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АЛҒЫ СӨЗ

Бұл оқу құралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығына сәйкес техникалық
және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша өзектендірілген оқу
жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары негізінде жасақталған.

Бұл оқу құралы 0801000– Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау
және бұрғылау жұмыстарының технологиясы мамандығы бойынша №533
бұйрықтың №97 қосымшасына сәйкес «0801022 Мұнай/газға барлау және
пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышысы» біліктілігіне арналып
әзірленген.

Бұл оқу құралында қазіргі өндірісте қолданылатын бұрғылаудың
технологиялық процесі, бұрғылау процесінде түсіріп көтеру операцияларына,
кездесетін қиыншылықтар мен апаттар және жою әдістері, бұрғылау
ертіндісін дайындау, скважинада кигізбе тізбегін дайындау және түсіру,
цементтеу, құрып орнату, жөндеу жұмыстары қарастырылған.

Бұл оқу құралы үш тараудан тұрады. Бірінші тарауда: бұрғылау
басындағы жағдайлары, параметірлері, скважина құрлысының
технологиялық процестері, атындыға қарсы қолданылатын жабдықтардың
қызметі түрлері, бұрғылау вахтасының орындайтын нұсқаулығы, бұрғылау
кезінде кездесетін қиыншылықтар олардын алдын –алу жолдары және жою
жоспарын құру, қашаудың типтік өлшемдері, түрлері, тізбек құрлымдары,
бұрғылау бригадасының жұмысы, қолданылатын құрал-саймандар,
қабаттарды зерттеу- сынау, бұрғылау әдістері, көтеріп-түсіру операциялары,
оларға қойылатын талаптар, бұрғылау ертіндісінің қасиеттері, ертіндіні
дайындау түрлері көрсетілген.

Екінші тарауда: Кигізбе тізбектердің құрлысы, атқаратын қызметі,
жұмысына қойылатын талаптар, тізбектерді скважинаға түсіруге дайындау,
ұйымдастыру жұмыстары, тізбекті түсіру кезіндегі апаттар және оларды жою
әдістері қарастырылған. Скважинаны бекіту әдістері,ұйымдастыру
жұмыстары, цементтеу сапасына кедергі келтіретін факторлар, цементтеу
жұмыстарының сапасын бақылау, цементтеу кезінде сақталатын қауіпсіздік
шаралары қамтылған.

Үшінші тарауда: Бұрғылау қондырғысының элементтерінің қызметі
құрлысы, істен шығу белгілері, бұрғылау жабдықтарын ауыстыру жөндеу
жұмыстарын ұйымдастыру, бұрғылау алаңын дайындау, котеру
механизімдерінің түрлері атқаратын қызметі, бұрғылау жабдықтарын құрып
орнату тасымалдау және монтаждау-демонтаждау жұмыстары, монтаждау-
демонтаждау және тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік ережелері жазылған.
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ТАРАУ-1. БҰРҒЫЛАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІН
ЖҮРГІЗУ

1.1. Скважинаны бұрғылау жайында жалпы мәліметтер
1.1.1 Бұрғылау басындағы жағдайлар

Скважиналарды бұрғылау өндірістік циклы, келесі жұмыс
процесстерінен тұрады:

1.Бұрғылау қондырғысын орнықтырып жинастыру.
2.Скважинаны бұрғылау.
3.Оқпанның құламалы қабырғаларын бекіту.
4.Скважинаны сынау және зерттеу(түзулігін, геофизикалық,

гидрогеологиялық, т.б.).
5.Скважинаны тампондау.
6.Гидрогеологиялық скважиналардың су қабылдау бөлігін жабдықтау,

сутартқышты монтаждау.
7.Апатты жағдайға әкелетін скважина күрделенуімен күрес

жұмыстарын жүргізу.
8.Скважиналарды жою.
9.Бұрғылау қондырғысын қайта жинау, оны жаңа кен орнына

тасымалдау. скважинаны бұрғылау процесі келесі жалпы операциялардан
тұрады: 1.Скважина түбінің жер жыныстарын қиратып бұзу.

2.Қирандыларды жер бетіне шығару.
3.Тозған бұрғы аспаптарын және қазылған жыныс үлгілерін бұрғылау

снаряды, полиспасты жүйе көмегімен түсіру-көтеру операциялары.
Техникалық талаптарға: бұрғылау қондырғысының конструкциясы

ғылым мен техникалық ең жаңа жетістіктеріне жауап беруі қажеттігі;
бұрғылау қондырғысының параметрлері әлемдік стандартқа және
бұрғылаудың қазіргі технология талаптарына сай болуы; қондырғы құрамына
кіретін машиналар мен жабдықтардың пайдалы әсер коэффициенті жоғары,
беріктілігі жеткілікті, сенімді және өміршенді болуы жатады.

Пайдалану талаптарына: бұрғылау қондырғысының жөндеу
жарамдылығының жоғары болуы; оның агрегаттарының техникалық күтімі
мен жөндеуге қолайлығы; техникалық жағдайын бақылау мен тез тозатын
бөлшектерін алмастыру мүмкіндігі жатады.

Технологиялық талаптарға: машиналар конструкциясының
қарапайымдылығы; бөлшектер пішінің қарапайымдылығы, қолданылатын
бөлшектер мен материалдардың үнемділігі мен дайындау арзандығы;
жасаудың үйлесімді дәлдігі мен бет бұдырлығының қолайлығы, өңдеу
бетінің өлшемдерінің аздығы; өзара ауыспалықты қамтамасыз ететін шек пен
отырғызу өлшемдерінің сенімділік талаптарына сәйкестігі; стандартты және
унификацияланған тораптар мен бөлшектерді кеңінен пайдалану мүмкіндігі
жатады. [3]
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Схема 1.1.1- Бұрғылау кешенінің құрамы

1.1.2 Скважина құрлысының технологиялық процестері

Жер жыныстарының тереңдігіне бұрғылау қондырғыларымен қимасы
дөңгелек кен орнындағы қазбаны скважина деп атайды(сурет 1.1.2.1).
Олардың тереңдігі ондаған метрден бірнеше километрге(6-7 км) дейін
жетеді, диаметрі 75-900 мм аралығында болады. Скважина элементтеріне:
саға; скважина түбі(забой); оқпан немесе қабырға жатады. Скважинаның жер
бетіне шығатын бөлігі сағасы деп аталады. Скважинаның бүйірлік
цилиндрлік беті оқпаны болып табылады.

Тік вертикальді қазылған скважинаның ұзындығы оның әрі тереңдігі
болады. Көлбеу қазылған скважинаның сағадан оның түбіне дейінгі ара
қашықтығы –ұзындығы, вертикальді ара қашықтығы - тереңдігі болады.
Скважиналар диаметрімен, тереңдігімен және бағытымен сипатталады.

Скважинаның диаметрі жынысты бұзатын аспаптың диаметрімен,
шегенделген колонналы скважинаның диаметрі шегендеу құбырының ішкі
диаметрімен анықталады.1-тізбектің диаметрі 630мм; 2-диаметрі 426мм; 3-
диаметрі 324 мм; 4-диаметрі 245мм; 5-168 ммскважина бүкіл диаметр
ауданы бойынша бұрғыланып қазылса тұтас бұрғылауға, скважина
диаметрінің шеткі бөліктері бойымен сақина түрінде бұрғыланып қазылса
бағаналық бұрғылауға жатады.

Бұрғылау кешенінің құрамы:

Бұрғылау 
қондырғысы

Еңбек 
сиымдылықты 

(күрделі) 
жұмыстарды 

механикаландыруға 
арналған 

жабдықЖуу 
ерітіндісін 

дайындайтын, 
тазалайтын жабдық

Бұрғылау 
ғимараты

Бұрғылау 
қондырғысының 

блоктарын 
жылытатын 

құралдар 

Манифольд
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Сурет 1.2-Скважинаның жалпы конструкциясы

Бағаналық бұрғылауда өлшемі бұрғы аспабының ішкі диаметріне тең
бұзылмаған жыныстың жынысөзек немесе керн деп аталатын бұрғылау
бағаны қалыптасады.

Сурет 1.1.2.2 -Тереңдігі мен диаметріне байланысты
скважиналардың сұлбалары

Оны бұрғыланған қима жыныстарын зерделеу және зерттеу үшін
беттік қабатқа қажет болған кезде көтеріп шығарады. Тіке бағыттан 900

ауытқыған скважиналар горизонталь скважиналар деп аталады. Сағалары
бір біріне едәуір жақын орналасқан көлбейте бағытталған скважиналар
шоғырын құрайды. Кен орындарын мұндай тәсілмен қазу шоғырлама
бұрғылау деп аталады. Өнімді қабаттарды құрғату мақсатымен кейде негізгі
оқпаннан бірнеше қосымша оқпан бұрғылайды. Мұндай скважиналар көп
оқпанды деп аталады.

Скважиналар диаметрі бойынша үлкен, қалыпты және кішірейтілген
болып бөлінеді. Үлкен скважиналарға диаметрі ротор диаметрінен 760 мм
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жоғары скважиналар жатады. Шартты түрде тереңдігі 1000 метрге дейінгі
скважиналар таяз, 5000 метрге дейінгілері терең, ал 5000 метрден тереңдері,
өте терең скважиналар деп аталады.

Кесте 1.1–Тізбектің диаметрі мен түсірілу тереңдігі

Шеген құбыр тізбегінің атауы
Диаметрі, мм Тізбектің түсірілу

тереңдігі, мқашау тізбектің
1 2 3 4

Бағыттаушы
Кондуктор

Аралық тізбек
Пайдаланутізбегі

535
393,7
295,3
215,9

426
324
245
168

20
750
2700
3950

скважиналарды, бұрғылау қондырғыларының көмегімен құрлықта,
теңізде бұрғылайды. Бұрғылау жағдайларында бұрғылау қондырғылары
эстакадаларға, арнайы іргетастарға және арнайы орындарға орнатылады. [9]

1.1.3 Атқылауға қарсы қолданылатын жабдықтар

Атқылауға қарсы жабдықтар скважина сағасын сұйықтық пен газды-
сұйық қоспасының ашық лақтырулары және бұрғылау, сынау, тексеру және
пайдалану барысында фонтандау болмауы үшін саңылаусыздандыру үшін
арналған.

Бұл жағдайлардың негізгі себебі скважинадағы сұйықтықпен берілетін
қысымнан қабат қысымының жоғары болуы:

Рқб> Рс= ρgL(1.1.3.1
Мұндағы: Рқб- қабат қысымы, Рс- қабаттан берілетін сұйықтықтың

қысымы, ρ-тығыздық g-еркін түсу үдеуі, L- тереңдік
Қабат қысымы 10 м тереңдікке түскен сайын 0,1 МПа

интенсивтілігімен өседі. Алайда, аномальды төмен қысым (АНПД) және
аномальды жоғары қысымды (АВПД) қабаттар кездеседі. Атқылау мен
лақтырудың интенсивтілігі қысым айырмашылығының өсуімен
жоғарылайды:

ΔР = Рқб - Рс(1.1.3.2)

АҚЖ абслоютті сенімділік пен дайындықтың жоғары дәрежесіне сай
болуы керек. Тек сол кезде ғана скважинаны ббұрғылау тізбегі болғанда
немесе болмағанда өз уақытында жабуға болады. сонымен қатар келесі
технологиялық операциялардың орындалу мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс:

 бұрғылау құбырларын құлыптармен, ал шегендеу құбырларын
муфтамен қозғау, тарту, бұрау;

 қабатқа қарсы қысымы беретін жуу сұйықтығының жабық
циркуляциясы;
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 қабатқа ерітіндіні бұрғылау немесе цементтеу сорапаттарымен
айдау.

АҚЖ құрамына превенторлар, сағалық айқастырма және превенторлы
жабдықтың оқпанды бөлігін құрайтын ажырамалы желоб, манифольд,
басқару станциясы кіреді.

Қауіпсіздік ережелері бойынша атқылауға қарсы жабдықтарды барлау
алаңдарын, газ және газконденсатты, мұнай кен орындарын бұрғылағанда
міндетті түрде орнату керек. Скважина сағасына кондуктор мен аралық
тізбекті түсіргеннен кейін атқылауға қарсы жабдықтармен жабдықтайды.
Атқылауға қарсы жабдықтарды міндетті түрде беріктікке және
саңылаусыздыққа сынайды.

Беріктікке сынау кезінде сығымдау қысымы (Роп) жұмыс қысымына
(Рр) байланысты анықталады:

Роп = 2Рр – өту диаметрі 350 мм және жұмыс қысымы 70 МПа
жоғары емес превенторлар үшін;
Роп = 1,5Рр - өту диаметрі 350 мм-ден жоғары және жұмыс қысымы
70 МПа жоғары превенторлар үшін;
- Роп = Рр кезінде АҚЖ саңылаусыздыққа сынайды.

Сенімділікті арттыру үшін АҚЖ негізгі элементтердің істен шығу
кезінде олардың функцияларын орындау үшін резервті элементтермен
жинақталады. Осылайша АҚЖ массасы, өлшемдері және бағасы артады,
бірақ сенімділік бірнеше есе өседі. АҚЖ басқару скважина сағасынан 10 м
кем емес арақашықтықта басқарылады. Превенторлар мен ысырмалар
олардың жағдайын (ашылуын, жабылуын) ара қышықтықтан жақсы
бақылайтын құрылғылар болу керек.

Превенторлар. Скважина сағасын саңылаусыздандыру үшін
плашкалы, әмбебап және айналмалы превенторларды қолданады.

Плашкалы превентор мұнай-газ атқылауынан сақтандыру
мақсатында скважина сағасын саңылаусыздандыру үшін қолданылады.
Плашкалар жабылғаннан кейін, бұрғылау тізбегі қозғалмайтын болады.
Қажет болған жағдайда құбырларды кесетін арнайы плашкалары болады.

Сурет 1.1.3.1- Әмбебап превентор Сурет 1.1.3.2-Атындыға қарсы жабдық
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Егер плашка деңгейінде бағыттаушы құбыр, бұрғылау құлпы, муфта
және диаметрлері мен геометриялық формалары орнатылған плашкаларға
сәйкес келмейтін құбырлары тізбегінің басқа да бөлшектері орналасқанда
саңылаусыздықты қамтамасыз ете алмайды. Жабық превентор жағдайында
тізбектің баяу қозғалуына жол беріледі, ал бұрғылау тізбегінің айналуына,
көтеріп және түсіруіне жол берілмейді.

Превентордың тұрқысы 2 тік өтпелі тесігі және шпилькаларға арналған
цилиндрлі фланецтері бар болат құйма болып келеді. Шпилькалармен
бекітілу – превентордың биіктігін азайтуға мүмкіндік береді, алайда, АҚЖ
монтаждау кезінде шпилька осі мен фланецтердің тесігінің сәйкесітігін
қамтамасыз ететін дәлдікті талап етеді. Тұрқыда плашкаларды 18
орналастыруға арналған көлденең өтпелі аумақ бар. сыртынан бұл аумақ
жақтаулы 1 және 6 қақпақтарымен жабылады. Олар тұрқыға бұрандалармен 5
бекітіледі. Қақпақ пен тұрқы резеңкелі тығыздағыштармен 4 тығыздалады.
Плашкалардың превентор тұрқысына жабысып қалмауы үшін қысқы уақытта
бу жіберетін түтікшелер 15 орналастырылған. Қапақтың жақтаулы бетінде
шпилькалар арқылы гидроцилиндрлер 7 орнатылады.

Сурет1.1.3.3-Плашкалы превентор
Кесте 1.1.3.1-Ресейде өндірілген плашкалы превенторлардың сипаттамалары

Типтік өлшем Дпрох отв., мм Рр, МПА Д труб, мм Биіктік, мм Масса,кг
1 ППГ-180х210 180 21 33-114 310 700
2 ППГ-180х350 180 35 33-127 350 750
3 ППГ-180х700 180 70 33-127 400 1000
4 ППГ-230х350 230 35 33-168 350 900
5 ППГ-230х700 230 70 33-168 430 1500
6 ППГ-280х210 280 35 33-168 430 1000
7 ППГ-280х350 280 35 48-219 500 1400
8 ППГ-280х700 280 70 48-219 550 1700
9 ППГ-350х210 350 21 114-219 450 1500
10 ППГ-350х350 350 35 60-273 500 1700
11 ППГ-350х700 350 70 60-273 600 3000
12 ППГ-425х140 425 14 60-340 450 1300
13 ППГ-425х210 425 21 60-340 500 1800
14 ППГ-520х140 520 14 60-425 590 2100
15 ППГ-520х210 520 21 60-425 640 2400



13

*Дпрох отв - өту тесігінің диаметрі, мм;           Рр,- жұмыс қысымы;
Д труб, - превентор жұмыс істеуге есептелінген құбырдың диаметрі.

Плашкалар жиналған күйінде штоктың Г-тәрізді ойығына салынып,
превентор корпусына отырғызылады. Коллектордан 3 түтікшелер 19 арқылы
гидроцилиндрдің сыртқы аумағына айдалатын сұйықтық қысымынан
поршеньдер қарама-қарсы бағытта қозғалып, плашкалар превентордың кіру
тесігін жабады. Сұйықтықты цилиндрлердің ішкі аумағына айдаған кезде
плашкалар қозғалып, превентордың кіру тесігін ашады. Поршень штогы (8)
мен қақпақ (6) және гидроцилиндр (7) резеңке сақиналармен (4, 9, 13, 14)
тығыздалынады. Превентордың гидравликалық басқарылуы гидравликалық
жүйенің істен шығуы кезінде және превенторды ұзақ уақытқа жабу кезінде
бір әсерлі қол механизмімен алмастырылады. Қол механизмі шлицті
білікшеден 10 және поршеньмен шлицті жалғанған аралық бұрандалы
төлкеден 12 тұрады. Білікше карданның шанышқысы 11 және тартпа арқылы
скважинасағасынан қауіпсіз аймаққа шығарылған штурвалға жалғанады.
Білікшенің сағат тілі бойынша айналуы кезінде бұрандалы төлке тік сызықты
қозғалыс жасайды және поршеньді превенторлардың плашкалары тірелгенше
жылжытады. Превентордың есептік жабылу уақыты гидравликалық жүйені
қолданғанда 10 секунд, ал қолмен басқарылғанда 70 секундты құрайды.

Превентор плашкалары корпустан (3), ауыстырылмалы сына (17) және
резеңке тығыздауыштан құралған. Плашкалар құбырды қысу үшін –
құбырлы, құбырсыз скважинаны жабу үшін – тұтас және арнайы құбырды
кесу түрінде кездеседі.

Электрлі жетекті және бір бағытты жетекті превенторлар жасалған.
Бұдан басқа қосарланған превенторлар да қолданылады.

Әмбебап превенторлар (ПУ) Әмбебап превенторлар кең
мүмкіндіктерге ие. Әмбебап превенторлар бұрғыланатын мұнай және газ
скважиналар сағасын саңылаусыздандыру, бұрғылау тізбегін бұру және
құбырларды муфталарымен қоса тарту үшін қолданылады, яғни ол ППГ
превенторларына қарағанда мүмкіндіктері кең. ПУ тығыздалатын заттың
диаметрі мен геометриялық формасына тәуелсіз скважина сағасын
саңылаусыздандыра алады.
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Схема 1.2-Плашкалы превентердің белгіленуі

Тұрқы 14 тіреу фланеці және превенторды бекітуге арналған
шпилькалары 19, монтаждау-демонтаждау жұмыстары және тасымалдау
кезінде ілуге арналған құлақшалары 10 бар сатылы цилиндрлі формалы болат
құйма болып келеді.

Превентор тұрқысында тұтас сатылы поршень 9, резеңкелі-металды
тығыздағыш манжет 5 және сақтандырғыш төлке 14 орналасқан. Қиылған
конус тәріздес формасы бар тығыздағыш манжет поршеннің конусты
тесігімен байланысып қақпаққа 2 тіреледі.

Поршень мен манжет превентор тұрқысына орнатылып, тік бұрышты
бұрандамамен бұралған қақпақпен жабылады. Сұйықтықты Б аумағына
айдау кезінде поршень жоғары көтеріліп манжетті 3 қысады, ал ол өз
кезегінде осьтік тесікті жабады.

Превентор А аумағына қысым берілу кезінде ашылады, өйткені манжет
серпімді күштердің әсерінен кеңейеді.

Превентордың есептік жабылу уақыты 30-дан аспауы керек.
Превенторды ашуға қажет қысым:

РА . FА> РБ . FБ бұдан РА³>РБ×FБ/Fа(1.1.3.3)

Мұндағы:РА – аумағындағы сұйықтық қысымы;
РБ – скважинаның сағалық қысымы;
FА және FБ – А және Б аумағындағы поршень аудандары.
Үшкір ұштарымен зақым келтірмеу үшін бұрғылау құлыптары мен

муфталардың шеттері 180 егеледі.
Белгіленуі:ПУ-1 – 180 × 210.
Өту диаметрі мен қысымы: 180 × 210 – 140, 210, 350, 700 кг/см2 14, 21,

35, 70 Мпа.

Плашкалы превенторлар келесідей белгіленеді

ППГ – гидравликалық басқарылатын 
плашкалы превентор

180 х 210 – өту тесігінің диаметрі және қысым 
кг/см2
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Сурет 1.1.3.4- Әмбебап превентор

Айналмалы превенторлар бұрғылау барысында скважина сағасын
саңылаусыздандыруға арналған. Негізінен ол роторлы бұрғылау кезінде
қолданылады.

Айналмалы превенторлар тұрқыдан, қозғалмайтын патроннан және
айналмалы оқпаннан тұрады. Плашкалы және әмбебап превенторларға
қарағанда айналмалы превенторлардың айналатын оқпанға киіліп, өзінің
серпімділігмен және сағадағы қысыммен бұрғылау тізбегін қысатын манжеті
болады. Айналмалы превенторлар мұнай мен газға терең бұрғылауда кең
қолданыс тапқан жоқ.

Атқылауға қарсы жабдықты басқару превенторлар, ысырмалар,
және дроссельдер негізгі және көмекші пульттермен ашылып жабылады.
Негізгі пульт гидравликалық басқару станциясымен бірге скважина
сағасынан 10 м кем емес арақашықтықта орналасады. Меаникалық жетек
плакшкалы превенторларды жабу үшін қолданылады. Гидроаккумуляторға
май сорап арқылы айдалады. Гидроаккумулятордағы жұмыс қысымы 10 МПа
аспайды.

Кесте 1.1.3.2-Ресейде өндірілген әмбебап превенторлардың сипаттамалары
Типтік өлшем Өтутесігінің

диаметрі, мм
Жұмыстық
қысым, МПа

Тығыздалатын
құбырлардың
диаметрі, мм

Биіктік, мм,
кем емес

Масса,
кг

ПУ1-180х210 180 21 127 830 1 300
ПУ1-180х350 180 35 127 970 2 000
ПУ1-180х700 180 70 127 1200 6 000
ПУ1-230Х350 230 35 146 1170 3 300
ПУ1-230х700 230 70 146 1500 9 500
ПУ1-280х210 280 21 194 1050 2 700
ПУ1-280х350 280 35 194 1270 4 000
ПУ1-280х 700 280 70 194 1700 13 000
ПУ1-350х210 350 21 273 1200 4 400
ПУ1-350х350 350 35 273 1430 8 000
ПУ1-350х700 350 70 273 1900 18 000
ПУ1-425х140 425 14 340 1300 6 200
ПУ1-425х210 425 21 340 1420 8 200
ПУ1-520х210 520 21 426 1700 15 000
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Атқылауға қарсы жабдықтар превенторлардан, фланецтік
катушкалардан, жапқыштардан, өлшеу аспаптарынан, тізбектік бастан және
басқа майда жабдықтардан тұрады. Плашкенің түрлері де көп, құбырды
сыртынан қысатын плашкі немесе скважинаны түгел жабатын плашкі.

Қабат сұйықтары (газ, су, мұнай) өткізгіш қабаттардағы қабат қысымы,
скважина ішіндегі жуу сұйығы гидростатикалық қысымынан жоғары болған
жағдайларда,скважина ішіне ағып құйылуы мүмкін.Бұл скважина ішіндегі
жуу сұйығының тығыздығын жете қадағаламау, бұрғылау тізбегін
скважинадан көтеру кезінде, жуу сұйығының скважина ішіндегі деңгейінің
төмендеуі және жуу сұйығын жеткіліксіз газсыздандыру салдарынан болады.

Қабат сұйықтарының скважинаға ағып құйылу қарқыны қабат қысымы
мен скважина ішіндегі қысым айырмасына, скважина оқпаны маңындағы
учаскелердің өткізгіштігіне, қабат сұйықтарының қасиеттеріне байланысты
болады.

Сурет 1.1.3.5- атқылауға қарсы жабдықтар[9]

1.1.4 Бұрғылау вахтасында орындалатын нұсқаулық

Пайдалану құжаттамасы сағалық мұнай-газ кәсіпшілігі, бұрғылау,
геологиялық барлау және геофизикалық жабдықты монтаждау (бөлшектеу),
пайдалануға беру және пайдалану кезінде қауіпті (оның ішінде өрт-
жарылыс қауіпті) жағдайлардың тууын болдырмайтын талаптарды
(ережелерді) белгілейді, сондай-ақ жұмыс істеушіні қорғау құралдары мен
әдістерінің құрылымына кірмейтін пайдалану қажеттілігін анықтайтын
талаптарды қамтиды.

 Пайдалану құжаттамасы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде
мыналарды қамтуы тиіс:

      1) монтаждау (бөлшектеу), пайдалануға беру және пайдалану бойынша
көзделген барлық жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз ететін
жабдықтардың, құралдардың және керек-жарақтардың ерекшеліктерін;
      2) монтаждау (бөлшектеу) ережесін және қауіпті жағдай жасауға алып
келетін ықтимал қателіктердің алдын алу әдістерін;
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     3) оның техникалық қызмет көрсетуі мен жөндеу мақсаты бойынша
сағалық мұнай-газ кәсіпшілігі, бұрғылау, геологиялық барлау және
геофизикалық жабдықты пайдалану кезінде қолайлылық пен қауіпсіздікті
қамтамасыз ететін өндірістік үй-жайларда (өндірістік алаңдарда) сағалық
мұнай-газ кәсіпшілігі, бұрғылау, геологиялық барлау және геофизикалық
жабдықты орналастыруға қойылатын талаптарды, сондай-ақ үй-жайлар мен
алаңдарды сағалық мұнай-газ кәсіпшілігі, бұрғылау, геологиялық барлау
және геофизикалық жабдықтың құрылымына кірмейтін қорғаныс
құралдарымен жабдықтау жөніндегі талаптарды;
      4) шудың, дірілдің, сәуленің, зиянды заттардың, зиянды
микроорганизмдердің және қоршаған ортаға сағалық мұнай-газ кәсіпшілігі,
бұрғылау, геологиялық барлау және геофизикалық жабдықпен
генерацияланатын басқа қауіпті және зиянды өндірістік факторларды;
      5) пайдалануға беру тәртібі және қауіпті жағдайларға алып келетін
ықтимал қателіктердің алдын алу тәсілдерін;
      6) сыртқы әсерлердің (температураның, атмосфералық қысымның,
ылғалдылықтың, күн радиациясының, желдің, мұзданудың, дірілдің,
соққының, жер сілкінісінің, агрессивті газдардың, электромагниттік өрістің,
зиянды сәулелердің, микроорганизмдердің және тағы басқаларының)
шектес жағдайларын және сағалық мұнай-газ кәсіпшілігі, бұрғылау,
геологиялық 21 барлау және геофизикалық жабдықтың қауіпсіздігі
сақталатын өндірістік ортаның әсерін;
      7) қауіпті жағдай туындаған жағдайда (өрт-жарылыс қаупін қоса
алғанда) жұмыс істеушінің іс-әрекетін және оның жұмысының барлық
көзделген режиміндегі сағалық мұнай-газ кәсіпшілігі, бұрғылау,
геологиялық барлау және геофизикалық жабдықты басқару ережесін;
      8) жеке қорғаныш құралдарын пайдаланатын қызмет көрсетуші
персоналға қойылатын талаптарды;
      9) осы жағдайларда жұмыс істеушінің іс-әрекеті мен сапта тұрған
қорғаныс құралдарының істен шығуын дер кезінде табу тәсілдерін;
      10) техникалық қызмет көрсету регламентін және оның қауіпсіз
орындалу әдісін;
      11) қауіпсіздік талаптарына сәйкестікті сақтайтын сағалық мұнай-газ
кәсіпшілігі, бұрғылау, геологиялық барлау және геофизикалық жабдықты
тасымалдау және сақтау ережелерін;
      12) өрт жарылыс қаупін қамтамасыз ету ережесін;
      13) электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережесін;
      14) сағалық мұнай-газ кәсіпшілігі, бұрғылау, геологиялық барлау және
геофизикалық жабдықты немесе мақсаты бойынша егер ол қауіп төндіре
алатын болса, бөліктерін пайдалануға тыйым салуды;
      15) жұмыс істеушілерді оқытуға (тренажды қоса алғанда) байланысты
талаптарды, сондай-ақ жас және басқа шектеулерге қойылатын талаптарды;
      16) дезинфекция, газдан тазарту және залалсыздандыруды жүзеге асыру
кезіндегі қауіпсіздік ережелерін қамтуға тиісті.



18

Бұрғылауға жүйелі көзқарас. Скважинаны салу - күрделі
технологиялық процесс, оның ерекшелігі - негізгі технологиялық процестері
тереңдікте жүргізіледі. Бұл процестің нәтижесіне байланысты факторлардың,
олардың ықтималды сипаты мен нәтижесінде жер қойнауы туралы сенімді
ақпараттың болмауына байланысты жедел технологиялық шешімдер
қабылдауға әкеледі. Сондықтан бақылау әрекеттері көбінесе анықталмайды,
процестің нәтижесі ықтималды болады. Сонымен қатар, сәтті аяқталған
технологиялық пайдалану немесе процестің нәтижесі скважиналарды
бұрғылаудың кейінгі жұмыстарымен іс жүзінде жойылуы мүмкін. Мұндай
мәселелерді шешудің әдістемелік негізі - жүйесіз  талдау, бұл проблемаларды
шешудің ғылыми әдістері мен практикалық әдістерінің жиынтығы. Осыған
байланысты бұрғылау технологиясының жекелеген элементтерін жетілдіруді
технологиялық мәселелерді жүйелі түрде шешу қажет. Басқаша айтқанда,
скважинаны бұрғылаудың технологиялық процестерін құрама элементтердің
жиынтығы ретінде ғана емес, олардың құрамдас элементтерін, олардың және
қоршаған орта арасындағы қатынасты қамтитын жүйе түрінде қарастырған
жөн.

Соңғы 10-15 жылда бұрғылауда қолданылатын материалдар,
техникалық құралдар, технологиялар ауқымы едәуір кеңейді. Осының
арқасында технологиялық процестер мен олардың комбинациялары үшін
көптеген нұсқаулар бар. Оңтайлы шешімді таңдау үшін барлық маңызды
қатынастарды анықтау керек және осы негізде оның бөлігін ғана емес, бүкіл
бұрғылау жүйесінің шешімнін болжау керек. Скважиналардың сапасына күрт
жоғарылатылған талаптар, күрделі мәселелерді шешуге шектеулі уақыт пен
ресурстарды қолдану арқылы туындаған проблемалардың тереңдігі мен
масштабының ұлғаюы - мұның бәрі скважиналарды бұрғылаудың
технологиялық мәселелерін шешуге қажеттілікті анықтайтын маңызды
факторлар. Ол келесі негізгі ережелерге негізделуі керекСкважина - бұл тау-
кен өндірісі (жүйелік талдау тұрғысынан, тау-кен инженерлік жүйесі,).
Құрылым ретінде (жер қойнауын пайдаланушының өндірісінің негізгі
құралы) скважинаның өмірлік циклы бар, ол оның сапалық күйін өзгертудің
кезеңді жиынтығы болып табылады: жобалау, салу, пайдалану және жою.

Скважиналар көмірсутегі шикізатын өндіруге арналған табиғи-
техникалық кешеннің (жүйенің) бөлігі ретінде пайдалануға болады. Демек,
скважинаның сапасы осы жүйеде оның функционалды түрде қарастырылуы
керек және жалпы жағдайда қасиеттері мен жиынтығы және олардың
сәйкесінше күрделі көрсеткіштер ретінде ұсынылуы мүмкін:
функционалдылық (өндірістік) - скважинаның мақсатына (жұмыс мақсатына)
сәйкестігін сипаттайды; сенімділік - скважинаның белгіленген мақсатқа жету
қабілетін қамтамасыз ететін барлық параметрлердің белгіленген шектерінде
уақытында сақталуын сипаттайды қауіпсіздік - скважинажұмысының барлық
кезеңдеріндегі қауіптілік деңгейін сипаттайды; ресурстардың қарқындылығы
- және скважинаның жұмыс циклінің барлық кезеңдерінде ресурстарды
пайдалану деңгейін сипаттайды. Бұл күрделі қасиеттердің әрқайсысы дәйекті
көп деңгейлі бөліну (ыдырау) арқылы, сапасыздықтың бірыңғай
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индикаторлары түрінде саналып, күрделі және ең қарапайым қасиеттер тобы
ретінде ұсынылады.

Скважина - бұрғылау технологиялық жүйесі (БТЖ) қызметінің
нәтижесі (өнім) - реттелетін өндіріс жағдайында технологиялық процестерді
және скважиналарды бұрғылау жұмыстарын орындау үшін функционалды
түрде өзара байланысты технологиялық жабдықтардың, өндіріс
элементтерінің және орындаушылардың жиынтығынан тұрады. Бұрғылаудың
технологиялық жүйесін басқару. Өнімнің сапасын, тиімділігі мен өндірістің
тиімділігін жоғарылату жағынан ең үлкен нәтижеге жеке инновациялар емес,
өзара байланысты шаралар жиынтығы - сапа менеджменті әсер ететіні
белгілі. Сапа менеджменті жүйесі ұйымды басқару жүйесінің құрамдас бөлігі
болып табылады, ол сапаны бақылау саласындағы мақсаттарға сәйкес
нәтижеге қол жеткізуге бағытталған. Бұрғылау технологиялық жүйесінің
құрылымы мүдделі тараптардың қажеттіліктерін мен талаптарын
қанағаттандыру үшін 50 пайызын құрайды.

Мұнай мен газды пайдалану және барлау скважиналарын
бұрғылаушы. Кәсіби қызмет түрінің негізгі мақсаты:мұнай және газ
скважиналарын пайдалану және барлаумен бұрғылаудың технологиялық
процесін қамтамасыз ету.[3]

Кесте 1.1.4.1 -Бұрғылауды іске қосу-реттеу жұмыстары

Еңбек -
әрекеттері

Бұрғылау жабдығын реттеу және сынау
Сақтандыру құрылғыларын, блоктауларды, пневможүйелерді, зәкірлерді, бұрғылау
мұнарасының созылғыштарын
Байланыс құралдарының жай-күйін, авариялық сигнал беру мен авариялық
жарықтандырудың жарамдылығын тексеру
Бұрғылау мұнарасы мен мұнара жанындағы құрылыстардың техникалық жағдайын
монтаждаудан кейін тексеру
Шурф жабдығы
Бұрғылау қондырғысын пайдалануға беру алдында іске қосу комиссиясы анықтаған
ескертулерді жою бойынша жұмыстарды орындау.
Бұрғылау сорғыларын іске қосу, тоқтату және олардың жұмысын бақылау

Қажетті
дағдылар

Жүйенің жарамдылығын тексеру және жұмысқа дайындау бақылау, хабарлау және
байланыс
Жеке қорғаныс құралдарын қолдану
Авариялық өрт сөндіру құралдарын жұмысқа дайындау және тексеру дабыл,
газдануды бақылау құралдары
Блоктау мен сақтандыру құрылғыларының жарамдылығын орнату және тексеру
Техникалық құрылғыларды сынау және сынау
Шурф құбырларды тесу, түсіру және жабдықтау

Қажетті
білім

Жабдықты техникалық пайдалану, күтіп-ұстау ережесі
Сынау жөніндегі жұмыстардың ережелері, нұсқаулары және түрлері техникалық
құрылғыларды пайдалану
Шурф астында бұрғылау кезінде еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік
жөніндегі нұсқаулық
Геологиялық-техникалық наряд
Қолданылатын материалдардың шығыстар нормалары, жұмыс түрлеріне арналған
уақыт нормалары
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Кесте 1.1.4.2- Вахтаны қабылдау және тапсыру,
Іс-әрекеттері Алдыңғы ауысымнан ақпарат алу

Бұрғылау жабдығы мен бұрғылау құралдарының жұмыс жағдайын тексеру
және ақауларын жою
Өртке қарсы құралдардың, жеке қорғану құралдарының, газ-ауа ортасын
бақылау аспаптарының бар болуын, жұмысқа дайындығын тексеру,
ақауларын жою
Жұмыс орындарының жағдайын тексеру
Вахталық журналға вахтаны қабылдау-беруді ресімдеу

Қажетті дағдылар Бұрғылау жабдығының жай-күйін, жай-күйін талдау өртке қарсы құралдар
мен жеке қорғану

Кесте 1.1.4.3-Тереңдігі 4000 м-ге дейінгі мұнай және газ скважиналарын бұрғылау

Іс-әрекеттері
Бұрғылау бағанасының төменгі бөлігін құрастыру және бөлшектеу

Скважинаны бұрғылау (тереңдету)
Бұрғылау құбырларын ұзарту

Скважина оқпанын жуу

Кесте 1.1.4.4 -Құрылыстардың және (немесе) техникалық құрылғылардың
бұзылуына байланысты авариялардың алдын алу және оларды жою

Еңбек
функциясы

Наряд-рұқсат бойынша ОТ және газға қауіпті жұмыстарды жүргізу
Өрт дабылын жариялау
Адамдарды қауіпсіз жерге эвакуациялау
Тұтану объектілеріне электр энергиясын беруді тоқтату
Барлық қолда бар құралдармен жану ошақтарын жою өрт сөндіру

Еңбек
әрекеттері

Өрттің таралуына жол бермеу жөнінде шаралар қабылдау Көлік және жабдықтар
Скважина сағасындағы жұмыстарды тоқтату
Жарылыс болуы мүмкін аймақтан көшіру – және өрт қауіпті жабдықтар
Мұнай өнімдерінің (мұнайдың) және басқа да тез тұтанатын сұйықтықтардың
түсу көзі болып табылатын жабдықты ажырату
Ауадағы бу концентрациясын өлшеу
Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету
Скважина сағасын герметизациялау бойынша шаралар қабылдау
Қауіпті аймаққа кіре берісте "өту жолы" жол белгісін орнатутыйым салынған"
Барлық өндірістік бөлімшелердің алдын алу,
бұтада жұмыс істейтіндер
Шығырдың жүк көтергіштігін шектегіштің жай-күйін тексеру
Салмақ индикаторы көрсеткіштерінің дұрыстығын тексеру
Сақтандыру құрылғыларын тексеру

Бақылау сұрақтары
1 Технологиялық талаптарға нелер жатады?
2 Жер жыныстарының тереңдігіне бұрғылау қондырғыларымен қимасы

дөңгелек кен орнындағы қазба қалай аталады
3. Скважиналар диаметрі бойынша нешеге бөлінеді
4 Атындыға қарсы жабдықтар не үшін арналған?
5 АҚЖ құрамына құрамына қандай станция кіреді?
6 АҚЖ скважинаның қай жерінде орналасқан?
7 Превенторлар не үшін қолданылады?
8 Плашкенің қандай түрлерін білесіз?
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9 (АҚЖ) Қабат қысымы 10 м тереңдікке түскен сайын неше МПа
интенсивтілігімен өседі.?

10 Плашкалар жиналған күйінде штоктың Г-тәрізді қайда салынып,
превентор корпусына отырғызылады.

1.2. Бұрғылау процессінің құжаттамасы
1.2.1. Скважинаның жағдайын анықтау

Скважиналардың техникалық жай-күйін өндірістік-геофизикалық
бақылау - бұл құрылыстың аяқталуына дейін пайдалануға дейінгі бүкіл
кезеңдегі кезек күттірмейтін мәселе.

Геофизикалық әдістер корпусты цементтеу сапасын бағалау, пайдалану
кезіндегі скважинаның техникалық жағдайын бақылау, ақауларды анықтау
және локализациялау және олардың скважинаның жұмысына әсерін бағалау,
сұйықтықтың ағып кетуінің аралықтары мен жағдайларын анықтау, жөндеу
жұмыстары мен жұмыстардың сапасын тексеру үшін қолданылады.
Скважина осін және оның жұмыс жүргізетін аумағын анықтау.

Көлденең және тік жағдайда саңылаудың өзегінің қисайуын жоспарлау
графикалық түрде жүргізідеді. Саңылаудың жоспары инклинограмма деп
аталады.

Қисайған скважинаның жоспарын құру. Тік тегістіктегі дене
көрінісін меридиан жазықтығымен немесе геологиялық кесіндімен сәйкес
қабылдайды. Қырынан қарағандағы көрініс қисайған саңылау жоспары оның
өтуіне қарай орындалады. Инклинометриялық түсіру барлау саңылауының
құжатының міндетіне кіреді. Қисайған саңылаудың өзек нүктесінің орналасу
орналасу жағдайын анықтау саңылаудың қиылысу нүктесін үстінгі жер
қыртысының аспалы және жатқан пайдалы қазбасының қырымен немесе
жоғарғы қабаттағы геологиялық түйісумен үйлесуін табуға тіреледі.
Нүктелердің қиылысуын графикалық, аналитикалық және
графоаналитикалық тәсілмен жүргізеді.
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Скважина қисайған болып саналады, егер бір азимуттық тегістікте
тұрса, азимут өзегінің ауытқу өлшемі болмаса, оның алғашқы жағдайына
қарағанда ауытқу 8 – 100 аспаса.

Бірінші жағдайда, саңылау тік тұрғанда, орналасуы X Y саңылаудың
пайдалы кен орнымен түйісу нүктесі, орналасуы да X0, Y0, шығу тесігі (О),
инструментальді танудың нәтижесінде алынған.

Z белгісі шығу немесе кіру нүктесі (Zо) шығу белгісінен есептеу
арқылы алынады, (h) тереңдік маңызы аспалы немесе жатқан пайдасы кеннің
қырына дейін (сурет 1.2.1.2).

Екінші жағдайда, саңылау көлбеу тұрғанда, оның орналасу нүктесінің
қазбалы кен байлығымен қиылысу нүктесін анықтау үшін алдынала көлбеу d
табу керек, тік тұрған h саңылаудың өзегінің графикалық түрдегі көрінісін
(сурет 1.2.1.1) немесе анлитикалық.

Сурет 1.2.1.1- Қисайған скважинаның инклинограммасы

Тәжірибеде пайдалы кен байлықтарын 
саңылау арқылы барлау жасауда 
саңылаудың төрт түрлі жағдайда 
болатынын кездестіруге болады

көлбеу немесе 
аспалы түрі

бір азимуттық тегіс 
тікте қисаю

азимут бойынша 
немесе көлбеу 

тұрған жағдайдағы 
қисаю

тік тұрған жағдайы
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Сурет 1.2.1.2- Тік қалыптағы барлау скважинасы

d = d0 cos б0; h = d0 sin б0.                                                       (1.2.1.1)
d0 - саңылаудың көлбеу ұзындығы, шығатын тесіктен кіретін нүктеге

дейінгі
б0 – саңылаудың өзегінің көлбеу бұрышы.

Сурет 1.2.1.3- Кен байлығының скважинаның көлбеу орналасқан
нүктесімен қиысуын анықтауға

Көлденең көріністе d және саңылау өзегінің азимутын d0 үйлесудің
түйісуін анықтайды.

Xо = d cos; Yо = d sin (1.2.1.2)

X0 Y0 саңылау тесігінің орналасуы дәнекердің үйлесуіне қосылады.
Z0 белгісінен шығу тесігінен h маңызын есептеп шығарады, сонымен

саңылаудың орын алу кеңісті алынады (А нүктесі) немесе :

X = X0 + d0 cos б0 cos ;                                                         (1.2.1.3)
Y = Y0 + d0 cos sin.                                                                (1.2.1.4)
Z = Z0 – d0 sin б0                                                                    (1.2.1.5)

Үшінші жағдайда, бір азимуттың тегістікте саңылаудың майысуы
графика түрінде төмендегідей шешімін табады.

Белгілейміз:
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X0Y0Z0 – саңылаудың шығу тесігінің орналасуы.
0 – саңылау өзегінің азимут бағыты.
б0 - көлбеудің бастапқы бұрышы, оның астындағы саңылау;
d – саңылаудың шығатын тесігінің ұзындығы пайдалы кен байлығына

түйіскенге дейінгі.

а-саңылаудың қырынан қарағандағы көрінісі. d – саңылау өзегі
Сурет 1.2.1.4 - Бір азимуталды жазықтықта қисайған скважинаның осінің профилі

1, 2, 3 n нүктелері болсын саңылау өзегі бойынша (cурет 1.2.1.4 б), бір-
бірінен d1, d2 ара қашықтығында орналасқан, көлбеу бұрыштары б1, б2, ... бn

өлшенген, саңылау пайдалы кен байлығын А нүктесінде қиып өтті.
Қисайған скважинаның графигін (cурет 1.2.1.4 б) құрған кезде 1

азимуталды жазықтықта саңылаудың қырынан қарағандағы өлшемін және
саңылаудың өзегін есепке аламыз

Төртінші жағдайда, саңылау көлбеу түрінде, азимутқа қарай майысқан
болса, қырынан тұрғандағы көрінісін, жоспарды және нүктенің кен орнымен
орналасуын анықтау мынандай түрде жасалады.Тік жазықтықтан өтетін
алғашқы берілген саңылау бағыты оның қырының көрінісін өлшеген көлбеу
бұрыштар мен d1, d2, өлшеген нүктелердің ара қашықтығымен, dn (cурет
1.2.1.5) саңылаудың өзегінің көлденең түрдегі суретін табады және
майысуды өлшеген нүкте арасындағы оның кесінділерін.

Жоспарда (cурет 1.2.1.5) саңылаудың шығу тесігін белгілейді. Шығу
тесігінен азимут арқылы d1 кесіндісін алып қояды азимут арқылы алынған
нүктедең кесіндісінің көлденең көрінісін алады, оның азимуты мен көлбеу
бұрышы 1 нүктеде өлшенген. Әрі қарай азимуты арқылы сызық жүргізеді,
кесіндінің көлденең көрінісін 2 нүктемен шығарып қояды, саңылаудың кен
орнымен қиысу нүктесінің көрінісіне дейін.А нүктесінің орны ХА және YA

жоспарда сызба арқылы анықталады, ал ZA белгісін – саңылаудың өзегінің
көрінісі бойынша.
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а-саңылаудың қырынан қарағандағы көрінісі. d – саңылау өзегі
Сурет 1.2.1.5 - Кеңістік бойынша қисайған скважина осінің планы мен профилі

Саңылаудың кен орнымен қиысу нүктесінің орнын аналитикалық
тәсілмен былай анықтайды: Кесіндінің көлденең көрінісін есептеп алады,
арақашықтықтың жарты қосындысын кесіндінің көлбеу бұрышының
косинусына көбейтіп, саңылаудың өзегінің тік көрінісін кесінділердің
көлбеуі мен синустарының көбейтіндісінің қосындысы ретінде; кесінділердің
көлденең көрінісі мен олардың бағытының азимуты арқылы орналасуының
тұтастығын есептеп шығарады; орналасуды есептеп шығарған алгебралық
қосындыны саңылаудың шығу тесігінің орналасуына қосады және ХА мен YA

саңылаудың кен орнымен қиысу нүктесінің орнын табады.Бұл нүктені
белгілеу – саңылаудың өзегінің шығу тесігінің тік жағдайдағы көлемін
есептеу арқылы алынады.[7]

1.2.2 Скважжинаны бұрғылау кезінде кездесетін қиыншылықтар

Скважинаны пайдаланудың әрбір әдісінің тиімділігі, көп жағдайда
қолданыстағы табиғи шарттарға тәуелді. Сонымен қатар тау жыныстарының
физикалық қасиеттеріне, қабат параметрлеріне, қабат сұйықтарының
қасиеттеріне және скважинада газды сұйық қоспаларын көтеру үрдісі кезінде
олардың өзгеруіне және т.б. байланысты болады.

Қазіргі уақытта пайдалану әдісіне тәуелсіз скважиналардың жұмысына
әсер ететін қабаттардың геолого-геофизикалық сипаттамалары және қабат
сұйықтықтарының әсер ету дәрежесіне қатысты мұнай өндіретін
скважиналардың жалпы, біртұтас топтамасы жоқ. А.Н.Адонин тек штангілі
сораптармен жабдықтап, скважиналардың айқын топтамасын ұсынды.
Сондай-ақ автор бұл топтаманың пайдаланудың басқа әдістеріне өзгертусіз
қолданылуына болмайтынын көрсетеді.

Қазіргі уақытта олардың пайдалану әдісіне қарамай, мұнай
скважиналарының жалпы топтамасын берудің жеткілікті мәліметтері белгілі.

Топтамаға скважина жабдықтарына немесе олардың оқшау
бөліктерінің жұмысына табиғи шарттардың әсері принципке негізделуі керек.
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Осы категориялардың әрқайсысында таза мұнайдан бастап және үлкен
дәрежедегі сулану 98-99% жетті,сулану дәрежесімен ерекшеленетін
скважиналар тобы болуы мүмкін. Сондай-ақ скважиналар бағананың әртүрлі
қисаю дәрежесіне қарай вертикальды, оның ішінде қиғаш бағытталған
скважиналар (теңіз скважиналарыы арасында) кездеседі.

Скважинаны қалыпты деп скважинадан берілген мөлшерде сұйықты
стандартты скважиналық жабдықтармен алу мүмкіндігі қабылдауында
қарапайым фильтрмен жабдықталған және арнайы қондырғының көмегінсіз
немесе арнайы құралсыз, сонымен қатар қиындататын факторларды
ескермейтін скважинаны айтамыз.

Қалыпты скважиналарды пайдалану үрдісінде ұзақтық үздіксіз жұмысы
үшін құмның шығуы, парафин мен тұздың қалыптасуы, коррозия және т.б.
байқалмауы керек. Құрамында газы жоқ сұйықтықты айдау минимумынан
немесе түсіру тереңдігінен аспауы керек.

Газ бөліну тек мұнайлы сорапты өндіру кезінде жер асты
жабдықтардың жұмысына кедергі келтіреді. Басқа пайдалану тәсілдерінде
(фонтанды, компрессорлы, плунжерлі лифт) ол сұйықтың көтерілуіне
қолайлы септігін тигізеді.

Газ бөлінетін скважиналар деп – штангілі сораппен жабдықталған,
қалыпты скважинадан келесідегідей белгілерімен ерекшеленеді:

1.Скважина сорап арқылы қолданылады бұл жағдайда сораптың толу
коэффициенті 1-ден көп, штангілік скважина сорабы арқылы газды олардың
қабылдауында барлық берілген сұйық көлемін алуға болады

2. Сорапты сұйық деңгейін едәуір терең түсіруге болады, мұнда толу
коэффициенті есептеуге жуықтайды немесе төмендейді.

Құм түзілетін скважиналар деп – өнімінің құрамында құм болатын
(1-2% көлемінде және одан да көп) скважиналарда түптік құм тығындардың
пайда болуы пайдаланудың әрбір тәсілінде кездеседі: сорапты, газлифтілі
және фонтанды. Патронды және аспалы тығындар едәуір аз кездеседі.

ШСК- мен жабдықталған скважиналардың кейбір коллекторларында
құмның әсерінен ақаулар пайда болады. Штангілі сораппен құрамында құмы

Барлық мұнай өндіретін скважиналарды олардың өнімдерінің 
құрамы мен қасиеттеріне байланысты келесідегідей 

категорияларға бөлуге болады

Коррозиялық

Құм түзілетін Тұз бөлетін

Газ бөлінетін

Парафин бөлетін
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бар сұйықтықты айдау плунжердің төлкенің, клапандардың және сораптың
басқа да түйіндерінің тез тозуына, цилиндрде плунжердің сыналауына және
сұйық берілуінің тоқталуына әкеп соқтырады.

Мұндай скважиналарда құмның шығуымен күресу газлифт фонтанды
скважиналарға қарағанда едәуір күрделірек. Бұл штангілі сорапты қондырғы
конструкциясы бойынша құрамында құмы бар сұйықты көтеруде нашар
екендігіне себепші болады.

Тұз бөлетін скважиналар – деп, сұйықты көтеру кезінде
скважиналардың және сағалық жабдықтар кеңістігінде өнімнен әр түрлі
тұздар бөлінетін және шөгетін скважиналарын айтамыз. Бастапқыда бөлініп
шыққан кіші қатпар біртіндеп үлкейе түседі, скважинадан сұйықтық
берілуінің азаюына, кейінен көтергіш құбырлардың қимасы кішірейіп,
скважина жұмысының тоқтауына әкеп соқтыратын.

Парафин бөлетін скважиналар деп – скважинаны пайдалану үрдісі
кезінде құбырларда штангілер мен скважиналық жабдықтардың басқа да
бөліктерінде тұнып, өніммен бірге парафин кристалдары бөлініп шығатын
скважинаны айтады. Парафиннің бөлініп шығуын болдырмау үшін арнайы
жонғыштар немесе басқа да әдістер қолданылады, ал қалыптасқан парафин
қабатын жою үшін жер асты жабдығын бумен, электрқыздырғыштармен,
ыстық сұйықпен (мұнай, конденсат және т.б ) қыздырады.

1.2.2.1 Сурет сорапты компрессорлық құбырдың парафинмен бітелуі

Коррозиялық скважина деп – скважинаға түсірілетін скважиналық
жабдық (құбыр, сораптар, штангілер т.б) үздіксіз жұмысының мерзімі
қалыпты скважиналардағы сипаттамасы бойынша ұқсас жабдықтардың
қызмет ету мерзіміне қарағанда едәуір төмен ( 30-40 % тен көп). Бұған себеп
коррозиялық ортаның әсері ( өнім құрамында күкіртсутектің немесе
агрессивті заттардың болуы).
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1.2.2.2 Сурет тізбектердің коррозияға ұшырау

Коррозия жабдықтың қызмет ету мерзімінің төмендеуіне әкеледі
(құбырлар, сораптар, штангілер және т.б.) және муфталық жалғану
жерлерінен сұйықтың ағып кетуіне, құбырлардың, штангілердің үзілуіне
себепшісі болады.

Аталған әрбір категориядағы скважиналар үшін олардың өнімдерінің
сулану дәрежесінің үлкен мәні бар. Сонымен қатар ескеретін бір жәй, кейбір
скважиналар бір мезгілде бірнеше категорияларға жатуы мүмкін (қалыпты
скважиналардан басқалары) мысалы, құм шығара тұра, парафин де бөледі
және агрессивті коррозиялық ортасымен ерекшеленеді. Уақыт өте келе,
скважиналар бір категориядан екінші категорияға ауысуы мүмкін. Қалыпты –
құм шығарғыш скважинаға, газ бөлетін – қалыпты скважинаға және т.б.

Скважина түбіне табиғи жолмен құмның келіп түсуі толық тоқтаған
кезде немесе өндірілетін сұйық коррозиялық қасиеттерін жоғалтқан жағдайда
ғана скважиналардың қалыпты скважинаға ауысуы орындалады.

Скважиналарды жөндеу жиілігі және олардың салыстырмалы жұмыс
ұзақтылығы мұнай өндіру кәсіпшілігінің өндіру технлогиясы және
ұйымдастыру жағдайын сипаттайтын белгілі көрсеткіштермен бағаланады.

Скважиналардың салыстырмалы жұмыс ұзақтылығы пайдалану
коэффициентімен Кэ бағаланады. Пайдалану коэффициенті Кэ –дегеніміз
скважина жұмысының жалпы уақытының (тәуләкпен) Тi анализденген
кезеңдегі (жыл, квартал, ай) жалпы күнтізбелік уақытқа Ткi қатынасы,
сонымен,                              

                                       Kэ=Ti ÷Tк                                            (1.2.2 1)

Скважиналардың пайдалану коэффициенті 0,95-0,98 шектерінде
өзгереді.

Әртүрлі пайдалану тәсілдері: фонтандлы,сорапты (БОТЭС, ШТС),
газлифтілі әртүрлі пайдалану коэффициенттерімен Кэ сипатталады, өйткені
оларды жөндеуге байланысты тоқтаулар, жабдықтардың күрделігі, оның
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сенімділігі, ұзақмерзімділігі және басқа да пайдалну шарттарына байланысты
болады. Әдетте ең үлкен пайдалану коэффициент Кэ –ол фонтанды
пайдалануда, ал ең кіші Кэ – ол штангілі сораптармен скважинаны
пайдалануда. Осы себептерден Кэ әрбір пайдалану тәсілі үшін жеке формула
бойынша анықталады.

Бірақ, бұл жағдайда Кэ пайдалану коэффициенттің жалпы мөлшері
пайдалану техниканың нақты жағдайын көрсетпеуі мүмкін. Мысалы,
пайдалану крэффициент Кэ, механикаландырылған скважиналар қорының
жұмысын жақсартудан емес, фонтанды скважиналар қорының өсуінен артуы
мүмкін. Әдетте, механикаландырылған скважиналар қорының Кэ, мөлшері
0,95-0,97 құрайды және де соңғы жылдары батырмалы ортадан тепкіш электр
сорап (БОТЭС) жабдықталған скважиналардағы Кэ пайдалану коэффициенті
штангалық терең сораптар (ШТС) жабдықталған скважиналардағы Кэ

пайдалану коэффициентіне қарағанда неғұрлым жоғары, өйткені БОТЭС-ң
сапасы, оларды жөндеу жолдары жақсарған. Скважинаны пайдаланудың
геологиялық және технологиялық жағдайлары, мысалы, құмбөліну, сулану,
скважина өнісінде қатты корреляцияланатын заттардың (көмірсутек, жоғары
минерализация) болуы, тұздар мен парафиннің түзілімдері пайдалану
коэффициенттеріне үлкен әсерін тигізеді. Сондықтан, бір пайдаланеу тәсілі (
мысалы штангілі терең сораппен) үшін Кэ пайдалану коэффициенті әртүрлі
аймақтарда немесе кен орындарды әртүрлі болады.

Қалыпты скважинадан ауытқуы мұнай скважиналарының пайдалану
кезінде қиындықтар туғызады. Осылайша мұнай, мұнай-газ және
газконденсатты скважиналарды пайдалану кезінде өндірілетін
скважиналардың өнімінің құрамында құмның, парафин, күкіртті сутек,
гидраттар және тұздардың болуы әдетте жөндеу және қалпына келтіру
жұмыстарымен байланысты қиыншылықтарды туғызады.

Гидрометерологиялық шарттар үшін дер кезінде скважина жұмысын
тұрақты ету шараларын және кедергісіз орындау үшін қолданылады.

Алғаш рет біздің елде құрамында H2S көп мұнай фонтондарының
алдын-алу практикасында гидроцилиндр жүйесі жасалынып қолданылды.
Осы жүйенің көмегімен жанатын фонтанға лақтыруға мүмкіндік беретін
қондырғы орнатылды. 11- дюймді трубаның механикалық фланцында
флюидті жіберген кезде өртеніп, ол сумен өшіріліп алынды. Жергілікті уақыт
бойынша 23.30 минутта 16 сағаттан кейін превенторының жинау
жұмыстарын өткізу толық бекітілді. Превенторлар жылу сәулесінен
алюминий қабықшасы арқылы қорғалып, барлық жабдықтар таңертеңге
дейін салқындатылуға қалдырылды. Фланецті қосылыстар мен
превенторлық жинау жұмыстарын бекіту жұмыстары жалғастырылды,
жалын трубасы мен колона аралық кеңістіктегі қысымды өлшеуге арналған
монометрлерді орналастырды, тартқыштардың үш блогы даярланды. [2]
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1.2.3 Скважинаның режимдік – технологиялық картасы

Режимдік-технологиялық карта бұрғылау бригадасына 
бұрғылаупроцесін жүргізуде көмек беруші басты құжаттардың бірі. Ол
геологиялық-техникалық наряд ұсыныстарын дәлелдеу үшін жасалады.
Қашау жұмыс көрсеткіштері бойынша бұрғылау жылдамдығын
жоғарылататын, бұрғылау режимі жобаланады.

Скважина бұрғылау процесін бақылау үшін бұрғылау гарфигі
тұрғызылады.

Ордината осіне скважина тереңдігіне сәйкес қашау өтімділігі (м),
абциса осіне бұрғылау уақыты(тәулік) түсіріледі. Технологиялық карта (ТС)
скважиналарды бұрғылау және құрылыс алаңдарында траншеялар мен
шұңқырларды бекіту үшін болат құбырларды батыру үшін жұмыс жасау
үшін жасалады. Технологиялық карта қарастыратын жұмыс көлеміне
мыналар кіреді:
 аумақты жоспарлау;
 құбырлар мен бұрғылау учаскелерінің геодезиялық бұзылуы;
 қондырғыны бұрғылау алаңының үстінен орнату;
 бірінші ротаны орнату;
 скважинаны бұрғылау;
 реттік аугерді құрастыру;
 ажыратқышы бар көтергіштер;
 корпустық болат құбырларды батыру;
 жұмыс барысында машинаның қозғалысы.

Технологиялық карта жұмыс өндірісінің жобаларын (PPR) құруға және
жұмысшылар мен инженерлерді өндірісті және жұмысшылардың еңбегін
ұйымдастырудың ережелерімен таныстыру үшін арналған. Технологиялық
картаны белгілі бір объектіге және құрылыс жағдайына байланыстыру
кезінде жұмыс өндірісінің сызбалары, жұмыс көлемі, еңбек шығындарының
есебі, құрылғылар мен механикаландыру құралдары көрсетілген.

Технологиялық карта еңбекті ғылыми ұйымдастыру әдістері негізінде
жасалады және объектіде жұмыс өндірісі мен еңбекті ұйымдастыруға
арналған жобаларды әзірлеу кезінде пайдалануға арналған.

Карта V тобы топырақтарында BTS-150 бұрғылау машинасымен
жарылыс саңылауларын бұрғылау үшін жасалды, оның құрамында 50 - 70%
(көлемімен) гранитті гнейс тастарынан тұратын, көлемі 0,3 - 1,5 м дейін
цементтелген құмдақтар, сонымен қатар қиыршық тастардың, қиыршық
тастардың ұсақ қоспалары ұсынылған. және қиыршық тастар Картадағы
скважиналардың тереңдігі 3,4 м дейін қабылданады, скважиналардың
диаметрі 150 мм,скважиналардың үлгісі 2,8 × 3,2 м. Ағын сұлбасы келесі
операцияларды қамтиды: скважинаны үрлеу арқылы бұрғылау, бұрғылау
кезінде бұрғылау қондырғысын құру, бұрғылау кезінде бұрғылауды көтеру
және бөлшектеу, бұрғылау машинасын скважинадан өз орнына скважинаға
жылжыту, скважинаның осі бойымен орнату, басында машинаны тексеру
және соңында тазарту ауысымдар, ұсақ жөндеу жұмыстары және машинаны
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майлау, машинаны жарылыс қаупі бар жерге ауыстыру және оны жұмыс
орнына қайтару. Барлық механизмдер мен құралдар жұмыс орнына алдын-
ала жеткізілуі керек. Қабаттарда бірқатар скважиналарды бұрғылау үшін
еңбек шығындарының есебі және жұмыс кестесі жасалады. Бір қатардағы
скважиналар саны - 120. Жолдар саны - 6. Бұрғылаудың жалпы көлемі - 408
м. Технологиялық картаны қолдану кезінде жергілікті тау-кен-геологиялық
жағдайға және жұмыс көлеміне байланысты барлық өзгерістер жасалуы
керек. Өндіріс процесінің нұсқаулықтары. Бұрғылау жұмыстарына
қондырғыны мұқият орнату қажет. Бұрғылау уақытының көп бөлігі бұрғылау
білігінің қысқаруы мен айналу жылдамдығының төмендеуімен орындалатын
қатты жыныстардың қосындыларын жүргізуге жұмсалады. Тапсырманы
алғаннан кейін бұрғылаушылар машина мен компрессорды сыртқы
тексеруден өткізеді, машинаны құдыққа жылжытады. Машинаны көлденең
күйге келтіргеннен кейін скважинаны бұрғылау басталады. Скважинаны
бұрғылау аяқталғаннан кейін бұрғылау бағанасы көтеріліп, бөлшектенеді,
бұрғыланған скважинаның параметрлері өлшеніп болғаннан кейін, келесі
скважинаға ауыстырылады.[7]

1.2.4 Скважинаның геологиялық – техникалық наряды

Скважина құрылысын іске асырудағы негізгі құжат техникалық
жобамен смета болып саналады. Скважиналардың атқаратын қызметіне 
қарай жеке немесе топтық техникалық жоба жасалады. Жеке техникалық 
жобалар бойынша тіректік, параметрлік, арнайы скважиналар және бірінші 
үш барлау скважиналар құрылысы жүргізіледі. Қалған барлау скважиналары 
және пайдалану скважиналары топтық техникалық жобалар бойынша
жүргізіледі. Топтық жобалар кен орнында бұрғылау мақсаты, жобалық
тереңдігі, конструкциясы, бұрғылау тәсілдері, бұрғылау түрі бірдей
скважиналар бұрғыланатын жағдайларда жасалады. Техникалық жобаларды  
мұнайгаз өндіру кәсіпорындарының тапсырмасы бойынша арнайы жобалау
институттары жасайды. Скважина құрылысының мерзімі нормативтік–
анықтамалар бойынша есептелінеді. Олар "Бұрғылаудағы құрылыс-монтаж
жұмыстарының бірыңғай нормасы", "Мұнай, газ скважиналарын  
бұрғылаудағы бірыңғай уақыт нормасы", "Барлама, құрылымдық-іздеу
скважиналарын бұрғылаудағы бірыңғай уақыт нормасы. "Техникалық
жобаның негізгі қосымшалары смета, геологиялық-техникалық наряд,
скважина профильдері (көлбеу-бағытталған скважиналар үшін). Скважина
құрылысының сметасы әр жобаға жасалады. Онда скважинаның жалпы құны
анықталады. Смета скважина құрылыс циклының негізгі кезеңдеріне
сәйкескелетін төрт бөлімнен тұрады: 1- бөлім. Скважина құрылысына
дайындық жұмыстар. 2-бөлім. Бұрғылау қондырғыларын монтаждау және
дементаждап тасымалдау. 3-бөлім. Скважинаны бұрғылау және бекіту. 4-
бөлім. Скважинаны өнімділікке сынау (немесе скважинаны игеру).
Жоғарыда аталған тараулардан бөлек кәсіптік-геофизикалық жұмыстар
шығыны жеке статьямен беріледі. Сметаға негізгі цикл кезеңдерінің құны
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көрсетілген алты сметалық есептеу беріледі. Сметаны жасау үшін
техникалық жоба материалдары, "Мұнай газ скважиналарына арналған
ірілендірілген сметалық норма анықтамасы", "Мұнайгаз скважиналары
құрылысына арналған аймақтық баға прейскуранты", материалдар мен
қондырғылар көтерме бағасының прейскуранттары, құрылыс
материалдарының жергілікті нормалары қолданылады.

Бұрғылау бригадасы скважина құрылысын бастар алдында-гелогиялық-
техникалық наряд, режимдік технологиялық карта және бұрғылау
жұмыстарын жүргізу нарядын алады. Геологиялық-техникалық наряд (ГТН) 
– бұрғылау бригадасы жұмысының оперативтік жоспары болып саналады. Ол 
техникалық жоба негізінде жасалады. Геологиялық-техникалық наряд екі
бөлімнен тұрады: геологиялық және технологиялық. Геологиялық бөлімде
кен орны қабаттарының аттары, таужыныстары литологиясы, керн алу,
шиеленіс аралықтары, скважина конструкциясы, цемент ерітіндісінің
көтерілу биіктігі, электрометрлік және басқа да зерттеу жұмыстары
жүргізілетін аралықтар беріледі. Технологиялық бөлімде бұрғылау
аралықтары бойынша қашаудың түр-өлшемдері, саны, бұрғылау
режимінің параметрлері, жуу сұйықтарының параметрлері, тәл жүйесін
жабдықтау түрі, бұрғылау тізбегінің жинағы, бұрғылау тізбегін көтеру
жылдамдықтары, шегендеу тізбектерін түсіру алдында скважина оқпанын
өңдеу аралықтары химиялық реагенттер аттары беріледі.

Қиманың геологиялық сипатын, геологиялық және геофизикалық
зерттеулер міндетті түрде жүргізілуі тиіс кешенін, бұрғылау технологиясын
және жуғыштау сұйығының сапасын, скважина конструкциясын тексермелеу
және теспелеу нүктелерінің ара қашықтығын аныңтайтын скважинаны
бұрғылаудың ең басты жобалау құжаты. Скважиналарды құру жобасы мына
ережелерге негiзделедi:

- скважиналарды бұрғылау скважиналарды құрудың топтастырылған
немесе жекеше техникалық жобасына сәйкес атқарылады; - техникалық
жоба, скважиналарды құру үрдiсiн реттейтiн негiзгi құжат болып табылады.
Техникалық жобалар отандық және шет елдiк ғылыми-зерттеу және жобалау
институттарымен жасалады, белгiленген тәртiппен мемлекеттiк органдармен
келiсiмделедi. Жобаларда өнiмдi қабаттарды сапалы ашу, скважиналарды
бекiту және оның сенiмдiлiгi, игерудiң жобалық құжаттарының
технологиялық талаптарының барлығының орындалуы қарастырылады;

- скважиналарды құруды жобалағанда барлық негiзгi жұмыс түрлерiне
және қоршаған ортаны қорғауда қолданылатын нормативтiк құжаттар
басшылыққа алынады. Технологиялық жоба, геологиялық барлау
жұмыстарының және кен орнын игерудiң технологиялық жобасы (пiшiнi)
негiзiнде жасалған скважинаны құру жобасына тапсырыс негiзiнде жасалады.
Жобалауға қажет алғашқы мәлiметтердің толықтығына және сенiмдiлiгiне
тапсырысшы, ал жобалық құжаттардың сапасына жобалық ұйым
жауапкершiлiктi болады;
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- лицензияға сәйкес скважиналарды құру, мердiгер бұрғылау ұйымы
мен мұнай газ өндiретiн ұйым - тапсырысшы арасындағы келiсiм негiзiнде
атқарылады;

- жұмыстың сапасын арттыру және қауіпсiздiгiн қамтамассыз ету
мақсатында жобаға өзгерiстер Өкiлеттi мемлекеттiк органдардың Қазақстан
Республикасының табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау
Министрлiгiнің, Энергетика, индустрия және сауда министрлiгiнің,
мемлекеттiк қадағалау органдарының талаптары арқылы енгiзiледi;

- жобаның орындалуын қадағалау тапсырысшыға және жобалық
ұйымға жүктеледі, скважинаны құрудың сапасы және жобаны орындау
жауапкершiлiгi бұрғылау ұйымына жүктеледi. Барлық дәрежедегi
скважиналарды бұрғылау қолданылатын ережеге және нормаға (саладағы
және ұйымдағы) сәйкес атқарылады. Егер олар Қазақстандық талаптардан
төмен болмаса және оларға қайшылық жасамаса скважиналарды құру кезiнде
шет елдiк нормативтер қолданылуы мүмкiн. Скважиналарды құрудың барлық
операциялары жобалау институтымен жасалған режимдiк-технологиялық
құжаттардың талаптарына сәйкес, міндеттi түрде құбырлардың сағасы мен
түбiнiң орналасуының, олардың жобалық жағдайларына сай болуын
қамтамасыз ету үшiн маркшейдерлiк-геофизикалық жұмыстардың
жиынтығын жүргiзу арқылы атқарылуы мiндеттi. Бұрғылау тәсiлдерi және
оларға сәйкес бұрғылау дiңгектерi, үгiтпелер, бұрғылау режимi, бұрғылау
ертiндiсiнiң түрi және құрамы технологиялық регламентте анықталады.
Игерiлген кен орындарында әртүрлi қысымдық өнiмдi қабаттарды ашу
тәсiлдерi ескерiледi және негiзделедi. Игеру жобасында көрсетiлген бұрғылау
технологиясы ұсыныс ретiнде қабылданады.

Бұрғылау ерiтiндiсiнiң мөлшерi техникалық жобада анықталады.
Жоғары газдық факторы және өте жоғары қабаттық қысымды мұнай, газ
және газконденсаттың скважиналары, бұрғылаудағы айналмалы жүйе -
арнайы құрылғылар арқылы бұрғылау ертiндiсiн үзiлiссiз газсыздандыруды
ескередi. Құрамында күкiрттi-сутек мөлшерi көп, қимасында тұз бар, өте
үлкен қысымды және жоғары температуралы кен орындарында скважинаны
құру келесi талаптарға сәйкес жеке немесе топтастырылған техникалық
жобаларда ескеріледi:  мұнай кен орнын барлау жобасында;  мұнай, газ
немесе газконденсат кен орнын игерудiң технологиялық пiшiнiнде
(жобасында); Құрамында алты пайыздан артық күкiрттi-сутегi бар кен
орындарында скважиналарды бүрғылау, құрамында күкiрттi-сутегi және
басқадай заттар бар кен орындарын мұнай, газ және газконденсаттық кен
орындарын бұрғылауды жүргiзгенде жұмысты қауiпсiз жүргiзу Қазақстан
Республикасының төтенше жағдайлар жөнiндегi Агентствосының
нұсқамаларына сәйкес және осы мақсатта жұмыс атқаратын жобалық
ұйымдарға мiндеттi, құрамында күкiрттi-сутегi бар теңiздегi кен орындарын
барлау және игеру кезiнде қоршаған ортаны қорғау және техника қауiпсiздiгi
жөнiндегi талаптарға сәйкес атқарылады. Скважинаның құрылымына қажет
кеңiстiгi және ұзындықтағы құбырлар сыртын цементтеу, скважина
маңындағы өнiмдi қабат аумағының жабдықтары және скважина сағасының
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жабдықтарынан құралады. Скважина құрылымы оны бұрғылау және
пайдалану кезінде тұрақтылықты, технологиялықты және қауiпсiздiктi
қамтамасыз етуге мiндеттi, сонымен қоса: -скважиналарды пайдалану
үрдісiнде игерілетін діңгектердiң ұтымды диаметрi және түптiң құрылымы
арқылы объектiнiң өнiмдiлiгiн барынша толық пайдалану;
-скважиналарды пайдалану режимiнде қабаттарға жобаланған әдiстердi
қолдану, немесе қабаттардың табиғи режимiн пайдалану арқылы ұтымды
тәсiлдермен жабдықтарды пайдалану мүмкiндiгi;
- скважиналарды құру және пайдаланудың барлық кезеңiнде жұмысты
қауiпсiз және күрделенусiз жүргiзу;
- ашылатын қимаға қажет тау-кендiк-геологиягиялық мәлiметтердi алу;
-скважиналардың бекiтуiнiң берiктiгi және ұзақ мерзiмдiгi, бекiту
құбырларын алу тығыздығы және сұйықты деңгейлердiң бiр-бiрiнен және
жер бетiнен оқшаулануы арқылы қоршаған ортаны қорғау;
-скважина дiңi және бекiту құбырларының мөлшерiн барынша жетiлдiру
скважиналарды пайдалану кезiнде ремонттық және зерттеу жұмыстарын
жүргiзу жағдайлары;
-бөлу клапандарын, пакерлiк және басқа құрылымдарды қондыру мүмкiндiгi.
Газлифтiк тәсiлмен игеруге бағытталған скважиналардың құрылымы, газдық
скважиналардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес болуы міндеттi.
Ыстық су, бу және газ айдайтын құбырлардың құрылымы игерудiң жобалық
құжаттарында және скважинаны құру жобасында негiзделедi. Дәлелденген
өнiмдiлiктi мүнай, газ және газконденсат кен орындарындағы барлау
скважиналарының құрылымы оларды игеру талаптарына сай болуы мiндеттi
Скважиналардың діңi скважиналардың мақсатына, бұрғылаудың
геологиялық-техникалық мүмкiндiктерiне, жер бетi және қорғандық аумаққа
байланысты жобаланады. Өнiмдi қабатта тiк дiңді жайпақталған көлбеу
скважиналары қолданылады. Дiңi көлбеу скважиналар, оларды пайдалану
мақсатына және бұрғылаудың нақты геологиялық-техникалық жағдайларына
байланысты жобаланады. Скважинаның көлбеу бағытталған дiңi, бұрғылау
құбырларының соңы, бұрғылау режимiнiң көрсеткiштерi, скважина дiңiн
тереңдету қарқыны және басқа шаралар жиынтығы келесi мәлiметтердi
қамтамасыз етуге мiндеттi:
     - бұрғылау жұмыстарының технологиясы және бұрғылау техникасының
ахуалына сәйкес скважинаны жобалық тереңдiкке дейiн күрделенусiз
жеткiзу;
     - уақыттың және қаржының төмен көлемiнде скважинаны сапалы құру;
     - түптiк тiк бағыттан ауытқуының, белгiленген бағыттан ауытқуының
мүмкiн шегiн қамтамасыз ету;
      -скважина дiңiнiң қисаюуы деңгейден аспауы;
     - бұрғылау құбырларының және бекiту құбырларының, сонымен қоса жер
асты жабдықтарының еркiн өтуi;
     - бекiту құбырларының егелуiне, науалануына, аспаптардың және
геофизикалық аспаптардың сынамаларына жол бермеу.
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Өнiмдi қабаттардағы жайпақ скважиналардың дiңi, кен орнына жайпақ
скважиналарымен игеру жобаларында негiзделедi. Дiңi жайпақ
скважиналарды бұрғылау, барлық геофизикалық зерттеулер кешенiн
атқаруды қамтамасыз ететiн жеке техникалық жобаға сәйкес жүргiзiледi. Жер
бетiндегi құрылымдар және скважина сағасының жабдықтары скважинаны
құру кезiнде нақты геологиялық-техникалық жағдайларға сәйкес бұрғылау
жағдайларымен байланыстырылады. Бұрғылау кондырғысын таңдау,
бұрғылау құбырларының немесе бекіту құбырларының ауадағы үлкен
салмағының iлмекке түсiрiлетiн жұмыстық салмағына сәйкес таңдалынады.
Iлмекке түсетiн есептелмеген салмақ бұрғылау құбырларының аумағы
салмағынан кем дегенде 40 процент артық болуы мiндеттi.

Бұрғылау ертiндiсiн механикалық, тазалаусыз скважиналарды
бұрғылауға тиым салынады. Жетекшi және аралық құбырларды
қондырғаннан кейiн, егер оларды келесi төмен құбырларды қондырғанға
дейiн газдық, газконденсаттық, сонымен қоса мұнайлық немесе сулық
деңгейлер ашылу мүмкiндiгi болса, скважина сағасы превенторлық
қодырғылармен жабдықталады. Превенторлық қондырғыларды,
манифольдардьң (дроссельдiк сызықтар және тұншықтырғыштар),
гидробасқару станцияларын, дроссельдеу пульттерiн және траптық-факельдiк
қондырғыларды таңдау нақты тау-кендiк геологиялық жағдайларға тәуелдi
келесi технологиялық операцияларды атқаруға қолданылады:

- скважина сағасын түсiрiлген бұрғылау құбырларында және оларсыз
тұйықтау; скважинадан флюидтердi қабылдаған технология бойынша жою;
төменгi превентарды жатқаннан кейiн бұрғылау құбырлары плашкаға iлу
бұрғылау құбырларының кесiлуi тұйықтау кезiнде скважинаның жағдайын
бақылау; бұрғылау құбырларын қысылудан сақтау мақсатында кеңейту;

- саға тұйық жабылған мерзiмде бұрғылау құбырларын толық немесе
бөлшектеп түсiру немесе көтеру өте үлкен қысымды газдық, мұнайлық және
сулық деңгейлерді ашқанда, сонымен қоса күкiрт сутегi болғанда (алты
пайызға дейiн) скважина сағасына үш, сонымен қоса бiр әмбебап превентор
қондырылады.

Өте жоғары қысымды қабаттарды ашқанда және күкiрт сутегi мөлшерi
алты пайыздан артық болған жағдайда төрт, сонымен қоса кеспелi плашкалар
бiр және бiр әмбебап превентор қондырылады. Қопарылысқа қарсы
жабдықтарды қондыру және пайдалану энергетика, индустрия және сауда
Министрлiгi және табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау
Министрлiгi бекiткен Қазақстан Республикасында мұнай және газ кен
орындарында скважиналарды құру, бұрғылау жұмыстарының, Бiрыңғай
техникалық ережелерiне сәйкес жүргізіледі. Бұрғылау үрдiсiнде өнiмдi
қабаттарды ашу түп ауқымының табиғи жағдайын барынша сақтауды
қамтамасыз етуге мiндеттi.  Қабаттарды ашуға бұрғылау ертiндiсiнiң түрi мен
көрсеткiштерi, скважинаны құрудың техникалық жобасында геологиялық-
физикалық құрылым ерекшелiктерiне, қабаттардың коллекторларын және
ағымдық сипаттамаларына сәйкес бұрғылау үрдiсiнде жүргiзiлетiн
зерттеулердiң мақсатына және тәсiлдерiне байланысты қабылданады.
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Бұрғылау ертiндiсi негiзiнде коллекторлардың табиғи өтiмділігiн және
мұнайлылығын барынша сақтауға ыңғайлы жүйелер қолданылады (қажет
геофизикалық зерттеулердi жүргiзу мүмкiндiгiн ескере отырып). Өнiмдi
қабаттарды ашудың сапасына бақылауды тапсырысшы мен мердігердiң
технологиялық және геологиялық қызметтерi атқарады.

Бекiту құбырларын цементтеу, барлық қабаттарды оқшаулаудың
сенiмдiлiгiн қамтамасыз етуге және құбыр сыртында мұнайдың, газдың және
судың ағымына жол бермеуге, бағытталған скважиналарды бекiту
нұсқамаларына сәйкес атқарылады.

Бекiту құбырларын цементтеу жұмыстарын жүргiзгенде, кеуек және
кеуектiк жарықшақтың, құбырлардың табиғи өнiмдiлiгiн сақтау мақсатында,
жалпы минерализациялануы және өтiмi төмен деңгейлердi ашуда бұрғылау
ертiндiсiнiң минерализациясына сәйкес тампонажды ертiндiлер
қолданылады. Бекiту құбырлары оның сағасын бекiткеннен кейiн, ережелерге
сәйкес тұйықтықта тексерiледi.

Құрамында күкiрт сутегi және көмiрқышқыл газ және басқа арынды
қоспалар бар кен орындарында коррозияға төзімді құбырлар және
тампонаждық цементтер қолданылады.

Бекіту құбырларының цементтелуiнiң және қабаттарды оқшаулаудың
сапасы, арнайы геофизикалық зерттеулермен бақыланады. Геофизикалық
зерттеулер келесi мәселелердi қамтамасыз етуге мiндеттi: бекiту
құбырларының қабырғасының қалыңдығына және нақты диаметрiне бақылау
және тiркеу; түсiрiлген құбырларының технологиялық жабдықталуының
бөлшектерiнiң нақты жағдайына бақылау және тiркеу; құбыр сыртындағы
цементтiң таралуы жөнiнде мәлiметтер алу; цемент, тас пен құбыр, цемент
пен тау жыныстары арасында қуыстардың және ағымдардың болуын
анықтау; құбыр сыртындағы қуыста газдың және сұйықтың болуын анықтау.
Бекiту құбырларын цементтеу жұмыстары скважина құрылымының
тұйықтығын тексерумен аяқталады. Өнiмдi қабаттың скважина дiңiмен
байланысы цементтелген құбырды тескiлеу, сүзбенi цементтеусiз қою немесе
түптi ашық тастау арқылы атқарылуы мүмкiн. Өнiмдi қабатты тескiлеу
арқылы ашу кең таралған тәсiл болып табылады. Игерiмдiк құбырды
тескiлеуден бұрын скважина сағасы, скважина құрудың техникалық
жобасына және бекiтiлген пiшiнге сәйкес тескiлеушiлiк жапқышпен
жабдықталады, ал скважина коллектордың табиғи мұнайлығын және
өнiмдiлiгiн барынша сақтауды қамтамасыз ететiн, мұнай-газ бөлектеуiне жол
бермейтiн тығыздықтығы, құрамында берiк фазалар ең төмен бұрғылау
ертiндiсiмен толтырылады. Қабатты ашу тәсiлiн және тескiлеу аралығын
құбырды түсiруден бұрын атқарылған геофизикалық зерттеулердi алғаннан
кейiн бiр тәулiк аралығында тапсырысшының геологиялық қызметi атқарады.

Қолдану шаралары, тескiлеу тәсiлдерi, жұмысты атқару тәртiбi,
скважинада атқылау және жару нұсқамаларына, қабатты су-құмды ағым
тәсiлiмен ашудың уақытша нұсқамаларына, жару жұмыстары кезінде
қауiпсiздiктiң бiртұтас ережелерiне сәйкес атқарылады. Тескілеудiң тәсiлi,
түрi және тығыздығы объектiлердiң геологиялық-кәсiптiк сипаттамаларына,
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тескiлеу тәсiлдерiн қолдануына сәйкес бекiту құбырларында және цементтiк
таста қосымша бүлiнудi болдыруға жол бермеуi қажет. Оқталған
перфораторды скважинаға түсiруден бұрын тескiлеу аумағындағы және
құбырдағы қысымды анықтау және аспаптардың өту мүмкiндiгiн тексеру
үшiн скважинаға тереңдiк манометрмен шаблон түсiрiледi.

