір жобаға қатысты шешім қабылдағанда
оның экологиялық жағын жан-жақты ескеру болып табылады. Мұнда жоба
дегеніміз жаңа жобаланатын нысан жұмысын, немесе жұмыс істеп тұрған
мекеменің қолданыстағы ҚОӘБ құжатын кеңейту немесе өзгерту болуы
мүмкін.
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Қазақстан Республикасындағы шаруашылық және өзге де қызметті
негіздейтін жоспарлау алдындағы, жобалау алдындағы және жобалық
құжаттамасының барысында ҚОӘБ рәсімі әрқайсысы мемлекеттік
экологиялық сараптаманың қорытындысымен аяқталатын жүйелі іс-
қимылдар реті бойынша өткізіледі.

«Көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға әсерін алдын ала
бағалау» барысында қоршаған және әлеуметтік-экономикалық ортаның
құрамындағы өзгерістердің және қоғам өмірінде және қоршаған ортадағы
олардың келтіретін зардаптарының ықтимал әлеуетті бағыттары
айқындалады.

«Қоршаған ортаның әсерін бағалау» көзделіп отырған шаруашылық
қызметінің нақты объектілері мен құрылыстарының қоршаған ортаға әсерінің
барлық аспектілері толық көлемінде жіті талдауды көздейді және ол
қоршаған ортаның құрамдас бөліктері бойынша төмендегідей материалдарды
қамтиды:

1. әуедегі орта
2. су қорлары
3. жер қойнауы
4. өндіріс және тұтыну қалдықтары
5. физикалық әсерлер
6. жер қорлары және топырақ
7. өсімдік
8. жануарлар дүниесі
9. әлеуметтік-экономикалық орта
10.аймақтағы көзделіп отырған қызметті іске асырудың экологиялық

тәуекелін бағалау.
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ГЛОССАРИЙ
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жабдықтар кешені
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және телескоптық машиналар айырып танылады.

6. Түптегі қозғалтқыш – бұрғытәжді айналысқа келтіретін және
ұңғыманың забойында тікелей орналасатын турбобұрғы, электробұрғы.
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жіберуге арналады. Забойдың қозғалтқыштары 90-600 мм диаметрлі
ұңғымаларды бұрғылауын қамтамасыз етеді.

7. Қосымша бұрғылау құрал-сайманы – қосымша операцияларды
орындауға арналған ұңғымаларды бұрғылау кезінде қолданылатын құралдар
жиынтығы. Қосымша бұрғы құралына: қарнақ пен бұрғыбасты бұрауға және
алуға арналған өзгеше құрылғылар мен арнайы кілттер кіреді; сақиналы
бұрғылау кезінде забойда калдырылған жыныс өзегін бұзуға арналған крест
түрдегі және бір ұшты қашау енеді; ұстағыш құралдар – сыртқы конусты
бұрандасы бар белгілегіш; ішкі конусты бұрандасы бар қоңыраулар, бұрғы
снарядының сынған бөліктерін алуға арналған фрезерлі алмас бұрғытәждер
кіреді.

8. Алмазбен бұрғылау – тау жыныстарын талқандау, алмазбен
жабдықталған жыныс талқандағыш құралдармен жүргізілетін айналмалы
бұрғылау.

9. Қатты қорытпалы бұргылау – Жоғарыда атап кеткеніміздей,
қатты қорытпалы бүрғылау колонкалық бүрғылаудың бір түрі болып
табылады және жыныс талқандаушы аспап ретінде қатты қорытпалы
коронкалар пайдаланылады.
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10. Керенсіз бұрғылау – тау жыныстары ұңғының барлық көлденең
қимасында талқандалатын бұрғылау.

11. Колонкалық бұрғылау – тау жыныстары ұңғының көлденең
қимасының сыртқы сақина тәріздес ауданында талқандалынатын бұрғылау.

12. Аударғы – әртүрлі диаметрдегі құбырларды, колонкалық
құбырларды бұрғылау құбырлармен қосуға арналған.

13. Ұңғы – ұзындығы диаметріне қарағанда әлденеше рет үлкен,
цилиндр тәріздес тау-кен қазбасы.

14. Тау жынысын талқандаушы аспап – ұңғы түбіндегі тау
жыныстарын талқандап, ұңғыны әрі қарай тереңдетуге арналған аспап.

15. Бұрғы коронкасы – ұңғы түбін сақиналы пішінде талқандайтын
тау жынысын талқандаушы аспап.

16. Қашау – ұңғы түбін жаппай түрде бұрғылайтын талқандаушы
аспап.

17. Өзгерткіш – әртүрлі диаметрлі құбырларды бір-бірімен қосу үшін,
әсіресе колонкалы құбыр мен бұрғы құбырын қосуға арналған бұрғы
снарядының элементі.

18. Бұрғы снаряды – белгілі бір ретпен құрастырылған, ұңғыны
бұрғылау үшін қолданылатын технологиялық аспап.

19. Технологиялық аспап – ұңғыға түсірілетін және ұңғыны бұрғылау
үрдісінде негізгі жұмыстарды атқаратын аспап.

20. Ұңғы түбі – ұңғының тау жынысын талқандау үрдісі жүретінбет.
21. Зениттік бұрыш – ұңғыма білігінің осі нүктесінде жүргізілген

жанама мен тік сызықтың арасындағы бұрыш.
22. Азимут бұрышы – таңдалған бағыт пен сағат тілімен алынған ұңғы

білігінің горизонтальды жазықтыққа проекциясы арасындағы бұрыш.
23. Желонка – ұңғыны соққылама бұрғылау тәсілімен бұрғылау

кезінде талқандалған тау жынысынан тазалау үшін қолданылатын
технологиялық аспап.

24. Бұрғы қондырғысы – бұрғылау үрдісінің негізгі жұмыстарын
атқаратын, бір рамаға орнатылған, агрегаттардың жиынтығы.

25. Сорап – сұйықтықты айдайтын гидравликалық машина.
26. Бұрғылау сорабы – ұңғыны талқандалған тау жыныстарынан

тазалау және оны жер бетіне көтеруге арналған гидравликалық ма
27. Бұрғылау режимінің параметрлері – ұңғыны бұрғылау кезіндегі

әсер ететін жағдайлардың жиынтығы және оларды бұрғылау кезінде реттеуге
болатын, реттелетін жағдайлар.

28. Ауырлатылған бұрғылау құбырлары (АБҚ) – керекті осьтік
күшті беретін және бұрғы құбырларының, т.с.с төменгі бөлігін созып, тік
қалпында ұстап тұруға арналған ауыр салмақты, қалың қабырғалы бұрғы
құбырлары.
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