Тескiлеу кезiнде скважина сағасындағы сұйықтың деңгейiне бақылау
жасалуы мiндеттi. Оның төмендеуiне жол берiлмеуi керек. Фонтандық
арматура скважина ернеуiне орнатылудан бұрын сынақтық қысым мөлшерiне
қысымдалуы қажет, ал орнатылғаннан кейiн игерiмдiк құбырдың қысымына
тең қысымға қысымдалуы керек Өндiру скважиналарын игеру газдың,
мұнайдың, газконденсаттың өнеркәсiптiк ағымын алу үшiн қолданылады
және ол бұрғылау процессiнiң негiзгi бөлiгi болып табылады.
Скважиналарды игеру жұмыстарын тек қана технологиялық шарттар
сақталғанда және скважинаны құру жобасында ескерілген техникалық
жабдықтар мен материалдармен қамтамасыз еткенде ғана бастайды.
Скважиналарды игеру қабаттардың гидродинамикалық сипаттамаларын,
игерудің ұтымды режимін анықтау мақсатында типтік және жеке
жоспарларға сәйкес атқарылады. Скважинаны игерудiң кешендiк жұмыстары
келесi мәселелердi қамтамасыз етуi мiндеттi:

- қабаттың түп маңын шаю сұйықтарымен барынша тазалау;
- түп маңындағы аумақта қабаттың қаңқасын сақтау;
- табандық судың және газдық телпектегi газдың жарып шығуына жол

бермеу қабаттың сандық және сапалық көрсеткiштерiн және геофизикалық
параметрiн анықтау мақсатында термодинамикалық зерттеулер жүргiзуi.
Құрылысы аяқталған скважинаны мердiгерден тапсырушыға өткiзу олардың
арасында жасалған мердiгерлiк тәсiлмен жұмысты жүргiзу келiсiмiнде
анықталады. Құрылысы аяқталған скважиналарға бұрғылау ұжымы
тапсырысшыға қабылдау-тапсыру актiлерiмен рәсiмделген тұрғыда келесi
құжаттарды тапсырады:

- скважинаны бұрғылау жобасы (типтiк геологиялық-техникалық
наряд)           -скважинаны бұрғылауды бастау және аяқтау актiсi;

-бекiту құбырларының сағасының альтитудасын өлшеу актiсi;
-барлық геофизикалық зерттеулердiң құжаттары және

олардыңтұжырымдамалары;
- бекiту құбырларының есептемелерi, олардың көрсеткiштері,

диаметрi, қабырғасының қалыңдығы, болаттың маркасы және биметалл
құбырлардың басқа да қажет сипаттамалары;

- бекiту құбырларын цементтеу актiсi, цементтеу есептемелерi,
цементтеу кезiнде цементтiк ертіндiнiң сапасын сараптау және оның
тығыздығын өлшеу нәтижелерi, цемент ертiндiсiнiң сағаға шығуы жөнiндегi
мәлiметтер (цементтеу диаграммасы), құбырды өлшеу актiсi, құбырларды
жинақтау, скважинаны цементтеуден бұрын скважинадағы бұрғылау
ерiтiндiсінiң тығыздығы;- барлық бекiту құбырларының тұйықтығын зерттеу
актiсi;

- әрбiр объектiнi сынамалау және игеру жұмыстарының жоспары;
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- бекiту құбырларын тескiлеу актісi, тескiлеу аралығы, тескiлеу тәсiлi
және тесiктер саны;

- әрбiр скважинаны игеру актiсi, сонымен қоса зерттеу мәлiметтерi
(дебитi, қысымы, өнiмдiлiгi, мұнайдың, судың, газдың жiктелуi);

- сараптық-қысымдық құбырлардың өлшемi және тиiстi, сонымен қоса
жабдықтар, қосу клапандарын орналастыру тереңдiгi (тесiктерi)

- бұрғылаудың және скважинаны игерудiң барлық үрдiсiнiң
геологиялық журналы, керннің сипаттамасы;

- бұрғылау үрдісі және мұнай-газдану және құрылым жөнінде
мәліметтермен скважинапаспорты;

- бақылауға көнбейтiн газ-су-мұнай бөлінуін және ашық
шапшымаларға жол бермеу;- игерiмдiк құбырлардың бұзылуына жол бермеу;

- жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау.
Күрделі геологиялық жағдайлардағы қабаттарды ашқан скважиналарды

(өте жоғары қабаттың қысым, күкiрт сутегi және басқа қышқыл газдар,
жоғарғы температура және мол газдық фактор) игеру үшiн жеке жоспар
жасалады. Скважиналарды игеру кезiнде термобарлық және
гидродинамикалық зерттеулердiң жиынтығы жүргiзiледi, қабаттың сұйықтың
сынамасы алынып тексерiледi, өнiмнiң сулануы анықталады. Егер
жүргiзiлген жұмыстар нәтижесiнде қабаттың өнiмдiлiгi анықталса және осы
объектiге сәйкес сұйық ағымы алынғанда, скважина игерiлген деп есептеледi.
Техникалық жобаның нормалары мен талаптарына сай бұрғыланған және
игерiлген скважиналардың керi нәтижелерi алынғанда, олардың себептерi
анықталады және болашақ жұмыстар жоспары бекiтіледi. Қажет болған
жағдайда шоғырдың геологиялық-физикалық қасиетиерiне байланысты
үңғының өнiмдiлiгi қайталап тескiлеу немесе түп маңын тазалау арқылы
қалпына келтіріледі. Игеру тәсiлін таңдау, скважиналық жабдықтарды
таңдау, орнату, сонымен қоса өндiру скважиналарының өнiмдiлiгiн арттыру
жұмыстары және су айдамалау скважиналарын пайдалану, жер қойнауын
пайдаланушылармен шоғырдың геологиялық құрылымының ерекшелiктерiне
және кен орнын игерудiң ағымды жағдайына байланысты, игерудiң жобалық
құжаттарына сәйкес атқарылады. Техникалық жобада ескерiлген акт, құру
және игеру жоспарына сәйкес барлық жұмыстар атқарылғаннан кейін,
скважинаны құру аяқталған деп есептеледi: құбырлар салу актiсi;
скважинаның сағасын жабдықтау актісі скважина жөнiндегi геологиялық
құжаттарды тапсыру актiсi; жер тiлiмiн рекультивациялау актiсi.
Скважинаны консервациялау және жою. Егер қабатты сынағанда мұнай мен
газдың өнеркәсiптiк ағымы алынса, бiрақ алаң жайғастырылмаған және
игеруге дайындалмаған болса, скважинаны уақытша консервациялайды.
Консервациялау тәсiлiн консервациялау мерзiмiнiң ұзақтығына және
қабаттың қысымының жоғарылық коэффициентіне сәйкес таңдайды.
Скважинаны консервациялау қолданылатын скважиналарды консервациялау
нұсқауларына және ережелерiне сәйкес жүргiзiледi. Егер барлау
скважиналарын зерттегенде объектiден өнеркәсiптiк мағыналы ағым
алынбаған болса, онда скважиналарды табиғи ресурстар және қоршаған
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ортаны қорғау министрлiгi бекiткен консервациялау және жою ережелерiне
сәйкес жүргiзiледi. Скважиналар өз мiндетiн атқаруына байланысты
геологиялық себептерге байланысты жойылуы мүмкін, сонымен қоса
скважиналарды жою нормативтік және нұсқамаларға сәйкес техникалық
себептермен жойылуы мүмкiн. Жойылуға жататын скважиналарда
қабатаралық ағымдар, құбыраралық түзелiмдер, газдық жарылымдарды
туындататын себептер жойылады. Жойылатын және консервацияланатын
скважиналардың сағасы және дiңi негiзгi, параметрлiк, iздестiрулiк, барлау,
игеру, бақылау және арнайы скважиналарды жою және консервациялауға
сәйкес скважина сағасын жабдықтау ережесiне сәйкес атқарылады.[7]

1.2.5 Бұрғылау ауданының геологиялық кескіні

Геологиялық карталарда, кескіндерде немесе басқа геологиялық
сызбаларда жүйені анықтау үшін арнайы индекс пен түсі қабылданған,
ал бөлім мен ярустарды  анықтау үшін  түс реңдері қолданылады. Әр
жүйедегі көнелері   өзінің түсінің қою түсімен боялады. Мысалға, Девон
жүйесінің төменгі бөлігі қою қоңырмен, орта бөлімі –қоңыр, ал жоғарғы
бөлігі – ашық қоңырмен боялады. Геохронологиялық кесте барлық
геологиялық сұрақтарды зерттеуге қажетті ең басты кесте болып табылады.

Геологиялық профильдік қималар геологиялық іздеу және барлау
жұмыстарының барлық кезеңдерінде салынады және геологиялық
түсірілімдер мәліметтері бойынша құрылады, сонымен қатар скважиналарды
бұрғылау мәліметтері бойынша да салынады.

Жұмыстың мақсаты бұрғылау мәліметтері бойынша геологиялық
профиль қималарын құру әдістемесі мен тәжірибелеу болып табылады. Жер
қыртысының вертикальді жазықтық қиылысы құрылысындағы
графикалық кескіні геологиялық профиль деп аталады.

Геологиялық профильді кескіндер белгілі бір бөліктің геологиялық
құрылысын көрсетеді, тау жыныстарының жатыс   жағдайының
ерекшеліктерін және жинақтағы   мұнай мен газдың   шығарылуын, кен
орнының кескінінде   тау жыныстарының сипатының өзгергенін, газ –су
мұнайлық байланыс жағдайын  көрсетеді. Ал құрылымдық   карталар мен
геологиялық профильді кескіндері   территория құрылыс сипатын кескінді
ғана емес, аудан бойынша да анықтама береді. Бұрғылау мәліметтері
бойынша геологиялық профильді кескіндер сол территорияда   жеткілікті
скважиналар бұрғыланғаннан кейін осы жұмыстың орындалғанын
білдіру үшін құрылады. Геологиялық бөлім (геологиялық профиль) - жер
қыртысының жоғарғы қабаттарының тік жазықтықтағы көлденең қимасы, ол
жер бетінде орналасқан тау жыныстарының, жарықшақтардың және басқа да
геологиялық құрылымдардың орналасуын көрсетеді. Геологиялық профиль
көбінесе геологиялық картаға қосымша болып табылады немесе үш өлшемді
модель ретінде ұсынылады. Геологиялық профильді құру үшін тау
жыныстарын тікелей талдауда (жер бетінде немесе бұрғылауда), сонымен
қатар жанама (геофизикалық және сейсмикалық) өлшеулер кезінде алынған
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мәліметтер қолданылады. Батыс-батыстан оңтүстікке қарай солтүстік-
шығыстан шығысқа дейінгі солтүстік-батыс германдық бассейнінің
геологиялық профилі.

Геологиялық бөлім тау жыныстарының соққысы бойынша немесе оған
қарама-қарсы бұрышта және сирек ереуіл бойымен геологиялық карта
бойынша бірдей масштабта салынады. Кейбір жағдайларда, мысалы,
инженерлік-геологиялық зерттеулерде, борпылдақ шөгінділердің қалыңдығы
мен профильдердің ұзындығының сәйкес келмеуіне байланысты олардың тік
шкаласы көлденеңге қарағанда ондаған немесе одан да көп есе артады.

Геологиялық зерттеу жоспарында геологиялық түсірілім
жұмыстарының және (немесе) геофизиялық жұмыстардың түрлері мен
тәсілдері, шамамен алғандағы көлемдері, аумақтары және үш жылдық
кезеңдегі осындай жұмыстарды жүргізу мерзімдері сипатталады.

Геологиялық зерттеу жоспары жобалық құжаттардан және сметадан
тұрады. Жоба атауы геологиялық тапсырмасына тағайындалады және
геологиялық барлау объектісінің атауын көрсетеді.

Геологиялық тапсырмада берілген жер қойнауын пайдаланудағы әрбір
объект үшiн, зерттеу кешеніне енетін геологиялық түсірілім және (немесе)
геофизикалық жұмыстардың барлық қажетті түрлері мен тиiстi
жұмыстарының бiрыңғай жобалау құжаттамасы әзiрленедi. Келісім шарт
бойынша мердігер ұйымдардың бірлескен орындаушылары белгілі бір
тапсырмаларды немесе жұмыстарды орындаса, жобаның өндірістік және
техникалық (есептік) бөлігінде негізделген сметалық құны, объектіге
арналған жалпы сметада, мердігерлік жұмыстар ретінде көрсетіледі.

Геологиялық зерттеу жоспары мынадай бөлімдерден тұрады:   
 жер қойнауын пайдалану объектісі туралы жалпы мәлімет;

жұмыстар ауданының физикалық-географиялық сипаттамасы;
 геологиялық тапсырма;
 бұрын жүргізілген зерттеулерді шолу, талдау және бағалау;
 геологиялық түсірілім және (немесе) геофизикалық жұмыстар

кешені, геологиялық, гидрогеологиялық (гидрологиялық) және
геохимиялық зерттеулері;

 геологиялық зерттеу бойынша жұмыстардың құрамы, түрлері,
әдістері мен тәсілдері;

 бұрғылау жұмыстары;
 өндірістік-техникалық (есептік) бөлігі;
 камералды жұмыстар;
 еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы;
 қоршаған ортаны қорғау;
 жұмыстардың болжамды нәтижелері;
 қорытынды;
 қолданылған дереккөздер тізімі;
 сметалық бөлігі.

Геологиялық зерттеудің мақсаты; геологиялық зерттеудің ағымдағы
және перспективадағы қажеттіліктерін негіздеу, көмірсутек шикізаты мен
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қатты пайдалы қазбалардың сапасына қойылатын талаптар; қолданыстағы
кен орындары, олардың жетіспеушілігінің себептері; жұмыстың негіздемесі
(өтінім құжаттарының болуы); жұмыстардың басталу және аяқтау
мерзімдері қамтылады.

"Жер қойнауын пайдалану объектісі туралы жалпы мәлімет"
бөлімінде: объекті ауданының географиялық-экономикалық сипаттамасы
(географиялық орны, көлік инфрақұрылымының болуы және жұмысты
ұйымдастыру мен құнына ықпал ететін басқа да ақпараттар); жұмыс
ауданының геологиялық және инженерлік-геологиялық жұмыстар
ерекшеліктері; жұмыстар ауданының геологиялық-экологиялық
ерекшеліктері қамтылады. [2]

1.2.6 Қашаулардың типтік өлшемдері

Скважина бұрғыланатын аймақта жер қыртысы жете зерттелген болса,
скважинаның қыймасы жақсы анықталған болса скважинаны керн алмай
бұрғылау тиімді болады. Ceбeбi керн алып бұрғылау кернсіз бұрғылаумен
салыстырғанда қиындау екенін, бурғылаудың өзіндік құнының
жоғарылайтынын және өнімділігінің азайып кететінін байқауға болады.

Тұтас забойлы бұрғылауда забойдағы тау жыныстарын арнаулы бұрғы
ұштарымен немесе әр түрлі қашаулармен талқандайды. Кернciз бурғылауда
қолданылатын бұрғы ұштарына найза бұрғылар, қалакты, шарошкалы және
алмаз қашаулар жатады.

Шарошкалы қашаулар. Бұл қашаулар бұрғыланғыштықтары I—XII
категориялы тау жыныстарын бұрғылауға арналған. Жыныстардың
бepiктігінe қарай шарошкалы қашаулар төрт түрге бөлінеді: М (орыстың
мягкий- жұмсақ деген сөзінен), С (средний- қаттылығы орташа), Т (твердый-
қатты), К (крепкий- өте қатты). М типті шарошкалы қашаулар
бұрғыланғыштық категориясы I— III,жұмсақ тау жаныстарын бұрғылағанда,
С типті қашаулар бұрғыланғыштығы IV—V, қаттылығы орташа тау
жыныстарын бұрғылағанда, Т типті қашаулар бұрғыланғыштығы VI—VII,
қатты тау жыныстарын бұрғылағанда, К типті қашаулар бұрғыланғыштығы
VIII—XII, өте қатты тау жыныстарын бұрғылағанда қолданылады.

Шарошкалы қашаулар өзара піcipiліп қосылған 2 немесе 3
секциялардан— табандардан тұрады. Ол табандардың цапфаларында
подшипник аркылы айналмалы шарошкалар орнатылған. Қашауларда
орталық және жиектік жуу тесіктері болады.

Қашаулардың шарошкалары өздерін өздері жыныс ұнтақтарынан
тазалайтын схема бойынша жасалады. Бip шарошканын тicтepi eкіншi
жанындағы шарошканың тістерінің арасындағы ойыққа кipin тұрады. Осыған
байланысты катар орналасқан eкi шарошка айналған кезде бipiнің тiciн бipi
тазалайды. Шарошкалар подшипниктерге кондырылған. Олар цапфалармен
косылып қашауға тіремe болу міндетін атқарады.
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Схема      - Тіремелердің типтері

Подшипниктің шарлары табан iшінен тесілген арнаулы тесікпен
тіремеге жіберіледі. Шар салынып болған соң тeciккe саусақ тәрізді темip
өткізіліп 6eтін пicipiп жауып тастайды. Tipeмeнi жинау кезінде тесікті графит
маймен толтырады. Тремелерінің бeтi, шарошкалардьщ iштepi мен сырттары
арнаулы термиялык және химиялық өндеулерден өткізіледі. Бұл жағдай
олардың 6epiктігін өcipeдi. Қашау табандарын 14Х2НЗМА маркалы, ал
шарошкаларды 17НЗМА маркалы болаттардан жасайды. Подшипниктердің
роликтері мен шарларын 55 СМА маркалы болаттан жасайды.

М тиnтi қос шарошкалы қашау. Бұл қашау бұрғыланғыштықтары I—
IV категориялы тау жыныстарын бұрғылау үш1н арналған (30- сурет).
Қашаудың eкi табаны, ал оның әрқайсысында 6үйipiнен орналаскан жуу
тeciгi бар. Бұл тесікте гидромониторлы қондырма отырғызылған. Ол
бұрғылау кезінде гидромониторлық нәтиже 6epeдi. Қашау шарошкалары үш
сатылы конус тәрізденген. Олардың беттерінде фрезерлеп жасалған тicтep
бар. Ticтің сүйірлену бұрышы 38—40°-ка тең.

Сурет1.2.6.1- М типтi шарошкалы қашау

Диаметрлері
не қарай 

қашау 
тіремелері 

мына 
типтерге 
бөлінеді

Екі  сырғанау  
подшипниктері  

және  кұлып 
есебінде жүретін

6ip шарлы 
подшипник

Бip роликті, 
құлып ретіндегі 

шарлы және 
сырғанау 

подшипниктері

Біp   роликті  және   
eкi  шарлы 

подшипниктер.  
соңғының

6ipeyi 
құлып міндетін 

атқарады
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Шарошка ocьтepi бip бағытта болғанымен аздап алшакталған.
Шарошка oci мен қашау осінің арасындағы бурыш 57° 30'. М қашауының
тұлғасы сары түске боялады. Шарошка тicтepiнe және оның жиекке қараған
беттеріне релит деп аталатын катты корытпа жалатылады. М кашауының
техникалық сипаттамалары 1.2.6.1-кестеде келтірілген

Кесте 1.2.6.1- М типті қашаулардың анықтамалары
Қашау шифры Диаметрі, мм Биіктігі, мм
В – 112 МГ 112 117
В – 132 МГ 132 210
В – 151 МГ 151 220

С типті қашау бұрғыланғыштықтары IV—VI категориялы, қаттылығы
орташа тау жыныстарын бұрғылауға арналған. Бұл қашау цапфаларының oci
кашау ociнe 55°көлбеу етіліп орналасқан. Сырткы диаметр 92 мм қашаулар
қос шарошкалы, ал баскалары үш шарошкалы. Қашау шарошкаларына көп
сатылы конус тәрізді пішін берілген. Олардың бетінде фрезерлеп жасалған
тістер бар. Т типті қашауларға қарағанда бұлардың тістерінің аралық адымы
және сүйірліктері үлкендеу (38—42°). Шарошканың тicтepiнe және жиектік
беттеріне релит катты корытпасы жалатылады. С типті қашаулардың тұлғасы
көк түске боялады. Шарошка тістерінің тау жыныстарын жақсы кecyi үшін
шарошкалардың осьтepi аздап өз бағытынан жылжытылған. С типті
кашаулардың өлшемдері 1.2.6.2- кестеде келтірілген.

Кесте 1.2.6.2-С типті қашаулардың анықтамалары
Қашау шифры Диаметрі, мм Биіктігі, мм

В – 93 С 93 153
В – 112 С 112 163
В – 132 С 132 185
В – 151 С 151 216

Т типті үш шарошкалы қашаулар бұрғыланғыштыктары VII—VIII
категориялы, қатты тау жыныстарын бұрғылауға арналған. Бұл қашаулардың
цапфаларының oci қашау осінен тым көлбеу емес 50–52° құрып орналасқан

Забой бeтi мен горизонталь жазықтық арасындағы бұрыш 2—5°. Қашау
шарошкалары екі сатылы яғни қосылган eкi конусқа ұқсайды.. Шарошка
бетінде адымы өте тар, фрезерлеп жасалған тістер бар, тістердін сүйірлік
бұрышы 45—48°. Шарошка тicтepiнің бетіне және оның жиектік беттеріне
түйіршіктелген релит катты қорытпасы жалатылады. Т типті кашаулар
тұлғасының сырты жасыл түске боялады. Бұл қашаудың нeгізгi өлшемдері
1.2.6.3 - кестеде келтірілген.

К типті шарошкалы қашаулар бұрғыланғыштық категориялары
VIII—ХП- ге тең, қатты және өте қатты тау жыныстарын бұрғылауға
арналған (1.6.2.2- сурет). Бұл кашаулардың да Т типті қашаулар секілді
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цапфаларының oci мен қашау осінің арасындағы бұрышы үлкен емес, яғни
50—52° шамасы. Забой бeтi мен горизонталь жазықтық арасындағы бұрыш
2—5°. Диаметрі 59 мм қашау қос шарошкалы. Шарошка жалғыз конусты.
Оның бeтi BK-8B маркалы цилиндр тәрізді қатты қорытпалармен
дәнекерленген. Олардың жұмысшы беті жарты сфера секілді. Қатты
қорытпалы тicтердің аралық адымы алшақ емес, сол себепті олар оқпанын
бетін толық жабады. Бұл жағдай тау жынысын талқандаудың тиімділігін
өсіреді. Шарошканың кемерлегіш бeтi де қатты қорытпалы тістермен
дәнекерленеді, немесе түйіршіктi қатты қорытпа жалатылады. К типті
қашаудың нeгізгі аныктамалары 1.2.6.3- кестеде келтірілген. Бұл қашауды
бұдыр қашау дейді.

Кесте 1.2.6.3 Т типті қашаулардың анықтамалары
Қашау шифры Диаметрі, мм Биіктігі, мм

В – 93 Т 93 149
В – 112 Т 112 155
В – 132 Т 132 180
В – 151 Т 151 210

Кесте 1.2.6.4-типті қашаулардың анықтамалары
Қашау шифры Кашау диаметрі, мм Биіктігі, мм

Ш – 59 К 59 120
Ш – 76 К 76 123
В – 93 К 93 149
Ш – 112 К 112 165
В – 132 К 132 183
В – 151 С 151 215

Сурет 1.2.6.2- Шарошкалы К типті (бұдыр)қашау

Сурет 1.2.6.3- Алмазқашау
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Алмаз қашаулар көбінесе бағыттап бұрғылауға және көп забойлы
скважиналарды бұрғылау үшін қолданылады. Алмаз қашаудың көмегімен
скважина оқпанында орнатылған болат сынаның көлбеу бетімен косымша
бұрғыланатын жаңа оқпанды керек бағытқа бұрып әкетеді. Диамeтpi76ммНБ-
1 жэне  диаметрі 59мм НБ-2 алмаз қашауларымен бұрғыланғыштығы VIII—X
категориялы тау жыныстарын бұрғылағанда тұрақты сынадан скважина
оқпанын бұрып әкетуге болады. Бұл қашаулар овалданған және уатылған
алмаз түйіршіктерімен дәнекерленеді. Алмаз түйіршіктерінің іріліктері бip
карат ішінде 20–30 дана. Диаметрі 76 мм кашауды жасау үшін 39 карат, ал
59 мм-ге 18 карат алмаз түйіршіктері жұмсалады. Қашау матрицасының
қаттылығы Роквелл приборының С шкаласы бойынша 30—35-ке тең.
Матрицаның дүмдік 6eтi iшінe қарай ойықталған, ал сыртқы беті конус
тәрізді жасалған. Матрицаның ортасында диаметрі 6 мм-ге тең тeciк бар. Ол
ұзынша жолдар арқылы жуу каналымен ұштасқан.

Алмаз қашаудың сыртқы бeтi конус тәрізді болғандыктан, скважина
оқпанын бұру үшін сынадан бұрғылауды бастағанда қашау сына бетіне
батпайды. Керн қашау күшімен ұсатылып кетеді де жер бeтiнe жуу
сұйығымен бipre көтеріледі.

Алмаз қашаумен бұрғылағанда бұрғылау тәртібіне кipeтiн осьтік күшті
10 кн- дай, қашаудың айналу жиілігін 300–500 айн/мин, ал жуу сұйығын 150–
200 л/мин мөлшерінде ұстайды. Kiшi диаметрлі (59 мм) скважиналарды
кернсіз бұрғылау үшiн конструкциясын ЦНИГРИ жасаған МЦС алмаз
қашаулары да шығарыла бастады. Оның сұйық шығатын тeciгi эксцентрленіп
орнатылған, диаметрі 8 мм. Тәжірибе ретінде диаметрі 59 мм МЦС
қашауымен скважинаны бұрғылағанда бір қашаумен 12,5м скважина оқпаны
бурғыланған, ал бұрғылаудың механикалық жылдамдығы алмаз коронканың
бұрғылауымен салыстырғанда 1,7 есе ескен. Бip рейстің ұзындығы 5,4 м-ге
жеткен. Бұрғылау тәртібінің параметрлері мынандай болған: снарядтың
айналу жиілігі 233 айн/мин, осьтік күш 10—12 кн, ал. жуу сұйығының
мөлшері 40– 50 л/мин.

Keйінri кезде алмаз кашауларды «Славутич» деп аталатын қатты
қорытпамен дәнекерлеп шығара бастады. Ол жақсы нәтиже беріп жүр.Бұрғы
ұштарын дәнекерлеу үшін жасанды яғни синтетикалық алмазды да
пайдаланады. Мұның да нәтижесі жаман емес.

Терең скважиналарға арналған жыныс талқандағыш құралдар.
Терең скважиналарды бұрғылауға арналған құралдарға қалақшалы

қашаулар, шарошкалы қашаулар және алмазды қашаулар жатады. Оларды
жыныс талқандағандағы жасайтын әсерлеріне қарай кесуші, ұсатушы және
жарушы деп, ал конструкцияларына байланысты калакшалы, шарошкалы
және алмазды деп, мақсаттары бойынша тұтас забойлық, колонкалық және
арнайы деп жіктейді.

Барлык қашаулардың диаметрлері Н528-51 бойынша жинақталган (28-
кесте). Бұл жинаққа конструкциялары, типтері және мақсаттары әр түрлі
қашаулар кіредi. Қашау диаметрі деп қашаудың скважинаны кемерлейтін
бөлігі өтетін eң кішi шеңбердің диаметрін айтады. Қашау диаметрлері
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нөмірмен белгіленеді. Hөмip немесе шартты диаметр ішінен қашау өтетін
шегендеуші құбырдың өлшемін (дюйм түрінде) керсетеді. Қашаудың нақты
диаметрі нөмірінде көрсетілген саннан үлкен болмауы қажет.

Дәлдік шeri қосылмалы немесе азаймалы болуы мүмкін. Барлық жыныс
талқандаушы аспаптар өздеріне тән неізгі касиеттері бойынша сұрыпталады.
Бұған олардың орындайтын мақсаттары мен жынысқа әсер берушілік
қaбiлeттepi жатады. Орындайтын максаттарына карай кашаулар үш топқа
бөлінеді: а) тұтас забоймен бұрғылайтын қашаулар; б) колонкалық
бұрғылауда қолданылатын бұрғы ұштары және в) арнайы қашаулар (найза
тәрізді, кeңiткiш-фpeзepлeгiш, бастап бұрғылағыш т. б.).

Жынысқа әсер беру қабілеттеріне қарай қашаулар және бұрғы ұштары
төрт топқа бөлінеді: 1) Ұсату әсерін беруші қашаулар (екі, үш, төрт
шарошкалы кашаулар) және 6ip, eкі, үш конусы бар шарошкалы бұрғы
ұштары. Олардың цапфаларының ocьтepi қашау осінен алшақтанбаған.
Қашау тістерінің скважина забойына беретін динамикалық әсерінен
(соққысынан) тау жыныстары талқандалады.

Ұсату-жару әсерін беретін қашаулар (бip, eкi, үш және көп шарошкалы
қашаулар). Бұлардың цапфаларының ocьтepi қашау осінен алшақталған.
Забой бетімен сырғанап өткенде қашау тicтepi тау жыныстарына ұсатушы
әсерден басқа жару (кесу) әсерін береді. Осыған байланысты жыныс
талқандалуының нәтижесі өседі. Бұл қасиет иілімді тау жыныстарында тіпті
басым келеді.

Кесте 1.2.6.5 - Бұрғылау қашаулары
Қашаудың нөмірі Қалақшалы, мм Шарошкалы, мм Алмаз, мм

3 76 76
4 93 93

4 – А 97 96
5 112

5 – А 118 118 116,5
6 135 132

6 – А 140 140 140
6 – В 145; 151 142,5

7 161 161
8 190 190 185; 188
9 214 214 212
10 243 243
11 269 269
12 295 295
13 320 320
14 346 346
15 370 370
16 394 394
18 445 445
20 490 490
22 540
24 590
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Қалақшалы кашаулар. Бұл қашаулар жұмсак, түйіршектер
арасындағы байланыс әлсіз, орнықсыз және өте иілімді тау жыныстарын
бұрғылауға арналған. Қалакшаларының сандарына қарай екі қалакшалы (РХ),
үш қалақшалы және төрт қалақшалы (өте сирек) болып келеді. Бұлар кесу-
жару әсерін беретін қашауларға жатады. РХ қашауында жалпақ келген екі
қалақша бар, олардың жұмысшы ұштары eкi жаққа бұрылған, соған
байланысты олардың сыртқы niшінi балықтың кұйрығын еске түсіреді. Сол
себепті РХ қашауын «балық құйрық» қашау дейді. Қашау тұлғасының
жоғарғы сыртында бұранда тілінген. Сол бұранда арқылы РХ қашауы бұрғы
құбырларының тізбегімен жалғасады. Қашау қалақшаларының алдыңғы және
бүйірлік беттері қатты қорытпамен дәнекерленген. Бұл жағдай олардың
6epiктігін, тозуға төзімділігін өсіредi. Жуу сұйығы қалақшалар алдындағы
тесіктерден шығады. Тесіктердің iшінe қатты қорытпадан жасалған төлке
кигізілген.

Yш қалақты қашауларды жұмсақ тау жыныстарын бұрғылау үшін
қолданады, яғни жыныстың тұтқырлығы мен бepіктігі аз болғаны жөн. РХ
қашауына қарағанда үш қалақты қашаудың мынадай артықшылықтары бар:

1. Қашаудың кескіш ернеуінің ұзындығы 1,5 есе өскен, сол себепті
әp6ip жеке қалақ талқандайтын жыныстың сыбағалы мөлшері азайған. Бұл
жағдай қашаудың төзімділігін және бip қашаудың қазатын терендігін
өcipгeн.

Қашаудың үш қалағының болуы оның орнықтылығын арттырған. Бұл
қашау скважина оқпанына дұрыс дөнгелек тәрізді пiшiн береді және
скважина қабырғасында ешқандай кертпелер жасалмайды.

Шарошкалы қашаулар. Бұл қашаулар ұсату және жару әсерлерін
беретін аспаптарға жатады. Қашау шарошкаларының шығып тұратын тicтepi
бар. Мұнай және газ скважиналарын бұрғылағанда негізінен үш шарошкалы
қашаулар колданылады. Конструкцияларына қарай қашаулар тұлғасыз (А)
және тұлғалы (Б) деп eкire бөлінеді. А тобындағы қашаулар бір-бірімен
пісіріліп бекітілген үш табаннан тұрады. Табандардың төменгі ұшында цапфа
бар, оған подшипникте бос айналатын шарошкалар кигізілген.Табандарды
пicipiп өзара бекіткеннен кейін, оның жоғарғы шетінен бұранда тілінеді. Ол
қашауды турбиналы бұрғыға немесе бұрғы құбырларына жалғастыру үшін
қажет. А тобының Барлығы он үш түрл1 үш шарошкалы қашаулар
шығарылады. Олардың I - VI топтарына ұсатушы-жарушы, ал VII–XIII
топтағыларға тек қана ұсату әcepiн беретін қашаулар жатады.

Бipiнші топқа М қашаулары жатады. Бұл қашау оңай бұрғыланатын
жұмсак тау жыныстарына (балшық, құм, жұмсақ құмтас араласқан
балшықтар, бор, гипс т.б.) арналган. Бұлардың шарошкаларында ұзын, өткip
және аралары кең орналасқан тicтepi бар. М типті қашауларды № 8-ден, ягни
190 мм-ден асатын диаметрі болатындай eтin шығарады.

Екінші топқа МЗ қашауы жатады. Ол қажағыштығы аз, жұмсақ тау
жыныстарын (жұмсақ құм тастары бар балшықтар) бұрғылауға арналған.
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Схема 1.2.6.1- Шарошкалы қашаудың артықшылығы

1 – шарошка; 2 – роликтер; 3 – шар; 4,7 –штифтер;5– саусақ;
6– табан; 7.8 – бұранда

Сурет 1.2.6.4- Тұлғасыз қашау

Үшіншi топқа МС кашауы жатады. Онымен жұмсақ және қаттылығы
орташа иілімді тау жыныстарын (балшықты тақтатастар, тұз, байланысы
әлсіз ангидриттер, каттылығы орташа iзбecтастар, бор шөгінділері)
бұрғылайды. МС кашауының үшкірленген тicтepi бар, бipaқ олар М
қашауының тicтepiнeн қысқа келеді.

Өлшемдері үлкен (№14-тен жоғары) қашауларды Б типтес етіп
шығарады. Балқытылып кұйылу тәсілімен жасалған қашау тұлғасының
сыртында үш жыраша (паз) болады. Оларға шарошка кигізілген табандарды
кipгiзiп, пicipy әдісімен бекітеді. Қашаудың жоғарғы ұшының iшiнeн
жалғастыруға қажет бұранда жасалады.

Шарошкалы 
қашаудың 

артықшылығы

қашау eш6ip 
соққысыз және 

жұлқысыз тыныш 
жұмыс жасайды

ұңғы оқпанына дұрыс 
пішін беріп, 

шарошкаларының саны 
бірден алтыға дейін 

көбеюі мүмкін

жыныс пен қашау 
арасындағы үйкеліске 

қуат аз жұмсалады

қаттылығы орташа, 
қатты және өте қатты 

тау жыныстарын 
бұрғылау жылдамдығы 

жоғары келеді
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Төртінші топқа МСЗ қашаулары жатады. Бұл қашаумен қаттылығы
орташа кабатшалар кездесетін жұмсақ тау жыныстарын бұрғылайды.
Шарошкалардың құйма тicтepiнiң орнына қатты қорытпадан жасалған сына
тәpiздi жұмысшы беті бар тістер пресстеу әдісімен кондырылған. Бесінші
топқа С қашаулары жатады. Олармен иілімді және морттау келген тау
жыныстарын (қатты құмтастар, балшықты тақта тастар, қаттылығы орташа
ізбестастар т. б.) бұрғылайды. С қашауының тicтepi МС қашауының тісінен
көpi қысқа келеді, яғни оның тісінің 6иіктiri 80%-дай ғана болады, бipaқ
оларға қарағанда жиірек  орналасқан. Алтыншы топтағы қашаулар СЗ деп
аталады. көpi қысқа келеді, яғни оның тісінің 6иіктiri 80%-дай ғана болады,
бipaқ оларға қарағанда жиірек орналасқан. Алтыншы топтағы қашаулар СЗ
деп аталады.

1– шарошка; 2– роликтер;3– шар; 4 – штифт;5–саусақ;
6– түп темір; 7 – табан;8 – бұранда;9 – тұлға

Сурет 1.2.6.5- Тұлғалы қашау

Бұл қашаумен қажағыштығы көп тау жыныстарын бұрғылайды. Мұның
тicтepi фрезерленіп жасалмайды, оның орнына сына тәрізді қатты
қорытпадан жасалған тістер орнатылады.

Жетінші топтағы кашауларға СТ қашаулары жатады. Бұл қашаулармен
тығыз, морт және бepiк келген жыныстар (гипстелген ізбестастар,
доломиттер, т.б.) бұрғыланады. СТ кашауының тicтepi қысқа, 6ipaқ саны көп
болады. Шарошка осьтері алшақталмаған, сол себепті айналу кезінде олар
сырғанамайды және тез тоза қоймайды. Сегізінші топқа Т қашаулары
жатады. Қатты тау жыныстарын (тығыз және қатты iзбестастар, доломиттер,
қатты тақтатастар т.б.) бұрғылауға арналған. Шарошкасының тicтepi ұсақ.
Қажағыш тау жыныстарын бұрғылағанда тістердің төзімділігі жоғары болуы
және жыныстарды жарғанда тістердің жылдам тозбауы үшін бұл қашаудың
тістерінің биіктігі CT кашауыныкінен rөpi қысқа, бipaқ оның ececiнe жиі
орналасқан, яғни жалпы саны 25–30%-дай көбейген. Тоғызыншы топтың
қашаулары ТЗ деп аталады. Бұл қашаулармен қатты және қажағыштығы көп
тау жыныстарын бұрғылайды. Фрезерленген тістердің орнына қатты
қорытпадан жасалған сына тәрізді тістер орнатылған.
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Оныншы топқа ТК қашаулары жатады. Бұл қашаулар өте қатты және
6epiктігі жоғары тау жыныстарын (кремнийленген ізбестастар,
кремнийленген тақтатастар т.б.) бұрғылауға арналған. Шарошка ұшының
сүйірлігі азайған. Мысалы Т кашауында шарошканың сүйірлік бұрышы 42°,
ал ТК-да 46°, 6ipaқ T қашауымен салыстырғанда тістердің забой жынысымен
түйісетін алаңы 25-30%-ға азайған.

Он бірінші топтың қашаулары ТКЗ делінеді. Бұл қашаулар өте қатты
және қажағыш қабатшалар кездесетін тау жыныстарын бұрғылауға арналған.
Ticтepi қатты қорытпадан жасалады.

Он екінші және он үшінші топтарға К және ОК қашаулары жатады. Бұл
қашаулармен қысуға қарсылығы өте үлкен, қатты және қажағыштығы өте көп
тау жыныстарын (кварциттер, ұсақ кристалды кремнийленген ізбестастар
т.б.)

бұрғылайды. Шарошкага цилиндр тәрізді қатты қорытпадан жасалған
тістер орнатылған. Сондыктан, бұларды бұдыр қашау дейді. ОК қашауы
шарошкаларының сыртқы беттерінде жұмысшы ернеулері жалпақ келген
қатты қорытпалы тicтepi бар.

Барлық шарошкалы қашаулардың индекстері болады. Оған сол
қашауды шығаратын заводтың немесе қашаудың конструкциясын жасаған
мекеменін шифрлары кіреді.

Егер қашауда мына жазу болса: 1В-7К, онда 1- қашаулар моделінің
нөмipi; В-шығарушы заводтың индексі (Верхнесергинск заводы); 7-
қашаудың диаметрі, дюйм; К-алдына қойған мақсатпен аныкталатын
қашаудың типі (бұл жағдайда К әріпі қашаудың) қатты әpi бepiк жыныстарға
арналғанын бiлдіреді.

Кіші диаметрлі қашаулардың диаметрлері жазылады. Мысалы: 1В-93Т,
1В- 112С, 1В-132К, 1В-151Т т.б. Мұндағы бipiншi қашаудың шифрындағы 93
саны оның мм-мен өлшеген диаметрін көрсетеді, ал Т әрпі сол қашаудың
қатты жынысқа арналғанын білдіреді.

Қос шарошкалы қашаудың өзара пiciріліп қосылған екі табаны және
қашау жиегінде жуу сұйығы шығатын екі гидромониторлы қондырмасы
болады. Мұның өзi жыныстың жылдамырақ ұсатылуына мүмкіндік
туғызады. Қос шарошкалы қашаулармен көбінесе жұмсақ тау жыныстары
бұрғыланады.

Сыңар шарошкалы қашаулар тереңде орналасқан қатты және берік тау
жыныстарына арналған. Олардың диаметрлері 140,161,190 және 214мм
кескіштер пресстеу әдісімен отырғызылады. Олардың жұмысшы алаңдары
жарты сфера немесе призма тәрізді. Төрт жэне алты шарошкалы ұштар
колонкалық қашауларда қолданылады. Олар мына бөліктерден тұрады: 1)
бұрғы ұшы; 2) сырткы тұлға; 3) керінді сақтайтын және өзімен 6ipre
көтеретін ішкі колонкалық құбыр; 4) кернтұтқыш. Грунталғышы
(колонкалық құбыры) жеке көтерілетін қашау өте жиі қолданылады. Оны
толық қажалып, мұқалып біткеннен кейін, ауыстыру керек болғанда ғана жер
бетіне көтереді
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Қазіргі кезде өндірісте жеке көтерілмелі және көтерілмейтін
грунталғыш құбырлары бар колонкалық қашаулар қолданылады. Олардың
диаметрлері 118, 145, 190, 214, 243, 269, 295 және 346 мм.

1– табан; 2 – саусақ; 3 – штифт; 4 – ролик;
5 –шар; 6 – бірінші шарошка; 7 –
екіншішарошка
Сурет 1.2.6.6-Қос шарошкалы қашау

1 – табан;2 – шарошка; 3, 5 –шарлар;
4 – саусақ;6 – қатты қорытпалы кескіштіс
Сурет 1.2.6.7- Сыңар шарошкалықашау

Роторлы бұрғылауда неше түрлі конструкциямен жасалған колонкалық
қашаулар қолданылады. 37-суретте конструкциясын ВНИИБТ жасаған
«Недра» деп аталатын колонкалық снаряд келтірілген. Бұл снарядпен
диаметрі 80 мм шамасы керн көтереді. Бұл жағдайда скважинаның диаметрі
161, 190, 214, 243 және 269 мм болады. «Недра» снарядының қалың
құбырдан жасалған тұлғасы /1/ бар. Ол бұранда арқылы жоғарғы /2/ және
төменгі /3/ өзгерткіштермен жалғасқан. Тұлғаның iшіндe грунталғыш
орналасқан. Оның құрамына колонкалық құбыр /4/, қосқыш муфталар /5/,
центрлегіш қабырғалар және төменде тұратын кернжұлғыш башмак /7/енеді.
Башмак бұрғы ұшына тірелген. Керн жұлғыштар /6 және 8/ қалықтап
тұратындай етіп жасалған. Бұрғылау кезінде олар қозғалмайды, сол себепті
кернге тиіспейді. Грунталғыштың үстіңгі ұшында узыншак винт /9/ бар. Ол
муфтаның /5/ көмегімен жоғарғы колонкалық құбырмен жалғасқан.
Бұранданың ұзына бойымен гайка /10/ жылжып тұрады. Бұл гайка өзінің
сыртқы бұрандасы арқылы тұлға ниппелінің iшкi бұрандасына енеді.

Сурет 1.2.6.8-«Недра» колонкалық снаряды
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Гайка бұралып кірген соң, грунталғыш бұрғы ұшына тіреледі де, оның
қандай жағдайда тұрғанын белгілегішпен /11/ бекітеді. Белгілегіштің саусақ
тәрізді ұзынша темipi /12/ гайкамен /10/ винттің /9/ жырмасына енеді1. Соған
байланысты грунталғыш тұлғаның iшіндe жылжи алмайды, ce6e6i гайка /10/
оны не жоғары, не төмен жібермейді. Керн жұлғыш бұрғы ұшына өте жақын
тұрғандықтан керн жақсы көтеріледі.

Алмаз қашаулар (1.2.6.9-сурет). Турбиналы және роторлы тәсілдермен
скважина бұурғылағанда, әcipece қатты жыныстарды казғанда - алмаз
қашаулар қолданылады. Оларды дұрыс пайдаланғанда бұрғылаудың рейстік
жылдамдығы артып, көтеріп- түcipy операциясының саны азаяды, қаржы аз
жұмсалады және тік скважиналарды қазғанда оның оқпаны қисаймайды.

Тұтас забоймен скважинаны бұрғьшауға арналған алмаз қашаулар
спиральды, секторлы және сатылы болып үш түрге бөлінеді. Қашаудың
жұмысшы бeттepi ipi алмаздармен, яғни өлшемдері 0,1–0,35 карат арасында
өзгеретін алмаз түйіршіктері мен дәнекерленеді. Алмаз қашаулармен үзбестен
200-250 сағат бұрғылауға болады бip алмаз қашау 15 шарошкалы кашаудың
жұмысын атқарады. Бірақ, онымен iшіндe қуысы бар, қаттылықтары жиі
алмасып тұратын және жарықшақты жыныстарды бұрғылауға болмайды.

Қашаудағы алмаз түйіршіктері матрицада орналасады, оны мысты-
вольфрамды қорытпадан жасайды. Матрица қашау тұлғасына бекітіледі.
Алмаз қашауларды жасалыну конструкцияларына қарай 6ip қабатты, көп
қабатты және импрегнирленген деп үш топқа бөледі. Бірінші топтағы
қашаумен қаттылығы орташа, екіншісімен қатты, ал соңғысымен өте қатты әрі
берік тау жыныстарын бұрғылайды конструкциясын ВНИИБТ жасаған алмаз
қашаулардың техникалық сипаттамалары 1.2.6.6-кестеде, турбиналы
бұрғылауға арналған алмаз қашаулардыкі 1.2.6.7-кестеде және керн алатын
бұрғының алмаз ұштарының анықтамалары 1.2.6.8- кестеде келтірілген.
Кейінгі жылдары өндірісте «Славутич» деп аталатын қатты қорытпамен
нақышталған мұнай мен газ скважиналарын бұрғылайтын ИСМ деп аталатын
қашаулар шығарыла бастады. Цилиндр тәрізді және сопақша түpi бар славутич
қатты қорытпасынан жасалған кескіштермен ИСМ қашауының жұмысшы
дүмімен бүйір бeтi дәнекерленеді.

а – секторлы; в – спиральды; б –сатылы
Сурет 1.2.6.9- Алмаз қашаулар
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Бұл қашаудың дүмінде жуу сұйығы шығатын алты тeciк бар. Қашаудың
тұлгасы ұзынша келген, сол себепті бұрғылау кезінде оған жыныстар
жабыспайды және сыртына оралмайды. ИСМ қашауымен бұрғылау өндірістік
сынаудан жаксы өтті.

Кесте 1.2.6.6- Алмаз кашаулардың сипаттамалары
Көрсеткіштер Спиральды қашау Радиалды қашау

ДС-140 МС ДС-188
МС

ДС-212
МС

ДР-140
МС

ДР-188 МС Др-212
МС

Қашаудың сыртқы
диаметрі

140 188 212 140 188 212

Алмастың жалпы
салмағы, карат

170 350 500 180 400 550

Алмас
түйіршіктерінің
саны,кар/дана

1800 1500 1800 1100 1700 2000

Қашау салмағы,кг 24 34 45 26 36 48

Схема1.2.6.2- Тау жынысының белгіленуі

Жыныстардың 
белгілері

Т -қатты жыныстар

СТ — қаттылығы 
орташа және 

қатты тау 
жыныстары

С – қаттыылығы 
орташа 

жыныстар

М — жұмсақ 
жыныстар
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Кесте 1.2.6.8-Керн көтеруге арналған алмаз қашаулардың сипаттамасы

Көрсеткіштер
Бұрғы ұштары

КС-188С3 КС-212С1
Бұрғы ұшының сыртқы
диаметрі,мм

188 212

Керннің диаметрі, мм 48 10
Алмастың жалпы салмағы,
карат

410 500

1.2.7 Бұрғылау құбырлар тізбегінің төменгі құрлымы

Бұрғылау құбырлар тізбегі бұрғы қашауын (түптікқозғалтқыш  пен
қашауды) жер үсті жабдықтарымен (вертлюгпен) жалғаушы бір-бірімен
бұранда  арқылы  қосылатын  жетек құбырдан (4),бұрғылау құбырларынан
(8), ауырлатылған бұрғылау құбырларынан (12,13) және аудармалардан
тұрады. Жетек құбырынан (4) тұратын бұрғылау тізбегінің жоғарғы бөлігі
жетек құбырының жоғарғы аудармасы (3) және ұршық аудармасы (2)
арқылы ұршыққа жалғанады. Жетек құбыр бірінші бұрғылау құбырына (8),
өзінің төменгі аудармасы (5), қорғаушы аудармасы(6) және бұрғы
құлпысының муфтасы (7), ниппельден (9) немесе жалғаушы муфталардан(10)
тұратын бұрғы құлпысы арқылы бұралып жалғанады. Ауырлатылған
бұрғылау құбырлары (12, 13) бір-бірімен тікелей жалғанады. Жоғарғы
ауырлатылған бұрғылау құбыры (12) бұрғылау құбырларына аударма (11),
ал төменгі ауырлатылған бұрғылау құбыры қашауға (роторлық
бұрғылауда) немесе турбобұрғы мен қашауға аударма (14) арқылы
жалғанады.

Қашау Жыныс
қаттылығы

Қашау
маркасы

Қашаудың
сыртқы
диаметрі,м

Алмастың
салмағы,
Карат

Қашаудың
салмағы ,Кг

Бір қабатты СТ және Т ДР-140TI 140 230 19
ДP-188TI 188 420 40
ДР-212TI 212 535 53

С және СТ ДТ-140C5 140 225 19
ДТ-188C5 188 345 41
ДТ-212C5 212 409 54

С және СТ ДК-140C5 140 205 20
ДК-188C5 188 352 39
ДК-212C5 212 423 52

Көп қабатты
Импрег-
нирленген

М және С ДИ-140 C2 140 270 20
ДИ-188 C2 188

212
488
591

40
53ДИ-212 C2

М және С ДЛ-140 C1 140 235 14
ДЛ-188 C1 188 443 29
ДЛ-212 C1 212 56 33
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Сурет 1.2.7.1-Бұрғылау тізбегінің схемасы

Бұрғылау құбырлар тізбегі төмендегідей қызметтер атқарады:
1) ротордан бұрғы қашауына айналым береді;
2) түптік қозғалтқыштан реактивтік моментті қабылдайды;
3) бұрғылау кезінде жуу сұйығын турбобұрғыға, қашауға және

скважина түбіне жеткізетін арна қызметтін атқарады;
4) бұрғы қашауына остік салмақ түсіреді;
5) бұрғы қашауларын, тұптік қозғалтқыштарды скважина ішінен

көтеріп-түсіру жұмыстарында; 6) скважинада қосалқы жұмыстар (скважина
оқпанын пысықтау,кеңейту, жуу, қабаттарды сынау, т.б.)жүргізуде;

7)электрбұрғы тәсілінде ток өткізуші секциялар орналасады
Бұрғылау құбырлар тізбегінің жұмыс істеу жағдайлары, бұрғылау

тәсілдеріне байланысты әр түрлі болады. Роторлық бұрғылау тәсілінде
бұрғылау тізбегі ротордан қашауға айналым беру және қашауға түсірілетін
остік салмақ әсеріне түрлі күштер мен кернеулерге төтеп береді. Тізбектің
жоғарғы бөлігі өз салмағы мен қашау тесіктеріндегі кедергі қысым әсерінен
созылу, ал скважина түбіндегі бұралу, сығылу кернеулерін қабылдаушы
төменгі бөлігі сығылу күйінде болады. Демек бұрғылау құбырлар
тізбегінде остік созылу күші мен сығу күштері әсер етпейтін бейтарап қима
болады.

Осы қимадан жоғары вертлюгке қарай өсіп отыратын созу, ал одан
төмен қашауға қарай өсіп отыратын сығу кернеулері әсер етеді. Бұрғылау
құбырлар тізбегінде айналдырушы момент әсерінен бұрау кернеуі, ал остік
және ортадан тепкіш күштер әсерінен ию кернеулері пайда болады. Бұрау
кернеуі ұршықтан қашауға қарай азайса, кернеуінің шамасы тізбектің төменгі
бөлігінде жоғары болады. Бұрау моменті, ортадан тепкіш күштер, қашау
тесіктеріндегі кедергі қысым сияқты тұрақты күштермен қатар, бұрғылау
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тізбегінің остік және көлденең тербелістері арқылы білінетін динамикалық
күштер де әсер етеді. Осьтер белістерді жою үшін қашаудан жоғары
амартизаторлар қоюға тура келеді. Түптік қозғалтқыштармен бұрғылау
тәсілінде бұрғылау құбырлар тізбегі айналмайды, сондықтан оған тек созу
және сығу күштері ғана әсер етеді. Түптік қозғалт қыштармен бұрғылау
кезінде бұрғылау құбырлар тізбегіне қойылатын талаптар роторлық
бұрғылауға қарағанда біраз төмен. Бұрғылау құбырлар тізбегінің төменгі
бөлігі беріктігін жойған жағдайларда болатын июкүштері мен түптік
қозғалтқыш реактивтік моментінен болатын ию күштерінің мәні онша емес,
сондықтан да, іс жүзіндегі есептеулерде олар ескерілмейді.

Скважина түбін қашаумен жер үстіндегі кұрал-саймандарды
жалғастыратын бұрғы тізбегі негізгі құрал болып саналады. Ол мынадай
бөліктерден тұрады: квадрат штанга (жетекші құбыр), бұрғы құбырлары,
жалғастырғыш құлыптар, өзгерткіштер мен көшіргіштep, центрлегіштер және
ауырлатылған бұрғы құбырлары.

Жетекші құбыр немесе квадрат ротордан келетін айналысты бұрғы
тізбегіне жеткізеді. Ол – қалың қабырғалы, бepік құбыр. Сыртқы пішіні
квадрат, алты қырлы, ceгiз қырлы және ұзынша науашалы болып
жасалынады. Бәрінің ортасында жуу сұйығы жүретін дөңгелек тeciк бар.
Бұлардың жиі қолданылатын түрлері квадратты ТВК және алты қырлы ТВШ.

Жеңіл қорытпалардан дайындалған бұрғылау құбырлары
жеңілдетілген бұрғылау құбырлары (ЖБҚ) дюралюминийден мемлекеттік
стандарт МЕСТ 23789-79 бойынша диаметрі 114, 129, 147 мм, ұзындықтары
12 м өлшемдеболат материалынан дайындалады.

Құбыр дайындау үшін Д 16 дюраль қолданылады (құрамы Алюминий-
мыс-магний). Термиялық өңдеуден кейін оған Д16-Т деген шифр беріледі.
Техникалық шарт бойынша жеңілдетілген бұрғылау.

Құбырлары төмендегідей бөлінеді:1) ішіне қалыңдатылып
дайындалған; 2) ішіне қарай қалыңдата және сыртына протекторлы
қалыңдатылып дайындалған Жеңіл қорытпалардан дайындалған бұрғылау
құбырлары, бұрғы қондырғысына түсіретін салмақты жеңілдету, бұрғылау
тереңдігін өсіру мақсатымен қолданылады, сонымен қатар көлбеу-
бағытталған скважинаны бұрғылауда қисайту бұрышы қарқынын өсіру
үшін қолданылады. Бұл бұрғылау құбырларын температурасы
1500С,сутектік көрсеткіші рН>10 жоғары скважиналарда қолдануға
болмайды.
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Кесте 1.2.7.1 -Квадрат штанганың сипаттамалары
Көрсеткіштер ТВК- ТВК- ТВК- ТВК-
Квадрат штанганың қабырғасының ұзындығы,
мм

92 120 145 158

Орталық тесігінің диаметрі, мм 48 72 85 95
Жұмысшы бөлігінің ұзындығы, м 9,5 9,5 13,5 13,5
Көшіргіштермен бірге ұзындығы мм 11 11;15 15 15
Жалғастыратын 89 114 141 141
Жоғарғы көшіргіштермен диаметрі,мм 140 197 197 197
Төменгі көшіргіштердің сыртқы диаметрі,мм 118 145 178 205
Метр құбырдың салмағы 47,3 80,3 117,3 136,8
Жоғарғы көшіргіштің салмағы, кг 22 40 51 47
Төменгі көшіргіштің салмағы, кг 11,5 18,5 33,5 42

Сурет 1.2.7.2- Бұрғылау тізбегінің құрлысы

1-жоғарғы ауыстырғыш жетекші құбыр, 2-жетекші құбыр,3-төменгі ауыстырғыш
жетекші құбыр, 4-ауыстырғыш және сақтандырғыш жетекші құбыр, 5-төлке, 6-нипель, 7-
бұрғылау құбыры , 8-протектор, 9-ауырлатылған бұрғылау құбырының ауыстырғышы, 10-
ауырлатылған бұрғылау құбыры, 11-ортаға бағыттағыш, 12-қашау үстіндегі амортизатор,
13-колибратор.
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Бұрғылау құбырларының құлыптары. Бұрғылау құбырлар тізбегін
скважинаға түсіру және одан көтеру кезінде барлық құбырларды бұрап
қатайту және бұрап ашу қажет. Көтеріп-түсіру операцияларын тездету үшін
бірнеше құбырды біріктіріп бірден жалғап немесе ашады. Мұндай құбырлар
жинағын "свеча" деп атайды. Оның ұзындығы бұрғы мұнарасының биіктігіне
қарай алынады. Диаметрі 114-168 мм бұрғылау құбырларының ұзындығы
11,5 м, демек  биіктігі 41-45 м мұнараларда свеча ұзындығы 25 м (екі
құбырда), ал 53-58- м мұнараларда 37 м (үш құбырдан) тұрады. Бұрғылау
тізбегіндегі негізгі жалғаушы   элемент бұрғы құлыптары болып
саналады. Ол сыртына бұранда ойылған құлыптық ниппельден және ішіне
бұранда ойылған муфтадан тұрады. Осы бұрандалар (ірі құлыптық
бұранда) арқылы олар бір-біріне жалғанады. Ал бұрғылау құбырларымен
жалғау үшін олардың екінші шетіне ұсақ құбырлық бұрандалар ойылады.

Ауырлатылған бұрғылау құбырлары. Бұрғылау  құбырлары
тізбегінің салмағын және қаттылығын арттыру үшін оның төменгі жағына
ауырлатылған бұрғылау құбырларын /АБҚ/ орналастырады. Ауырлатылған
бұрғылау құбырларының беттері бүкіл ұзындығына тегіс , жоғарғы
бөлігінде конусты ойығы бар және теңгерілген /АБҚТ/ түрлері қолданылады

Теңгеріліп ауырлатылған бұрғылау құбырлары жоғарыда аталған
ауырлатылған бұрғылау құбырларындағы кемшіліктер теңгеріліп
ауырлатылған бұрғылау құбырларында (АБҚт)айтарлықтай дәрежеде
түзетілген. Бұл құбырлар арналары бұрғыланылып, ал   беттері термиялық
өңделіп, бұрандалары фосфорландырылып дайындалады. Құбыр шеттерінің
сыртынан және ішінен құбырлық бұранда немесе адымы 6,35 мм,
конустылығы 1:6 арнайы құлыптық бұранда ойылады. Бұл аталған
ауырлатылған бұрғылау құбырлары 120, 133, 146, 178, 229, 254, 273, 299 мм,
ұзындықтары 6,5 м өлшемде болаттың 38 ХН3МФА (sт= 735 мпа) және
40ХН2МА (sт- 637 мпа) маркаларынан дайындалады.

Сурет 1.2.7.2-Теңгеріліп ауырлатылған бұрғылау
құбырлары
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Жетек құбырлар. Жетек құбырлар бұрғылау тізбегіне ротордан
айналым немесе түптік қозғалтқыш реактивтік моментін роторға беру
қызметін атқарады. Мұнай, газ скважиналарын бұрғылауда қалың
қабырғалы, тесігі бар штангадан, жоғарғы штангалық аудармадан /ПШВ/
және төменгі штангалық аудармадан /ПШН/тұратын құрамы конструкциялы
бұрышты жетек құбырлар қолданылады. Штанганың жоғарғы шетіне
сыртынан сол бұрандалы, ал төменгі шетіне оң бұрандалы құбырлық
бұранда ойылады. Жоғарғы штангалық аударманың /ПШВ/ штангаға
жалғанатын шетіне сол құбырлық бұранда, ал екінші шетіне сол
бұрандалы құлыптық бұранда ойылады. Төменгі штангалық аударманың
құлыптық бұрандасын тозудан қорғау үшін оған қорғаушы аударма 6
жалғанады. Құрама жетек құбыр техникалық шарт ТУ14-3-126-73
бойынша112х112, 140х140, 155х155, мм, ал ТУ 14-3-755-78 бойынша
65х65,80хмм өлшемде шығарылады. Жалпы жетек құбырлар қимасы
квадратты, кейде алты қырлы пішінде дайындалады.

Бұрғылау құбырлар тізбегінің технологиялық жабдықтары
бұрғылау  құбырлары  тізбегінің  пайдалану  жағдайларын  жақсартуүшін
тізбек құрамында сүзгі, кері клапан, қорғаушы сақиналар, калибраторлар,
тіктеуіштер, тұрақтандырғыштар, кеңейткіштер, амортизаторлар, маховиктер
шлам ұстағыштар, тіректер қолдануға тура келеді.

Сүзгі бұрғылау тізбегінің іші арқылы өтетін жуу сұйықтарындағы
қатты қиыршық қоспаларды тазарту үшін қолданылады. Сүзгі жетек құбыр
мен бірінші бұрғылау құбырының ортасына тесіктері бартүтікшесі
жоғары қаратылып қойылады. Кері клапан бұрғылау тізбегінің ішіне
жетек  құбырдан төмен қойылады. Оның негізгі міндеті, бұрғылау  тізбегі
арқылы қабат сұйықтарының кері атқылауын болдырмау. Қорғаушы
сақиналар  скважина ішіндегі  шегендеу  тізбегін  бұрғылау құбырлары
құлыптарының соғып зақымдануынан және құлыптардың өзін мұжылудан
қорғау үшін құлыптар бетіне кигізіліп ұстатылады. Калибратор, тіктеуіш,
тұрақтандырғыштар, кеңейткіштер, амортизаторлар, шылам ұстағыштар,
маховиктер қажетіне қарай бұрғылау тізбегінің төменгі шетіне қашаудан
жоғары қойылады. Калибратор скважина   қабырғасын   тегістеу   үшін
қолданылады. Оның диаметрі қашау диаметрімен бірдей болуы тиіс.
Тіктеуіштер бұрғылау құбырлары тізбегінің төменгі жағын скважина
ішінде тіктеп ұстау үшін және скважина оқпанының өздігінен қисаюын
болдырмау үшін қолданылады. Тұрақтандырғыштар көлбейте-бағытталған
скважиналарда зениттік бұрышты тұрақты ұстау үшін қолданылады.
Тұрақтандырғыш ретінде негізінен қимасы квадратты ұзындығы
тіктеуіштерден бірнеше есе ұзын ауырлатылған бұрғылау құбырларының
бетіне қатты қорытпаларман армиленген қалақтар орналастыру арқылы
дайындалған құбыр қолданылады. Ол тікелей калибратордан жоғары немесе
оған жақын қойылады.[2]
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Сурет 1.2.7.2-Тіктеуіштер

Бақылау сұрақтары

1.Қос шарошкалы қашау ?
2.Шарошкалы қашаудың артықшылығы?
3.Терең скважиналарға арналған жынысталқандағышқұралдар?
4.М типті қашаулардың анықтамалары?
5.Диаметрлеріне қарай қашау тіремелері мына типтерге бөлінеді?
6.Қашаулардың тиіптік өлшемдері?
7. Геологиялық зерттеу жоспары мынадай бөлімдерден тұрады?      

8. Технологиялық карта қарастыратын жұмыс көлеміне мыналар
кіреді?

9.Қисайған скважинаның жоспарын құру?
10.Скважинаның жағдайын анықтау?

1.3 Скажина оқпанын бұрғылау
1.3.1 Скважиналарды бұрғылау технологиясы

ІХ ғасырдың ортасына дейін мұнай өндіру негізінен терең емес, жер
бетіне жақын табиғи көздермен ағып жатқан құдықтар арқылы өндірілді.

ІХ ғасырдың екінші жартысында бу машиналарының кеңінен
пайдалануына байланысты қажетті жанар май, жағар май және сонымен
қатар бөлшектерін майлау, жарық көзін алуға байланысты мұнайға деген
сұраныс жоғарылады.

Ең алғашқы мұнай скважинасы 1847 жылы Ресейдің Апшерон
жартыаралында В.Н.Семеновтың басқаруымен қолмен айналдырып
бұрғылау әдісімен бұрғыланды.

АҚШ-да бірінші мұнай скважинасы 1859 жылы Пенсильвания
штатында Эдвин Дрейктің көмегімен 25 метр тереңдікте бұрғыланды.

Ресейдің мұнай өнеркәсібінің негізгі дамуы 1864 жылдан басталады.
Кубаньда Кудако өзенінің маңында А.Н. Новосильцевтің басқаруымен 55
метр тереңдікте механикалық қанатты-соққылап бұрғылау әдісін
қолданып бұрғылады.
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ІХ-ХХ ғасырда дизельді және бензинді іштен жану қозғалтқыштары
ойлап табылды. Оларды тәжірибелік іске қосу әлемде мұнай өнеркәсібінің
қарқынды дамуына алып келді.

Қазақ жерінде Атырау өңіріндегі Жайық пен Жем аралындағы көлкіген
мұнай кені бар екені ерте заманнан-ақ белгілі болған. Тіпті сол кездің өзінде-
ақ жергілікті көшпенді қазақтар жер бетіне шығып жатқан қимайды
(мұнайды) сүзіп алып түйенің немесе адамның теңге қотырын емдеуге
қолданған.

1899 жылдың қараша айында Атырау обылысының, Жылыой
ауданына қарасты Қарашүңгіл алаңындағы скважинада мұнай фонтаны
атқылап, тәулігіне 20 тоннадай өнім берді. Бұл бүгіндері дүние жүзіне мәлім
болған Қазақстан мұнайының алғашқы тамшылары еді.

Бұл жаңалық Ресей және шетел кәсіпкерлерін дүр сілкіндіріп, Ембі-
Каспий аймағында мұнай қорын іздестіру жұмыстарын кең көлемде
жүргізуге мәжбір етті. Осындай күрт бетбұрыстың нәтижесінде атақты
Нобельдің мұнай өндірістік ұйымы өмірге келді.

Осы ұйымға қарайтын жұмысшылар Доссор, Мақат, Ескене өңірін
терең бұрғылауды қолға алды. Ең сәтті қазғаны Доссордағы №3 скважина
болды.

1911 жылы сәуірдің 29 күні 225 метр тереңдіктегі юра қабатынан
мұнай фонтаны атқылады. Ол 20-25 метр биіктікке 30 сағат бойы атқылап
тұрды; 16,7 мың тонна мұнай шықты, тәулігіне 13360 тонна.

1901 жылы АҚШ-та алғашқы рет скважина түбін сұйық ағынымен жуу
арқылы роторлы айналдырып бұрғылау әдісі қолданылды.

1902 жылы Ресейдің Грозенск ауданында 345 метр тереңдіктегі
скважинаны роторлы әдісті қолданып бұрғылау алғашқы рет жүргізілді.

1906 жылы орыс инженері А.А.Богушевский скважина түбі (башмак)
арқылы шегендеуші құбырдың сыртқы бетіне цемент ерітіндісін айдау әдісін
ойлап тауып, бұл әдіске патент алды. Бұл цементтеу әдісі отандық және
шетелдің бұрғылау тәжірибесінде кеңінен қолданысқа еніп, тез тарады.

1923 жылы Томск технологиялық институтының түлегі М.А.
Капелюшников, С.М. Волох және Н.А. Корнеевпен бірігіп гидравликалық
түптік қозғалтқыш – турбобұрғыны ойлап шығарып, мұнай және газ
скважиналарын бұрғылаудың техникасымен технологиясының дамуына жаңа
жол ашып берді.

1924 жылы Азербайжанда әлемде алғаш рет бір сатылы турбобұрғының
көмегімен скважинабұрғыланды, және ол Капелюшниковтың
турбобұрғысы деген атқа ие болды.

1937-1940 жылдары А.П.Островский, Н.Г. Григорян, Н.В.Александров
және басқалардың көмегімен жаңа түптік қозғалтқыштың «электр бұрғы»
принципиалды конструкциясы жасалынды.

1964 жылы АҚШ-та бір кірісті гидравликалық винтті түптік
қозғалтқыш жасалынды, ал 1966 жылы Ресейде көп кірісті винтті қозғалтқыш
жасалынды, ол қиғаш-бағытталған және көлденең (горизонталь) бағытталған
мұнай және газ скважиналарын бұрғылауға мүмкіндік береді.
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Скважина дегеніміз – жер қыртысында арнайы бұрғылау
аспаптарының көмегімен қазылатын диаметрі тереңдігінен бірнеше есе кіші
цилиндр пішінді тау-кен құрылыс орны (1.3.1-сурет).

Скважина сағасын жуылып, шайылудан сақтандыру үшін бұрғылау
алдында тұрақты тау жыныстарына дейін бағыттау құбырын түсіріп, құбыр
сыртын цементтеп бекітеді. Құбырдың жоғарғы шетінен тесік тесіліп, жуу
сұйығы науа жүйесіне өтетін металл науа пісіріліп ұстатылады.

Бұрғылау процесін шиеленістіретін тұрақсыз, жұмсақ жарықшақ және
кеуекті тау жыныстарын бұрғылап өткеннен кейін осы аралықтарға
кондуктор түсіріліп, құбыр сыртындағы кеңістік цементтелінеді.
Кондуктордан кейін жобалық тереңдікке шиеленіссіз бұрғылап жету мүмкін
бола бермейді. Мұндай жағдайларда аралық шегендеу тізбегін түсіріп,
цементтеу қажет болады. Өте күрделі бұрғылау жағдайларында жобалық
тереңдікке жету үшін бірнеше аралық тізбек түсіруге тура келеді.

Скважинаны жобалық тереңдікке бұрғылап, оған пайдалану тізбегін
түсіріпцементтейді. Пайдалану тізбегі бойынша мұнай мен газ көтеріледі.
Пайдалану тізбегі түсіріліп, цементтелілгеннен кейін скважина сағасында
шегендеу тізбектері бір бірімен арнайы құрылғымен байланыстырылады.
Содан кейін өнімді қабат тұсында пайдалану тізбегі мен цемент тасында
перфорациялау арқылы тесіктер тесіледі. Скважинаны игеру және пайдалану
барысында сол тесіктер арқылы мұнай мен газ скважинаға келіп түседі.

Мұнай және газ скважиналарының бастапқы диаметрі 900 мм – ден
аспайды, ал соңғы диаметрі 165 мм-ден төмен болмайды. Скважиналарды
түбіндегі тау жыныстарын тұтастай (керінсіз) немесе оның шет жағын ғана
талқандау (керн алу) арқылы тереңдетеді. Скважиналарды, бұрғылау
қондырғыларының көмегімен құрлықта, теңізде бұрғылайды.. Бұрғылау
тәсілдерін тау жыныстарын талқандаушы аспаптардың скважиналарды
бұрғылау кезіндегі тау жыныстарына әсер етуне қарай төмендегідей бөлуге
болады: механикалық, термиялық, физико-химиялық, электримпульсті т.б.
Осылардың ішінен өндірісте тек механикалық бұрғылау тәсілі кеңінен
қолданылады.

Механикалық бұрғылау тәсілінде тау жыныстарын талқандау қол күші
немесе қозғалтқыштардықолдану арқылы іске асырылады. Механикалық
бұрғылау соққылау және айландыру тәсілдері арқылы жүргізіледі.
Соққылама бұрғылау тәсілі кәзіргі таңда мұнай, газ өндіру саласында
қолданылмайды. Дегенмен пайдалы қазбаларды барлау, инженерлік-
геологиялық іздестіру жұмыстарында қолданылып жүр.

Соққылама бұрғылау. Соққылама бұрғылау тәсілдерінің ішінен
арқанды соққылама бұрғылау (1.3.2-сурет) кеңінен қолданылады. Бұрғы
аспабы қашау (1), соққы штангасы (2), айырғыш штанга (3) және арқандық
құлыптан (4) тұрады. Ол скважинаға мұнара (9) амортизаторынан (8), негізгі
шығыршық (7) арқылы өтіп, теңгергіш рамасының (11) керуші (10) және
бағыттаушы шығыршықтары арқылы өтетін аспаптық арқан (5) арқылы
түсіріледі.
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Пайдалану
құбыры

Сурет 1.3.1. Скважинаның құрылысы

Арқанның шеті аспаптық лебедка (13) барабанына бекітіледі.
Теңгергіш рамасы шатунды-кривошивтік құрылығы (14, 15) арқылы лебедка
барабаны тежеулі күйіне бағыттаушы шығыр (12) осі бойымен
тербелмеліқозғалысқа келтіріледі.

Теңгергіш рамасының керуші шығыры (10) төмен түскенде арқан
керіліп, бұрғы аспабы көтеріледі. Ал жоғары көтерілгенде арқан босап, аспап
өз салмағымен скважина түбіне құлап, тау жынысын талқандайды.

Арқанды-соққылама бұрғылау тәсілімен тереңдігі 400-500 метр
скважиналар бұрғылауға болады.

1.3.2-сурет. Арқанды соққылама бұрғылау схемасы

Скважина түбін цилиндр тәрізді біркелкі бұрғылау үшін, аспапты әр
соққыдан кейін белгілі бұрышқа айналдыра отыру қажет. Скважина оқпаны

     426   325    219   146

5

400

1200

2550

1300

350 Бағыттаушы құбыр



64

тереңдеген сайын арқан лебедка барабанынан тарқатылып, қашауды
скважина түбіне жіберіп отырады.

Бұрғылау кезінде тау жыныстарының жұмсаруы үшін, скважина іші
сумен толтырылады. Шылам тығыздығы белгілі бір шамаға жеткенде,
бұрғылауды тоқтатып, аспапты лебедкамен көтеріп алып, скважина түбін
тазартады. Бұл желонкалық лебедка барабанына (16) оралған желонкалық
арқан (6) арқылы түсірілетін желонкамен (17) іске асырады.

Роторлық бұрғылау тәсілінде (1.3.3-сурет) қозғалтқыш (9) қуаты
лебедка (8) арқылы скважина сағасына орнатылған арнайы айналдыру
механизмі роторға (16) беріледі. Ротор бұрғылау тізбегіне жалғанған
қашауды (1) айналдырады. Бұрғылау тізбегі жетек құбырдан (15) және оған
арнайы аударма (6) арқылы жағанған бұрғылау құбырларынан (5)
тұрады.Түптік қозғалтқыштармен бұрғылау кезінде қашау (1) қозғалтқыш
білігіне, ал бұрғылау тізбегі қозғалтқыш (2) тұрқына жалғанады. Бұрғылау
тізбегі айналмайды, тек қозғалтқыш білігі мен қашау ғана айналады.

Айналмалы бұрғылау тәсілінің ерекшелігі қашаудың жұмыс істеу
кезінде скважинаны су немесе арнайы дайындалған ерітінділермен жуу. Ол
үшін қозғалтқыш (21) арқылы жұмыс істейтін екі бұрғы сорабы (20), құбыр
жолы (19), тіке құбыр (17), бұрғы шлангасы (14), вертлюг (10) және бұрғылау
тізбегінің ішіне жуу сұйығын айдайды.

1-қашау,2-қозғалтқыш, 3-айырғыш штанга, 4-құлыптан, 5-бұрғылау құбырларынан,6-
аударма,7-саға, 8-лебедка, 9-қозғалтқыш, 10-вертлюг, 11-тәл арқанынан, 12-тәл блок, 13-ілмек

блок, 14 -бұрғы шлангасы , 15-жетек құбырдан, 16-роторға, 17-тіке құбыр, 18-науа жүйесінде, 19--
құбыр жолы, 20-бұрғы сорабы, 21-қозғалтқыш, 22-қабылдау қалбырларына.

1.3.3 – сурет. Айналмалы бұрғы қондырғысының схемасы
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Бұрғы қашауына жеткен жуу сұйығы, оның тесіктері арқылы өтіп,
скважина қабырғасы мен бұрғылау құбырлары арасындағы кеңістік арқылы
көтеріледі. Бұл жерде науа жүйесінде (18) жуу сұйығы бұрғыланылған тау
жыныстары бөлшектерінен тазартылып барып, бұрғы сораптарының
қабылдау қалбырларына (22) түседі. Скважина тереңдеген сайын кронблок
(суретте көрсетілмеген), тәл блок (12), ілме блок (13) және тәл арқанынан
(11) тұратын тәл (полистпаст) жүйесіне ілінген бұрғылау тізбегі скважинаға
жіберіліп отырады. Жетек құбыр (15) роторға (16) толық енген кезде
лебедканы қосып, бұрғылау тізбегін жетек құбыр бойына көтереді де,
тізбекті элеваторға немесе ұстағыш саны арқылы ротор столына іліп
отырғызады.

Содан кейін жетек құбырды вертлюгпен бірге ағытып арнайы
дайындалғаншурфқа түсіреді. Осыдан соң бұрғылау тізбегіне құбыр жалғап
ұзартады да, оны сол құбыр бойына скважина ішіне түсіріп, элеватор немесе
ұстағыш сынаға отырғызады, шурфтан жетек құбырды шығарып, бұрғылау
тізбегіне жалғайды да, тізбекті элеватор немесе ұстағыш сынадан босатып,
қашауды скважина түбіне жеткізіп, бұрғылауды жалғастырады.

Тозған қашауды алмастыру үшін скважинадан бүкіл бұрғылау тізбегі
көтеріліп, қайта түсіріледі. Көтеріп – түсіру жұмыстары тәл жүйесінің
көмегімен іске асырады. Бұрғылау тізбегін көтеруде, оны ұзындығы бұрғы
мұнарасының биіктігіне байланысты секцияларға бөліп ашады. Ашылған
секциялар (шырақ деп аталады) мұнара фонаріндегі арнайы шырақтың
астына орналастырылады. Түптік қозғалтқыштардың үш түрі қолданылады.
Олар: турбобұрғы, винтті түптік қозғалтқыш және электробұрғы.[2]

1.3.2 Бұрғылау параметрлері

Скважиналарды бұрғылау кезінде тау жыныстарының нәтижелі
бұрғылануы төмендегі факторлар жинағының әсеріне байланысты:

* қашауға осьтік жүктеме (Р),
* қашау айналу жиілігі (n),
* жуу сұйықтығының шығыны (Q);
* бұрғылау ерітіндісі сапасының параметрлері (ρ, t, В),
* қашау түрі,
* геологиялық жағдайлар,
* тау жыныстарының механикалық қасиеттері.
Осы айтылған параметрлердің бұрғы қашауының жұмыс көрсеткішіне

ықпалын бұрғылау режимідеп атаймыз.
Бұрғылау режимі-бұл бұрғылаушыбұрғы қондырғысының басқару

пультінен өзгертуі мүмкін бұрғылау көрсеткіштеріне әсер ететін параметрлер
мен факторлардың белгілі бір үйлесімі.

Бұрғылаудың оңтайлы режимі-бұрғылаудың осы жағдайларында ең
жақсы техникалық-экономикалық көрсеткіштерді алуды қамтамасыз етеді.
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1.3.2. 1 Схема-Бұрғылау режимінің параметрлері

1.3.2. 2 Схема-бұрғылау процессінің міндеттері

Бұрғылау режимінің әрбір параметрі тау жыныстарының бұзылу
тиімділігіне әсер етеді, сонымен қатар бір параметрдің әсері екіншісінің
деңгейіне байланысты (яғни факторлардың өзара әсер етуі байқалады).

Қашаудың жұмыс көрсеткіштері. Қашау жұмысының тиімділігі
жөнінде бірнеше көрсеткіштермен тексеріледі, оның ішіндегі негізгілері бір
қашауға келетін бұрғылау, бұрғылаудың механикалық және рейстік

Бұрғылау режимінің 
параметрлері келесідей 

бөлінеді

басқарылатын параметрлер -
забойдағы қашау жұмысы 

барысында бұрғылаушының 
пультінен өзгертуге болады (Р, 

n, Q, ρ, t, В)

ұңғы құрылысын жобалау 
сатысында белгіленген 
жекелеген факторлар 

(олардың кейбіреулерін 
жедел өзгертуге болмайды)

Бұрғылау процесінде 
арнайы міндеттер 

шешілетін 
бұрғылаудың арнайы 

режимдері

скважинаның ең аз 
қисаюын 

қамтамасыз ету 
(қисаюды бақылау)

керннің максималды 
шығуы (колонкалық 
бұрғылау кезінде)

өнімді қабаттарды 
сапалы ашу және т. б

скважинаны сіңіргіш 
қабаттар арқылы 

өткізу
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жылдамдықтары және 1 м бұрғылауға пайдалану шығындары болып
табылады.

ӨтімділікН -бұл берілген қашаумен жынысты бұзудан бастап
қарастырылып отырған скважина түбіндегі жұмысқа дейінгі метрлер саны.
Егер скважинаның біршама интервалын бұрғылап қашау толық тозбай тұрып
түптен көтеретін болса, ал одан кейін соңынан оны сол немесе басқа
скважинаға түсіретін болса, онда алғашқы скважинаға түсіріп одан көтеруге
дейінгі уақыт ішінде немесе қайта түсіру мен қайта көтеру арасындағы уақыт
ішінде қашаумен бұрғыланған метрлер саны рейс ішіндегі Нр бұрғылау деп
аталады(проходка за рейс); қашаудың толық тозғанға дейінгі қашаудың
бұрғыланған жалпы метрлер саны қашауға келетін Hд бұрғылау деп аталады
(проходка на долото). Көп жағдайда Hд = Нр, бірақ алмас және ИСМ
қашауларын, сондай-ақ керн алатын бастарды қолдану кезінде Нр˂ Hд болуы
жиі кездеседі.

Н төмендегілерді анықтайтын өте маңызды көрсеткіш:
1) скважинаны бұрғылауға арналған қашаулардың шығыны және

оларға жалпы бұрғылау мекемесі бойынша қажеттілік,
2) түсіру - көтеру операциялар саны,
3) көтергіш жабдықтың тозуы,
4) бұрғылаудың еңбек сыйымдылығы,
5) кейбір асқынулардың мүмкіндігі

Қашаудың өтімділігі келесілерге тәуелді:
1) жыныстардың абразивтілігі,
2) қашаудың тұрақтылығы,
3) қашауларды дұрыс таңдау,

Мұнай 
скважинан
ы бұрғылау 
тиімділігіні

ң негізгі 
көрсеткішт

ері

қашауға өту

бұрғылаудың 
рейстік 

жылдамдығы

скважинаның 
бір метріне 

үлестік 
пайдалану 

шығындары

бұрғылаудың 
механикалық 
жылдамдығы



68

4) бұрғылау режимдері
5) қашауларды өңдеу критерийлері.
Бұрғылаудың механикалық жылдамдығы υм қашаудың жынысты бұзу

қарқындылығын көрсетеді және қашаудың жыныспен әсерлесуінің уақыт
бірлігі ішінде бұрғыланған метрлер санына тең:

                                    υм = Hд ÷ tм                                                         (1.3.2.1)

tм - кен жыныстарының кенжарда механикалық бұзылу ұзақтығы
немесе интервалдарды өту уақыты, сағ .

Тау жыныстарының белгілі қасиеттерімен механикалық
жылдамдық келесімен сипатталады:

 тау жыныстарының бұзылу тиімділігі,
 қашауларды іріктеу және өңдеу дұрыстығы,
 бұрғылау әдістері және режимдік параметрлер,
 скважина түбіне жүргізілген қуат шамасы және оны пайдалану.
Ағымдағы механикалық жылдамдықты өзгерту келесімен

байланысты:
• қашаудың тозуы,
• қашауды көтерудің орындылығын көрсетеді
• жыныстардың қаттылығы бойынша кезектесуі,
• режим параметрлерін өзгерту
• қашауды өңдеу.

Бұрғылаудың рейстік жылдамдығы деп жынысты бұзуға кеткен уақыт t
шығынын ғана емес, сондай-ақ сол рейстің ішінде түсіру-көтеру және
қосалқы жұмыстарға жұмсалған уақытты ескере отырып алыған скважинаны
тереңдету жылдамдығы айтылады.

                           ,/ РР dtdh=υ                                         (1.3.2.2)

Бір рейс ішіндегі бұрғылаудың сол рейс ішіндегі жынысты
механикалық бұзуға,жаңа қашауды түсіруге және ескірген қашауды көтеруге,
сондай-ақ соңғысын ауыстыруға рейс ішіндегі дайындық-бітіру және
қосалқы жұмыстарға (бұрғылау тізбегін ұзарту, түптің жан-жағын жаңа
қашаумен өңдеу, ескірген қашауды көтеру алдында скважинаны жуу)
жұмсалатын уақыт шығындарының қосындысына қатынасы орташа рейстік
жылдамдық деп аталады.

                              
ВСМ

p
рс ttt

h
++

=υ                                              (1.3.2.3)

tм-скважина түбінде қашау жұмысының ұзақтығы, сағ;
tсп – қашауды түсіру және көтеру, құралды ұзарту ұзақтығы, сағ.
tв –қосалқы жұмыстарға арналған уақыт, сағ.



69

Егер ұзақ тозған қашаумен жұмыс істесе немесе қашауды мерзімінен
бұрын көтерсе, онда υр азаяды. Рейстік жылдамдықтың максимумына жеткен
кезде көтерілген қашау оқпанның ең жылдам өтуін қамтамасыз етеді.

Бір метрді бұрғылауға кететін пайдалану шығындары қашаудың
құнын, сондай-ақ түп жынысын бұрғылауға мүмкіндік беретін басқа да
шығындарды (бұрғылау қондырғысын жалдау, тұтынылған энергия құны,
жуу сұйығының және оны өңдеуге қажетті реагенттер құны, бұрғылау
бригадасының жалақысы және т.б.) ескереді.

Сэ= (Сд + (Сч+ Сж )( tм + tсп + tв))/ Нд                                 (1.3.2.4)

мұңдағы Сд – қашаудың көтерімдік бағасы, теңге; Сч – бұрғылау
қондырғысының 1 сағат жұмысының құны, теңге/сағ.; Сж – жуу сұйығына
кететін шығындар, теңге/сағ.

Бұрғылаудың механикалық жылдамдығына бұрғылау режимі
көрсеткішінің әсер етуі. Шарошкалы қашаулардың ең тез тозатың жерлері
жасақтары, скважина қабырғасын өңдеуші сыртқы беттері және олардың
тіректері.

Шарошка жасақтары тозған кезде, тістердің биіктігі қысқарып,
олардың геометриялық пішіні, тістердің биіктігі қысқарып, олардың
геометриялық пішіні, тістердің тау жыныстарымен түйісу ауданы ұлғаяды,
оның салдарынан тістердің тау жынысына түйісу қысымы азаяды. Қашау
жасақтарының тозуына тау жыныстарының түрпілігі, жуу сұйығының
дисперстік азасы, қашау конструкциясы, бұрғылау режимінің параметрлері
де әсер етеді. Тістері фрезерленіп дайындалған шарошкалы қашау тістері
биіктігінің тозуы, қашаудың айналу жиілігі мен меншікті осьтік салмақ
өскен сайын артады. Бір текті тау жыныстарында бұрғылау режимінің
тұрақты параметрлерінде, қашау тістерінің тозуына қарай, механикалық
бұрғылау жылдамдығы төмендейді, оған сәйкес қашау өтімділігінің өсімі де
азаяды.

Роторлық бұрғылау тәсілінің ерекшеліктері. Роторлық бұрғылау
тәсілінің негізгі ерекшелігі, бұрғылау режимі параметрлерінің кезкелгенін
бір-біріне тәуелсіз өзгерту мүмкіндігінде. Бұрғылау тізбегі мен қашауды
айналдырушы ротор жетегі ретінде бұрғы қондырғыларында, негізінен
асинхронды электр және дизелді қозғалтқыштар қолданылады. Бұрғы
қондырғысының кинематикалық схемасы, ротор столын төрт базалық
жылдамдықпен айналдыруға мүмкіндік береді. Дизелдік жетектерді
қолданғанда, айналу жиілігін базалық мәнінен төмендеу өзгертуге болады.
Ал тұрақты тоқ көзімен істейтін қозғалтқыштарда кең диапазонда реттеуге
болады. Қашауға түсірілетін осьтік салмақты бұрғылау құбырларды
тізбегінің төменгі бөлігінің (АБҚ-ың) салмағымен түсіреді. Бұл жағдайда,
бұрғылау құбырлары тізбегінде осьтік сығылу және бойлық иілу кернеулері
пайда болады.

Бойлық иілу кернеуін азайту үшін осьтік салмақ түсіретіндей ғана күш
қажет. Ол үшін бұрғылау тізбегінің төменгі бөлігі қабырғасы қалың
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ауырлатылған құбырлардан жиналады. Осы ауырлатылған бұрғылау
құбырларының салмағы 75-80%-ы қашауға осьтік салмақ түсіруге
жұмсалады. Қашауға түсірілетін осьтік салмақ бұрғылау режимінің реттеуге
өте икемді параметрлерінің бірі. Бұрғылау барысында оны өзгерте отырып,
оптимальді мәнін табуға болады.

Скважинаның өздігінен қисаю қауіпі жоқ қалыпты жағдайда, тау
жыныстарының тиімді көлемдік талқандалуы үшін, осьтік салмақты түйісу
қысымы, тау жыныстарының қаттылығына тең немесе одан аздап жоғары
етіп алады. Осьтік салмақ пен қашаудың айналу жиіліктерін үйлесімді таңдап
алуды төмендегі факторлар анықтайды: а) қашау өтімділігінің 1м –не
жұмсалатын шығын көлемін төмендету; б) скважина профилі; в) бұрғылау
тізбегі мен қашау төзімділігі; г) ротор жетегінің қуаты. Скважина оқпанының
қаттылығы төмен тау жыныстарынан тұратын жоғарғы аралықтары ротордың
жоғары айналу жиілігінде (220 айн/мин) бұрғыланылады.

Бұл жағдайда төмен айналу жиілігіне қарағанда, қашау өтімділігі
төмендеу болуы мүмкін, бірақ 1м жұмсалатын шығын аз және рейстік
жылдамдық көтеріп-түсіру және қосалқы жұмыстар уақытының азайуы
салдарынан өседі. Тереңдік өскен сайын уақыт шығындары ( ktt , kt ) тез өседі
де, 1м өтімділік шығынына механикалық жылдамдыққа қарағанда, рейс
бойындағы қашау өтімділігі әсер ететін кезең туады. Осы кезеңнен бастап
қашаудың айналу жиілігін төмендетуге тура келеді (алдымен 140 айн/мин-ке,
ал соңында 70 айн/мин дейін).

Механикалық бұрғылау жылдамдығының айналу жиелігінің азайю
салдарынан төмендеуін, қашауға түсірілетін осьтік салмақты өсіру арқылы
толықтыруға тырысады. Осьтік салмақтың өсуіне қарай, бұрғылау
құбырлары тізбегінің төменгі бөлігінде сығу, бойлық иу кернеулер және
бойлық сонымен қатар айналдырушы тербелістер өседі. Қашаудың тау
жыңыстарының әсерінен пайда болатын бойлық тербелістер, бұрғылау
тізбегінің төменгі бөлігі жеткілікті жабдықталса жағымды әсер етуі мүмкін.

Екіншіден, егер төменгі айналымда бойлық тербеліс резонансы пайда
болса, бқрғылау тізбегімен қашау тіректерінің жұмысын нашарлатады.
Тізбектің бейтарап қимасында таңбасы айнымалы кернеулер өсіп, құбырлар
мен қашау тіректерінің қажып бүліну қауіпі артады. Айналу тербелісс
резонансы кезінде, бұрғылау тізбегінің төменгі бөлігінің айналу жиілігі күрт
өзгереді де, қашаудағы айналдыру моментінің күрт өзгеруімен қабаттаса,
айналмалы соққылар пайда болады. Қашау скважина түбінде секіріп, тау
жыныстарының талқандалуы төмендейді. Мұндай резонанстарды жою үшін
тізбектің айналу жиелігін 10% -дай өзгерту жеткілікті. Кейде скважина
тереңдігінің өсуіне қарай, айналдыру жиілігін төмендету факторының себебі,
ротор жетегінің қуаты да болуы мүмкін. Роторлық бұрғылауда жұмсалатын
қуат, тау жыныстарын талқандауға және қашаудың скважина түбіне
үйкелуіне жұмсалатын қуат (Nк), бұрғылау тізбегінің скважина қабырғасы
мен жуу сұйығына үйкелуіне жұмсалатын қуат (N1), қозғалтқыштан жетек
құбырға дейінгі жетек жүйесіндегі кедергілерді жоюға жұмсалатын қуат (N2)
және скважинаны жууға жұмсалатын қуаттан (N3) тұрады.



71

                          )( 321 NNNNкN kрб +++=                              (1.3.2.5)

мұнда k - бұрғылау тізбегіндегі тербелістерге жұмсалатын қуат
шығынын ескеретін коеффициент.

Тереңдігі 4500м дейінгі тіке скважиналарда 1N қуат шығынын
төмендегі формула бойынша есептеуге болады.

               ])([04,0 5,0
1 бкауааyж dlLdlDN −+= ωρ                              (1.3.2.6)

мұнда yD - скважина диаметрі, м; ad , бкd - ауырлатылған және бұрғылау
құбырларының диаметрі, м; уL - скважина тереңдігі; al - ауырлатылған
құбырлар ұзындығы.

2N қуатының мәнін В.С.Федоров формуласы бойынша табуға болады:

                                     2
2

2112 ωω kkN +=                                       (1.3.2.7)

мұнда 1k , 2k - тәжірибелік коэффииенттер, егер ротор жетегі лебедка
арқылы болса 1k =1100Вт радc /⋅ , ал редукторлар арқылы тікелей
қозғалтқыштан болса 1k =240(Вт радc /)⋅ ; радcВtk /)(11 2

2 ⋅≈′ .
Сонымен, тіке скважиналарды бұрғылау кезінде ротор жетегіне қажетті

қуат төмендегідей болады:

[ ] }])([04,0)({ 2
2

222
10 ωρωω kdlLdtdkMGMkkN бкaуaaкменpp +−++++≈         (1.3.2.8)

мұнда pk - сақтық коеффициенті, ;1>pk менM - меншікті момент, ;/. HмH

0M - бұрғылау тізбегінің төменгі бөлігінің осьтік қозғалысына
жұмсалатын момент, мH ⋅ .

Бұрыштық айналу жиілігінің өсуіне қарай, қуатты тиімді пайдалану
коэффиценті едәуір төмендейді:

                                      ,/ ркпай NNK =                         (1.3.2.9)

Қуатты ( рN ) тиімді пайдалану үшін скважина түбін бұрғыланылған тау
жыныстары бөлшектерінен толық тазарту қажет. Ол үшін ең кем дегенде
төмендегі үш шарт орындалуы тиіс: а) скважина түбіне қажетті
гидравликалық қуат ( кN ) жеткізу; б) ол қуатты гидроманиторлы қашауда іске
асыру; в) жуу сұйығының гидростатикалық қысымы мен қабат қысымдары
айырмасы мүмкіндігінше аз болуы тиіс.

Көптеген жағдайларда тау жыныстары бөлшектерін қашаудан жоғары
кеңістікке тасымалдау, жуу сұйығының скважина қабырғасы мен бұрғылау
тізбегі арасындағы кеңістіктегі көтерілу жылдамдығы төмен мәнде іске асуы
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мүмкін. Сондықтан жуу сйғының тұтыну мөлшерінің минимальді мәні
төмендегідей болуы тиіс.      

                         ,)(785,0 22
min кпбку vdDQ −=                          (1.3.2.10)

мұнда уD , бкd - скважина және бұрғылау құбырларының сыртқы
диаметрі, м;

кпv - сақиналы кеңістіктегі жуу сұйығының көтерілу жылдамлдығы, м/с.   
Тек жұмсақ тау жыныстарын жоғары механикалық жылдамдықпен

бұрғылауда ғана жуу сұйығының тұтыну мөлшерін көтеру тиімді, яғни

                         му vFQ /≥                                                  (1.3.2.11)

мұнда уF - скважина қимасының ауданы, м2; мv - механикалық
бұрғылау жылдамдығы, м/сағ;

                        ]
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∆
=                                      (1.3.2.12)

Мұнда max)( жρ∆ - сақиналы кеңістіктегі жуу сұйығы тығыздығының
бұрғыланылған тау жыныстары әсерінен өсуі, кг/м3; жρ - скважина түбіне
жеткізілетін жуу сұйығының тығыздығы, кг/м3; Тρ - бұүрғыланылған тау
жыныстары көлемдік массасы, кг/м3.

Егер скважина тереңдігінің өсуіне қарай, скважина түбіне жеткізілетін
гидравликалық қуатты өсіру қажет болса, онда жуу сұйығының тұтыну
мөлшерін өсірмейақ , қашау сұғындамаларының диаметрін кішірейту арқылы
іске асыруға болады.

Скважина түбінде қашаудың өндірістік уақытын қысқартатын
факторлар:

1) осьтік жүктемені ұлғайту
2) айналу жиілігі,
3) қатты бөлшектердің тығыздығын, тұтқырлығын және

концентрациясын арттыру,
4) Qд -дан төмен шығындарды төмендету,
5) бұрғылау ерітінділерінің жылу сыйымдылығын, жылу өткізгіштігін

және майлау қасиеттерін төмендету,
6) қашауды біркелкі емес (жұлқумен) беру, бұрғылау бағанасының

төменгі бөлігінің бойлық және көлденең тербелістері,
7) скважина түбінде жоғары температура
Бұрғылау режимінің параметрлерін ұстаудың негізгі мақсат –

қашаудың скважина түбінде болу ұзақтығын арттыру, барынша қысқа уақыт
ішінде көбірек қашау өту.
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Егер қандай да бір параметрдің өзгеруі скважина түбіндегі қашаудың
жұмыс ұзақтығын қысқартуға себепші болған жағдайда, алайда сонымен
қатар механикалық жылдамдық артылса және қашауға өту жоғарыласа, онда
ол тиімді болғаны.Бұрғылау режимінің параметрлері өзара байланысты
болғандықтан, бұрғылаудың ең үлкен тиімділігіне төменгі параметрлердің
оңтайлы үйлесімінде ғана қол жеткізіледі:

1) жыныстың физикалық-механикалық қасиеттері,
2) қашау конструкциялары,
3) бұрғыланатын жыныстың орналасу тереңдігі,
4) басқа да факторлар.
Бұрғылау тиімділігін арттыру-басқа параметрлердің үйлесуі кезінде

оңтайлы мәнге қол жеткізу, егер бір уақытта барлық немесе кейбір басқа
параметрлер өзгертілсе (мысалы, жуу сұйықтығының шығыны ұлғайтылған,
айналу жиілігі азайтылған).

Бұрғылау ерітіндісінің шығынын үш жолмен реттеуге болады:
1) бұрғылау сорғысының цилиндрлеріндегі бір диаметрлі втулкаларды

басқа диаметрлі втулкаларға ауыстырумен,
2) қатар жұмыс істейтін бұрғылау сорғылар санынөзгертумен,
3) сорғыдағы поршеньдердің қос жүру санының өзгертумен.
Алғашқы екі әдіспен ерітіндінің шығынын тек сатылы түрде өзгертуге

болады, үшінші жағдайда да бірқалыпты өзгеруі мүмкін.
Екінші әдіс (бір мезгілде жұмыс істейтін бұрғылау сорғыларының

санын өзгерту) қашау диаметрі өзгерген жағдайда қолданылады:
1) скважинаның жоғарғы бөлігін үлкен диаметрлі қашаулармен

бұрғылау кезінде бір уақытта жұмыс істейтін екі сорғы пайдаланылады.
2) келесі учаскені кіші диаметрлі қашаулармен бұрғылауға көшкен

кезде сорғылардың бірі жиі ажыратылады.
Төлкелерді жұмыс істемей тұрған сорғыда ғана өзгертуге болады.

Сондықтан, көп жағдайларда, скважина түбіне қашау жұмыс кезеңінде
сұйықтықтың шығыны іс жүзінде өзгеріссіз қалады. Егер рейстің ұзақтығы
үлкен болса (бірнеше ондаған сағат), рейстің соңына қарай шығын
поршеньдердің тозуына байланысты сорғыда ағудың көбеюі салдарынан
біршама азаюы мүмкін.

Скважина түбіндегі гидравликалық қуатты келесілерді өзгерту арқылы
реттеуге болады:

• бұрғылау ерітіндісінің шығынын,
• қашаудағы гидромониторлы саптамалардың диаметрін (жаңа

қашауды скважинаға түсіруге дайындау кезінде ғана өзгертіледі),
• мұндай саптамалардың санын (егер бұрғылау құбырларындағы

сұйықтықтың ағынына сәйкес диаметрдегі шарды ысырып тастаса, ол
саптамалардың бірінде кіретін тесікті қайта жабады және оны жұмыстан
ажыратады. Бұл ретте қалған жұмыс істеп тұрған саптамаларда ағыс
жылдамдығы мен қысымның төмендеуі артады және тиісінше скважина
түбіндегі гидравликалық қуат артады). Скважина түбінде гидравликалық
қуатты реттеудің мұндай әдісі сорғыларда жұмыс қысымы олардың
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втулкілерінің осы диаметрінде рұқсат етілген шектен аз болған кезде
қолданылады.[2]

1.3.3 Бұрғылау бригадасының жұмысы

Орындалатын жұмыстардың тізбесі және бұрғылау бригадасының
жұмысын ұйымдастыру бұрғылау мақсатына, скважинаның тереңдігі мен
құрылымына байланысты.

Бұл скважинаны бұрғылау алдында дайындық жұмыстарын орындау
(тальдік жүйені жабдықтау, роторды орнату, бұрғы жеңін айдау құбырының
тіреуішімен және вертлюгпен қосу; жуу сұйықтығын дайындау, шағын
механизацияның бұрғылау элементтерімен, түсіру-көтеру операцияларын
және скважинаны жүргізу процесінде басқа да жұмыстарды орындауға
арналған тетіктермен және құрал-сайманмен жабдықтау).

Скважинаны тереңдетуді қамтамасыз ету және оның оқпанын
геофизикалық зерттеулер жүргізуге дайындау, шегендеу бағаналарын түсіру,
шығарындыға қарсы және бұрқақты жабдықтарды орнату, сондай-ақ
скважинаны аяқтау бойынша жұмыстарды жүргізу және тағы басқалар.

Терең бұрғылауда бұрғылаудың үздіксіз (ауысымдық) жұмысы
ұйымдастырылады. Әдетте, бұл төрт ауысым (вахта) жұмыс істейді, олар
бойынша 8 не екі тәулігіне 12 сағат, әр түрлі кестелер. Осылай еңбек пен
демалыстың ұтымды режимі сақталады.

Әдетте, бұрғылау қондырғыларында (БУ) вахта келесі
қызметкерлерден тұрады:

1. 6-разрядты бұрғылаушы.
2. 5-разрядты бұрғылаушының бірінші көмекшісі.
3. 4-разрядты бұрғылаушының екінші көмекшісі (жоғарғы жұмысшы).
4. 4-разрядты бұрғылаушының үшінші көмекшісі.
5. 3-разрядты бұрғылау жұмысшысы.
6. 5-разрядты моторшы (дизельді жетек БУ).
7. 4-разрядты моторшы (дизельді жетек БУ).
8. 4-разрядты электрик (БУ электр жетегі).
Бұрғылау бригадасын бұрғылау шебері басқарады. Бұл лауазымға

дипломды маман тағайындалады. Ол жұмыстардың үздіксіз жүргізілуіне,
процесті барлық қажетті материалдармен қамтамасыз етуге, скважинаны
құруға арналған жобаны сақтау мен орындауға, қауіпсіз еңбек жағдайларын
қамтамасыз етуге және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды жүзеге
асыруға дербес жауапты болады, буды монтаждан қабылдап алу және оны
демонтаждап тапсыру жөніндегі комиссияның жұмысына қатысады.

Вахтаны бұрғылаушы басқарады. Ол ауысым кезеңінде орындалатын
барлық жұмыстар үшін дербес жауап береді. Түсіру – көтеру операцияларын
(ТКО) және скважина түбіндегі қашау жұмыстарын орындау кезінде
бұрғылаушы БУ басқару пультінде болады. Бұрғылаушының бірінші
көмекшісі ТКО кезінде машина кілті қызметінқамтамасыз етеді, бұрғылау
құбырларын бұрау, керібұрау, құбырларды тік "шамдармен" орналастыру
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немесе қабылдау көпірлеріне ауыстыру бойынша негізгі операцияларды
орындауды қамтамасыз етеді және бұрғылаушының үшінші көмекшісімен
бірлесіп элеватормен операцияларды орындайды.

Схема 1.3.3.1 - Бұрғышының міндеттері

Бұрғылау кезінде оның міндетіне бұрғылау сорғыларының жұмысын
бақылау, жуу сұйықтығының параметрлерін және тазарту жүйесінің
жұмысын бақылау, ерітіндіні дайындауға және өңдеуге қатысу кіреді.
Бұрғыштың екінші көмекшісі жоғарғы жағында жұмыс істейді (бұрғылау
мұнарасында арнайы жабдықталған жерде, жоғарғы жұмыс балкон деп
аталады). Ол элеваторды кигізеді немесе алып тастайды және шырақтың
жоғарғы жағын жылжытады. Қалған уақытта ол бұрғылаушының
тапсырмаларын орындайды.

ТКО кезінде бұрғылаушының үшінші көмекшісі ротордың жанында
машина кілтінде жұмыс істейді, шырақтың төменгі жағын жылжытуға
көмектеседі. Қалған уақытта бұрғылаудың тазалығын қадағалайды, сондай-ақ
бұрғылаушының тапсырмаларын орындайды. Бұрғылау жұмысшысы, әдетте,
жоғары біліктілікті талап етпейтін жұмыстарды (тиеу-түсіру, жөндеу,
аумақты жинау және жабдықты таза ұстау) орындау үшін пайдаланылады.

Бұрғылау бригадасының құрамына сондай-ақ бұрғылау шеберінің
көмекшісі, мотористер (іштен жану қозғалтқыштарынан БУ жетегін
қолданғанда), электриктер (электр жетегін қолданғанда), зертханашы-
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скважинаны 
тереңдету 

жөніндегі негізгі 
жұмыстарды 
жүзеге асыру

вахтаның барлық 
мүшелерінің 
жұмысына 

басшылық ету
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коллекторлар, БУ қызмет көрсету слесарлары, қазандық қондырғыларының
операторлары, аспаздар және т.б. кіреді. Вахтаның барлық мүшелеріне
түсіру-көтеру операцияларын орындау және шегендеу колонналарын түсіру
кезінде үлкен жүктемелер жүктеледі.

Жууды аяқтағаннан кейін бұрғылаушы шығырды басқара отырып,
бұрғылау колоннасын ротордың үстінен жетекші құбырдың төменгі
аудармашысы көрінетіндей есеппен көтереді.

Осы уақытта роторда жұмыс істейтін бұрғылаушының көмекшілері
одан шағын ішпектерді (роликті ішпектерді немесе жоғарғы күш жетегін
пайдаланған кезде бұл операция процестен шығарылады) шығарады және
бұрғылау колоннасын ілу жүзеге асырылатын сыналарды пневматикалық
клин басып алуға салады.

Содан кейін құбырларды бұрап алады. Бұрандалы қосылысты бұрау
кезінде жетекші құбырды вертлюгпен салмақпен ұстайды. Ажыратылған
жетекші құбырды көтеріп, оның төменгі ұшына бекітілген арнайы құрылғы
(автотартқыш) көмегімен шурфқа салады.

Бұрғылаушының бірінші және үшінші көмекшілері бұрғылау ілмегін
ұршықтан ажыратады және ротор үстелінің үстінен шығып тұрған бұрғылау
құбырына бұрын кигізілген элеватордың тесіктеріне штропты ашады.
Бұрғылау колоннасын көтеру басталады. Ол бірінші шырақ ұзындығын
алынғаннан кейін және ротордың үстіне оның төменгі муфталық қосылысы
әсер етсе, бұрғылаушы шығырды тоқтатады және бұранда қосылысының
автоматты кілттің жұмыс бөлігінің деңгейінде орналасуын ескере отырып,
кейіннен бұрау үшін бағананы тежеуді және сыналы қармауға отырғызуды
жүргізеді.

Осыдан кейін шырақ көтеріледі және шырақ қойғышқа орнатылады.
Жоғарғы жағында жұмыс істейтін бұрғылаушының екінші көмекшісі
элеваторды ашып, шырақ жоғарғы шетін саусаққа енгізеді (шырақтарды тік
қалыпта ұстап тұру үшін арнайы келтеқұбыр).

Бұрғылаушы элеваторы бар таль блогын түсіреді, оны кезекті құбыр
муфтасының жанында тежейді. Бұрғылаушының бірінші және үшінші
көмекшілері элеваторды оған кигізеді және кезекті шырақ көтеру процесі
қайталанады.

Бұрғылау құралын түсіру кезінде операциялар тек бұрандалы
қосылыстарды арнайы майлаумен майлау элементін қоса отырып, кері ретпен
орындалады. Скважинаны тереңдету процесінде уақыт өте келе бұрғылау
колоннасын құбырлармен толықтыру қажет, бұл операция өсіру деп аталады.
Ол жетекші құбырдың ұзындығына тең аралық бұрғыланғаннан кейін
орындалады. Бұл әрекеттің мәні келесідей. Жетекші құбырдың ұзындығына
бұрғылау бағанасы көтеріледі, ажыратылады және шурфқа орнатылады,
көпірлерден алдын ала дайындалған және өлшенген құбырға бұрғылау
(қосымша шығыр немесе консоль-бұрылыс кранының көмегімен) беріледі.
Содан кейін құбырға элеватор кигізіледі, ол скважинаның өсіне шығарылады
және оны бұрғылау бағанасынан бұрап, скважинаға түсіреді. Осыдан кейін
бағанға жетекші құбыр қосылады және бұрғылау процесі жалғасады.
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Шегендеу құбырларын түсіру шегендеу бағанасының салмағына сәйкес
келетін элеваторларда немесе спайдерлерде жүзеге асырылады.

1.3.4 Бұрғылау кезінде қолданатын құрал- саймандар

Скважина түбін тереңдету және басқа да, арнайы жұмыстарды
(аспаптарды тойтару, скважина оқпанын кеңейту) орындауда, тау
жыныстарынан үлгі (керн) алу үшін, тау жыныстарын тұтастай немесе
скважина түбін айналдыра талқандауға тура келеді.

Тау жыныстарын әр түрлі тәсілдермен талқандауға болады. Мұнай
және газ скважиналарын бұрғылауда механикалық талқандау тәсілі
қолданылады. Энергия қозғалтқыштан (ротор немесе түптік қозғалтқыш) тау
жынысына, тікелей тау жыныстарын талқандаушы аспап (қашау, бұрғы ұшы,
кеңейткіш) арқылы беріледі.

Схема1.3.4.1 -Тау жыныстарын талқандаушы аспаптар атқаратын
қызметтеріне қарай бөлінуі

Тау жыныстарын талқандаушы аспаптар 
атқаратын қызметтеріне қарай үш топқа 

бөлінеді: 

скважина түбін айналдыра 
бұрғылап керн алуға арналған 

аспаптар – бұрғы ұштары, 
коронкалар

скважина түбін тұтастай 
бұрғылауға арналған 
аспаптар – қашаулар.

Арнайы қолданылатын 
аспаптар – найза тәріздес 

қашаулар, фрезерлер, 
кеңейткіштер, 
калибраторлар

Бірінші және екінші 
топ аспаптарын 

жасақтарының тау 
жыныстарына әсер 
ету ерекшеліктеріне 

қарай үш топқа 
бөлуге болады:

Кесіп-жару арқылы 
әсер етуші аспаптар 

– қалақшалы 
қашаулар.

Қажап-кесуші 
арқылы әсер етуші 
аспаптар – алмас, 
ИСМ қашаулары

Жарып-уату арқылы 
әсер етуші –
шарошкалы 

қашаулар
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Бұрғы қашаулары конструкциялық дайындалуы бойынша қалақшалы,
шарошкалы, алмас, қатты қорытпалы болып бөлінеді. Бұл аталған аспаптар
түрлерінің қолданылу мүмкіндіктері, тау жыныстарының механикалық
қасиеттеріне, ең алдымен қаттылығына байланысты болады.

Керн алуға арналмаған бұрғы қашаулары.
Қалақшалы қашаулар. Мұнай және газ скважиналарын бұрғылауда

қалақшалы қашаулардың тау жыныстарына кесу және уату арқылы әсер
етуші екі түрі қолданылады. Біріншісіне үш қалақты (3Л), екіншісіне үш
(3ИР) және алты қалақты (6ИР), алты қалақты қатты қорытпа қашаулар
жатады.

ИР (истирающе-режущее) қажағыш-кесуші деген сөзді білдіреді.
Үш қалақты (3Л) қашауы (1.3.5-сурет) жоғары шеті бұрғылау тізбегіне

жағанатын бұрандамен аяқталатын тұрықтан (1), бір-біріне 1200 бұрышпен
орналасқан қашау тұрқына пісіріліп қосылған үш қалақтан (2) тұрады. Жуу
сұйығын скважина түбіне бағыттауға арналған, қалақтар аралығына
орналасқан үш жуу тесігімен (3) қамтамасыз етілген.

Бұл қашаулар жұмсақ (М) және қаттылығы орташа –жұмсақ (МС) тау
жыныстарын бұрғылауға арналған. Қашау беріктігін арттыру үші
қалақшалары қатты қорытпамен (4) бекітіліп ұстатылған. Қашау тесіктеріне
керамикадан дайындалған алынып-салынбалы сұғындама (3) отырғызылған.
Мұндай қашаулар гидромониторлы деп аталады. Қашау тесігінен шығатын
жуу сұйығының ағын жылдамдығы 80-120 м/с жетеді.

Салалық стандарт (ОСТ-26-02-1282-75) бойынша үш қалақты қашаулар
(3Л) 120,6 мм ден 489,9 мм өлшемде шығарылады. 3ИР қашауының (1.3.6-
сурет), үш қалақты (3Л) қашауларынан ерекшелігі қалақтары жұмырланып
дайындалған және олар қашау осінде қиылысады. Қалақтары 3Л
қашауларыныкіндей бекітілген және скважина түбі мен қабырғасына тиетін
қырлары қатты қорытпа штырлармен бекітілген.

Осы ерекшеліктері, оларды түрпілі жұмсақ тау жыныстарында
қолдануға мүмкіндік береді. Осы себептермен оларды МСЗ қашау түрлеріне
жатқызуға болады.

Сурет1.3.4.1-.Үш қалақшалы (3Л) қашауы
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Сурет 1.3.4.2-Үш қалақшалы ЗИР қашауы

Салалық стандарт бойынша 3ИР қашаулары 190,5 мм ден 296,9 мм
өлшемде шығарылады. ИР қашауларының үш негізгі және үш қысқа
(қосалқы) скважина қабырғасының өңдеуші қалақтары бар. Қосалқы
қалақтары да жұмыр және негізгі қалақшалар арасында орналасқан. Бұл
қашаулар тау жыныстарын кесу және уату арқылы талқандайды. Қаттылығы
орташа тау жыныстарында қолданылады. Салалық стандарт бойынша 139,7
мм ден 269,9 мм өлшемде сұғындамалы және сұғындамасыз шығарылады.

ИСМ қашауларының бірнеше түрлері шығарылады. 1.3.7-суретте алты
қалақты ИСМ қашауы көрсетілген. Оның 6ИР қашауларынан негізгі
ерекшелігі, қалақтарының беріктігін арттыру үшін өте қатты «славутич»
материалы қолданылады. Конструкциялық жағынан 6ИР қашауынан
ерекшелігі, негізгі қалақтарының (1) жұмыстық беттерінің пішіні мен
қосалқы қысқа қалақтарының (2) орналасуында. Негізгі қалақтары қашау
осінде қиылысады да, ал қосалқы қалақтар негізгі қалақтарға ассиметриялы
орналасқан. Барлық алты қалағы да скважина түбіне перпендикуляр
орналасқан, сондықтан да, тау жыныстары кесу және уату арқылы
талқандалынады. Қосалқы қалақтар скважина қабырғасын өңдеу қызметін
атқарады. Жуу тесіктері қашау тұрқында (3) тесіліп, сұғындармен (4)
ұстатылған. Бұл қашаулар 91,4 мм ден 391,3 мм өлшемде сұғындамалы
немесе сұғындамасыз шығарылады.     

1-қалақ 2-қосалқы қысқа қалақтар 3- қашау тұрқы 4-сұғынды
Сурет 1.3.4.3- Алты қалақшалы ИСМ қашауы
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Шарошкалы қашаулар. Мұнай және газ скважиналарын бұрғылауда
негізінен шарошкалы қашаулар қолданылады. Олар шарошка санына қарай
бір, екі, үш, төрт тіпті алты шарошкалы болып келеді. Ең тарағандары үш
шарошкалы қашаулар. Жалпы шарошкалы қашаулар тау жыныстарының
механикалық және түрпілілік қасиеттеріне қарай он үш түрге топталады
(1.3.1-кесте).МЕСТ 20692-75 «Шарошкалы қашаулар» бойынша шарошкалы
қашаулар 46 мм ден 508 мм өлшемде шығарылады.

Үш шарошкалы қашаулар. 1.3.8 –суретте үш шарошкалы қашаулар
конструкциялары көрсетілген. Қашау пісіріліп қосылған үш секциядан (3),
секция аяғына цапфаларға (5) подшипниктер (6) арқылы отырғызылған
шарошкалардан (4) тұрады. Шарошка беттерінде тау жыныстары
талқандаушы жасақтар (тістер) ойылады немесе орнатылады. Жуу сұйықтары
өту үшін алынып-салынбалы сұғымдар орнатылған үш тесік (2) бар. Қашау
бұрғылау тізбегіне ұзартылған құлыптық бұранда (1) арқылы жалғанады.
Шарошка подшипниктері кейбір қашауларда жуу сұйығымен майланады
(1.3.8-а, сурет).

Соңғы кезде шарошка тіректері май толтырылып бекітілген қашаулар
шығарылады (1.3.8-б, сурет). Бұл қашауларда май шарошка подшипниктеріне
лубрикатордағы сауыттан (8) қашау аяғы мен цапфадағы каналдар арқылы
келеді. Манжета (9) подшипниктерге сырттан жуу сұйығын өткізбейді.

а) тіректері ашық гидромониторлы; б) - тіректері жабық
гидромониторлы; А-А- сұғындама орнатылған жуу тесігі.

Сурет 1.3.4.4–. Үш шарошкалы қашаулар
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Кесте 1.3.4.1- Жалпы шарошкалы қашаулар тау жыныстарының механикалық
және түрпілілік қасиеттеріне қарай топталуы
Қашау түрлері Бұрғыланылатын тау жыныстары

М Өте жұмсақ, бос созымтал тау жыныстары (жұмсақ және тұтқыр саз
балшықтар, сланцтер, жұмсақ әк тастар).

МЗ Жұмсақ бос байланысқан түрпілі тау жыныстары (құмдақ және
мергельдер).

МС Жұмсақ және қаттылығы орташа тау жыныстары аралас (бор, тас тұзы,
ангидрит аралас саз балшық сланцтері).

МСЗ
Жұмсақ нашар байланысқан, түрпілі қаттылығы орташа тау
жыныстары аралас (құм-саз балшық сланцтері, құмдақ кездесетін
шымыр саз балшықтар).

С
Созымтал және созымтал морт, қаттылығы орташа тау жыныстары
(тығыз саз балшықтар, саз балшық сланцтері, қаттылығы орташа әк
тастар).

СЗ Қаттылығы орташа түрпілі (құмдар, құмды сланцтер).

СТ Қаттылығы орташа, қатты морт созымтал тау жыныстары (ас құмдақ,
әк тастар, ангидриттер).

Т Қатты түрпілі емес (әк тастар, доломиттер доломиттелінген әк тастар).
ТЗ Қатты түрпілі (кварцтелінген әк тастар мен доломиттер).
ТК Қатты, берік (қатты әктастар).
ТКЗ Түрпілі қатты, берік (аргилиттер, қатты әк тастар, құмдар).

К Берік (кремниленген ұсақ кристалды әк тастар, доломиттер,
кварциттер).

ОК Өте қатты (граниттер, кварциттер, диабаздар).

Керн алуға арналған қашаулары. Арнайы қолданылатын бұрғы
қашаулары. Керн алып бұрғылауда қолданылатын, колонкалық қашау деп
аталатын бұрғы қашауының схемасы 1.3.9 – суретте келтірілген. Қашау тау
жыныстарын талқандаушы бұрғы ұшынан және керн қабылдағыштан тұрады.

Бұрғы ұшы (1) скважина түбінің шетіндегі тау жыныстарын талқандай
отырып, скважина оқпанының ортасында тау жыныстары үлгісін (2)
қалдырады. Ол скважина тереңдеген сайын тұрық (4) және керн
қабылдауыштан (3) тұратын керн қабылдау аспабына кіреді. Керн қабылдау
аспабының тұрықы бұрғы ұшын бұрғылау тізбегімен жалғастыру, кернді
орналастыру, оны бөлінуден сақтандыру, сонымен қатар жуу сұйығын өткізу
қызметін атқарады. Керн қабылдауыш кернді қабылдау, оны бұрғылау және
көтеру кезінде сақтау қызметін атқарады. Бұл қызметтерді іске асыру үшін
керн қабылдауыштың төменгі бөлігіне керн жұлғыш және керн ұстағыш, ал
жоғарғы бөлігіне керн қабылдауыштан жуу сұйығы шығатын клапан (5)
орнатылған. Керн қабылдауышты керн қабылдағыш аспап тұрқына және
бұрғы ұшына орналастыру тәсіліне қарай МЕСТ 21949-76 «Керн
қабылдауыш аспаптар» бойынша колонкалық қашаулар керн қабылдаушы
алынбайтын және алынып – салынатын етіліп шығарылады.

Керн қабылдаушы алынбайтын колонкалық қашаулармен бұрғылау
кезінде керн қабылдауышты көтеру үшін, бүкіл бұрғылау тізбегін көтерге
тура келеді. Ал керн қабылдаушы алынып – салынбалы колонкалық
қашауларда бұрғылау тізбегін көтермей-ақ керн қабылдауышты шығарып
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алуға болады. Ол үшін бұрғылау тізбегінің іші арқылы арқанмен ұстаушы
түсіріп, керн қабылдауышты көтеріп шығарады.

Керннен босатылған керн қабылдауыш осы ұстауыш көмегімен
түсіріліп, керн қабылдауыш тұрқына орнатылып, бұрғылау жалғастырылады.
Роторлық бұрғылауға арналған керн қабылдаушы алынбайтын шарошкалы
бұрғы ұшы қолданылатын «Недра» керн қабылдауыш аспабы көрсетілген.
Керн қабылдауыш аспап бір бірімен арнайы бұранда арқылы жалғанатын екі
қабырғалы құбырдан дайындалған тұрықтан (7) тұрады.

Сурет 1.3.4.5 - Колонкалық қашау схемасы

Тұрықтың жоғарғы бөлігі бұрғылау тізбегімен жалғастыратын
аудармадан (1), ал төменгі бөлігі бұрғы ұшымен (17) жалғайтын аудармадан
тұрады. Тұрық ішіне муфталар (9 және 5) арқылы қосылған керн
қабылдауыш секциясы орналастырған.

Керн қабылдағыштың төменгі бөлігіне арнайы аударма (14) жалғанып,
оған тұрық ішіне орналастырылған башмак (16) ұстатылады. Осы аударма
(14) ішіне керн жұлғыш (13) және керн ұстағыш (15) орналастырылған.
Сонымен қатар керн қабылдауыш секцияларын жалғастырушы муфта (5)
ішінде рычагты керн ұстағыш орналастырылған. Керн жұлғыш пен керн
ұстағыш кернге қатысты қозғалмайтындай етіліп орналастырылған. Керн
қабылдауыштың жоғарғы бөлігіне муфта (9) арқылы бұранда (4) жалғанған.
Осы бұранда арқылы гайка башмак (16) бұрғы ұшына тығыз ұстасқанға дейін
бұралады. Осы орында керн қабылдауыш штырі (18), гайка (3) және бұранда
(4) ойықтарына кіріп, бұранданың гайкаға қатысты қозғалуына кердергі
жасаушы фиксатор-сақинамен белгіленеді. Муфтада (9) екі жақты ұя (10)
және шар тәрізді етіліп дайындалған кері клапан бар. Керн қабылдауыш
аспапты скважина ішінде тіктеп ұстау үшін төменгі аударма (12) орнына
тіктеуіш-калибратор, ал жоғарғы аударма (1) орнына тіктеуіш қоюға болады.

Екі секциялы керн қабылдау аспабының ұзындығы 16 м, ал керн
қабылдауыш ұзындығы 14,5 м. «Недра» снарядтарымен қатар диаметрі 212,7
мм, одан төмен скважиналардан керн алуда «Силур», «Кембрий» сияқты
керн қабылдауыш аспаптары да қолданылады.
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Сурет 1.3.4.6– «Недра» керн қабылдауыш аспабы

Арнайы қолданылатын бұрғы қашаулары. Скважина ішінде
қосалқы жұмыстар атқару үшін найза тәрізді, фрезерлі қашаулар,
калибраторлар және кеңейткіштер кеңінен қолданылады. Фрезерлі
қашаулардың қалақшалы ИР қашауларынан ешқандай да айырмашылығы
жоқ.

Найза тәрізді қашаулар диаметрі 98,4 мм ден 444,5 мм өлшемде ПР
және ПЦ түрінде шығарылады.

ПР типті қашаулар екі қалақты қашау негізінде дайындалған.
Қашау тұрақтан (1) және найза тәрізді қалақтан (2) тұрады. Қашау

тұрқында жалғастыру бұрандасы және екі жуу тесігі (3) бар. Қалақтар қатты
қорытпа пластикалармен жабдықталған.

Қалақтардың калибрлеуші қырларында цилиндрлі тістер
орналастырылған. Бұл қашаулар скважина оқпанын өңдеу және скважина
оқпанын ұсақ металдармен тазарту алдында, скважина оқпанын тазарту үшін
қолданылады. ПЦ типті қашаулар ПР қашауларына ұқсас, тек қалақтарының
бүйір жақтары қатты қорытпамен қатайтылмаған. Бұл қашаулар шегендеу
тізбектері цемент тастарымен бұрғылау үшін қолданылады.

Калибратор скважина оқпанын белгілі қашау диаметріне тең өлшемге
дейін өңдеу және радиалды соғу күштерін қолданылады. Калибраторды
қашаудан жоғары орналастырылады.

Калибраторлар қалақты және шарошкалы етіліп дайындалады.
Қалақтар саны бойынша үш, төрт, алты қалақты болып келеді. Жасақтары
қатты қорытпа, алмас, ИСМ түрлеріне бөлінеді. Жасақтары қатты қорытпа
үш қалақты калибратор конструкциясы 1.3.7– а, суретте көрсетілген.

Қалақшалы калибратордың басты кемшілігі жасақтарының тозуына
байланысты диаметрінің, тиімділігінің тез төмендеуінде. Шарошкалы
калибратор негізінен үш шарошкалы етіліп дайындалады (1.3.7-б, сурет)
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Шарошкалар калибратор тұрқындағы остеріне белгілі бұрышпен
отырғызылады.

Сурет 1.3.4.7 – Найза тәрізді қашау

а-үш қалақты: 1-тұрық; 2-муфта; 3-сақина; 4-шпонка; 5-қатты қорытпа
тіс;б-үш шарошкалы: 1-тұрқы; 2-қос шарошка; 3-шарошка осі

Сурет 1.3.4.8 –Калибраторлар

Жасақтар тіс тәрізді немесе қатты қорытпадан дайындалған тістер
түрінде болуы мүмкін.

Айналуға кедергі моментінің төмендігі және скважина оқпанында
жеңіл өтетіндігі – шарошкалы калибраторларды бұрғылау тізбегін скважина
ішінде тіке бағыттап, ұстау кеңінен қолдануға мүмкіндік береді.

Мұндай жағдайларда калибратор қашаудан едәуір жоғары
орналастырылады. Калибраторларды қолдану – скважина диаметрінің
кішіреюін және радиалды соғу күштерінтөмендетеді. Бұл қашау төзімділігін
едәуір арттырады.

Скважина диаметрін қашау диаметріне дейін кеңейтуге арналған
аспапты кеңейткіштер деп атайды. Мысалы скважинаны диаметрі 269,9 мм
қашаумен бұрғылайды. Керн диаметрі 212,7 мм колонкалық қашаумен
алынды. Скважина диаметрін 212,7 мм ден 269,9 мм – ге жеткізу үшін
кеңейткіш қолдану қажет.
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1.3.4.9 а, суретте үш шарошкалы кеңейткіш конструкциясы және
жұмыс істеу схемасы көрсетілген. Кеңейткіш үш аяқты (3) муфта (2) пісіріліп
ұстатылған тұрқыдан (1) тұрады. Кеңейткіш аяқтарындағы цапфаға екі
конусты шарошкалар отырғызылған.

Шарошка жасақтары фрезерленіп ойылған немесе қатты қорытпа тістер
түрінде болуы мүмкін. 1.3.4.9 б, суретте бір шарошкалы кеңейткіш
конструкциясы және оның жұмыс істеу схемасы көрсетілген. Кеңейткіш
тұрқыдан (1) және подшипниктерге (3) отырғызылған шарошкадан (2)
тұрады. Шарошка қатты қорытпа тістерімен жабдықталған.

а – үш шарошкалы; б – бір шарошкалы.
Сурет 1.3.4.9-Кеңейткіштер

Қашауды ауыстыру кезінде бұрғылау тізбегін көтерусіз
турбиналық және роторлық бұрғылауға арналған орнатылымды
қашаулар. Жұмыс істеп болған қашауды ауыстыру үшін бұрғылау тізбегін
көтерусіз бұрғылау әдісі бұрғылау тізбегінің ішінде жаңа қашауды түсіруге,
ал жұмыс істеп болған қашауды көтеруге (арқан немесе арнайы аспап-
овершот немесе кері айналдыру көмегімен) негізделеді. Турбиналық
бұрғылау үшін орнатылымды роторы бар турбобұрғының арнайы құрылысы
жасалған, оған орнатылымды қашау жалғанады. Орнатылымды қашау негізгі
екі тораптан тұрады: қашау механизмінен және кесетін шарошкалы
жинақтардан.[9]

1.3.5 Өнімді қабаттың қасиеттері

Жер қыртысын құраушы тау жыныстары минералдар түйіршіктерінен
тұратын поликристалды қатты дене. Тау жыныстарының негізгі бөлігі, тау
жыныстарын құраушы деп аталатын минералдан құраған. Оларға дала
шпаты, кварц, амфиболдар, пероксендер, слюдалар, карбонаттар, сульфаттар
т.б. жатады. Жалпы минералдарды екі мың астам түрлері белгілі.

Бір ғана минералдан құралған тау жыныстары моно минералды (әк тас,
доломит), ал бірнеше минералдан құралғандары полименералды (гранит, саз
балшықтар) деп аталады. Пайда болу тегі бойынша барлық тау жыныстары
магматикалық, шөгінді және метафортық болып үш топқа бөлінеді.



86

Магматикалық немесе вулкандық тау жыныстары жер қойнауыннан
көтерілген балқыған силикатты магмалардан құралған. Шөгінді тау
жыныстары тау жыныстарының талқандалып, жер бетінде немесе өзен, көл
астында жиналу нәтижесінде пайда болған. Кристалды шөгінді тау
жыныстары (карбонатты тау жыныстары - әк тас, доломиттер, мергельдер;
сульфатты тау жыныстары – гипстер, ангидриттер; галогендік тау жыныстар
- тас тұзы; кремнийлі тау жыныстары доломиттер, кремний, опоктар) су
ерітінділеріне тұздардың шөгуі, химиялық реакциялық әсерінен қайта
кристалдануы, сонымен қатар тірі организимдер қалдықтарынан пайда
болған. Шөгінді тау жыныстары пайда болу тегі бойынша қалдықтық
(қиыршық тас, гелечник, құмдар, алевролиттер), саз балшықты, химиялық
және биохимиялық (әктас, мергель, доломит, гипс, ангидрит, торф) болып
бөлінеді.

Метафортық тау жыныстарына саз балшық сланцтері, гнейстер,
кварцтер, мрамор жатады. Тау жыныстары бөлшектерінің пішіні өзара
орналасуы, құрылымы және текстурасы бойынша бағаланады. Текстура деп
кристалиттер немесе қалдықтардың өзара кеңістік орналасу ерекшеліктерін
айтуға болады.Текстуралық белгілерге тақта тастылық, кеуектілік және
жарықшақтық жатады. Құрылым тау жыныстарын құраушы минералдар
немесе қалдықтар пішіні, мөлшері және беттерінің сипаттамалары бойынша
ерекшеліктері. Тау жыныстарының негізгі қасиеттеріне тығыздық,
сығымдылық, өткізгіштік, көлемдік масса, беріктік, серпінділік,
созымталдық, қаттылық қасиеттер жатады.

Тығыздық. Тау жыныстарының тығыздығы деп оның қатты денедегі
көлем бірлігінін массасын айтады. Ол тау жыныстарын құраушы минералдар
мен цементтеуіш заттарға, тығыздығына және де, осы компонеттердің
массалық қатынасына байланысты болады. Тау жыныстарын құраушы
минералдар тығыздығы 1850 кг/м3 (аллофандікі) ден 5200 кг/м3

(магнетиттікі) аралығында болады. Ал шөгінді тау жыныстарының
тығыздығы 2100 ден 2900 кг/м3 аралығында өзгереді.

Сығылымдылық. Егер тау жынысы үлгісін өткізбейтін пленкамен
жабып, оған жан-жақты біркелкі қысым түсірсе, ол жан-жақты сығылады.
Жан-жақты сығылу кезінде үлгі көлемі ондағы кеуектер мен қатты фаза
көлемдерінің қысқару салдарынан кішірейеді. Үлгі көлемінің кішірею
шамасының оның бастапқы көлеміне қатынасын көлемдік сығылу
коэффициенті деп атайды. Көлемдік сығылу коэффициенті тау
жыныстарының литолого-петрографиялық құрамы, кеуектілігі және
серпінділік қасиеттеріне байланысты.

Өткізгіштік. Өткізгіштік тау жыныстарының қысым градиентінің
әсерінен өзіне сұйық газ және газ сұйық қоспаларын өткізу қабілетін
сипаттайды. Барлық шөгінді тау жыныстарында үлкенді-кішілі бір бірімен
жағасқан кеуектер кездеседі, демек олар өзінен сұйық пен газды өткізе
алады. Шөгінді тау жыныстарының өткізгіштігі жан-жақты сығу қысымының
өсуіне байланысты төмендейді.
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Көлемдік масса. Көлемдік масса тау жыныстарының табиғи күйіндегі
көлем бірлігіндегі массасын көрсетеді. Көлемдік масса мен тығыздық
арасындағы қатынас төмендегідей:

              ( ) ПП КТоб ρρρ 01,001,01 +−≈                            (1.3.5.1)

мұнда П — тау жыныстарының кеуектілігі, % ;
Тρ — жыныстарының тығыздығы, кг/м3;
Кρ - кеуектердегі сұйықтар тығыздығы, кг/м3.

Жан-жақты сығу қысымының өсуіне қарай, кеуектіліктің кішіреюі және
сығылған сұйық тығыздығын өсуіне байланысты көлемдік массада өседі.

Беріктік. Беріктік дене талқандалып басталатын кернеуді сипаттайды.
Тау жыныстары сығу кезінде талқандалуға өте жоғары қарсылық көрсетеді.
Шөгінді тау жыныстарының басқа деформация түрлеріндегі беріктігі
бірнеше есе төмен.

Мысалы, бір ості сығылу кезіндегі беріктікпен салыстырғанда созылу
кезінде 2-18 %, ығысу кезінде 5-20%, иілу кезінде 5-60 %болады. Мұны
көптеген тау жыныстарының морттылығымен жарықшақтығымен, байланыс
күштерінің азаюы мен түсіндіруге болады. Тау жыныстарының беріктігі
олардың минералдық және петрографиялық құрамына байланысты. Ең берік
минерал кварц, оның беріктігі бір жақты остік сығылуда 500 МПа, ал
магнезиалды – темір силикатты мен алюмосиликаттардікі 200 – 500 МПа.

Тау жыныстарының беріктігіне минерал түйіршіктерінің мөлшерінде
әсер етеді. Көптеген тау жыныстарының беріктігі дымқылдығы өскен сайын
төмендейді. Тау жыныстарының беріктігіне метаморфизация дәрежесінде
әсер етеді. Мысалы, төмен тереңдіктерде орналасқан саз балшық беріктік
қысыммен температура әсерінен 50-100 МПа жетсе, дәл осындай құрамдағы
саз балшық беріктігі жер бетіне жақын тереңдікте 10-20 МПа.

Серпінділік. Шөгінді тау жыныстарын деформацияның сығыу
кернеуіне тәуелдігіне қарай үш топқа бөлуге болады (1.3.14 – сурет): серпінді
морт деформациясы түсірілетін күпке пропорционалды (1); созымтал морт-
талқандалуға дейін созымтал деформация жүретін (2); өте созымтал –
серпінді деформация нөлге тең (3).

Тау жыныстарының серпімділік қасиетін серпінділік модулі (Е) мен
Пуассон коэффициенті ( µ ) арқылы сипаттау қабылданған. Бұл екеуінің мәні
тау жыныстарының литолого-петролграфиялық құрамы, кеуектілігі,
текстурасына, деформация түріне, кернеу, температура, қысым және басқа
да факторлаға байланысты болады. Көптеген тау жыныстары Пуассон
коэффициенті 0,1-0,4 аралығында өзгереді.

Қаттылық. Қаттылық тау жыныстарының оған өзінен қаттырақ басқа
денені батырған кездегі жергілікті беріктігін сипаттайды. Оның мәні өлшеу
тәсіліне байланысты болады. Бұрғылау саласында Л.А. Шрейнер тәсілі
кеңінен тараған. Онда батыратын қатты дене ретінде табанының ауданы 2-3
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мм2 цилиндр штампы қолданылады. Тау жыныстарының қаттылығына
беріктікке әсер етуші факторлар ықпал етеді.

Штампалық қаттылығына байланысты барлық тау жыныстары үш
топқа, ал әр топ төрт категорияға бөлінге. Бірінші топқа қаттылығы 1 гПа
дейінгі өте созымтал және өте кеуекті тау жыныстары (саз балшықтар,
аргилиттер, кеуекті құмдақтар, алевролиттер, әк тастар) жатады. Екінші
топты қаттылығы 1-4 гПа дейінгі созымтал-серпімді тау жыныстары
(алевролиттер, әк тастар, доломиттер, агдидриттер) құрайды. Үшінші топқа
қаттылығы 4 гПа жоғары морт-серпімді тау жыныстары (кварциттер,
кремниленген әк тастар мен доломиттер) кіреді.

Созымталдық. Көптеген шөгінді тау жыныстарының талқандалуы
созымталдық деформациямен басталады. Ол кернеу пропорционалдық
шегінен асқан бойынша (1.3.14-сурет, 2). Тау жыныстарының
созымталдылығы, оның минералдық құрамына байланысты және де кварц,
дала шпаты сияқты қатты минералдар қасиеті жан-жақты сығу қысымы,
температура, сонымен қатар дымқылдық өскен сайын жоғарылайды.
Дымқылдық әсері саз балшық, хемогенді тау жыныстарында айтарлықтай
байқалады. Шөгінді тау жыныстарының созымталдық коэффициентпен
сипатталады.

                                       Кпл=Ар/Ау                                                                (1.3.5.2)

Бұл жерде - Ар – тау жынысының морт талқандауына дейінгі
деформацияға жұмсалған жұмыс (ОА/ ВМ аудыны 1.3.14-сурет);

Ау – серпінді деформацияға жұмсалған (ОДК ауданы 1.3.5.1-сурет).

ОА, ОА – серпімді деформация;АВ, ОС – созымтал деформация;
А, В, С – талқандалу кезеңдері.

Сурет 1.3.5 .1- Бір ості сығылу кезіндегі деформацияның күшке
тәуелділігі

1-қатты қорытпа
Сурет 1.3.5 .2-. Цилиндрлі штамп
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Тау жыныстарының қанықтылығы. Шөгінді тау жыныстарының
көбінесе су түбіне шөккен бастапқы тау жыныстары қалдықтары мен
тұздардан құралған.

Миллиондаған жылдар барысында бұл тау жыныстарының сумен
қанығуы және құрамы қысым, температура, тектоникалық қозғалыстар,
химиялық және гидродинамикалық процестер әсерінен өзгерістерге
ұшыраған. Сонда да, шөгінді тау жыныстарында судың едәуір көлемі
жиналған. Тау жыныстары кеуектерінде су бос немесе физикалық
байланысқан күйінде кездеседі. Жер бетіне жақын орналасқан аралықтарда
тұшы немесе минералдығы төмен сулар, ал тереңдіктерде минералды сулар
кездеседі.Минералды сулардың негізгі компоненті-натрий, калий, кальций,
магний хлоридтер мен сульфатты, сілтілік металдар карбонаттары мен
бикарбонаттары болып саналады. Жиі күкіртті сутегі, көмірқышқылы, бром,
йод, аммиак, көмірсутек газдары да кездеседі. Кейбір аймақтарда көмір
сутектерді де жиналған. Көмір сутек кеніштерігазды, газоконденсатты,
газмұнайлы, мұнайлы, қатты битумды болып бөлінеді. Кеніш көлемінде
көмірсутектері гидратация заңы бойынша орналасады.[2]

1.3.6 Бұрғылау кезінде скважина қысымын бақылау

Тау жыныстары кеуектерінде сұйық (газ) жоғары немесе төмен
қысымда орналасады. Бұл қысымды кеуектік қысым деп атау қабылданған.
Ал коллекторлардағы қысым қабат қысымы деп аталады. Тереңдік өскен
сайын қабат қысымы да өседі.

Қабат қысымының тұшы су бағанының қысымына қатынасын қабат
қысымының аномалдық коэффициенті деп атау қабылданған:

                       
плс

кб
a gz

Р
k

ρ
=                                      (1.3.6.1)

мұнда кбР - z тереңдіктегі қабат қысымы, МПа;
3/1000 мкгс =ρ - тұшы су тығыздығы;

g - еркін түсу үдеуі, м/с2.
Егер аномалдық коэффициент 1,0≤kа≤1,1, болса, қабат қысымы

қалыпты деп саналады. Егер kа>1,1 болса қабат қысымы ономалды жоғары,
ka<1,0 болса аномалды төмен деп саналады. Аномалдық коэффициент нөлден
кіші және геостатикалық қысым индексінен үлкен болуы мүмкін емес.

Геостатикалық қысым индексі kгc деп өзінен жоғары орналасқан тау
жыныстары салмағынан болатын қысымының тұшы су бағанының
қысымына қатынасып айтады:

                                 вобвгс gzk ρρρρ // ==                         (1.3.6.2)
Геостатикалық қысым:

                                           gzобгс ρρ =                                (1.3.6.3)
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мұнда обρ — жер бетінен z тереңдіктегі тау жыныстары қалыңдығының
орташа көлемдік массасы, кг/м3.

Егер жуу сұйығымен толтырылған скважина ішіндегі қысымды
біртіндеп өсіре берсе, онда скважина қабырғасын құраушы тау
жыныстарының айырылып, жуу сұйығы пайда болған жарықтарға кетуі
мүмкін. Скважина қабырғасындағы тау жыныстарын айыратын шектік
қысым, гидравликалық айыру қысымы деп аталады. Осы қысымның тұшы су
бағанының қысымына қатынасы жұту қысымының индексі деп аталады:

                             
плс

а
ж gz

Р
k

ρ
=                                               (1.3.6.4)

Ра – қабатты айыру қысымы, МПа.
Гидравликалық айыру қысымы тәжірибе жүзінде анықталады. Мұндай

мүмкіндік болмаған жағдайда төмендегі формуланы пайдалануға болады:

               кба РZР 66,00083,0 +=                                                 (1.3.6.5)

мұнда Z – қаралатын аралық тереңдігі, м;
Рқб – қаралатын Z тереңдіктегі қабат қысымы, МПа.

Қабат сұйықтары (газ, су, мүнай) өткізгіш қабаттардағы қабат қысымы,
скважина ішіндегі жуу сүйығы гидростатикалық қысымынан жоғары болған
жағдайларда, скважина ішіне ағып құйылуы мүмкін. Бұл скважина ішіндегі
жуу сұйығының тығыздығын жете қадағаламау, бұрғылау тізбегін
скважинадан көтеру кезінде, жуу сұйығының скважина ішіндегі деңгейінің
төмендеуі және жуу сұйығын жеткіліксіз газсыздандыру салдарынан болады.

Қабат сұйықтарының скважинаға ағып құйылу қарқыны қабат қысымы
мен скважина ішіндегі қысым айырмасына, скважина оқпаны маңындағы
учаскелердің өткізгіштігіне, қабат сұйықтарының қасиеттсріне байланысты
болады. Қабат сұйықтарының біразы бұрғылау кезінде тау жыныстары
бөлшектерімен бірге түседі, оның көлемдік жылдамдығы шамамен
механикалық бұрғылау жылдамдығына пропорциональды.

Өте жоғары механикалық бұрғылау жылдамдықтарында өстіп
қосылатын газ көлемінің қауптілігі зор. Қабат сұйықтары сонымен қатар
капиллярлық және осмотикалық қысым әсерінен болатын диффузия
салдарынан, өткізгіш скважина қабырғалары арқылы өтіп қосылуы мүмқін.

Мұндай жағдайдағы ағып құйылу қарқыны онша емес, жуу сұйықтары
толық газсыздандырылған жағдайда айтарлықтай қауіп туғызбайды.
Скважинаны жуу кезінде және оны тоқтатқаннан кейін де, газды қабаттарға
жуу сұйғынан дисперсиялық орта (су) сүзіліп, өтеді. Газ тығыздығы төмен,
сондықтан скважина ішеңдегі газды қабаттар табанына жақан аралықтардағы
артық қысым, төбесіндегіге қарағанда жоғары болады.
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Тыныштық күйде, тиксотропиялы жуу сұйығының түсіретін қысымы,
қатты фазалардың шөгуі салдарынан азаяды. Егер газды қабаттар төбесіне
түсірілетін қысым қабат қысымынан азайса, дисперсиялыкортаның сүзілуі
токтап, скважина ішіне қабаттан газ келіп түсуі мүмкін. Егер газды
қабаттардағы тау жыныстары саңлаулы болып келсе, бұрғылау барысында,
жуу сұйығы саңлауларға өтіп, қабат газдарымен араласады. Скважина
ішіндегі қысым төмендеген сайын, саңлаулардағы газ аралас сұйық қабаттан
скважина ішіне қарай ағуы мүмкін. Жуу сұйығының айналымын қалпына
келтіргеннен кейін, газдалынған сұйық скважина сағасына көтерілген сайын,
оның құрамындағы газ ұлғайып, газ бен сұйықтың көлемдік қатынасы өседі.

Осының нәтижесіңде, газдалынған жуу сұйығының скважина
қабырғасына түсіретін қысымы азайып, қабат қысымы мен скважина ішіндегі
қысым айырмасы өсіп, қабаттан газдың ағып құйылуына себепші болады. Газ
араласқан жуу сұйығы скважина сағасына жақындаған сайын газ
көпіршіктері қарқынды ұлғайып, жуу сұйығы ішінен шығарылып тасталуы
мүмкін. Скважина қабырғасына түсірілетін қысым азайып, скважина ішіндегі
сұйықтың атылауы мүмкін.

Қабат сұйықтарының скважина ішіне құйылуын жуу сұйықтарының
тығыздығының төмендеуі, қабылдау қалбырларындағы деңгейдің төмендеуі,
скважинаны жууды тоқтатқан кезде скважина сағасына тасып шығуы,
превентор жабық кезде кысымның өсуі, сұйық ағынындағы газ көпіршіктері
арқылы байқауға болады. Қабат сұйықтарының скважина ішіне ағып
құйылуы, бұрғылау процесін бұзып қана қоймай, күрделі апаттарға соқтыруы
мүмкін. Қабат сұйықтарының ағып құйылу қарқыны жоғары жағдайларда,
скважина сағасы бұзылып, қопарылыс, өрт қауптері туады.

Қабат сұйықтары скважина ішіне құйылып, жуу сұйықтарының кері
атқылауын болдырмау және тоқтату үшін, скважина сағасын арнайы
превенторлармен жабдықтайды. Мұндай ашық атқылаудан сақтандырушы
қондырғылардың толық құрамы екі плашкалы, әмбебап жөне айналмалы
певенторлардан және белгілі қашықтықтан басқарушы аспаптардан,
байланыстырушы құбыр жүйесінен түрады.

Превентор жоғары қысымдық арнайы ысырма. Плашкалы превентор
түрқьщан (2), екі жылжымалы горизонталь плашкадан (10), екі
гидравликалық цилиндрден (1 жөне 6) тұрады.

Әр плашка штокпен (11), екі жақты әсер етуші цилиндрлер (1 немесе
6) аркылы қосылады. Цилиндр превентор тұрқысының (2) ішіне шарнир (13)
және бұранда (5) арқылы ұстатылған бүйір қақпаққа (12) бектіледі.
Жалғанған жерлердің беріктігі тығыздауыш сақина (4) арқылы іске
асырылады. Гидравликалық цилиндрдің жұмысы арнайы басқару пульті
арқылы іске асырылады. Цилиндрлерді іске келтіретін сұйық түтік (15)
арқылы, первентордан тысқары орналастырылған гидравликалық жетектен
келеді.
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Сурет 1.3.6.1- Плашкалы превентор

Превентордың гидравликалық басқару жүйесі істен шығып қалған
жағдайлар да, бұрғы қондырғысынан тысқары қаупсіз жерге
орналастырылған штурвалды қолмен басқару тетігі арқылы жабуға болады.
Ол үшін әр цилиндр штогының ішіне бұрандалы төлке (7) және бұрандалы
кішкене білік (8) орналастырылған. Біліктің штурвалға жалғанатын аша шеті
(9) сыртқа шығарыла отырғызылған. Қыста превенторларды жылыту үшін,
оның тұрқына жылу берілетін канал (3) жасалған.

Превентор плашкалары (10) шток (11) және гидравликалық цилиндрлер
(1 және 6) көмегімен тұрық (2) ішінде қозғалып, превентор тесігін жауып,
ашады.

Плашкалардың өзара түйісетін, ойықты плашкалардың бұрғылау
құбырларымен түйісетін беттерін арнайы резеңкемен (14) қаптайды.
Плашкалары ойықты превенторлар, ұңгы ішінде бұрғылау кұбырлары немесе
шегендеу тізбегі орналасқан жағдайларда, скважина сағасын бекіту, ал
саңлаусыз плашкалы превенторлар скважина ішінде құбыр тізбектері
болмаған кезде қолданылады. Сондықтан скважина сағасына біреуі ойық,
еқіншісі саңлаусыз плашкалы екі превентор қойылуға тиіс. Превенторлардың
негізгі параметрлері тесігінің диаметрі мен сағасын бекітудегі жұмыстық
қысым болып саналады. Превентор тесігінің диаметрі скважинаны
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бұрғылауда қоланылатын қашау диаметрлерінен үлкен болуы тиіс. Ал
жұмыстық қысым шегендеу тізбегі сағасында газ, мүнай атқылау кезінде,
превенторларды жапқанда байқалатын қысымнан жоғары болуы тиіс.
Әмбебап превентор үңғы сағасын бүрғылау қүбырлары бар және жоқ кезде
де жаба алады. Скважина сағасы плашкалы немесе әмбебап превенторлармен
жабулы кезде, бұрғылау тізбегін айналдыруға болмайды.

Сондықтан роторлық бұрғылау тәсілінде, скважина сағасын бекіту
үшін арнайы айналмалы превенторлар қолданылады. Скважина сағасына
превенторларды орналастырудың бірнеше схемалары бар. Солардың ішінде
сағалық қысым 70 МПа және одан жоғары болатын жағдайларда қолданылып
жүрген схема түрі 1.3.17- суретте келтірілген.

Шегендеу тізбегінің басына (8) үстіне плашкалы превенторлар (біреуі
ойық 5, екіншісі саңлаусыз 6) отырғызылатын екі крестовина (7)
орналастырылады. Екінші сағалық крестовинаға (7) тағы бір ойық плашкалы
превентор (5) отырғызылып, оның үстіне әмбебап превентор (4) қойылады.
Ал роторлық бұрғылау тәсілінде әмбебап превентордан бөлек, айналмалы
превентор (3) қолданылады.

Әр крестовинаға (7) апаттық (А) және дроссельдік (Б немесеВ) бағытау
бұрма жолдары жалғанады. Дроссельдік бұрма превентор жабық кезде
скважина ішінен көтерілген жуу сұйығьн тазарту жүйесіне бағыттау үшін,
сонымен қатар қабат сұйықтарының ағып құйылуын тоқтату кезінде,
цементтеу немесе бұрғы сораптарымен скважина ішіне сұйық айдау үшін
қоланылады. Дроссельдік бұрма тез ауыстырылатын (12), реттелінетін (16)
штуцерлар және жайғастыру камерасымен жабдықталған.

Апаттық бұрма, скважинадан шыққан мұнай мен қабат суларын арнайы
қамбаларға, ал газды жағу факельдарына бағыттау үшін қолданылады. Оның
ұзындығы 100 м кем болмауға тиіс. Барлық бұрмаларға скважина қысымын
қадағалау үшін манометрлер (10), дистансионды гидравликалық (13) және
қолмен (14) басқарылатын жоғары қысымдық ысырмалар қойылады.

Сурет 1.3.6.2- Қабат қысымы аномалъды жоғары скважина сағасын
бекіту схемасы
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Қабат сұйықтарының атқылауын, ашық фонтандарды тоқтату үшін
төмендегідей шаралар қолданылады:

1) ұнғы ағасын превенторлармен бекітіп, олардың дұрыс жұмысістеуін
қадағалау;

2) скважина ішінен шығатын жуу сұйығының сапасы мен
параметрлерін (тығыздық, газ құрамы) қадағалау;

3) қабат қысымы аномальды жоғары қабаттарды бұрғылап ашар
алдында,жуу сұйығының тығыздығын қажетті шамаға дейін көтеру;

4) кабат қысымы жоғары қабаттарды бұрғылауда қолданылатын жуу
сүйығының сүзілу көрсеткіші, статикалық, динамикалық ығысу кернеулері
төмен, тәуліктік тұнба мөлшері нолге тең болуы қажетті;

5) скважина ішінен көтерілетін жуу сұйығын газдан мұқият тазарту, газ
мөлшері өте көбейіп кеткен жағдайларда, бұрғылауды тоқтатып, скважинаны
жууды жалғастыра отырып, жуу сұйығын тығыздығы жоғары жуу
сұйығымен алмастыру қажет;

6)   газ айырғыштан өткен жуу сұйығының толық газсыздануын
бақылап, толық газдан айырылмаған жағдайларда, қосымша газ айырғыш
қою қажет;

7) газ қабаттарын бұрғьтлау кезінде, жуу сұйығы ағынындағы газдың
жуу сұйыгын скважинадан лықтырып тастау қаупі өте зор, сондықтан
механикалық бұрғылау жылдамдығын төмендету қажет;

8) қабат қысымы аномальды жоғары қабаттарды ашу үшін, екі, үш
скважина көлеміндей жуу сұйығының қоры болуы тиіс;

9) бұрғылау тізбегін көтеру кезінде, жуу сұйығын скважинаға
үстемелеп құйып, скважина ішіндегі жуу сұйығының деңгейін скважина
сағасынан төмендетпей ұстау қажет;

10) бұрғылау тізбегі құрамында, кері клапан немесе вертлюгтен
жоғары қысымдық шар ысырма қою қажет;

11) скважинаны жуу процесін тоқтату мерзімін ұзаққа созбау қажет;
12) жуу сұйығы айналымын қалпына келтіруді превнторды жауып

іске асырған жөн.                                                        
Қабат сүйықтарының скважина ішіне құйылуынан сақтандыру үшін

қабат қысымының мәндерін жете білу өте қажетті, сондықтан бұрғылау
барысында оны анықтап, геолоғиялық-техникалық нарядта міндетті түрде
көрсету тиіс.

Егер скважина ішінде бұрғылау тізбегі бар кезде, қабат сұйықтарының
скважинаға ағып құйылуын тоқтата алмай, жуу сұйығы көтеріле бастаса,
превенторды жылдам жауып, скважина ішінен шығатын сұйықты ретеуіш
штуцермен жабдықталған бұрма арқылы бағыттап, бұрғылау тізбегі арқылы
скважинаға тығыздығы жоғарылау жуу сұйығын айдау керек. Жуу
сұйығының көтерілуін тоқтата алмай, ашық фонтанға айналған жағдайда,
апаттық шиеленіс жұмыстарына арнайы фонтанға қарсы жұмыс жүргізетін
мекемені шақыру қажет. [2]
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1.3.7 Көлденең скважинаны бұрғылау

Көлбейте-бағытталған скважиналарды қолдану аймағы және
оларды бұрғылау тәсілдері. Жол катынасы қиын акваториялар мен теңіз,
мұхит шельфтарында, ескі кен орындарын қайта игеру, жер қойнауын қорғау
сияқты мәселелердің бәрі де көлбейте-бағытталған скважиналарды
бұрғылаумен тікелей байланысты.

Соңғы кезде көлбейте бұрғылау жұмыстарының көлемінің өсуіне
байланысты, көлбейте-бағытталған скважиналарды бұрғылау техникасы мен
технологиясына көбірек көңіл бөлінеді. Көлбеу скважиналарды бұрғылау
технологиясы, бұрғылау тәсілдеріне тәуелсіз, скважина оқпанын қисайтуға
мәжбүр етуші геологиялық жағдайларға және арнайы ауытқытқыш құралдар
қолдануға негізделген.

Роторлық бұрғылау тәсілінде скважина оқпаны, тіке бағытынан сына
тәріздес немесе топсалы (шарнир) ауытқытқыштар көмегімен іске
асырылады. Сына тәріздес ауытқытқыш қашауға штифт арқылы бекітіледі.
Қашаудан жоғары тізбектің төменгі бөлігінің тиімділігін қамтамасыз етуші,
бір бұрғы құбыры қойылады. Бұрғылау тізбегін түсіріп және сынаны
берілген азимутқа қойғаннан қейін, ауытқыштың үшкір жағын тау жынысына
батырып кіргізіп, штивті қиып, қашауды жайлап айналдыра отырып
скважина түбіне жеткізіп, жуу сұйығының тұтыну молшерін төмендетіп, 3-4
м бұрғылайды.

Содан кейін ауытқытқыш бұрғылау тізбегімен бірге көтеріледі де,
зениттіқ бұрыш пен азимутты өлшеп, скважинаны кеңейтіп, бұрғылау
тізбегін ауытқыш пен қайта түсіреді. Шарнирлі ауытқытқыш бұрғылау
тізбегімен шарнир арқылы қосылған (жалғанған) кеңейткіш тәріздес. Ол
бұрғылау тізбегінің төменгі бөлігін белгілі бір бұрыпшен айналдыруды
қамтамасыз етеді. Ауытқытқышты бұрғылау тізбегімен түсіріп, оны
бағдарлайды да, бұрғы сорабын қосып, аз өстік салмақ және жуу сұйығы
тұтыну мөлшерінде қашаудың айналдырмай басады, көтеріп қайта басады.
Өстіп, скважинада жаңа оқпан бағыты алынғанша қайталайды, содан қейін
тізбекті жайлап айналдыра (20-40 айн/мин) отырып 4-6 м бұрғылап тізбекті
көтеріп зениттік бұрыш пен азимутты өлшейді.

Содан кейін бұрғылау тізбегін, ауытқытқышсыз түсіріп, скважинаны
бірнешс метірге терендетеді де, тізбекті көтеріп зениттік бұрыш пен
азимутты кайта өлшейді, ауытқышты қайта түсіріп, оның орнын бағдарлайды
да, бұрғылауды қайталайды. Мұндай, сатылы бұрғылауды скважина
оқпанының тіке бағытынан қажетті ауытқу мәнін алғанға дейін қайталайды.
Содан кейін бұрғылауды арнайы бұрғылау тізбегінің төменгі жинағымен
және режиммен жүргізеді. Турбиналық бұрғылау тәсілінде, скважина
оқпанын ауытқыту әр түрлі ауытқытқыштар көмегімен іске асырылады.

Олар: қисық аударма, ниппелі және муфтасында бұрандалары
қисайтылған АБҚ-нан дайындаған ауытқытқыш (4-8 м), эксцентрлі ниппель,
серпінді ауытқытқыш, т.б. Турбиналық бұрғылау тәсілінде, ауытқытқыш,
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турбобұрғы мен АБҚ арасына қойылады. Бұл ауытқытқыштар скважина
оқпанын 900 -қа дейін қисайта алады.

Көлбейте-бағытталған скважиналар профильдері.
Көлбейте-бағыттап бұрғылау жұмыстарында, скважина профилін

дүрыс таңдап алу мәні өте зор.
Дұрыс таңдалып алынған профиль,   ауытқытқыштарменатқарылатын

жұмыс көлемін мүмкіндігінше азайтуға мүмкіндік береді.
Профиль скважинаны терең штангалық-сораптық, тәсілмен

пайдалануға мүмкіндік беретіндей етіліп алынуы тиіс.
Бұрғылау практикасында колбейте бағытталған скважиналардың

төмендегідей профильдері қолданылады. (1.3.7 .1-сурет).

1,5 - тік учаскелер; 2 - зениттік бұрыштың өсу учаскесі; 3-зениттік бұрыштың
тұрақтануы;4-зениттік бұрыштыңкішірею учаскесі

Сурет1.3.7.1- Профиль түрлері

Көлбейте-бағытталған скважиналарды, белгілі профиль бойынша
бұрғылау, тіке учаскені бұрғылау кезінде скважина оқпанын қисаюдан
сақтандырушы шаралар қамтамасыз етілген жағдайда мүмкін.

Ал тіке учаскеден бастап бұрғылау барысында, ауытқытқыш жобалық
азимут бойынша бағдарланады. Ауытқышты бұрғылау тізбегін скважинаға
түсіру барысында, оның орнын әр бұрғылау құбырын жалғау кезінде немесе
бұрғылау тізбегін түсіріп болғаннан кейін арнайы приборлар көмегімен
бағдарлауға болады. Бұрғылау тізбегін бағдарлап түсіруді, зениттік
бұрыштың кез-келген мәнінде қолдануға болады, ал ауытқышты скважина
түбінде бағдарлау тез, әрі оңай, сондықтан зениттік бұрыш α >50 жоғары
скважиналарда бұрғылау тізбегін бағдарлап түсіру тәсілін қолданбаған жөн.

Скважинаны белгілі азимутта қисайтып болғаннан кейін, 5-60 зениттік
бұрышқа дейін бір-екі қашауды, ауытқыш қолданып бұрғылап, содан кейін
азимут және зениттік бұрыштарды өлшеп, скважинаны жобалық профиль
бойынша бұрғылауды қамтамасыз еткен жағдайда ғана, ауытқышсыз
бұрғылау тізбегінің томенгі бөлігінде арнайы жинақ және оған тиісті
бұрғылау режимі қолданылып бұрғыланылады.

Мұндай жинақ түрі ретінде, төмендегі жинақты көрсетуге болады.
(1.3.7 .2сурет). Жинақ қашаудан (1), қысқа турбобұрғыдан (2), центратордан
(3), бір немесе бірнеше АБҚ-дан тұрады. Жинақ скважина қабырғасына
центратормен тірелетіндігін ескере отырып, АБҚ-ың қажетті салмағын Р1

1 -
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тандап алу арқылы, күш P2
1 -ні реттеуге болады, демек, Р2

1 және Р2

күштерінің де айырмасын реттеуге болады. Егер Р2< Р2
1 болса, онда қашауда

пайда болатын күш ауытқу күші болады да, бұрғылау зениттік бұрышты
өсіреді, егер Р2> Р2

1 болса, онда, қашаудағы күш түзету күші болады да,
зениттік бұрыш кішірейеді. Р2 = Р2

1 -зениттік бұрыш тұрақтанады.
Зениттік және азимуттық бұрыштарды өлшеу аралықтарында,

бұрғылау аралығын, бұрғылау геологиялық жағдайлары мен профиль түріне
байланысты алады.                                                                 

Бұл бұрыштарды бұрғылау бригадасының өздері немесе геофизикалық
партия, бригаданың шақыруы бойынша арнайы приборлар көмегімен
өлшейді.   Геофизикалық партияны ең бірінші рет, зениттік бұрыш мәні 5-60

жеткенде шақырады, ал одан кейінгілерін, скважина профилінің жағдайы
және скважина жоспары бойынша жүргізеді.

Горизонталь тармақталған скважиналар. Тұрақты тау
жыныстарынынан тұратьш, өткізгіштігі төмен мұнайлы қабаттарда,
скважиналар оқпанының өнімді қабатта горизонтальды немесе
тармақтандыра орналастырып бұрғылауға болады (1.3.20-сурет). Бірінші
жағдайда скважинаны белгіленген терендікке дейін тіке бұрғылап, әрі қарай
ауытк,ытқышты колбею профилі бойынша бағдарлап, өнімді қабатқа
кірғеннен кейін горизонталь бұрғылайды. Екіншісінде тіке учаске
бұрғыланғаннан қейін біртіндеп бірнеше қүрт қисайтылған оқпан
бұрғыланыладьт. Ауытқытқыш тармақталған оқпанды бұрғылау кезінде
қолданылады да, әрі қарай ауытқытқышсыз бұрғыланылады.

1-қашау;
2 - қысқартылган турбобұрғы;
3 - центратор;
4 – АБҚ

Сурет 1.3.7 .2- Бұрғылау тізбегінің төменгі бөлігінің жұмысістеу
схемасы

Мұндай скважиналарды бұрғылауда бұрандасы 2°30' жоғары
қисайтылған қатты ақуытқытк,ыш және қысқартылған турбобұрғы
қолданылады. Бұрғылау зениттік және азимуттық бұрыштарды жиі өлшеу
арқылы жүргізіледі.
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1 - тіке учаске; 2 – зениттік бұрышты өсіру учаскесі; 3 - горизонталды
немесе тармақталган учаске

Cypет 1.3.7.3-Горизонтальды (а) және тармақталған (б) скважина
профильдері

1.3.8 Қабаттарға геофизикалық зерттеулер жүргізу

Скважиналарды геофизикалық зерттеу- бұл тау-кен жынысын, пайдалы
қазбаларды өндіру бойынша қоршаған скважинаны зерттеу үшін
пайдаланылатын бірқатар физикалық манипуляциялар. Бұдан басқа, бұл
әрекеттер скважинаның дайындық жағдайын бақылауға және оның
техникалық зақымдануының алдын алуға мүмкіндік береді.

Мұндай зерттеулер екі топқа бөлінеді: геофизикалық скважиналар және
каротажға қатысты әдістер. Бірінші жағдайда скважина маңында тығыз
жатқан жыныстардан басқа, скважиналараралық аймақ зерделенуге жатады,
ал екіншісінде – оқпанға тікелей қосылған қабаттар ғана жатады. Екі
жағдайда да әсер етудің қандай да бір түрлеріне тау қабаттарының
реакциясын жүргізу үшін қызмет ететін мамандандырылған жабдық
қолданылады.

Бұл жұмыстар электромагнитті, акустикалық және басқа да әсер ету
түрлерін зерттеу бойынша кешенді іс-қимылдарды қамтиды, бұл тау
жынысында мұнай-газ өнімінің, сондай-ақ судың бар болу дәрежесін
анықтауға мүмкіндік береді.

Бұдан басқа, скважиналарды геофизикалық зерттеу олардың жай-күйі
мен пайдалануға дайындығы туралы нақты мәліметтерді білуге мүмкіндік
береді. Әдетте зерттеуді клиент шарт жасайтын мамандандырылған
компания жүргізеді; дайындық актісі-объектінің дұрыстығын куәландыратын
және алынған зерттеу нәтижелерін тіркейтін құжат.

Скважинаны геофизикалық зерттеу арқылы шешілуі мүмкін негізгі
міндеттерге келесі мәселелерді жатқызуға болады:

 Бұрғылау барысында ашылған қималар арасындағы өзара
байланысты анықтау.

 Көмірсутекті қосылыстарды табу және олардың қасиеттерін
есептеу, бұл пайдалы қазбалар шоғырларын игеру жобасын құру үшін қажет.

 Бұрғылау процесін техникалық бақылау.
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 Скважинаның дайындығын бақылау және әлеуетті тәуекелдердің
алдын алу.

 Табылған кен орнын игеру процесін реттеу.
 Тау жыныстары қабаттарының құрамымен және қабаттарды

коллекторлық және коллекторлық емес жыныстарға жіктеумен байланысты
литологиялық есептер.

 Коллекторлық учаскелердің физикалық қасиеттерін бағалау.
 Скважинаны құру және жұмыс істеу кезінде жер үсті

әрекеттерімен байланысты бірқатар міндеттерді шешу.
 Жаңа зарядтарды қолдану үшін өнімділігі жоғары тау қабаттарын

ашу.
Скважиналарды геофизикалық зерттеудің негізгі тәсілдерінің арасында

бірнеше топтарды атап өтуге болады: электромагнитті, ядролық,
сейсмикалық, сондай-ақ жылулық.

Олардың әрқайсысының өз ерекшеліктері мен мақсаты бар.
 Электр және электромагниттік әдістерге каротаж немесе барлық

скважинаның тереңдігіне арнайы зондты көтере отырып түсу жатады.
Көрінетін кедергіні каротаждау, бүйірлік және индукциялық зерттеу әдістері
әртүрлі жабдық түрлерінің көмегімен жүргізілуі мүмкін: зонд фокустау
немесе онсыз болуы мүмкін. Осылайша, скважинаның оқпанына тығыз
жанасатын қабаттардың құрамын зерттеу және мұнай-газ өнімімен өңделген
жерде жыныстың қанықтылығы туралы мәліметтер алу мүмкін болады.
Геофизикалық зерттеулер барысында қабаттың қабаттық құрамы көрінеді
және оның сапасы коллектор ретінде анықталады.

 Ядролық әдістер жынысқа гамма-сәулелену кезіндегі иондардың
шығыс ағынының әсеріне негізделген. Осындай жұмыстардың көмегімен
оқпанға іргелес жыныстардың радиоактивтілік дәрежесін анықтауға және
олардың көрсеткіштерін табиғи деп есептеуге болатынын анықтауға болады.
Нейтронды және гамма-каротаж бар, оның барысында сәулеленуге
жыныстың жауабы тіркелуге жатады. Процесте қабаттардағы сутегі
қосылыстарының деңгейін анықтауға, сондай-ақ олардың кеуектілік
коэффициентін анықтауға болады.

 Сейсмикалық әдістерге акустикалық геофизикалық зерттеу,
сондай-ақ газды каротаж жатады. Акустикалық әдіс тау жынысын дыбыстық
жиілікте ерекше импульспен еңсеру жылдамдығын есептеу принципі
бойынша жұмыс істейді. Қабаттардың тығыздығы жылдамдыққа тікелей
байланысты: импульс оларды жеңсе, соғұрлым тығыздығы жоғары болады.
Тау жыныстарының текстуралық сипаттамалары және оның гетерогенді
қасиеттері-акустикалық әсерді анықтауға көмектеседі. Скважинаны егжей-
тегжейлі зерттеу үшін әртүрлі жиілікті сигналдардың әсерінен жабдықтың
бірнеше бірлігін пайдалануға болады: әртүрлі жиіліктегі импульстарға
қабаттардың реакциясы барынша толық суретті жасауға мүмкіндік береді.
Газ каротажына келетін болсақ, бұл жағдайда зерттеу Бұрғылау
ерітіндісіндегі көмірсутек қосылыстарының пайызын белгілеуге бағытталған;
сондай-ақ бұл әдіс газмен барынша қанығуы белгіленген жыныстың
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қабаттарын табуға мүмкіндік береді. Газ бөлшектерін іріктеу үшін арнайы
жабдықтар, оның ішінде газсыздандырғыштар пайдаланылады, ал
скважинаны геофизикалық зерттеу барысында талдаулар алу газбен
қанығудың қасиеттері мен пайызын анықтауға мүмкіндік береді.

 Скважинаны жылулық геофизикалық зерттеу скважинаның
бүтіндігінің бұзылмағанын түсіну, сондай-ақ объектідегі жұмыс
горизонттарының жағдайын анықтау үшін скважинаның өзінде
температураны өлшеу және шифрлеу болып табылады. Өлшеу үшін арнайы
термометр қолданылады.

Геофизикалық зерттеулер кезінде әртүрлі әдістер қолданылады,
мысалы, барометрия, шығындарды есептеу, локаторлық зерттеу, шуметрлік
әрекеттер, сондай-ақ каротаждың әртүрлі түрлері: нейрондық
спектрометриялық, импульстік, дефектоскопиялық және басқа да түрлері.

Табылған кен орындарын игеру процесін бақылау арнайы жабдықтың
көмегімен жүргізіледі, ал талдаулар мұқият ажыратылады, нәтижесінде
скважинаның жай-күйінің неғұрлым айқын бейнесін алу мүмкін болады.[2]

1.3.9 Қабаттарды сынау

Скважиналарды бұрғылаудағы ең басты мақсат, өнімді қабаттардың
мұнайгаздылығын анықтау. Бұл мақсат жартылай кәсіптік геофизикалық
тәсілдермен анықталуы мүмкін. Бірақ нақтылы жауап тікелей сынау арқылы
алынады.Мұнай және газ скважиналарын бұрғылауда екі сынау тәсілі
қолданылады.

1.Бұрғылау барысында бірден өнімді деген қабат бұрғыланып
ашылғаннан кейін бірден сыналады (жоғарыдан төмен ).

2.Скважинаны жобалық тереңдікке дейін және бекіткеннен кейін
бұрғылау (төменнен жоғары).

Ең тиімді сынау тәсілі, өнімді қабатты бұрғылап ашқаннан кейін қабат
ластанбай тұрып бірден сынау.

Скважиналарды сынаудағы негізгі мақсат:
• қабат сұйықтары мен газдарынан сынамалар алу;
• қабат қысымын анықтау;
• қабаттың коллекторлық қасиеттерін анықтау үшін мәліметтер алу

және қабат сұйықтарының қорын анықтау.
Қабаттарды сынау, сыналатын қабатты басқа өткізгіш қабаттардан

және жуу сұйығы қысымынан бөліп, онда мүкіндігінше қабат қысымы мен
жуу сұйығы қысымдарының жоғары айырмасын жасау. Ол үшін арнайы
қабат сынауыш аспаптар қолданылады. Пайдалану скважиналарын
бұрғылауда сынау кейбір геофизикалық зерттеулер жүргізу немесе шыламды
зерттеумен шетелуі мүмкін. Ал барлау скважиналарында сынау жұмыстары
толық жүргізіледі.
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Сурет 1.3.9.1-. Өнімді қабатты ашқаннан кейінгі скважина түбін
жабдықтау схемалары:

1-пайдалану тізбегі; 2-цемент ерітіндісі; 3- сүзгі-хвостовик; 4-сүзгі; 5-
манжета орналастыру орны; 6-пакер немесе ілу құрылғысы; 7-
перфорация тесіктері; 8-өнімді қабат; 9-сулы қабат

Қабатты сынау үшін скважинаға бұрғылау тізбегімен (7), ротор арқылы
(4) қабат сынауыш жинағы түсіріледі (1.3.9.2 -сурет). Оның құрамына жуу
сүйғын айналдыру клапаны (9), бекіту клапаны (11), қабат сынауыш (12), яс
(13), қауіпсіздік құлпы (14), пакер (15), сүзгі (16), тірек башмагы және
тіркеуші тереңдік манометрлер мен термометрлер орналасатын аудармалар
(10,) кіреді. Қабат сынауышта екі клапан (біреуі жіберу екіншісі теңгеру),
сонымен қатар штуцер және гидравликалық тежеу құрылғысы орналасқан.

Тізбекті скважинаға түсіріп болғаннан кейін, оның жоғарғы шетіне
арнай вертлюг басы (2) жалғанып, оған жоғары қысымдық ысырмаларымен
жабдықталған шығару линиясы (1) қосылады. Шығару линиясымен бұрғылау
тізбегінің іші арқылы шығатын сұйық арнайы ыдысқа, ал газ факельге
бағытталады. Бұрғылау тізбегі элеватор (3) көмегімен бұрғы қондырғысының
тәл жүйесіне ілінеді. Оның ұзындығы башмақты скважина түбіне
отырғызғаннан кейін, сүзгі (16) сыналатын өнімді қабат (17) тұсына
орналасатындай етіліп есептелінеді. Бұрғылау тізбегі (7) мен шегендеу тізбегі
(8) арасындағы кеңістік тізбек басына (6) орнатылған превентормен (5)
жабылады.

Жинақты скважина ішіне түсіру кезінде жіберу клапаны мен жуу
сұйығын айналдыру клапандары жабық, ал теңгеру клапаны ашық болады.
Жинақты түсіру кезіндегі ығыстырылатын жуу сұйығы гидравликалық
кедергісін азайту үшін пакер астындағы жуу сұйығын пакер үстіне сүзгідегі
(8) тесік, қуыс білік (7) және теңгеру клапанының (5) ашық тесігі арқылы
бағыттайды (1.3.9.3-а сурет).Түсіру кезінде бұрғылау тізбегінің ішін су
немесе жуу сұйғымен, жіберу клапаны ашылған кезде қысым, қабат
қысымынан төмен болатындай етіп толтырады.
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Сурет 1.3.9.2 -. Қабат сынауыш жинақ

Жинақты скважинаға түсіріп, башмақты скважина түбіне тіреп,
бұрғылау тізбегінің салмағымен оған күш түсіреді. Күш әсерінен пакердің
резеңке элементі ұлғайып, скважина қабырғасына кептеледі, осы кезде
теңгеру клапанының тесігі жабылып, пакер астындағы аймақ, одан жоғарғы
аймақтардан толық бекітіледі (оқшауланады). Теңгеру клапаны жабылғаннан
кейін жіберу клапаны ашылады. Осы кездегі қысым депрессиясының
әсерінен қабат сұйықтары скважинаға ағып құйыла бастайды да, сүзгідегі
тесік, пакердің қуыс білігі және жіберу клапаны арқылы бұрғылау
құбырларының ішіне түседі.

Жіберу клапанының мезгілсіз ашылып кету жағдайларын тежеу
құрылғысы арқылы тоқтатады. Қабат сынауышты скважинаға түсірер
алдында тежеу құрылғысы жіберу клапаны пакер отырғызғаннан кейін 3-5
мин. соң ашылатындай етіліп, реттеліп, арнайы қою маймен
толтырылады.Қабатты сынау процесі бірнеше ашық және жабық кезеңдерден
тұрады. Осы ашық кезең кезінде қабат сұйығы бұрғылау тізбегіне ашық
жіберу клапаны (4) арқылы кіреді (1.3.9.3, б-сурет). Бұл ашық кезеңнің
мезгілі 10 мин аз болмау тиіс.

Көбіне екі немесе үш ашық кезеңмен сынайды. Екінші ашық кезең
мезгілі 15 минуттан 1 сағатқа дейін созылады, ал үшінші кезеңнің ашық
мезгілі екіншіден ұзақтау болады.Ашық кезеңді бекіту клапанын (3) жабу
арқылы үзуге болады (1.3.9.3, в-сурет).Жабық кезеңнің негізгі міндеті пакер
астындағы қысым қисығының қалпына келуін тіркеу. Бірінші жабық кезең
мезгілі, ашық кезеңдікінен 3-5 еседей ұзақ. Ал қалған жабық кезеңдер мезгілі
ашық кезеңдер мезгілінен 1-3 еседей ұзақ болуы тиіс.
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Қысым сүзгідегі жіберу және бекіту клапандарының ортасына
орналастырылған тереңдік манометрімен тіркеледі.Жабық кезеңді тоқтатып,
қайтадан ашу үшін, бекіту клапанын ашу керек (1.3.9.3 г-сурет). Бекіту
клапаны ротормен бұрғылау тізбегін сағат тілі бойынша бірнеше
айналыммен айналдыру арқылы ашылып жабылады.

Сынап болғаннан кейін бұрғылау тізбегін тартып, көтеру арқылы
жинақтағы күшті алады, осы кезде жіберу клапаны (4) жабылып, теңгеру
клапаны (5) ашылады да, жуу сұйығы пакердің жоғарғы жағынан төмен
қарай ағып, пакер резеңке элементінің асты, үстіндегі қысым теңеседі (1.3.9.3,
д-сурет). Осы кезде бұрғылау тізбегін тарта отырып, пакерді босатып, қабат
сынауышты скважинадан көтереді. Скважина сағасына іші сұйыққа толған
құбыр жеткен кезде, көтеруді тоқтатып, осы құбырдың реттік нөмірін
тіркейді де, жуу сұйығының айналдыру клапанын ашып (1.3.9.3-е, сурет), кері
айналдыру тәсілі бойынша құбыр ішіндегі сұйықты арнайы ыдысқа
ығыстырады.Сынау барысында қабат сұйығының біраз көлемі жіберу
клапаны мен бекіту клапандарының арасына орналастырылған сынама
алғышта жиналады.Жинақ құрамына кіретін яс, пакер қысылып ұсталынып
қалған жағдайларда пакерді соққылап босату үшін қолданылады. Қауіпсіздік
клапаны ұсталынып қалған пакерді яс көмегімен босата алмаған
жағдайларда, жинақтың жоғарғы бөлігін ашып босату үшін қолданылады

Сурет 1.3.9.3- Қабат сынауышпен қабатты сынау технологиялық
схемасы

а- скважинаға түсіру; б-бірінші ашық кезең; в-бірінші жабық кезең; г-
екінші ашық кезең;д- теңгеру клапанының ашылуы; е- көтеру кезінде

айналдыру клапаны арқылы скважинаны жуу; 1-бұрғылау құбырлары; 2- жуу
сұйығын айналдыру клапаны; 3-бекіту клапаны;5-теңгеру клапаны; 6-яс; 7-
пакер; 8-сүзгі; 9- башмак; 10- сыналатын қабат; М- тереңдік манометрі

Қабаттарды сынау кезінде тереңдік манометрлері қабат сұйықтарының
қысымын тіркейді. 1.3.9.4-суретте төменгі тереңдік манометрінің жазған
диаграммасы көрсетілген. Қабат сынауышты скважинаға түсіру кезінде (0-1
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аралық) қысым тереңдікке пропорциональды өседі (ОА учаскесі). Пакерді
отырғызу кезінде (АБ учаскесі) манометрдің көрсетуі скважина қабырғасы
мен бұрғылау тізбігі арасындағы кеңістіктегі қысымға тең. Жіберу клапаны
ашылған кезеңде, пакер астындағы кеңістіктегі қысым құбыр ішіндегі
қысымға дейін (В нүктесі) күрт төмендейді (БВ учаскесі).

Сурет 1.3.9.4-. Тереңдік манометрі жазған диаграмма
Осының нәтижесінде пайда болатын қысым депрессиясының

салдарынан, сыналатын қабаттан сұйық ағып бастайды (2-3 аралық), бұл
сынаудың бірінші ашық кезеңі. Қабаттан ағып құйылатын сұйық ашық
жіберу клапаны арқылы бұрғылау тізбегінің ішіне түседі, сондықтан да
құбыр ішіндегі деңгей және қысым біртіндеп өседі (ВГ учаскесі). Бекіту
клапаны жабылғаннан кейін (Г нүктесі) пакер астындағы қысым тез өседі де,
(ГД учаскесі), Д нүктесінде қабат қысымына жақындайды. Бірінші жабық
кезеңде (3-4 аралық) жазылған учаске (ГД) қысымның қалпына келіп басталу
қисығы деп аталады.

Құбыр ішіндегі сұйық қысымы бірінші ашылу кезеңінің соңында қабат
қысымынан едәуір төмен. Сондықтан бекіту клапаны ашылғаннан кейін
пакер астындағы аймақта (ДЕ учаскесі) күрт төмендейді де, екінші ашылу
кезеңі басталады (4-5 аралық). Осы кезеңде құбыр ішіндегі деңгей мен
қысым біртіндеп өсе бастайды (ЕЖ учаскесі). Бекіту клапаны қайта
жабылғаннан кейін (Ж нүктесі) қысымның өсу қарқыны қүрт өседі, екінші
жабық кезеңде (5-6 аралық) манометр қысымның жаңа қалпына келу
қисығын жазады (ЖИ учаскесі).

Егер екі ашылу және екі жабылу кезеңімен шектелсек ЖИ қисығы
қысымның соңғы қалпына келу қисығы деп аталады. Екінші жабылу
кезеңінің соңында, пакер астындағы қысым (И нүктесі) бірінші жабық
кезеңге қарағанда (Д нүктесі) төмендеу болады.

Теңгеру клапаны ашылғаннан кейін жуу сұйығы пакер үстіндегі
сақиналы кеңістіктен пакер астына өтеді, негізгі манолметр қысымның күрт
өсуін тіркейді (ИК аралығы). Егер сынау барысында сақиналы кеңістіктегі
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жуу сұйығының деңгейі скважина сағасында болса, онда К нүктесіндегі
қысым пакерді орналастыру алдындағы А нүктесіндегі қысымға тең болады.
Пакерді босату кезінде қысым өзгермейді (КЛ аралығы), ал қабат
сынауышты көтеру кезінде (7-М аралық) біртіндеп атмосфералық қысымға
дейін төмендейді.

Өнімді деңгейжиекті (қабатты) бұрғылағаннан кейін скважинада
геофизикалық зерттеулер орындалады. Алайда өнімді қабаттарды
(қабаттарды) зерттеудің геологиялық және геофизикалық әдістері пайдалану
объектілерінің өнеркәсіптік маңызын анықтауға мүмкіндік бермейді. Себебі
олар қабаттың мұнай қайтарымы туралы толық мәліметтер бермейді және
қабаттарды сынаушылар деп аталатын арнайы тетіктердің көмегімен сынауға
және сынауға жататын интервалдарды таңдауды негіздеу үшін қажетті
деректерді ғана қамтамасыз етеді.

Қабатты сынау деп қабаттан ағысты шақыру, қабат сұйықтығының
сынамасын алу, қабаттың қанықтылық сипатын бағалау және оның бағдарлы
дебитін анықтау мақсатында жүргізілетін жұмыстар кешені
түсініледі.Сонымен қатар қабаттың газ-мұнай құрамын анықтауды,
қыртысты негізгі гидродинамикалық параметрлерін анықтауды (қыртысты
қысым, гидроөткізгіштік, өнімділік коэффициенті және т.б.) қамтамасыз
ететін жұмыстар кешені түсініледі. Қабаттарды сынау скважиналарды
бұрғылау процесінде де, бұрғылау аяқталғаннан және пайдалану колоннасын
түсіргеннен кейін де жүргізіледі.

Скважиналарды сынау қабаттардың өнеркәсіптік мұнай-газдылығын
белгілеу, олардың өнімділік сипаттамасын бағалау, мұнай және газ қорларын
есептеу үшін қажетті мәліметтер алу және кен орындарын игеру жобаларын
жасау мақсатында жүргізіледі.Скважинаны бұрғылау процесінде
қолданылатын үш типті қабаттарды сынаушылар әзірленді: бұрғылау
құбырларының бағанасында скважинаға түсірілетін, кәбілде скважинаға және
бұрғылау бағанасының ішіне түсірілетін.

Бұрғылау құбырларында скважинаға түсірілетін қабаттарды
сынаушылар — құбырлы сынаушылар кеңінен таралды. Құбырлық қабат
сынағыштармен ағынды сынау тіреумен және кенжарда тіреусіз жүргізіледі.

Сондай-ақ объектілерді сол сияқты басқа тәсілмен селективті (бөлек)
сынау мүмкін (сурет. 1.3.9.5).
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а - забойға тіреумен сынау; б - забойға тіреусіз;в, г - тіреуішпен жəне
тіреуішсіз селективті (бөлек) сынау; 1-хвостовик - сүзгі; 2 - пакер; 3 -
қаттарды сынаушы;4-бұрғылау құбырларының бағанасы; 5-скважина

қабырғаларына тіреуге арналған құрылғы
Сурет 1.3.9.5-Қабаттарды сынау сұлбасы

Құбырлы қабат сынағыштың жұмыс принципі мәннң, пакердің
көмегімен (екі пакерді іріктеп сынау кезінде) сынауға жататын аралық
оқпанның қалған бөлігінен оқшауланады.

Содан кейін жабық немесе жабық кеңістікте қажетті депрессияны алу
үшін қысымды төмендетеді. Депрессия шамасын бұрғылау құбырларының
бағанасындағы сұйықтық бағанасының биіктігі, сондай-ақ оның тығыздығы
есебінен реттейді.

Депрессияның әсерінен қабаттық флюидтер скважинаға, ал одан сүзгі
арқылы бұрғылау құбырларының бағанасына түседі. Қабаттарды сынағышта
орнатылған тереңдік манометр скважинада болған барлық қысымдағы
өзгерістерді жазады.

Арнайы сынама іріктегішпен қабаттық флюидтердің (мұнай, су)
бұрғылау құбырларының бағанасына келіп түскен сынамаларды алады
немесе оларды қабаттарды сынаушы тікелей жер бетіне көтереді. Қабат
сынағыштың арнайы қалтасында орнатылған термометр забой
температурасын бекітеді.Перспективалы объектілерді бұрғылау процесінде
сынау (сынау) қиманың зерттелу дәрежесіне қарай жүргізілуі тиіс.

Технологиялық қажеттілік кезінде (пакеровканың герметикалылығы,
сынау аспабы бар ақаулар, қабаттың гидродинамикалық параметрлерінің
қанығу сипатын бағалауға сенімділік болмауы және т.б.) осы объектінің
мұнай мен газға перспективалылығын түпкілікті бағалау үшін қабаттарды
сынаушы қосымша түсірулер жүргізілуі тиіс. Ашық оқпанда сынаудың нақты
теріс нәтижелерін алған кезде объект бағанада қайта сынауға
жатпайды.Өнімді деңгейжиектерді (қабаттарды) сынау (сынау) осы
жұмыстарға арналған қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес жүзеге
асырылуы тиіс. Сынауға белгіленген әрбір деңгейжиек (қабат) үшін
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жұмыстарды жүргізу жоспары жасалады. Жоспарда скважина бойынша
негізгі мәліметтер келтіріледі (кенжардың тереңдігі, соңғы колоннаны түсіру
диаметрі мен тереңдігі, сынау аралығы, скважина оқпанының диаметрі,
қабатқа жасалатын депрессия көлемі, оның әрекет ету уақыты және т.б.),
сондай-ақ скважинаға түсіруге жататын сынау құралының түрі мен
жинақталуы көрсетіледі. Қабаттарды сынаушылардың көмегімен бұрғылау
барысында қабаттарды (қабаттарды) сынауды (сынауды) геофизикалық
ұйымдар немесе бұрғылау кәсіпорындарының тапсырысы бойынша
мамандандырылған қызметтер қоршаған ортаны қорғау жөніндегі барлық
шараларды міндетті түрде сақтай отырып, орындауы тиіс.[2]

1.4 Бұрғылау процесінде түсіріп көтеру операциялары
1.4.1 Кілттерді пайдалану кезінде қауіпті жағдайлар

Бұрғылау кілттерін құрастырғаннан кейін тексереді:
1.кілт тізбегінің блокты негізге бекіту сенімділігін, сонымен қатар

оның барлық элементтерінің бекітілуін;
2.шлангалардың схемаларының пневматикалық механизмдермен

басқару пультінен механизмдермен қосу арқылы дұрыс жалғауын.
Шлангалардың құрастыруы басқару пультіндегі таблицадағы схемамен
сәйкес орындалады, яғни бұрғышы жұмыс процесі кезінде механизмдердің
қосылу кезектігін ауыстырып алмас үшін;

3.құбырқысқыш құрылғыда жақтарының және тіректерінің
өлшемдерінің қолданылатын құбыр өлшемімен сәйкес келуі;

4.майлауының болуы;
5.кілттің барлық механизмдерінің қосылуы.
Автоматты бұрғылау кілттерін пайдалану кезінде олардың дұрыс және

уақытында күтуіне көңіл бөлу қажет.
Кілттердің жұмысы кезінде мезгілмен кілттер тізбегінің негізге

бекітілуі тексерілуі керек, сонымен қатар кейбір механизмдердің
бұзылыстары, ауа құбырының саңылаусыздығы бақыланып отырады.
Кілттердегі байқалған ақаулары болса, дереу тоқтатып, оны жою қажет.

Ластануына қарай кілттер тазаланады, әсіресе құбыр қысқыш
құрылғысы жақ ұстағышымен бірге. Мезгілінде пневмоцилиндрден және кілт
қозғалтқышының конденсат түсіріледі.Күтуші адам кілттер жұмысы кезінде
подшипниктердің температурасының қатты қызып кетуін қадағалау қажет,
ол үшін подшипниктердегі майдың болуы және редуктор,
пневмоқозғалтқышта май деңгейін бақылау керек.

Кілттің механизмдерінің жіберу кезектілігі механизмдерді қосу
ережесіне сәйкес қатаң тәртіпте жүргізілуі керек. Автоматты бұрғылау
кілттерінің майлау картасы 6.11 кестеде көрсетілген. Бұрғылау құбыр
тізбегін кілттер блогына, тізбекті сынаға отырғызғанға шейін әкелуге,
сонымен қатар, егер жұмысшылар кілттің қасында жұмыс жасап жатырса,
онда құбырқысқыш құрылғыны айналдыруға болмайды. Құбырқысқыш
құрылғыны бұрғылау құлыптарының төменгі жақтарымен қармап алғанда
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қосуға болады. Әрбір бұрап қатайту және бұрап ағыту операциясынан кейін
кілттер блогы құбыр тізбегінен алынады, ал басқару пультіндегі тұтқа
бейтарап күйге тұрғызылады және қайтып қосылып кетуді болдырмау үшін
тоқтатады.

Кілттер мен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы тыйым
салынады: − егер оның жанында адам болса, кез келген кілт механизмін
жұмысқа қосу; − кілттің механикалық бөліктерінде ақау табылған жағдайда
жұмыстар жүргізу; − пневматикалық желіде және пневможеліден 0,98 МПа
(10 кгс/см2) жоғары қысымда сақтандыру клапаны жарамсыз болғанда
жұмыс істеу; − пневматикалық желі бұзылған жағдайда жұмыс істеу.

Сурет 1.4.1.1-АКБ-ЗМ2 бұрғылау кілті

Төмендегі шарттармен жұмыс жасауға рұқсат етіледі: − колоннаны
скважинаға толық ағытылмаған кілтте түсіру; − бұрғылау колоннасына кілтті
оны сыналарға немесе элеваторға түпкілікті отырғызу сәтіне дейін жеткізу; −
құбырларды колоннаға орнату кезінде бұрғылау колоннасына кілт келтіру
керек; − егер жұмысшылардың біреуі айналмалы және қозғалмалы
бөлшектерге тікелей жақын болса, құбыр қысқыш құрылғының айналуын
және төменгі жақтың қосалқы цилиндрін қосуды жүргізу; − егер көтерілген
құбыр тартқыш астында болса, құбыр қысқыш құрылғының айналуы
(ілмектің серіппесі есебінен немесе таль жүйесінің тартылуынан). Пайдалану
кезінде барлық механизмдер қорғаныс қаптамаларымен жабылуы тиіс.
Кілттің жұмыс органдарын жөндеумен, ауыстырумен, реттеумен,
механикалық бөліктердегі, пневмо жабдықтардағы және пневмо жабдықтар-
дағы ақауларды жоюмен байланысты барлық жұмыстар мынадай
жағдайларда ғана жүргізілуі тиіс: − пульттің жоғарғы екі тұтқалары да
оларды ойығы бойынша алдын ала көлгеннен кейін бейтарап (тік-
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сөндірілген) күйде болуы және тұтқаның жоғарғы қалыңдатылған бөлігін
серіппенің әсерінен орталық тесігіне кіру жолымен кептелуі тиіс; − жоғарғы
тұтқалардың бейтарап жағдайында пульт артындағы пневмотолқындағы
қалған сығылған ауа және пневможабдықтағы кілт атмосфераға
шығарылады. Кілтпен жұмыс істегенде ұзақ үзіліс кезінде ресиверде
орналасқан екінші кранды жабу жолымен кілт пультінің пневможүйесіне
қысылған ауаны беруді қосымша жабу жүргізіледі; − кілттің құбыр қысу
құрылғысының айналуын және төменгі жақтың көмекші цилиндрін қосуды
тек жоғарғы және төменгі жақтаулар құбыр құлпын толығымен ұстап тұрған
кезде, яғни жоғарғы және төменгі тіректер құлыпқа қысылған кезде ғана
жүргізуге рұқсат етіледі; − бұрғылау құбырларының колонналарын көтеруді
скважинаның ортасынан кілтті толық өткізгеннен кейін ғана жүргізуге рұқсат
етіледі; − Әрбір бұрау-бұрау операциясын орындағаннан кейін басқару
пультінің екі тұтқасы автоматты түрде бейтарап (ажыратылған) жағдайға
қайтып оралуы және өз серіппелерінің әрекетімен копирдің орталық
саңылауында бекітілуі тиіс; − басқару пультінің тұтқалары бейтарап
(ажыратылған) күйде болуы және тұтқаның жоғарғы қалыңдатылған
бөлігінің осы күйінде бекітілуі тиіс; − техникалық жай-күйі қауіпсіз жұмыс
талаптарын қанағаттандырмайтын пульттерді анықтау мақсатында әрбір
пультке тексеру үш ай ішінде кемінде бір рет жүргізу қажет.

Машина кілттері. Бұрғылау және шегендеу тізбектерін екі машина
кілтінің көмегімен бекітіп, ашады. Кілттің біреуі бұрайды, ал екіншісі ұстап
тұрады. Осындай әмбебап машина кілті (176-суретте) көрсетілген. Кілттер
көлденеңінен бұрғы палатасына ұстатылған шығыршық арқылы болат
арқанға асылып қойылады. Арқанның бір шетіне кілт екінші ұшына жүк
байланады.

Сурет 1.4.1.2- УМК-1 әмбебап машина кілті
1-тиек; 2-саусақ; 3-серіппе; 4, 5, 7, 8-қосушы жақтар; 6-рычаг; 9-сухарь

Әмбебап машина кілті УМК-1 (Сурет 1.4.1.2). Бір-бірімен шарнирлі
жалғанған жақтардан (4, 5, 7, 8) және рычагтан (6) тұрады. Кілт жинақ
құрамына екі алынып-салынбалы жақтар (8) кіреді. Оның біреуі диаметрі
108-178 мм, екіншісі 114-202 мм құбырларды ұстауға арналған. Кілттің
барлық жақтары өзара рычагпен саусақ (2) арқылы жалғанған. Кілт 4-і жаққа
бекітілген тиекпен (1) жабылады. 5, 7-жақтарда сухарлар (9) салынатын екі
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паза ойылған. Сухарлар кілтті құбырға кигізіп тартқан кезде, кілттің құбыр
бетімен сырғанақтамай тартылуын қамтамасыз етеді.

Барлық бұрғы қондырғылары стационарлы бұрғы кілті АКБ-3М және
ілінбелі ПКБ кілттерімен жабдықталады. Олар бұрғы құбырларының
бұрандалы жалғамаларын ашу, жалғау және қатайтып бекіту, сонымен қатар
шегендеу құбырларын скважинаға түсірерде қатайтып, бекіту үшін
қолданылады.

Стационарлы АКБ-3М кілті (Сурет 1.4.1.3) ротордың оң жағына
лебедкаға жақын орналастырылады. Кілттің негізгі жұмысшы механизмі
құбырларды ашып-бекітуші кілт блогы. Каретка блогы мұнара-лебедка
блогының ірге тасына бекітілген тірек колоннасына орнатылады

Сурет 1.4.1.3. -Пневматикалық АКБ-3М бұрғы кілті:
1-кілт блогы; 2-пневматикалық цилиндрлі беріліс блогының торы;3-тірек

колоннасы; 4-басқару пульті; 5-ротор; 6-бұрғылау тізбегі;7- пневматикалық ротор сынасы

Кілт блогы құбыр қысқыш механизмінен төмендеткіш редуктор
арқылы кинематикалы жалғанған, пневматикалық қозғалтқыштан тұрады.
Төменгі және жоғарғы қысқыштар муфта мен құлып ниппелін қысып
ұстайды. Жоғарғы қысқыш, жоғарғы құбырды айналдырса төменгісі, төменгі
құбырда реактивті моментті қабылдайды. Кілттің қысу және айналдыру
механизмі пневматикалық пулттан (4) басқарылады.

Ілінбелі пневматикалық бұрғы кілті ПКБ-1 (Сурет 1.4.1.4). Кілт
тұрқыдан, құбыр қысу тетігінен, қосарланған құбырды қысу цилиндрінен
және пневматикалық айналдырғыш қозғалтқыштан тұрады. Айналдыру
моменті пневмоқозғалтқыштан (2) редукторға, одан жетек роликтерге
беріледі.Кілт (1) блок арқылы мұнара беліне арқанға (4) ілінеді. Кілт пульт
(6) арқылы басқарылатын пневмоцилиндр (5) көмегімен көтеріліп, түсіріледі.
Сығылған ауа қозғалтқышқа шланга (3) арқылы беріледі.
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1-кілт; 2-пневмоқозғалтқыш кілті; 3-шланг; 4-сым арқан;
5-пневмоцилиндр; 6-басқару пултьті

Сурет 1.4.1.4. - Пневматикалық ПКБ-1 бұрғы кілті[9]

1.4.2 Бұрғылау құрал саймандарын түсіріп-көтеру операциялары

БҚ көтеріп түсіру кешені (КТК) дегеніміз бұрғылау және шегендеу
тізбектерін көтеріп-түсіруге және ұстап тұруға арналған агргаттар мен
механизмдердің жиыны, сонымен қатар   бір қатар технологиялық операция-
лардың жасалуы болып табылады.

1-қозғалтқыш; 2- беріліс қорабы бар трансмиссия; 3- шығыр4- кронблок; 5- тәлді
блок; 6 – ілмек

Сурет 1.4.2.1-Көтеру механизмі және жетегі бар тәлді жүйе.

КТО – КТК элементтерінің ұзақтұрақтылығын анықтайтын ең ұзақ
созылатын, ауыспалы динамикалық жүктемесі бар циклды операциялар
болып табылады. Максиалды жүктеме ретінде ілмекке тіүсетін күшті алады.
КТК жабықтары қайталанатын-қысқа уақытта алмасатын режимде жұмыс
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істейді. БҚ тиімділігі бірқатар көрсеткіштермен бағалана алады, солардың
бірі – бұрғылау жылдамдығы, ал келесісі – әртүрлі операцияларды жасау
жылдамдығы.

Процесс кезінде тізбектің салмағы ауысады, уақыт шығынының
минимумынан көтеру жүйесі ілмектегі жүктемеге сәйкес көтеру
жылдамдығын ауыстыра алуы тиіс. КТО кезінде КТК элементтерінің
қозғалыс жылдамдығы бір тізбектің ұзындығына тұрақсыз, өйткені
қозғалтқыштың айналуы, шығырға канаттың айналуы, механизмнің ПӘК-і
және скважинадағы тізбектің қозғалысына кедергі тұрақсыз.
Көтеріп-түсіру жұмыстары автоматтандыру және механикаландыру.
Көтеріп-түсіру жұмыстарын автоматтандыру және механикаландыру
саласында едәуір жұмыстар жүргізіліп, жаңа техникалық құралдар
шығарылуда. Бұл бағытта жүргізіліп жатқан барлық жұмыстар көтеріп-түсіру
операциясын жеңілдетуге, оған жұмсалатын қаржыны азайтуға бағытталған.
Осындай механизмдердің бірі автоматтандырылған (АСП) көтеріп-түсіру
құрылғысы.

Бұл автоматтандырылған механизмдер жинағы төмендегідей жұмыстар
атқарады: а) бұрғылау құбырлары шырақтарын ашу, бекіту, оларды
орналастыру, тұрған орнынан скважина ортасына шығару, көтеріп-түсіру;

б) бұрғы тізбегін элеватормен ұстау, босату жұмыстары
автоматтандырылған; в) бұрғы құбырлары шырақты орналастыру және
скважина ортасына шығару жұмыстары механизацияланған; г) бұрғы
құбырлары шырақтың бұрандаларын майлау т.б. Шырақтарды орналастыру
арнайы тәл жүйесі мен механизмдер арқылы іске асырылады. АСП
механизмдер жинағының схемасы (179сурете) көрсетілген.

Көтеру жұмыстарының реті төмендегідей. Бұрғылау құбырлары тізбегі
бір шырақ бойына көтеріліп, ротор столына ұстауыш сынамен ұстатылады
да, автоматтандырылған бұрғышы кілтімен (АКБ) ашылады.

1-автомат-элеватор; 2-тәл блогы; 3-тіктеуіш; 4-ұстау механизмі; 5-шырақтарды
тасымалдау; 6-шырақты қоятын орын; 7-шырақтарды көтеру механизмі; 8-

пневматикалық ұстауыш сына; 9 автоматтандырылған бұрғы кілті
Сурет 1.4.2.2- Автоматтандырылған көтеріп-түсіру механизмдер схемасы
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Шырақты ашу кезінде бос тәл блогы төмен түсіріледі, ол төмен жеткен
кезде шырақты ұстау, көтеру, жылжыту механизмдерінің көмегімен
скважина ортасына шығарылады. Келесі шырақ көтеріліп, шығарылған
шырақты орналастырылып қойылады. Бұрғылау құбырларын скважинаға
түсіру жұмыстарының реті, көтеру ретіне ұқсас.

Көтеріп-түсіру жұмыстарының кейбір бөліктерін атқаратын
механизмдер де, кеңінен қолданылады (көтеріп-түсіру механизмдері-МСП).
Көтеріп-түсіру механизмдер жинағы төмендегідей жұмыстарды атқарады: 1)
ағытылған шырақтарды орналастыру; 2) ағытылған шырақтардың жоғарғы
ұшын, элеватор мен тәл блогын қоса жоғары жұмысшыға қарай тарту; 3)
ағытылған шырақты саусаққа кіргізу және скважина ортасына шығару; 4)
бұрғылау және шегендеу құбырларын бұрап қатайту.

Қажалып тозған бұрғы қашауын алмастыру мақсатымен бұрғы
құбырларын көтеру және түсіру жұмыстары қол күшін қажет ететін және көп
қайталанатын операциялардан тұрады (Кесте 1.4.2.2).

Көтеріп-түсіру операцияларын жүргізу үшін бұрғылау бригадасы,
құбырлар тізбегін ұстаушы, асып қоятын, ашып жабатын аспаптармен толық
қамтамасыз етілуге тиіс.

Сурет 1.4.2.3-Ілме блок Сурет1.4.2.4-. Элеватор асушы
сырғалар а-екі салалы; б-бір салалы

Кесте 1.4.2.1 көтеру және түсіру жұмыстары қол күшін қажет ететін және көп
қайталанатын операциялар

Көтеру Түсіру
Машинамен істелетін жұмыстар

Бұрғы құбырлары свечасын скважинадан
көтеру

Бос элеваторды көтеру

Машина-қол және қол жұмыстары
Тізбекті элеваторға отырғызу Шырақ саусақтан және свеча қойғыштан

шығару
Бұрандамен жалғастырылған жерлерді ашу Шырақтарды тізбекке жалғау. Шырақтарды

скважинаға түсіру
Шырақтарды орналастыру
Бос элеваторды түсіру Тізбекті элеваторға отырғызу

Сырғаларды элеваторға кигізу Сырғаларды бос элеваторға кигізу
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Бұрғы тізбегін ұстаушы және асушы аспаптар. Мұндай аспаптар
қатарына элеваторлар, ұстаушы сыналар, спайдерлер (плашкалы ұстаушы
элеваторлар) кіреді. Ұстаушы, асушы, аспаптар өлшемі және жүк
көтерімділігі бойынша бөлінеді. Бұл аспаптар диаметрі 60, 73, 89, 114, 127,
140, 168 мм бұрғылау құбырлары үшін жүк көтерімділігі 75, 125, 140, 170,
200, 250, 220 т етіліп шығарылады. Диаметрі 194 тен 426 мм-ге дейінгі
шегендеу құбырлары үшін, ұстауыш сыналардың салмақ көтерімділігі 150
ден 300 т-ға дейінгі төрт өлшемі (219, 273, 375, 476 мм) қолданылады.

Элеватор бұрғылау (шегендеу) құбырларын көтеріп-түсіру және басқа
да жұмыстарда отырғызу және ұстап тұру үшін қолданылады.

Бұрғылау немесе шегендеу құбырларының диаметрлеріне,
конструкциялық ерекшеліктеріне, жүк көтерімділігіне қарай бұрғы
элеваторларының көптеген түрлері қолданылады. Ең кең тараған түрлері
тұрқылы элеваторлар. Олар диаметрі 60 тан 377 мм дейінгі бұрғылау және
шегендеу құбырларын ұстау және асып ұстау үшін қолданылады. Негізгі
бөлшектері: тұрық (1) және қақпақ (2) (1.4.2.6-сурет). Тұрқының бірінші
бөлігінде қақпақты жабық күйде ұстап тұрушы тиектеме (8) орналасқан.
Қақпақта топса арқылы тұтқа (7) ұстатылған. Элеватор құлағына сырғаларды
өздігінен шығып кетуден сақтайтын қорғағыш (3) жасалған. Элеватор
сырғалар арқылы тәл жүйесінің көтеруші ілмегіне ілінеді.

Сурет 1.4.2.5-Тұтқылы КМ элеваторы Сурет1.4.2.6-. Бұрғы құбырларын
ұстауыш сана

1-тұрық; 2-қақпақ; 3-қорғаушы; 1-тұрық; 2-тұтқа; 3-ұстайтын беті 4-қорғаушы өсі;
5-қақпақ өсі;6-тұтқа өсі; 7-тұтқа; 8-тиекше;9-тиек өсі

Бұрғы құбырларын ұстауыш сыналар, бұрғы құбырлар тізбегін ротор
столын асып ұстау үшін қолданылады. Олар ротор сынасы мен құбыр
арасындағы конусты кеңістікке салынады. Суретте ұстауыш сына
конструкциясы көрсетілген. Сыналарды скважина сағасына арнайы
төсенішке отырғызады. Сына тұрқы көлемді, барлық құбырлар салмағын
өзіне қабылдайды. Тұрық ішінде құбырларды ұстауыш плашкалар
орналасқан. Плашкалар тұтқаны бұру арқылы көтеріліп түсіріледі.
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Көтеріп-түсіру жұмыстары кезіндегі негізгі сақтық ережелері.
Көтеріп-түсіру жұмыстары (түсіру, көтеру жылдамдықтары, көтеріп бастау
кезеңі, скважина оқпанын өңдеу тағы басқа жұмыстар) режимдік-
технологиялық карта көрсеткіштеріне сай немесе бұрғы мастері, инженерлік-
диспетчерлік қызметкерлер нұсқауы бойынша жүргізілуге тиіс.

Бұрғылау тізбегін көтеру, түсіру, ұзарту жұмыстарын жүргізу үшін
бұрғы қондырғысы керекті аспаптармен қамтамасыз етілуге тиіс. Бұрғылау
немесе бұрғылау соңында, жетек және бірінші құбырды бірінші
жылдамдықпен көтеру қажет. Бұрғы свечаларын, құбырларды және басқа да
бұрғы тізбегі элементтерін ротор көмегімен ашуға болмайды. Сонымен қатар
ротордың кері айналу жүрісін қосып, бұрғы тізбегінің айналымын тоқтатуға
болмайды.

Ауырлатылған бұрғылау құбырларын скважинаға түсіру кезінде,
жалғау элементтерінің арасындағы саңылауды момент өлшеуіштермен
қадағалай отырып, автоматтандырылған машина кілттерімен қатайту
керек.Бұрғылау тізбегін толық тоқтатпай сына ұстағышты қосуға болмайды.
Көтеріп-түсіру кезінде бұрғылау тізбегі роторға жәйлап отырғызылады.
Бұрғылау тізбегін түсіру барысында, тізбек жүрмей тоқтаған жерлерді бұрғы
сорабын қосып, скважина оқпанын жуу арқылы өңдеу керек. Тәл арқанының
лебедка барабанына дұрыс оралуын қамтамасыз ету үшін тетіксіз жұмыс
істеуге болмайды.

Скважина ішінен бұрғылау тізбегін, оның элементтерін көтеру кезінде,
оларды жуу сұйығынан арнайы құралдар көмегімен тазалап отыру қажет.
Пневматикалы ұстауыш сынамен жұмыс істеу барысында, ротор үстелінің
үстінде тұруға, сынаны толық көтермей тізбекті көтеруге, түсіруге, ротор
столын айналдыруға болмайды. Бөгде заттар скважина ішіне түсіп кетпеу
үшін, скважина сағасын жабық ұстау қажет. Газ және жуу сұйықтарын
жұтуға бейімді қабаттарды ашқан жағдайларда, қабатты жарып алмау үшін,
бұрғылау тізбегін ақырын көтеріп, түсіру қажет. Бұрғылау тізбегін
скважинадан көтеру барысында, скважинаны уақытымен жуу сұйығымен
толтырып отыру керек. Бұрғы мастері көтеріп-түсіру механизмдерін сақтық
кестесіне сай тексеріп, тексеру нәтижесін арнайы журналға тіркеп отыруға
тиісті. Белгілі мерзімде түсіру механизмдерінің кемістіктері тексеріліп
отыруы қажет.[2][9]

1.4.3 Таль арқанына қойылатын талаптар

Тәл жүйесі бұрғылау қондырғысының ең маңызды бөліктерінің бірі
болып табылады. Бұрғылау қондырғысының тәл жүйесі шығырдың
айналмалы қозғалысын тәлді блоктың ілгер-кейінді қозғалсына ауыстыру
және канаттағы жүктемені азайту үшін арналған. Тәлді жүйе – бұрғылау
қондырғысының жүк көтергіш бөлігі болып келеді және құрамына кронблок,
ілмегі бар тәлді блок, болат тәлді канат, МКМК кіретін полиспастты
білдіреді. Тәлді блок ілмекпен және бұрғылау тізбегін ұстауға арналған
элеватормен жабдықталған. Скважиналарды бұрғылауда тәл жүйесін



116

айқастыра жабдықтау кеңінен қолданылады. Онда кронблок осі, шығыр
барабаны өсіне паралель, ал тәл блогының осіне перпендикуляр етіліп
орналасуы тиіс. Тәл жүйесін жабдықтауды төмендегідей ретпен жүргізеді.
Арқан шумағын металл білікке орналастырып, оның шетіне кендір арқан
жалғап, арқан ұшын тәл блогы мен кронблок шығыршығынан бір ізбен
өткізеді. Арқанның жылжымалы шетін шығыр барабанындағы арнайы
тетікке бекітіп, арқанды барабанға 8-10 айналдыра орап, тәл блогын еденге
түсіріп, тәл арқанның қозғалмайтын шетін арнайы механизмге бекітеді.

Тәл арқанның жылжымайтын шетін бекіту және оны қайта жабдықтау
кезінде жіберіп, беру үшін арнайы механизмдер қолданылады. Ілінген
бұрғылау немесе шегендеу құбырлары тізбегінің салмағы канаттың
тармақтарымен таралады. Канаттың жұмыс тармақтары тәлді блок пен
кронблоктың шкив санына байланысты.

Көтеретін жүк салмағы 50-75т. бұрғы қондырғысында шкивтер саны
2х3 және 3х4 тәл жүйесі, ал 100-300 т. қондырғыларда шкивтер саны 4х5,
5х6, 6х7 тәл жүйелері қолданылады. Бұл жабдықтау жүйесіндегі бірінші
цифр тәл блогы шкивінің, ал екінші – кронблок шкивінің санын көрсетеді.
Скважина тереңдігі 750-3000 м болса, 2х3, 3х4,ал 3000-12500м – 3х4, 4х5,
5х6, 6х7 жабдықталуы ұсынылады.

Тәл арқандары. Бұрғы қондырғылары тәл жүйелерінде алты жұмыр
еспелі болат арқандар қолданылады. Еспелер органикалық немесе болат
өзекке өріледі. Еспелердегі сым санын 19-дан 37-ге дейін жеткізіп
дайындайды. Арқан өзекшесі ретінде кендір немесе пластмасса
қолданылады. Арқан дайындау үшін жоғары көміртекті және жоғары

БҚ тәлді жүйесі келесі талаптарға сәйкес келуі тиіс

Пайдалану сенімділігі, өйткені 
тәлді жүйенің элементтерінің 

істен шығуы көлемді апаттарға 
алып келеді

Ұзақ 
тұрақтылығы

Монтаждау мен 
демонтаждаудың,

қайта жабдықтаудың 
тез 

жасалуының 
мүмкіндігі

Қызмет көрсетудің 
ыңғайлылығы және 

қауіпсіздіг

Кейбір 
элементтердің бірін 
бірі ауыстыра алуы



117

марганецті болат сымдар қолданылады. Тәл арқанын тура немесе айқастыра
өріп дайындайды. Тәл жүйесінде айқастыра өрілген сым арқандар
қолданылады.

Айқастыра өру тәсілінде сымдар еспеде бір бағытта өрілсе, еспелердің
өзі арқанда қарама-қарсы бағытта өріледі. Айқастыра өрілген арқандарды бір
өзекшеге оң және сол бағытта орап дайындайды. Оң бағытта сағат тілінің
айналу бағытымен, ал сол бағытта керісінше өреді. Бұрғы лебедкасына
бекітілген қозғалмалы шетінің орнына және лебедка барабанына оралу
бағытына байланысты тәл арқандары оң өрмелі болуы тиіс. Арқанды тез
тозудан сақтау үшін еспелердің сыртқы қабаттарындағы сымдар диаметрі
үлкен, ал ішкі қабаттарындағы сымдар диаметрі арқанды иілімді ету үшін
кіші етіліп алынады.

1.4.3.1-сурет. УКБА-7-500 кронблогы

1.4.3.2-сурет. УТБ-5-225 тәл блогы

Пайдалану және терең  барлама  бұрғылауда  қолданылатын болат тәл
арқандарының (МЕСТ-16853-71) техникалық сипаттамалары келтірілген.

Барлық болат арқандар шартты белгілермен белгіленеді. Мысалы
диаметрі 32 мм, уақытша үзілу кедергісі 1568 мН/м оң өрілген арқанның 1*

түрі.
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Қазіргі кезде өзекшелері органикалық және пластмасса диаметрлері
28,32 мм болат арқандар кеңінен қолданылады. Үлкен тереңдікке бұрғы
қондырғысына түсірілетін салмақ, оның ең жоғарғы шартты көтеру күшіне
жақындаған жағдайда, металл өзекше арқандар қолдану қажет. Арқандар үш
түрде дайындалады: 1-өзекшесі металл; 2өзекшесі органикалық; 3-өзекшесі
пластмасса.

Тәл арқанын дұрыс пайдалану үшін кронблок пен тәл блогы
шкивтерінің ойықтары арқан диаметріне сай болуы қажет және оған шұғыл
салмақ түсірмеуге тырысу қажет. Тәл блогын көтеру және түсіру кезінде,
қозғалу жылдамдығының өзгеруіне және арқан орамының бағытының
ауысуына байланысты, арқанның барабаннан жоғары бөлігінде тербеліс
байқалады. Осы тербелістерді жою және арқанның лебедка барабанына тегіс
оралуын қамтамасыз ету үшін арнайы тетік қолданылады. Тәл арқанын
ауыстыру қажет болған жағдайда, ескі арқан шетін босатып жаңа арқан
шетімен қосады. Лебедка барабаны айналған кезде ескі арқан ағытылып,
лебедка барабанына оралады. Жаңа арқан өз білігінен ағытылып, тәл жүйесі
шкивінен өтеді, оның ұшы барабанға оралған кезде екінші бос шеті
бекітіледі. Содан кейін оны барабаннан ағытып, ескі арқанды ажыратады.
Содан кейін ескі арқан лебедка барабаннан ағытылып, жаңа арқан шеті
барабанға бекітіліп, содан кейін барып оралады.

Канаттың жұмыс тармақтарының жүріс тармақтарына қатынасы
жабдықталудың еселігі деп аталады.

Ілмектің көтерілу жылдамдығы мына формуламен анықталады:
Vкр =𝜋𝜋𝜋𝜋Дсрnдв/60iтсiтр                                                                              (1.4.3.1)
мұнда:    nдв – шығыр қозғалтқышының айналу жиілігі, айн/мин;
Vкр – сілмектің көтерілу жылдамдығы;
iтс – тәлді жүйенің еселігі
iтр – трансмиссияның берілістік саны
Сонда                                   
iтр=𝜋𝜋𝜋𝜋 Дсрnдв/60Vкрiтс                                                                        (1.4.3.2)

Параллель жабдықтағанда жүруші тармақ кронблоктың бір шеткі
шкивтерінің бірінде орналасады, канаттың ауытқу бұрышы өседі. Айқастыра
жабдықтағанда тәлді блоктың көтеріп-түсіру операциялары кезінде тербелісі
және айналып кетуі азаяды. Тәлді механизмнің бөлшектері мен түйіндері
максималды жұмыс және өзіндік салмағын қосатын жүктемеге есептеледі.

Егер ілмек жүктемеге есептелсе;
Рмах – ілмектің максималды рұқсат етілген жүк көтергішітігі;
Gшт – штроптың салмағы;
Gэл – элеватордың салмағы;
Ркр= Рмах+ Gшт+ Gэл                                                                                                  (1.4.3.3)
Тәлді блоктың бөлшектерінің салмағына ілмектікі қосылады
Ртб= Ркр + Gкр                                                                                                                             (1.4.3.4)
Кронблок бөлшектерінің салмағына тәлді блоктың салмағы қосылады
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Ркб=Ртб+Рмах(iтс+ 2)/iтс                                                                                                      (1.4.3.5)
мұнда Ртб – тәлді механизмнің қозғалмалы бөліктерінің салмағы.
Тәлді блоктың қозғалмалы бөліктерінің салмағы механизмнің

жабдықталуы мен канаттың диаметріне байланысты.
Қозғалмалы бөліктердің салмағын мына формула бойынша табуға

болады:                                           Gтм=(0,03+0,04)Рмах
Шыдамдылыққа есептеуді эквивалентті жүктеме бойынша келтіреді.
Рэк=КэР
мұнда кэ - эквиваленттілік коэффициенті (ұзақтұрақтылық); Р – есептік

жүктеме.
Тәлді механизмнің бөлшектері үшін, шкив мойын тіректерінен басқа

кэ=0,5.
Статикалық беріктік қорының коэффициенті [s] және шыдамдылыққа

[n] [n] ≥ 1,7, [s] ≥ 3,5 кем болмауы тиіс.
Шкивтердің айналу жиілігі ілмектің жылдамдығынан және канаттың

тармақ санынан тәуелді.
ni=60Vкр/pДш

мұнда ni - і шкивінің айналу жиілігі;
      Vкр – ілмектің түсу, көтерілу жылдамдығы, м/с Дш - шкивтің

диаметрі, м.
Тәлді механизмнің мойын тірегі ең жүктелген шкивтің айналу жиілігі

және жүктемесі бойынша есептейді.
Мойын тіректің есептік ұзақ тұрақтылығы 3000 сағат деп алынады,

егер айналым жиілігі 100 айн/мин болса.
Болат сымды канаттар, тәлді канттар деп аталады.
Тәлді арқандар үш түрде жасалады:
1. Метал өзекпен (мс)
2. Үш тармақты органикалық өзекпен (ос)
3. Пластмасты өзекпен (пс)
Арқанның диаметрі диамтральды орналасқан тармақтардың

шеттерімен өлшенеді. Әдетте арқанды әкелерде оның сапалы сертификаты
болады.

.

Сурет 1.4.4.2-Арқандардың негізгі өлшемдері МЕСТ 10853-71 көрсетілген

Ереже бойынша, 1-ші жасалған арқандар 2-ші және 3-ші жасалған
арқандарға қарағанда бірдей диаметрде беріктірек болып келеді.

D



120

Арқан диаметрінің өлшеменің ауытқуы тек үлкен жаққа қарай рұқсат
етіледі: (м.с) + 6 %, (о.с.) және (п.с.) – 3…10 %.

Арқанның өрімінің қадамы сыртқы тармақтардағы К+1 өрімі арқылы
орналасқан екі атаулы нүкте арқылы өлшенеді.

Мұнда К – арқанның сыртқы бетіндегі өрімнің саны. Тәлді арқандарда
өрімнің қадамы диаметрден 8,5 еседен аспау керек. Арқанның өрімі бойынша
қадам біркелкі болуы қажет.

Арқанның үзілуге беріктігі
Арқанның үзілуге беріктігі барлық тармақтарының үзілу күшімен Рс

және агрегатты үзілу күшімен Ра сипатталады. Суммалы үзілу күші мына
формула бойынша анықталады.

Рс=f1n1s1+f2n2s2+f3n3s3                                                                (1.4.3.6)

мұнда:     f1, f2, f3 – арқанның тармақтарының көлденең қимасы; n1, n2,
n3 – әрбір диаметрдегі тармақтардың саны; s1, s2,s3 – әрбір диаметрдегі
металлдың беріктік шегі.

Агрегаттық үзілу күші үзу машиналарында өлшенеді және ол
есептіктен шамалы аздау болады. Өруге байланысты арқанның беріктігін
жоғалтуы, %

Ñ=100 (Рс-Ра)/ Рс                                                                              (1.4.3.7)

Тәлді арқандар үшін Ñ≤ 15%.
Тәлді арқандағы тармақтардың беріктік шегі sв – 1600 1800 МПа.
Беріктігі бойынша тәлді арқандарды екі маркаға – жоғарғы және

бірінші – В1 бөледі.
Болат арқандардың ұзақтұрақтылығы материал мен оның құрылымына

байланысты. Болат өзекшелер сығылуға қатысты үлкен кедергіге ие,
соныдқтан олардың ұзақ тұрақтылығы пластмассалыға қарағанда жоғары, ол
олар өз кезегінде пенькалыларға қарағанда ұзағырақ шыдайды (30%). Ұзақ
тұрақтылыққа ең көп әсер ететін коррозидан сақтау және арқандарды майлау
болып табылады (техникалық вазелин, гурдон мен битумның қоспасы,
полиамидті майлар және т.б.). майлау өзіндік жабысқақтыққа ие болу керек
(адгезия).

Тәлді арқандар екі өрім арқылы жасалады. Ең көп қолданылатыны алты
өрімді арқандар. Өрім әдісі бойынша арқандар екі түрге бөлінеді: қарапайым
және айналмайтын. Айналмайтын арқандарды алдын ала деформацияланған
сымнан жасайды. Соныдқтан олар өзінің арнаулы орнын алады.
Айналмайтын арқанның шыдамдылығы қарапайым арқандарға қарағанда 25-
30%-ке жоғары.

МЕСТ 16853-71 сәйкес арқандар айналысқа ұшырауы тиіс.
Арқандарды нүктелі және сызықты сымды байланыспен ажыратады.

ЛК арқаны ТК арқанынан 1,5 есе узағырақ шыдайды. Тәлді арқандарды
сымдары бірдей және әртүрлі диаметрлерде жасайды. Р – әртүрлі, О – бірдей
диаметрлі. Мысалы ЛК-РО. Әрбір өрім 31 сымнан тұрады. Сымдар үш қабат
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болып өрілген – (1+6)+(6+6)+12 бірнші қабат, 1-өзек (бір орталық сым)
бірдей диаметрдегі 6 сым. Екінші қатар 6 қалың және 6 жұқа сымнан тұрады.
Үшіншісі 12 одан да уан сымдардан тұрады.

Өрімді айқастырма және біржақты деп екіге бөледі. Бұдан басқа
арқандар өрімнің оң және сол жақты түрлері болады. Арқанды таңдауда
оның барабанға оралу бағытын, ол айналған сайын арқан да айналатын етіп
таңдау қажет. Тәлді блоктң бос ілуін ескере отырып тәлді арқандар оң жақты
айқастырма өріммен жасалады. Арқанның кедергісі созылу кезінде
серпімділік модулімен сипатталады.

Арқанның серпімділік модулі мына формуламен анықталады:
                            Ек=(0,33+0,35)Е.                                    (1.4.3.8)

Қолданылатын өзектің түріне, сымдардың диаметрі
мен санына байланысты арқанның құрылымдық ұзаруы болады, ол
арқанның жұмыс ұзындығының 0,2...6 % құрайды. Тәл арқанынның
ұзындығы МЕСТ 16853-71 регламенттелген.

Беріктік шегі 1800 МПа тәл арқанын шартты түрде белгілеу мысалы.
1 диаметрдің жасалуы 38 мм, 1800 МПа беріктік шектегі айқастырма өрімді
В маркалы сымдардан жасалған.

Арқан 1 - 38-1800-В МЕСТ 16853 -71
Сол жақты өрімді арқан
1 - 38-1800-Л-В МЕСТ 16853-71.
Қауіпсіздік ережелері бойынша арқандар қолданыстан шығарылады:
а) арқан иірмелерінің біреуі үзілсе;
б) орам адымы 20 мм-ге дейінгі арқандарда үзілген сым саны 5%-тен

көп,
ал 20 мм-ден жоғары арқандар үшін 10% көп болса;
в) арқан өзекшесінің үзілуі салдарынан иірмелерінің бірі жаншылса;
г) арқан созылып немесе жапырылса және диаметрі бастапқы
диаметрінен 75%-ке кішірейсе ;
д) сымдардың тозуы немесе коррозия әсерінен диаметрі бастапқы
диаметрінен 40% немесе одан жоғары кемісе.
Тәлді арқандардың шығынының азаюы
 Майлау;
 Арқанды қайта жіберу;
 Барабанға дұрыс орау;
Стабилизаторлардың көмегімен жүріс тармағының тербелісін

болдырмау[1]

Бақылау сұрақтары

1) Тәл жүйесі қандай жабдықтардан тұрады?
2) Тәл жүйесінің 4х5 жабдықталуы нені білдіреді?
3) Тәл арқанының қозғалмайтын ұшын бекітетін жабдық қандай
элементтерден тұрады?
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4) Тәл арқанның диамтрі қалай таңдап алынады?
5) Тәл жүйесі қандай жабдықтардан тұрады?
6) Тәл жүйесінің 4х5 жабдықталуы нені білдіреді?
7) Тәл арқанының қозғалмайтын ұшын бекітетін жабдық қандай
элементтерден тұрады?
8) Тәл арқанның диамтрі қалай таңдап алынады?
9) Арқанның өрімінің қадамы қандай?
10) Арқанның үзілуге беріктігін талда?

1.5. Бұрғылау процесі кезінде кездесетін қиыншылықтар
         мен апаттар
1.5.1. Бұрғылау процесінде апаттардың белгілері

Скважинадағы апат – бұл скважина оқпанының немесе ондағы
технологиялық аспаптың бұзылу нәтижесіндегі бұрғылаудың кенеттен
тоқтауы. Апаттардың нәтижесінде скважиналарды бұрғылау уақыты және
бұрғылау жұмыстарының бағасы артады, өнімділік төмендейді. Апаттар
геологиялық, техникалық, технологиялық және ұйымдастыру себептерінен
болу мүмкін. Геологиялық себептер күрделі жағдайларда бұрғылауға
байланысты: жарықшақты карстелген тау жыныстарын және тектоникалық
бұзылым аймақтарын бұрғылаудың нәтижесінде жуу сұйықтығының
жұтылуы, скважина қабырғаларының құлауы, жоғары қысымды қабаттарды
ашу, сальниктердің түзілуі және т.б.Техникалық себептер ескірген бұрғылау
және шегендеуші құбырларды, сонымен қатар тозған аспаптарды қолданудан
болу мүмкін. Технологиялық себептерге бұрғылаудың тиімді технологиялық
тәртібін орындамау, скважинаны бұрғылаудың геологиялық жағдайларын
ескермейтін технология қолдану. Ұйымдастыру себептері бұрғылау
бригадасының жеткіліксіз біліктілігі, еңбек тәртібінің нашарлығы, бұрғы
қондырғысының қажетті материалдармен қамтамасыз етілмеуі және
т.б.болып табылады. Апаттардың алдын алу технологиялық тәртіпті және
геологиялық, техникалық құжаттың басқада талаптарын орындау, бұрғы
қондырғысын қажетті бақылау, өлшеу аспаптармен, механизмдермен
жабдықтау, бұрғылау бригадасының біліктілігін және еңбек тәртібін арттыру,
скважина бұрғылаудағы ауыр процестерді механизациялау болып табылады.
Апаттың негізгі түрлері қысып қалу, скважинада қашаудың және
турбобурдың сынуы, бұрғылау құбырларының бұрандасының шешіліп кетуі
мен сынып кетуі, скважинаға бұрғылау құралдарының мен бөтен заттардың
құлауы. Негізінен көбінесе құралдардың қысылып қалуы, оның алдын алу
кезіндегі сапасыз жұмыстың нәтижесінде апатқа айналады.

       Негізінен бұрғылау және шегендеу құбырларының қысылып қалуы
келесі жағдайларда болады:   
 бұрғылау сұйықтығын сіңірудің, су шығудың немесе лақтырудың

нәтижесінде скважинада гидравликалық қысымның кенет төмендеуі;
 құлаудан, жыныстың ағуынан немесе скважинаның тарылуынан болған

скважинаның қабырғасының бұзылуы;
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 бұрғылау құралын көтеріп- түсіру кезінде немесе бұрғылау процесінде
қашауда сальник түзілуі;
 бұрғылау және шегендеу тізбегінің науда, скважинаға бөтен зат

түсуінен бұрғылау құралының, скважинаның тарылған бөлігін алдыңғы
қашаудың диаметрі бойынша өңдеуден жаңа қашаудың кептеліп қалуы;
 бұрғылау сұйықтығының циркуляциясын тоқтатқан кезде сазды

ерітіндінің қатты фазасының немесе бұрғыланған жыныстың бөлшектерінің
тұнуы;
 бұрғылау тізбегінің қосылыстарындағы бұрғылау сұйықтығының

жіберілуінен қашау арқылы толық циркуляцияның болмауы;
 цемент көпір орнатқан кезде шеңберлі кеңістікте цемент

сұйықтығының тез қатып қалуы;
 электрэнергияның сөніп қалуы немесе бұрғылау қондырғысына қауіп

төнуі.
Жалпы жағдайда авриялық жағдайдың пайда болуы және мұнай

өндейтін мекемелердің объектілеріндегі авариялардың жүруін 1 суретте
желтірілген рет бойынша сатыларға бөлуге болады, кейде бұл сатылар
бөлшекткп бір-біріне бірігуі мүмкін

Сурет 1.5.1. 1- скважина басындағы апаттық жағдай

Авариялық жағдай және отын-аулақ қоспадан бұлттың түзілуі
нәтижесінде болған авария бойынша статистикалық мәліметтерді талдау
жарылу қаупі бар газдың бірден тұтанбайтындығын, біраз уақыттан кейін
тұтанатындығын көрсетті.

Бұл кәсіпорының өндірістік қызметкерін құлақтандыруға мүмкіндік
береді, ал қажет болған жағдайда жақын ауданның тұрғындары қорғаныс
құралын қосып (мысалы, атын-ауалық қоспаның газдың тарататын булық
немесе сулық өлшендісі) мұмкін болатын жарылысқа улануға қарсы шараны
қолданады. Сондықтан аварияның ерте сатыларындағы мәселен 1, және 2
сатысында ауалық қоспаның газдалғанын жылдам білу төтенше өзекті міндет
болып есептеледі.

Авария сатылары келесі сиппаталармен бағаланады:
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1-саты-заттың кемдіп жүру, және сипаты
2-саты-тұтануға қабілетті заттың максималды массасы, жарылу қауіпі

бар зонасының тұрі мен табылу орны
3-саты-тұтану көзінің күштілігі және бар болуы.
4- саты- жарылу қауіпі бар газдың массасы және жарылыстың

тротилды эквиваленті
5-саты- артық қысымның өмір сұру ұзақтығы мен максималды белгісі
6-саты-ғимарат, қондырғы және олардың эевиваленттерінің мешиінті

тербелу жиіліктері мен статикалық шекті ауырлығы

Схема 1.5.1. 1-авария сатыларының түрлері

Энергетикалық потенциалды талдап, мұнай-газ кәсіпорындардағы
технологиялық қондырғылардың қауіптілік деңгейін бағалайық. Өндірістің
жарылғу қауіпімен өртену қауіпінің болуы зауттың технологиялық
қондырғысында шикізат түріндегі және дайын өнім түріндегі энергиямен
қашқан компоненттердің көп мөлшерінің концентрациясына негізделеді.
Одан басқа, авариялық жағдайларды талдасақ газ бен будың жарылу қапі бар
қоспасының ауамен түзілуі өте аз уақыт ішінде өтөп, көптеген заттардың бұл
жағдайда бұзу күші күшеіп, жарылғыш болып кетеді. Жарылыс қауіптілігің
деңгеін тротилді эквивалентке келтірілген шартты есептелген энергиямен
анықтауға болады.

Авария сатылары

Апат  стадиясы 

Көміртекті өнімдерді шығару

Жанғыш ауа аралас бұлт болуы және аймақтың 
газдануы

Тұтану

Жабық ауадағы жарылыс

Қысым толқының құру
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Мұнай-газ кен орындарының энергетикалық потенциалдарының
қосындысы Η бір уақытта сақталып тұрған мұнай өнімінің жалпы мөлшері
бойынша бағалаймыз.

Энергетикалық потенциал Ε мына формула бойынша есептеледі:

Ε=mх*q                             (1.5.1.1)

мұндағы mх—жанғыш заттын массасының қосындысы, q – жанудың
төменгі жылуы, көмірсутектер үшін q~46 MD/Kг.

Экологиялық жарылу қаупі және өртену қаупі жоғары аппараттар
қатарына мыналар жатады: абсорбер адсорбер газ конверсияларына арналған
агрегаттар, және моноэтаноламинді тазалауға арналған агрегаттар, булағыш
аппараты; газгольдерлер қысым сыймдылығы мен жылу алмастырғыштар,
технологиялық пештер; ректифиналық.

Сурет 1.5.1. 2- Скважина басындағы апаттық жағдай

Скважинада қиындықтар туындайтын интервалдарды анықтау.
Кенорының геологиялық зерттеуге байланысты жыныс шөгінділерінің

қалыптасуын сәйкес, тау жыныстарының литологиялық-стратиграфиялық
сипаттамасын салыстыра отырып скважинада қиындықтар туындайтын
интервалды анықтауымыз қажет. Тәжірбие ретінде «Батыс тенге» мұнайгаз
кен орынын зерттейміз.

«Батыс тенге» кен орнында игеру процесінде туындайтын мен
күрделіліктерге скважина тұтастығын бұзатын, бұрғылау ерітіндісін
мұнайгаз және су бағытында сіңіру жатады. Мұнай газ кен орнын игеру
бойынша «Батыс тенге» кен орнында жүргізілетін жұмыстар
географиясының кеңейуі және тереңдеуіне байланысты күрделіне береді.
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Күкіртсутекті агрессиямен байланыса отырып және көп жылдық
жыныстардаң қаттылығы және қашағыштығы скважинаны бұрғылау кезінде
қиындықтарға әкеп соқтыру мүмкіндіктері   туындайды. Скважинаныжүргізу
кезіндегі барлық қиындықтар «Батыс тенге» кен орныныңскважинасының
бұрғылауының технологиялық процестерін бұзады. Олар технологиялық,
техникалық геологиялық және организациялық реттік себептермен
туғызылуы мүмкін. Соңғы қиындыққа бұрғылаудың жұмыс күшінің,
материалдар мен инструменттердің, энергиянының болмауынан, монтаждық
дефектлердің дұрыстамаудың, жөндеу жұмыстарының жоқшылығынан
тұрып қалуы жатады. Геологиялық себептерден мынандай қиындылықтар
пайда болады: жыра пайда болуы, тез арадағы газ, мұнай, су тасуы, шайғыш
сұйықтықтың жұтылуы, скважинаның скважиналарының қисаюы мен
тарылуы жатады.

Техникалық жердегі және скважинадағы техниканың бұзылу
себептерінен скважинада ұзақ уақыт тоқтап тұрудың және ашық су, мұнай,
газбен фонтандалу себептерінен қиыншылықтар пайда болады. Бұрғылау
технологиялық процесінің бұзылуынан көптеген қиыншылықтар пайда
болады, скважинаның скважиналарының майысуы, жыра пайда болу, науа
пайда болуы, мұнай, газ, су тасқыны, шабшы сұйықтықтың жұтылуы,
колонна аралық біліністер, фонтандар мен өртпен қиындатушылық.

Өндірістік тәжірибелер және жинақталған көп жылдық бұрғылау
бойынша ілімдер скважина қабырғасының тұтастығының бұзылу қаупі
болатындығын көрсетеді.

«Батыс тенге» кен орнындағы жыныстарды бұрғылау кезінде
жыныстар құлауы немесе бұзылу тығыздығы жоғары қабаттарды бұзу
кезінде туындауы мүмкін. Бұрғылау ерітінділері мен немесе оның сүзгісімен
ылғалдану нәтижесінде осы қабаттардың беріктік шектері төмендейді, ол
олардың үгітілуіне алып келеді. Құлауға сонымен қатар бұрғылау
ерітіндісінің құрамында болатын бос стволының босап және соңғы кезекте
бұзылуға алып келеді. Бұлай жыныстардың құлауы тектоникалық күштер
әсер етуі нәтижесінде орын алады, ол негізінен жыныстардың сығылуына
алып келеді. Бұл жағдайда таулы жыныстар қысымы бұрғылау ерітіндісі
тарапынан бағананың қысымының артуына алып келеді.

0-60м интервалда скважинаның скважинасының және
грифонообразованиенің циркулярлық қоспамен шайылуы. Грифондар судың,
мұнайдың, газдың табиғи тесіктермен тектоникалық бұзылған аймақтарға
келуі: газдың төменгі пласттардан құбыр аралық кеңістікпен үстіңгі
пласттарға келу; газдың бұрандалық бекіністер арқылы обсадты колоннадан
домалақ кеңістікке келуі; скважинадағы қысымның скважинаны жуу, құрал-
саймандарды көтеру тусіру кезінде тез көтерілуі. Басталған грифондармен
күрес үшін кей кездерде законтурлы су тасқынын азайту, мұнайдың көрші
скважиналардан сорып алу, скважинаны еңкейту жұмыстары жүргізіледі.

Кен орнындағы жыныстардың ісінуі бұрғылау ерітіндісінің және оның
фильтратының лайлар арасынан өту нәтижесінде жүреді, бұл сулар немесе
ерітінді тығыздалған лайлардан және алефролиттерден өткен кезде
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монтмориллонит типті минералдарының едәуір мөлшерінде скважина
стволын қажай отырып ісіну жүреді. Бұл созылуға , жыныстардың шөгуіне ,
забойға дейін жетпеуге және бұрғылау құралының қарпына алып
келеді.Скважина сағасынан тереңдікте стратиграфиялық бөлімде бұрғылау
ерітіндісін сіңіру құбылысы байқалады. Ең қарқынды максималь сіңіру
шамасы 10 м3 болатыны зерттеліп байқалған. Бұрғылау ерітіндісінің
циркуляциялануының тоқтауы болмаған. Скважинаның қабырғаларының
опырылып құлауы тереңдікке дейін байқалмаған және күтілмейді.

60-560м интервалда жыра пайда болды. Жыралар скважинаның дуалын
керетін жыныстардың тепе-теңдігі бұзылғанда, бұрғылау және қолдану
уақытында пайда болады. Бұл құбылыс әлсіз цементтелген, борпылдақ,
тұрақты емес жыныстарға тән. Капиллярлы қысым арқасында жыныстардың
беріктігі кемиді, үйкеліс күші, жыныстар арасындағы үйкеліс азаяды,
филтраттың шаюшы сұйықтықтан шығу ағыны күшейеді. Жыра пайда
болумен күрес үшін тұрақты емес жыныстарды тез бұрғылау және оларды
тездетіп обсадты колоннамен біріктіру.

Скважина сағасынан 200м тереңдікте стратиграфиялық бөлімде
ілестіруге қауіпті аймақтар байқалған. Осы аралықта тығыздығы 1,22г/см2

сазды бұрғылау ерітіндісін пайдаланған кезде сальниктер түзілу құбылысы
байқалған. Соның нәтижесінде 2 сағаттан артық уақыт циркуляция
тоқтатылған.

560-1676м интервалда каверн пайда болды. Бастапқы пласт қысымы
2,38-2,55 Мпа аралығында болады. Жыра пайда болғаннан кейін ісінген
лайлы жыныстарда тектоникалық күштер мен тау қысымының әсерінен
пластикалық деформацилар пайда болады және жыныстар ағады, құрал-
сайман тусіру кезіндегі скважинаскважинасының тарылуы және толығымен
жойылуы жаңа скважина бұрғылаудан ерекшеленбейді.

1676-2378м интервалда газ және мұнай тасқыны болады. Кернді алу
қашықтығы бұрғылау тереңдігі 1700 метрден асқаннан кейін бұрғылау
ертіндісінің тығыздығын 1220-1230 кг/м3 ден 1630-1640 кг/м3 дейін тездетіп
көтеру қажет, себебі 1776 метрден 2378 метр аралығында газ-су-мұнай
контактілері пайда бола бастайды. Қысымның көтерілуінен ұнғымадағы
сұйықтық қабаттың ағысының толастауына байланысты қиыншылықтар
туындайды. Егер бұрғылау тереңдігінде 1776 метрде қабатты қысым kа = 1,5
ауытқу коэффициентімен газды қабат ашылған.

Мұнай және газ тасқынының негізгі себептері пласттық қысымның
скважина қысымынан көбеюі болады. Аз ғана қысымдардың әр түрлі
болуынан шаюшы сұйықтықтың скважинадан ағуы байқалады. Егер
пласттық қысым скважинадағы бағана қысымынан асатын болса шаюшы
сұйықтықтың фонтандауға ұласатын бөлінуі пайда болады. Газдың,
мұнайдың, судың пласттан скважинаға келуі байқалатын болса, шаюшы
сұйықтықтың тығыздығы азаяды, гидростативті қысым азаяды, бұл мұнай,
газдың, судың скважинаға келуін үдетеді. Тасқын признактарының пайда
болған кезінде бұрғылаудың терңдеуін тоқтатып, күшейтілген шаюды
жүргізіп, қоспаны дегазациялау керек
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1.5.2 Бұрғылау процесі кезінде кездесетін қиыншылықтар
           мен апаттар

Бұрғылау қондырғысы монифольдінің монтажы, лақтыруға қарсы
жабдығы және туындайтын қиындықтар. Бұрғылау қондырғысы
монифольдінің монтажды сұлбасы. 3.1-суретте бұрғылау қондырғысы
монифольдінің монтажды сұлбасы көрсетілген.

Қабатты ашу және ашық оқпанда сынау үшін - превенторлық
қондырғы, бұрғы тізбегінде кері клапан, вертлюгтік ұшпен жалғасқан
сағалық манифольд қолданылады. Бекітілген оқпандағы қабатты игеру және
сынау үшін - фонтандық арматура пайдаланылады. Превенторларды
орнатпас бұрын және сағаға орнатқаннан кейін белгілі қысымда сынайды.

Газды немесе барлама скважина сағасына орнатылған превенторлық
қондырғыларды қосымша ауамен сынайды. Превентордардың
ұштастырылуы-скважинаның, артық қысым әсерімен, тура және кері жууын
қамтамасыз етуімен қатар, сағадағы артық қысымды ақырын төмендетуге
және жұмыстан шыққан превенторды жаңа түріне, герметизациясын бұзбай
ауыстыруға мүмкіндік беруі тиіс.

1-бұрғылау сорабы; 2-стояк; 3-бұрғылау шлангісі; 4-ұршық; 5-жұмыр кран; 6-
жұмысшы құбыр переводнигы; 7-бұрғылау құбыры; 8-АБҚ; 9-қашау; 10-сағалық
шұңқырдың патрубогы; 11-түсу сызығы; 12-вибросито;13-бұрғылау ерітіндісінің
қабылдау сыйымдылығы; 14-скважинаның үстеп құю сызығы; А-превентор; В-бітеу
сызығы; С-резервтегі бітеу сызығы; D-дроссельдеу сызығы; Е-резервтегі дроссельдеу
сызығы; F-дроссельдеу блогы; G-дроссель; Н-дроссельден тастау сызығы; І-газды
сепаратор; J-дегазатор; резервтегі камба

Сурет 1.5.2.1 - Лақтыруға қарсы жабдығы бар циркуляциялық жүйенің
монтаждық сұлбасы
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Превентор қондырғыларының дұрыстығын, вахта сайын ашылып-
жабылуын тексеріп тұру қажет. Аптасына бір рет превенторлардың болтпен
қосылған жерлерінің беріктігін және бұрма құбырларды тексеріп отыру
керек. Өнімді қабаттарды қазу кезіндн мұнай, газ өнімдері көтеріліп ашық
фонтан болатын жағдайлар да болады. Оларды болдырмау үшін алдын ала
профилактикалық  шаралар қолданылуы тиіс. Ол үшін скважинадан шығатын
жуу сұйығының тығыздығын, оның қамбадағы деңгейін қадағалап отыру
керек, қамбаларға арнайы құрылғылар орнатылуы тиіс. Жуу сұйығы
құрамындағы газдың мөлшері мен түрін айқындау үшін автоматтандырылған
құрылғы, олардан тазарту мақсатында вакуумдық дегазаторлар орнатылады.
Сорап монифольдтің ең жауапты элементі болып табылады.

Бұрғылау қондырғыларында жоғарғы тығыздау қысымы бар үлкен
қуатты сораптарды қолдану оларға техникалық қызмет көрсету талаптарын
жоғарылатты. Бұрғылау сораптарын пайдаланған кезде мынаны ескерген
жөн: бұрғылау ерітіндісінің (жуу сұйығының) үлкен тығыздау қысымында
насостағы немесе оның орамасындағы ақаулар қауіпті авариялар мен
жазатайым оқиғалардың себебі болуы мүмкін.

Сораптардың жұмыс тәртібін, пайдалану шарттарын ереже бойынша
сақтағанда және оларға дұрыс және уақытылы қызмет көрсетілуін
қамтамасыз еткенде ғана олардың сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге болады.

Бастапқы жұмыстар бұрғылау сорабын жөндеуден кейін сораптың
негізде горизонталь орналасуын тексерумен басталады, өйткені сораптың
қисаюы крейцкопфтың және оның бағыттауыштарының тез істен шығуына
әкеп соқтырады. Бұрғылау сорабын іске қосардың алдында сыналы
раманьдердің күйін байқауды, және де барлық берілістердің қоршалу
сенімділігін жүргізу қажет. Бұрғылау сорабының жасырын түйіндерін байқау
сәйкеесінше қақпақтар мен люктерді ашумен жүргізіледі. Клапандар мен
олардың нығыздағыштарының күйін клапандық қақпақты ашумен тексереді.
Цилиндрлер мен поршеньдерді цилиндрлік қақпақтарды ағытып алып
тексереді. Сораптың қозғалмалы бөліктерін байқау сәйкес сорап люктері
арқылы жүргізіледі. Ваннадағы майды және оның күйін бақылайды; барлық
түйіндердің бекітілуін тексереді.

Пневматикалық компенсаторлар азот немесе ауаның пайдалану
нұсқауында көрсетілген қысымымен толтырылуы тиіс. Сорапты сындық
жіберу жіберу ысырмасының толық ашылған жағдайында жүргізіледі. Егер
сорап қабылдау сыйымдылығынан жоғары орналасса, онда жіберу алдында
сору клапанында сорап қуысын сумен толтырады. Сорап жұмысының
басында ашық люктер арқылы крейцкопф пен штоктардың майлануын
тексереді, сонан соң люктерді жабады. Сорап жұмысын тексергеннен кейін
оның жүктемемен жіберілуін бос жүргізеді.

Бұрғылау сорабын пайдалану кезінде құралдар арқылы оның
түйіндерінің күйін бақылайды. Қысымды манометр арқылы анықтайды. Ол,
цилиндрлі төлкелерге орнатылған шамаға сәйкес, рұқсат етілген шамадан
аспауы тиіс. Сораптың беруін шығынөлшегіш арқылы бақылайды. Клапандар
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мен цилиндрлер жұмысын тарсыл бойынша бақылайды. Шамадан тыс
тарсылдың пайда болуы бұл түйіндер жұмысының нашарлауын білдіреді.
Тарсыл штоктың поршеньмен қосылысының немесе цилиндрлі төлкелердің
бұзылуынан пайда болуы мүмкін. Подшипниктер мен крейцкопф
бағыттауыштары тарсылсыз жұмыс жасауы тиіс. 700С-ден жоғары қызуы
қабылданбайды

Бұрғылау сорабын пайдалану процесінде гидравликалық және
клапандық қораптардағы бақылау тесіктері арқылы сұйықтың ағуын жүйелі
бақылап отыру керек. Сұйықтың ағуы нығыздағыш құрылғылардың тозуын
және оларды ауыстыру қажеттілігін көрсетеді. Сорапта және тығыздау
құбырөткізгішінде керең соққылардың пайда болуы қосылыстардағы
тығыздықсыз арқылы кему салдарынан қысылған газдың болмайымен
түсіндіріледі. Анықталған ақауларды жою қажет, өйткені сорапты әрі қарай
пайдалану оның істен шығуына әкеп соғады.

Ауыспалы детальдардың гидравликалық бөліктерін алмастыру кезінде
оның орнатылу ережелерін міндетті түрде ескеру керек. Ережелерден тыс
ауытқу КПД насосының төмендеуіне және де жеке детальдардың бұзылуына
әкеп соғады. Детальдардың біріккен метальдық төбелері міндетті түрде
таза,құрғақ жәнеақауы болмауы керек. Тығыздау және тығыздалған төбелері
міндетті түрде таза әрі құрғақ болмау керек. Клапандарды және
отырғызылатын беттерді ауыстыру кезінде тығыздыққа және тығыздалған
төбелерінің жағдайына аса көңіл аудару керек.

Отырғызылатын бетке қақпақша бекіткенде ол міндетті түрде нық
,герметиканы қамтамассыз етуі қажет. Отырғызылатын беттің конусы және
клапандық қораптағы ұяшықтар таза ,ақаусыз болуы керек. Байқалатын
ақаулар немесе кірдең көбеюі отырғызылатын бет пен қораптың
әрекеттесуінің герметикасын бұзады және қорап ұяшығының жуу
сұйықтығының бұзылуының негізгі себебі болуы мүмкін.

Цилиндірлік втулкаларды ауыстыру кезінде гидроқораптыңішкі
төбелерін тексеру керек ,яғни таза әрі тот дақтарының іздері болмауы керек.
Осымен қатар втулкалардың тығыздық жинақтарының дұрыстығына аса
көңіл бөлу керек.Штокқа поршенді отырғызар алдында штоктың конустық
төбелері және поршенді толық тазартады және құрғақтай сүртіп, содан кейін
поршенді конусты штогына гайкамен нық бекітеді. Поршенді отырғызудағы
аз ғана әлсіздік штоктың біріккен төбелерінің және жуу сұйықтығының
бұзылуына әкеп соғады. Осы көрсетілген жұмыстарды қосымша тексереді
және реттейді. Кривошиптік подшибниктер және трансмиссистік валдар ,
істен шыққан сальниктердің бөліктерін алмастырады,саусақтап , втулкалар
бағыттаушы және крейцкопфтың төсемдері және де штоктың асты.
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Сурет 1.5.2.2-Бұрғылау сорабының жалпы көрінісі

Ауыстыруға барлық подшибниктер және стакандар және редуктордың
тісті қораптары сонымен қатар барлық тығыздық. Гидравликалық
қораптардың негізгі ақаулары болады;төбелердің бұзылуы;тығыздықпен
әсерлескен цилиндірлік төлкелер және отырғызылатын беттердің
қақпақшалары;цилиндірдің қабатындағы жырықтар;қақпақтарды бекіту үшін
шпилькелердің сынуы. Сынған шпилькалар белгілі слесарлық механикалық
әдістемелермен алынады. Ұяшықтын қақпақшаларының бұрғылаудағы жуу
сұйығының соңғы төбелері гидравликалық қораптарда келесі механикалық
өңдеулер қажетті түрлері мен өлшемдерін алу үшін.Ұяшықтардың
қақпақшаларының бұзылған төбелерінің шойын және болатты
гидравликалық қораптардың тез қалпына келуі және шығындалған төлкеге
отырғызылған беттердің қақпақшалары болуы мүмкін.

Кривошиптің саусақтарындағы подшибниктің осьтік люфті саусақ
арасындағы және бекітпе шайбасының аралығын реттейді. Осымен қатар
келесідей аралықта осьтік люфті мен подшибник арасындағы  қалындық
аралығы 0,15-0,25мм аралығында алынады. Крейцкопф пен бағытталғанның
арасындағы үлкейтілген саңылаулар орнатылған аралықта крейцкопфтың
бөлігінің аралығын шеттетеді немесе оларды алмастырады. Жинақталған
крейцкопф бағытталғанға еркін және соққысыз қозғалуы керек. Істен шыққан
қола төлкелердің шатундары нығыздалады және жанадан орнатылған, яғни
крейцкопф саусақтарына бекітілген болуы керек .

Насостың гидравликалық бөліктерін жинақтау кезінде әрекетескен
төбелердің тазалығына және жатқызылу беттерінің беріктігіне аса көңіл
аударылады. Жергілікті саңылаулардың кез келген үлкендігі, яғни бұрғылау
сұйығының өтуіне рұқсат етілмейді. Олар бөлшектердің гидроабразивті
жууының негізгі себебі болып табылады. Жатқызылған беттердің шеткі
төбелерінен отырғызылу беттерінің қақпақшаларына ұяшық қақпақша
қораптың төбелерінің әсерлесуінде сырға тексеріледі және ені 15мм-ден аз
болмайтын толық сақина құрастырылуы керек. Штоктың жатқызылу бетінің
шеткі төбелері және поршень сақинамен біртұтас болуы керек және 60%
конустың төбесін алу керек.[9]
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1.5.3 Апаттарды жою жоспарын құру

Ең көп кездесетін апаттардың түрі бұл бұрғылау аспабының ұсталып
қалуы, колонкалық, шегендеуші және бұрғылау құбырларының үзілуі,
жыныс талқандағыш аспаптың бұралып түсіп қалуы және үзілуі болып
табылады. Апат болған кезде ең алдымен апат болған тереңдікті анықтайды,
себебін анықтайды және апатты жою жобасын құрастырады. Бұрғылау
аспабының қысылып қалуынан болған апаттар. Бұрғылау аспаптарының
қысылып қалу себептері скважина түбінде шыламның көп жиналуы, диаметрі
бойынша тозған қашауларды қолданып скважина оқпанын кішірейту, ісінетін
тау жыныстарын бұрғылау болып табылады. Қысылулардың алдын алу үшін
химиялық реагенттермен өңделген жоғары сапалы сазда ерітінділер қолдану
қажет. Бұрғылау аспабын түсірген кезде скважинаны жууды забойға 2-3
метр жетпей бастайды. Жуу сұйықтығының шыр айналымы күрт тоқтаған
кезде бұрғылау аспабын жетекші құбыр ұзындығына көтеру қажет. Оны
көтерместен бұрын шламнан тазарту мақсатында скважинаны тиянақты жуу
қажет. Істен шыққан қашауды ауыстырғанда ұзындығы 15-20 м скважина
оқпанының забой маңы аймағы аз беріліспен (35 - 40 м/сағ) бірінші
жылдамдықпен өңделеді. Қысылып қалғанда бұрғылау аспабын
қондырғының шығыры немесе гидравликалық жүйесі көмегімен жуу
сұйықтығының шырайналымын қалпына келтіру үшін жоғары- төмен
көтереді. Скважина түбіне түсіріліп жатқан аспап сыналанып қалғанда
бұрғылау ерітіндісін беруді көбейту қажет және бірнеше минут жуғаннан
кейін аспапты көтеруге талпыныс жасау керек. Егер бұл ештеңе бермесе,
жууды жалғастыра береді және аспапты айналдыра отырып жоғары-төмен
жүргізеді. Егер жоғарыда көрсетілген шаралар ешқандай әсер бермесе
бұрғылау аспабын тартқыш аспаппен немесе домкраттың көмегімен
босатады. Тартқыш аспап таль арқанымен қосылған және жетекші құбырға
кигізілетін массивті сақиналы цилиндр болып табылады. Егер аспап құлаған
тау жыныстарымен немесе үстінен тұнған шламмен қысылған болса, онда
алдымен ерітіндінің шырайналымын қалпына келтіреді, содан соң шлам
тығынын шаяды. Егер сұйықтықтың шырайналымы қалпына келмесе, онда
скважинаға қосымша бұрғылау тізбегін түсіреді де шламды шаяды. Аспап
карбонатты тау жыныстарында қысылып қалса скважинаны тұз қышқылымен
өңдеу тиімді.

Бұрғылау құбырларымен болатын апаттар. Аспаптың қысылып
қалуы бұрғылау құбырларының үзілу себебі болуы мүмкін, өйткені бұл
жағдайда аспапқа қондырғы қозғалтқышының максимал қуаты беріледі.
Аспаптардың үзілулері бұрғылау құбырларының шектен тыс тозуынан
немесе олардың бұрандалы қосылыстарының тозуынан болуы мүмкін.
Үзілулердің алдын алу бұрғылау құбырларының және олардың
бұрандаларының калибрлері және дефектоскоптар көмегімен тиянақты
бақылау арқылы жүзеге асырылады. Иілу кернеулерін азайту үшін бұрғылау
тізбегінің диаметрлерін скважинаның диаметріне неғұрлым жақындатып
таңдайды, ауырлатылған бұрғылау құбырларын міндетті түрде пайдаланады.
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Бұрандалы қосылыстарды бұрамас бұрын оларды тазалайды және графит
майлағышымен майлайды. Құбырларды, құлыпты қосылыстарды саңылау
қалдырмай түбіне дейін бұрайды. Бұрғылау құбырлары үзілгенде
бұрғылауды тоқтатады, бұрғылау тізбегінің жоғарғы бөлігін жер бетіне
шығарады. Көтерілген құбырлардың ұзындығына және үзілген шетінің
формасына қарап тізбектің қалған бөлігінің орнын және үзілу сипатын
анықтайды. Қажет болған жағдайда аспаптың қалған бөлігінің орнын
бұрғылау құбырларымен мөр түсіріп анықтайды. Ең қарапайым түрде мөр
іші иілімді материалмен (шайырлы канифоль) толтырылған ағаш тығын
болып келеді. Қалып қалған аспапты ұстау үшін овешот, метчик және
колокол қолданады. Овершотты қалып қалған аспап қысылмаған жағдайда
қолданады. Овершотты бұрғылау құбырларымен түсіреді және баппен
айналдырып үзілген құбырдың шетін жабады. Овершот корпусын төмен
түсіргенде плашкалар скважинада қалып қойған тізбектің муфтасының
немесе құлыбының төменгі бөлігіне асылады және жоғары көтерген кезде
оны ұстап тұрады. Метчикті бұрғылау құбырлары муфталарынан немесе
құлыпты қосылыстарынан үзілуін жою үшін пайдаланады. Метчик – бұл
жан-жағында бұранда кесілген және бұрғылау тізбегінің үзілген шетіне
бұралу кезінде қоқымдар шығуы үшін бойлық арықшалар жасалынған конус
тәрізді аспап. Метчиктің өстік каналы жуу сұйығының өтуі үшін, ал
цилиндрлік бөліктегі бұранда скважинаға түсірілетін бұрғылау
құбырларымен қосылу үшін қызмет етеді. Бұрғылау аспабын үлкен
диаметрлі скважиналарда ұстағанда метчиктер патрубкалы бағыттағыш
воронкалармен жабдықталады.                                               

Колокол бұрғылау құбырларының өздері үзілген жағдайда қалып
қалған аспапен қосу үшін қолданылады. Колокол бұрғылау құбырларының
үзілген шетіне сыртынан бұрап жалғау үшін ішкі бұрандасы бар корпус
болып табылады. Ұстағыш аспапты (колокол немесе метчик) скважинаға
бұрғылау құбырларымен түсіреді. Үзілген жерге 1 – 1,5 м қалғанда жуу
сұйықтығын жібереді. Жуып болған соң ұстағыш аспапты жайлап түсіреді де
үш-төрт айналым жасап аспаптың үзілген бөлігінежалғайды. Содан соң
тұнған шламды жою үшін бұрғылау сорабын қайтадан іске қосады да
ұстағыш аспапты түбіне дейін бұрайды және бұрғылау аспабын скважинадан
шығарады. Егер аспаптың қалып қалған бөлігі қатты қысылған болса, онда
оны алу үшін ұрғыш аспаптармен немесе домкраттар пайдаланады. Ұстағыш
аспаптың құрамына механикалық түптік дірілдеткіштер пайдаланған тиімді.

Жынысталқандағыш аспаппен болатын апаттар. Қашаудың үзілуін
немесе бұралып кетуін болдырмас үшін оның тұтастығын, әсіресе пісірілген
жерлерін тиянақты қадағалап отыру қажет. Жынысталқандағыш аспаптың
бұрандасының тұтастығын қадағалау қажет, оны бұрғылау аспабымен нық
қосу керек. Жынысталқандағыш аспапты скважинаның түбіне жайлап қояды.
Бұрғылау кезінде қашауға артық өстік күш түсіруге болмайды. Қысылмаған,
тік орналасқан қашауды алу үшін метчик немесе колокол қолданылады. Егер
ол жанымен жатса немесе қатты қысылған болса, онда скважинаға
түсірілетін торпеданың жарылысымен бұзады. Қашаудың сынықтарын
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магнит фрезермен немесе қысқышпен көтереді. Магнит фрезер түпте болат
заттарды бұзатын және жаңқа ретінде жер бетіне көтеретін сатылы торецті
фреза болып табылады.

Колонкалық және шегендеуші құбырлармен болатын апаттар.
Үзілген колонкалық немесе шлам құбырларын метчик немесе құбыр
ұстағыштармен көтереді. Гидравликалық құбыр ұстағыш ішінде
серіппеленген поршень орналасқан корпус болып табылады. Құбыр
ұстағыштың штогы конус бойымен жылжитын плашкалармен байланысқан.
Құбыр ұстағыш бұрғылау құбырларымен үзілген құбырдың ішіне түсіріледі.
Сорапты қосқан кезде поршень штокпен бірге сұйықтықтың әсерінен
серіппені қысып төмен қарай жылжиды. Штокпен байланысқан плашкалар
конус бойынша төмен жылжып радиал бағытта қозғалады және өзінің
шеттерімен құбырдың ішкі жағын ұстайды. Сұйықтықтың қысымы
төмендеген кезде поршень жоғары жылжып плашкаларды құбырдан
босатады. Ең күрделі апаттар шегендеуші құбырлармен болады, олар
шегендеуші құбырлардың төменгі бөлігінің бұралып кетуі және қисаюы. Бұл
кезде оның жоғарғы бөлігі алынып, төменгі бөлігі құбыр ұстағыштар немесе
метчиктер көмегімен көтеріледі. Майысқан шегендеуші құбырларды арнайы
түзегіш қашаулармен түзейді.

1. Скважинадағы апат – бұл скважина оқпанының немесе ондағы
технологиялық аспаптың бұзылу нәтижесіндегі бұрғылаудың кенеттен
тоқтауы.

2. Апаттар геологиялық, техникалық, технологиялық және
ұйымдастыру себептерінен болу мүмкін.

3. Апаттардың алдын алу технологиялық тәртіпті және геологиялық,
техникалық құжаттың басқада талаптарын орындау, бұрғы қондырғысын
қажетті бақылау, өлшеу аспаптармен, механизмдермен жабдықтау, бұрғылау
бригадасының біліктілігін және еңбек тәртібін арттыру, скважина
бұрғылаудағы ауыр процестерді механизациялау болып табылады.

4. Ең көп кездесетін апаттардың түрі бұл бұрғылау аспабының ұсталып
қалуы, колонкалық, шегендеуші және бұрғылау құбырларының үзілуі жыныс
талқандағыш аспаптың бұралып түсіп қалуы және үзілуі болып табылады.

5. Қалып қалған аспапты ұстау үшін овешот, метчик және колокол
қолданылады.[8]

Бақылау сұрақтары:
1. Скважинадағы апат деген не?
2. Скважинадағы апаттар қандай себептермен болады?
3. Апаттардың алдын алу жұмыстарына нелер жатады?
4. Ең көп кездесетін апаттарға нелер жатады?
5. Апаттарды жоюға қандай құралдар қолданылады?
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1.6 Бұрғылау ертіндісін дайындау
1.6.1 Химиялық реагентердің қасиеттері

Бұрғылау ерітінділерінің қасиеттерін реттеудің негізгі құралы -
бұрғылау ерітіндісінің тұтқырлығы, сүзу шамасы, бұрғылау ерітіндісінің
тығыздығы, ығысудың статикалық кернеуі және т.б. әртүрлі реагенттердің
көмегімен оларды химиялық өңдеу болып табылады. Бұдан басқа, бұрғылау
процесінде ерітінділерге майлау және эмульгирлеу қабілетін беру,
коррозиялық және көбік түзуші әсерді азайту және т.б. қажет болады.
Төменде бұрғылау ерітінділерін өңдеу үшін пайдаланылатын негізгі
химиялық реагенттердің тағайындалуы мен оңтайлы қоспалары туралы
мәліметтер келтірілген.

Су қайтарғышты төмендеткіштер. Дисперсиялық жүйені, сүзгіш
қабықтың өткізгіштігін төмендетеді және құрамына байланысты бұрғылау
ерітіндісінің реологиялық қасиеттеріне әсер етуі мүмкін.

Тұтқырлықты төмендеткіштер(сұйылтқыштар). Қатты фазаның
бөлшектерінде күшті гидраттық қабықшалар жасайды, олардың белсенді
учаскелерін бұғаттайды. Реагенттердің едәуір бөлігі су беруді төмендетеді
және сүзу қабығының сапасына әсер етеді.

Саз және саз жыныстарын гидратациялау ингибиторлары. Саз
және саз жыныстарын гидратациялауды сіңірумен күресу кезінде ерітіндінің
тұтқырлығын және құрылымының беріктігін арттыру үшін қолданылады.

Сұйық фазаның қаттылығын реттегіштер. Бұрғылау ерітіндісі
компоненттерінің белсенді әсер етуі үшін алғышарттар жасайды. Ең көп
таралған реттегіш - кальцийленген сода Na2CO3 бастапқы дисперсиялық
ортаның қаттылығын төмендетеді.

Сілтілік реттегіштер. Бұрғылау ерітінділерін дайындау үшін
пайдаланылатын материалдардың тиімділігін қамтамасыз ететін ортаны
қалыптастырады.

Майлау қоспалары. Бұрғылау құралының тау жыныстары туралы
үйкеліс коэффициентін төмендетеді; бұрғылау колоннасына қоса берілген

Бастапқы мұнай шламдары

хмикаттар арластыру және
мөлшерлеу

су өңдеуге 
арналған 

химикаттар

үш  фазалы центрифугалау 

мұнай 
фракциясы

бөлінетін 
қатты газ сулы фаза
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айналу моментін төмендетеді; жынысты бұзатын құралдардың беріктігін
арттырады; қармап алу ықтималдығын азайтады.

Эмульгаторлар. Дірілге қарсы қасиеттері бар эмульсиялық
ерітінділерді, сондай-ақ көмірсутегі негізіндегі ерітінділерді алу үшін
арналған.

Термотұрақтандырғыш реагенттер(сілтілі металдардың
хроматтары мен бихроматтары). Ерітінділердің қозғалғыштығын сақтау
(сұйылту), жоғары скважина түбі температурасында (1000С жоғары) ОД -
0,05 ... 0,2% қорғаныш реагенттерінің тиімділігін арттыру.

Көбіктендіргіштер. Аэрирленген бұрғылау ерітінділері мен көбікті алу
үшін қолданылатын беттік-белсенді заттар (ББЗ) бұрғылаудың механикалық
жылдамдығын, бұрғылау коронкалары мен қашаулардың тұрақтылығын
арттырады, үйкеліс коэффициентін біршама төмендетеді.

Көбіксөндіргіш. Бұрғылау ерітінділерінің көбіктендіргіш реагенттер
мен өңдеу және әртүрлі тұздармен физикалық-химиялық өзара әрекеттесуі
кезінде көбіктенуін, газ және газ-су-мұнай қабаттарын бұрғылау кезінде
ерітіндіге газдың түсуін болдырмайды.

Тау-кен жыныстарының бұрғылануын арттыратын реагенттер
(ББЗ). Тау жыныстарының бұзылу тиімділігін арттырады.

Бұрғылау құбырларының коррозия ингибиторлары. Болат және тез
балқитын бұрғылау құбырларының бұзылуына әкелетін процестерді басады.

Ауырлатқыштар. Ашылатын мұнай-газ және сулы қабаттардың
қысымына және саз жыныстарының бу қысымына байланысты скважинадағы
гидростатикалық қысымды реттеу мақсатында бұрғылау ерітіндісінің
тығыздығын арттырады.Олар: барит ВаЅО4 (ең кең қолданылатын), гематит
Fe2O3 және магнетит FeO Fе2O3.

Еретінді сұйықтарының негізгі түрлері.
Гуматты ерітінділер. Бұл саз балшық ерітінділерін көмір сілтілік

реангенттермен (КСР) тұрақтандырылған саз балшық ерітінділеріне жатады.
Мұндай ерітінділер ісінетін және ыдырайтын тау жыныстары кездеспейтін
тұрақты аралықтарда қолданылады. Шекті минералдылығы 3 % аспайды, бұл
жағдайдағы жылуға төзімділігі 120 - 140 0С.

Саз балшық қоллоидтылығы мен судың қаттылығына байланысты 1
м3ерітінді дайындауға 50 -200 кг саз балшық, 30 - 50 қг құрғақ көмір сілтілік
реагент, 3 - 5 кг сода, 905 - 955 л су қажет, ауырлатқыш қажетті тығыздыққа
байланысты қосылады.

Лигносульфатты ерітінділер. Лигносульфатты ерітінділер,
лигносульфатты реагенттермен (КССБ, ССБ) тұрақтандырылған саз балшық
ерітінділері. Саз балшыкты қабаттарды, гипс, ангидрит жоне карбонатты тау
жыныстарын бұрғылауда қолданылады. Лигносульфонатты реагенттердің
неғізгі атқаратын міндеті ерітінді тұтқырылығын төмендету.

Ингибирленген саз балшық ерітінділері. Тұрақсыз саз балшықтарды,
тез ісінетін және оңай бытырайтын саз балшық сланцтерін бұрғылауда
қодданылады. Ингибирлеу деп нәтижесінде саз балшық бөлшектерінің
дымқылдануы және бытырауы қүрт төмендейтін химиялық өндеу түрін
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айтады. Ингибирлеуші реагенттер ретінде хлорлы натрий, қалий, қальций
және қүкіртті қальций қолданылады.

Егер бұрғыланатын аралықта құмдақ-саз балшықты және хемогенді тау
жыныстары алмасып ксздесетін болса, суспензия міндетті түрде тұзбен
қанықтырылады. Мұндай суспензияларды дайындау үшін бентонитті саз
балшық ұнтағының орнына палыгорскит саз балшығы қолданылады.

Қатты фазасы тығыздалган (конденсациаланган) суспензиялар.
Мұндай суспензиялар натрий, калий,магний, кальций тұздарының судағы
ерітінділеріне ащы натр немесе күйдіргіш кальций және аздап крахмал,
лигносульфонат, целлюлоза эфирлері сияқты органикалық реагенттер қосу
арқылы алынады. Бұлардың ішінде ең кең қодданылаатыны магний
гидрогелі.

Бұл суспензиялардағы коллоидты фаза тұздар мен сілтілердің
химиялық әрекеттесуі, яғни сұйық ерітіндіден кондесациялану жолымен
пайда болады. Асбест кристалдандыру процесінде тиксотропиялы құрылым
құрылуына ықпал етсе, органикалық реагенттер кристалдандыру процесін
бөсеңдетеді.

Мұндай суспензияларды саз балшықты-хемогенді және хемогенді тау
жыныстарын бұрғылауда қолданған орынды.

Бытырамайтын (диспергацияланбайтын) полимерлі сұйықтар.
Мұндай сұйықтар негізін бір немесе екі жоғары молекулалы полимерлердің
(акрилаттар, полисахариттер) судағы ерітінділері құрайды. Полимерлер
ерітіндінің су бергіштігін төмендету, кальцийлі саз балшық немесе басқа да,
бұрғылынылған тау жыныстары бөлшектерінің бытырауын тоқтату және
ерітіндінің реалогиялық қасиеттерін жақсарту қызыметін атқарады.
Бытырамайтын полимерлі ерітінділер коллоидтылығы төмен саз балшықты
және карбонатты тау жыныстары құрайтын тұрақты аралықтарды
бұрғылауда қолданылады.

Полимерлі ерітінділер саз балшықсыз да болуы мүмкін, мұндай
жағдайларда, ерітінді суға полимер қосу арқылы алынады (гидролизделінген
полиакриламид).

Мұнай эмульсиялы сұйықтар. Мұндай сұйықтарды су негізді жуу
сұйықтарына 8 ден 15 % дейін көлемде мұнай немесе мұнай өнімдерін
айналым жүйесне бірнеше циклда қосу арқылы алады. Ең жақсы эмульсия
тұрақтандырылған, яғни өзара жабысудан қорғалған болып саналады. Ол
үшін сұйықты су бергіштік және тұрақтылықты төмендетуші реагенттермен
өндеу жеткілікті. Минералдылығы жоғары суспензияларға қосымша беттік
активті заттар-эмульгаторлар қосылады.

Жуу сұйықтарына мұнай қосқан жағдайда сүзілу қабыршықтарының
жабысқақтығы, құбырлар тізбегінің скважина қабырғасына үйкеліс күштері
төмендейді, әрі бұрғыланылған тау жыныстары бөлшектерінің оралып
жабысуы төмендейді, су бергіштік көрсеткіші едәуір өсіп, механикалақ
бұрғылау жылдамдығы көтеріледі.

Магний гидрогель негізді ерітінділер. Ерітінді су және полимер
реагентінен тұрады. Құрылым құраушы, ингибрлеуші қосапа ретінде магний
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тұздары және сілтілік металл тотығы қолданылады. Магний тұздары мен
сілтілік металлдар ТОТЫҒЫНЫҢ әрекеттесу нәтижесінде магний гидрогелі
құралады.

Магний гидрогелі терригенді тау жыныстарын бүұрғылауда
қолданылады. Ол саз балшық минералдарының тез дымқылдануына қарсы
әсер етіп, скважина қабырғасының тұрақтылығын күшейтеді. Магний
тұздарымен қанықтырылған ерітінділер бишофит, карналит сияқты тұзды тау
жыныстарын бұрғылауда қолданылады.

Тұзды бұрғылау үшін тұзбен қанықтырылған ерітінді дайындайды.
Жуу сұйығына скважина ішінеде 1,5 - 2 % сілтілік металл тотығын қосады.
Араластыру қаркьны температураға байланысты. Бір- екі сағаттан кейін
ерітінді қоймалжың күйге айналады. Тұтқырлығы 30-40 сек., СНС -20-30
дПа-ға жеткеннен кейін гидрогелге сүзілу көрсеткішін төмендетуші реагент
(КМЦ, қрахмал, КССБ, ССБ) қосады.

1 м3 ерітінді дайындау үшін 300-200 кг MgCl2 (Mg SO4), 15-20 кг NaOH,
20-25 кг КМЦ, 30-50 кг КССБ, 850-800 л. су қажет. Алынытын ерітінді
қасиеттері төмендегідей: тығыздығы-1200-2000 кг/м3, сүзілу көрсеткіші - 5-
10 см3/30 мин., СНС1-6-30 дПа, СНС10- 12-42 дПа, түтқырлығы - 20-40 сек.,
рН= 7,5-8,5.

Табиги ерітінділер. Табиғи ерітінділер деп қатты фазалары саз
балшықты емес бұрғыланылған тау жыныстарынан тұратын жуу сұйықтарын
айтады. Олардың қатарына саз балшықты тау жыныстарынан құралған
ерітнділер жатпайды.

Карбонатты тау жыныстары қатарына әк тастар, доломиттер де жатады.
Бұл тау жыныстары іс жүзінде ерімейтін болып саналады.

Бұрғыланатын скважина тілмесінде кездесетін тау 
жыныстарының түріне қарай табиғи ерітінділердің 
төмендегідей түрлерін атауға болады

Сульфатты және сульфатты- галоидты 
табиғи ерітінділер

Карбонатты табиғи ерітінділер

Аргелитті табиғи ерітінділер
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Сульфатты-галоидты тау жыныстарын ангидриттер (CaSO4), гипс
(CaSO4 2Н2О), галит (NaCI2) құрайды.

Аргилиттер саз балшықты тау жыныстары қатарына жатқанмен
дегидротация және кристалдану салдарынан саз балшықтарға тән
қасиеттерінен айырылып қалады.                                                   

Көмірсутек негізді жуу сұйықтары
Өнімді қабаттардыың коллекторлық қасиетін сақтау және тұрақтылығы

төмен аралықтарда шиеленіс жағдайларын болдырмау мақсатымен соңғы
жылдары мұнай негізді жуу сұйықтарының түрлері жасалып, кеңінен
қолданылып жүр.

Бұл ерітінділер түріне дисперциялық ортасы мұнай өнімдері (шикі
мұнай, дизельдік жанар май), дисперсиялық фазасы битум, органикалық саз
балшықтар, толықтырғыштар (ауырлатқыш, бор, асбест және де басқа қатты
дисперсті материалдар), сонымен қатар минералдылығы әр түрлі
эмульгацияланған су құрайтын үш фазалы жүйелер жатады.

Мұнай негізді ерітінділер катарына кұрамына 5-15 % дейін су
қатысатын мұнайлы ерітінділер, сонымен қатар су концентрациясы 90 %
дейін жететін эмульсиялардакіреді.        

Мұнай негізді ерітінділер қабат өнімділігін төмендетпей, суды ортада
ісініпнемесе ұлғайып, скважина оқпанының тұрақтылығын бұзатын
аралықтарда бұрғылауды қамтамасыз етеді. Әрі майлау қабілеті де жоғары,
бұрғылау аспаптарының қысылып ұсталынып қалу жағдайларын тойтарады.
Бұл жүйелердің электр өткізгіштік қабілеті жоқ, аспаптарды коррозиадан
сақтандырады.

Қату температурасының төмендігі мен қайнау температурасының
жоғарылығы, олардың қолдану аймағын саз балшық ерітінділеріне қарағанда
кеңейтеді.

Мұнай негізді ерітінділердің кемшілік жақтары:
•   стандартты каротаж жұмыстарын жүргізе алмау;
•   ерітіндімен түйісетін резеңке бөлшектерге кері әсері;
•    құрылымдық-реалогиялық қасиеттерін реттеу қиындығы;
• су және басқа да ыластаушы қоспалар қосылған жағдайлардағы

ерітінді қасиеттерін реттеу қиындығы;
• ерітінділерді дайындау күрделілігі.[9]

1.6.2 Бұрғылау ертіндісін дайындау

Бұрғылау ерітінділерін дайындау бірқатар маңызды мақсаттарды
көздейді:

 Қашаулардың беттерін салқындату және оларды майлау. Мұндай
жабдықтың жұмысы үлкен үйкеліс пайда болуымен қатар жүретіндіктен,
құрамның негізгі мақсаты-майлау және температураның төмендеуі, бұл
техниканың тозуға төзімділігін арттырады.
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 Скважина түбін тазалау. Ерітінділердің көптеген түрлері
скважинадан бұрғыланған жынысты тиімді жууға, сондай-ақ оны бетіне
шығаруға мүмкіндік береді. Тазалау сапасы мен дәрежесі құрамдардың
физикалық химиялық қасиеттерімен, сондай ақ геологиялық ерекшеліктері
мен анықталады, сондықтан дайындауда кен орны жыныстарының құрамын
да ескеру қажет.

 Оқпан қабырғаларында тазарту қабатын құру. Қалыптасқан
қабықтың төмен өткізгіштігі бар, сондықтан ол жоғарғы кесінді аймағында
құмның тұрақтылығын қамтамасыз етеді сонымен қатар скважинаны және
өткізгіш қабаттарды бөледі.

 Мұнай, газ және қабаттық су көріністерінің алдын алу.
 Жыныстардың құрамында тұрақсыз саз болған жағдайда орын

алуы мүмкін қабырғалардың құлауынан қорғау.
 Тағы бір мақсаты-көкжиектерді ашудың жоғары сапасын

қамтамасыз ету: қазіргі заманғы ерітінділердің көпшілігі бұрғылау
процесінде олардың ластануына жол бермеуге, сондай-ақ игеруді өте қиын
ететін толық бітеліп қалудан аулақ болуға мүмкіндік береді.

 Колонналардың көмегімен бекітуге арналған шығындарды
төмендету.

 Барлау скважиналарының жұмысы кезінде талдау үшін деректер
алу ерітіндінің қосалқы мақсаттарының бірі болып табылады; зерттеу көзі
болып шлам және жыныстың шығарылатын бөліктері табылады.

 Құбырлар мен жабдықтардың коррозияға төзімділігін арттыру.
 Соңғы мақсаты-ауданның экологиялық жағдайы мен қоршаған

орта үшін зиянды азайту және әзірлеу процесінде қауіпсіздік техникасын
қамтамасыз ету.

Сурет 1.6.2.1-Бұрғылау ерітінділері
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Скважиналарды бұрғылау тәжірибесінде бұрғылау ерітінділерін
дайындау үшін әртүрлі технологиялық әдістер қолданылады.

Ең қарапайым технологиялық схема (сурет. 1.6.1) 9 механикалық және
гидравликалық араластырғыштармен жабдықталған 1 бұрғылау ерітіндісінің
компоненттерін араластыруға арналған сыйымдылық, 4 гидроэжекторлы
араластырғыш, 5 тиеу құйғышымен және 8 шибер бекітпесімен
жабдықталған, 2 ортадан тепкіш немесе поршеньдік сорғы (әдетте тіреуіш
сорғылардың бірі) және манифольд.

Сурет 1.6.2.2-Бұрғылау ерітіндісін дайындаудың қарапайым схемасы

Бұрғылау ерітінділерінің 
түрлері мен типтері 

бойынша қазіргі заманғы 
жіктеу келесі жуу 

сұйықтықтарын қамтиды:

Су негізіндегі ерітінділер. 
Бұл категорияға сазсыз 

құрамдар (техникалық су, 
ерітінділер, суспензиялар 

және полимерлер 
негізіндегі заттар), сазды 
заттар (тұщы, минералды 

су, гипс, саз және хлор 
ерітінділері негізінде) 

бөлінеді

Аэрленген түрдегі 
сұйықтықтар, көбік.

Газ тәрізді реагенттер.

Сулы емес негіздегі 
ерітінділер: 

құрамында ең аз газ 
бар көмірсутектері, 
мұнай өнімдері бар 

құрамдар
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Осы схеманы пайдалана отырып, ерітіндіні дайындау келесідей жүзеге
асырылады. 1 сыйымдылыққа дисперсиялық ортаның есептік көлемін (әдетте
20-30 м3) құяды және 2 сорғының көмегімен 3 ысырмасы бар айдау желісі
бойынша оны 4 гидроэжекторлы араластырғыш арқылы тұйық цикл
бойынша береді.

Ұнтақ тәрізді материалы бар 6 қап жылжымалы көтергіштермен немесе
тасымалдағышпен сыйымдылық алаңына тасымалданады, онда екі жұмысшы
көмегімен оны 7-алаңға береді және қолмен 5-шұңқырға жылжытады.
Пышақтар қапты жыртып, ұнтақ құйғышқа төгіледі, сол жерден гидровакуум
көмегімен гидро-эжекторлық араластырғыш камерасына беріледі, онда ол
дисперсиялық ортамен араласады. Суспензия 9 механикалық немесе
гидравликалық араластырғышпен мұқият араластырылатын ыдысқа
құйылады. Эжекторлық араластырғыш камерасына материалды беру
жылдамдығы 8 шиберлік жапқышпен, ал камерадағы вакуумның мәні
ауыспалы қатты балқитын саптамалармен реттеледі.

Айналмалы айналым компоненттердің есептік көлемі араласқанда және
ерітінді қасиеттерінің негізгі технологиялық көрсеткіштері есептілікке жақын
болғанда ғана тоқтатылады. Егер ерітінді артық дайындалса, онда оны
порциялы дайындайды, ал порцияларды циркуляциялық жүйенің (ЦС) басқа
сыйымдылықтарына немесе арнайы қосалқы сыйымдылықтарға сорады.

Бұрғылау ерітіндісін ұнтақ тәріздес баритпен ауырлату және ұнтақ
тәріздес химиялық реагенттермен өңдеу бастапқы коллоидтық жүйе
порциясын дайындағаннан кейін ұқсас жүзеге асырылады. Сипатталған
технологияның негізгі кемшіліктері - жұмыстың әлсіз механизациясы, ығысу
аймағына компоненттердің біркелкі берілмеуі, процесті әлсіз бақылау.
Сипатталған схема бойынша ерітіндіні дайындаудың ең жоғары жылдамдығы
40 м3/сағ аспайды.

Қазіргі уақытта отандық тәжірибеде ұнтақ тәрізді материалдардан
жасалған бұрғылау ерітінділерін дайындау және ауырлатудың прогрессивті
технологиясы кеңінен қолданылады. Технология сериялық шығарылатын
жабдықтарды: ерітіндіні дайындау блогын (БПР), шығарылатын
гидроэжекторлық араластырғышты, гидравликалық диспергаторды, ЦС
сыйымдылығын, механикалық және гидравликалық араластырғышты,
поршеньді сорғыны қолдануға негізделеді. Материалдарды сақтауға арналған
бункерлердің сыйымдылығымен ерекшеленетін ерітінді дайындау блокттың
(БПР) бірнеше түрі шығарылады.

Бұрғылау ерітіндісін дайындаудың бірінші кезеңі - компоненттік
құрамды есептеу. Су асты ерітіндісі үшін әдетте екі-үш компонент
пайдаланылады: сазбалшық және су; сазбалшық, су және ұнтақ барит.
Ауырлатылмаған сулысазды суспензия алу үшін саз ұнтағының санын 1 м3

ауыр суспензия алу үшін саз ұнтағының және ұнтақ тәрізді бариттің (кг)
көлемін таңдайды. Екінші кезең- сулысазды ертінді дайындау. ЦС
сыйымдылығына ерітіндінің дайындалған бөлігінің шамамен жартысына тең
мөлшерде су құяды не сәйкес кестеде берілгендей штуцер орнатылады:
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Кесте 1.6.2.1-Гидроэжекторлы араластырғышта сорғыштардың бергіштігі
Көрсеткіштер Мәндері

Сорғыштардың бергіштігі, л/с 35 15−35 15
Эжекторлы араластырғышта штуцердің диаметрі, мм 40 25 20

Ауа қысымы 0,02—0,03 МПа кезінде БПР бункеріндегі ұнтақты
аэрациялау үшін ауа 5-7 мин ішінде беріледі. Бұрғылау сорғы схемасы
бойынша сыйымдылық-гидравликалық диспергатор-гидроэжекторлы
араластырғыш-сыйымдылық кіреді. Бұл ретте сорғының шығаруындағы
қысымның мәні 13-15 МПа, ал эжекторлы гидроараластырғыш
камерасындағы вакуумның мәні 0,02 МПа - дан кем болмауы тиіс.

Алдын ала аэрациялаудан кейін ауа вентильін ашып, бпр бүрмеленген
жеңге ауа береді. Осылайша, гидроэжекторлы араластырғыштың
камерасындағы вакуумның мәнін 0,008-0,012 Па шегінде реттейді. Содан
кейін бункердің түсіру тесігінің бекіту жапқышын ашып, эжекторлы гидро
араластырғыш арқылы айналмалы суға балшық ұнтағының есептік мөлшерін
енгізеді, содан кейін бекіту жапқышын жабады, гидроэжектор камерасына
ауаның кіруін тоқтатады және диспергатор арқылы айналмалы айналымның
бес — сегіз циклі ішінде сулы-гиналды суспензияны ыдыратады.
Дайындалған сулысазды суспензияны есептік көлемге дейін сумен
араластырады және мұқият араластырады.

Ауыр ерітіндіні дайындау қажет болған жағдайда үшінші кезеңді
орындайды — дайындалған сулысазды суспензияны ауырлату. Ұнтақ
баритпен операциялардың барлық элементтері жоғарыда сипатталғанға
ұқсас. Ауырлату процесі бариттің есептік мөлшерін енгізгеннен кейін
ерітіндіні араластырумен аяқталады. Сулысазды суспензияның ауырлау
қарқындылығы ауа вентильінің көмегімен эжектікторлық
гидроараластырғыш камерасындағы вакуум мәнімен реттеледі.[2]

1.6.3 Бұрғылау ертіндісінің параметірлері

Мұнай немесе газ скважинасының жұмысы, оны игеру кезінде пайдалы
қазбаларды өндіру алдында тікелей дайындалатын арнайы бұрғылау
ерітіндісі пайдаланылады. Оны пайдалану кенжар мен оқпан кеңістігін
сүзуден және тазартудан бастап, қауіпсіздік техникасының негізгі
талаптарына дейінгі міндеттердің үлкен спектрін шешуге мүмкіндік береді,
сондықтан мұндай ерітіндіні қолдану кез келген кен орнын игеру барысында
қажетті процесс болып табылады. Қазіргі заманғы ерітінділердің әр түрлі
құрамы, тұтқырлығы, салмағы және басқа да сипаттамалары болуы мүмкін
және дайындау шоғырлардың ерекшеліктерін, таңдалған технологияларды,
қаржылық аспектілерді және басқа да факторларды ескере отырып жүзеге
асырылады.

Бұрғылау ерітіндісі-эмульсиялық, аэрациялық және суспензиялық
типтегі сұйықтардың күрделі дисперсиялық жүйесі. Ішінде айнала отырып,
ерітінді қабырғаларды қабаттардан тазартады, бұрғыланған жыныстардың
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қалдықтарын жуады, оларды бетіне шығарады, қабаттардың құралмен
бұзылуын ынталандырады, деңгейжиекті сапалы ашуға және басқа да
көптеген міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

Әдетте, бұрғылау кезінде су және көмірсутекті бөлшектер (битум және
әктас ерітіндісі, инвертті типті эмульсия) негізіндегі құрамдар қолданылады.
Хемогенді түрдегі шөгінділерде бұрғылау үшін тұздалған сазды элементтер,
гидрогельдер негізінде бұрғылау ерітінділерін дайындау пайдаланылады,
опырылу қаупі жоғары болған жағдайда ингибиторлар қолданылады, ал
жоғары температура жағдайында балшық негізінде ыстыққа төзімді құрамдар
жасалады. Егер игеру жоғары қысым көрсеткіштері бар кен орындарында
жүзеге асырылса, онда ауыр типті ерітінділерді пайдалану қажет.

Ерітіндіні пайдаланып жұмыс істеу өнімділігі соңғысының сапасына
байланысты. Әсіресе, тығыздық, су қайтару, тұтқырлық, ығысу кернеуі
сияқты қасиеттер маңызды.

Газы бар бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы елесті, ал газы жоқ
сұйықтық тығыздығы шынайы деп аталады. Тығыздықты өлшеу процесі
өлшеу ыдысының түбіне гидростатикалық қысымды анықтауға негізделген.
Өлшенер алдында бұрғылау ерітіндісі ВБР-1 вискозиметр арқылы өткізіледі.

Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы 1.6.2 суретте көрсетілген АБР-1
ареометрдің көмегімен өлшенеді, оның өлшем мүмкіншідлігі 1000-2500 кг/м3

шегінде өзгереді.

Бұрғылау 
ерітіндісінің үлесті 

салмағы ұңғыда 
гидродинамикалық 

және 
гидростатикалық 

функцияларды 
жүзеге асыру 

қабілетін сипаттайды

өлшенген күйде 
ұстап тұру 

және 
скважинадан ең 

үлкен 
мөлшердегі 
жыныстың 

бөлшектерін 
шығару

гидростатикалық 
қысым жасау

Бұрғылау 
және 

шегендеу 
құбырлары 

бағанасының 
салмағын 

төмендетуді 
қамтамасыз 
ету, осыған 
байланысты 
бұрғылаудың 

тальдік 
жүйесіне 
жүктеме 
азаяды
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Жиынтыққа ареометр және ерітінді үшін сынама алатын қақпағы бар
шелек түріндегі ұзартылған металл футляр кіреді.

АБР-1 өлшеуіш аспап стаканнан, түбінен, қалтқы, өзекшеден және
алынбалы калибрлеу жүктерінен тұрады.

Сурет 1.6.3.1- АБР-1 өлшеуіш аспап

Қалтқы типті ареометрден басқа бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын
анықтау үшін рычагты тығыздық өлшегіш пайдаланылуы мүмкін.Бұрғылау
ерітіндісінің тығыздығының өсуіне қарай скважина айналым жүйесіндегі
гидравликалық кедергі күш өседі, бұрғы сорабының өнімділігі төмендеп,
скважина түбінің тазару дәрежесі нашарлайды. Сонымен қатар скважина
ішіндегі гидростатикалық қысымның өсуі, скважина түбіндегі тау
жыңыстарының талқандалу қарқының төмендетіп, механикалық бұрғылау
жылдамдығы азаяды.

Тұрақтылық және тәуліктік тұндыру. Бұл параметрлер дисперсті
жүйе ретінде бұрғылау ерітіндісінің орнықтылығының технологиялық
көрсеткіштері ретінде пайдаланылады.

С тұрақтылық көрсеткіші ЦС-2 құралының көмегімен өлшенеді (1.6.3
сурет) ортасында ағызу тесігі бар көлемі 800 см3 металл цилиндр болып
табылады. Өлшеу кезінде тесікті резеңке тығынмен жабады, цилиндрді
ерітіндімен сынайды, әйнекпен жабады және 24 сағатқа тыныштықта
қалдырады. Ареометр ерітіндінің жоғарғы және төменгі бөліктерінің
тығыздығын анықтайды. Тұрақтылық өлшемі үшін цилиндрдің төменгі және
жоғарғы бөліктеріндегі ерітінді тығыздығының айырмашылығын
қабылдайды.С мәні аз болса, ерітіндінің тұрақтылығы жоғары.
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Сурет1.6.2.3- ЦС-2 тұрақтылық цилиндрі

Тәуліктік тұнба көлемі 100 см3 шыны өлшеу цилиндрімен өлшенеді, 0 әрпімен
белгіленеді (1.6.4 сурет).

Сыналатын сұйықтықты 100 см3 белгісіне дейін өлшеуіш цилиндрге
абайлап құйады, әйнекпен жабады және 24 сағат тыныштықта қалдырады,
одан кейін цилиндрдің жоғарғы бөлігінде бөлінген мөлдір су қабатының
шамасын көзбен анықтайды. Тұндыруды сынама көлемінен бөлінген
сұйықтықтың пайызымен көрсетеді. Тәуліктік тұнба аз болса, соғұрлым
тұрақты, жуу сұйықтығы тұрақты. Бұл параметрлерді скважинадағы
ерітіндінің температурасына сәйкес келетін температурада өлшеу керек.

С = 0,02-0,03 г/см3, 0 = 3-4% болатын ерітінді тұрақты болып саналады.

Сурет1.6.2.4 -Тәуліктік тұруды анықтауға арналған аспап

Бұрғылау ерітіндісінің реологиялық қасиеттері. Қазіргі уақытта
кеңінен қолданылатын бұрғылау ерітінділері дисперсиялық фазасы бар
сұйықтықтар болып табылады. Кәдімгі сұйықтықтар сияқты, олар қозғалысқа
ие,яғни ағуға қабілеті.
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Сонымен бірге сұйықтық бөлшектерінің бастапқы орналасуы өзгереді,
деформация орын алады. Денелердің деформациясы мен ағысы туралы
ғылым реология деп аталады, ал ағыс пен деформацияға байланысты
денелердің қасиеттерін реологиялық деп аталады. Олар өлшеу шарттарына
және өлшеу аспаптарының құрылымына байланысты емес белгілі бір
шамалармен сипатталады. Мұндай шамалар реологиялық константтар деп
аталады.

Дисперсті жүйелердің реологиялық қасиеттерін зерттеу сұйықтықтың
ағуын тудыратын күштер (кернеу) арасындағы байланыс заңдылықтарын
анықтауға және сонымен бірге ағын жылдамдығымен (деформациялармен)
негізделген.

Тұтқырлық.  Бұрғылау ерітінділері ең негізгі сипаттамаларының бірі.
Ол скважина айналым жүйесіндегі гидравликалық кедергіні анықтайды, әрі
бұрғылау ерітінділері тау жыныстары кеуектері мен жарықтарына ену
түрлері мен мөлшерін көрсетеді. Тұрақтылық өскен сайын скважина түбінің
бұрғыланылғын тау жыныстары бөлшектерінен тазартылуы нашарлап,
механикалық жылдамдық томендейді.

Бұрғылау ерітінділерініңшартты тұтқырлыгын (Т,сек.) воронка тәріздес
СПВ-5 дала вискозиметрінің комегімен олшейді (1.6.5 сурет). Көлемі 700 см3

Бұрғылау ерітінділерінің реологиялық қасиеттері негізінен 
келесіге басым әсер етеді

скважина түбін шламнан тазарту және жынысты бұзатын құрал-
сайманды салқындату дәрежесіне

ағынның тасымалдау қабілетіне

скважинаның циркуляциялық жүйесінің барлық буындарындағы 
гидравликалық кедергілердің шамасына

бұрғылау процесінде оның қабырғалары мен кенжарына 
гидродинамикалық қысым шамасына

сорғыларды іске қосу және тоқтату, ТКО орындау және 
бұрғылау бағанасын талан-тараждап скважинаны өңдеу 
кезіндегі қысым тербелісінің амплитудасына
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прибор ішіне қүйылған бұрғылау ерітіндісінің 500 см3 көлемінің ішкі
диаметрі 5 мм прибор түтігінен ағып өту уақыты.

Динамикалық және құрылымдық тұтқырлықтар ратационды ВСН-3,
ВСН-2 вискозиметрлерімен (1.6.6 сурет) анықталады.

ВСН-3: а-вискозиметр; б-өлшеу
ыдысы; 1-көлемі 200 см3; 2-көлемі 500 см3.

1-сауып; 2-сыртқы цилиндр; 3-ішкі
цилиндр; 4-қуыс стержень; 5-серппе; 6-
ұстатқыш; 7-шкалалы жеңілдискі; 8-
көрсету стрелкасы; 9-тіреуіш;        10-
редуктор; 11-вариатор; 12-электр

қозғалтқыш.
Сурет 1.6.2.5. СПВ-5 вискозиметрі Сурет1.6.2.6. Ротационды

вискозиметр

Статикалық ығысу кернеуі (тиқсотропиялық қасиет). Тиксотропия
деп суспензияның тыныштықта қоюланып, араластырған кезде жеңіл
жылжыйтын сүйыққа айналуын айтады. Суспензияның тыныштықтағы
құралған құрылымының беріктігін статикалық ығысу кернеуі (СНС) деп атау
қабылданған. Статистиқалық ығысу кернеуі - ерітінді құрылымын бүзып,
оның ағу қабілетін қалпына қелтіруғе қажетті кернеу. Бұрғылауда
статистикақалық ығысу кернеуін екі мәнде сипаттау қабылданған. Бір минут
тыныштықтан қейін өлшенетін бастапқы ( 1θ ) және араластырылғаннан соң 10
минут тыныштықтан кейінгі ( 10θ ). Статистикалық ығысу қернеуі ратационды
вискозиметр немесе СНС-2 приборларымен өлшенеді.

Бұрғылау ерітінділерінің тиксотропиялығына 110 θθ − , айырмасы
бойынша баға беруге болады. Бұл айырма мәні жоғары болған сайын ерітінді
тиксотропиялы деп саналады.

Бұрғылау ерітінділерінің сүзілу және қабықша құрау қасиеті. Кез
келген бұрғылау ерітінділерінде дисперсиялық фазамен байланыспаған
дисперсиялық орта (су) кездеседі. Мұндай бұрғылау ерітінділерінің өткізгіш
тау жыныстарында, олардағы саңылаулар мен кеуектерге еніп, үңғы
қабырғасында қабықша құрайды. Қабықша қалындаған сайын, оның
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өткізгіштігі төмендейді. Демек бос дисперсиялық ортаның тау жыныстарына
сүзіліп өту жылдамдығы да төмендейді. Бұрғылау ерітінділерінің сүзілімдік
көрсеткіші арнайы сүзгі-пресс немесе ВМ-6 приборларымен өлшенеді.

ВМ-6 приборы табанының бетіне қойылған стандартты сүзгі қағаздан
30 минут ішінде 0,1 МПа қысым әсерінен бөлініп өткен сүзінді көлемін,
сүзілу көрсеткішін (ал су негізді жуу сүйықтары үшін су бергіштіқ
көрсеткішін) сипаттайды. Сүзілімдіқ қабықшалар қалындығы және
жабысқақтығымен сипатталады.

Сурет 1.6.2.7-ВМ-6 приборы

Қалың бос қабықша үңғы диаметрін тарылтып, бұрғылау аспаптарын
көтеріп-түсіру жүмыстарында, скважина оқпаны тығындалып, бұрғылау
аспаптарының тартылуына ықпал етеді. Ал жабысқақ, қалың қабықша
бұрғылау аспабының қысылып, ұсталынып қалу жағдайларын туғызады.
Қалыпты жағдайларда қабықша қалыңдығы 2 мм ден аспауы қажет.
Қабықшаның құралу жылдамдығы мен қалындығы әр түрлі факторларға,
оның ішінде бұрғылау ерітінділерінің сапасына байланысты. Жоғары
дисперсиялы ерітінділер тығыз және жұқа қабыршақ құрайтыны белгілі.
Олардан судың сүзіліп өтуі қиындайды. Ірі дисперсиялы сапасы темен
ерітінділер қалың бос қабықша қүрайды. Мұндай ерітінділерде су бергіштік
қөрсеткіштері жоғары болады.

Седиментациялық тұрақтылық. Бұрғылау ерітіндісінің
седиментациялық тұрақтылығын төмендегі екі көрсеткіш бойынша
бағалайды. Бір тәуліктегі тыныштық күйіндеғі тұнуы және стандартты
цилиндр ішіндегі сұйық тығыздықтарының (жоғарғы және төменғі
бөліктеріндегі) айырмасы бойынша.                                        

Құм мөлшері. Бұрғылау ерітіндісінің құрамында саз балшық
түйіршіктерінен басқа, бұрғы аспаптарын қажап, тоздыруға әсер етуші
түрпілі тау жыныстарының бөлшектері де кездеседі. Бұрғылау барысында
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мұндай бөлшектердің құрамын қадағалап, оларды жуу сұйығы құрамынан
бөліп отыру қажет.

Құм мөлшері П әрпімен белгіленіп, % пен өлшенеді. Құм мөлшерінің
өсуі бұрғылау және гидравликалық аспаптарды тоздырады. Қалыпты
жағдайларда бұрғылау ерітіндісінің құрамындағы құм мөлшері 1-2 % тен
аспауы қажет.

Сутектік көрсетқіш (рН). Екі рет тазартылған су электрлі бейтарап
болып саналады. Ондағы сутегінің (Н+) оң иондары мен гидроксил тобының
(ОН-) теріс иондары тең. Әр қайсысы 10-7 тең. Қышқылдық ортада Н
концентрациясы 10-7 көп, сілтілік ортада 10-7 аз. Химияда сутегі иондары
концентрациясының орнына сутіктік көрсеткіш (рН) қолдану қабылданған.
Сутектік қөрсеткішті сутегі иондары концентрациясының теріс таңбамен
алынған логарифимі деп түсінуге болады.

Сонымен қышқылдық орталар үшін рН < 7, бейтарап орталар үшін рН
= 7, сілтілік орталар үшін рН > 7.Бұрғылау ерітіндісіндегі рН мәні өте зор,
рН<7 де болат құбырларда коррозия күшейеді. Химиялық реагенттермен
өнделғен кейбір бұрғылау ерітінділері рН-тың белгілі бір мәнінде ғана
түрақты, одан жоғарылағанда реагент мөлшері күрт өседі. Кейбір жоғары
молекулалы реагенттердің температураға түрақтылығы оптимальді рН
мөнінде қөтеріледі. Кейбір жағдайларда рН өзғеруі шиеленіс жағдайларының
болумен байланысты. рН -ың өзғеруі бойынша хемогенді тау жыныстарын
бүрғылағанды білуғе болады.Ерітінділердің антифрикциялық сапасы
жағармайларды (графит, мұнай, гудрон және т.б.) қосу арқылы жақсарады, ал
пайдалану кезінде жоғары температура кезінде қажетті қасиеттерді сақтау
үшін бұрғылау ерітінділерін кальций, натрий хроматтарымен,
антиоксиданттармен байытады. Көбікті сөндіру үшін құрамы резеңке
ұнтақпен, спирт бөлшектерімен немесе қышқылдармен толықтырылуы
мүмкін.[1]

Бақылау сұрақтары:

1.Химиялық реагентердің қасиеттері?
2.Бұрғылау ертіндісін дайындау?
3.Бұрғылау ертіндісінің параметірлері?
4.Бұрғылау ерітіндісінің реологиялық қасиеттері?
5.Бұрғылау ерітіндісінің шығыныннеше жолмен реттеуге болады?
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ТАРАУ ІІ . КИГІЗБЕ ТІЗБЕГІН ТҮСІРУДІ ЖӘНЕ БЕКІТУДІ
ЖҮРГІЗУ

2.1 Скважинада кигізбе тізбегін дайындау және түсіру
2.1.1 Кигізбе тізбектерінің құрылысы мен жалғануы

Скважиналарды салу кезінде корпустық құбырлар әртүрлі
функцияларды орындайды. Олар қолданылады: скважина басын бекіту және
бұрғылау ерітіндісінің ағымын (бағыттаушы құбыр) бағыттау үшін;
скважиналардың (өткізгіштің) қалаған кеңістіктік орналасуын қамтамасыз
ету; скважина қабырғаларын тұрақсыз жыныстарға бекіту үшін (корпус);
арнайы барлау талаптары үшін скважиналардың жеке оқшаулау үшін,
мысалы, сулы қабаттарын (аралық бағаналар) оқшаулау кезінде.т.б
Скважиналарды бұрғылау кезінде корпустың екі түрі қолданылады:
нипельсіз құбыр және нипельді қосылысы бар құбыр. Кигізбе тізбек
құбырының қосылымы ГОСТ 6238-77 стандартына сәйкес трапеция тәрізді
профильге ие және оң немесе сол кесілген болуы мүмкін.

Суды бұрғылауға арналған және инженерлік іздеулерге арналған
штангалық құбырлар ГОСТ 6238-77 стандартына сәйкес жасалады. Кигізбе
құбырлар бұрғылау құралының бөлігі болып табылады. Кигізбе құбырлар екі
жолмен жалғанады: 1. Кигізбе құбырларының қосылуы - бұл құбырға
арналған құбыр. 2. Нипс арқылы кигізбе құбырларына қосу. Құбырдың осы
резба түрімен екі жағынан да муфталар түрінде кесіледі, корпус муфталары,
өз кезегінде, емізіктерге жалғанады. Өз кезегінде, корпустың емізігі екі
жағынан сыртқы бұрандаға ие (бұранда ұзындығы - 60 мм). Сондай-ақ,
мұндай құбырлар негізгі құбырлар ретінде негізгі бұрғылау, қатты керндер
үшін қолданылады. Тек бұранданың ұзындығы бойынша ерекшеленеді.
Карбидті бұрғылау бөлігінің бүйірінен ол 30 мм, Р1 фрезерлік қосалқы
жағынан 45 мм құрайды.

Ауыстырылатын құбырлар кеңестік стандарттарға сәйкес 5 түрлі
ұзындықта шығарылды. Қазіргі уақытта кигізбе құбырларға тапсырыс
берушінің сұранысы бойынша кесіліп жатыр - кез-келген ұзындығы 6000 мм
дейін. Скважина құбырлардың өндірісі дәлдіктің жоғарылауы және кәдімгі
дәлдік тұрғысынан екі нұсқада қатаң реттеледі, ал 33,5 және 44 мм сияқты
кішкентай диаметрлі құбырлар көбейтіледі, қалыпты дәлдіктегі құбырлардың
сыртқы диаметріне төзімділік - ± 0,78%, ал қабырға қалыңдығы үшін ± 12%.
Бұл төзімділік диапазоны сыртқы диаметр үшін 1,56% және құбыр
қабырғасының қалыңдығы үшін 24% құрайды. Тиісінше, егер біз жоғары
дәлдіктегі құбырларды қарастыратын болсақ, онда сәйкесінше 1 және 16,6%
құрайды. Скважина құбырлары (DCDMA стандартына сәйкес) шетелдік
өндірушілердің стандарттарына ұқсас төзімділікке ие.
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Сурет 2.1.1.1-Кигізбе тізбек

Бұранданың бірлескен корпусы 13 стандартты өлшемге ие, ал диаметрі
57.89.73.108 мм құбырлар қабырға қалыңдығының екі мәніне ие. Іс жүзінде
арнайы жұқа қабырғалы бұрғылау тесіктері кездеседі, ал құбыр
қабырғасының қалыңдығы 4,5 мм.

Стандарттарда маңызды емес, бұл кигізбе тізбекке қойылатын
талаптың қисықтығы болып табылады. Бұл сызықтық құбырдың 1 метріне
0,7 мм-ден аспайды. (бұл диаметрі 25-89 мм болатын құбырларға арналған).
Үлкен диаметрі 108-168 арасындағы құбырлар 1 мм-ден аспайды. Жоғары
құбырлар үшін қисықтық сәйкесінше 0,3 және 0,5 мм құрайды. Нипельді
тізбектерде, құбыр ішіндегі құбырда жасалған резба сипаттамалары бірдей
болады.

Барлық кигізбе тізбек құбырлары цилиндрлік трапеция тәрізді
бұрандамен 4 мм бұрандасымен бекітіледі. катушканың биіктігі 0,75 мм.
Құбырдың түбіндегі катушканың ені - 1,922 мм, ал ішкі түтіктің түбінде -
1,934 мм. Стандартқа сәйкес, кигізбе тізбектеріне арналған корпустар,
өзектер мен емізіктер келесі беріктік топтарының болаттарынан жасалады: D,
K. Стандартқа сәйкес, 25-56 мм шағын диаметрлі құбырлар суық
деформацияға ұшырайды.[1]

2.1.2 Кигізбе тізбектеріне сипаттама

Тағайындау. Кигізбе тізбекті құбырлар алдын-ала бұрғыланған
скважинада орнатылады, мұнда олар корпустық баған деп аталады. Бұл
бағанда бірден бірнеше міндеттер шешіледі, олардың ең бастысы -
қабырғалардың құлап кетуіне жол бермеу. Сонымен қатар, құбырлар
тығыздығына байланысты құдықты сумен толтыруға ықпал етеді және оның
шекарадан тыс ағып кетуіне жол бермейді. Олар суды ластанудан қорғайды,
тау жыныстары мен ұсақ бөлшектердің, корпустың ішіне кіруіне жол
бермейді.



153

Сурет 2.1.2. 1 - Кигізбе тізбектері

Қабырғалардың құлауы - өз құдықтарын алу үшін бұрғылауға
жүгінген қала маңындағы жылжымайтын мүлік иелерін күтетін негізгі
қауіптердің бірі. Мұндай жағдай сору құбырына және су асты сорғысына
зақым келтіруі мүмкін. Жабдық толықтай жоғалуы мүмкін, сондай-ақ
скважинаның өзі болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда, ол жай қосылады және
жаңасы бірнеше метр қашықтықта бұрғыланады. Скважина құбырлар осы
жоспардың алдын алуға арналған, скважинаның қабырғаларын құлаудан
сенімді қорғайды.

Қабықшалы тор топырақ массасының қысымын алады, сондықтан
оның беріктігіне жоғары талаптар қойылады. Кигізбе тізбекті құбырлар
жасалған материалға және басқа параметрлерге: диаметріне, қалыңдығына,
беріктік сипаттамаларына мұқият қарау керек. Бірінші корпустың сегментін
қалыптастыру бұрғылаудың басында немесе белгілі бір белгіні жүргізгеннен
кейін жүзеге асырылады. Бұл көбінесе топырақтың сипаттамасымен
анықталады. Кигізбе тізбекті құбырлар скважинаны құруға көмекші құрал
ретінде де қызмет ете алады.

Сурет 2.1.2. 2-Кигізбе тізбектерін орнату
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Құбырлардың параметрлері мен олардың сапасы ГОСТ-пен реттеледі.
Көптеген өндірушілер үшін диаметрлер диапазоны 11,4 см-ден басталады
және 42,6 см-ге дейін жетеді, дегенмен кейбір компаниялар тапсырыс беру
үшін үлкен диаметрлі өнімдер жасай алады. Қабырғаның қалыңдығына
келетін болсақ, ол 0,6-дан 1,4 см-ге дейін өзгереді: өндіріс үшін материал
ретінде әртүрлі маркалы болат қолданылады.

Құбырлардың шектеулі өмірлік циклы бар. Әдетте, бұл шамамен он
жыл, содан кейін өнімдерді ауыстыру қажет. Бірақ ескі және тозған
құбырларды алып тастау әрдайым мүмкін емес және бұл қажет емес.
Скважинаның беріктігі мен беріктігін қалпына келтіру үшін қазірдің өзінде
орнатылған корпус құбырларының ішіне кіші диаметрлі басқа құбырлар
орналастырылған. Алайда, мұндай жөндеу мүмкін болуы үшін оны бұрғылау
кезеңінде де қарастыру қажет. Осы мақсат үшін, өлшемі жоғарыда аталған
формула бойынша есептелген құбырлардың орнына өнімдер бір өлшемнен
үлкенірек алынады. Скважинаны жөндеу үшін, бұл жағдайда сізге тек ескі
жолаққа аз диаметрлі құбырларды салу керек.[1]

2.1.3Кигізбе тізбегінің жұмысына қойылатын талаптар

Скважиналарды салу мен пайдаланудың әр түрлі кезеңдерінде кигізбе
тізбектер әртүрлі жүктемелерге ұшырайды. Қаптаманы іске қосу процесінде
осьтік бағытта скважина сығылатын, созылатын жүктемелерге, инерциялық
күштерге ұшырайды. Радиальды бағытта - балшық бағанасынан артық
сыртқы қысым (ішекті жабық тексеру клапанымен іске қосу кезінде).
Сонымен қатар, иілген бөліктер құбырдың корпусынан өткен кезде болады.

Скважинаны цементтеу кезінде созылу және сығымдау
жүктемелерінен басқа, бұрғылау және цемент балқымасы бағанының
өзгеретін гидростатикалық қысымдары және сұйықтықтардың үлкен мөлшері
бар қозғалуынан туындайды.  Гидродинамикалық қысым жылдамдық бөлу
штепсельдерін «тоқтату» сақинасына қондырылады. Қысқыштардың
сымдарын беріктікке сынау кезінде, ішкі қысым айтарлықтай жоғары
болады. Екінші реттік ашылу және даму процесінде өндіріс скважинада
перфораторлар тарапынан соққы жүктемелері, өнімнің пайда болуына
депрессия туындаған кездегі сыртқы қысымдар әсер етеді.

Скважинаны пайдалану кезінде оның мақсаты мен пайдалану сатысына
байланысты өндірістік корпус шамадан тыс сыртқы және ішкі қысымдардан,
скважина өнімдерінің, жұмыс агенттері мен түзілу суларының агрессивті
әсерінен болады.
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Сурет 2.1.3. 1--Кигізбе тізбектерінің есептелуі

1. Құбырдың сымдарын скважинаға енгізу процесі бұрғылау
ұйымының техникалық директоры бекіткен скважиналық скважинаны салу
бойынша жұмысты ұйымдастыру жоспарына (корпусты іске қосу және
цементтеу жоспары) қатаң сәйкес жүзеге асырылады.

2. Скважинаны бұрғылау бойынша жұмысты ұйымдастыру жоспары
(қосымша) мыналарды көрсетеді:

 бастапқы деректер;
 шұңқырға корпусты өткізбестен бұрын дайындық

жұмыстарының жиынтығы;
 қапсырма жолдарын және қажетті техникалық құралдарды

жүргізу әдісі;
 корпусты жүргізу кезінде жұмысты ұйымдастыру;
 корпусты дайындауға және іске қосуға жауапты адамдар.

3. Қоршау шүмегін жүргізудің әдісі мен техникалық құралдарын таңдау
скважинаны бұрғылаудың нақты геологиялық және техникалық
жағдайларына байланысты реттеледі.

4. Қабырғаларды тарту бойынша жұмыс бақылаудағы адамның тікелей
бақылауымен жүзеге асырылады.[8]

2.1.4 Кигізбе тізбегін скважинаға түсіруге дайындау

Жобалау есебіне сәйкес бұрғылау алаңына ұзындығы 5% маркалы
құбырлар жеткізіледі. Бағанның ең берік учаскесін құрайтын құбырлар
қосалқы ретінде қабылданады. Құбырларды тасымалдау және өңдеу
жұмыстары кезінде жіптердің зақымдануын және құбыр корпусының
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бүгілуін болдырмайтын шаралар қолданылады. Қорғаныш қақпақтар жіптің
емізік бөлігіне қойылады.

Құбырлар қабылдау көпірлерінің жанындағы тресттерде бұрғылау
алаңына қарай муфталармен төмен түсірудің кері тәртібімен салынады
(саптың жоғарғы бөлігін құрастыруға қажетті құбырлар төменгі қатарларға
орналастырылған). Әрбір құбыр болат таспамен өлшенеді және арнайы
тіркелімге жазылады.

Сурет 2.1.4. 1 - Кигізбе тізбегін скважинаға түсіруге дайындау

Құбырлар өндірістік қызметтер (ҚӨҚ) негізінде қысым жасалуы керек,
бұл туралы акт жасалып, бұрғылау қондырғысына құбырлармен бірге
жеткізіледі. Егер құбырларға алдын-ала қысым жасалмаса, онда бұл жұмыс
ОА бұрғылау қондырғысында орындалады. ҚӨҚ-де жіптердің және
герметикалық беттің мөлшері мен кернеуі тексерілуі керек. Құбырларды ішкі
диаметрі бойынша өлшеудиаметрі құбырдың ішкі диаметрінен 2-3 мм аз қос
қабатты шаблонды қолдану арқылы кигізбе тізбекті құрастыру кезінде
жүзеге асырылады.

Гидравликалық сынақтан және өлшеу құралынан өтпеген құбырлар
қабылданбайды және резервтіктерге ауыстырылады.
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Кесте 2.1.4 -Тізбектерді жіберу әдісі

№№ Ұзындық Өсуі Кері №№ Ұзындық Өсуі Кері №№ Ұзындық Өсуі Кері
Башмак 0,28 0,28 1150 51 т+о 11,7 473,88 687,82 104 о 9,89 1041,33 118,56

 1 о 9,94 10,22 1149,72 52 т 11,74 485,62 676,12 105 9,93 1051,26 108,67
ЦКОД 0,22 10,44 1139,78 53 т 11,74 497,36 664,38 106 9,94 1061,2 98,74

2 о 11,81 22,25 1139,56 54 11,55 508,91 652,64 107 9,94 1071,14 88,8
3 т+қ 11,83 34,08 1127,75 55 қ+о 9,92 518,83 641,09 108 о 9,94 1081,08 78,86
4 т+қ 11,9 45,98 1115,92 56 10,08 528,91 631,17 109 9,94 1091,02 68,92

5 9,94 55,92 1104,02 57 9,95 538,86 621,09 110 9,94 1100,96 58,98
6 9,94 58 9,9 548,76 611,14 111 9,89 1110,85 49,04

7 қ 9,9 65,82 1094,08 59 о 9,91 558,67 601,24 112 о 9,94 1120,79 39,15
8 9,9 60 о 9,96 568,63 591,33 113 9,94 1130,73 29,21

9 т 10,79 76,61 1084,18 61 9,9 578,53 581,37 114 о 9,9 1140,63 19,27
10 т+қ+о 9,94 86,55 1073,39 62 о 9,91 588,44 571,47 115 9,89 1150,52 9,37

11 т 9,94 96,49 1063,45 63 о 9,95 598,39 561,56 Ротор -0,52 1150 -0,52
12 9,9 64 о 9,88 608,27 551,61
13 9,9 65 11,56 619,83 541,73
14 9,93 106,42 1053,51 66 9,9 629,73 530,17

15 т+қ+о 11,83 118,25 1043,58 67 9,94 639,67 520,27
16 11,83 130,08 1031,75 68 о 9,91 649,58 510,33
17 11,9 141,98 1019,92 69 11,84 661,42 500,42

18 о 11,83 153,81 1008,02 70 11,83 673,25 488,58
19 қ 11,83 165,64 996,19 71 о 11,41 684,66 476,75
20 т 11,9 177,54 984,36 72 11,73 696,39 465,34

21 т+қ+о 9,9 187,44 972,46 73 11,55 707,94 453,61
22 т 9,9 197,34 962,56 74 11,74 719,68 442,06
23 қ 9,9 207,24 952,66 75 о 9,94 729,62 430,32
24 т 9,89 217,13 942,76 76 9,93 739,55 420,38

25 т+қ+о 9,9 227,03 932,87 77 9,95 749,5 410,45
26 9,93 236,96 922,97 78 о 11,63 761,13 400,5
27 9,94 246,9 913,04 79 11,73 772,86 388,87

28 о 9,9 256,8 903,1 80 11,34 784,2 377,14
29 9,94 266,74 893,2 81 11,46 795,66 365,8

Қысқа 4,02 270,76 883,26 82 о 11,74 807,4 354,34
30 т+о 9,94 280,7 879,24 83 11,73 819,13 342,6
31 т+қ 9,94 290,64 869,3 84 11,7 830,83 330,87

32 т 9,94 300,58 859,36 85 о 11,74 842,57 319,17
33 т+о 11,24 311,82 849,42 86 11,71 854,28 307,43

34 9,89 321,71 838,18 87 11,74 866,02 295,72
35 9,94 331,65 828,29 88 11,74 877,76 283,98

36 т+қ+о 9,94 341,59 818,35 89 о 11,71 889,47 272,24
37 9,94 351,53 808,41 90 11,18 900,65 260,53
38 9,94 361,47 798,47 91 11,7 912,35 249,35

39 о 9,9 371,37 788,53 92 о 9,94 922,29 237,65
40 9,94 381,31 778,63 93 9,94 932,23 227,71

41 т+о 9,94 391,25 768,69 94 9,89 942,12 217,77
42 т 9,94 401,19 758,75 95 9,94 952,06 207,88
43 қ 9,94 411,13 748,81 96 о 9,94 962 197,94
44 9,94 421,07 738,87 97 9,9 971,9 188

45 о 9,9 430,97 728,93 98 9,93 981,83 178,1
46 қ 9,9 440,87 719,03 99 9,94 991,77 168,17
47 о 9,94 450,81 709,13 100 о 9,9 1001,67 158,23
48 11,7 101 9,94 1011,61 148,33
49 11,7 102 9,94 1021,55 138,39

50 қ 11,37 462,18 699,19 103 9,89 1031,44 128,45

Кигізбе тізбектерінің барлық саны-   
115 дана   ұзындығы- 1146м                                                                  
Ұңғыма забойы-1150м                                                                                                        
Башмак - 0,28м                                        
ЦКОД - 0,22м                                             
Қысқа тұрба - 4,02м                           
Тізбектің ротордан биіктігі - 0,52м            
Жіберілмейтін тізбектер 
6,8,12,13,48,49 Башмак тереңдігі - 
1150м                    ЦКОД тереңдігі - 
1139,56м                Қысқа тұрба тереңдігі - 
879,24м                  
Орталықтандырғыштар: 10, 30, 70, 110, 
150, 190, 230, 270, 310, 350,390, 430, 470, 
510, 550, 560, 570, 590, 600, 640, 680, 700, 
720, 760, 780, 810, 850, 870, 900, 930, 970, 
1000, 1040, 1070, 1100, 1130, 1140м 
Турбулизаторлар:1120,1110,1080,1070,1
060,1040,980,970,960,940,930,870,860,58
0,840,810,760,750,680,665,660м  
Қырғыштар:1120,1090,1070,1040,990,97
0,950,930,860,810,740,710,690,640м

Тізбек 168,3мм*7,3мм*Д  (жіберу реті) +A1:L55

Жіберілмейді

Жіберілмейді
Жіберілмейді

Жіберілмейді

Жіберілмейді

Жіберілмейді
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2.1.5 Скважинаға кигізбе тізбегін түсіруді ұйымдастыру
технологиясы

Кигізбе тізбекті іске қосу - бұл техникалық күрделі процесс, оның
жетістігі жұмыс режимдерімен, аралық тербелістердің ұзақтығымен және
жұмысты ұйымдастырумен анықталады. Скважинаға жіберер алдында
бұрғылау қондырғыларының жарамдылығы тексеріледі - лебедка және оның
тежегіштері, пневматикалық роторлы сымдар, лифтілер, мұнара ортасы және
сымның жағдайы. Қажет болса, штамп жүйесі қайтадан жабдықталып, ілінісу
сызығы өзгертіледі.

Сымды іске қоспас бұрын скважинаны ЖГП-ға сәйкес бұрғылау
ерітіндісімен толтыру керек. ҚӨҚ кигізбе тізбектің диаметрі үшін
саңылаулар ауыстырылады немесе бұрғылау бағанасының диаметрі бойынша
тізбектің астына тармақталған құбыр беріледі.

Сурет 2.1.5. 1- Кигізбе тізбегін түсіруді ұйымдастыру технологиясы

     Кигізбе тізбегінің төменгі бөлігін жинау (бағыттаушы штепселі бар
аяқ киім, аяқ киім фабрикасы) қабылдау жолағында алдын-ала жүзеге
асырылады. Скважинаны бұрғылау және бұрғылау жабдықтарын
дайындауды аяқтағаннан кейін корпус жиналып, іске қосылады. Корпустың
жұмысын жауапты инженер-техникалық жұмысшы басқарады.

     Бұрандалы қосылыстарды құрастырған кезде алғашқы 2-3 жіп болуы
керек қолмен бұрайды, содан кейін аккумулятор қолданылады, жіптерді
бекіту моментті басқаратын машина кілттерімен жүзеге асырылады.
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Сурет 2.1.5. 1- Кигізбе тізбегінің жалғануы

Бұрандалы қосылымды бұрау кезінде муфтаның соңы құбырдағы соңғы
жіпке сәйкес келуі керек (төзімділік 1 жіп). Егер 3 немесе одан да көп жіптер
туралы хабарланбаған болса және 2 немесе одан көп жіптерді шамадан тыс
аудару орын алса, онда мұндай жіп бар құбыр ауыстырылады. Жеңіл
корпусты бір лифтпен және роторлы сымдармен жүргізуге болады, ауыр
корпусты екі лифтпен жүргізуге болады. Үлкен корпус ішектері
өрмекшілердің көмегімен (арнайы шпалдар) қолданылады. Кейде төменгі 5-
10 корпустық құбырлар муфтаға дәнекерленеді, олар жіп іске қосылған кезде
босап кетпес үшін жасалынады. Бұрандалы қосылыстарды жасау кезінде
арнайы тығыздағыш майлау қолданылады.[3]

2.1.6 Тізбектерді түсіру кезіндегі апаттар

Қабырғалардың ішектерін іске қосу кезінде балшықтың жоғалуы,
жабысу, ұсақтау, корпустың сынуы және басқа да асқынулар мен авариялар
туындауы мүмкін. Бұрғылау ерітіндісінің жоғалуы құдық скважинасы жолды
іске қосу үшін жеткілікті түрде дайын болмаған кезде, жұмыс режимінің
(жылдамдықтың) бұзылуынан, балшық параметрлері ЖГП көрсетілгеннен
ауытқып болған кезде мүмкін (балшықтың тығыздығы мен тұтқырлығы
жоғарылайды). Алып кетудің алдын алу үшін оларды тудыратын себептер
жойылады. Мұнай-газ шоулары скважинадағы қысым резервуар қысымынан
төмендеп, төмендеген жағдайда, сондай-ақ скважинада ұзақ уақыт шайқамай
тұрғанда және диффузия салдарынан скважинада газ пакеттері (газдалған
мұнай) пайда болған кезде болады.

Сурет 2.1.6.1-Төтенше бұрғылау құралы
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Скважинадағы қысымның төмендеуі бұрғылау ерітіндісінің
тығыздығының төмендеуіне, оның секцияның жоғарғы аралықтарында
сіңірілуіне байланысты болуы мүмкін, корпустық баған қозғалады. Жіп жүру
кезінде сұйықтықтың пайда болуын болдырмау үшін артқы қысымын ұстап
тұру керек скважинаны аралық тазартуды жүзеге асырады. Скважина
жарылыстың алдын алатын құралдармен жабдықталуы керек. Скважинаға
құятын кезде шұңқырдың жабысып қалуы пен тау жынысы құлаған
жағдайда, корпустың скважинаның қабырғасына жабысып қалуынан,
ойықтарда, шұңқырлардағы шұңқырлар мен бөтен заттардан туындауы
мүмкін.Қораптың кептеліп қалуын болдырмау үшін алдын-алу шаралары
ретінде скважинаны мұқият дайындауды (бұрғылау сұйықтығына майлау
қоспаларын енгізу, бұрғылау, скважинаның қабырғаларын бекіту) ұсынуға
болады.

Элементтердің ұзындығы, бұл құдықтың ұзақ уақыт бойында қалуына
жол бермейді, аралық флюстарды жүргізеді. Скважинаға түсу кезінде
корпустың сынуы құбырдың бойымен де, олардың түйісуімен де орын алуы
мүмкін (жіптерді алу, дәнекерленгенді бұзу тігіс). Үзілістердің себептері
зауыттың ақаулары, беріктікті есептеудегі қателер, тізбектің жұмыс режимін
бұзуы болуы мүмкін. Корпустың бұзылуын болдырмау үшін, корпустық
құбырларды және олардың қосылыстарын дайындау және тексеру керек,
қажетті қауіпсіздік коэффициентімен созылғыш есептеулер жүргізілуі керек,
корпустың жұмысы жоспарланған қозғалыс жылдамдығына сәйкес жүргізілуі
керек.

Бақылау сұрақтары:

1.Кигізбе тізбектерінің құрылысы мен жалғануы?
2.Кигізбе тізбектеріне сипаттама беріңіз?
3. Кигізбе тізбегінің жұмысына қойылатын талаптар?
4. Кигізбе тізбегін скважинаға түсіруге дайындау?
5.Скважинаға кигізбе тізбегін түсіруді ұйымдастыру технологиясы?

2.2.Скважиналарды бекіту
2.2.1. Кигізбе тізбектерді цементтеудің әдісі

Цементтеу мақсаттары. Цементтеу деп скважинаның берілген
аралығын тыныштықта қоюланып, іс жүзінде өткізбейтін қатты денеге
айналатын тұтқыр материалдар ерітінділері мен толтыру процесін айтады

Мұнайгаз өндіру саласында цементтеу төмендегі мақсаттарды шешу
үшін қолданылады:
1) өткізгіш қабаттар бұрғыланып ашылғаннан кейін оларды бір-бірінен
ажырату және қабат сұйықтарының тізбек сыртындағы кеңістікте ағуын
тоқтату;
2) шегендеу тізбектерін ілулі күйінде көтеріп ұстау;
3) шегендеу тізбектерін қабат сұйықтарының коррозиясынан сақтандыру;
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4) скважиналарды бекіту кезіндегі ақауларды түзету;
5) скважина ішінде өте жоғары остік салмақ қабылдайтын берік көпірлер
орнат;
6) жұтушы қабаттарды бекіту;
7) опырылып   құлауға бейімді тау жыныстарында   скважина қабырғасын
қатайту;
8) скважиналарды тойтару кезінде скважина сағасын бекіту

Скважиналарды бекітудің қолданыстағы технологиясы кезінде
қабаттарды ажырату - аяқтау және неғұрлым жауапты кезең, оның орындалу
сапасына скважинаның сәтті құрылысы едәуір дәрежеде байланысты болады.

Қабаттарды ажырату деп тампонаж ерітіндісінің қатаю нәтижесінде
уақыт өткен сайын пайда болатын тығыз материал түрінде сенімді
оқшаулауды құру мақсатында құбыр сыртындағы кеңістікке тампонаж
ерітіндісін айдау үшін жүргізілетін процестер мен операциялар кешені
түсініледі.

Тампонаждау ретінде цемент ерітіндісі кеңінен қолданылатындықтан,
ажырату бойынша жұмыстарды белгілеу үшін "цементтеу" термині
қолданылады. Шегендеу бағанынан кейінгі цемент тасы жеткілікті берік
және өткізбейтін болуы керек, шегендеу құбырларының беті мен скважина
оқпанының қабырғалары бар жақсы ілінісу (адгезия) болуы керек.

Цемент тасына қойылатын жоғары талаптар оның функциясының
көптүрлілігімен негізделеді: шегендеу бағанасы мен скважина оқпанының
қабырғалары арасындағы кеңістіктің тығыз толтырылуы; өнімді мұнай-газ
қабаттарын және өткізгіш қабаттарды оқшаулау және ажырату; жоғары

цементтеудің әдістері 

цемент шламын 
айналымсыз тікелей 

бір сатылы

түзу екі 
сатылы

манжеттер

цемент шламының 
айналымымен тікелей бір 

сатылы

селективті 
манжеттер лайнерлік 

цементтеуу

цемент 
шламын 

айналымс
ыз кері
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қабаттық қысымның әсерінен құбыр сыртындағы кеңістікте мұнай мен
газдың таралуының алдын алу; тау жыныстары массивіндегі шегендеу
бағанасының бітелуі; шегендеу бағанасын қабаттық сулардың коррозиялық
әсерінен қорғау және кейбір сыртқы қысымнан босату.Цемент тастарының
рөлі мен мәні скважинаны пайдаланудың бүкіл мерзімінде өзгеріссіз қалады,
сондықтан оған теріс факторлардың әсеріне қарсы жоғары тұрақтылық
талаптары қойылады.

Сурет 2.2.1.1-Цементтеу жұмыстары кезінде жер үсті және жерасты
көрінісі

Цементтеудің бірнеше әдісі бар. Олар құбырдан тыс кеңістікке
тампонаж ерітіндісін беру схемасымен және пайдаланылатын
құрылғылардың ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Цементтеу тәсілдерін үш
топқа бөлуге болады. Олар:алғаш цементтеу тәсілдері; екінші қайтара
цементтеу тәсілдері (түзету-жөндеу); цемент көпірлерін орнату тәсілдері.

Алғаш цементеу тәсілі бір сатылы, сатылы, кері, манжеттік, және
жасырын тізбектерді цементтеу тәсілдеріне бөлінеді. Өнеркәсіптік
масштабтарда тікелей схема бойынша цементтеу тәсілдері қолданылады.
Егер шегендеу бағанасының табаны арқылы құбырдан тыс кеңістікке барлық
тампонажды ерітіндіні басса, әдіс бір сатылы (бір циклді) цементтеу деп
аталады.

Егер шегендеу колоннасы әртүрлі деңгейде қосымша құрылғылармен
(құю муфталарымен) жабдықталса, онда әртүрлі тереңдікте құбырдан тыс
кеңістікке тампонажды ерітіндіні беруге мүмкіндік береді, цементтеу әдісі
көп сатылы (көп циклды) деп аталады. Ол техникалық есеппен негізделген
алдын ала жасалған бағдарлама бойынша жүргізіледі.
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.

Сурет 2.2.1.2 –кен орнында цементтеу жұмыстарының жүру барысы

Цементтеу бес негізгі 
жұмыс түрін қамтиды

оны ұңғымаға айдау

тампонаж ерітіндісін 
құбыр сыртындағы 

кеңістікке беру

жүктелген материалдың 
қатаюын күту

цементтеу 
жұмыстарының 

сапасын тексеру.

тампонаж ерітіндісін 
дайындау
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Қарапайым және ең көп таралған әдіс-екі сатыда (екі сатылы)
цементтеу. Кейде тампонаж ерітіндісінің өнімді қабаттың аралығында
орналасқан шегендеу бағанасының төменгі бөлігіне енуіне жол бермеу
қажеттілігі туындайды, онда бұл аралық құбыр сыртындағы кеңістікте
шегендеу бағанасында орнатылған манжетпен оқшауланады және цементтеу
тәсілі манжетті деп аталады. Жасырын бағаналар мен секцияларды цементтеу
тәсілдері де ерекшеленеді, өйткені бұл жағдайда тампонажды ерітіндіні
секцияны немесе жасырын бағананы түсіретін бұрғылау бағанасы бойынша
айдайды.

Бір сатылы цементтеу. Бұл өте кең тараған цементтеу тәсілі.
Шегендеу тізбегі скважинаға түсіріліп, жуылып болғаннан кейін, тізбектің
жоғарғы шетіне бүйіріндегі бұрмалары құбыр арқылы цементтеу сорабымен
жағанатын арнайы цементтеу басы (1) орнатылады (2.2.1.1-сурет).

Цементтеу алдында төменгі бұрма (12) арқылы буферлік сұйық (5)
айдалады. Содан кейін кран (15) жабылады да, 14-кран ашылып, цементтеу
тығынын (4) ұстап тұратын бекіткіш ағытылады да, бүйір бұрма (2) арқылы
цемент ерітіндісінің қажетті көлемі (3) айдалады (2.2.1.1-а, сурет).

Цемент ерітіндісі тығынды тізбек ішімен төмен ығыстырады. Цемент
ерітіндісі айдалып болғаннан кейін кран (14) уақытша жабылып, жоғарғы
цементтеу тығынын (16) ұстап тұратын бекіткіш босатылады да, кран (13)
ашылып, бұрма (11) арқылы басып айдау сұйығы (17) айдалады. Жоғарғы
тығын тізбекке енгенкезде, 14-кранды ашып, 2- бұрма арқылы да, басып
айдау сұйығы айдалады (2.2.1.1-б, сурет).

Төменгі тығын (4) кері клапанға (9) жетіп тоқтайды да, қысым әсерінен
ондағы мембрана жыртылып, цемент ерітіндісі тығындағы тесік арқылы
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құбырдан тыс кеңістікке беріледі, 
ол бойынша ол төмен жылжиды 
(кері схема бойынша цементтеу).
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башмактық құбыр және бағыттау тығын арқылы сақиналы кеңістікке
көтеріледі (2.2.1.1-в, сурет).

а- цемент ерітіндісін айдау; б- басып айдау сұйығын айдау;в- басып айдау сұйығын
айдау соңы; 1- цементтеу басы; 2,11, 12- бүйірлік бұрмалар; 3- цемент ерітіндісі; 4-төменгі
тығын; 5- буферлік сұйық; 6- шегендеу тізбегі; 7- жуу сұйығы;8- скважина қабырғасы; 9-
кері клапан; 10- тізбек башмагы мен бағыттау тығыны; 13,14,75-жоғары қысымдық
крандар; 16-жоғарғы тығын; 17- басып айдау сұйығы.

Сурет 2.2.1.1- Бір сатылы цементтеу схемасы

Кері цементтеу. Скважинаға шегендеу тізбегі кері клапансыз түсіріледі.
Цементтеу алдында тізбектің жоғарғы ұшы жоғарықысымдық цементтеу
басы және скважинадан шығатынжуу сұйығынтазарту жүйесіне
бағыттайтын құбыр желісімен жабдықталады. Скважинасағасы
превентормен бекітіліп, превентордың бүйір бұрмасынацементтеу
сораптары жалғанады. Скважинаны кері жуып болғаннан кейін сақиналы
кеңістікке буферлік сұйық көлемі айдалады. Одан кейін тізбек ішінің
көлеміне  тең жуу сұйығы, екінші буферлік сұйық көлемі, оның соңынан
қажетті цемент ерітіндісінің көлемі айдалады. Бірінші буферлік сұйық
скважина сағасына шығып байқалған кезде цемент ерітіндісі тізбек
башмагына жетеді. Екі буферлік сұйық арасындағы жуу сұйығының
көлемі белгілі болғандықтан, сораптармен сақиналы кеңістікке
айдалатын сұйық көлемі арқылы, бірінші буферлік сұйық скважина
сағасына шығып байқалғаннан кейін, тізбек ішіне цемент ерітіндісі 100-
150 м аралыққа кіретін кезеңді анықтауға болады. Осы кезеңде скважина
ішіне сұйық айдауды тоқтатып, цементтеу  басындағы крандар жабылып,
скважина  цемент ерітіндісі қатқанша қысымда қалдырылады. Екі буферлік
сұйық, цементерітіндісі мен жуу   сұйықтарының араласып кетпеуі
үшін қолданылады. Кері цементтеу тәсілінде бөлу тығындары
қолданылмайды. Бұл тәсіл цементтеу техникасы жетіспеген жағдайларда
қолданылады. Негізгі кемшіліктері: тізбек ішіне түсетінцемент ерітіндісін
қадағалау күрделілігі; тізбек ішінде цемент ерітіндісі көп қалдырылады.
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Манжеттік цементтеу. Манжеттік цементтеу тәсілі шегендеу
тізбегінің төменгі бөлігі фрезерленіп, тесік тесілген құбырлармен құралған
жағдайларда қолданылаы. Шегендеу тізбегін скважинаға түсірукезінде
сүзгіден жоғары цементтеу муфтасы, сыртқы манжета немесе муфта мен
сүзгі арасына пакер, ал тізбек ішіне сүзгіден жоғары кері клапан қосылады.

Скважина жуылып болғаннан кейін, тізбек ішіне шар тасталады.
Шарцементтеу муфтасының (Сурет 2.2.1.1) төменгі төлкесінің (7)
ершігінеотырады. Тізбек ішіндегі қысым әсерінен төлке (7) штифті
қиып,шектеуішке (8) дейін түсіп, сұйық сақиналы кеңістікке
шығатынтерезені (6) ашады. Осы кезден бастап цементтеу процесі
сатылыцементтеудің жоғарғы бөлігін цементтеудегідей жүреді. Сыртқы
манжета немесе пакер цемент ерітіндісінің сүзгідентөмен сақиналы
кеңістікке өтпеуін қамтамасыз етеді.

Жасырын тізбектерді (хвостовик) цементтеу. Жасырын(хвостовик)
тізбек төменгі бөлу тығынысыз сатылы цементтелінеді. Тізбек скважинаға
бұрғылау құбырлары арқылы түсіріледі. Цемент ерітіндісі менбасып айдау
сұйықтарының араласпауы үшін екі сатыдан тұратын жоғарғы бөлу тығыны
қолданылады. Төменгі саты тізбекті түсіру кезінде қиылмалы штифт арқылы
айырғышқа ілінеді. Жоғарғы саты орналастырылады. Ол цемент
ерітіндісінің қажетті көлемі бұрғылау құбырларының ішіне айдалып
болғаннан  кейін босатылады. Босатылғантығын  басып  айдау  сұйығының
қысымымен бұрғылау құбырларының ішімен жылжып, айырғыштағы
төменгі сатыға барып отырады. Әрі қарай қосылған екі тығын кері
клапанға отырғанша цемент ерітіндісін тізбекішінен сақиналы кеңістікке   
ығыстырады. Содан  кейін бұрғылау құбырларының  ішіне шар  тастап,
айырғыштағы тесікті ашып, жасырын тізбектен жоғары қалған цемент
ерітіндісінің  қалдықтарын скважинадан шығарады. Цемент ерітіндісі
қатқаннан  кейін бұрғылау  құбырларын айырғыштағы сол бұранда арқылы
ашып, скважинадан көтеріп алады.

Тампонаж материалдары. Тампонаж материалдары деп сумен
араластырған кезде, скважина ішінің жағдайларында іс жүзінде өткізбейтін
қатты денеге айналатын ерітінділерді айтады. Тампонаж материалдары
ретінде цементтің арнайы түрлері қолданылады. Тампонаж материалдары
МЕСТ 25597-83 бойынша төмендегідей топталады: клинкер құрамы
бойынша; қолдану температурасы бойынша; алынатын ерітінді
тығыздығы бойынша; тампонаж ерітіндісінен алынатын цемент тасының
қабат сұйықтарының ықпалына беріктігі бойынша.

Клинкер құрамы бойынша тампонаж материалдары үш топқа
бөлінеді:
1) портландцемент клинкер негізді цементтер;
2) глиноземклинкер негізді цементтер;
3) клинкерсіз цементтер. Қолдану   температурасы   бойынша: төмен   

температурада қолданылатын цементтер (150С төмен); қалыпты (150тан 500);
орташа(50- 1000 С); көтеріңкі (100-1500 С); жоғары (150-2500 С); өте
жоғары(>2500 С) температурада қолданылатын цементтер.Алынатын
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ерітінді тығыздығы бойынша: жеңіл (<1400 кг/м3), жеңілдетілген (1400-
1650 кг/м3), қалыпты (1650-1950 кг/м3),ауырлатылған (1950-2300 кг/м3),
ауыр (>2300 кг/м). Қабат сұйықтарының әсері бойынша: сульфаттарға
төзімді,қышқыл суларға төзімді (күкіртті сутегі және көмір
қышқылы),магнезиальды және полиминеральды суларға төзімді. Тампонаж
материалдары цемент қасиеттерін реттеуші қоспасыз, минеральды қоспалар
және арнайықоспалар қосылатын түрлерге бөлінеді. Мұнай және газ
скважиналарын цементтеуде негізінен протландцемент клинкерлі және
клинкерсіз (шлакты) цементтер кеңінен қолданылады.

Портландцемент. Портландцемент минералогиялық құрамы белгілі,
судағы ерітіндісіауада  және  суда қатып  қатты  денеге айналатын ұнтақ.
Портланд цемент алу үшін құрамында60-75 % СаО, 17-25 % SіO, 3-10 %
Al2O3, 2-3 % Fe2O3 кіретін тау жыныстары қоспасы алынады. Осы қоспа
арнайы пештерде 1300-14000С дейінгітемпературада күйдіріледі. Күйдіру
нәтижесінде алынған тас(клинкер) диірмендерде ұнтақталады. Күйдіру
нәтижесінде жасанды минерал және шыны алынады. Ең басты клинкер
болып үш кальцийлісиликат- алитекі кальциийлі силикат – белит, төрт
кальцийлі алюмоферит және үш кальцийлі алюминат- целит саналады.МЕСТ
1581-85 бойынша портландцемент төрт температураға шығарылады:
төменгі, қалыпты, орташа және көтеріңкі.

Шлакты цементтер. Шлакты цементтерді  негізінен ұнтақталған
металлургия шлактары құрайды. Шлак таза күйінде қолданылмайды. Ең
кең қолданылатын негізгі өнім домна шлактары мен кварц құмдарын бірге
ұнтақтап , портландцемент қосу арқылы алынатын цемент.

Белит-кремнеземді цемент. Бұл цемент түрін екі кальцийлі
силикат, кварц құмдарын бірге ұнтақтап, 1-2 % бентонит қосу арқылыалады.
Цемент 150 –3000С температурада қолданылады. Базалық цементтер таза
күйінде және ауырлатқыш, жеңілдеткіш, ұлғайтқыш, коррозия-температураға
төзімді материалдар қосу арқылы қолданылады.

Цементтеу технологиясы. Скважиналарды цементтеу үшін
қоспалауыш машина, сорапты цементтеу агрегаттары, тез жалғанатын
құбырлар жүйесі, цементтеу басы, маноифольд блогы, әр түрлі цемент
ерітінділерін араластыруға арналған ортақ ыдыс сияқты арнайы
техникалар қолданылады. Бұл аталған техника уақытысында цементтелетін
скважина басына жеткізіліп, скважина сағасымен байланыстырылады.
Скважина   сағасымен   тез байланыстыру  үшін арнайы манифольд  блогы
қолданылады. Цементтеу басы, скважинаға түсірілген шегендеу тізбегінің
басынабұралып жалғанады. Тампонаж ерітінділерінің рецептурасы,
цементтеу жұмыстары басталмастан бірнеше күн бұрын жасалып, қажетті
тампонаж материалдары скважина басына   жеткізіліп, цемент қоспалауы
машиналарға тиеледі. Цементтеу қондырғыларын байланыстыру
схемасының бір түрі төменде келтірілген Алдын ала цементтеуге қажетті
сукөлемі цемент қоспалауыш машиналарымен қосылған цементтеу
агрегаттарының ыдысына және қосымша ыдысқа толтырылады. Осы суларға
қажетті химиялық реагенттер, агрегаттар сораптары арқылы
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араластырылады. Агрегаттар өлшеуіш ыдыстары басып айдау сұйығымен,
алагрегат ыдысы буферлік сұйықпен толтырылады. Цементтеу алдында
цементтеу басына цементтеу тығындары орналастырылады. Содан кейін
агрегат сорабы арқылы тізбек ішіне буферлік сұйық айдалады да, ондағы
кран жабылады. Цементтеу процесін үш кезеңге бөлуге болады.

Бірінші кезеңде тампонаж ерітіндісінің барлық көлемі қоспалауыш
машиналар және агрегаттар сорабы арқылы дайындалады. Қоспалауыш
машина бункерден және бункердің түбіне жалғанған гидроваккумды
қоспалауыш құрылғыдан тұрады. Екінші кезеңде тампонаж ерітіндісі ортақ
ыдыстан агрегаттар поршенді сораптармен, манифольд блогының қысым
коллекторы және цементтеу басының ортаңғы бұрмасы арқылы тізбек ішіне
айдалады. Үшінші кезең агрегат сорабымен басып айдау сұйығын
цементтеу басының жоғарғы бұрмасы арқылы айдаудан басталады. Осы
кезде агрегаттар сораптары арқылы скважина сағасымен байланыстырушы
құбыр жолы жуылып тазартылады. Содан кейін осы агрегаттар  арқылы
басып айдау сұйығы айдалады. Бұл агрегаттар ыдысына басып айдау
сұйығы бұрғы сорабымен қабылдау қалбырынан алынып, манифольд
блогының тарату коллекторы арқылы беріледі. Басып айдау сұйығының
соңғы бөлігі бір агрегат арқылы 5 минуттай уақытта жайлап айдалады.
Басып айдау сұйығын айдап болғаннан кейін, цементтеу басындағы
барлық крандар жабылады. Цементтеу барысында тампонаж ерітіндісінің
тығыздығы екі жақты қадағаланады. Бір жағынан ортақ ыдыстағы,
әрқоспалауыш машина ыдыстарындағы ерітінді тығыздығы ареометр   
арқылы тексерілсе, екіншіден датчиктері қысым коллекторына
орналастырылған СКЦ станциясы арқылы қадағаланады. Сонымен қатар
бұл станция айдалатын сұйық көлемінде (секундтық көлемін) тіркей алады.

Сурет 2.2.1.2 -Скважиналарды цементтеу кезінде цементтеу қондырғыларын
скважина сағасымен байланыстыру схемасы

Скважинаны цеметтеуге арналған жабдық. Цементтеу деп скважина
аралығын тыныштық күйінде қоюланып, қатты тасқа айнала алатын
қоймалжың материалдар супензиясымен толтыру процесін атаймыз.
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Бір сатылы және екі сатылы цементтеу болады. Сатылап цементтеудің
негізі (1905 ж. А.А. Богушевский ұсынған) шегендеу тізбегіне сыртқы
манжеттерімен және ішкі тесігі бар ағаш немесе пластмасты арнайы тығын
салынады. Бұл тесік үстінен шынымен жабылады.

Тығынды шегендеу тізбегіне орналстарып, бетон ерітіндісінің көлемі
сақиналы кеңістікті бетондау үшін қажетті мөлшерде айдап, тізбекке сыртқы
тығыздағыштары бар келесі тығынды орнатады, бірақ оның тесігі болмайды.
Оны жуу сұйықтығын айдау арқылы төмен қарай басады.Төменгі тығын
тіреу сақинасына дейін жетіп, сол жерде тоқтап, цементті ертіндінің қысымы
астындашыны сынады. Цемент жоғарғы тығынның қысымы астында құбыр
сыртына қарай сығылады.Бұрғылау ерітіндісін айдау кезіндегі қысым
головкадағы манометрмен бақыланады.

Сурет 2.2.1.2-Цементтеу агрегаты «Римера»

Сурет 2.2.1. 3 Цементтеу жұмыстары

Шыны сынғаннан кейін тізбектегі қысым тез төмендейді, өйткені
бетонның меншікті салмағы айдалатын ерітіндіден жоғары. Ертіндіні айдау
кезінде қысым бір деңгейге дейін атмосфералық қысымнан төмен болуы
мүмкін, одан кейін өсіп, жоғарғы тығын төменгіге жеткенде максимумға
жетеді.

Бұл секіріс сығымдаудың біткені туралы белгі береді (3 этап).
Цементтеу головкасындағы ысырмаларды жауып, цементтік ерітіндінің

қатуына дейін жауып қояды. Қалыпты жағдайда жуушы сұйықтықтың
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меншікті салмағы цементтік ерітінділен 0,5 ¸ 0,6 г/см3 кем болады, сондықтан
құбыр сыртындағы кеңістікте араласу қатты байқалмайды. Бірсатылы
цементтеу егер шегендеу тізбегінің төменгі ұшында дайын фильтр
орналасып, пайдалану қабатын цементтеу міндетті болмаса, онда манжетті
тәсілді қолданады.

Фильтрдің үстіне клапан және шамалы жоғары құюшы муфта
ораналасады. Тізбек сыртынан скважинаның тартпаларына тығыз қысылып,
сақиналы кеңістік бойымен цементтің қозғалысына кедергі болатын
брезентті манжетпен жабдықталады. Башмак арқылы жуу мүмкін
болмайтындықтан, скважина сазды ерітіндімен толытырылуын қадағалау
қажет. Екі жақты цементтеу үшін құюшы муфта арнайы құюшы муфта
цементтік еретіндіні 1000 м жоғары биікттікке көтеру қажет болғанда ғана
орнатылады. Және 2 аралықты цементтеу керек. Құю екі кезеңде жүреді.

1-кезең Тізбекке алдын ала цементтік ерітндінің бірінші бөлігі
құйылады. Одан кейін көлемі кері клапан мен құюшы мутфаға дейінгі
көлемге тең басушы сұйықтық құйылады.

2-кезең Содан кейін цементтік ертеніднің екінші бөлігі цементтеу
аумағының жоғарғы аралығына дейін құйылады.

Цементтік ерітіндінің екінші бөлігін құйғанда бірінші бөлігі башмак
арқылы тізбек сыртына сығылады. Скважинаны шаю және кавернадағы
сазды ерітнді мен сазды қатпарларды шығару үшін құйындалатын ортадан
тепкіш дөңгелекті қолданады. Ол мойынтіректерде айналатын тангенциалды
арналары бар құбыр болып келеді, ал тангенциалды арналар гидромоторлы
соплолардың қызметін атқарады.

Құю реті
1) Алдымен төменгі тығынды орнатады, 2 келте құбыр жабық.
2) Жоғарғы тығын штифттармен ұсталады. Цемент ерітіндісінің

бөлігін айдағаннан кейін штифттер босайды, басу сұйықтығының айдалуы 2
келте құбыр арқылы жүзеге асады, оның 1 келте құбыр арқылы өтуі кезінде
басу сұйықтығы 1 келте құбыр арқылы жүзеге асады.

Цемент араластырғыш машиналар. Цементтік ерітіндіні дайныдау үшін
арнайы аралсатырғыш (ЦСМ және СМН) машиналарды қолданады. Цемент
аралстырғыш машина автомобильге құралған және жақтаулы қабырғалары
53º бұрышпен орналасқан 20 тонналық сыйымдылық бункер болып келеді.
Бункердің астында цементті құйғышқа беретін екі шнек болады. Құйғыштан
цемент тік қалақшалы шнекпен араластырғыш құрылғыға беріледі.
Араластырғыш құрылғы диффузорғ соплосы және шығарғыш құбыры бар
камера болып келеді.

Су диффузорға 0,7-1,5 МПа қысыммен сопло арқылы беріледі. Оның
диаметрін бұру арқылы реттеп, нәтижесінде су-цемент қатынасын
ауыстыруға болады. Араластырғыш машинаның өнімділігін саптамаларды
ауыстыру және көлденең шнектердің айналу жиілігін ауыстыру арқылы
реттеуге болады. Бір араластырғыш машина портландцементтің 0,01-ден
0,027 м3/с ертіндісін дайындай алады.
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Сурет 2.2.1.4Цемент араластырғыш машина

Цементтік ерітндіні айдау және басу үшін цеменеттеу агрегаттары
қолданылады. Оларды қуатты машиналардың шассиінде орнатады.
Агрегаттар екі және үш цилиндрлі қосәсерлі сораптан тұрады. Әдетте
сораптың алмастырылатын әр түрлі диаметрдегі төлкелері болады.
Агрегаттың барлық механизмдерін басқару машина платформасында
орналасқан бірыңғай посттан жүргізіледі. Агрегаттың өлшегіштері
скважинаға айдалатын басу сұйықтығының көлемін өлшейді. Бұдан басқа
цемент араластырғыш машинаға суды беретін ротационды сораптар болады.
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Сурет 2.2.1.5 цементтеу агрегаты

Цементтеу кезінде цементтік ерітнді жерде орнатылған бакке
құйылады, одан цементітк агреагттың сорабы ерітндіні сорып, айдау желісі
бойынша скважина сағасындағы цементтеу басына береді.

Цементеу поршенді сораптары 2,92-ден 23,4 л/с дейінгі беру
жылдамдығына және 2,8 ден 21 МПа дейінгі қысымға ие болады.
Ротационды сораптың өнімділігі 1,31 л/с және максимал қысымы 1,5
МПа.ереже бойынша цементтеу кезінде екіден кем емес цементтеу
агрегаттары болу керек. Мұнай және газ скважиналарын жуу, цементтеу
үшін цементтеу головкасы қолданылады. Скважинаға түсірілген шегеңдеу
тізбегіне арнайы цементтеу басы қойылып, цементтеу агрегаттары
манифольдымен жалғастырылады.

Бұл қондырғы саға қысымы 40 МПа-ға дейінгі скважина сағасын
цементтеу кезінде, байланыстыру үшін колданылады. Цементтеу головкасы
тұрықтан (2), бөлгіш тетігі бар кақпақтан (3), үш жолды ысырмадан
манометрден, екі бекіткіш винттен (7), тығын ысырмасынан (5), цементтеу
тығынынан (6), байланыстыру элементі (1) және қосалқы гайкадан (4)
тұрады.

Сурет 2.2.1.6 Цементтеу басы
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Цементтеу процесін бақылау және басқару Мұнай және газ
скважиналарын цементтеу процесі СКЦ-2М-69 станциясының көмегімен
автоматтандырылған түрде басқарылады және скважина сағасында
цементтеу процесінің негізгі параметрлері (айдау қысымы, цемент
ерітіндісінің тығыздығы, айдалған сұйық көлемі) тіркеліп отырады. Сәтті
цементтеу үшін цементтік ерітндінің меншікті салмағы жуушы сұйықтықтың
меншікті салмағынан 0,3-0,5 г/см3 артық болу керек.[2]

2.2.2 Цементтеу сапасына кедергі келтіретін факторлар

Скважиналарды бекіту сапасына көптеген факторлар әсер етеді, енді
осы тақырыпты кеңінен қарастырайық.

Факторлардың табиғи тобы: скважинадағы термобарлық жағдайлар,
тектоникалық бұзылулар, коллектордың өткізгіштік-сыймдылық қасиеттері
және оның біртектілік дәрежесі, өнімді қабаттардың табандық және қабаттық
суларға қатынасы бойынша орналасуы. Табиғи факторлардың әсері қазіргі
уақытта процестерді модельдеу күрделілігіне, аппаратураның және тиісті
әдістемелердің жоқтығына байланысты толық емес бағаланған.

Техникалық-технологиялық факторлар:
•скважина оқпанының жай-күйі (пайда болу мен сіңіру аралықтары,

каверноздық, оқпан қисықтығы мен майысуы, сүзу қабығының қалыңдығы);
•шегендеу колоннасының құрылымы және технологиялық жабдықтың

құрамы (саңылаудың көлемі, колонналардың ұзындығы мен диаметрі,
технологиялық жабдықтың орналасуы);

•тампонаждық материалдар (құрамы, физикалық-механикалық
қасиеттері тампонаждық ерітіндінің (тастың) коррозиялық тұрақтылығы);

•цементтеудің технологиялық параметрлері (буферлік сұйықтықтың
көлемі мен түрі, өрлемелі ағынның жылдамдығы, реологиялық көрсеткіштер
мен ығыстырылатын және ығыстыратын сұйықтықтардың тығыздығы
арасындағы ара қатынас, колонналарды баптау және айналдыру);

•цементтеу процесінің техникалық жабдықталу деңгейі.
Температура әсері. Температураның 20-дан 750С-қа дейін өсуі барлық

қатаю кезеңінде цемент тастарының беріктігін ұлғайтуды қамтамасыз етеді.
Температураның 1100С-қа дейін артуы цемент тасының өткізгіштігін бір
мезгілде арттыра отырып, беріктіктің төмендеуіне әкеледі. Цемент тасының
өткізгіштігінің ұлғаюының тағы бір себебі портландцементте кальций
оксидінің 60% - ға дейін болуы және кальций гидрооксидінің құрамында
кальций бар қабаттық флюидтермен өзара әрекеттесуі кезінде оны
сілтісіздендіру салдарынан қатаю процесінде шөгу болып табылады.
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Жоғары аномальды қысымы бар кен орнында мұнай-газ
білінулері аса қауіпті. Олардың алдын алу үшін қажет:

•цемент ерітіндісінің бағанасының төменгі бөлігінің тез қатуын
қамтамасыз ететін және газдың шығуын болдырмайтын, ұстап тұру уақыты
бойынша 2сағат ерекшеленетін әртүрлі температуралық цемент
ерітіндісінскважинаға айдау;

•цементтеу аяқталғаннан кейін құбыр сыртындағы кеңістікте артық
қысым жасау;

•бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын мүмкіндігінше ең жоғары
мөлшерге дейін ұлғайту;

•көп сатылы цементтеуді пайдалану;
• сұйықтықтың тығыздығын арттыру;
•жедел ұстап қалу мерзімі бар седиментациялық тұрақты тампонажды

материалдарды пайдалану;
•тампонаж ерітіндісінің жоғарғы және төменгі бөліктерінің арасында

орналасқан тығыз барит тығынын жасау. Цементтің қатуын күту (ОЗЦ)
кезеңінде баритті тұндыру өткізбейтін қалқаның пайда болуына әкеледі.

Өнімді қабаттың орналасуы. Өнімді және қысымды деңгейжиектер
арасындағы қашықтық 10 метрден кем болса, скважиналардың уақытынан
бұрын сулануына алып келеді, мұндай скважиналардың саны 30% - ға жетеді.

Цемент сақинасы ажыратқыш маңдайшаның қалыңдығы 5 м артық
болған кезде қысымның 10 МПа-ға дейін ауытқуына төтеп береді, мұндай
маңдайшаның қалыңдығы көрсетілген шамадан аз болған кезде бағаналы
пакерлерді орнату қажет.

Ұйымдастыру факторлары

цементтеу процесінің 
технологиялық регламентке 

сәйкестік дәрежесі

цементтеу сұлбасының сенімділік 
дәрежесі

тампонаждық бригада 
мүшелерінің біліктілік деңгейі
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Бір пакерден төрт пакерге дейін пайдалана отырып бекітудің
тиімділігін кен орындарында жұмыс тәжірибесі көрсетті. Пакерлерді
пайдалану арқылы цементтеу процесі пакерден жоғары бағананы
цементтейтін циркуляциялық саңылауларды ашар алдында құбыр
сыртындағы кеңістікті герметикалаумен пакердің Тель жеңінің тығыздығын
кеңейтуді көздейді.

Егер перфорацияның сулы қабатқа дейінгі қашықтығы >3 м, ал
каверналардың диаметрі 0,25 м аспайтын болса, пакерлерді қолдану
тәжірибесі оларды қолдану тиімді екенін көрсетті. Скважиналарды сапалы
бекіту кезінде қабатішілік сулары бар жұқа қатпарлар аса күрделі болып
табылады. Бұл тұрғыда бір-бірінен 50 есе ерекшеленетін су және мұнай
қабаттарының әртүрлі түбір өткізгіштігіне негізделген әдіс назар аударуға
тұрарлық.

Осы әдісті жүзеге асыру үшін скважинада тампонаждық ерітіндінің
есептік мөлшерін айдағаннан кейін, бағаналы кеңістікті ішінара жабу арқылы
қабаттың үстіндегі қысымды біртіндеп көтереді. Қанағаттанарлықсыз
цементтеудің негізгі себептерінің бірі – скважина қабырғаларында және
шегендеу құбырларында қалың сүзгіш қабықтың болуы.

Турбулентті режимде тампонаж ерітіндісі 95% - ға дейін бұрғылау
ерітіндісін ығыстыра алады, бірақ балшық қабығын жоя алмайды. Тіпті 3 м/с
жылдамдықпен айдағанда саз қабығы жойылмайды. Механикалық тазалау
кезінде қырғыштардың көмегімен кейде колонналардың сіңірілуі немесе
ұстап қалулар орын алады, сондықтан қабықты олай тазартудан көрі,
химиялық өңдеу немесе полимерлік негізде тампонажды ерітінділерді
қолдану арқылы оны нығайтуға кеңес беріледі. Алайда, мұндай технология
скважина түбі қабат маңында қабылданбайды.

Оқпанның қисықтығы мен қисаюы. Көлбеу бағытталған
скважиналардың сапалы бекітілуі оқпанның төменгі қабырғасындағы қатты
фазаның шөгінділерімен, желобтық қазбалармен, каверналармен әрдайым
күрделене түсуімен қиындайды.

Аталған себептер бұрғылау ерітіндісін сапалы ығыстыруға мүмкіндік
бермейді, тіпті центраторларды қолдану бұрғы ерітіндісінің созылған
"қысылған" аймақтарын қалдыра отырып, шегендеу бағанасының скважина
қабырғаларымен жанасуына кепілдік бермейді. Сұйықтың бір бөлігі өткізгіш
жыныстарға сүзулуі және цемент тасының шөгуі 0,07-0,14 мм өлшемді 80%
микрозазорлардың пайда болуына байланысты. Цемент ерітіндісінің жақсы
өткізбейтін қабаттарға қарсы ОЗЦ процесінде колоннаның артындағы
қысымның өзгеруі айтарлықтай әсер етеді.[1]
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2.2.3 Скважинаны цементтеу кезіндегі қиыншылықтар

Егер тампонажды ерітіндінің нақты деңгейге жетпеуі немесе
колонналардың деңгейге түсірілмеуі бекіту кезінде технологиялық
регламенттің бұзылуына байланысты болса, онда қабатаралық ағыстар мен
флюид білінулер скважиналарды бекіту технологиясын өзгертуді және басқа
тампонаждық материалдарды қолдануды, скважиналарды геофизикалық
зерттеу сапасын арттыруды талап етеді.

Асқынуларды талдау көрсеткендей, 38% - ға жуық скважинаның су-
мұнай контактысын –дұрыс анықталмауы салдарынан суланған өнім бар;
29% асқынулар тампонаждық ерітіндінің сіңірілуіне байланысты және соның
салдарынан цемент ерітіндісінің толық көтерілмеуіне байланысты,
қабатаралық ағындарға шамамен 15-25%, флюид білінуі-5% және 5-13%
колонналардың толық түсірілмеуіне байланысты.Колонна сырты кеңістігінің
герметикалығын қалпына келтіру айтарлықтай шығындарды талап етеді.

Мысалы, қабатаралық ағындарды жоюға арналған шығындар
скважинаның өзін салу уақытынан асатын жөндеу жұмыстарының ұзақтығы
кезінде скважина құнының орташа 15% - ын құрайды. Жоғарыда көрсетілген
скважиналарды сапасыз бекітудің барлық себептері олардың ұзақ мерзімді
қызмет атқаруын күрт төмендетеді.Өндірістік тәжірибе көрсеткендей,
скважинаның жұмыс жасау ұзақтылығы Тс=10 жыл болса, шығаруға қол
жетімді қорлардың 75% – ға дейін, Тс= 10 жылдан 20 жылға дейін,болса-25-
50%, ал жасау мерзімі ұзақтығы Тс ≥30 жыл кезінде тек 10-15% жоғалатынын
көрсетеді. Осыған байланысты скважиналарды бекіту сапасы өзекті мәнге
ие.[1]

2.2.4 Кигізбе тізбектерін цементтеу процесін ұйымдастыру

Скважиналарды цементтеу процесін апатсыз жүргізу үшін осы процесті
ұйымдастыруға аса маңызды назар аудару керек.

Цементтеу технологиясы көпжылдық практикалық тәжірибе негізінде
қалыптасты және ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалана отырып
жетілдірілді.

Ұңғыларды 
бекіту кезіндегі 

негізгі асқынулар 
келесі

тампонажды 
ерітіндінің 

нақты деңгейге 
жетпеуі

қабатаралық 
ағындар

флюид білінуі колонналардың деңгейге 
түсірілмеуі
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Қазіргі деңгейде ол цементтеу жұмыстарын орындаудың өңделген
нормалары мен ережелерінің жүйесін, сондай-ақ цементтеу процесін
ұйымдастырудың үлгілік сызбаларын қамтиды.

Әрбір нақты жағдайда цементтеу технологиясы скважина оқпанының
құрылымы мен жай-күйіне, цементтелетін аралықтың ұзақтығына, тау-кен-
геологиялық жағдайларға, техникалық құралдармен жарақтандыру деңгейіне
және осы ауданда цементтеу жұмыстарын жүргізу тәжірибесіне байланысты
нақтыланады.

Скважиналарды цементтеу скважиналарды салудың барлық
кезеңдерінде мұқият назар аударуды талап ететін күрделі инженерлік міндет
болып табылады.

Скважиналарды сапалы цементтеуді қамтамасыз ету скважиналардың
ұзақ мерзімділігін және сусыз өнімді өндіру мерзімін күрт арттыруға
мүмкіндік береді.

Қолданыстағы отандық цементтеу, техника, технологиялық жабдық,
тампонаждық материалдар келесі шарттарды орындау кезінде
скважиналарды сапалы бекітуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді:

•скважиналарды бекітудің технологиялық регламентінің талаптарын
бұлжытпай орындау;

• тампонаждық бригаданың технологиялық тәртібін сақтауы;
•тампонаждық бригаданың жоғары біліктілігі;
• сапалы тампонажды материалдарды пайдалану;
• бекітудің тау-кен-геологиялық жағдайларының толық факторын

ескере отырып, скважиналарды бекіту паспорттарын жасау;
Қолданыстағы техника мен скважиналарды бекіту технологиясымен

цементтеу сапасын келесілермен арттыруға болады:
•скважина оқпанының жай-күйі бойынша нақты геофизикалық

ақпаратты алу және пайдалану;
•кавернаны түзілуді азайту мақсатында бұрғылау процесінде шаю

сұйықтығын дұрыс таңдау;
•буферлік сұйықтықты дұрыс таңдау;
•айдау кезінде құбыр сыртындағы кеңістікте тампонаж ерітіндісі

ағысының турбуленттік режимін қамтамасыз ету;
•цементтеудің барлық кезеңі ішінде цемент ерітіндісінің параметрлерін

қатаң бақылау;
•суда жүзетін шоғырларды және аз қуаттықты су өткізбейтін сазды

бөгеттерді цементтеу кезінде жоғары тиімді селективті-манжетті цементтеуді
пайдалану.

Скважинаны цементтеуді бастамас бұрын цементтеу агрегаттарын,
цемент-араластыру машиналарын ұтымды орналастыру қажет.

Әрбір нақты жағдайда жергілікті жағдайларды (жер бедері, бұрғылау
жабдықтары мен коммуникацияларының орналасуы, су гидранттарының
орналасуы және т. б.) ескеру қажет. Бірақ, бұған қарамастан, кез келген
жағдайда мыналарды сақтау керек.
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1. Цемент-араластырғыш машиналарға кіреберіс жол бөгде заттардан
босатылуы тиіс.

2. Су құйылған ыдыстар немесе кәсіптік су құбырының гидранттары
цемент-араластыру машиналарына тікелей жақын орналасуы тиіс.

3. Машиналар арасында жұмысшылар үшін еркін өту жолы болуы тиіс.
Цемент ерітіндісін айдау басында гидравликалық кедергілерден

туындаған қысымды жеңуге тура келеді. Бұл қысым скважинадағы саз
ерітіндісінің тұтқырлығы мен статикалық кернеуіне байланысты.
Операцияның басында қысым скважинаны жуу соңындағы қысымға тең.
Операцияның басында қысымды төмендету үшін тәжірибеде цемент-
араластыру машиналарын жұмысқа кезекпен қосу қолданылады. Цемент
ерітіндісін айдағаннан кейін құю тығынын іске қосуға жауапты тұлға
тығынды ұстап тұратын цементтеу бастиегінің тоқтатқыштарын бұрады.Осы
уақытта сорғылар мен айдау құбырлары цемент ерітіндісінің қалдықтарынан
тазартылады.

Скважиналарды цементтеуден кейінгі соңғы жұмыстар. Скважина
цементтеліп болғаннан кейін, оны цемент ерітіндісі қатып, тасқа айналатын
мерзімге тыныштықта қалдырады. Цемент ерітінділерінің қатаю мерзімі
геостатикалық температурасы 20-75 0С скважиналарда кондуктор мен
аралық тізбектер үшін 16 сағат, пайдалану тізбектері үшін 24 сағаттан кем
болмауы, ал >75 0С да барлық тізбектер үшін 12 сағаттан кем болмауы тиіс.

Цемент ерітіндісінің қатаю мерзімі кезінде тізбек тәл жүйесінде ілулі
тұрады. Қатаю мерзімі аяқталғаннан кейін, тізбек басындағы цементтеу басы
ағытылып алынады да, скважина сағасында шегендеу тізбектері бірбірімен
байланыстырылады. Шегендеу тізбектерін скважинаға түсіріп,
цементтегеннен кейін ең жауапты операциялардың бірі, скважина сағасын
байланыстыру болып саналады. Шегендеу тізбектерін әр түрлі тізбек
басымен іліп байланыстырады. Ол сонымен қатар, құбыр аралық
кеңістіктерді саңылаусыздандыру қызметін атқарады. Тізбек бастары
скважина конструкциясының төмендегідей түр-өлшемдеріне сәйкес
шығарылады:

- шегендеу тізбектер диаметрі 114, 140, 168 мм және жұмыстық
- қысымы 7,5;12,5 МПа бір тізбекті скважина конструкциясы үшін;

шегендеу тізбектер диаметрі 273х168 және 299х168 мм,
- жұмыстық қысымы 12,5 МПа екі тізбекті скважина конструкциясы

үшін; шегендеу тізбектер диаметрі 377х273х168, 426х273х168,
426х299х168 мм, жұмыстық қысымы 12,5 және 30 МПа үш тізбекті
скважина конструкциясы үшін.

Тереңдігі 5000 м. скважиналарда, бес шегендеу тізбегін іліп
байланыстырушы тізбек басының конструкциясы (155-суретте) көрсетілген.
Төменде шегендеу тізбектері диаметрі мен тізбек басының қысымдары
келтірілген.

Шегендеу тізбектерінің диаметрі, мм     426 351 299 219 168 қысым,
МПа:

жұмыстық…………………     14    14    35 50    70
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сынау ………………………     21   50    70 105 105
Диаметрі 426 мм кондуктор крестовиктің (8) төменгі шетіне бұранда

немесе пісіріп ұстату арқылы ілінеді.
Диаметрі 351 мм аралық шегендеу тізбегі 7- және 8-крестовиктер

арасына орналасқан сына асқышқа ілінеді. Асқыштағы аударма көмегімен
диаметрі 324 мм тізбекті де ұстатуға болады. Диаметрі 299 мм аралық тізбек
тіректік фланцімен бір орнатылған крестовиктегі (7) сына асқышқа ілінеді.
Тиісті аудармаларды қолдана отырып, диаметрі 273 немесе 245 мм
тізбектерді де ілуге болады. Сына асқыш биіктігі 140-150 мм арнайы
плашкалар көмегімен салмағы 3000 кН тізбектерді ұстай алады.

Шегендеу тізбектерін байланыстырушы ОКК типті қондырғы
(156-суретте) көрсетілген. Бұл қондырғылар жұмыстық қысымы 50-70

МПа, төрт тізбекті скважина сағасын байланыстыру үшін қолданылады.
Қондырғы үш тізбек басынан (1, 2 және 3), манифольдтан (13), табаннан (14)
құралған. Крестовик (4) фонтандық арматура қызметін атқарады.

Үш тізбек басының әрқайсысы тұрықтан (12), сына асқыш тораптан
(11), бағыттауыш төлкеден (6) және пакер торабынан тұрады.

Тізбек басын (1) бұранда немесе пісіріп ұстату арқылы кондукторға
орнатады. Әр тұрықта диаметрі белгілі тізбектеуге арналған конусты ойық
жонылған.Тізбек аралық кеңістік арнайы пакер торабымен
саңылаусыздандырылады. Пакер жоғарғы және төменгі ярустардан тұрады.
Пакердің әр ярусы резеңке тығыздауыштар (7,9) мен металл сақиналардан
(8,10) құралады.

Шегендеу тізбектерінің саңылаусыз бекітілуі қысымға тексеріледі. Ол
үшін тізбек ішіндегі басып айдау сұйығы сумен алмастырылып, скважина
сағасында скважинаны игеру кезінде мүмкін болатын қысымнан 10 %
жоғары артық қысым (Роп) түсіріледі. Тексеру қысымы төмендегі берілген
мәндерден төмен болмауы тиіс.

Шегендеу тізбегінің сыртқы диаметрі, мм 377-426 273-351219245 178-
194 168 140-146 114.

Тексеру қысымы, МПа    6       7       8      8,5      10 11      13
Түсірілген қысым 30 мин ішінде Роп> 7 МПа да, 0,5 МПа, ал Роп< 7 МПа

да 0,3 МПа- дан жоғары төмендемесе тізбек саңылаусыз деп саналады.
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1,2,6-8-крестовиктер;байланыстырушы ОКК типті 3- штуцер;4-
вентиль; 5- бұрма; құрылғы 6- жоғары қысымдық ысырма

Сурет 2.2.4.1 Тізбек басы               Сурет 2.2.4.2. Шегендеу тізбектерін

2.2.5 Кигізбе тізбегін цементтеуді есептеу әдісі

Цементтеуді бастамас бұрын мынадай деректерді анықтау қажет:
қажетті құрғақ тампонаж материалының мөлшері, т; тампонаж ерітіндісін
дайындауға арналған сұйықтықтың мөлшері, м3; тампонаж ерітіндісін
қабатқа немесе бағанаға сығуға арналған сұйықтықтың көлемі, м3; тампонаж
ерітіндісін қысу соңындағы қысым, МПа; цементтеу агрегаттарының саны
мен түрі.

Скважинаны цементтеу процесін есептеу үшін мынадай мәліметтер
болуы қажет: скважинаның тереңдігі және перфорациялау аралығы;
пайдалану бағанасының диаметрі және оның артынан цементті көтеру
биіктігі; пайдалану бағанасы туралы техникалық деректер; шоғырдың немесе
сулы объектінің қабаттық қысымы; скважинаға судың түсу сипаты және түсу
орны; скважинаның қабылдағыштығы; кері қайтарымы; кенжардағы
температура; құю (цементтеу) құбырлары бағанасының диаметрі; оларды
түсіру тереңдігі.

Скважинаны цементтеуді есептеу жұмыс өндірісі үшін қажетті
материалдардың (цемент ұнтағының, судың, сатылатын сұйықтықтың)
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мөлшерін анықтау, сорғының немесе цементтеу агрегатының түрін таңдау
мақсатында жүргізіледі.

Құбыр сыртындағы кеңістікте биіктігі hцемент сақинасын жасау және
құбыр іші цементтік бағананың биіктігі h0 қажетті цемент ерітіндісінің
көлемі мынадай формула бойынша анықталады:

Vц.р = 0,785 k [(D2
c – D2

н)h + D2
вh0], м3                      (2.2.5.1)

мұнда Dc-скважинаның диаметрі, м;
Dн-шегендеу құбырдың сыртқы, Dв-ішкі диаметрі диаметрі, м;
k - 1,2-1,3 - цемент ерітіндісінің жоғалуын және оның скважинаны

кеңейтуге арналған қосымша шығынын ескеретін коэффициент.
Цемент ерітіндісін дайындау үшін құрғақ цементтің қажетті мөлшері

                                              (2.2.5.2)

мұндағы γц -құрғақ цементтің үлес салмағы (γц= 3,05-3,2 тс/м3);
γв – судың үлес салмағы, тс/м3; m-су – цемент факторы;k = 1,1-1,15-

цемент ерітіндісін дайындау кезінде құрғақ цементтің жоғалуын ескеретін
коэффициент.

Цемент ерітіндісін дайындауға қажетті судың мөлшері

Vв= Qцm, м3                                                                 (2.2.5.3)

Цемент ерітіндісін сығу үшін сығу сұйықтығын келесі көлемде сору
қажет

Vп.ж= 0,785kжD2в(L-h0), м3                                                     (2.2.5.4)

мұнда L-скважинаның тереңдігі, м;
kж -сұйықтықтың қысылуын ескеретін коэффициент (су үшін kж =1, саз

ерітіндісі үшін kж =1,05 қабылданады)

Цемент ерітіндісін басу үшін қажетті қысым

кгс/см2                              (2.2.5.5)

Бұл жердеγц.р -цемент ерітіндісінің үлес салмағы (γц.р = 1,85 – 1,95
тс/м3); сығылатын сұйықтықтың үлес салмағы.

Скважинаны цементтеуге қажетті уақыт
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, мин                                               (2.2.5.6)

мұнда tвс -көмекші операцияларға цементтеу процесінде жұмсалатын
уақыт (tвс =10-15 мин);Qц.а -цементтеу агрегатының өнімділігі,
м3/мин.Цементтеу ұзақтығы цемент ерітіндісінің ұсталуы басталатын
уақыттың 75% - ынан аспауы тиіс.[6]

2.2.6 Кигізбе тізбектерін цементтеудің сапасын бақылау

Кондукторлар үшін цемент ерітінділерінің қатаю ұзақтығы - 16 сағат,
ал аралық және пайдалану колонналары үшін - 24 сағат.

Әртүрлі цементтеуші қоспалардың (бентонитті, шлак және т.б.) қатаю
ұзақтығы скважинаның оқпанындағы температураны ескере отырып, оларды
алдын ала сынау деректеріне байланысты белгіленеді.

Жоғары температуралы скважиналарды бекіту кезінде ОЗЦ кезеңінде
елеулі қосымша күштің пайда болуының алдын алу үшін колоннаны таль
жүйесіне ілінген түрінде қалдыру ұсынылады.

Салмақ индикатор бойынша 2-3 бөлігіне артқан жағдайда оны
түсіргеннен кейін бекітілген салмаққа дейін түсіру қажет. Салмақ
индикаторының көрсеткіштерін цементтеу аяқталғаннан кейін 10-12 сағат
бойы бақылау керек.Цемент ерітіндісінің ұсталу және қатаю мерзімі
өткеннен кейін скважинаға құбыр сыртындағы кеңістікте цемент
ерітіндісінің көтерілу нақты биіктігін анықтау үшін электротермометр
түсіріледі. Цементтің жоғарғы шекарасы температуралық қисықтың күрт
өзгеруі бойынша анықталады.

Цемент ерітіндісі ұстап және қатқан кезде жылудың ең көп мөлшері
оның қатқанынан кейін 5-10 сағат ішінде бөлінеді, сондықтан цемент
ерітіндісінің көтерілу биіктігін нақты қағу үшін электротермометр
скважинаны цементтеу аяқталғаннан кейін 24 сағат ішінде түсірілуі қажет.

Скважинаны цементтеудің сапасын тексеру шегендеу бағанасынан тыс
цементті көтеру биіктігін анықтау және айналма кеңістікті цементпен
толтыруды бағалау болып табылады.

Ол үшін қолданылады келесі әдістерді қолданады:
Термометриялық әдіс- цемент ерітіндісінің қатаю процесінде

экзотермиялық реакция кезінде температураның өзгеруін тіркеуге
негізделген. Температураның өзгеруі бойынша цементті көтеру биіктігі және
оның құбыр сыртындағы кеңістікте болуы анықталады.

Акустикалық әдіс- шегендеу бағанасында, цемент және жыныс
бойынша таралатын бойлық серпімді толқынның өшуін өлшеуге негізделген.
Колоннада Ак және жыныста Ап т бойлық толқынның амплитудаларын және
бойлық толқынның таралу уақытын тіркейді. Цементтің бағанамен және
жыныспен жақсы байланысы кезінде ең аз амплитудалар және сигналдың
барынша өшуі байқалады. Цемент болмаған кезде бағанадан кері көрініс
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байқалады. Орташа мәндермен ішінара толтырылатын немесе цементті
жыныспен және колоннамен жеткілікті берік емес тіркеумен учаскелер
белгіленеді.

Гамма-гамма-каротаж (ГГК) әдісін қолдану цемент тасы мен саз
ерітіндісінің тығыздығын өлшеуге негізделген. ГГК әдісінің мәні
индикаторлардан кейбір қашықтықта орналасқан көзден шашыраңқы гамма-
сәулеленуді өлшеуден тұрады. Соңғы жылдары скважиналарды цементтеу
сапасын бақылаудың акустикалық әдісі кеңінен қолданылады. Ол цемент
тасымен бекітілмеген шегендеу колоннасының бөлігі акустикалық зондпен
сынау кезінде жоғары сапалы цементтелген колоннамен салыстырғанда
айтарлықтай үлкен амплитудалардың ауытқуымен сипатталады.

Сурет 2.2.6.1Гамма-гамма-каротаж

Сурет 2.2.6.2-зерттеу жұмыстары
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Цемент ерітіндісінің көтерілу биіктігін және скважинаны цементтеу
сапасын анықтағаннан кейін скважина сағасын байлауға кіріседі.

.
Скважина сағасын шегендеу бағанасына байлағаннан кейін шегендеу

құбырларының ішіндегі цемент ерітіндісінің орналасқан жерін анықтау үшін
бұрғылау құбырларындағы желонка немесе шыңдау қашау түсіріледі.

Шегендеу колоннасының ішіндегі цемент ерітіндісінің орналасқан
жерін нақтылағаннан кейін қажет болған жағдайда құю тығындарын,
қатайған цемент ерітіндісінің қалдықтарын және шегендеу колоннасының
төменгі бөлігінің бөлшектерін бұрғылауға кіріседі.Бұрғылау шегендеу
колоннаның ішкі диаметрінен ең қалың қабырғалы құбыр бойынша
санағанда диаметрі 7 мм-ге кем шыңтәрізді арқауланбаған қашаумен
жүргізілуі тиіс. Кері клапан колоннаның зақымданудан сақталуын
қамтамасыз ететін бүйірлік цилиндрлік фрезермен бұрғылануы мүмкін.Егер
тек құю тығындарын, "тоқта" тіреуіш сақинасын және кері клапанға дейін
цемент стаканын бұрғылау болжанса, онда скважинаның сағасын
шығарындыға қарсы арматурамен жабдықтамауға болады. Егер де кері
клапан бұрғыланып, цементтелген бағананың сүзгісі немесе табаны ашылса,
онда сағаны тиісті түрде жабдықтау қажет.[2]

2.2.7 Кигізбе тізбегінің қаттылығын бақылау

Бағаналарды тығыздау тәсілімен герметикалыққа сынау. Бағананы
герметикалыққа престеу тәсілімен сынау кезінде скважина сағасы престеу
бастиегімен және манометрмен жабдықталады.

Сұйықтық қысымды бірқалыпты арттырумен бағанаға айдалады.
Скважина сағасындағы қысым күтілетін ең жоғары сағалық қысымнан 20% -
ға артық болуы тиіс. Колоннаның жекелеген бөліктерін пакердің көмегімен
сығымдау мүмкін. Герметикалығын тексеру сазды ерітіндіні суға
ауыстырғаннан кейін сұйықтықтың құйылуы немесе газ бөлінбеуі тиіс,
сондай-ақ 30 мин бойы қысым 0,5 МПа-дан артық төмендемеуі тиіс.Бағананы
герметикалыққа сынау арнайы актімен ресімделеді.

Егер судың құйылуы немесе газдың бөлінуі байқалмаса, сондай-ақ егер
30 мин сынақ кезінде қысым 7 МПа-дан астам қысыммен нығыздау кезінде

Байланыстардың құрылымдық 
ерекшеліктері арқасында келесі 
мүмкіншілікке қол жеткіземіз:

а) аралық және пайдалану 
бағаналарын сыналарға ілу;

б) бұрғыда байлаудың жекелеген 
элементтерін престеу;

в) құбыраралық кеңістіктегі 
қысымды бақылау
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0,5 МПа-дан артық емес және 7 МПа-дан кем қысыммен нығыздау кезінде
0,3 МПа-дан артық емес төмендетілсе, баған герметикалық болып саналады.
Уақытты есептеу қысым жасалғаннан кейін 5 минуттан кейін басталады.

Барлау скважиналарында колоннаның герметикалығын, егер бұрғылау
ерітіндісінің тығыздығы 1400 кг/м3 кем болса, немесе неғұрлым ауыр
бұрғылау ерітіндісін суға ауыстыра отырып, сұйықтық деңгейінің
төмендеуімен тексереді. Егер 8 сағат ішінде сұйықтық деңгейі 146 - және
168-мм колонналарда 1 м - ден аспайтын және 194-және 219-мм
колонналарда 0,5 м-ден аспайтын көтерілсе (колонна қабырғаларынан
сұйықтық ағуы есебінен деңгейдің бастапқы көтерілуін есептемегенде), баған
сынақтан өтті деп есептеледі.

Шегендеу бағаналарын сынау үшін престеу әдетте цементтеу
агрегатын пайдаланады. Шегендеу бағаналарын герметикалыққа деңгейді
төмендету жолымен сынау үшін арқанда скважинаға түсірілетін
компрессорды немесе желонканы пайдаланады.Герметикалықты сынау
кезінде баған герметикаланбаған болуы мүмкін. Герметикалықты жою
бойынша алғашқы іс-шаралардың бірі-колоннадағы ағып кету орнын
анықтау. Ол үшін сұйықтықтың меншікті кедергісін өлшеу үшін қызмет
ететін резистивиметрмен зерттеулер жүргізіледі.

Колонна ішіндегі біртекті сұйықтықтың электр қарсылығын өлшеуден
кейін ординат осі бойынша түзу сызықпен көрсетілген тең қарсыласу
диаграммасын алады. Колоннадағы деңгейдің төмендеуімен су ағынын
шақыра отырып және кедергіні қайта өлшей отырып, бірінші диаграммадан
ауытқу нүктелері колоннадағы ағу орнымен байланысты басқа диаграмма
алады.Колоннада ағу орны анықталғаннан кейін Н.К.Байбақовтың тәсілі
бойынша қосымша цементтеуді жүргізеді.[9]

2.2.8 Цементтеу кезінде сақталатын қауіпсіздік техникасы

Қауіпсіздік техникасы тұрғысынан, әсіресе, газ скважиналарын бекіту
ең жауапты жұмыстардың бірі болып табылады. Қауіпсіздік техникасы
тұрғысынан шегендеу бағаналарын түсіру ауыр құралды пайдаланумен және
бұрғылау жабдығына жоғары жүктемелердің болуымен сипатталады. Шеген
деу құбырларының бағанасын скважинаға түсірер алдында бұрғылау шебері
мен механик барлық бұрғылау қондырғысының, таль жүйесі мен бағананы
түсіру жөніндегі операцияларды орындауға арналған құралдың
жарамдылығын тексеруі тиіс. Табылған ақаулықтар шегендеу бағанасын
түсіру басталғанға дейін жойылуы тиіс. Шегендеу колоннасын скважинаға
түсіруге бұрғылау шеберінде осы жұмысты жүргізудің бекітілген жоспары
болған жағдайда рұқсат етіледі.

Жұмысшыларға бұрау үшін көтерілетін шегендеу құбырының төменгі
шетінде болуға тыйым салынады.

Скважинаны цементтеу бойынша жұмыстар басталғанға дейін
бұрғылау қондырғысының жанында цементтеу агрегаттарына, цемент
араластырғыш машиналарға және басқа да жабдықтарға арналған алаң
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дайындалуы тиіс.Скважиналарды цементтеу күндізгі уақытта жүргізілуі тиіс.
Скважинаны кешкі және түнгі уақытта мәжбүрлі цементтеу кезінде
агрегаттарды орнатуға арналған алаңдарда кемінде 25 лк жарық болуы тиіс.

Бұдан басқа, әрбір цементтеу агрегатында жеке жарық болуы тиіс.
Скважинаны цементтеу кезінде агрегаттарды, цементтеу бастиегін және
қысымдағы құбырларды жөндеуге тыйым салынады.

Бақылау сұрақтары
1.Кигізбе тізбектерінің құрылысы мен жалғануы?
2.Кигізбе тізбектеріне сипаттама беріңіз?
3. Кигізбе тізбегінің жұмысына қойылатын талаптар?
4. Кигізбе тізбегін скважинаға түсіруге дайындау?
5.Скважинаға кигізбе тізбегін түсіруді ұйымдастыру технологиясы?

Термометриялық әдіспен нені анықтайды ?
7Скважинаны цеметтеуге арналған жабдықтарға нелер жатады ?
8Цементтеудің қандай әдістері бар ?
9Қораптың қызмет ету мерзімі қанша уақытты қамтиды?
10 Қабырғалардың ішектерін іске қосу кезінде қандай жағдай орын

алу мүмкін?
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ТАРАУ ІІІ . БҰРҒЫЛАУ ТІЗБЕГІН ЖӨНДЕУ, МОНТАЖДАУ,
ТАСЫМАЛДАУ

3.1.Бұрғылау қондырғысының элементтерін жөндеу
3.1.1. Бұрғылау қондырғысының элементтері

Бұрғылау қондырғылары. Мұнара көтеру-түсіру операциясын
орындайтын таль жүйесінің элементерін орнықтыру үшін қажет. Мұнаралар
күмбезді және діңгекті болып бөлінеді. Күмбезді мұнараның- үш немесе төрт
тірегі болады, яғни слмақ үш немесе төрт тізбекке түседі және оны тігінен
жинақтайды.

1 — кранблок; 2 —мұнара; 3 —тәл арқан; 4 — таль блогы; 5 —ілмек; 6 — бұрғылау
шығыры; 7— мұнараның қозғалмайтын бөлігі

Сурет 3.1.1.1- Көтеріп түсіру әрекетін жүргізетін мұнара

Бұрғылау 
қондырғысының 

элементтерін 
төмендегі топқа 

бөлеміз

Бұрғылау 
қондырғылары

Күштік берілістер
Бұрғылау 
ерітіндісін 
дайындауға 

арналған блок

Бұрғылау 
сорабының блогы

Бұрғылау 
ерітіндісін 
тазалауға 

арналған блок



188

Діңгекті мұнара- бір немесе екі тіректі болады, яғни салмақ бір немесе
екі тірекке түседі және оны көлденеңінен жинақтап көтереді. Бұрғылауда
қолданылатын мұнаралар қазылу тереңдіктеріне байланысты, егер 4000 м
тереңдікке дейін болса-41 м, ал- 4000 м-ден жоғары болса-57 м-ден жоғары
болады. Пайдалану мұнаралары пайданылған бұрғылау құбырларынан
немесе сораптық компрессорлық құбырлардан жасалады.Пайдалану
мұнараларының биіктігі 22-28 м-ге дейін жетеді.Олардың жүк көтергіштігі
50-75 тоннаға дейін болады. Мұнараның неғұрлым биік болғаны пайдалы,
себебі көтеру-түсіру операциясы кезінде жұмыс өнімді жүреді. Тереңдігі аз
скважиналарда көбіне діңгекті мұнаралар қолданылады. Ондай
көтергіштердің транспорттық базасы тракторлар немесе жүк машинасы
болып табылады. Таль жүйесі- көтеру-түсіру операциясын атқару үшін, яғни
ілгіштегі сораптық компрессорлық құбырлар тізбегін немесе штангалар
тізбегін ұстап тұру үшін қажет. Көтергіштердің таль жүйесі бір-біріне
жабдықтау түрі бойынша ерекшеленеді. Таль жүйесінің құрамына кронблок,
таль бойы, ілмек блогы, ілмек және канат кіреді. Кронблок -таль жүйесінің
қосылмайтын бөлігі, көтеру-түсіру операциясын жүргізу үшін қажет.
Кронблок болат қанқадан, осьтен, бөліктен, оған кигізілген шкивтерден және
көтеру-түсіру операциясы кезінде канат шығуын сақтандыратын қорапшадан
тұрады.

Таль блогы-таль жүйесінің қозғалыстағы бөлшектерінің бірі, ол көтеру-
түсіру операциясына қажет. Таль блогы шкив, білік, ось, мойынтіректер,
сырға, жанындағы қалақшалар және қорғағыш қорапшадан тұрады.
Қорғағыш қорапша қанаттың еркін жүруін қамтамасыз ететін ойықтардан
тұрады. Ілмек блогы-зауытта таль блогы мен ілмектің бір механизм етіп
дайындалған түрі. Ілмек сораптық компрессорлық құбырлар тізбегін немесе
штангалар тізбегін ұстап тұру үшін қажет, ол қозғалмалы, қозғалыссыз
бөлшектерден тұрады. Қозғалмалы бөлшекке ілгіштің өзі жатады және ол
қозғалмайтын бөлшек осіне шпулькамен бекітіледі. Қозғалмайтын бөлшек
сыртқы қорапшадан, стерженьнен, оған кигізілген серіппеден және
мойынтіректерден тұрады. Сонымен бірге, ілмекке ілінген элеватор көтеру-
түсіру операциясы кезінде ілгіштен шығып кетпеуі үшін кілтпен және
стопорлық механизммен қамтамасыз етіледі. Мұнара көтеру-түсіру
операциясын орындайтын таль жүйесінің элементерін орнықтыру үшін
қажет. Мұнаралар күмбезді және діңгекті болып бөлінеді. Таль
арқандарының механикалық қасиеттері бойынша жоғары сапалы және І, ІІ
сапалы деп бөлінеді. Құрылысы бойынша арқандар жалғыз, екі және үш
орамды болады. Арқан сымдарын дайындау үшін жоғары көміртекті
болаттар 50, 55, 60, 65, 70мм, құрамында 0,5-0,8 % маргенці, 0,17-0,37%
кремний, 0,12% хром, 0,12 никелі, 0,15 мыс, фосфоры 0,03-тен жоғары емес
қолданылады.
Таль жүйесі көтеру-түсіру операциясын атқару үшін, яғни ілгіштегі сораптық
компрессорлық құбырлар тізбегін немесе штангалар тізбегін ұстап тұру үшін
қажет. Көтергіштердің таль жүйесі бір-біріне жабдықтау түрі бойынша
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ерекшеленеді. Таль жүйесінің құрамына кронблок, таль бойы, ілмек блогы,
ілмек және канат кіреді.

Бұрғылау сорабының блогы. Бұрғы сораптары   скважинаға қысым
мен жуу сұйығын айдау үшін қолданылады. Бұрғылау жұмыстарында тек
горизонтал, жетекті, поршенді сораптар қолданылады.

жетекті бөлігінің тораптары мен бөлшектері жуу ерітіндісінен
қорғалған болуы және тексеру мен техникалық қызмет көрсетуге қолайлы
болуы керек;

- сораптар жинақты түрде тасмалдауға жабдықталған болуы керек;
- сорап конструкциясы сорапты агрегаттың қозғалтқышының оң және

сол жағына орналасу мүмкіндігі болуы керек;
- сораптардың сенімділігі мен ұзақмерзімділігі олардың экономиялығы

мен пайдалану қауіпсіздігімен сәйкес болуы керек.

Сурет 3.1.1.2- Бұрғылау сорабының блогы

Бұрылау сораптарына 
қойылатын негізгі талаптар:

сораптың қуаты 
ұңғыны және түпкі 

гидравликалық 
қозғалтқыштың жетегін 
жууға жеткілікті болуы 

керек;

жуу сұйығының 
сораптан шығу 
жылдамдығы 
бұрғылауда 
қиындықтар 
тудыратын, 

қосымша 
энергетикалық 

шығындар мен қажу 
салдарынан 
бұзылатын 

инерционды күштер 
мен қысым бүлкілін 

жою үшін тепе-
теңдікті ұстауы 

керек;

сораптар құрамында 
абразивті майлары 

бар тоттануға бейім 
әр түрлі 

тығыздықтағы жуу 
ерітінділерімен 
жұмыс істеуге 

жабдықталған болуы 
керек;

сораптың берілісі ұңғыны 
тиімді жуумен қамтамасыз 
ететіндей шекте реттелген 

болуы керек; 

жуу ерітіндісімен 
жанасатын 

тораптары мен 
бөлшектерінің 

ұзақмерзімділігі 
жеткілікті және істен 

шыққан жағдайда 
оңай және тез 
ауыстыруға 

жабдықталған болуы 
керек;
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Терең бұрғылауда екі әрекетті 2 поршенді сораптар – дуплекс және бір
әрекетті 3 поршенді – тримплекс сораптары қолданады.

Дуплекс сораптарда поршеннің бір жүрісі кезінде сұйықтықты
айдаушы коллекторға айдау және қабылдаушы коллектордан поршень мен
цилиндрлі төлкенің жасайтын аумағына соруы жүрелі.

1,2 – айдаушы клапандар; 3,4 – сорушы
клапандар; 5,6 – сол жақ жəне оң жақ 1 - айдаушы клапан;

2 – сорушы клапан; 3 аумақтар; 7 – шток поршень; 4 -шток;
5 - жұмыс камерасы

Сурет 3.1.1 .3- «Дуплекс» сорабының жұмыс істеу «Тримплекс»
сорабының жұмыс істеу сұлбасы сұлбасы

Сурет 3.1.1 .4- «Дуплекс» сорабы
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Дуплекс сораптарының жұмыс істеу принципі келесідей: поршеннің
оңнан сол жаққа клапан 4 арқылы қозғалысы кезінде оу жақтағы аумаққа
сұйықтың сорылуы болады және бір уақытта клапан 1 арқылы сол жақтағы
аумақтан сұйықтықтың айдаушы колллекторға айдалуы болады. Кейін қарай
жүрісі кезінде клапандар 1 және 4 жабылып, 2 мен 3 клапандары ашылады,
солар арқылы сұйықтықты сору және айдау болады.

6 аумағынан айдағыш манифлоьдке берілетін сұйықтық мөлшері 5
аумағынан берілетінге қарағанда поршень штогының көлеміне кіші (V1>V2),
сондықтан сұйықтықтың біркелкі берілуі болмайды. Біркелкілікті ұстап тұру
үшін сораптың айдаушы коллекторында пневмокомпенсатор орналасқан.

Дуплекс сораптарында әрбір «төлке-поршень» цилиндрлі жұбына 4
клпан орнатылады, олардың екеуі сорушы және екеуі айдаушы.

Тримплекс сораптарында поршеньнің бір жүрісі кезінде соуршы
коллектордан сору немесе айдаушы коллекторға айдау жүзеге асады.
Дуплекс сораптарынан айырмашылығы триплекс сораптары манифольдке
сұйықтықты тек бір жұмыс камерасынан 5 айдайды және әрбір цилиндрлі
жұпта бір айдашы және екі сорушы клпан болады. Сонымен қатар поршеннің
3 құрылымы дуплекс сорабының поршендерінен айрықша, штокты 4
тығыздаушы түйін болмайды, сондықтан триплекс сораптарының штоктары
дуплекске қарағанда тозуға аз ұшырайды.

Триплекс сораптарының жоғарғы тезжүргіштігіне байланысты тіреу
сораптарын қолдану, жетекші бөлікке қызмет көрсету сапасын жақсарту,
сонымен қатар поршень-цилиндрлі төлке жұбының құрылымын, ең бастысы
клапанды түйіндердің құрылмын жақсарту керек болды.
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масса мен габаритті өлшемдер 
1,4-1,5 есеге;

біркелкі берілмеу 2 есе, 
қысымдыкі 5-6 есеге;

алмастырылатын бөлшектер 
1,3-1,4 есе, ал олардың 
массасы 1,5-2,5 есеге.
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Осыларға байланысты соңғы жылдары бұрғылаудың триплекс
сораптарына көшірілуі байқалады. Өндіріс көлемінің кеңеюі мен
құрылымдардың жетілдірілуі триплекс сораптарының бағасының
төмендеуіне алып келді. Сондықтан триплекс сораптары дуплекс сораптарын
біртіндеп ығыстыруда. Отандық және шет елдік өндірістегі тримпелкс
бұрғылау сораптарының гидравликалық бөліктері үлкен айырмашылыққа ие.

Бұрғылау сораптарының құрылғысы
Бұрғылау сорабы І гидравликалық блоктан және пісірілген рамада

орналасқан ІІ жетекші блоктан тұрады.

Дуплекс сораптарында гидравликалық бөлік жетекші блоктын
станинасымен шпилькалар 7 арқылы қосылған екі гидроқораптан 2 тұрады.
Гидроқораптар өзара қабылдаушы 1 және айдағыш 2 коллеторларымен
жалғанады. Гидроқораптар цилиндрлі төлкелерге арналған жазық ойықтары
және айдаушы клпандарға арналған тік ұялары бар көміртекті болаттан
құймалар болып келеді.

Жалпы клапан үсті аумақ 4 арқылы айдалатын сұйықтық пошеньді
және штокты камералардан айдағыш коллекторға 3 бағытталады.

Сораптың сорушы және айдашы клапандары өзара алмастырыла алады.
Айдағыш коллекторда пневматикалық компенсатор орналасады.
Қабылдаушы коллектор сорушы клапандармен бірге гидроқораптың
жақтаулы кірмелеріне жалғанады. Жуушы сұйықтықтың қозғалысына
қатысты клапандарды бір секцияда бірінің үстіне бірін осьтес етіп
орналастырған сұлба ең жақсы болып табылады. Ол тура ағуды,
гидравликалық кедергінің ең аз мөлшерін, өлу аумақтың ең кіші көлемін
қамтамасыз етеді.

Бұрғылау 
сорабының 

гидравликал
ық бөлігі 

Тұрқылыға 
жататындар

алмасты
рылаты
ндарға 

жататын
дар

цилиндрлі 
төлкелер

қақпақтары 
бар 

гидроқорапт
ар

айдағыш 
және 

қабылдауш
ы коллектор

поршеньдер

сорушы 
және 

айдаушы 
клапандар

қозғалмалы 
және 

қозғалмайт
ын 

бөліктердің 
тығыздағы

штары
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Сурет 3.1.1.2 -«Дуплекс» бұрғылау сорабының құрылымы

1-

қабылдаушы коллектор; 2-гидроқорап (екеу); 3-айдағыш коллектор; 4-
клапан үсті аумағы; 5-айдағыш клапандар; 6-станина;7-шпилькалар;8-
контрбұранда; 9-шағылдырғыш диск; 10-ысырма штогі;11-поршень

штогі;12-цилиндрлі төлке;

Сурет 3.1.1.3 -Қос әсерлі бұрғылау сорабының гидравликалық блогі

Қабылдаушы және айдағыш коллекторлар құймалы немесе
пірілмеліқұймалы болат құрылымға ие және манифольдтің айдаушы келте
құбырын жалғайды. Цилиндрлі төлкелер бұрғылау сораптарының
габариттері және металл сыйымдылығы бойынша ең ірі ауыстырылатын
бөлшегі болып табылады. Олардың құрылымдық жасалуы, ұзындығы,
сыртқы және ішкі диаметрлері салалық стандарттармен регламенттеледі.

Поршень цилиндрлі төлкенің тесігін тығыз жабады, және ось
бағытымен қозғала отырып, айдалатын сұйықтыққа артық қысымды береді.
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Бұрғыла сораптарының поршеньдері резеңкелі-металды құрылымға ие және
болат өзек пен резеңкелі өздігінен тығыздалатын манжеттерден тұрады.
Өзектер поршеньді штокпен қосатын конусты немесе цилиндрлі тесіктермен
жабдықталған.

1-болат өзек;2-ішкі тығыздағыш;3-шайба; 4-суытушы майлаушы
сұйықтық-тың поршеньмен төлкенің арасына түсуі үшін доға тəріздес

шықпалары бар тығыздаушы манжет
Сурет 3.1.1.3 -Тримплекс сорабының поршені

Цилиндрлі төлкелерді негізінен феррохромды құймадан ортадан тепкіш
құюдан жасайды. Сонымен қатар, брлық шлак пен газ көпршіктері
толығымен жіберілуге түсуі керек. Олай болмағанда төлкенін тозуы
тездетеді. Төлкелердің ортақ сипаттық белгісі олардың жұмыс бетінің
жоғары беріктігі болып табылады. Олардың беті коррозия қаупі жоғары
аймақтарда арнайы қабатпен жабылады.

Сурет 3.1.1.4- Бұрғылау сорабының цилиндрлі төлкесі
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Бұрғылау сорабының сорушы және айдаушы клапандары өзара
алмастырылады және олар серіппе 11, қақпақ 8, тіреу винтпен бірге
клапанды қорапты 9 құрайтын тәрелке тоқымынан 4 бірге тұрады. Клапанды
қораптың қосылатын өлшемдері ОСТ-26-02-1129-75 регламенттеледі.
Клапанның тоқымы мен тәрелкесі 45˚ немесе 60˚ конусты бұрышы болады,
беттің кедірбұдырлығы R =1,25 мкм жоғары емес және беріктігі HRC 48 – 50
төмен емес.

1-бұранда;2-қақпақ;3-винт;4-манжет;5-тіреу сақинасы;6,8-
цилиндрлі төлкенің тығыздағыш манжеттері; 7-аралық төлке; 9-

айырғыш сақиналар; 10-цилиндрлі төлке;11- айырғыш стакан; 12-төлке;
13-қосымша манжет; 14-фланецті төлке; 15-шпилькалар.

Сурет 3.1.1.5- Бұрғылау сорабының бекіту және тығыздау түйіні

Клапанды көтеру биіктігі жуу сұйықтығының тығыздығы мен газға
қаныққандығына, сораптың берілісіне байланысты және клапан
қақпағындағы жоғарғы бағыттаушшы штоктың тәрелкесінің беттік егелуінің
тереңдігімен шектеледі.

Клапанның жұмысына серіппенің дұрыс таңдалуы үлкен әсер етеді. Ол
сораптың жүрісі кезінде көтерілу биіктігіне әсер етеді. Поршенді сораптың
жылдамжүрісінің өсуіне байланысты оның серіппелер биік болуы керек.
Айдағыш клапандағы серіппенің қатаңдығының азаюы цилиндрдің ПӘК-ін
3%-ға азайтады. Серіппе клапанның көтерілу биіктігін қуыстағы сұйықтық
қозғалысының жалдамдығы 8-10 м/с аспаған кезде шектеу және тәрелкенің
клапан тоқымына тәрелке астындағы суды жоғарыдағы қысым төмендегіден
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үлкен болатындай етіп ығыстырып, 0,43 м/с отырғызылу жылдамдығымен
түсіруі керек.

Жетекші блок трансмиссионды біліктен, түбірлі біліктен және шатунды
механизмнен тұрады. Трансмиссионды білік айналдыру моментін сораптың
түбірлі білігіне беру үшін арналған және ұштары сораптың жетегінде
таңдалған беріліске байланысты сыналы-белбеулі шкив немесе шынжырлы
дөңгелекті орнатуда қолданылады. Құрауды және бұзуды оңайлату үшін
шкивтердің бұрандалармен тартылатын бөлінген ступицасы бар.
консольдерге түсірілетін жүктемелер әсерінен иілулердің себебінен
қисаюдың болуы мүмкіндігінен, сонымен қатар технологиялық қателерге
байланысты трансмиссия білігін сфералы екі қатарлы мойынтіректерге
орнатады.

Эксцентрлі түбірлі білік құрамалы құрылымға ие. Тісті дөңгелектің дәл
остік фиксациясы үшін түбірлі білік станинаның ойықтары мен сораптың
қақпағында орналасқан өтпелі гильзаларға отырғызылған жұпталған конусты
радиалды-тіреу мойынтіректеріне тіреледі. Мойынтіректердің сыртқы
сақиналары көлденең қозғалмауы үшін гильзаның шеттеріне бұрандамен
бекітілген қақпақтармен ұсталады. Мойынтіректердің сыртқы
сақиналарының тартылуы қақпақ пен гильза бетінің арасына орантылған
өлшемді төсемелермен реттеледі. Мойынтіректердің ішкі сақианлары
біліктің шеттеріне бұрандамен бекітілетін шайбамен тартылады. Біліктің
осьтік орны гильзаның станинаның ойықтары мен сораптың қақпағына
тірелетін сыртқы сақиналы шықпалары арқылы фиксацияланады.

1-роликті мойынтірек;2,10,13-үш эксцентрик;3-стакан;4,6-
мойынтіректер;5- тура (түбірлі) білік;7-трасмиссионды білік;8-

шестерня;9-сақиналы секторлар;11-тісті тəж;
12-құймалы шеңбер; 14-шатун мойынының қанатшалары.

Сурет 3.1.1.6-Бұрғылау сорабының трансмиссионды бөлігі
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Кесте3.1.1.1-Ресейде жасалған бұрғылау сораптарының негізгі техникалық
сипаттамалары

Параметрлер БрН-1 НБТ600 У8-
6МА2

У8-
7МА2 УНБТ800 УНБТ950 УНБТ

1180
Сораптың қуаты, кВт 365 600 585 850 800 950 1180

Сораптың пайдалы қуаты,
кВт 330 540 500 710 .720 855 1160

Поршень саны 2 3 2 3 3 3 3
1 мин поршеннің қос

жүрісінің максимал саны 72 135 66 66 135 125 125

Поршень жүрісі, мм 300 250 400 400 250 290 290
Цилиндрлі төлкелердің
ішкі диаметрі, мм: -

ең үлкені-
ең кішісі

180
130

180
120

200
130

200
140

180
130

180
140

180
140

Беріліс, дм3/с:
- ең үлкені
- ең кішісі

34,8
16,4

42,9
19,1

50,9
18,9

50,9
22,7

41,4
22,4

46,0
28,8

460
28,8

Қысым, МПа:
- ең жоғарғы
- ең төменгі

9,8
20

11,3
25

9,6
25

14,2
32

17
32

19
32

24
40

Трансмиссиялы біліктің
максимал айналу жиілігі,

айн/мин
330 425 325 337 412 566 566

Поршень штогінің
диаметрі,мм 65 65 80 80 70 60 60

Сорап өлшемдері, мм :
- ұзындығы

- ені
- биіктігі

4160
2430
2710

4460
2720
1640

5000
3000
3240

5340
3340
3400

4470
2980
2200

5550
3250
3250

55
5400
3400

Шкивпен бірге сораптың
массасы, тн 13,2 19 27,7 37,3 22,4 22,7 23,5

Шатун түбірлі біліктен қозғалысты ысырмаға береді және көміртекті
болат маркісінен құйылған немесе қапталған үлкен және кіші мойындары
қарама-қарсы орналасқан өзек болып келеді. Шатунның кіші мойыны
ысырманың білікшесімен инелі мойынтірекпен жалғанады. Поршень
жүрісінің ұзындығының аздығына байланысты бір әсерлі сораптың
эксцентрик диаметрі мен шатунының ұзындығы қос әсерлі сораптыкіне
қарағанда кіші болады. Жетекші блоктың қозғалмалы бөлшектері мен
түйіндері май сорабы және май ваннасына түсіру арқылы майланады.
Шатунның кіші мойыны ысырма тұрқысымен көрші ысырманың білікшесі
арқылы жалғанады.



198

Сурет 3.1.1.7-НБТ-600 бұрғылау сорабының жалпы көрінісі

Ысырма болат тұрқыдан және шойын қаптамалардан тұрады.Сораптың
станинасы сораптың май ваннасынан айналмалы тісті дөңгелектерден
шашырайтын май жиналтын майұстағышпен жабдықталған. Майұстағыштан
май радилды және бойлы арналар арқылы қаптамалардың үйкелетін беттері
мен ысырманың білікшесіне қарай ағады.
Пневмокомпенсаторлар. Пневмокомпенсаторлар сораптағы поршеньдердің
жылдамдықтарының әрт үрліліген байланысты сұйықтың әркелкі берілуі
тербелістен туатын қысым пульсациясын теңестіру үшін арналған.
Пневмокомпенсатор сығылған ауа немесе азотпен толтырылған жабық ыдыс
болып келеді. Сұйықты беру кезінде газдың көлемі азайып, нәтижесінде
газдың бастапқы қысымы сораптың жұмыс қысымына дейін өседі. Сораптың
жұмыс кезінде пневмокомпенсатордағы газ көлемі периодты түрде сорап
берілісінің бір қосжүрісі кезіндегі аралықта ауысып отырады.

Пневмокомпенсаторлардың бітеулі типтегі диафрагмалы, шар тәріздес
(сфералы), пошенді түрлері сериялы өндірісте шығыралады.

1-вентиль; 2-қақпақтың металл тұрқысы;3-ауалы қақпақ;4-
сақтандырушы клапан;5-тұрқы;6-қақпақша;7-жоғарғы қысым шлангісі

Сурет 3.1.1.8-Бітеулі типті пневмокомпенсатор
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Тұрқыда үстінен резеңке баллон киілетін үш перфорацияланған
құбыры болады. әрбір қақпақтың ауалық бөлігі 17 дм3. Сығылған ауаны
шығару үшін қақпақтың жоғарғы жағында тығындар болады. Әрбір
қақпақтың тұрқысында манометрі бар ветиль болады. осы құрылғылар
арқылы қақпақтар газбен толтырылады. Қақпақтың аумағына оны
толтырмастан бұрын 100-150 см3 су құяды. Бұл қақапақ аумағының сенімді
саңылаусыздануын қамтамасыз етеді.

Сурет 3.1.1.9 – Пневмокомпенсатор

1-айдағыш коллектордыңфланеці; 2-штуцер;3-вентиль;4-
манометр; 5-қақпақ;6-диск;7-диафрагма;8-метал шайба; 9-тұрқы;

10-шпилькалар.
Сурет 3.1.1.9- Шартәріздес диафрагмалы пневмокомпенсатор
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Диафрагмалы пневмокомпенсаторлар бұрғылау тәжірибесінде кеңінен
қолданылады. Бұрғылау сораптарында ПК-70-250 және ПК-70-320
диафрагмалы пневмокомпенсаторлары қолданылады. Олардың көлемі
сәйкесінше 70 дм3, және қысымдары 25 және 32 МПа құрайды.

Күштік берілістер. Жетектің күштік берілістері қозғалтқышты жұмыс
машинасымен қосу және олардың жылдамдықтары мен айналу моменттерін
сәйкестендіру үшін арналған. БҚ жетектерінде мехникалық,
гидродинамикалық және электрлі жетектер қолданылады.

Сурет 3.1.1.10- Шинно-пневматикалы муфта

Механикалық жетектер гидродинамикалық (гидротрансформаторлар и
гидромуфталар) және электрлі (электромагнитті муфталар) жетектермен
бірге жұмыс істеп, сәйкесінше гидромеханикалық және электромеханикалық
жетектерді құрайды.

Муфталар пневмокамералы және көп камералы болады.Шинно-
пневматикалы муфта арасында фрикционды саптамалары 4 бар
пневматикалық баллондары орналасқан концентрлі орналасқан шеңберден 1
және шкивтен 2 тұрады. Баллонның сыртқы беті шеңберге қатты бекітіледі.
Баллонда ішкі кеңістікке ауа беру үшін арналған бір немесе екі ниппелі
болады. Ниппельге ауа ұршықтар арқылы беріледі. Пневматикалық
баллондарға ауа берген кезде, олар кеңейіп, фрикционды саптамаларды
шкивке тақайды.

Ретинанс немесе басқа да фрикционды материалдардан жасалған
саптамалар шеңбер мен шкивті сыналап, айналу моментін бірінен келесіге
берілуін қамтамасыз етеді. mД

Қысушы шинно-пенвматикалық муфтаның ілініс моменті:
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                       М = (Р – Рцб)µД/ 2                                            (3.1.1.1)

мұнда Р – ауамен толтырылғандағы баллонның тудыратын радиалды
күші;

Рцб – шкивтен колодкаларды айыратын ортадан тепкіш күш;
Д – шкивтің сыртқы диаметрі;
µ – үйкеліс коэффициенті.
Радиалды күш:

                       Р = (Р – Р0) F                                                      (3.1.1.2)

Мұндағы: Р – баллондағы қысым;
Р0 – шкив пен тежегіш сапталардың арасындағы қуысты таңдауға қажет
қысым        (Р0 = 0,03÷ 0,05) МПа;
F – баллонның сақиналы бетінің ауданы.
Фрикционды саптамаларды айыратын ортадан тепкіш күш

                     Рцб = mV/R= 0,005 mДn2                                                       (3.1.1.3)

мұнда, m – фрикционды саптамалар мен шкивтен ажыратылатын
бөлшектердің массасы;

V – қысылатын бөлшектердің ауырлық центрінің шеңберлік
жылдамдығы;

R – баллонның ажыратылатын бөлігінің ауырлық центрінен айналу
осіне дейінгі арақашықтық; n – муфтаның айналу жиілігі, айн/мин.

Сонда: М = [(Р – Р0) F – 0,005 mДn2] µД÷2                                (3.1.1.4)

Тежеу режимінде n = 0 болғанда:     М0 = (Р – Р0) FµД÷ 2           (3.1.1.5)
(Р – Р0) F = 0,005 mДn2 болғанда, шекті муфтаның моменті = 0.

Сонымен:
n кр = �(Р − Р0 )F

0,005mД
                                             (3.1.1.6)

Айналу жиілігінің муфтаның ілініс моментіне әсерінен
момент коэффициентін табады:
Км = Мn/М0

мұнда Мп – n айналу жиілігі кезіндегі момент.
Тежеу режимінде n = 0 болғанда, муфтамен берілетін қуат = 0
Айналу жиілігінің номинал мәні максимал берілетін қуатқа сәйкес
nп ~ 0,6 nпр Мн ~ 0,65 М0.
Муфтаның айналу жиілігінің берілетін қуат мәніне әсерінен қуат

коэффициенті табылады.
                          kN = Nn/Nmax,                                                 (3.1.1.7)

мұнда Nn – n жиілігі кезінде берілетін қуат;
Nmax – номинал жиілікте берілетін максимал қуат.
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Осылайша, шинно-пневматикалық мутфаларды жүктеме кезіндегі
айналу жиілігі 0,7 nпр аспайтындай етіп таңдалады.

n ары қарай өсірген кезде, муфта жұмсының тұрақсыздығы байқалады.
Осылайша, муфтаны ілініс қорына негізделе таңдайды:

S= M 0 × Kn³[S] немесеS= Nmax× KN³[S],
MвN                                                                                                (3.1.1.8)

Мұнда Мвр–жұмыс жүктемесінен айналу моменті; N – муфтамен
берілетін момент. Ілініс қорының шамадан тыс болуы кезінде машинаны
жіберу процесі барысында үлкен динамикалық жүктемелер болады. Ілініс
коэффициентінің жетіспеушілігі болғанда муфтаның сырғанауымен тозуы
болады.

Беріктікқоры: тыныш жүрісті муфталар үшін   (m = 50 ¸ 700 об/мин) =
1; тез жүрісті муфталар үшін         (m = 700 ¸ 1500 об/мин) = 1,6

Қуат және момент коэффициенттерінің параметрлерін графиктер және
басқада параметрлер бойынша анықталады.

Бұрғылау ерітіндісін дайындауға арналған блок. Бұрғылау
ерітінділерін дайындау және өңдеу құрылғылары әсер ету принципі бойынша
механикалық және гидравликалық болып бөлінеді. Механикалыққа:
- сазалмастырғыш (МГ2-4, Г2-П-2);
- фрезерлі-ағынды диірмендер (ФСМ-3, ФСМ-7) жатады.

Гидравликалықтарға:
      – гидроэжекторлы араластырғыштар (БПР);
- эжекторлы-гидромоторлы араластыру құрылғылары (УПР-Р-2);
- гидравликалық араластырғыштар(ГДМ-1);
- -гидравликалық диспергаторлар (ДГ-1).

Сурет 3.1.1.11- Бұрғылау ерітіндісін дайындауға арналған блок

Ұнтауқ тәріздес материалдарды (саз, барит және т.б.) қолданудың
өсуіне байланысты соңғы жылдары гидравликалық құрылғылар кең тарала
бастады. Механикалықтарға қарағанда олардың өнімділігі жоғары, бұрғылау
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ерітінділерінің сапасын қаматамасыз етеді және материалдардың шығынын
үнемдейді.

Механикалық араластырғыштар. Сазараластырғыш қалақшалары
сыналы-белбеулі беріліс арқылы электроқозғалтқыштан қозғалысқа келетін
екі білік орналасқан жабық сыйымдылық болып келеді.

1– тұрқы; 2 – біліктер; 3 – қалақшалар; 4 – белбеулі беріліс; 5 – эл. жетек
Сурет 3.1.1.12-Механикалық араластырғыштар

Фрезерлі-ағынды диірмен (ФАД) келесі негізгі бөлшектерден тұрады:
ротор, қабылдаушы бункер, сақтандырушы шарнирлі тақта,
диспергацияланатын рифтелген тақта, қармағыш және дайын суспензияны
бұру үшін арналған тор.

ФСМ-3 техникалық сипаттамасы:
Түйіршікті саздың өнімділігі, т/ч                          10 – 12
Түйіршікті ұнтақтың өнімділігі, т/ч                       20 – 25
Ауырлатқыштың өнімділігі (барит), т/ч              30 – 35
Ротор диаметрі, мм                                                400
Ротордың айналу жиілігі, айн/мин                        500
Салмағы, тн                                                              1,4
Гидравликалық араластырғыштар
Гидроэжекторлы араластырғыш (ГДМ-1) ағынды аппарат болып

табылады, ол келтіретін құбыры бар бункерден, шлангтен, ағынды
аппараттан (суды әкелетін құбыры бар соплодан, диффузоры бар алмастыру
камерасынан) тұрады.

Келесі ретте жұмыс істейді: 4 МПа қысыммен БС сұйықтықты соплоға
айдайды, одан ағын жоғары жылдамдықпен шығып, алмастыру камерасында
қысым төмендеп, бункерден шланг арқылы ұнтақ тәріздес материал сорылып
сұйықтықпен әкетіледі. Диффузордан өткенде аралсқан ағынның
жалдамдығы төмендейді, ал қысым артады, сөйтіп ерітінді циркуляциялы
жүйеге түседі. Араласудың бір циклында ерітіндінің тығыздығы 0,3-0,35

2
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г/см3 артады. ГДМ-1 ПӘК-і төмен болғанымен, жұмыста үлкен сенімділікке
ие.

Ерітіндіні дайындау блогі (БПР). Циркуляциялы жүйеге БПР-70
немесе БПР-40 қосады. 70 және 40 – сыйымдылықтардың көлемі (35 х 2)
және (20 х 2) м3. Оар өзара силостардың құрылымымен ерекшеленеді. БПР-
40 – телескопты, БПР-70 – тұтасметалды.

БПР келесідей жұмыс істейді: жасалатын разрядталуың нәтижесінде
сору камерасына бункерден 1 шланг 7 арқылы ұнтақтәріздес материал
сорылады, ол ары қарай сұйықтықпен коникалы айырылатын диффузорға
әкетіледі. Диффузорды өткеннен кейін ағынның жылдамдығы азаяды, ал
қысым өседі. Келте құбыр 10 арқылы алынған ерітінді циркуляциялы
жүйенің қабылдаушы сыйымдылығына келіп ағылады. Шығарылатын
гидроэжекционды араластырғыш 9 келесі ретпен жұмыс істейді: сұйықтық
құбыр 12 арқылы араластырғыштың соплосына 11 айдалады, ол өз кезегінде
сазды ұнтақтармен жұмыс жасайтын диаметрі 30 мм және
ауырлатқыштармен жұмыс жасайтын диаметрі 20 мм штуцерлермен
жабдықталған.

Бұрғылау сұйықтығының қысымы 4 МПа, сопло диаметрі сазды
ұнтақтар үшін 30 мм, ауырлатқыштар үшін 20 мм, араластыру кезінде
ерітінді тығыздығы 0,3 ¸ 0,35 г/см3 артады. Бұл араластырғышта қозғалмалы
бөлшектері жоқ. Сазды ұнтақтар бункерге аэраторлармен айдалады.
Ауырлатқыштар құйғышқа түсіріледі. Барлық желілердің реттегіш
құрылғысы бар.

Гидравликалық диспергатор ДГ. Бұрғылау ерітіндісінің қатты және
сұйық фазаларын ұсақтау үшін гидравликалық диспергаторлар қолданылады.
Ол камерадан, доғатәріздес кіруші құбырдан және ағу келте құбырынан
тұрады. Кіру құбырының ұштарында қатты құймалардан саптамалар
орнатылған. Ертіндінің қарама қарсы ағындары гидродинамикалық
кавитацияны жасап, ультрадыбысты тербелістер қатты және сұйық
фазаларды диспергациялайды.

Сурет 3.1.1.12 Ерітіндіні дайындау блогінің сұлбасы (БПР)
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Саптамалар металлокерамикалық материалдардан ауыстырылатын
болып жасалады. Саптамалардың диаметрін БС берілісіне байланысты
таңдайды.

ДГ-1Техникалық сипаттамалары
Жұмыстық қысым, МПа 12 ¸ 15
Бұрғылау ерітіндісінің берілісі, м3/ч 15 ¸ 20
масса, кг             76
Æ саптама       9-дан 16 мм -ге дейін.
Араластырғыштар. Бұрғылау ерітінділерін сақтауға арналған

қабылдаушы сыйымдылықтарда араластырғыштар орнатылады.
Гидравликалық араластырғыштар гидромонитор секілді жұмыс істейді.

Ертінді сорап арқылы гидравликалық араластырғыштың қабылдаушы келте
құбырына 1 келеді. Одан ерітінді құлыпты типті шарикті мойынтіректерде
айналатын оқпанға түседі. Қабылдаушы келте құбыр мен оқпан арасында
тығыздағыштар орнатылған. Олар ағу мен ерітіндінің мойынтіректерге
түсуін болдырмайды. Оқпанның соңында салмалы бұранданың 3 көмегімен
жылдамдықты арттыру, әсер ету мен ағынның ұру күшінің алыстығын
арттыру үшін саптама 4 орнатылады.

Турбиналы-пропеллерлі араластырғышы бар механикалық
араластырғыш мотор-редуктордан, біліктен, сыйымдылықтың жоғарғы
алаңына бұрандалармен бекітілетін рамада орнатылатын
араластырғыштардан тұрады. Араластырғыш сыймдылықтың түбінен
шамалы арақашықтықта орналасқан. Айналу кезінде бұрғылау ерітіндісін
араластыратын және ауырлатқыштардың тұнбалануына қарсы болатын
ағындартудырады.

Гидравликалық араластырғыш                   Механикалық араластырғыш\

Сурет 3.1.1.13Бұрғылау сұйықтығын тазалау блогы
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Бұрғылау ерiтiндiнiң шламнан тазалау үшiн әр түрлi механикалық
құрылымдардың кешенiн қолданады: дiрiлдi елеуiштер, (құм және балшық
тазалағыштар) гидроцикл шлам бөлгiштерi, сепараторлар, центрифуга.
Бұның барлығы механикалық құрылымдардың циркуляциялық жүйенiң
құрамында қатал тiзбекте бекiтiлуi керек. Жуу сұйықтығының өтулерi бұл
схемада келесi технологиялық тiркеске сәйкес келуi керек: скважина - газдық
айырғыш - (дiрiлдi елеуiш ) шламнан дөрекi тазарту блогы - (құм және
балшық тазалағыштар, сепаратор) шламнан нәзiк тазартуды дегазатор -
құрамын реттеу блогы және (центрифуга, гидроцикл бөлгiшi) қатты фазаны
құрам - бұрғылау үрлегiштер - скважина. Бұрғылау ерiтiндiдегi газ жоқ
болғанда газсыздандыруды баспалдақтардан шығарады; сепараторлар,
бөлгiштер және центрифугаларды қолданбайтын ауырламай ерiтiндiнiң
қолдануында; ауырлатылған бұрғылау ерiтiндiнiң тазартуының жанында
(құм және балшық тазалағыштар) гидроцикл шлам бөлгiштерiмен әдетте
пайдаланбайды. Сайып келгенде, шламнан жабдық және бұрғылау
ерiтiндiнiң тазартуын технологияның таңдауы бұрғылаудың нақты
шарттарына тұрақтануы керек. Мұнай және газды скважиналардың мұнай-газ
өндiрушi аудандардың көпшiлiгiндегi бұрғылау ауырламай булармен жуумен
апарады - тығыздықпен ерiтiндiлермен 1, 25 г/см3ке дейiн бұрғылау
ерiтiндiлердiң тазартулары үшiн үш баспалдақты жүйенi қолданылады. Бұл
жүйе бойынша (7.1- сурет) ауырламай бұрғылау ерiтiндiнi тазарту
технология гидроцикл шлам бөлгiштерiне дiрiлдi елеуiште және бөлiмше
нәзiк тазартуға дөрекi тазартуға бiртiндеп операцияларының қатары болады.
Бұрғылау ерiтiндi дiрiлдi елеуiштегi дөрекi тазартуға бiрiншi баспалдақта 2
1ден скважинадан шығатын есiктен кейiн душар болады және
сыйымдылықта 10 жиналады.

1 - скважина; 2 - дiрiлдi елеуiш; 3, 5 - үрлегiштер; 4 - бөлгiш;
6 - балшық тазалағыш; 7-бұрғылау сорабы; 8-қабылдау сыйымдылығы;

9, 10 – сыйымдылықтар

Сурет 3.1.1.14 -Ауырлатылған бұрғылау ерiтiндiнi үш баспалдақты
тазарту схемасы
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1 - дiрiлдеткiш; 2 - қабылдағыш; 3 - негiз; 4 - поддон;
5 - бəсеңдеткiштер; 6 - дiрiлдейтiн рама; 7 – тор

Сурет 3.1.1.15ВС-шы дiрiлдi елеуiш

Гидростатикалық ОП-ға арналған параметрлерШартты өту байқау
қысымы, МПа, Рр болғанда

Сағалық бөліктің ОП, мм                    14        21       35       70       105
350-ге дейін (қосқанда) 2,0Рр 1,5 Рр
3501,5-тен көп болғанда Рр             2,0Рр 1,5 Рр
Көтеру-түсіру операциялары кезіндегі қысымның тербелуі бұрғылау

бағанасының және скважина қабырғасының арасындағы саңылауға
байланысты болғандықтан бұрғылау бағанасының төменгі бөлігіндегі аз
саңылаулы компоновкаларды пайдаланбаған жөн.

Бұрғылау құбырларының тізбегін орнатылу ГТН-іне сәйкес бұрғылау
ерітіндісінің скважинаның жақсылап шайылуынан кейін бұрғылау
құбырларын көтеру қажет. Скважинаны бұрғылау бағаналырының айналуы
және сораптардың максималды мүмкін шарттары орнатылғаннан кейін
скважинаны шаю қажет. Егер бұрғылау бағаналарын көтеру кезінде
құбыраралық кеңістікте бұрғылау ерітіндісінің деңгейі төмендесе, онда бұл
поршіндеу эффектінің туындауын көрсетеді. Мұндай жағдайда бұрғылау
бағанасын пайда болу интервалынан түсіру, скважинаны шаю және тек
осыдан кейін құрылғыны көтеру қажет.

Жоғарғы қабатты қысымы бар объектілердің ашылуы алдында әсер
етуі мүмкін болған жағдайда бағыттаушы бұрғылау құбыр астына кері
клапанды қондырады.

Бұрғылаудың тастанды қаупі кезінде келесі шаралар қолданылады :
1. Бұрғылау немесе скважинаны жуу процесі кезінде:
- жууды тоқтатпай, салмағын сақтай отырып ротордан муфтаның

жоғарғы бұрғылау құбырын және бағананы бастаушы құбырдың шығуына
дейін көтереді шығырдың тежегішін сенімді тағайындап , кейiн жоғарғы
плашка превенторының жабуларына берiк бекiтiп және оның тасталымында
қысымын (оның жабуынан кейiн) бақылайды; максималды қысымның өсуiне



208

үлкен өлшемінiң штуцерiмен қарсылық бiлдiруге сұйық ағынының
скважинадан шығуына ауыстырады ;

- бағана құбырларын көтеріп болған соң ,бұрғылау көмекшілері
скважина сағасын превенор көмегңмен жабады; сағаны герметизациялаудан
кейін скважинадағы сұйықтық лақтыруға қарсы жабдықтың босату желісі
арқылы циркуляциялық жүйеге ( қойма ) бағытталады ;

- бұрғылау ерiтiндiсінiң тығыздығы превентордың жабуларынан кейiн
үздiксiз өлшенеді және бұрғылау сораптың сұйықтық деңгейінің қабылдау
сыйымдылығы өлшемдері бақыланып , қажет болғанда ерітіндіні ауырлату
жүргізіледі ;

- қарама-қарсы қысыммен көтеиру кезінде қабылдау ыдысындағы
сұйықтың деңгейі өскен кезде қабатты ашу үшін қарама-қарсы қысымды
өсіру үшін штуцердің диаметрін азайтады, онымен қабылдау ыдысындағы
сұйықтың қысымының деңгейін өсіреміз. Бұл кезде сақиналық кеңістіктегі
қысым мүмкін өлшемнен аспауы керек;

- сағада қысымның мүмкін өлшемдерден асып кеткен кезінде сұйықты
айдау тоқтатылады, лақтыру тығындары жабылады және скважинадағы
қысымды бақылау жүргізіледі, ары қарай өсіре берген кезде оның қысымы
төмендейді, тығынды ашып онымен бірге бұрғылау құбырларына ерітіндіні
айдап;

- егер қажетті болғанда қысымды төмендету превентордың алып
кетулері арқылы скважинаны фонтандау үшін тығындарды толық ашу қажет
болса, онда газ ағымын лақтыру желілері арқылы бұрғылаудан басқа жаққа
бағыттайды және газдың немесе мұнайдың жануының алдын алу бойынша
әрекеттер жасайды;

- фонтандауды ары қарай жою арнайы жоспар бойынша жасалады.
2. Скважинадан толық алынған бағанада бұрғылау вахтасы тұйық

плашкалармен превенторды жабады және қысым астында құбырларды
түсіруге арналған герметизациялаушы құрылғыларды орнатады. Онымен
бірге скважинаның сағасындағы қысымды бақылау жүргізіледі. Бұрғылау
бағаналарын көтеру немесе т үсіру кезінде газмұнайлардың анықталуы
арнайы жоспар бойынша жойылады:

а) егер пайда болулар аз ғана болса:
- бұрғылаушы бұрғылау бағанасын роторға орнатады, көмекшімен

бірге жетектік жұбырды қайтымды немесе шарлық клапанмен біріктіреді,
одан кейін бағананы көтереді және шығырдың тежегішін бекітеді;

- жоғарғы жұмысшы тез арада мұнарадан түсіріледі;
- жетектік құбырды біріктіруді бітіргеннен кейін, бұрғылау бригадасы

скважина сағасын герметизациялайды;
б) егер газшығулар жетектік құбырды біріктіруге мүмкіндік бермейтін

лақтырымдармен бірге бірден пайда болса:
- жоғарғы жұмысшы тез арада мұнарадан түседі;
- бұрғылаушы бұрғылау бағанасын элеватор роторға дейін жететіндей

етіп және оны салмақта қалдырмай түсіреді;



209

- бұрғылау бригадасы превентордың скважинасының сағасын
герметизациялайды, одан кейін жоғарғы құлыптық муфтаға шарлық немесе
қайтымды клапан бұрайды (ашық жағдайда), құрылғыларды оның ашылуына
дейін пайдаланып, кайін превентордың шығуы кезінде клапанды жабады;

- бұрғылау бригадасы жетектік құбырды бұрғылау бағанасына
жалғайды;

- бұрғылау сораптарын қосады және сұйық ағымын бағанаға
бағыттайды, көмекшімен бұрғылаушы бір уақытта циркуляциялық жүйеге
превентордың желісіндегі тығынды ашады (штуцер арқылы); Бұл операция
сораптардың өнімділігін сұйықтың саны онығ сораппен бергенмен бірдей
болатындай етіп өнімділікті берте-бірте өсірумен жасалады. Бақылау
сұйықтың деңгейінің сораптардың қабылдай ыдыстарында өзгеруімен
жүргізіледі; бұл кезде превентор астындағы қысым мүмкін өлшемдерден
аспауы қажет;[10]

3.1.2 Бұрғы және мұнайгаз өндеу жабдықтардың бөлшектерінің
бұзылу түрлері

Бұрғылау жабдықтың сенімді жұмысының төмендеуі, оның
жұмысының негізгі көрсеткіштерінің нашарлауы физикалық және моральді
тозуымен түсіндіріледі.

Физикалық тозуы ретінде түйіндер мен бөлшектердің пішінінің,
өлшемдерінің, физико-механикалық қасиеттерінің өзгеруін түсінуге болады,
және де бұл өзгерістерді органолептикалық әдістермен не болмаса
өлшеулердің көмегімен анықтауға болады. Жабдықтың моральдық тозуы
оның сыртқы көрінісі мен технико-экономикалық көрсеткіштерінің (төмен
өнімділігі, шығарылатын өнімінің төмен сапасы, үлкен энергиялық шығыны,
жеткіліксіз сенімділігі және т.б.) заман талабына сәйкес келмеуінен жүреді.
Физикалық тозу үшін шектік-мүмкін шама орнатылады да, оның сырт көзбен
бағалауға және де шамасын құралдық әдіспен анықтауға болады.Негізінен
келесі физикалық тозу түрлері кездеседі: механикалық, эрозиялық,
коррозиялық және жылулық .

Механикалық тозу және оның түрлері. Механикалық тозу біршама
көп таралған тозу түрі және де ол бөлшектердің сынуы (шартты күйреу),
беттік желіну (қажалау), деформациялану және үгетілу мен (микрокүйреу)
байқалады.

Сыну. Бөлшектің толық сынуы немесе ондағы жарғыншақтың пайда
болуы мүмкін жүктемеден асып кеткен жүктеме әсерінің нәтижесінде орын
алады. Сонымен қатар бөлшек материалының іштей орналасқан
ақауларының нәтижесінде сынулардың орын алатындығында байқауға
болады. Бөлшектің сынуы және осының салдарынан жабдықтың апатқа
ұшырауын алдын-алу іс-шараларын қолдану қажет. Сондықтан да
конструктивті сипаттағы іс-шараларды қолданады. Сонымен қатар жауапты
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бөлшектерді жұмысқа пайдаланудың барлық кезеңдерінде үнемі тексеріп
отыруымыз қажет.
Беттік тозу. Іс жүзінде жанасқан бөлшектердің беттерінің арасында
әсерлесудің болмауы мүмкін емес. Олар бір-біріне қарасты қозғалысы
барысында механикалық тозу жүреді. Механикалық тозудің сипаты мен
жылдамдығы көптеген факторларға тәуелді. Ең алдымен тозу
интенсивтілігіне, жанасқан жүктеулері, салыстырмалы қозғалу жылдамдығы
және бөлшектің жанасуші беттерінің адырлығы әсерін тигізеді. Беттік
тозудың негізгі төрт түрін қарастыруға болады – қажалу, молекулалы-
механикалық тозу, жарақаттану және шаршаушы үгетілу.

Беттік тозу шамасына әсер етуші болаттың негізгі параметрлері, бұл
оның қаттылығы мен тұтқырлығы. Қаттылық пен тозу тұрақтылық арасында
сызықтық байланыс бар: қаттылығы жоғары болған сайын тозу тұрақтылық
жоғары. Тұтқырлықтың жоғарлауы тозуды төмендетеді, себебі бұл кезде
беттен болат түйіршіктерінің ажырауы қиындайды.

Сонымен қатар жазғылау мен соққылау тозу тұрақтылықты үлкейтеді,
себебі өндеуден соң болаттың беттік қабаты майда дәнді құрылымға ие
болады да қиындайды.
Молекулярлық-механикалық тозу. Бұл тозу түрінің механизмін қаралған
механикалық теорияны қолдана отырып ашу мүмкін емес. Бөлшек ішіндегі
және де оның бетіндегі молекулалар бірдей күйде болмайды. Алғаш,
қоршаған ортамен молекулалар өзара әсерлесе отырып тепетеңгеріледі.
Беттегі молекулалар, бір жағынан бөлшек ішіндегі молекулармен өзара
әсерлеседі де, соның бетінде артық энергияға ие болады және де магнит
өрісін түзеді. Мұндай тозу елеусіз салыстырмалды қозғалыс
жылдамдығында, майлау майының жанасу аймағында болмағанда және де
жоғары меншікті қысымында жүреді.
Жарақаттану. Жанасушы бөлшектің бірінің бетінен елеулі мөлшердегі
болаттың сыдырылып әкетілуімен сипатталады. Жарақаттанудың
нәтижесінде бөлшектің бірінің бетінде терең ақаулар қалыптасады, бұл
өзкезінде интенсивті қажалуға себеп болып қызмет етеді.

Жарақаттанудың негізгі екі себебі болуы мүмкін – үйкелісуші
беттердің жергілікті берік ілігісуі және де екі бөлшектің әсерлесу аймағына
ірі абразивті түйіршіктің келіп түсуі, бірдей материалдан жасалған жанасушы
бөлшектерде жиі жарақаттанудың орын алуын байқалған.

2. Эрозиялық, жылулық және қажуылық тозудың себептері.
Тоттану тозулық.

Эрозиялық тозу
Эрозиялық тозу әдетте құрамы қатты түйіршіктерден тұратын (тұз, құм

және т.б.) қозғалмалы ортаның әсерімен жүреді. Мұнда бөлшектерге қарасты
қозғалушы қатты түйіршіктер, бетпен соқтығыса отырып оны қажап
байқайды.

Сонымен қатар эрозиялық тозу құрамында қатты тұйіршіктері жоқ
сұйық немесе будың толасы бетке ұзақ әсер етуі барысында да байқалады,
онда эрозиялық тозу үйкелісу мен соққының әсерінен болатындығына көз
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жеткізуге болады. Эрозиялық тозу шамасы бөлшек беті мен ортаның физика-
механикалық қасиетіне, тоғысу бетіне әсер етуші меншікті қысым мен соққы
күшіне, ортаның және бөлшек бетінің салыстырмалы жылдамдығына,
сондай-ақ түйіршіктердің өлшемі мен салмағына байланысты болады.

Бөлшек беті мен ағын толасының бір сәтте тоғысуы кезінде, бөлшектің
температурасының жылдам жоғарлауын тудыратын энергияның бөлінуі
жүреді. Мұның салдарынан беттік қабат тек деформацияланып қоймайды,
сонымен қатар елеулі структуралық және фазалық түрленуге ұшырайды.
Эрозиялық тозу технологиялық құбырлардың сүйірлену жерлерінде, газ
немесе сұйық толасының бағытының өзгеруі кезінде пайда болады.
Жылулық тозу. Көбінесе бұрғылау жабдықтары жоғары температурада
жұмыс істейді№ мұндай жағдайлардағы жабдық жұмысы конструктивті
материалдардың (релаксация, аққыштыққа), сондай-ақ оның құрылысының
өзгеруіне алып келуі мүмкін. Егерде бөлшектегі кернеу елеусіз болатын
болса, онда деформация шамасының өсуі тежеледі. Үлкен жүктемелер
барысында деформация, конструкция күйреуге ұшырағанға дейін өседі,
өздігінде материалдардың аққыштық шегі нақты материал үшін
температуралық шекпен анықталады, онда көміртекті материал үшін бұл
шама 3750С-ді құрайтын болса, ал қоспалық болат үшін 4200С аспауы керек.

Релаксация ретінде, бөлшектегі кернеу оның деформациясының
шамасы өзгеріссіз болғандағы өз бетінше деформациясының шамасы
өзгеріссіз болғандағы өз бетінше түсінуге болады. Бұл кездегі жүретін
процестің физикалық мағынасы сонда, жоғары температурада бастапқы
кезеңдегі бөлшектегі пайда болған серпімді деформация, бірте-бірте
пластикалық деформацияға үйлеседі. Жиі релаксация үлкен кернеу әсеріндегі
бөлшектерде байқалады (болаттар, шпилкалар, гайкалар, серіппелер және
т.б.). Осының салдарынан релаксация жабдықтың герметикалығының
бұзылуына және апатқа ұшырауына алып келеді.

Шойындық, көміртектік болаттарда және де молибдендік болаттарда
5000С температурадан жоғары температурада графиттелу байқалады.
Графиттелу барысында карбиттің күйреуі жүреді де еркін карбид түзеледі,
мұның нәтижесінде болатын соққылы тұтқырлығы төмендейді. Бұл процесс
пісіру жіктері мен бу құбырларында интенсивті жүреді.
Абразивті қажалу. Үйкелісуші беттерге шаң, құм және басқада үлкен
мөлшердегі майда түйіршіктердің келіп түсуімен жүреді. Көпшілік жағдайда
бұл түйіршіктер майлау майымсн бірге қоршаған ортадан келіп түседі не
болмаса жұмыска пайдалану барысында қалыптасады. Егерде түйіршіктердің
өлшемдері елеусіз болса (май қабатының қалыңдығынан аз болса) олардың
әсері елеусіз. Кері жағдайда бөлшектердің тозу тұрақтылығы бірдей
болмауынан беттердің бірінің интенсивті тозу жүреді, немесе екі бөлшекте
тозуға ұшырайды. Абразивті түйіршік қысымның әсерінен бір шама жұмсақ
бөлшекке енеді де онда үсталып қалады, ал бұл кезде біршама жұмсақ болат
қажалады.

Абразивті қажашу, майлау майының құрамында коррозияны тудырушы
зат толған жағдайда үдете түседі. Әдетте, бұл кезде интенсивті тозу жоғары
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температурада жүреді.Әсерлесуші шаршау тозуы. Бұл жағдайда бөлшектің
күйреу процессі жоғары, циклді өзгеретін жүктеменің әсер етуімен жүреді.

Шаршау тозуына тән белгілер, бұл елеулі қалдықы деформацияның
болмауы және қиылу орнында тегіс беті бар жарғыншақтың болуы.
Шаршаушы күйреу мүмкін кернеуге қарағанда аз кернеулік жағдайда жүреді.
Шаршау беріктігін төмендеуші негізгі себептер: бір диаметрден екінші
диаметрге өтер жерде доғалдану радиусінің болмауы. Келесі басты бір
себептері, бұл беттің өңделеуі және де кеуек, көпіршік түріндегі
құрылымының ақауы.

Тоғысу шаршау тозуы үйкелісу бетіне әсер ететін жүктеменің бағыты
мен шамасының өзгеруімен сипатталушы бірнеше рет кернеулілік жағдайға
ұшырауының нәтижесінде жүреді де, нәтижесінде жеке түйіршектері ажырай
бастайды. Мұндай тозу түрін шаршаушы ұғатылу деп атайды.
Тоттану (коррозиялық) тозулық. Коррозия ретінде бөлшек бетінің
химиялық және электрохимиялық процестердің жүру нәтижесінде күйреуін
түсінуге болады. Бұл процестің физикалық мағынасы, жүру жылдамдығы
және нәтижесі болаттың қоршаған ортамен өзара әсерлесу сипатына
байланысты.

Коррозияны болаттың бір қатар қышқылдарда ерітіндіге түсуімен
жүретін процестерден айыра білген жөн. Бетте таралу сипатына байланысты
– тұтас, жергілікті, кристал аралық және селективті коррозия.
Тұтас коррозия барысында бөлшек беті біркелкі тұтас және жергілікті тұтас
болып түрленеді.
Жергілікті коррозия кезінде бөлшектің тек қана жеке учаскелері бөлінеді.
Жергілікті коррозияның түрлері, бұл саңылаулы коррозия және де дақ
түріндегі коррозия.
Кристал аралық коррозия, болаттың дән шекарасы бойынша күйреумен
сипатталады. Кристал аралық коррозияның механизмі келесідегідей –
болаттың дәндерінің шекарасы бойынша 400-5000С температурада хром
карбиді жойылады, және де бұл жерлерде хромның жетіспеуінің салдарынан
коррозияға тұрақтылығы жойылады. Бір қатар жағдайларда дәндердің жалпы
салмақтан ажырап қалуы байқалады. Бұл құбылыс пісіру аймағында болу
ықтимал. Коррозияның бұл түрі кезінде коррозия өнімдері болат ішінде
орналасқан және де, болаттың сырт көрінісі өзгермейді, ал оның беріктік
қасиеті күрт төмендей бастайды.

Коррозияның бұл түрімен күресудің кең таралған әдісінің бірі – бұл
1050-11500С температураға дейін қыздырып сонан соң оны шынықтыру.[5]

3.1.3. Жабдықтарды ауыстыру және жөндеу

Бұрғылау сорабын жөндеу. Бұрғылау сорабын аптасына кемінде бір
рет тығыздаманың тұлғаға жабысып қалмауы үшін, сақтандырғыш клапан
бөлшектерін тазалап жуып тұру қажет. Майды алты айда кемінде бір рет
ауыстыру қажет. Майды ауыстырғанда ваннаның ішкі кеңістігін керосинмен
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жуып, кептіріп сүрту қажет. Сораптың әрбір 100 сағат жұмысынан кейін
кезекті жөндеу жүргізу қажет, бұл кезде:

1) Параллельдердің жұмыс беттерін, штоктарды, цилиндрлік
төлкелер, тісті ілініс пен клапандарды қарау;

2) Тығыздаушы төсемдерді, манжеталар мен клапан серіппелерін
ауыстыру;

3) Белдіктердің тартылуын тексеру;
4) Барлық бұрандалардың, кіші бұрандалардың қатайтылуын,

цилиндрлік төлкелердің қысылуын, басқа бөлшектердің де тексеруі
жүргізіледі.

Сурет 3.1.2.1-бұрғылау сорабын кұрделі жөндеу кезінде бөлшектеу

Орташа және күрделі жөндеулер мерзімдері жұмыс шартына
байланысты болады. Орташа жөндеу кезінде әрбір 5000 сағат сайын:

1) Ақаулы бекіту бөлшектерін түзету және ауыстыру;
2) Гидравликалық бөліктің тозған бөлшектерін ауыстыру;
3) Төсемдерді шешу жолымен, жетек білігінің конустық роликті

подшипниктердің люфтін азайту;
4) Параллельдер мен крейцкопфтарды шабрлеу;
5) Иінді біліктің подшипниктерінде саңылауларды тексеру;
6) Май ваннасында майды ауыстыру;
7) Блокқа орнатылған шапқышты жуу;
Қысым астында жұмыс істейтін гидравликалық бөліктің бөлшектерін

сумен сығымдау жүргізіледі. Сығымдау қысымының көтеріп-түсіру
жылдамдығы минутына 0,5 МПа (5 кгс/см2) аспауы тиіс.

Күрделі жөндеу кезінде әрбір 15000 сағаттан кейін:
Сораптарды толық бөлшектеу және басшасын тесігіне салып, винттік

шток көмегімен кіші бұранданы бұрау арқылы төлкені шығаратын күшті
тудыру қажет.
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Жетек бөлігіндегі саңылауларды бақылай отырып, кері ретпен
жинайды. Жинаудан кейін, сорап қолмен иінді біліктің бір толық рет
айналдырады.

Күрделі жөндеуден кейін, сорапты бос жүрісте жұмыс істетеді. Бос
жүрісті кезеңдерімен иінді біліктің айналуы 76 айн/мин кезінде орындаған
жөн:

І кезең – сору және айдау ысырмалары ашық кезінде 30 минут;
ІІ кезең – айдау қысымы 0,25 Рmax кезінде 30 минут;
ІІІ кезең – айдау қысымы 0,50 Рmax кезінде 30 минут;
ІV кезең – айдау қысымы 0,75 Рmax кезінде 30 минут;
V кезең – айдау қысымы 1,00 Рmax кезінде 30 минут;
Сынау алдында қаңқадағы майдың болуын тексеру керек. Құбыр

өткізгіш кезеңдік техникалық куәландырудан әрбір 5000 сағаттан кейін,
гидравликалық сынаудан өтуі тиіс.

Техникалық куәландыру үшін, құбыр өткізгіш газдан босатылып,
жуылып, кептіріледі.Кәсіпорындардағы сорап құбыр өткізгішінің жұмыс
мерзімі сораптың жұмыс мерзіміне сәйкес және ол тоғыз жылға тең.

Жоғары айдау қысымы мен бұрғылау ерітіндісінде абразивті
ұнтақтардың болуы бұрғылау сорабының гидравликалық бөлігінің жиі
тозуына әкеліп соқтырады.

Бұл мақсатта гидравликалық қорап қақпағын ашып, клапандарды
шығарады, поршеньді штокты ашып алып, арнайы аспаппен төлкені
сығымдайды;

-цилиндрлік қақпақтардың, клапандар қақпақтарының тығыздаушы
манжеталарын, цилиндрлік төлкелер мен штоктарды ауыстыру;

-крейцкопф бағыттағыштары мен накладкаларын тексеріп реттеу;
-шток күйін және оның штокпен бекітілуін тексеру;

Кезекті жөндеуде келесі жұмыстар 
жүргізіледі

барлық бұрандалы қосылыстардың 
тексерілуі мен тарттырылуы;

тез тозатын бөлшектерді ауыстыру: цилиндрлік 
төлкелерді, подшипниктерді, штоктарды, 

клапандарды, ершіктер мен клапан серіппелерін. 
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-жетек шкивін тексеріп белдіктер тарттыруын реттеу;
-баллондарды ауыстырып, ауа колпактарының сүзгіштерін жуу;
-аптада кемінде бір рет подшипниктерді майлау.
Күрделі жөндеуде сорапты бөлшектеуді гидравликалық бөліктен

бастап келесі ретпен жүргізіледі: кіші бұрандаларды ашып, цилиндрлер
қақпақтарын шешеді, цилиндрлік төлкелердің сығу коронкаларын шығарып
алады, клапанның қақпақтарын, клапандар серіппелері мен клапандарды
суырып алуға болады, кейін штоктардың сальниктерін босатып, цилиндрден
поршеньдері бар штоктарды сырып алады.

Кейін кіші бұрандаларды ашып, ауа өтеуішімен бірге айдау
коллекторына түсіреді, гидравликалық қорапты қабылдау үш жағынан
болады және сорап тұлғасынан ажыратып оны түсіреді. Содан
гидравликалық қораптан түсіргіш көмегімен клапандар ершіктерін
сығымдайды.

Бұрғылау сораптарының клапандар ершіктерін гидравликалық
түсіргіші негізгі үш бөліктен тұрады: қармау құрылғысынан, гидравликалық
цилиндрден және қол винттік сораптан тұрады.

Бұдан кейін ауа өтеуішін бөлшектеуге кіріседі. Алдымен, колпактардан
ауаны шығарады, бұл үшін инелі вентильдерді ашып, бақылаушы
тығындарды бұрап ашады. Кейін үш жаққа колпактар фланецтерін бекіту
кіші бұрандаларын бұрап ашып, колпактарды шешеді, резиналы
баллондарды және құбырларды түсіреді. Тораптар мен бөлшектерді жуудан
кейін оларды ақаулайды, кейін ақаулау ведомостін дайындайды.

Гидравликалық қорапты ауыстырады немесе қалпына келтіреді.
Гидравликалық қораптың негізгі ақаулары болып, цилиндрлік ауыспалы
төлкелер мен клапандар ершіктерінің барлық тығыздау жерлерінде, тығыздау
беттеріндегі бұзылыстары, цилиндр тұлғасындағы жарықтары және де
қақпақтарды бекітетін шпилькалардың сынуы болып табылады. Шойын
гидравликалық және болат қораптарды клапан ершіктерінің жуылған
ұршықтарын егеумен және ершіктерді отырғызу үшін, ішкі конустық бетті
төлкелерді сығымдайды.

Жөндеуден кейін, қысым астында тұрған гидравликалық қорап пен
тұлғалар бір жарым еселік максимальды жұмыс қысымға сығымдалуы
тиіс.Сорапты жинауды бөлектеуге кері ретпен жүргізеді. Алдымен,
тораптарды жинайды. Тозған подшипниктерді жаңаларымен ауыстырады.
Сораптың гидравликалық бөлігін жинағанда, жіктелетін беттердің
тазалығына және оның жанасу тығыздығына ерекше назар аудару қажет.
Қандай да өлшемді жергілікті саңылаулар болмауы тиіс, себебі оларға артық
сұйықтық енуі мүмкін, ал бұл бөлшектердің абразивті жуылуына себеп
болады.

Клапан ершігінің конустық бетінің, клапан қорабының ұясының
жіктелетін бетіне жанасуын сырлауда тексереді.Жинаудан кейін, сорапты
қолмен бір поршень жүрісіне айналдырады, себебі кривошипті-шатунды
механизм ілініспей және соққысыз айналуы тиіс.
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Сынау кезінде қос жүріс санын, сораптың нақты беруіне, сору және
айдау қысымын, тарттырылатын қуатын өлшеп индикаторлық диаграмманы
түсіреді. Алынған мәліметтер бойынша, сораптың пайдалы арынын,
гидравликалық және индикаторлық қуатын есептейді. Мұның барлығы беру
коэффициентін, сораптың механикалық және индикаторлық п.ә.к-ін
анықтауға мүмкіндік береді, олар бойынша өткізілген жөндеудің сапасы
туралы айтуға болады. Сынауды суда сынау стендісінде жүргізеді, сорап кіші
диаметрлі төлкемен қамтылуы тиіс.
Роторды жөндеу. Ротор – бұрғылау қондырғысының төменгі жұмыс
алаңында орналасқан механизм. Құрылысы; станина - корпустен, квадрат
тесігі бар столдан, конустық тіс орналасқан жетекші валдар, конусты тісті
дөңгелектен, қосымша тіректен, стаканнан, жартылай сыналардан,
подшипниктерден тұрады.

Бұрғылау тізбегіне айналыс жетекші вал (квадрат) арқылы беріледі.
Ротор төмендегі операцияларды орындауға арналған:

- роторлық бұрғылау кезінде бұрғылау тізбегін айналдыру;
- жерасты двигателімен жұмыс істегенде реактивті моментті өзіне

қабылдау;
- көтеріп-түсіру операциясы кезінде не тізбекті созу кезінде бұрғылау;

немесе кигізбе құбырлар тізбегін ұстап тұру;
- бұрғылау немесе қабырғаны қатайтуда кездесетін апаттар кезінде

бұрғылау аспаптарын айналдыру;
Ротор – бұрғылау қондырғысының негізгі механизмдерінің бірі.

Оларды өту тесігінің диаметріне, қуатына, статикалық және динамикалық
қысымының көлеміне қарап ажыратады. Құрылысына қарай олар;
қозғалмайтын және тік қозғалатын болып бөлінеді.

Мұнай - газ скважиналарын қазатын роторлар негізінен қозғалмайтын
болып келеді. Ротор жетекті трансмиссия арқылы бұрғылау шығырынан
алады. Роторды жұмысқа қосу шиндік пневматикалық муфта арқылы
жүргізіледі.

Ротордың алдында орналасқан ауыстырғыш қоробша механизмі
арқылы оның айналу бағытын да өзгертуге болады. Ротордың құрылысы
оның жоғарғы өнімділікпен жұмыс істеуіне, сенімді де қарапайым, қауіпсіз
болуына мүмкіндік беруі керек. Сонымен қатар олардың габариті де ықшам
белгіленген орыннан аспайтындай болуы керек.
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1-корпус; 2-стол; 3-негізгі тірек;
4-вкладыш; 5-қысқыш; 6-дөңгелек; 7-вал; 8-стакан; 9-станина;

10-конустық тіс; 11-фланец; 12-қосымша тірек; 13-болат прокладка;
14-тістер;

Сурет 3.1.3.1 – Ротор

Роторда кездесетін бұзылыстар. Құрып орнату және жинауда кейбір
сақтылықты сақтау қажет: роторды көтеру және жылжыту горизонтальды
жағдайда, тұлға рамасының үш нүктесінен ұстай отырып, айналып кетуін
болдыртпау үшін жасайды.

Тісті берілістер мен ротор тірегі ортақ ваннадан немесе қысым астында
май сорабынан майланады. Картерге май тығынмен жабылатын тесіктен
құйылады. Тығынға щуп қойылады, оның көмегімен ваннадағы май деңгейі
анықталады. Ротордың кейбір конструкцияларында жетекті білігін басқа
ваннадан майлайды. Майды ауыстыру және ваннаны толтыру завод
нұсқауына сәйкес жүргізіледі.

Егер ротор жұмысында секіріп тартылу, мөлшерден жоғары қызуы,
соққы және т.б. бұзылыстары байқалса, онда оның жұмысын тоқтатады. Оны
басқасымен ауыстырады немесе оны жөндейді, ақауларын жояды, одан соң
оның тексеруі қайталанады.

Роторды пайдалану процесі кезінде күтуі:
- Роторды мезгілді сыртқы жуу және ерітінді және ластан тазарту;

тотату механизмі жағдайын тексереді;
- Жетекті құбыр қысқышы мен вкладышін қарайды;
- Столының айналу жеңілдігін тексереді;
- Бұранда бекітуі мен кіші бұранданың тартылуы;
- Трансмиссия шынжыры майлауы мен қоршау жағдайын

тексереді;
- Картердегі май сапасы мен деңгейі тексереді.
Құрып орнату және жинауда кейбір сақтылықты сақтау қажет: роторды

көтеру және жылжыту горизонтальды жағдайда, тұлға рамасының үш
нүктесінен ұстай отырып, айналып кетуін болдыртпау үшін жасайды.Тісті
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берілістер мен ротор тірегі ортақ ваннадан немесе қысым астында май
сорабынан майланады. Картерге май тығынмен жабылатын тесіктен
құйылады. Тығынға щуп қойылады, оның көмегімен ваннадағы май деңгейі
анықталады. Ротордың кейбір конструкцияларында жетекті білігін басқа
ваннадан майлайды. Майды ауыстыру және ваннаны толтыру завод
нұсқауына сәйкес жүргізіледі.

Таль блогын жөндеу. Таль блогының жұмысы кезінде кронблок
сияқты арқан шкивтері мен подшепниктері тез желінеді. Кезекті жөндеу
кезінде мынандай секетру жұмыстары жүргізіледі:

- шкив ойықтарының профилін шаблон бойынша тексеру және олардың
айналу жеңілділігі;

- жарамсыз бекіту бөлшектерін ауыстыру:
- майлау құрылғыларын тазалау;
- подшипниктердегі майларын ауыстыру;
Орташа жөндеу кезінде таль блогы бөлшектенеді және подшипниктері,

ілу осьтері ауыстырылады, темір қаптары жөнделіп, сырланады.
Күрделі жөндеу кезінде таль блогының толық жөнделуі жүргізіледі.

Барлық байқалған ақаулары жойылады, жауапты бөлшектерін ультадыбысты
ақаулау жүргізіледі, жарамсыз бөлшектері ауыстырылып, сырлауы
жүргізіледі.

Таль блоктарының орташа және күрделі жөндеуі жөндеу-механикалық
щеберханаларда, ал кезекті жөндеуі бұрғылау аймағында жүргізіледі.Таль
блогының бөлшектеуі алдында ол тазаланып, жуылады.Таль блогы
бөлшектеніп болғаннан кейін оның барлық бөлшектері жуылады және
бақылауға жіберіледі. Бақылауда барлық бөлшектері олардың техникалық
жағдайлары мн жарамдылығы анықталады. Тексеру процесінде ақаулау
ведомостісі жасалады.

Тальблогының жарамсыз бөлшектерін ауыстырып және қалпына
келтірілгеннен кейін, оның жинақтауына кіріседі. Жинақтау кезінде олардың
бұрандалы қосылыстарының бекітілуіне ерекше көңіл бөлу керек.

Таль блогы мынандай кезекте бөлшектенеді

Темір қаптары ашылады

Траверсы алынады

Сырғаларының 
саусақтарының 

кіші 
бұрандалары 
ағытылады

Бұрандалары ашылады

Бір жанымен 
жатқызып, блок 

остері ағытылады

Арқан шкивтері 
шешіледі
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Плашкалы привенторды жөндеу. Шегендеу тізбегінің басына (8)
үстіне плашкалы превенторлар (біреуі ойық 5 екіншісі саңылаусыз 6)
отырғызылатын екі крестовина (7) орналастырылады. Екінші сағалық
крестовинаға (7) тағы бір ойық плашкалы превентор (5) отырғызылып, оның
үстіне әмбебап превентор (4) қойылады. Ал роторлық бұрғылау тәсілінде
әмбебап превентордан бөлек, айналмалы превентор (3) қолданылады.

Әр крестовинаға (7) апаттық (А) және дроссельдік (Б немесе В)
бағыттау бұрма жолдары жалғанады. Дроссельдік бұрма превентор жабық
кезде скважина ішінен көтерілген жуу сұйығын тазарту жүйесіне бағыттау
үшін, сонымен қатар қабат сұйықтарының ағып құйылуын тоқтату кезінде,
цементтеу немесе бұрғы сораптарымен скважина ішіне сұйық айдау үшін
қолданылады. Дроссельдік бұрма тез ауыстырылатын (12), реттелінетін (16)
штуцерлар және жайғастыру камерасымен жабдықталған.

Сурет 3.1.3. 2 - Қабат қысымы аномальды жоғары скважиналар
сағасын бекіту схемасы

Апаттық бұрма, скважинадан шыққан мұнай мен қабат суларын арнайы
қамбаларға, ал газды жағу факельдарына бағыттау үшін қолданылады. Оның
ұзындығы 100 м кем болмауға тиіс. Барлық бұрмаларға скважина қысымын
қадағалау үшін манометрлер (10), дистансионды гидравликалық (13) және
қолмен (14) басқарылатын жоғары қысымдық ысырмалар қойылады.

Қабат сұйықтарының атқылауын, ашық фонтандарды тоқтату үшін
төмендегідей шаралар қолданылады:

1) скважина ағысын превенторлармен бекітіп, олардың дұрыс жұмыс
істеуін қадағалау;

2) скважина ішінен шығатын жуу сұйығының сапасы мен
параметрлерін (тығыздық, газ құрамы) қадағалау;
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3) қабат қысымы аномальды жоғары қабаттарды бұрғылап ашар
алдында жуу сұйығының тығыздығын қажетті шамаға дейін көтеру;

4) қабат қысымы жоғары қабаттарды бұрғылауда қолданылатын жуу
сұйығының сүзілу көрсеткіші, статикалық, динамикалық ығысу кернеулері
төмен, тәуліктік тұнба мөлшері нөлге тең болуы қажетті;

5) скважина ішінен көтерілетін жуу сұйығын газдан мұқият тазарту, газ
мөлшері өте көбейіп кеткен жағдайларда, бұрғылауды тоқтатып, скважинаны
жууды жалғастыра отырып, жуу сұйығын тығыздығы жоғары жуу
сұйығымен алмастыру қажет;

6) газ айырғыштан өткен жуу сұйығының толық газсыздануын
бақылап, толық газдан айырылмаған жағдайларда, қосымша газ айырғыш
қою қажет;

7) газ қабаттарын бұрғылау кезінде, жуу сұйығы ағынындағы газдың
жуу сұйығын скважинадан лақтырып тастау қауіпі өте зор, сондықтан
механикалық бұрғылау жылдамдығын төмендету қажет;

8) қабат қысымы аномальды жоғары қабаттарды ашу үшін, екі, үш
скважина көлеміндей жуу сұйығының қоры болуы тиіс;

9) бұрғылау тізбегін көтеру кезінде, жуу сұйығын скважинаға
үстемелеп құйып, скважина ішіндегі жуу сұйығының деңгейін скважина
сағасынан төмендетпей ұстау қажет;

10) бұрғылау тізбегі құрамына, кері клапан немесе вертлюгтен жоғары
қысымдық шар ысырма қою қажет;

11) скважинаны жуу процесін тоқтату мерзімін ұзаққа созбау қажет;
12) жуу сұйығы айналымын қалпына келтіруді превенторды жауып іске

асырған жөн.
Қабат сұйықтарын скважина ішіне құйылуынан сақтандыру үшін қабат

қысымының мәндерін жете білу өте қажетті, сондықтан бұрғылау барысында
оны анықтап, геологиялық-техникалық нарядта міндетті түрде көрсету тиіс.

Егер скважина ішінде бұрғылау тізбегі бар кезде, қабат сұйықтарының
скважинаға ағып құйылуын тоқтата алмай, жуу сұйығы көтеріле бастаса,
превенторды жылдам жауып, скважина ішінен шығатын сұйықты реттеуіш
штуцермен жабдықталаған бұрма арқылы бағыттап, бұрғылау тізбегі арқылы
скважинаға тығыздығы жоғарылау жуу сұйығын айдау керек.

Жуу сұйығының көтерілуін тоқтата алмай, ашық фонтанға айналған
жағдайда, апаттық шиеленіс жұмыстарына арнайы фонтанға қарсы жұмыс
жүргізетін мекемелді шақыру қажет

Әмбебап превентор. Әмбебап превенторда скважинаны жабу арнаулы
резинамен жасалған тығыздатқыш арқылы жасалады. Ашық кезде ол арқылы
бұрғылау аспабы немесе бұрғылау тізбегі өте береді.
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а) ПУ1;                                б) ПУ2
Сурет 3.1.3.3 -Тығыздатқыштар түрлері

Әмбебаб превентордың штуцеріне май ГУП-100 басқару
қондырғысынан келеді. Қысыммен келген май плунжерді итереді де
сақиналы тығыздатқышты қыса бастайды, ал ол бұрғылау тізбегі жүріп
тұрған тесікті жабады. ГУП-100 басқару қондырғысында апатты жағдайлар
ескерілген (электр энергиясы жоқ болған жағдайда гидроцилиндрдің
поршенін қысылған азот атқарады), ол үшін ыдыста үлкен қысыммен
қысылған азот(азот – отты қолдамайтын газ болғандықтан) сақтаулы.
Сонымен қатар, превенторларды апатты жағдайда штурвалдар арқылы
қолмен де жабуға мүмкіндік қарастырылған.

Сазды ертіндінің тығыздығының 20 кг/м³ (0,02 г/см³) төмендепкетпеуін
қадағалау;

1. Ерітіндінің қоры болуын қамтамасыз ету;
2. Көтеріп-түсіру операциялары кезінде скважина қабырғасы мен

құбыр арасындағы кеңістік өзгеріп отыратындықтан, бұрғылау тізбегінің
төменгі бөлігінің қосымша жабдықтарының орналасуы аз кеңістікті болуын
қадағалау

3. Бұрғылау тізбегін, ГТН ережелеріне сәйкес, скважинаны таза
жуғаннан кейін ғана көтеру

4. Егер бұрғылау тізбегін көтеру кезінде сазды ертіндінің деңгейі төмен
түспесе, тізбекті төмен түсіріп (көпіршу тоқтағанша) скважинаны жуып,
сонан соң тізбекті қайта көтеру керек.

5. Жер асты қысымы көп қабатты ашар алдында, лақтыру қаупі көп
жағдайда, жетекші құбырдың астынан кері қақпақ қою керек.

Лақтыру қаупі төнгенде бұрғылау бригадасының міндетті түрде алдын-
ала жүргізілетін шаралары, бұрғылау кезінде немесе жуу кезінде:

а) жууды тоқтатпай, бұрғылаушы тізбекті жетекші құбыр және
алғашқы құбыр шыққанша көтереді де оны сол қалпында тежегіш арқылы
тоқтатып қояды. Сонан соң бригаданың ары қарай жұмысын (плашкелі
превенторды жабу жөніндегі) ұйымдастырады, (ол жабылған соң) қысымның
өзгеруін бақылауға алады. Егер сұйықтың қысымы көбейсе, бұрғылаушы оны
үлкен штуцермен сыртқа шығаратын желіге жібереді.
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1-қақпақ; 2- тежегіш; 3- корпус; 4- сақиналы тығыздатқыш;
5- плунжер;6- манжет; 7- тығыздатқыш сақина;8- штуцер;

9- втулка;
Сурет 3.1.3. 4- Әмбебаб превентор ПУ1 – 230 - 35

б) бұрғылау тізбегін түгел көтеріп болған соң, бұрғылаушының
көмекшілері, превентордың көмегімен скважина сағасын жабады; саға
тығындалған соң лақтыруға қарсы жабдықтың жүйелері арқылы сұйықты
амбарға төгеді.

в) превентор жабылған соң  бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы және
ыдыстағы ерітіндінің көлемі үздіксіз өлшеніп отырады.

г) артық қысыммен жуу кезінде ыдыстағы сұйықтың көлемі өсе түссе,
онда штуцердің диаметрін азайту керек.

д) скважина сағасына түсетін қысымның көлемі өссе (мөлшерден тыс)
скважина сұйықты беру тоқтатылады, шығу жүйесіндегі задвижкалар
жабылады.

е) егер задвижкаларды ашуға тура келсе, оны превентордың шығу
жүйесі арқылы, желдің өтіне қарсы жаққа қарай жіберуге тырысу керек, әрі
оның тұтанып кетпеуін қадағалау керек.
Ұршық және бұрғылау шлангілерін пайдалану,жөндеу. Ұршық және
бұрғылау шлангілерін дұрыс пайдаланудан скважинаны бұрғылау процесінде
бұрғылау қондырғыларының үздіксіз ұзақ жұмысы байланысты болады.
Ұршықты пайдалануға жіберуден бұрын оны тексеру қажет; шлангінің
мойындық бұрышқа және мойындық бұрыштың қақпаққа бекітілуін, ағынды
сальниктің бекітілуін; ұршық оқпанының жалғаушы бұрандалары және
сақтандырушы көшіргіш жағдайын; бұрандалардың бүлінуі болмауы керек;
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ұршық оқпанының айналу жеңілдігі; тұлғадағы май деңгейі және қажет
болған жағдайда нұсқауына сәйкес маймен толықтыру.

Жаңа ұршық алдын-ала 1-1,5 сағат аралығында азғана жүктілікпен
жүргізілуі тиіс. Ұршықты пайдалану кезінде ұршық тұлғасының
температурасын және май жағдайын әлсін-әлсін тексеріп отыру керек. Егер
май ластанса және ұршық 700С-тан жоғары қызса, онда майды төгіп, тұлға
ваннасын керосин немесе таза маймен жуып, одан соң жаңа май құйып
консистенті маймен толықтыру қажет. Төменгі сальниктен май кетіп тұрса,
онда оның манжетасын ауыстыру керек. Егер бұрғылау ерітіндісін оқпанның
бұрандасына және сақтандырушы көшіргіште жіберіп тұрса, онда көшіргіш
немесе ұршық ауыстырылады. Күнбе-күн бекітілген бөлшек тартылуын
тексеру керек.

Ұршық завод нұсқауына сәйкес майлануы керек. Ұршық пен бұрғылау
шлангілерінің жалпы жағдайын күн сайын тексереді. Егер бұзылыстар
байқалса, онда тез арада жою қажет. Егер бұзылыстарды жоюға мүмкіндік
болмаса, онда ұршықты жөндеуге жібереді, ал бұрғылау шлангісін қайта
ауыстырады.

Ұршықты тасымалдауда оның көшіргіште, оқпанда, мойындық
бұрғыштағы тесіктері тығынмен жабылуы керек, себебі оның ішіне ластар
мен бөгде заттардың түспеуі үшін.Бұрғылау шлангілерін тасымалдауда оның
бүлінуінен сақтау керек. Оларды ұзақ уақыт қараңғы, әрі салқын жерлерде
сақтайды. Егер бұрғылау шлангілері күн астында ұзақ тұрса немесе төменгі
температурада болса, оның уақытынан бұрын тозуына әкеліп соқтыруы
мүмкін.

Бұрғылау шығырлары- ауыр жағдайларда ұзақ жұмыс жасауға
есептелсе де, олардың апатсыз және қауіпсіз пайдалануы тек күнбе-күн және
ұқыпты қарау жағдайларында ғана мүмкін.

Қауіпсіз жұмыс жағдайының бірі болып, шығырды әруақытта дұрыс
жұмыс жағдайларында ұстауы және барлық ақауларын жою және уақытында
алдын-алуы болып табылады. Оларды жұмыс кезінде майлауға
болмайды.Шығырдың барлық айналатын бөлігі және сыртқы барлық
айналатындары мықты болатты қаңқамен жабылуы қажет. Шынжырлы
берілістерде қоршаусыз жұмыс істеуге болмайды.

Шығырды жіберер алдында оның тексерілуі керек:
1. Жинау дұрыстығы мен орнатуы. Шығыр негізде бекітілуі тиіс.

Олардың білігі горизонтальды болуы керек, ал осьтері өзара параллель,
шынжырлы дөңгелегі тек бір жазықтықта орнатылуы тиіс.

2. Ленталы тежеуіштің реттеуі. Лентаның тежеуіш шкивтерін
біртекті жатуын болдыру қажет.

3. Подшипниктер жағдайы. Олар жуылып, сәйкес жаңа маймен
толтыруы керек.

4. Шинді-пневматикалық муфта мен шкивтері арасындағы саңылау.
Ауа жоқ болғанда фрикционды қалыптық муфта және шкифтері арасындағы
саңылау 2-3мм-ден төмен болмауы және барлық шеңбер бойынша біртекті
болуы.
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5. Ауа құбыры жүйесі және жіберу құрылғысының толық тығыздалған
болуы. Ауа жіберіп тұрса, оны жою қажет.
6. Таль блогы тасушысының сенімділігі және жұмысқа қабілеттілігі.
7. Гидродинамикалық тежеуіш және оны қосу және айыру механизмі
орнатуы.
8. Шығыр барабанында таль арқаны және оның қозғалмайтын шетін бекіту.
9. Шығырда қорғаушы темірқабының болуы және олардың бекіту сапасы.
10. Шығыр және оның кейбір бөліктерінің жүктемесіз жұмысы.
Шығырды пайдалануға жіберуден кейін вахтаны қабылдау және тапсыру
кезінде олардың сыртқы қарауы, сонымен қатар барлық бөліктерін тексеріп
көру. Байқалған бұзылуды тез жою қажет және ол вахталық журналда
қажетті жазылуы керек.

Шығырды пайдалану кезінде мынандай талаптар орындалуы керек:
- Шинді пневматикалық муфта және тежеуіш шкивтерін жағдайын
тексеру; тежеуіш қалыптары жағдайын бақылау; қалыптардың мөлшерден
тыс тозғандарымен жұмыс жасауға болмайды;

- Тежеуіш шкивтері және муфталар шкивтерінің жұмысшы бетіне су мен
майдың түспеуін ескерту;
- Әруақытта бұрандалы қосылыстардың бекітілуі және олар тексерілуі
тиіс. Шынжырлы беріліс майлауы жағдайын тексеріп және ол нұсқауға
сәйкес майлану жүргізілуі керек;
- Подшипниктерді бақылау; барлық подшипниктер дыбыссыз және
қалыпты жай жұмыс істеуі қажет; қыздыру температурасы 800С-тан жоғары
болмауы тиіс;
- Ленталық тежеуіш жұмысын бақылау және қажет болғанда оны реттеу
қажет;
- Шынжырдың босауы және тартылуын тексеру және күделікті қарау
керек;
- Фрикционды катушканы тексеру және күнделікті оны реттеу керек;
- Шығырды пневматикалық басқару жүйесін тексеру және табылған
кемшіліктерді жою;
- Гидродинамикалық тежеуішті қарау.

Гидродинамикалық тежеуішті пайдалануда олардың барлық
қосылысының тығыздалуын бақылау қажет. Тежеуішке түсетін су таза болуы
керек. Суда құмның болуы тежеуіштің негізгі бөлшектерін тозуы мен
олардың уақытынан бұрын істен шығуына әкеліп соқтырады.

Жұдырықты муфты соққысыз қосылуы қажет; әрбір вахтада
подшипниктердің майлауы жағдайын тексеру, тығыздауышын, жұдырықты
қосылуы, қамыттары, қажетті нұсқауға сәйкес олардың майлануы тиіс.

Шығырды дұрыс пайдалану және нұсқауға сәйкес барлық
талаптарының орындалуы шығырдың жұмысының ұзақтығын арттырады
және оның жоғары сенімділігін қамтамасыз етеді.

Жұмыс процесі кезінде шығырды барлық жылдамдықтар үшін оның
сипаттамаларына сәйкес жүктеуі керек. Шығырды пайдалану олардың
максимальды жіберу жүктемесінен жоғары болмаған жағдайда рұқсат



225

етіледі. Скважинадағы апаттарды жоюда максимальды жүктіліктен жоғары
жүктемелерді қолдануы мүмкін. Бұл жағдайда шығыр жағдайына, оның
тежеуішіне ұқыпты қарап, барлық техника қауіпсіздігі сақталуы
тиіс.Шығырды күтуі жергілікті ауа-райы жағдайын, климатын және жыл
мезгілі ерекшеліктерін ескере отырып жүргізілуі керек [5].

3.1.4 Бақылау, сұрыптау және ақаулау ведомостін толтыру

Жөнделетін жабдық бөлшектерінің жуып, кептіргеннен кейін ол
техникалық жағдайының бақылауынан өтеді, оның мақсаты тозу дәрежесі
мен бөлшектердің қатардан шығуын анықтау. Бақылауда бөлшектің сыртқы
бақылауы өткізіледі, яғни онда ақаулары, көзге көрінетін ақауларын,
жарылуын, майысуын бақылайды. Көзге көрінбейтін ақауларды жеңіл
балғамен соғып қарау арқылы анықтауға болады, яғни онда шпилкалар,
штифтер және жарылудың болуын анықтайды. Бұндай ақауы болса, дыбыс
шашыраңқы естіледі. Майысу мен бөлшектің тозуын өлшеу құралдарымен
анықтайды. Жазықтық пен түзеулегіш әмбебапты құралдармен анықтайды.
Тозу дәрежесі мен одан әрі қолдану жарамдылығын әмбебапты өлшеу
құралдары (өлшеуіштер штангенқұралы, микрометр) арқылы анықтайды.
Колибрдің көмегімен білік пен саңылау диаметрлерін, шлинцаларды
тексереді. Ал көзге көрінбейтін ақауларды әртүрлі дефектоскоп түрлерімен
анықтайды, яғни ульртадыбысты, магнитті, магнитті акустикалық т.б.

Сурет 3.1.4.1-Бөлшектердің сұрыпталуы
Эррозия – кавитациялық машиналардың бүлінуі металдарға үлкен

сұйық ағыны немесе газдың әсерінен болуы мүмкін. Беттерінің қаттылығы
ұлғайған сайын, бүліну жиілігі төмендейді. Металдар мен қоспалардың
коррозиясы деп олардың химиялық және электрхимиялық сыртқы қоршаған
орта әсерінен болатын процесті айтады.

Коррозиялық бүлінудің мынандай негізгі ерекшеліктері бар:
- металдардың бүліну беткі бөлігінен басталады;
- бөлшектердің сыртқы пішіні, өзгереді;
- коррозия әсерінен металл тотығады немесе гидрат тотығына

айналады.

Бөлшектерді үш 
топқа бөліп, 
сұрыптайды

Одан әрі 
қолданатындар, яғни 

номинальды 
өлшемдері сақталған

Толық жарамсыз 
бөлшектері

Жөндеуді қажет 
ететін және қалыпқа 

келтірілетін
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Сыртқы орта жағдайына байланысты коррозия үш негізгі түрге
бөлінеді, атмосфералық, газдың және электромагнитті коррозия
болып.Коррозия-механикалық бүліну деп-коррозия мен механикалық
факторлар әсерінен болатын бүлінуді айтады.Коррозиялық шаршау
дегеніміз-коррозиялық орта және жиілік кернеулік әсерінен металдар мен
қоспалардың бүліну процессін айтады.

Машиналар мен бөлшектердің ұзақтығын арттыру үшін, оны жағдайға
қарап жұмысшы бөлшек беттерін коррозиялық ортадан қашықтықта тұруы
қажет. Көптеп таралған механикалық тозу түрі. Әрбір қажалатын бөлшекте
үш негізгі мезгіл болады; олар жұмыс жасау мезгілі, табиғи желіну мезгілі
және апатты тозу. Машиналарды, жабдықты апатты тозуға жеткізбеу қажет.
Оған тек қана жөндеу, қарау кестесінің толық сақтағанда ғана жетуге
болады.[5]

3.1.5 Бұрғылау және мұнай кәсіпшелік жабдықтарының
жөндеуін ұйымдастыру

Машиналар мен механизмдердің дұрыс пайдалануы, толық істен
шыққанға дейін мезгілінде тез тозатын бөлшектерді ауыстыруына, қажетті
реттеуіне және жөндеуін жүргізу үшін уақытында тоқтатуды қажет етеді.

Бұрғылау және мұнайкәсіпшілік жабдықтарының дұрыс жұмыс
қабілеттілігін сақтау үшін, жөндеудің жоспарлы-ескертулі жүйесін
қолданады, ол жоспарлы тәртіпте жүргізілетін күту, бақылау және жөндеуді
техникалық ұйымдастыру шарттарының жиынтығын құрайды. Осындай
жүйеге байланысты, алдын-ала кесте бойынша жөндеуге тұратын
машиналарды тоқтатады, қосымша бөлшектері, материалдары дайындалады.

Технологиялық жабдықтардың жөндеудің жоспарлы-ескертулі жүйесі
мынандай негізгі ерекшеліктерімен сипатталады.

1. Жұмыс жасалған анықталған машина-сағат санына байланысты,
жабдықтар жоспарлы тәртіпте жөнделеді.

2. Кезекпен қайталанатын сәйкес жоспарлы жөндеудің анықталған
саны қайталанатын жөндеу циклін құрайды.

3. Әрбір кезектелген жоспарлы жөндеу арасында машиналар
техникалық байқаудан өтеді, ол процесс кезінде ұсақ ақаулары жойылады,
механизмдерді майлауы, тазалауы және реттелуі жүргізіледі, сонымен
тозғандарды ауыстыру үшін бөлшектер тізімі анықталады.

Жоспарлы-ескертулі жөндеу жүйесі жөндеу жұмысының күрделілігі
мен көлеміне байланысты кезекті және күрделі жөндеу жұмыстарын
қарастырады.

Кезекті жөндеу- көлем жағынан кішкене жөндеу түрі, оның көмегімен
жабдықтар жұмысқа қабілетті күйде ұсталады. Бұл жөндеу түрі
қондырғылардың орнатылған жерінде жүргізіледі.

Кезекті жөндеу кезінде жабдықтардың жағдайын тексеріп, тез тозатын
бөлшектері ауыстырылып, қажетті жағдайда майлары ауыстырылып,
ақауларын жояды. Техникалық күту қызметі күшімен орындалмайтын
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жұмыстарды арнайы шақырылған жөндеу бригадаларының көмегімен
жүргізіледі. Кезекті жөндеу жұмыстарының тізімі жөндеу
классификаторымен анықталады. Жөндеуден кейін жабдықтардың жұмысы,
механизмдер мен бөліктері реттеледі.

Күрделі жөндеу- жоспарлы жөндеудің өте ауыр және күрделі түрі.
Онда жабдықтарды толық ашып, барлық желінген бөлшектері
ауыстырылады, сонымен қатар кезекті жөндеу көлеміне кіретін жұмыстар
жүргізіледі. Күрделі жөндеу кезінде жабдықтардың техникалық
сипаттамалары қалпына келтіріледі.

Жоспардан тыс жөндеу- ол жоспарда қарастырылмаған немесе
жабдықтардың апатқа ұшырауы салдарынан болған жөндеу түрі.
Жабдықтарды үнемі техникалық бұзылыссыз және пайдалану жағдайында
ұстау үшін, сонымен қатар, апаттарды және бұзылыстарды ескерту үшін
техникалық қызмет көрсету жүйесі қолданылады.

Техникалық күту кезекті жөндеу кезінде орындалатын жабдықтардың
техникалық жағдайы және паспортына сәйкес пайдалану ережелерін
орындауын, жабдықтардың техникалық жағдайын тексеруге, азғана
бұзылыстарды және дайындық жұмыстарының көлемін анықтауына
мүмкіндік береді.

Бұрғылау және мұнайкәсіпшілік жабдықтары үшін мынандай
техникалық күту түрлерін орнатады.

1. Жабдықтарды құрып орнатуды аяқтағаннан кейін, оларды
пайдаланудан бұрын олардың барлық қосылыстарын тексереді, сыртқы
қарауы, сонымен қатар жабдықтардың және құрылғылардың жұмысқа
қабілеттілігі тексеріледі.

2. Қысқа уақытты тоқтатылуда, егер жабдықтардың жұмыс жасаған
сағат саны күрделі техникалық күтуге жатпаса, онда тек сыртқы қарау
жүргізіліп және бұзылыстары жойылады.

3. Техникалық күтудің мезгілді түрі жұмыс жасалған сағат санын
анықтау арқылы орындалады. Техникалық күтудің мезгілді түрі кезінде
күрделі жұмыстар орындалады: сүзгілерді жуу, майларды ауыстыру, шинді-
пневматикалық муфталарды ауыстыру және т.б.

Дұрыс ұйымдастырылған жабдықтардың техникалық күтуі
жөндеуаралық мезгілде бөлшектер мен бөліктердің істен шығуы және
бұзылыс себептерінен тоқтауын қысқартады. Жөндеуаралық мезгіл деп –
жабдықтардың екі кезекті жоспарлы жөндеуі арасындағы жұмыс мезгілін
айтады.

Техникалық күту нәтижелері арнайы журналдарға жазылады.
Жабдықтың пайдалану тәртібінің бұзылуынан болған бұзылыстарға сол
жабдықты қараушы мастер және слесарь жауап береді.Жабдықтың
жоспарлы-ескертулі жүйесі арнайы жасақталып бекітілген жоспар бойынша
орындалады. Жылдық кестеге сәйкес, айлық жөндеу кестелеріжасалынады.
Барлық осы жөндеудің жоспарлы-ескертулі жүйесінің сұрақтарымен
мекеменің бас механикалық бөлімі айналысады. Бас механик бас инженерге
тікелей бағынады. Бас механиктің тікелей қарамағында жөндеу базалары
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болады. Барлық жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру шаралары бас механиктің
тікелей міндеті болып табылады.

Жөндеу циклі-анықталған кезектілікпен орындалатын орнатылған
техникалық күту түрлері және жөндеу кезіндегі азғана қайталанатын
жабдықтардың жұмыс мезгілі. Жөндеу циклының құрылымы жөндеу
түрлерінің кезектілігі, жұмыс көлемімен ажыратылатын, анықталған уақыт
аралығында жөндеу циклының барлық уақытындағы кезектілікпен
өткізілетін схемаларын құрайды.Машиналардың физикалық тозуы-олардың
әртүрлі элементтерінің бұзылуы нәтижесі, яғни оның әсерінен машина оған
қойылатын талаптарды орындаудан тоқтатады.

Моральды тозуы деп техникалық прогресстің әсерінен, қолданып
жүрген техникалардың құнын азайтуын айтады.Жөндеу түрлеріне және
әдістеріне байланыссыз жабдықтарды қалпына келтіру процесі мынандай
негізгі технологиялық операциялардан тұрады.

1. Жабдықтарды жөндеуге дайындау: электр қорегінен ажырату, су
және отынмен қамтамасыз етуінен ажырату, жуу. Машинаның жөндеуге
дұрыс және мұқият дайындауынан жөндеу саны және жөндеу
жұмыстарының қауіпсіздігі байланысты болады.

2. Барлық машиналардың және оның блоктары мен бөліктерін жинау,
құрып орнату.

3. Машиналардың бөлшектері мен бөліктерін жуу.
4. Тозудың дәрежесін бақылау және бөлшектерді топтарға сұрыптау:

жөндеуді қажет етпейтін; қалпына келтіруге жататындар; қалдықтарға
шығару.

5. Қалдықтарға шығарылған желінген бөлшектерді қалпына келтіру
және артық бөлшектермен ауыстыру.

6. Жабдықтарды жинау.
7. Жабдықтарды бос жүргізу, жөндеу сапасын анықтау үшін сынақтан

өткізу.
8. Жабдықтарды сырлау.
Күрделі жөндеудің технологиялық процесінің құрылымы.Күрделі

жөндеудің технологиялық процесі анықталған кезектілікпен орындалатын
жабдықтардың жұмыс қабілеттілігін қалпына келтірудің қосымша
операциясы және технологиялық жиынтығы болып табылады.Жөндеу
мекемелеріне азғана бір типті жабдықтар келген жағдайда онда жеке жөндеу
әдісі қолданылады, онда машина мен механизмді жоғары дәрежелі
жұмысшыдан тұратын бір жиынтықты бригада жөндейді.

Жеке жөндеу әдісінің кемшіліктері бар:
- жұмыстарының мамандандыруы болмайды, механизациялауды ендіру

шектелгендіктен, еңбек өнімділігін төмендеген;
- жабдықтар ұзақ уақыт жөндеуде болады, себебі барлық жинақтау

бөлшектері жөнделгенше, дайын бөлшектері тоқтап тұрады;
- үлкен жабдықтарды жөндеуге жұмысшының жоғары білімділігі

болуы қажет.
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Жеке жөндеу әдісінің ерекшеліктері болып жинақтау бөлшектері мен
машина бөлшектері жөндеу процесінде ерекшеленбейді және сұраныс беруші
жөндеуге берген өз машинасын алады.Агрегатты жөндеу кезінде машина
агрегатының және жинақтау бірліктерінің барлық бөлшектері
ерекшеленеді.Агрегатты жөндеу әдісін әдетте орталық жөндеу-механикалық
шеберханаларда және мамандандырылған жөндеу заводтарында
қолданылады.

Мұнай жөндеу әдістерінің негізгі артықшылықтарына:
- жеке жұмыс түрі бойынша жұмысшылардың мамандандырылуы,

еңбек өнімділігін арттырады;
- жетілген жөндеу технологиясы арнайы технологиялық жабдықтарды

қолдану;
- механизацияланған жұмыстардың кеңінен енуі;
- жөндеу жұмыстарының бағасының төмендеуі және сапасының

жақсаруы;
- жөндеу ұзақтылығының қысқаруы жатады.
Агрегатты әдістердің кемшілігі-агрегаттардың айналу фондын жасау

қажеттілігі.Агрегатты әдісінің әртүрлілігі болып тораптық әдісі жатады, ол
бұрғылау және мұнайкәсіпшілік жабдықтарының жөндеуінде пайдалану
орнында көп қолданылады.Бұл жағдайда тозған жинақтама бөлшектерін
өндірістік қызмет көрсету базасында немесе жөндеу заводтарында
ауыстырады. Осындай әдіспен әдетте тасымалдауы қиын, ауыр жабдықтарды
жөндейді.

Жөндеу аралық циклдің құрылымы, жабдықты жөндеуге
адамдардың саны. Жөндеулерді жоспарлау, жөндеудің көлемін, құнын және
де жөндеудің барлық түрін орындау мерзімі мен техникалық қызмет
көрсетулердің мерзімділігін анықтау мақсатында орындалады. Сонымен
қатар, мұнда жөндеу персоналдар тізімін, оның профессионалдық және
квалификациялық құрамын және де материалды-техникалық ресурстар
мұқтаждығын анықтау қарастырылады.

Жөндеулерді жоспарлау келесі құжаттарды қолдана отырып жүзеге
асырылады:

- анықталған жөндеу нормативтерін;
- сметалық техникалық құжаттар;
- жабдықтарды жоспарлы-мерзімділік жөндеудің жылдық кестесі;
- жабдықты жөндеудің ай сайынғы жоспар-кесте есебі;
-    жөндеулердің күнтізбектік мерзімін анықтауға (өзгеруге)

жасалынған акт;
ЖСЖ графигі келесі жағдайларды қарастыруы қажет:
- жөндеуге кететін уақыт шығындары;
- жөндеуге кететін жұмыс күшінің шығындарын;
- қосалқы бөлшектер мен жөндеу аспаптарының қажетті мөлшерін;
- жөндеуге тұрған уақытта жабдықты жаңаландырудың орындалуын.
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Кесте 3.1.5. 1 -Жабдықтарды күрделі жөндеудің технологиялық процесінің
жеке әдісі схемасы

Жабдықтарды қабылдау

Жабдықтардың сыртын 
жуу

Бөлшектерді немесе 
агрегаттарды бөлу

Базалық бөлшектерді 
жөндеу

Жарамды 
бөлшектер

Жабдықтарды құрастыру

Жабдықтарды сынау

Жөнделген жабдықтарды 
тапсыру

Бөлшектерді немесе 
агрегатты бөлу

Бөлшектерді жуу, 
тазалау

Бөлшектерді бақылау, 
сұрыптау

Жөндеуді қажет 
ететін бөлшектер

Бөлшектерді жөндеу

Бөлшектерді жинау, 
сұрыптау

Бөлшектерді немесе 
агрегатты жинау

Агрегаттарды сынау

Жарамсыз 
бөлшектер

Артық 
бөлшек
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Кесте 3.1.5.2 - Жабдықтарды күрделі жөндеудің технологиялық процесінің
агрегатты әдістері схемасы

3.2. Бұрғылау қондырғысын монтаждау-демонтаждау
       және тасымалдау

3.2.1. Бұрғылау қондырғысының көтеру механизімдері

Бұрғы қондырғыларының тәл (полиспат) жүйесі, шығыр барабанының
айналмалы қозғалысын ілмектің ілгерілмелі (тіке) қозғалысына айналдыру
және тәл арқаны ілмектреіне түсетін салмақты жеңілдету қызметін атқарады.

Жабдықтарды 
қабылдау

Жабдықтардың 
сыртын жуу

Бөлшектерді немесе 
агрегаттарды бөлу

Базалық 
бөлімшелерді жөндеу

Жабдықтарды 
құрастыру

Жабдықтарды сынау

Жөнделген 
жабдықтарды 

тапсыру

Д
ай

ы
н 

бө
лш

ек
 қ

ой
ма

сы

Ж
ар

ам
ды

 б
өл

ш
ек

Бөлшектерді немесе 
агрегатты бөлу

Бөлшектерді жуу 
тазалау

Бөлшектерді 
бақылау, сұрыптау

Жөндеуді қажет 
ететін бөлшектер

Бөлшектерді жөндеу

Бөлшектерді жинау, 
сұрыптау

Бөлшектерді немесе 
агрегатты жинау

Агрегаттарды сынау

Ж
ар

ам
сы

зб
өл

ш
ек

А
рт

ы
қ 

бө
лш

ек
 қ
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ма

сы
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Кронблок шкиві мен тәл блок шкиві арқылы, белгілі ретпен болат
арқан өткізіліп, бір ұшы қозғалмайтын етіп бекітіледі.

Тәлді жүйенің механизмдері бұрғылау мұнарасына монтаждалып,
келесі сипаттамалық ерекшеліктерге ие:

- тәлді блок ілмекпен бірге скважина сағасының үстінде еркін ілулі
күйде тұарды және тік бағытта тек қана скважинаның осі бойынша
қозғалады;

- ілмектің көтерілу биіктігі мұнараның биіктігімен және КТО
қауіпсіздігімен шектеледі.

-шкивтердің диаметрі мен басқа да жүккөтергіш органдардың
өлшемдері бұрғылау мұнарасының ендік өлшемдерін ескере таңдалады;

- әсер етуші жүктемелер мен бұрғылау кезінде берілген осьтік жүктемені
реттеу үшін тәлді жүйе датчиктермен және бақылау-өлшеу құралдарымен
жабдықталады;

- әсер ететін жүктемелер мен КТО жылдамдығы кең диапазонда
скважинаның тереңдігіне және бұрғылау тізбегінің ұзындығына байланысты
өзгереді.

Кронблоктар. Кронблоктарды бұрғылау қондырғыларының басында
орналастырады, және олардың құрылымы бұрғылау қондырғысының түріне
байланысты. Кронблоктарды шкивтердің саны бойынша, жүккөтергіштігі
және құрылымдық сұлбасына байланысты ажыратады. Ереже бойынша,
кронблоктың шкивтер саны тәл блогынан 1-ге артық болады. Кронблоктың
шкивтері осьтес және осьтес емес болады. Осьтес емес сұлбада жүрмелі
арқанның шкив осі қалған шкивтерге перпендикуляр орналасады.

Осьтес емес орналасу тәлді механизмнің тізбек бойымен қозғалуы үшін
жабдықталуының сұлбасына негізделген АКТ (автоматты көтеру тәсілі)
кешенін тізбектердің механизацлияланған орналасуы кезінде
қолданылады.Кронблок рамасында шкивтер секция бойынша орналасады.
Әрбір секция мойынтіректерінде шкивтер орналасқан осьтен
тұрады.Мойынтіректердің ішкі сауыттарының арасында ара қашықтықтық
сақиналар орналасқан. Мойынтіректерді майлау стандартты түрде
шкивтердің осі бойымен жүзеге асырылады.

Ең үлкен тозуға мойынтірек пен шкивтің ойықтары ұшырайды.
Шкивтердің секция бойынша орнаалсуы тозудың секцияларды 180 градусқа
бұру арқылы бірқалыпты таралуын қамтамасыз етеді.

Шкивтері осьтес орналасқан екі секциялы кронблок іші алынатын
тіреулерінде шкивтердің екі секциясы орналасқан рамадан тұрады. Аспалы
блок қосымша жұмыстарды атқару үшін қолданылады.

Үш секциялы кронблок секцияларының осьтес емес орналасуымен
ерекшеленеді. Алдыңғы үлгіге қарағанда, мұнда жүрістік шкив (1) бөлек
тіреуде (2) орналасқан, ал ол раманың жоғарғы сөресінде (3) орналасқан.
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1- рама; 2,5- алынбалы тіреулер; 1- жүріс шкиві; 2- бөлек тіреу; 3- аспалы
блок;4,7- білігінде мойынтіректері     4 – раманың жоғарғы сөресі;бар
шкивтер секциясы; 6- шкивтердіайналып кетуден сақтайтын дюбельдер

Сурет 3.2.1.1 Екі секциялы кронблок және үш секциялы кронблок

Әрбір секция қосарланған роликті немесе конусты роликті тербелу
мойынтіректерінде анйалатын шкивтер орналасқан осьтен тұрады. Әр түрлі
жиілікте айналатын шкивтердің арасындағы үйкеліс шкивтер осінің
байланысы арасында айыратын сақинаны орналастырумен жойылады.
Секцияның осінде әрбір шкивтің мойынтірегін майлау үшін бойлық ойықтар
бар. Майды сақтау және мойынтіректерді ластанудан қорғау үшін әрбір
шкивтің ступицасында фланецті қақпақ қондырылады. Осьтік қуыстар
бұрандамен реттеледі. Шкивтердің секциялары қораппен жабылады,
сонымен қатар шкив пен қораптың арасындағы қуыс арқан диаметрінің 0,15
аспауы керек.

Пайдалану кезінде шкивтер мен мойынтіректер әркелкі тозады. Ең көп
тозуға ұшырайтын жүрістік арқан оралатын шкив пен соның мойынтірегі
және сол арқанмен жалғанған тез айналатын шкивтер. Осыған байланысты
тозудың біркелкілігін қамтамасыз ету үшін пайдалану кезінде әрбір
секцияның 180˚ айналуын немесе егер секциялардағы шкивтердің саны
бірдей болса, олардың орындарын өзара ауыстыруын жүзеге асыру қажет.



234

Кесте 3.2.1.1 Кронблоктардың негізгі техникалыққ сипаттамалары

Параметрлер БУ-5Бр КБ5-
85Бр

УКБА-
6-200

УКБА
6-250

УКБА
6-270

УКБА
7-320

УКБА
7-400-1

УЗ-300 УКБА
7-500

Жүккөтергіштік, кН 1000 850 2000 2500 2700 3200 4000 3000 5000
Жүріс тармағының
макс. созылуы, кН 5 30 200 250 270 265 350 420 425

Арқандық шкив
саны 5 5 6 6 6 7 7 7 7

Шкивтердің
диаметрі, мм
- сыртқы

- осі
800
140

1180
170

1000
170

1250
220

1120
220

1250
220

1400
260

1510
260

1510
380

диаметр, мм 25 28 28 32 32 32 35 38 38
Арқан Шкивтің
мойынтірегінің

нөмірі
12228 42234 42234 97744Л 42244 97744Л

М
7097152
М 2097152 1097976

Мойынтіректердің
өлшемі, мм

70 х10
х2

170 х310 х
52

220 х340
х100

220 х400
х65

20 х40
х00

260 х400
х104

260 х400
х186

380
х520
х150

Кронблок өлш.,
мм:

биіктігі
ұзындығы

ені

1040
1520
1000

1285
1630
996

1615
2810
2240

1890
4370
2780

1320
2320
1440

2080
4100
2950

2160
4230
2980

1870
3970
580

2020
5090
2220

Масса, кг    1300 2240 6-200 5800 3400 6000 7000 8300 11700

У –Уралмашзавод; КБ – кронблок; А –А-типті мұнарамен және АКТ
кешенін қолданып жұмыс істеу үшін; бірінші сан– шкив саны; екінші сан –
жүккөтергіштік, т; үшінші сан – бұрғылау қондырғысындағы кронблоктың
реттік нөмірі.

Кронблокты монтаждау кезінде оны деңгей бойынша тексеріп,
орталықтандырып кронблокасты балкаларға бекітіледі. Барабанның бойлық
және ендік осьтері екі бағытта 1 м-ге 0,5-0,8 мм дәлдікпен тексеріліп, негізіне
сенімді бекітеді. Кронблоктың шкивтері қолмен еркін айналуы тиіс.
Шкивтердің ойықтарының тозуын арнайы шаблонмен тексереді, және ол
ойықтың түбі бойымен 5 мм-ден аспауы керек. Ойықтардың бетінде
ешқандай жарықтар мен ойыстар болмауы керек.

Кронблоктардың негізгі техникалық сипаттамасы олардың
маркалануында көрсетілген:
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1– буфер; 2– траверса; 3– шкив; 4,10– 1- шкивтер; 2- үшблокты секция; 3-
желоб; арақашықтық сақиналар; 5– сақина; 6– 4- резеңкелі буфер; 5-
екіблокты секция; 6- мойынтірек; 7– қақпақ; 8– бұранда; 9,13-осьтер; 7-
траверса; 8- біліктер; 9-ілме; осьтер; 11– сауыт;

Сурет 3.2.1.3 Екі секциялы және бір секциялы тәл блогы

Мысалы, УКБА-6-270
У – Уралмашзавод;    КБ-кронблок; А - А-типті мұнарамен жұмыс

істеуге арналған; 6 – шкив саны; 270 – жүккөтергіштік, т.
2-УКБА-7-400-1.
У – Уралмашзавод, КБА - А-типті мұнарамен жұмыс істеуге арналған

кронблок 7 шкиві бар - жүккөтергіштігі 400 тонна; 1- бұрғылау
қондырғысындағы кронблоктың реттік нөмірі.

Тәлді блоктар. Тәлді блоктарда шкивтердің саны кронблоктағыдан 1
кем болады. Тәлді блоктар кронблокка қарағанда салмағы үлкен, бірақ
кронблоктың жүккөтергішітігі жоғары.

Тәлді блоктар бір секциялы және екі секциялы болып жасалады. Бір
секциондыда мойынтіректерде шкивтері орналасқан бір осі болады. Тәлді
блоктың осі траверсамен жалғанған екі беттің арасында болады. Ілмек тәлді
блоктың беттерімен сол беттерге пісіріліп жалғанған екі сырға арқылы
жалғанады.

Тәлді блоктарды келесі құрылымдық сұлбалар бойынша дайындайды:
- бір секциялылар тізбектерді қолмен қойғанда қолданылады; - екі

секциондылар АКЖ кешенімен жұмыс істегенде қолданылады.
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Сурет 3.2.1.5 Бір секциялы тәлді блок

Бір бірімен траверса арқылы жалғанған екі беттен тұрады. Беттерде
қозғалмайтындай етіп ось бектілген. Осьте мойынтіректерде ақандық
шкивтер орналасқан. Осьте мойынтіректердің арасында арақашықтықтық
айырғыш сақина орнатылған. Остің ұштарында мойынтіректерді майлауға
арналған тесіктері бар. мойынтіректерді ластанудан қорғау үшін шкивтерде
қақпақтар орналасқан. Тәлді блок жақтаулаы қораппен қапталған. Тәлді блок
ілмекпен екі ось арқылы жалғанады.

Екі секциялы тәлді блок бір секциялыға қарағанда АКЖ кешенінде
қолданылатын автоматты элеваторлармен жұмыс істеуге арналған. Оның
жұмысының ерекшелігі оның тізбек бойымен төмен қарай қозғалуы болып
табылады.

Жалғастырғыш желоб

Беттер

Траверсаның ілмесі

Ілменің жақшалары
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Кесте3.2.1.1-Тәлді блоктардың негізгі техникалық сипаттамалары
Параметрлер БУ-75Бр ТБК4

140Бр
УТБА
5-170

УТБА
5-200

УТБА
5-225

УТБА
6-250

УТБА
6-320

У4-300 УТБА
6-400

Жүккөтергіштік, кН 100 140 200 250 270 320 400 300 500
Секция саны 1 1 2 2 1 2 2 2 2
Арқандық шкивтер
саны

4 4 5 5 5 6 6 6 6

Шкивтердің диаметрі,
мм: - сыртқы
- осі

800
140

1180
170

1000
170

1250
220

1120
220

1250
220

1400
260

1510
60

1510
80

Арқан диаметрі, мм 25 28 28 32 32 32 35 38 38
Шкивтің
мойынтіректерінің
нөмірі

12228 42234 42234 97744
ЛМ

42244 97744
ЛМ

70971
52М

20971
52

10979
7

6
Мойынтіректің
өлшемдері

-
-
-

170 х
310 х
52

170 х
310 х
52

220 х
40
х100

20 х
400 х
65

220 х
340 х
100

60
х400 х
104

260 х
400 х
186

380 х
520 х
150

Блоктың өлшемдері,
мм:
биіктігі
ұзындығы
ені

-
-
-

2115
1240
8006

2305
1410
1090

635
50
1360

220
970
1170

2575
1270
1410

535
1418
1440

170
1925
1570

965
1840
1572

Масса, кг 1150 3500 4400 7300 3300 6700 9600 10300 12500

Тәлді блок пен кронблоктың шкивтері
Шкивтің диаметр, профиль және ойықтың өлшемі сияықты

құрылымдық параметрлері шкивтердің қызмет ету уақытына және тәлді
арқандардың шығынына айтарлықтай әсер етеді.

Шкив диаметрінің оңтайлы өлшемі мына қатынастан табылады

Дшк/dк=150…160,
мұнда: Дш - ойықтың түбі бойынша шкивтің диаметрі;        
к = 3 - арқанның беріктік қоры; dк – арқанның диаметрі.
r= d/2 + (2,5…4).
(r) кішіреюі кезінде арқанның тіреулік қасиеті азайып, оның тозуы

артады. Шкивтер Шк-800-25 деп белгіленеді, онда шкивтің диаметрі мен
арқанның диаметрі көрсетіледі.

Шкивтің массасы оның диамтеріне байланысты, диаметрі 800мм
болғанда G = 120 кг, ал 1365 мм болғанда G=430 кг. Соңғы кездері шкивтің
ойықтары пластмассамен жабдықталады, бұл арқанның тозуын азайтады.

Бұрғылау ілмектері, ілмектіблоктар және айрнайы ілмелер
Бұрғы ілмектері жеке дара немесе тәл блогымен бірге (ілме блок)

дайындалады. Олар көтеріп-түсіру процесінде бұрғылау құбырлары мен
шегендеу құбырлары тізбегін алқамен бұрғы элеваторы арқылы ілу,
бұрғылау кезінде вертлюгі бұрғылау тізбегімен ілу және монтаж, демонтаж
жұмыстарына жүктерді түсіру, тарту үшін қолданылады.

Конструкциялық дайындалуы бойынша ілмектер бір, екі, үш ашалы
болып келеді. Қазіргі кезде негізінен үш ашалы бұрғы ілмектрі қолданылады.
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Оның екі бүйірлік ашаларына сырға ілінеді. Дайындалу тәсілдеріне қарай
ілмектер соғылған, құйылған және қатпарлы құрылмалы болып келеді.

Сурет 3.2.1.6-Үшашалы ілмек

Ілмеблоктарды тізбектерді қолмен орналастыруда қолданады. Ал АКЖ
кешенімен жұмыс істегенде ілмек орнына арнайы ілме қойылады. Қазіргі
заманғы бұрғылау қондырғыларында үшашалы ілмектер қолданылады. Олар
жүккөтергішіті бойынша ажыратылады. Жақтаулы ашалардың
жүккөтергіштігі көп жағдайда негізгі ашаның жүк көтергіштігінен жоғары
болады.

Сурет 3.2.1.7 - Ілмек блок



239

Кесте 3.2.1.2- Ілмек пен ілмеблоктың негізгі техникалық сипатталмалары
Атауы УК-225 У5-300 КТБ-4-140 Бр

ТБК4-140*
Негізгі ашаның жүккөтергіштігі, кН 2250 3000 1400
Жақтаулы ашалардың жүккөтергіштігі, кН 2500 4000 1400

Тәлді блокқа ілмектің ілінуі блокты екі айқастырма
штроп блокты

Оқпанның бұрандама түрі арнайы трапециялы бұрандамасыз
Диаметр, мм :
- Оқпан бұрандамасы
- осі
- ілмектің ұршыққа қыстырғышы
- жақтаулы ашалардың қыстырғышы

180х20
140
220
150

220х20
140
300
150

170
110

Тіреу мойынтірегінің нөмірі 8272 8292 8836
Серіппенің жұмыстық жүрісі, мм 145 150 175
Ілмек серіппесінің жүккөтергіштігі
- жұмыс жүрісінің басында
- серіппенің таңдалған жүрісінде

37
100 46 122,5

17
40

Масса 2900 4800 1400

Ілмеблоктар ілмек пен тәлді блоктың жекелеп жасалғандарына
қарағанда ұзындық пен салмақты азайтуға мүмкіндік береді, бірақ олар
жүккөтергіштігі бойынша шектеледі. Сондықтан олар А-типті бұрғылау
мұнараларында қолданылады. Ілмек жоғарыберіктікті болат құймалардан
немесе легірленген, термиялық өңделген жапырақшалы болаттан жасалады.

Бұрғылау шығырлары (БШ). Бұрғылау шығырлары бұрғылау
процессінің тиімділігін анықтайтын басты агрегаттарға жатады.

Шығырлар бұрғылау технологиясы мен оларды пайдалану шарттары
мен талаптарына жауап беруі керек, яғни:
- Қуат пен тарту күші ауыр операцияларды жүргізуге жеткілікті болу
керек;
- КТО кезінде көтеру және түсіру жылдамдығы үлкен өнімділікті және
жұмыстың апатсыздығы мен эргономикалығын қамтамасыз ету керек;

Шығырдың негізгі 
технологиялық 
функцияларына 
мыналар жатады

қашауға берілген 
жүктемені 

қамтамасыз ету

шегендеу 
тізбектерін 

түсіру

КТО

құралды ұзарту қосымша 
жұмыстар



240

- Шығырдың өлшемдері мен массасы темір жолмен тасымалдау
ережелерінде орнатылған өлшемдерден аспауы керек, сонымен қатар
өлшемдер бұрғылау қондырғысымен де шектеледі.

Шығырлар ұзақ тұрақтылық, сенімділік, жөндеуге жарамдылық
бойынша талаптарға сәйкес келуі тиіс. Жөндеуге түскенше жұмыс коры
3000-5000 сағат машина уақытына сәйкес келуі тиіс.

Бұрғылау шығырлары келесі көрсеткіштер бойынша жіктеледі:
- шығыр барабанына берілетін қуат;
- жетекші тармақтағы тарту күші;
- тежегіштердің қуаты; - көтерудің жылдамдық саны; - білік саны.

Бұрғылау шығырларының қуаты МЕСТ 16293-82 регламенттеледі,
тереңдікке байланысты 200-2950 кВт арасында болады.

Бұрғы шығыры: тербелмелі подшипниктерге отырғызылатын көтеру
және трансмиссиялық біліктер, таспалы және электр тежегіштер орналасатын
рамадан және басқару пультінен тұрады.

Бұрғы шығырлары білік санына қарай бір, екі, үш білікті болып
бөлінеді. Біліктер арасындағы кинематикалық байланыс шынжыр берілістер
арқылы іске асырылады. Көтеру білігі – бұрғы шығырының негізгі білігі,
кейбіршығырлар үшін ол тек біреу ғана. Көтеру бөлігіне шынжыр беріліс
жұлдызшаларынан басқа, тәл арқанын орау үшін барабан, таспа тежегіш
және гидравликалық немесе электр тежегіштер білігін қосушы муфта
орналастырылады. Трансмиссиялық және аралық, біліктер көтеру білігі мен
шығыр жетегі арасындағы кинематикалық байланысты іске асырады. Кейбір
жағдайларда трансмиссиялық білікті роторға айналым беру үшін және
қашауды өздігінен жіберетін тесікті шығырға қосу үшін қолданылады.
Аралық білікке, көтеру білігіне айналым беруші шынжыр беріліс
жұлдызшаларынан басқа кейбір жағдайларда жүк сүйретіп тарту, көтеріп-
түсіру кезінде құбырларды ашу, бекіту үшін арнайы катушка қойылады.
Кейінгі кезде бұл жұмыстарды атқару үшін қосалқы шығыр және
пневматикалық атқыштар қолданылады.

Бұрғы шығырлары екі түрлі тежегіштермен жабдықталады: таспалы,
гидравликалық немесе электр тежегіштер. Таспалы тежегіштер құбыр
тізбектреін көтеріп ұстау, түсіру жылдамдығын реттеу, толық тоқтату,
бұрғылау кезінде қашауды жіберіп отыру қызметтерін атқарады. Бұрғы
шығырлары екі таспалы қолмен жыне пневматикалық басқарылатын
тежегіштер мен жабдықталады.

Бұрғылау аспабын төмен тереңдіктерге түсіру барысындағы тежеу
кезінде, тежеуіш қалыптарының шкивке үйкелу салдарынан өте көп жылу
бөлінеді де, қалыптар мен шкив қызып, олардың тежеу сапасы төмендейді.
Сондықтан бұрғы шығыры қосымша гидравликалық немесе электр
тежнуіштермен қамтамасыз етіледі.

Гидравликалық тежеуіш бұрғылау және шегендеу тізбектерін түсіру
жылдамдығын бәсеңдету үшін қолданылады. Шығыр барабанын толық
тоқтату, таспалы тежеуішпен іске асырылады. Бұрғылау шығырларының
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кинематикалық сұлбалары шартты белгілер арқылы оның кинематикалық
элементтері арасындағы байланыс пен жалғасуларды көрсетеді.

БШ бір, екі және үшбілікті болып сериялы шығарылады. Мысал
ретінде үшбілікті шығырды қарастырайық, ол көтеру 15, трансмиссионды 5,
орамды 3 және ротор жетегінің қосымша білігінен 9 тұрады. Шығыр тісті
беріліс қорабындағы жетекші білі пен жетектегі біліктің ауысуы арқылы іске
келтіріледі. Беріліс қорабының жетекші білігі карданды білікпен 6
трансмиссионды білікке 5 жалғанады және шина-пневматикалық муфта 16
арқылы қосылатын тісті беріліс (28/25) арқылы көтеру білігіне «жылдам»
жылдамдықты береді.

Беріліс қорабының жетекші білігі төрт жылдамдыққа ие. Карданды
біліктің 8 көмегімен беріліс қорабы тісті редуктормен жалғанады, редукторда
да екі шығу білігі бар. олардың бірі шығырдың көтеру білігімен ШПМ 7
арқылы, ал екіншісі ротор жетегінің білігімен 9 жалғанады. Осылайша
шығырдың бес жылдамдығы бар, соның төртеуі «тыныш» ал біреуі тәуелсіз
«жылдам», ал ротордың төрт айналым жиілігі бар.

1-орам;2-тісті беріліс;3-орамды білік;4-шынжырлы беріліс 5-трансмиссионды
білік;6,8-карданды біліктер 7-ШПМ;9-ротор жетегінің білігі;10-ротор жетегінің
ШПМ;11-ротор жетегі; 12-гидродиенамикалықтежегіш;13-жұдырықшалы муфта;14-
РПД шынжырлы дөңгелегі;15-көтеру білігі; 16-ШПМ көтеру білігі

Сурет 3.2.1.8 - У2-5-5 үш білікті шығырдың кинематикалық сұлбас

Орамды білік 3 шынжырлы беріліспен 4 іске қосылады, көтеру
білігіндегі жетекші дөңгелек Z = 9еркін отырғызылған «жылдам»
жылдамдықтың шынжырлы дөңгелегімен Z = 28 блокқа түсірілген.
Осылайша, орамды білік 3 тез жүргіші білікпен үнемі іліністе болады.
Орамды біліктің консолінде планетарлы тісті берілісі бар 2 фрикционды орам
1 орналасқан. Ол бұрғылауды қосымша жұмыстар үшін қолданылады.
Орамды біліктің міндеттелген бос жүрісі – шығырдың қарастырылып
отырылған кинематикалық сұлбасының кемшілігі болып табылады.

Ротордың жетегі шынжырлы беріліспен (21/40) жүзеге асады. Ол ШПМ
10 арқылы қосылады. Қашауды беруді реттеушінің гидродинамикалық
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тежегіші 12 мен шынжырлы дөңгелек 14 шығырдың көтеру білігіне екі
жақты жұдырықшалы муфтамен жалғанады.

Кесте 3.2.1.3- Бұрғылау шығырларының негізгі техникалық сипаттамалары

Параметрлер ЛБ-
750

У2-
2-
11

У2-5-
5

ЛБУ-1100М1
ЛБУ-1100М2

ЛБУ-1700Д
ЛБУ-1700Э

ЛБУ-
3000
У2-300

Шығыр барабанының қуаты, кВт 560 660 10 810 1250 2650
Арқанның жүріс тармағының максимал
тартылуы, кН 200 210 270 250 340 420

Тәлді арқанның диаметрі, мм 28 28 2 32 35 38
Шығыр барабанының диаметрі, мм 700 650 800 750 835 935
Шығыр барабанының ұзындығы, мм 1200 840 1030 1350 1445 1540
Шығыр барабанына арқанды орау саны 3 4 5 3 4 4
Масса, тн 17,1 21,3 27,1 27,3 45

Шығырдың негізгі параметрлерін таңдау және есептеу
Шығырдың қуаты оның барабанындағы пайдалы қуатымен

анықталады. Ол КТО атқаруға және бұрғылау барысында апатты
жұмыстарды және бұрғылау құрылымымен берілген скважинаны есептік
жылдамдықпен 0,4-0,5 м/с бекітуді қамтамасыз ету керек

Nб= (Gб.к+GT )uP /hT.C ,                                                            (3.2.1.1)

мұндаNб-шығыр барабанының қуаты, кВт
Gб.к- бұрғылау тізбегінің салмағы, кН;
GT – тәлмеханизмінің қозғалмалы бөлігінің салмағы, кН;
VP – ілмектің есептік жылдамдығы, м/с; hT.C - тәлмеханизмініңПӘК-і.
Шығырдың қуаты қозғалтқышпен күштік берілістерді таңдағаннан

кейінғана нақтыланады:
N б= N ДВhТРб,
мұндаN ДВ-қозғалтқыштың білігінен алынатын қуат, кВт; hТР-

трансмиссияПӘК-і (қозғалтқыш білігінен шығырдың барабанына дейін).
Көтерудің максимал жылдамдығы көтеру процесін басқару қауіпсіздігі

мен және шығыр барабанына арқанның қалыпты оралуын қамтамасыз ететін
жүрістармағының шекті жылдамдығымен шектеледі. Тежеу жолы үшін
ілмекті көтеру жылдамдығы қауіпсіздік талаптарына сәйкес 2 м/саспауы тиіс.
Тәжірибе көрсеткендей, арқанның барабанға қалыпты оралуы 20 м/с
жылдамдықтан аспаған кезде болады.

Жабдықталу еселігі iт.с≤10 тәлді механизмдер үшін (υкр)max = 2 м/с;
Жабдықталу еселігі iт.с>10 тәлді механизмдер үшін (υкр)max = 20/ iт.см/с;

Көтерілудіңминималжылдамдығы –

              (uкр)min = 0,1¸0,2м/ с                                    (3.2.1.2)

Шекті жылдамдықтардың қатынасы шығырдың көтеру жылдамдығын
реттеу аралығын анықтайды: Ru = (uKP )max /(uKP )min .
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Берілістің сатысаны (жылдамдық) шығырдың жетегінің түріне
байланысты. Тұрақты ток электроқозғалтқышын қолданғанда берілген
аралықта көтерудің жылдамдығының сатысыз өзгеруін байқаймыз. G
салмағына байланысты, NДВ қозғалтқыштың шығу қуатын толық қолдану
шартына байланысты көтерудің аралық жылдамдықтары

                  ui = N ДВh/(GI +GT )                                    (3.2.1.3)

мұндаη — қаозғалтқыштан ілмекке дейінгі көтеру механизмінің ПӘК-і;         
GТ — тәлді механизмнің салмағы.
Көтерілетін құбырлар салмағының сатылай өзгеруіне байланысты

қуатты қолдану дәрежесі шығырдың беріліс санына байланысты, және мына
теңдік арқылы нақты табылады:

а= k /(k +1) мұнда k — бұрғылау шығырының беріліс сатылар саны.
Сондықтан 3000 м дейінгі тереңдіктегі скважина бұрғылауға арналған

шығырларға беріліс санын k=4, ал 3000 мжоғары k=6 шектеген дұрыс.
Дизель-гидравликалық жетекте беріліс сатылар саны

                             k = Ru / RГ                                                                                    (3.2.1.4)

мұнда RГ— гидротрансформатордың айналу жиілігін реттеуаралығы.
Аралық көтеру жылдамдығы геометриялық сандардың қатарынан
анықталады ui =ui-1j(3.2.1.5)

Шығырлар әртүрлі тартылу күштеріне ұшырайды. Көтерудің
«жылдам» жылдамдығында барабанның айналу жиілігі 300-400
айн/минжетеді. Аларқанның тартылуы мардымсыз. Сондықтан оның беріктік
қоры анағұрлым жоғары. «тыныш» жылдамдықтарда арқанның тартылуы
артады, алайналу жиілігі 50 айн/мин дейін азаяды. Осылайша, тәлді
арқанның жүрістармағының бағыттаушы шкивтің айналу бетінен рұқсат
етілген ауытқу бұрышы 0о45'≤α≤1о15' аралығында болуы қажет.[10]

3.2.2 Бұрғылау қондырғысын монтаждау-демонтаждау жұмыстары

Бұрғылау жабдықтарын монтаждаудың технологиялық тізбегі және
құрылғыларының құрылысын салудың реттілігі бұрғылау қондырғыларының
тибіне 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-
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
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құрылысын жүргізеді, циркуляциялық жүйені монтаждайды және бұрғылау
ерітіндісін дайындау және тазалау механизмдерін орнатады. 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.

Сораптар және шығырлар үшін дербес электрожетектер қарастырылған
бұрғылау қондырғыларын монтаждау жұмыстарды жүргізумен параллельді
жүзеге асырылады, яғни мұнараны монтаждаумен, шығырды монтаждауда
және олардың жетектерін монтаждауда, бұрғылау сораптары,
сыйымдылықтар және ерітіндіні дайындау мен тазалау механизмдері
монтаждалуы мүмкін. Құрылғыларды ірі блоктық тәсілдермен монтаждауда
мұнаралы-шығырлы блокпен бір мезгілде сораптық блоктар мен жұмысшы,
сонымен бірге қор сыйымдылықтарын орнатады. Мұндай тәсілмен Уралмаш-
4Э, Уралмаш-125БЭ және т.б. қондырғыларды орнатуға болады.

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.

Бұрғы шығырды монтаждау. 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.

Қалақшалар бүрғылау кезінде арқадан келіп түсетін барлык күштерді
өзіне қабылдайды, сонымен бірге көтеру-түсіру жұмыстарында және апаттық
жағдайлардағы күштерді қабылдайды. Қалақшаларды әдетте металдық
негіздерде орнатады, олар бетондық іргетастарға орнатылады. Негіздерді
бетон іргетастарға болттар көмегімен бекітеді. Бұрғылау қондырғыларын ірі
блоктық тәсілмен жинау кезінде арнайы қалақшалық рамаларға аспалы
негізде орнатады.

Егер қалақша ротордан кейін орнатылатын болса, онда қалақшаның
орнатылуы орнын ротор жұлдызшасы арқылы анықтайды, ал
орталықтандыруды ротор жұлдызшасы және қалақша арасында керілген
шнур көмегімен жүзеге асырады. Қалақшалардың горизонтальділігі деңгейі
бойынша тексеріледі. Дербес электрожетектерге ие бұрғылау
қондырғыларында роторды монтаждау орнын бұрғылау аралық осі бойынша
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оның бұрғылау қалақшасы барабаны ортасына тура келетіндей есеппен
анықтайды.

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.

Бұрғылау қондырғысы (БҚ) – тәлді мезанизмді, КТО механизациялау
құрылғыларын монтаждау және бұрғылау тізбектерін орнату үшін арналған.

Сенімділік және беріктік – бұл бұрғылау мұнараларына қойылатын
негізгі талаптар. Сонымен қатар сапасы технологиялылық пен мұнараның
жеңілдігімен сәйкес келуі керек. Бұл үнемділік жоғарылатып, мұнара
монтажы жұмыстарын жылдамдатады.

БҚ келесі негізгі параметрлері бойынша сипатталады:
- жүккөтергішітігі;
- металлоқұрылымының биіктігі;
- дүкеннің сыйымдылығы (тізбек үшін);
- жоғарғы және төменгі негіздердің өлшемі;
- тізбектің ұзындығы және еденнен жоғарғы жұмысшы балконына
дейінгі арақашықтық;
- мұнара салмағы.

Бұрғылау мұнараларын башенді, мачталы, мобилді және колтюбингті
деп бөледі.

Күмбезді мұнаралар
Жоғарғы негізінде тұтаспісірлген кронблокасты рама және тіреулер

орнатылады. Тіректер мұнараны монтаждау кезінде қолданылатын
блоктармен жабдықатлған.

Аталған типті мұнаралар өте жоғары қаттылыққа және тәлді арқанның
жүрісті және өлі ұштарының тартылуымен туатын айналуға қарсы
шыдамдылыққа ие. Ұзындығы 24 және 26 м тізбектерді қолмен орнату
кезінде жұмысшыға арналған бір немесе екі балконы болады. Балкон
төртбұрышты, жоғарғы жұмысшыға арналған люлькасы бар алаң болып
келеді. Балкон қорғаныс каркаспен және тібектерді орнататын
саусақашалрмен жабдықталған. Балконның ені 750 мм кем емес, ұстағыштар
1200 мм кем емес. Мұнарадағы сатының ені 650 мм.
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Күмбезді мұнаралардың торларының құрылымдары келесі сұлбаларда
жасалады:

- айқастырмалы;           - ромбты;
- қосайқастырмалы;      - жартылайкерегелі.
Ресейде өндірілген БҚ көп қолданылатын айқастырмалы торлы

мұнаралар (ВМ-28, ВМ-41, ВБ-53-300). Мұнараның аяқтары 4 құбырлардан
жасалады. Аяқтардың екі секциясының қосылуы бұрандалармен іске
асырылады. Олар диагональды тартпалар мен белдіктерді 1 арнайы өрімдері
2 бар қамыттармен 3 тартады. Башенді мұнаралар секциялы болып
монтаждалады, әдетте Кершембаумның көтергіштері арқылы жоғарыдан
тқмен қарай құралады. БМ құралу реті келесідей:

Кронблокасты алаң бірінші болып құралады. Оны құрағаннан кейін,
оны белгілі бір биіктікке көтеріп келесі секцияны құрай бастайды.Содан
кейін көтеріліп тұрған секцияны түсіріп төменгі бөліктерін қамыттармен
тартып, бұрандалармен бекітеді. Ары қарай екі жалғанған секцияны көтереді,
ал еденде келесі секцяины жинайды. Осы ретпен мұнараны құрайды.

Мачталы мұнара – мұнараны жұмыс күйінде ұастап тұратын 2 аяқтан
және тіреуіштен тұрады. Биіктікке байланысты аяқтар 3-5 пісірілген
секциядан жиналады. Олар өзара фланецті байланыс арқылы жалғанады.
Жоғарғы бқлігінде кронблокасты рама мұнараға беріктік пен геометриялық
форма береді. Бұл рамада тіреулер мен кронблокты жөндеуге арналған алаң
орналасқан.

1-мұнара; 2- өзгермелі беріліс
қорабымен шығыр; 3-ротор;

4-ілмекблогы; 5-кронблок; 6-ұршық;
7-күш жетегі; 8-бұрғылау сорабы;

9-айналмалы көтеру краны;
10-дизель-генераторлар;

11-автоматты бұрғылау кілті;
12-дірілдемелі елек; 13-қабылдау

өлшеуіштері; 14-қабылдау мосттары;
15-блокты негіздер;

16-майлау-жану материалдар
қоймасы.

Сурет - Мачталы мұнара
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Тірегіштер мұнараның аяғымен және мұнараның негізінде орналасқан
башмактармен жалғанған. Аяқтар ені бойымен тіреуге жалғанған, ол
мұнараны ротор осіне байланысты орталықтандырады. Жоғарғы
жұмысшының балконы мен тізбекке арналған дүкен мұнараның аяқтарына
кронштейндер арқылы жалғанады.

А-тәріздес мачталы мұнараларды көлденең жағдайда жинайды. Оларды
ұщы шығырға немесе көтергіш тракторға жалғанған арқанмен жабдықталған
жебе мен блоктардың көмегімен көтереді. Монтаждалуы әмбебап БҚ
мұнараны көтеру үшін арнайы көтеру механизмі – қатты П-тәріздес екі
тіреуіші мен полиспасты бар раманы қолданады. Бұрғылау шығыры арқылы
мұнара жұмыс күйіне келіп, тірегіштермен бекітіледі.

БМ таңдау кезінде анықтаушы параметрі оның берілген тәл жүйесінің
жабдықталуындағы және бұрғылау тереңдігі аралығындағы жүккөтергішітігі
болып табылады. Жүктеменің мөлшері МЕСТ 16293-82 бойынша ілмекке
рұқсат етілген жүктемеге сәйкес келуі тиіс. Сонымен қатар тәлді арқанның
жүрісті және өлі ұштарының тартылуы ескеріледі. МЕСТ 12.2.041-79 сәйкес
мұнараның биіктігі тәлді блоктың көтерілуін шектейтін қондырғыны
орнататын биіктік қорын ескере отырып, тәлді блокты максимал
жылдамдықта көтеру кезінде қауіпсіз жұмыс істеуді қаматмасыз етуі керек.

h1 – тіреулердің аяғынан
ротор үстеліндегі элеватор

құлпының жоғарғы қимасына
жейінгі арақашықтық; h2 – ілініп

тұрған тізбек пен роторда
тұрғанқұлыптың ұштары

арасындағы қуыс; h3 – тізбектің
жоғарғы ұшы мен

ілмектіңарасындағы арақышықтық;
h4– ілмектің ұзындығы; h5 – тәлді
блоктың ұзындығы;h6 – тәлді блок
пен кронблок арасындағықауіпсіз

арақашықтық;L –тізбектің
ұзындығы;

Сурет 3.2.2.1 Мұнара

Мұнараның пайдалы және құрылымдық биіктіктері болады бұрғылау
еденінен кронблокасты раманың жоғарғы бетіне дейінгі арақашықтық
пайдалы деп аталады. Бұрғылау мұнарасының тіреуінен кронблокасты
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рамаға дейінгі арақашықтық – құрылымдық деп аталады. Олар мұнараның
тіреу бұрғылау еденімен бір деңгейде орналасқанда тең болады. Пайдалы
биіктікті мына формуламен анықтайды

                          H = h1+ hcв + h2 + h3,м                            ( 3.2.2.1)

h1= (1,2-1,5)м – бұрғылау еденінен ілулі тізбектің төменгі ұшына
дейінгі арақашықтық (ротордың, элеватордың, бұрғылау тізбегінің
муфтасының және т.б. биіктігі) hcв – тізбектің ұзындығы, м; h2 = (7-8)м –
тәлді блоктың ілмегінің штроп биіктігі.

h3 = 7м – тәлді блок пен кронблок арасындағы биіктік қоры.
Балкондардың орналасу биіктігі былай анықталады:

                          Hб = lсв cos + hп -    h                           (3.2.2.2)

l = 2 - 40 – тізбектің вертикальға қарай еңкею бұрышы. hп
тізбекұстағыштың биіктігі.

D h – тізбектің жоғарғы ұшынан люльканың еденіне дейінгі
арақашықтық. Тізбекұстағыштар дүкенінің ауданын формула бойынша
анықтайды:

                                     F = 1,2 Lmaxf÷Lсв                         (3.2.2.3)

Lmax– max бұрғылау тереңдігі, м; f– құлып диаметрі бойынша бұрғылау
құбырының ауданы, м2.

Қажетті жабдықтарды орналастыруды ескере отырып
мұнараның негізінің өлшемдерін келесідей алу қажет:
Нормаға сәйкес төменгі негіздің өлшемдері:       Башенді мұнаралар

үшін, м
- H = 40-42 м   8 х 8
- H = 53-54 м   10 х 10
Биіктігі (Н) мен жүккөтергіштігіне (С) байланысты мачталы мұнаралар

үшін:5,5;7; 9;11.
Мұнараның жоғарғы негізін кронблокасты рамадағы кронблокты

көтеру және орнату үшін қажет ойық өлшеміне байланысты анықтайды.
Қақпалардың биіктігі (hB):

Мұнаралар үшін

H = 40 м - hB = 12 м;   H = 53 м   – hB = 15 м.                 ( 3.2.2.4)

Мұнара массасы – оның материалсыйымдылғы бойынша техникалық
жетілгенділігін сипаттайды. Материал сыйымдылықты меншікті масса
бойынша

есептейді:
                       m уд = Мв / GB H                                           (3.2.2.5)
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Кесте 3.2.2 - MB, GB – сәйкесінше мұнараның массасы және жүк
көтергіштігі, кг.

Параметрлер ВМ-40100 М-2140 Б-2200 МА-
1170

МА-
5200

МА-
5250

МА-
5320

В-
5х400А

В-
5х500А

БА-
4320

Мұнара типі мачталы кумбезді мачталы Күмбезді
Рұқсат етілген
жүктеме, кН 1000 400 2000 700 4000 500 200 4000 4000 200
Тәл жүйесінің
жабдықталуы 4х5 4х5 5х6 5х6 7х6 7х7 7х7 7х8 7х8 7х8
Биіктігі, м 40;41 42 42 1 5 5 5 5 5 4

Төменгі базаның
өлшемі, м 6,2 7,2 8 2 0 0 0 8 8 0
Тізбектерді

орналастыру тәсілі
қолмен механизацияланған қолмен

Жинақталған
мұнараның массасы, тн

16,6 9,3 22,0 6,2 1,7 4,7 0,3 1,6 1,6 7,5

БМ есептеу кезінде оған түсетін жүктемені келесідей бөледі:
- тұрақты;
- пайдаланушы; - желдік.
БМ 2 шектік жағдайымен сипатталады:
- көтеру қасиетін жоғалтуы (бұзылуға немесе БМ тұрақтылығын

жоғалтуға алып келетін жүктеме)
- деформациясы бойынша (БМ беріктігі мен тұрақтылығы

сақталған, бірақ әрі қарай қолдануға болмайды)
Тұрақты жүктемелерге жататындар:
- мұнара салмағы GB= 0,15 Ркр;
- кронблок салмағы Gкб = 0,015 Ркр;
- тәл жүйесінің қозғалмалы бөілігінің салмағы Gтс=0,04 Ркр;
- Gоб= 0,03 Ркр – балкондар, сатылар, тіреулер және басқа да

құрылымдардың салмағы.
Бұрғылау қондырғыларының негіздері. БҚ негіздері бұрғылау

жабдықтарын және оның бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстыруы үгін
арналған. Негіздер бұрғылау қондырғысын құрау мерзімін азайтуға
мүмкіндік береді.

Негіздерді монтаждау мен тасымалдауға байланысты келесідей
ажыратады: - іріблокты; - әмбебап. Әмбебап негіздер тасымалдауды іріғ ұсақ
және жеке агрегаттар ретінде атқара алады.

Негіздер биіктігі 3-8,5 м металл құрылым болып келеді. Олар
бұрандалармен, тартпалармен және т.б. тез ажырағыш байланыстармен
жалғанған жеке пісірлген блоктардан тұрады.Блоктардың саны монтаждау
және тасымалдау тәсілдерінен анықталады. Тасушы түйіндер швеллерден,
қоставрлардан, бұрыштықтардан, құбырлардан және жапырақшалы болаттан
пісіріледі.
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Кесте 3.2.2. 2- Негіздердің техникалық сипаттамасы мен монтаждау тәсілі

Негіздің параметрлері

Еденнің деңгейі, м 4,5 4,5 6,2 6,2 7 7 6,0
Шығырлы блоктың жұм. алаңы 4,5 4,5 2,6 2,6 2,4 2,4 2,0
Энергоблоктың 2,8 2,9 2,6 2,6 2,4 2,4 0
Сорапты блоктың 0,965 0,955 2,3 2,4 0 0 0
Роторасты балкаларының
жүккөтергіштігі, т

160 160 250 250 320 320 400

Тізбекұстағыштың
жүккөтергіштігі

100 100 160 160 320 320 400

Көпірлер мен стеллаждардың
деңгейі

1,25 және т.б.

Металлоқұрылымның массасы 110,6 96,3 141,7 146,2 139,5 145,5 6
Монтаждау тәсілі Ірі блоктармен агрегаттармен және Ұсақ блоктармен және

агрегаттармен

Блоктардың тіреулік беттері топыраққа түсірілетін қысымды азайту
үшін қажетті ауданға ие болуы қажет. Блоктардың өлшемдері мен массасы
топыраққа түсірілетін меншікті жүктемемен және ауыртасығыштардың жүк
көтергішітігімен анықталады. Негіздердің құрылымы қарапайым болу
қажет.    Олар үнемділік талаптарына жауап беріп, жеткілікті қаттылық
пен беріктікке ие бола отырып, бұрғылау және бір орыннан екінші орынға
тасымалдау кезінде сенімділік пен жұмысқа қабілеттілігін қаматамасыз етуі
керек. Негіздердің дірілден қорғанысы болуы керек, өйткені діріл пісірілген
тігістердің, бұрандалы байланыстардың және т.б. алдын-ала бұзылуына алып
келеді.
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1-сол жақ габаритті кеңістіктік ферма;2-орталық габаритті
кеңістіктік ферма; 3- оң жақ габаритті кеңістіктік ферма; 4-тез
ажырағыш қамытты байланыстар; 5-ротор рамасы; 6-алдыңғы рама; 7-
аяқтардың тіреуі; 8-тіреулі тумбалар 9-жақтаулы кронштейндер; 10-
бұрылыстық тіреу; 11-оң жəне сол жақ алаңдар; 12-тізбекұстағыш; 13-
алаңшалар; 14-мұнараның тірегіштері.

Сурет 3.2.2.2- Бұрғылау мұнарасының негізінің сұлбасы

БҚ негізі мыналардан тұрады: мұнаралы, шығырлы, энергетикалық
блоктар, тізбекұстағышты орналастыруға және бұрғылау ерітіндісін
дайындауға арналған жабдықтарға арналған блоктар. Монтажды тездету
үшін мұнаралы және шығырлы блоктарды бір мұнаралы-шығырлы блокқа
біріктіреді. Ол металды екі қабатты құрылым болып келеді. Төменгі қабат
негізгі көлбеу және бойлық блоктардан тұрады.

Вертикаль мен горизонталь ережесін тексеру. Монтаждалушы
жабдықтар және түйіндер қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететіндей
жағдайда белгілі бір тәртіпте орнатылуы тиіс. Ол үшін көлденеңдік, тіктік
және өстестік немесе бөлшектердің және түйіндердің, тұтас алғанда белгілі
бір заңдылықпен орналастыру талаптарын, сонымен қатар қосылыстардағы
қуыстардың белгілі бір өлшемдерін сақтау қажет.

Жабдыктардың орналасу кезіндегі теңестірілуі жабдықтарды жалпы
монтаждау бойынша жұмсалатын шығындарды 20 пайыз қамтиды. Мұнда



252

бұл операцияның үлесі жабдықтарды монтаждау дәлдігі жоғары болған
сайын артады.

Вертикаль ережесін тексеру. Қондырғыны, аппаратты немесе
агрегаттар түйіндерінің вертикальділігін тексеру кезінде әртүрлі әдістерді
пайдаланады. Тексерілуші объектінің габариттері вертикальділігі бойынша
үлкен болмаған жағдайларда және жақсы жасақталған горизонтальды
жазықтықтар болған жағдайларда вертикальділікті тексеру үшін деңгейді
(ветерпас) пайдалануға болады, ол горизонтальді жазықтыққа бір-бірінен
ерекшеленетін екі жағдайда орнатылады. Аппараттың немесе түйіннің
мұндай жағдайына ветерпас екі бағытта нөльдік ауытқу шамасын берген
кезде қол жеткізуге болады.

Ветерпастың орнына отвес қолдануға болады. Өлшенуші - салмақ -
0,7-0,8 кг арасында диамтері 0,3 мм болатын түтікше түрінде болады, оны
ішінде май бар ыдысқа салады. Егер аппарат үлкен биіктікке ие болатын
болса, онда оны вертикалі бойынша түзету үшін тиодолит пайдаланылады,
сонымен қатар лазерлік визирлер және тағы басқалар қолданылуы мүмкін,
тиодолитпен жұмыс істеу кезінде геометриялық ось бойына бояумен жақсы
байқалатын жолақтар салады, және сол жолақтар бойынша аппараттың
орналасу дәлдігін аныктайды.

Айнадан шағылысатын лазерлік приборларда, егер олар аппаратта
белгілі бір жағдаймен бекітілген болатын болса, онда лазерлік көзден
шығатын сәуле екіншілік прибормен бірге қабылданады. Бұл аппараттың
орналасқан жағдайы бойынша жоғары дәлдіктегі мәліметтерге жеткізуге
мүмкіндік береді. Мұның дәлдігі 150м ұзындықта 1мм жоғары болмайды.

Горизонталь ережесін тексеру. Беттердің горизонтальділігін
деңгейлер бойынша анықтайды, мұнда бір градусқа тең бөліну өлшемі 0,1
мм/м сай келеді. Деңгейлерді беттердің бірнеше нүктесіне орнатады, мұнда
өлшеулердің дәлдігін тексеру үшін деңгейлерді бір-бірінен ерекшелігі 1800

болатын жағдайларда орнатады. Ұзын біліктердің, барабандардың және басқа
да ұқсас приборлардың горизонтальды теңестірулерін гидростатикалық
деңгейлермен және нивелирлер көмегімен анықтайды.

Горизонтальділікті тексеру үшін арналған гидростатикалық әдісінің
артықшылығы, ол әдіс кез-келген жағдайдағы шарттарда жүргізіле алады
және объектінің шамасы тіптен ұзын болса да анықтауға мүмкіндік береді.
Алып қарайтын болсақ гидростатикалық әдісті үлкен кеңістіктік
конструкциялардағы түзу сызықтылықты өлшеу үшін, яғни эстакада типтегі
объектілерді тексеру үшін де және технологиялық құбырларды тексеру үшін
де қолданылуы мүмкін.

Арнайы жабдықтарды монтаждау мен пайдалану. Атындыға қарсы
қондырғыларды орнату жоғары қысылуы қысымы болатын (гидростатикалық
қысымнан жоғары) газдық, мұнайлы және суарқаулы жазықтықтарды ашу
үшін, сонымен қатар барлық тінтілген скважиналардың қуысын бұрғылау
мақсатында, оларға – превентерлерді орнатып қояды. Осы превенторлар
тізбек басы арқылы кондукторға немесе бағаналарды цементтеуден кейінгі
аралық қондырмалы мұнараларда орналастырылады. Превенторларды



253

орнатудан алдын оларды шеберханаларда үлгілік қысым кезінде тығыздау
жүргізіледі.

Бірінші мұнараға бағаналы фланецтерді құрастырады және оларды
мұнараларға бұрандалардың немесе сыртқы және ішкі жағынан күйдіру
арқылы мұнараға күйдіреді. Фланецтің ішкі жағы – бүкіл бағананы сыналы
(клиновой) түрде ілінетін конустық бетті болып келеді. Фланецтерге
қадағыштар арқылы қысқыштарды бекітеді. Фланец және қысқыштар
араларына азкөміртекті болаттан нығыздалып жасалған дөңгелекшелерді
қояды. Осындай қысқыштарға превенторлар ілінеді. Превентордің үстіңгі
бөлігіне – қосымша превенттерді орнатуға арналған екі фланецті катушка
және скважинаның қуыстарын циркуляциялық жүйемен жыра арқылы
байланыстыратын сүзгісі қойылады.

Келесі бағаналарды – дөңгелек кеңістіктерін герметизацияға түсіру
үшін герметтеуші пакерлі құрылғылар және сыналы ілмекшелердің
бағаналық басы қолданылады. Бағанылық бастар – корпустан, катушкадан,
сыналардан және пакерден тұрады. Сынаның қызметі – бағаналарды
қуыстарға, яғни алдыңғысы мен кейінгісін жалғастырып отырады, ал
пакерлер болса – құбыр аралық дөңгелек кеңістіктерді герметизациялау
(оқшаулау) үшін қолданылады. Бастың корпусы және катушкасын
қадағыштар арқылы жалғап, металдық жүзік арқылы нығыздап қояды.
Катушканың үстіңгі бөлігіне қысқыштарды орнатып, содан соң бірінші
бағанадағыдай тәртіппен превенторлар қойылады. Бірінші мұнарадағы
бастың қызметін – кондукторда бағаналық фланец және катушка атқарады.

Әмбебап превенторларды – кәдімгі превенторларды үстіне орнатып,
олардың арнайы сырғашалары арқылы корпусқа қадағышпен бекітіп қояды.

Превенторларды орнатқаннан кейін езгінді сызықтар жиналады. Әрбір
сызықтарға жоғарғы қысымдағы екі жылжытқыш қойылады: қысқыштың
жанында 15м қашықтықта (мұнараның негізінен) апаттық және жұмысшы
жағдайдағы жылжытқыштар. Қысқыштар және апаттық жылжытқыштар
арасында қиғыштарды, ал жұмысшы жылжытқыштардың жанында –
үшсатылы кран манометр және вентиль орналасады.

Жыраға еңгізгенде шегенді түсіргеннен кейін және бұрғылауды
сораппен шегенді жалғау үшін – үшінші жылжытқыш орнатылады. Шығын –
скважина қуысына азғана иілген тұзу сызықты етіп құрастырылады және
металдық тіректермен бекітіледі. Сонымен қатар тіректер 0,6х0,6х1,0м
болатын котловандарға әрбір 7-8м сайын орнатылады және беттондалады.
Езгінділердің ұзындығы – 30м, кем болмауы, ал егер газдық жазықтықтарды
ашу барысында болса – 100м кем болмауы керек.

Превенторларды басқарудың негізгі құралы – қолжетімді орындарда
скважинаның қуысынан 10м қашықтықта қойылады. Басқару құралдарын
және қалдық штурвалдарды жылжымалы металдық қорапшада орнатады
және олардың жанында қалыңдығы 50мм–ден кем болмайтын тақтайлық
қалқан (щит) қойып қояды. Қалқанның қабырғасының әрбір қалдық
штурвалымен суға тұрақты бояумен айналманың бағытына байланысты
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бағытша жағады. Қосымша басқару құралдарының дубликаты – күзетте
тұрған бұрғылаушыда орналасады.

Жинау аяқталғаннан кейін превенторды және байланыстарды қысым
арқылы сумен нығыздайды. Мұндай жұмыстар превентор паспортында
көрсетілген талаптарға сай жүргізіледі. Жинау және нығыздауға арнайы акт
құралады. Тастандыларға қарсы қондырғыларды – мұнайгаздық игеру
бірлестігі растаған немесе қандай да бір нақты талаптағы техбақылау
округінің келісілген түрлі сызбаларына сәйкес орнату қажет.

Бұрғылау сораптарын және олардың жетектерін монтаждау.
Бұрғылау сораптары негізінен бұрғылау ерітінділерін шыңырауларға
забойды тазарту мақсатында, және қашаудың жұмыс істеу шарттарын
жақсарту мақсатында және құбырлық бұрғылауларда құбырлық бұрғының
айналуын жақсарту мақсатында беруге арналған.

Бұрғылауда негізінен поршенді 12Гр, БРН-1, У8-6М және У8-7М
сораптарын пайдаланады. Әрбір бұрғылау қондырғысы негізінен екі
сораппен комплектілнеді. Бірақ, бұрғылау шарттарын есепке ала отырып
сораптардың санын азайтуға немесе көбейтуге болады. Бұрғылау
қондырғыларының типтеріне байланысты және олардың
жабдықталғандығына байланысты сораптарды монтаждау үшін негіз болып
бұрғылау қондырғыларының негіздері, сонымен қатар іргетастын жасалған
тұғырлар немесе құмдақтарда орналасатын ағаш тұғырлар негіз болып
саналуы мүмкін.

Бұрғылау сораптары астына орналасатын іргетастар типтері негізінен
топырақ жағдайына басланысты құрылады. Іргетастар жердің деңгейінен,
сұйықтықтың қабылдау ыдыстарындағы деңгейлері сораптың сорушы
клапандарынан жоғары болатындай биіктікке орнатылады. Бұл арқылы
сораптың толығу коэффициенті жақсарады және сорап өнімділігі
жоғарылайды.

Электрожетектерге ие қондырғыларда сораптар жетектері ретінде әрбір
сорапқа біреуден келетіндей етіп электроқозғалтқыштарды пайдаланады.
Уралмаш – 3Д типтегі дизельді жетектерге ие қондырғыларда бір сорап
жетегі үшін шығыр және сораптарға арналған топтық жетектер пайдаланады,
ал екінші сорап үшін – дербес жетек пайдаланылады, дербес жетек негізінен
екі жұптасқан күштік агрегаттардан тұрады.

Топтық жетектерде бұрғылау сораптарын іргетастарға жетектерін
орнатқаннан соң кран КП-25 көмегімен монтаждалады, монтаждау олардың
шкивтеріне белдік кигізуге мүмкін болатындай есеппен жүргізіледі.

Сораптардың горизонтальділігі іргетастарда деңгей бойынша
тексеріледі, мұнда горизонтальділігі бойынша ауытқу 1м үшін 3мм шамадан
аспауы қажет. Сораптарды іргетастарға орнатып болған соң, жетектер мен
сораптар шкивтеріне сыналы белдіктерді кигізеді. Сораптардың жетектері
үшін көпшілік жағдайларда ұзындығы 10000мм болатын Д профильдегі
белдіктерді пайдаланады. Белдіктер әдетте винттер немесе тракторлар
көмегімен сораптарды немесе олардың жетектерін айналдыра отырып
кигізіледі. Сораптарды соңғы біржола орталықтандыру белдіктерді шкивтер
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бойынша бау көмегімен керу арқылы жүзеге асырылады. Сораптар және
жетектері арасына екі екіден распоркалар орнатылады. Белдіктердің керілуін
салмағы 10кг құрайтын жүкті белдік ортасына ілу арқылы тексереді, мұнда
белдіктің иілуі 130-140мм арасында болуы қажет.

БУ-125ДГ және БУ-200ДГ типтегі қондырғыларда сораптар жетектері
шығыр және сораптардың ортақ топтық жетектері арқылы жүзеге
асырылады, ол негізінен тісті редуктормен қосылады. Сораптарға қуат
карданды – тізбекті трансмиссия арқылы беріледі. Сораптарды тісті редуктор
орнатылған соң монтаждайды және орталықтандыру редуктордың жетекші
білігі арқылы жүргізіледі.

Уралмаш 3Д типтегі қондырғыларда шығырмен бірге топтық жетекке
ие бұрғылау сорабы әдетте іргетаста немесе биіктігі 1-1,2м құрайтын негізде
орнатылады. Бұл негізінен сораптың жетегі шығырмен бір деңгейде
орналасатындықтан жүргізіледі, және жетектің орналасу биіктігі сорапты
ұзындығы 10000мм белдікті жетекке ие жұптасқан сораптан төмен орнатуға
мүмкіндік бермейді. Сораптарды төмен іргетаста орнату үшін үлкен
ұзындықтағы белдіктерді пайдаланады немесе сорап және жетек арасына
аралық трансмиссияны орнатады.

Көпшілік жағдайларда сораптарды іргетастарға олардың
салмақтарының үлкен болуы салдарынан бекітпейді. Терең шыңырауларды
бұрғылау үшін сораптарда үлкен қысымның туындауына байланысты және
сораптардың дірілі пайда болатындықтан іргетастарға сораптарды анкерлік
болттармен бекіту қажет болады.

Сораптарды монтаждап болған соң және белдіктердің керуді жүзеге
асырғаннан кейін трансмиссияға сақтандыру қалқанын іліп және сорушы
және шығару құбырлардың байламасын монтаждайды.

Сораптағы айдайтын құбыр өткізгішті монтаждау. Қоректендіруші
құбырлар бұрғылау ерітінділерін бұрғылау кезінде шыңырауларға беру
немесе шыңырауларды жуу үшін беруге арналған.

Қоректендіруші құбыр вертикальды және горизонтальды бөліктен
тұрады. Вертикальды бөлік бағана деп аталады. Бағаналар бұрғылау
мұнараларының сыртқы қырларына орнатылады. Вертикальды бөлік және
мұнара элементтері арасына ағаш төсемдер орнатылады. Жоғарғы жағынан
вертикальды бөлікке бұрғылау шлангасын жалғастырады, ол екінші ұшымен
ұршықпен жалғастырылады. Төменгі жағынан вертикальды бөлікке бір
немесе екі фланцілі түтікшені пісіріп қосады, ол горизонтальды бөлікпен
қосылу үшін жасалады. Вертикальды бөліктерді диаметрі 141-168мм болатын
және қабырғасының қалыңдығы 8-11мм болатын құбырлардан дайындайды,
ол құбырдағы жұмысшы қысым шамасына байланысты. Бұрғылау
қондырғысы еденінен 1,5-2м биіктікте вертикальді бөлікке түтікше
орнатылады, ол түтікше манометрді орнату үшін жасалады. Бұрғылау
қондырғысы еденінен биіктеу етіп жоғары қысымды реттеу құрылғысын
орнатады.

Құбырдың горизонтальды (көлденең) бөлігі түзу сызықты немесе
минимальды санда еңісті етіп екі нұсқада орнатылады:
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- әрбір сорап тік бөлігімен жеке құбырлармен жалғастырылады;
- тік бөліктен жалпы құбыр орнатылады, оған әрбір сорап жеке

қосылады.
Бірінші нұсқа негізінен электрожетекті бұрғылау қондырғылары үшін

тән, ал екіншісі негізінен – дизельді жетекті бұрғылау қондырғыларында
пайдаланылады.

Монтаждауды үдету мақсатында қоретендіруші құбырды келесі
конструкциядағы тез жиналып шашылатын қосылыстарға монтаждайды;
жазық құбыр өсімен қосылмайтын және оспен 15 градус шамасына дейін
қосылатын сфералы түрде.

Қоректендіруші құбырларда ерітінділермен толықтыру үшін арналуы
бойынша әртүрлі болып келетін сыйымдылықтар орнатылады. Бұл жағдайда
әрбір ыдысқа құю бөлігі маңына жоғары қысымды реттеу үшін арналған
түтікшелер орнатылады. Қысқы мезгілдерде жұмыстар жасау үшін
қоректендіруші құбырдың горизонтальды бөлігі әдетте булы тізбекпен бірге
жасалады және термооқшаулағышпен оралады (кошма, шыны, вата және
т.б.). шыңырауларды күрделенген геологиялық шарттарда бұрғылауда әдетте
көмекші бұрғылау сорабы орнатылады. Осы сораптың қоректендіру құбыры
бұрғылау ерітіндісін дайындау және ауырлату механизмімен қосылады, және
оның көмегімен ерітіндіні жұмысшы және қор сыйымдылықтарына айдау
жүзеге асырылады. Қоректендіруші құбырда компенсаторлар және
сақтандырушы клапандар орнатылады. Монтаждау аяқталған соң
қоректендіруші құбырлар гидравликалық сынауға тартылады, мұнда
жұмысшы қысымнан 50 пайызға жоғары қысым беріледі. Құбырды сынау
туралы акт толтырылады.
Бұрғы ертіндісін әзірлеу механизмі және оларды монтаждау. Бұрғылау
ерітінділерін дайындау, химиялық өңдеу және ауырлату үшін келе
механизмдерді пайдаланады: лайараластырушылар, фрезерлі-ағынды
диірмендер, гидроараластырғыштар және гидроқосқыштар.

Лай араластырғышта және фрезерлі-ағынды диірмендерге суды
түйіршікті немесе ұнтақ лаймен және химиялық реагенттермен араластыру
жүзеге асырылады, гидроараластырғыштармен гидроқозғағыштарда -
гидравликалық араластыру процесі жүзеге асырылады.

МГ2-4 типтегі лай араластырушы пісіріліп қосылған овалды қимадағы
рамаға орнатылған барабаннан тұрады, оның түбінінің бірі алмалы-салмалы
болып келеді және қабырғаларымен болттар арқылы қосылады. Барабанның
ішіне подшипниктерге параллельді түрде квадраттық қимадағы екі білік
орнатылған, оларға қамыттар көмегімен жұмысшы қалақшалар бекітіледі.
Біліктердің бір ұшына тісті дөңгелектер отырғызылған, олар өзара бір
бірімен іліністе болады. Біліктердің жетегі жазық белдікті беріліспен
жетекші шкив және сонымен бірге бір білікке орналасқан жұлдызша арқылы
электроқозғалтқышпен жүзеге асырылады.

Су, лай және басқа да компоненттер барабанға тиеуші люк арқылы
беріледі, оның жоғарғы жағында тор орнатылған. Лайараластырғыштың
конструкциясы жіберу клапаны арқылы сұйықтықты үздіксіз немесе
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периодты жіберіп отыруға мүмкіндік береді, ол клапан барабанның төменгі
бөлігіне орналасқан. Дайындалып жатқан ерітіндінің параметрлерін
барабанға беріп отыратын компоненттердің сәйкес порцияларын құрастыру
арқылы реттеуге болады.

Лайараластырушыны әдетте блоктық негізде жетекпен және
мұнараның маңына жаппа арқылы орнатылады. Негіздің биіктігі дайын
ерітінді қай жаққа құйылатындығына байланысты болады - амбарға немесе
металдық ыдыстарға, не болмаса бұрғылаушының желобты жүйесіне. Бұл
дайындалған ерітінділерді бөгде қоспалардан немесе ерімеген лай
түйіршіктерінен қабылдау ыдыстарына құюдан алдын тазартып, сонымен
қатар лай араластырғышта химиялық реагенттер қосамыз.

Ағызу люгінен лайараластырушыда бұрғылау қондырғысының
желобтық жүйесіне дейін ерітіндіні ағызу бағытына еңісті етіп желоб
орнатылады. Тиеуші люкке ені 2-2,5м және ұзындығы 8-10 болатын еңісті
трап орнатады, оның ені мен ұзындығы негізінен лайараластыру
қондырғысының биіктігіне байланысты болып келеді.

Лайараластырғыш механикаландырылған түрде босату үшін және
химиялық реагенттермен механикаландырылған түрде толтыру үшін арнайы
тиеу құрылғыларын орнатады, олар тележкадан және рельстік жолдардан
тұрады, рельстік жолдар қойма мен лайараластырушыны байланыстырады.
Тележка үшін жетек ретінде жеке орнатылған электроқозғалтқышты
пайдаланады, электроқозғалтқыш редуктормен және трос барабанымен
жабдықталады немесе лай араластырушының электроқозғалтқышы
пайдаланылуы мүмкін. Соңғы жағдайда редуктор ретінде лайараластырушы
редукторы қолданылады: яғни жазық белдікті беріліс және тісті жұп
пайдаланылады. Ол үшін бір жұмысшы біліктің басына шинно-
пневматикалық муфта ШПМ-300 пайдаланылады, оның құрамына сонымен
қатар ширатылған арқан үшін арналған барабан кіреді. Барабаннан арқан
бағыттаушы айналғыштар арқылы өтіп және тиеуші тележкамен
байланысады.

Түсіру люгіне лай араластырушыда су құбыры байланысып және
бекітпе тетік орнатылады. Фрезерлі-ағынды диірмен ФСМ-7 типі, ФСМ-3
типті түрлері лай араластырғышпен салыстырғанда үлкен өнімділікке ие
және компоненттерді бір мезгілде тией отырып үздіксіз жұмыс істеу
мүмкіндігіне ие.

Ол рамаға орнатылған корпустан 1 және айналып тұратын ротор 3
электроқозғалтқышынан, алмалы-салмалы қалақшалардан 4 тұрады, алмалы-
салмалы қалақшалар аталған диірменнің негізгі жұмысшы органы болып
табылады. Корпус жоғарғы жағынан тиеу бункерімен 9 екі қуысты тұтқамен
8 жабдықталған, оларға диірменге су немесе ерітіндіні беру үшін арналған
құбыр қосылады. Диірменнің корпусында шағылыстыру штогы 7
орнатылған, ол ерітіндіні бункерге салу үшін арналған. Корпустың төменгі
жағына алмалы-салмалы диспергирлеуші бұдырлы плита орнатылады, ол
ротормен үлкен қуыс түзу арқылы қосылады, ол ерітіндінің қатты
компоненттерін алауға мүмкіндік береді. Ротормен бір деңгейде ағызу
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лотогы орнатылады және сонымен қатар дайын ерітіндіні сүзу үшін арналған
тор 6 орнатылады.

Сурет 3.2.2.2 ФСМ-3 типті лай араластырғыш

Тиеу бункерінің бүйірлік қабырғасына шарнирлі түрде сақтандырушы
плита 10 қосылған, ол ротордың диірменге тастардың және металдық
заттардың түсіп кетуінен сынуын болдырмайды. Плитаны ротормен
жақындастыру тіректік штангамен 12 және төлкемен 14 реттеледі, олар өзара
сақтандырушы алмалы-салмалы штифтпен қатаң байланысады. Ротор және
плита арасына қатты бөлшектер түсіп кеткен жағдайда сақтандырушы штифт
кесіледі. Плита шарнирде айналып, корпустың артқы қабырғасына қарай
шегінеді, ал бөгде заттар аулағышқа 15 келіп түседі, ол төменгі жағынан
ашылмалы қақпақпен 16 және резиналық тығыздаушымен жабылады. Қақпақ
затвор 11 көмегімен ашылады.

Фрезерлік - ағынды диірмен 7 әдетте желобты жүйенің маңына
орнатылады. Диірмен маңына сыйымдылық 2 қойылады, оның қызметі
желобты жүйені желобпен 3 қосу болып табылады. Ыдысқа ортадан тепкіш
шламды сорап орнатылады, оның сору тізбегі ыдысқа түсіріліп, ал
қоректендіру тізбегі 9 диірменмен және желобты жүйемен байланысады.
Қоректендіру тізбегіне екі бекітпен орнатылады, олар ертіндіні желобқа
немесе диірменге берілу мөлшерін реттеп отырады. Желобта алмалы-
салмалы аралық бөлгіш қарастырылған, ол ерітіндінің қозғалу бағытын
өзгертіп отырады. Суды диірменге беру су құбыр 6 арқылы жүзеге
асырылады. Диірменге лайды немесе химиялық реагенттерді беру үшін
құрылғысын 8 – транспортер, лайтасушыны және т.б. орнатады.
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Сурет 3.2.2.3Желоб

Бұрғы ертіндісін тазалау механизмі және оларды монтаждау.
Бұрғылау жылдамдығы жоғары болған жағдайда және бұрғылау
сораптарының өнімділігі үлкен болғанда желобтық жүйелерде ерітіндіні
бұрғыланған жыныстардан тазалау толық жүзеге асырылмайды. Олардың
ұсақ фракциялары сораптарға қайтадан еніп және шыңырауға сорылады, ол
сораптардың гидравликалық бөлігінің уақытысынан тез тозуына және
құбырлардың және қашаудың жұмыс істеу шарттарын қиындатады.

Бұрғылау ерітінділерін тазалау үшін келесі механизмдер
пайдаланылады: електі конвейерлер, виброелектер, елек гидрциклонды
қондырғылар.Ерітіндіні газсыздандыру үшін, яғни оның меншікті салмағын
қалпына келтіру мақсатында вакуумдық дегазаторлар пайдаланылады.

Електі конвейерлер СКР-650 (сурет 71) рамадан 1, екі резиналанған
барабандардан тұрады, ол барабандарға қабылдау желобының 3 шексіз торы
6 ілінеді, сонымен қатар гидравликалық дөңгелек 7 және тор арасына
орналасатын тазаланған ерітінді үшін арналған корыта 5 орнатылады.

Гидравликалық дөңгелекте және алдыңғы барабанда шкивтер 8 және 9
орналасқан, олар қиылыспалы түрде сыналы белдік керіледі. Жоғарғы
жағынан тор біліктерге 4 иілу арқылы тұрады. Тор винттермен 10 керілген,
және винттер өз кезегінде артқы барабанмен байланысады.

Торды жуу үшін төменгі жағында краны 11 суды беру үшін арналған
рамаға орнатылған.Електі конвейердің жұмыс істеу принципі келесіден
тұрады: қабылдау желобы бойынша жылжып жатқан ерітінді гидравликалық
дөңгелекті айналысқа келтіреді, ал сонымен бірге алдыңғы барабан және тор
қозғалады. Тор арқылы тазартылған ерітінді корытаға түсіп және желобтық
жүйеге тасымалданады, ал бұрғыланған жыныстар айналып тұрған тормен
шламды амбарға тасталады.
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Сурет 3.2.2.4 Елек

Електі конвейерді желобты жүйенің бас жағына орнатады, мұнда
арнайы негізде жаппа астына орнатылған мұнараға дейінгі қашықтық 5-7 м
арасында болуы қажет. Шыңырау ауызы електі конвейер арқылы желобпен
қосылады. ал корыто - желобты жүйемен байланысады. Електі конвейер
айналасына оны күту үшін настил салынады.

Екіленген дірілді елек СВ-2, СВС-2 екі секциядан 1 және 2 тұрады,
олар ортақ тіректік рамаға 3 орнатылады.Әрбір секцияда торды қағу үшін
вибратор 4 орнатылады, ол сәйкесінше діріл тудырушы рамаға 5 бекітіледі.
Секцияны дірілдеуші бөлігі (вибратор, дірілдетуші рама және тор)
рессорларда 6 орнатылады, олар рамаға бекітіледі. Тор бір жалпы ортақ
қабылдау желобына 7 ие, ол екі секцияға да тармақталады. Желобта екі елек
секциясын қосу және ажырату үшін арналған заслонка орнатылған және
сонымен қатар екі шибер 8 ерітіндіні елек бойынша бірқалыпты жаю үшін
орнатылады.

Жетектердің электроқозғалтқыштары арнайы рамаға 9 және 10
бекітіледі, олар қабылдауыш желоб үстіндегі бағаналарға қондырылады.
Електің айналу жиілігінің жылламдығының өзгеруі сатылы шкив 11
көмегімен реттеледі.

Әрбір секция тазартылған ерітінді үшін арналған астауға ие. Астаулар
өзара желобпен қосылады.Електерді шламдардан периодты түрде жуып
отыру үшін жуу жүйесі 12 қарастырылған, ол вентильден, шлангадан және
сопладан тұрады. Жуу кезінде су шламды амбарға желобты жүйенің
заслонкаларын алмастырып орнату жолымен айдалады. Електі бұрғылау
қондырғысында теңестірілген алаңшаға желобты жүйе басына орнатады.
Електі орнату биіктігі мұнаралық негіз биіктігіне байланысты болады.
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Шыңыраудың ауыздық желобы електің қабылдаушы желобымен
байланысады, ал астаудың ағызу түтікшесі - желобты жүйемен жалғасады.

Жуу құрылғысымен елек су жүретін құбыр арқылы жалғасады.
Елекке қызмет көрсету үшін оның айналасына алаңша салып және

желобты жүйеге өту үшін жолдар және өткелдер
қарастырылады.Электроқозғалтқыштарды іске қосқан кезде жетектегі
белдіктер жоғарғы қабатының жұмыс істеуін бақылап отырады, ол негізінен
вибратор тарапына бағытталуы тиіс.

Елекгидроциклонды қондырғылар 4СГУ-1 және СГУ-2
ауырлатылмаған бұрғылау ерітінділерін тазалау үшін, сонымен қатар
ауырлатылған ерітінділерден ауырлатушыларды бөліп алу үшін қызмет етеді.
Бұрғыланған жыныстардың ірі фракцияларын ерітіндіден виброелектер
көмегімен ажыратады, ал ұсақ фракцияларын және құмдарды – құм
ажыратушылар 1ПГ және 1ПГК көмегімен ажыратады.

Елекгидроциклонды қондырғылардың бірнеше типтері бар, олар
виброелектер санымен, гидроциклондар және сораптық қондырғылар
санымен ерекшеленеді.[13]

3.2.3 Бұрғылау қондырғысын құрып орнату тасымалдау

Бұрғылардың шоғырды (блок) тасымалдауға дайындық
жұмыстары. Жолдарды жобалау.Бұрғылардың шығырды (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.
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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.
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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
шығуы кезінде алдынан, ал төменге түсетін кезінде артынан көмек береді.
Мұндай жағдайда сүйемелдеуші тракторлар трассаның екі жағынан 25м- ден
кем емес қашықтықта болулары қажет.

Мұнараларды және блок құрылғыларды тасымалдаудағы
негіздемелері

Бұл тасымалдау әдістеменің мінездемесі көп блокты құрылғыларды
орнату және олардың экономикалық тиімділіктерін салыстыру болып
табылады. Мұнда ең ірі құрылғы блогы тасымалданып ХЛ типті лафеткаға
шығарылады. Ол жоғарыда балкадағы екі домкратпен қосылады. Бұл
тасымалдаудың негізін ұсынған Б.А. Рагинский болды. Мұндай негіздеме
төрт тірекке немесе лафеткаға тасымалданады. Оларға 41м бұрғылау
мұнараны электржетегімен жабдықталған бұрғылау қондырғыларын
жатқызыуға болады. Бұл қондырғы екі ірі блокты негізде монтаждалған.
Олар мұнаралы-күшті және сорапты болып бөлінеді.

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 жүк көтергішінің домкраты рама үстіндегі шарнирлі тірекке
орнатылады. Сондықтан құрылғы тірек астында лафетада өнімділігін
арттыруға мүмкіндік алады. Жүк көтергішті тасымалдау алдында блок
құрылғыларды дайындап, оларды тележкаларға жалғайды. Жүк көтергіш
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
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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.

Жолдарды жобалау.
Трассаны жобалау есеп бойынша таңдалып алынып үлкен масштабпен

1:2500; 1:5000; 1:10000 ретпен қабылданады. Белгіленген орынға
жеткізілгеннен соң тасымалдау жұмысы қабылданған есеппен жүзеге асып,
жұмыс көлемі үшін оның минималдылығы анықталады. Трасса тіке сызықты
болып салынғаны дұрыс. Бүйірі және екі беттік көлбеулігі мен қатар
жоғарыдан төменге қарай, төменнен жоғары қарай көлбеу болуы керек. Бүйір
бет көлбеулігі 100 аспау керек. Бір беттік көлбеулікте мұнараны
жүккөтергіштен босатып 300 асырмау керек. Трассада трактор еркін жүру
жағдайы алдын-ала қарастырылады.

Бұрғылау қондырғыларын құрып орнату және тасымалдау.
Қондырғыларды бір бұрғылау нүктесінен екінші нүктеге ауыстырғанда
класы, құрылғысы, жол жағдайы және аймақтық релфіне байланысты әртүрлі
құрып орнату және тасымалдау әдістері қолданылады: үлкен блокты, кіші
блокпен және агрегатты.

Үлкен блокты құрып орнату және тасымалдау. Тез құрып орнатуды
және тасымалдау ыңғайлығын қамтамасыз ету үшін бұрғылау
қондырғыларының негізгі және қосымша жабдықтарын металдық негіздерде
орналастырады.

Ол мынандай блоктарды құрайды: мұнаралы, күштік, трансмиссиялық,
сорапты және энергетикалық. Мұнаралы блок мұнарамен, шығырмен,
ротормен, көмекші шығырмен, АКБ-3М кілтімен үлкен тұтас блокты
құрайды. Күштік, трансмиссиялық және сорапты блок өзара арнайы
қамыттық бекітулерімен жалғасқан, екінші үлкен блокты сорапты жетек
блогы құрайды. Энергетикалық блок бөлек орналасады. Жоғарыда айтып
өткендей жабдықтарды үлкен және кіші блоктарға жинақтауда тез шығарғыш
қосылыстарды қолдануда бұрғылау сораптарынан жоғары қысымды сызық
элементтерін, ауа құбыржолдарын, карданды білікпен қуатты біріліс,
сонымен қатар мұнарасы көтерілген БУ2500 немесе БУ3000 қондырғылары
сияқты блоктар 1-3 күн аралығында жаңа нүктеде орнатылады.

Мұнаралы блок ауыр жүк тасығыштарда тракторымен көтерілген
мұнарамен тасылады, бұл кезде тағы да бір трактор сақтандырушы қызметін
атқарады, яғни мұнараның көлбеу жолдарда құлауынан және кенеттен
тартылуынан сақтаушысы ретінде жүреді. Күштік, трансмиссиялық және
сорапты блогы қосылып жалғанған, олда Т-100 үш трактормен үш ауыр жүк
тасығышта, ал қалған жабдықтары арнайы платформада және жүк көтергішті
автокөліктерде тасылады.

Кіші блокты құрып орнату және тасымалдау. Егер аймақ рельфі
немесе жол және басқа жағдайларда жабдықтарда үлкен блокты
тасымалдауға мүмкіндік болмаса, онда қондырғыларды кіші блоктарға бөліп,



265

құрып орнатады, олар діңгек, діңгек негізімен ротор, сорапты блок және
басқа жабдықтар.

Агрегатты құрып орнату және тасымалдау. Егер жол және басқа
жағдайларда үлкен өлшемді жүктерді тасымалдауға мүмкіндік болмаса, онда
бұрғылау қондырғыларын жеке секцияларға бөліп, жылжымалы платфорада
ауыр жүк тасығышпен немесе әмбебапты көлікпен тасиды.

Осы жабдықтарды құрып орнату және жинауда көп уақыт
жұмсалғанмен, алыс қашықтыққа тасымалдауда бұл әдіс тиімді, яғни онда
жылжыту жылдамдығы жоғары.

Сурет 3.2.3 1-Бұрғылау қондырғысының жалпы көрінісі

Мұнараны құрып орнату, тасымалдау. Бұрғылау қондырғылары
кәсіпшілік маңайында әдетте негізге орнатылған жабдықтармен
тасымалданады. Егер жол жағдайы қолайлы болса, ұзақ емес қашықтыққа
үлкен блоктармен тасымалданады, кейде тіпті көтерілген діңгекпен бірге.
Жылжытулар ауыр трактор арбалары немесе тракторлармен орындалады.
Әдеттегі жол жағдайында ғимараттар, негіздер және жабдықтар жеке ауыр
жүк тасушы көлікпен немесе жеке блоктармен ауыр арбашалармен
тасымалданады және бұрғылау қондырғыларының алаңы орнатулары,
арнайы дайындалған болашақ скважиналар сағасына орнатылады.

Егер негізді жабдықтарсыз тасымалдаса, онда әуелі мұнаралы блокты,
ротордың тесігінің вертикальді өсі мен скважина өсі сәйкес келетіндей етіп
орнатады. Содан кейін шығар негіздері мен күш блоктарын орнатып, одан
кейін қажетті барлық жабдықтармен мұнараны орнатады. Оларды құрып
орнату тракторлар мен ауыр жүк тасығыштарда орнатылған шығар мен
стрела көмегімен жүзеге асырылады.

Мұнараны құрып орнату және жинау әдістері олардың
конструкцияларына байланысты. Секциялы діңгекті мұнараны тұтас
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пісірілген бөліктерге бөліп жинақтайды. Оларды горизонтальды жағдайда
жинайды. Бірдей жағдайда діңгекті мұнараны құруға, күмбезді мұнараға
қарағанда аз уақыт жұмсалады.

Діңгекті мұнараларды бұзбай, жұмыс және горизонтальды жағдайда,
сонымен қатар көлікпен жеке секциялармен тасымалдайды. Күмбезді
мұнараны жеке бөліктерге бөледі. Кеңінен тараған жинақтау әдістерінің бірі
арнайы мұнаралы көтергішпен «жоғарыдан төмен» құру әдісімен
жинақтайды. Оның ерекшеліктерінің бірі-мұнараны жинауды жоғарғы
секциялардан бастап жинақтауы болып табылады. Алғашқы кронблокты
балкаларымен, содан кейін мұнаралы көтергіштің ішінен жинақталатын оның
жоғарғы секциялары жиналады. Оны құрылғы көмегімен келесі секция
биіктігіне көтереді. Келесі мұнара секциясы жинайды және оны көтерілген
секцияға қосады; екі жинақталған секциясы көтереді және еденде келесі
секцияларды жинақтайды, сөйтіп төменгі секцияға дейін жүргізіледі.
Көтергіштің сызықты өлшемі секция өлшеміне байланысты.

Күмбезді мұнара түрін стрела көмегімен немесе горизонтальды
жағдайда жинау кеңінен таралмаған, яғни құрылысының қиындығы мен
үлкен биіктікте жұмыс істеу күрделілігіне байланысты. Сондықтан күмбез
тәрізді мұнараларды жаңа нүктеге вертикальды жағдайда бұзбай тасымалдау
жағдайында қолдану тиімді.

Бұрғылау мұнарасын пайдалану процесінде оларды мезгілмен қарап
отыру қажет. Мұнараларды мынандай жағдайда қарайды: мұнараны жинау
және көтеру кезінде, жинақталған күйінде жылжытуға дейін және кейінгі
мезгілде, мұнараның әрбір екі ай сайын жұмысында, кигізбе құбыр тізбегін
түсіруде, апатты жұмыстардың басында немесе соңында, қатты желден кейін,
ашық мұнайгаздың шығуында.

Мұнараны қарау кезінде мыналарға көңіл бөлу керек: мұнара
аяқтарының түзлігіне және құбыр жанасуының саңылауында, мұнара
элементтерінің (деформация, жарылу, коррозия және басқа ақаулары); пісіру
тігістерінің, саусақтарының, балконы және сатыларының, негіздерінің,
тартылуларының, фундаментінің жағдайы қаралады. Байқалған ақаулары тез
арада жойылуы керек.

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.
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1-тіреуіш; 2-таль ұштасуы; 3,8- көтеру құбырлары; 4-диогнальді
тартымдары; 5-төменгі белбеулер; 6-көтеру құбырлары;

7-жоғарғы белбеулер
Сурет 3.2.3 2-А-тәрізді мұнараны көтеру схемасы

Сурет 3.2.3 3-А-тәрізді мұнараны көтеру схемасы
Тасымалдау кезінде жұмыстарды ұйымдастыру жəне сигналдау.
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Мұнараны тасымалдауды 6 адам жұмыс жасайды. Олардың жұмыс
орнындағы міндеттері әр типке бөлінеді. Жауапты тасымалдаушы буксирлі
трактор олардан 30-50м қашықтық алда жүреді. Екі жұмысшы оңнан солға
қарай тракторды бақылауға алады. Мұнда тракторды жүргізушілер өздеріне
тиісті тәртіпті қатаң сақтауы керек. Екі жұмысшы мұнараның қандай негізде
құрылып жатқанын бақылайды. Ал бір жұмысшы мұнара артынан қандай
көлбеулікте қисайғаны жайында команда береді. Ол 30-40м қашықтықта
орналасады. Ал блокты тасымалдауда 3-4 адам қатысады. Мұнда да
мұнараны тасымалдау сияқты буксирлі тракторларға жұмыс процесінде
команда беріледі. Екі жұмысшы бір беттен буксирлі тросспен блокты
орналасу жағдайын бақылайды.

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.[12]

3.2.4 Бұрғылау алаңын дайындау

Кен орнының барлық геологиялық деректерін жинап, талдап, заңды
және басқа құжаттармен келіскеннен кейін бұрғылау алаңын дайындау кезеңі
басталады.

Скважинаны төсеу үшін өңдеу компаниясы скважинаны бұрғылау орны
мен биіктігін дәл анықтайды.Скважинаның жоспары (картасы) жасалып,
тиісті мемлекеттік органдарда тіркеледі. Содан кейін, бульдозердің
көмегімен скважинаға жол жасалады, оның ішінде машиналарды қоятын
орын жасалады және учаске тазартылып, тегістеледі. Егер жер дымқыл
болса, алаңды тақталармен жабдықтап төселеді. Бұрғылау қондырғысын
қолдау және дренажды жақсарту үшін беті 3х12 дюймдік ағаш
тақтайшалармен жабылады. (7,5 x 30 см). Мұздатқыш аймағында ерітуге жол
бермеу үшін қиыршық тасты бұрғылау платформасы орнатылған. Бұрғылау
ерітіндісін сақтауға арналған үлкен резервуар, пластикпен қапталған қосалқы
амбар  бұрғылау қондырғысының айналасында орнатылады. Ол
пайдаланылмаған бұрғылау ерітіндісін және бұрғылау шламын және
скважинадан алынған басқа ертіндіні сақтайды.
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Cурет3.2.4 .1- Бұрғылау қондырғыларының алаңда орналасуы

Егер скважина терең болады деп болжанса, тік бұрышты шұңқырды
(скважинаның білігі) қазып, бетон плиталармен төселеді. Скважина БМ
қондырғысы үшін қондырғы платформасының астынан орын ұсынады.
Бұрғылау учаскесін сумен қамтамасыз ету үшін оның қасында су скважинасы
бұрғыланады немесе су құбыры тартылады.

Cурет 3.2.4 .2 - Бұрғылау қондырғысына превенторды орнату

Егер скважинаның тереңдігі таяз болса (3000 фут немесе 1000 м дейін),
онда бұрғылау қондырғысы тіркемеге орналастырылады, бұл жылжымалы
бұрғылау қондырғысы деп аталады. Терең скважинада қондырғы бірнеше
көліктер мен жеткізіледі, олар бөлек модульдер ретінде оңай тасымалдануға
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және жылдам жиналуға арналған үлкен агрегаттардың көмегімен торапқа
жиналады.

Cурет 3.2.4 .3 - Жылжымалы бұрғылау қондырғысы

Скважинақаншалықты терең болса, соғұрлым үлкен және күшті
бұрғылау қондырғысы болуы керек, оның міндеті құбырды скважинадан
шығару кезінде бұрғылау құбырын тіреу болып табылады. Әр мұнара
максималды тереңдікке есептелген.

Жабдықтарды орнату жинауды–демонтаждау деп атайды. Ортаңғы
немесе терең тереңдіктегі скважинаны бұрғылау үшін алдымен ұсақ
жылжымалы бұрғылау қондырғысы қолданылады, ол үлкен диаметрі бар
бағыттаушы құбырды түсіру үшін таяз (20-100 фут, яғни, 7-30 м) скважина
жасайды. Скважина ішіне корпус бағыттаушысы деп аталатын үлкен құбыр
(диаметрі 20, немесе 50 см) орнатылып, цементтеледі. Жұмсақ топырақта
бағыттаушы жолдың құрылысы бұрғылау қондырғысын пайдаланбай
драйвер арқылы жүзеге асыруғаболады. Бұрғылау скважинасы скважинаның
жоғарғы жағын тұрақтандыру үшін және табиғи газ таяз тереңдікте пайда
болады деп күтілетін шығаруға қарсы қондырғылар орнатылады.[11]

3.2.5 Монтаждау-демонтаждау және тасымалдау кезіндегі
қауіпсіздік ережелері

1. Көтеру-түсіру, жүктерді ауыстыру және тасымалдау
жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік талаптары. Жұмыстың қауіпсіз
жүргізілуі үшін бұрғылауды бастар алдында мұнарадан тексерулерді
бұрғылау кезінде де мерзімді жүргізіп отыру қажет, бұл әсіресе ауыр
шегендеу ағаналарды түсірер алдында және апаттық жұмыстарда өте
маңызды.
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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 скважина 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. Тиісті орындарда орнатылуға тиісті қалқандары
(щиттері) мен сүйеніштері жетіспейтін қондырғыны қосуға тыйым салынады.
Қондырғы жобасын жасауда еңбекті қорғауға байланысты бір қатар шарлар
қабылданған.

Мысалы:
      Мұнара биіктігі құбырларды түсіру-көтеруде арқан мен

кронблоктың арасы жеткілікті дәрежеде қауіпсіз орын қалдырылатындай етіп
ашылған;

-         Ілгек штроптардің шығуына мүмкіндік бермейтін сақтандырғыш
құлақшалармен, сондай-ақ айналуға қарсы блокировкалуы саусақшалармен
алдын-ала ескерілген.

-         Арқан формасы маневрлерді орындауда оның ілініп қалуынан
аулақ болатындай етіп ойластырылған.

-         Айналу үстінде болатын бөлшектердің барлық бекітпелері үшін
олардың босап кетуі мен қысылып қалуын болдырмайтын сақтандырғыштар
қарастырылған.

-         Барабанға арқанды бекіту үшін шплинттелінген бұрандамен
бекітілген қамыт қарастырылған.

-         Барабан тежегіштерінде олардың жеңіл реттелуін қамтамасыз
ететін реттеуші құралдар қарастырылған.

-         Тәлдік арқан конструкциясы 3-тен көп мықтылық қосымшаларын
қамтамасыз етеді.

-         Гидравликалық қондырғыда сақтандырғыш клапандері
қарастырылған.

- Қозғалыста болатын барлық шынжырлар мен бөлшектер
футлярлармен ескерілген.

-         Көмекші жұмыстардың механизациясы үшін скважина сағасында
гидравликалық жүк арба ескерілген.

-         Жоғарылатылған негіздемелерге сүйеніштер қарастырылған.
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-        Жүк арба тежегіштері таспалардың бірі үзілген жағдайда, бір
тежегішпен тоқтатылуға болатындай етіліп жобаланған.

-         Ілгек блоктың (крюкблок) жүруін шектеу үшін шектегіш
қарастырылған.

2. 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. Мұнараға 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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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 құбыр өткізгіштер 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 құбыр өткізгіштер қызметті персоналдың жұмыс жасауына
кедергі келтірмейтіндей, сонымен қатар жөндеу және қауіпсіз, ыңғайлы етіп
арматуралар орнатылады. Зақымдалған құбыр өткізгіштердің сол жері
сенімді етіп қорғалады. Құбыр өткізгіштерде ешқандай ылғал жиналатын
жерлер болмауы тиіс. Құбыр өткізгіштердің 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.[10]

             Бақылау сұрақтары
1 Бұрғылау қондырғысының элементтері неше топқа бөлінеді?
2 Күштік берілістер не үшін қажет?
3Цементтеу сапасына кедергі келтіретін факторларды атаңыз?
4Бұрғылау қондырғылары қандай операцияларды жүзеге асырады?
5Бұрғы және мұнайгаз өндеу жабдықтардың қандай бұзылу түрлері бар
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ГЛОССАРИЙ

Бұрғылау кешені - скважинаны бұрғылауға қажетті өзара
байланысқан пайдалану функциялары мен техникалық параметрлері бар
машиналар, механизмдер және жабдықтар жиыны;

Бұрғылау қондырғысы – бұрғылау нүктесінде монтаждалып,
бұрғылау құралы көмегімен өздігінен технологиялық операциялардың
жасалуын қамтамасыз ететін бұрғылау машиналары, механизмдер мен
жабдықтар кешені;

Бұрғылау жабдығы – тәлді механизм, сораптар, шығыр, ұршық,
ротор, жетек, дизель-электрлі станциялар және т.б.;

Бұрғылау құрылымдары – мұнара, негізі, жиналмалы керегелі-
панельді имараттар;

Ұршық - бұрғылау ерітіндісін бұрғылау тізбегінің айналдырушы
жетекші құбырына жіберуге арналған;

Тәлді механизм – Бұрғылау қондырғысының жүккөтергіш бөлігі;
Көтеру сипаттамасы – графиик немесе кесте түрінде көрсетліген

көтеру жылдамдығының ілмекке түсірілетін жүктемеге тәуелділігі;
Превентор – скважина сағасын саңылаусыздандыру механизмі.
Бұрғы коронкасы – скважина түбін сақиналы пішінде талқандайтын

тау жынысын талқандаушы аспап.
Қашау – скважина түбін жаппай түрде бұрғылайтын талқандаушы

аспап.
Бұрғы снаряды – белгілі бір ретпен құрастырылған, скважинаны

бұрғылау үшін қолданылатын технологиялық аспап.
Технологиялық аспап – скважинаға түсірілетін және скважинаны

бұрғылау үрдісінде негізгі жұмыстарды атқаратын аспап.
Скважинаны бұрғылау үрдісінде атқарылатын негізгі жұмыс

операциялары – скважина түбіндегі тау жынысын талқандау, түпті
талқандалған тау жыныстарынан тазалау және оны жер бетіне көтеру,
скважинаның қабырғасын бекіту.

Скважинаның сағасы – скважинаның оқпанының жер бетімен
қиылысқан жері. Скважина оқпаны – скважина қабырғаларының
ортасындағы кеңістік.

Скважина қабырғалары –скважина оқпанын шектеуші, тұйықталған,
дөңес, цилиндр тәрізді бет.

Скважина білігі – скважинаның оқпанының дәл ортасынан өтетін
ойша жүргізілген сызық.

Скважина түбі  – скважинаның тау жынысын талқандау үрдісі жүретін
бет .    

Бұрғы қондырғысы – бұрғылау үрдісінің негізгі жұмыстарын
атқаратын, бір рамаға орнатылған, агрегаттардың жиынтығы.

Сорап – сұйықтықты айдайтын гидравликалық машина.
Бұрғылау сорабы – скважинаны талқандалған тау жыныстарынан

тазалау және оны жер бетіне көтеруге арналған гидравликалық машина.
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Тығыздық-тау жыныстарының тығыздығы деп, оның қатты денедегі көлем
бірлігінің массасын айтады.
Технология – бұл нақты мақсатқа жетуге бағытталған тізбекті
атқарылатын операциялар комплексі.
Монтаж- бұрғы қондырғысының дайындау алаңындағы орналастыру және
оның құрыстырылуы.
Жабдықты сынау - жабдық жұмыс істеген кезде оған әсер ету нәтижесі
ретіндегі оның қасиеттерінің сандық және (немесе) сапалық
сипаттамаларының тәжірибелік анықтамасы;
Жабдық - машинаға орналастырылатын және машиналардың негізгі және
(немесе) қосымша функцияларын орындау үшін қажетті, сондай-ақ оларды
біртұтас кешенге біріктіруге арналған техникалық құрылғы;
Апаттар - бұл технологиялық процестің бұзылуы, механизм, құрал-жабдық
және құрылыстың зақымдалуы, осының нәтижесінде процесс тоқтап
жарылыс, өрт және қоршаған ортаға зиянды заттар лақтырылуы мүмкін.
Кронблок- бұл түсіру-көтеру операцияларын жүргізуге және бақылау
процесіндегі салмаққа қарай бұрғылау тізбегін ұстап тұруға, сонымен қатар
айналу тізбектерін түсіруге арналған таль жүйесінің қозғалмайтын бөлігі.
Редуктор (бәсеңдеткіш)- айналу моменттің өсуі және бұрыштық
жылдамдықтың төмендеуімен қозғалтқыштан (двигательден) машинаның
жұмысшы органына энергия беретін механизмді атаймыз.

Турбобур– бұрғылау аспабына қозғалыс беретін жерасты
гидравликалық двигателі.

Тальдік жүйе– шығыр барабанының айналу қозғалысын арқан арқылы
крюктің жоғары-төмен қозғалысына айналдыруға арналған механизмдер
тізбесі.

Тальдік блок – корпустен, корпуске бекітілген осьтен, оське бекітілген
подшипниктерге орналасқан шкивтерден, қақпақтан, ілгіштен және сырғадан
тұрады.

Шиндік пневматикалық муфта – қалың резинкадан жасалған
машинаның камерасы іспетті, айырмасы оның сыртына тежегіш накладкалар
орнатылған, іш жағы өз валына тұрақты бекітілген.

Оқпан- тізбекпен бірігіп айналғандықтан және тізбектің бар салмағы
соған түсіп тұрғандықтан өте ауыр жағдайда жұмыс істейді.

Манифольд – бұрғылау сорабы мен вертлюг арасындағы
трубапроводтар, өлшегіш аспаптар, жапқыштар және басқа қосымша заттар
жиынтығы.

Дірілдемелі елек- бұрғылау ертіндісін (жуу сұйғын) талқандалған
жыныстан тазарту механизмі.

Ұршық- ілмекке ілінген бұрғылау құбыры тізбегіне шырайналыс беру
және жуу сұйығын сол арқылы жеткізуге арналған механизм
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ПРАКТИКАЛЫҚ   ЖҰМЫСТАР

Практикалық жұмыс №1.
Жобалау скважинасының құрылымын есептеу

Скважина ішіне жіберлетін шегендеу құбырларының санын анықтау.
Қысымдардың біріккен кестесін тұрғызу

1. Бағыттаушы құбыр диаметрі 324мм 30 метрге жібереді. Бағыттаушы
құбыр скважинаның сағасын шайылудан сақтайды және жуу сұйығының
ағысын науа жүйесіне бағыттайды.

2. Контуктор диаметрі 245мм 400 метрге жібереді. Контуктор
скважинаның жоғары жақтағы қабырғасын бекітіп, оған орнықтылық
туғызады, одан кейін газ атқылап кетпеу үшін превентор қондырғысын
орнатады.

3. Пайдалану құбыры диаметрі 168мм 1050 метрге түсіреді, себебі
пайдалану құбырымен, қабаттарды ашу және меңгеру үшін қажет. Сонымен
қатар пайдалану колоннасымен мұнай, газ алады немесе құнарлы қабатқа су
жібереді.

Шегендеу құбырларының санын анықтауда қысымдар (Рқаб, Рс.ж.қ,
Рбағана) өзгерімінің біріккен кестесін қолданады.

Ол тереңдік және қысымдар градиентінің баламасы координатында
тұрғызылады.

Қысымдар градиентінің баламасы деп қабат не гидрожарылыс
қысымына тең қысым туғызатын бұрғылау ерітіндісі бағанының тығыздығын
айтады.

Қабат қысым градиентінің баламасы:
grad Рқаб = Рқаб / 0,01 х Нұ                                                   (1.1)

Скважина тереңдігі, Нұ= 1050м
Қабат қысымы: 0 - 30 = 0,31МПа        30 - 400 = 4,2МПа 400 – 1050 = 16
МПа

Гидрожарлыс қысымын алдағы екі аралықта төмендегідей формула
бойынша анықтаймыз.

Р 0 - 30 Г/ж = 0,0083 х Нұ + 066 х Рқаб = 0,0083 х 30 + 0,66 х 0,31= 0,45МПа

Р 30 - 400 Г/ж =  0,0083 х Нұ + 066 х Рқаб  = 0,0083 х 400 + 0,66 х 4,2 =
6,09МПа

Р 400 - 1050 Г/ж = 0,0083 х Нұ + 066 х Рқаб = 0,0083 х 1050 + 0,66 х 16 =
19,3МПа

Градиенттер баламасы:
Қабат қысым градиентінің баламасы:

0-30м            grad Р 0 - 30 қаб = Рқаб / (0,01 х Нұ) = 0,31 / (0,01 х 30) = 1,03
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30-400м        grad Р 30 - 400 қаб= Рқаб / (0,01 х Нұ) = 4,2 / (0,01 х 400) = 1,05

400-1050м    grad Р 400 - 1050 қаб= Рқаб / (0,01 х Нұ) = 16 / (0,01 х 1050) = 1,5

Гидрожарлыс қысымы градиентінің баламасы:

0-30м            grad Р 0 - 30 гж = Ргж / (0,01 х Нұ) = 0,45 / (0,01 х 30)= 1,50

30-400м        grad Р 30-400 гж = Ргж / (0,01 х Нұ) = 6,09 / (0,01 х 400)= 1,52

400-1050м    grad Р400-1050 гж = Ргж / (0,01 х Нұ) = 19,3 / (0,01 х 1050) = 1,84

Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын анықтау

ρО = КР×КА                                                                        (1.2)

Мұнда : КР – қабатта кері қысым тудыратын резервті коэффициент
0-1200 м интервал үшін, КР = (1,1÷1,15)
1200-2500 м интервал үшін, КР= (1,05÷1,1)
2500 м интервалдан төмен, КР= (1,04÷1,07)
0-30м, ρО =КР×КА= (1,1÷1,15)× 1,5 =1,65 ÷ 1,725 г/см³         
30-400м, ρО =КР×КА= (1,1÷1,15)× 1,52 =1,672 ÷ 1,748 г/см³          
400 - 1050м, ρО =КР×КА= (1,1÷1,15) × 1,84 = 2,02 ÷ 2,12 г/см³ [6]

Практикалық жұмыс №2.
Бұрғылау тізбегін есептеу және таңдау

Шегендеу құбырларының ең жоғарғы ортақ қысымын және ең жоғарғы
ішкі артық қысымды және өз салмағын көтеру мүмкіндігін есептейміз.Ең
жоғары артық қысым құбыр ішінде сұйық немесе газдың ең төменгі
деңгейінде түпті болған жағдайда болады. Ең жоғары ішкі қысым
скважинаны пайдаланудың алғашқы кезеңінде оның ауызын жауып қойған
жағдайда немесе құбыр ішінде сұйықтың тұтастыққа сынағанда болады.

Пайдалану шегендеу құбырының диаметрі - 168мм

Берілгені: L = 1050м; Н = 400м; рұ.е = 1,85 г/см3; рб.е = 1,22 г/см3; рсу =
0,85 г/см3; Рқаб =15,9 МПа

1. Сыртқы артық қысымды анықтаймыз
А z= 0 Рс.а.қ = 0,01 х Рұ.е х Рг = 0,01 х 1,85 х 0 = 0       к = 0,25 - 0,35

В z= L Рс.а.қ = 0,01 х [(Рұ.е – Рсу) х L + Рсу х Н]) х (1- к)                    (2.1)
Рс.а.қ = 0,01 х [(1,85 – 0,85) 1050 + 0,85 х 400)] х (1 - 0,25) = 9,9 МПа
Рс.а.қ = Рсағ – 0,01 х Рсу х L= 9,7 – 0,01 х 0,85 х 1050 = 9,7 - 8,3 = 1,4 МПа
Рсағ< Рсақ Осыған байланысты Рсақ = 10МПа таңдаймыз
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Сыртқы артық қысым эпюрасын тұрғызамыз

0

400               1,4

                                                9,9

1050
            2       4        6        8       10       12

2. Ішкі артық қысымды анықтаймыз

А: z = Рсақ = 10 МПа Б; z = L Рі.а.қ = [1,1 Рсақ – 0,01 (Рұ.е – Рсу) х L] (1- к)

Рі.а.қ = [Рсақ – 0,01 (Рұ.е – Рсу) х L] (1- к) = [10 - 0,01 (1,85 - 0,85) х 1050] (1
- 0,25) = 0,15МПа

Ішкі артық қысым эпюрасын тұрғызамыз
        980

                                                       0,15

-4 -2       -1           1        2        4        6        8       10

Өнімді қабаттың құбырларын таңдаймыз
n1- запас коэффиценті (n1 = 1,15)
Рш –шегендеу құбырының қабылдайтын жоғарғы (шектік) қысым
Рш = Рс.а. z х n1 = 9,9 х 1,15= 11,2 Мпа (К.В.Иогонсен М.Недра 1989)
109 - кестеге қарап, болаттан жасалған «Д» құбыр қабырға қалыңдығы

σ=8мм, Рш = 20,2 Мпа таңдаймыз. Рс.а. z < Рш (9,9< 20,2 ) болғандықтан
өнімдік тізбек сол құбырдан жиналады (бір секциялық) тізбектің салмағын
табамыз.

        Q= q х L                                                                                        (2.3)
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Мұнда q –бойлық (пагонный) метр салмағы, Н
q=35, 1кг = 0,00351мн,   L –құбыр тізбегінің ұзындығы
Q= 0,00351 х 980 = 3,439 Мн [6]

Практикалық жұмыс №3.
Бұрғылау ерітіндісін және оның параметрлерін таңдау

Бұрғылау ертіндісі бір мезгілде оған жүктелген барлық міндеттерді
орындай алмайды, бастысы, одан мұны ешкім де талап етпейді. Сондықтан,
керек кезінде ғана керекті қоспа жасалады да, ол тек сол мақсатты орындауға
арналған болуы керек. Сол үшін керекті материалдардан түріне және
көлеміне қарай ертінді даярланады. Бұрғылау ертіндісінің жарамдылығы
оның қасиеттеріне (тығыздығы, созылмалығы, құмның мөлшері, тұрақ-
тылығы, субергіштігі және т.б.) байланысты. Сазды ертіндінің тығыздығы (p)
– оның көлем бірлігіндегі массасы, өлшемі кг/м³. Ол ертіндінің скважина
қабырғасына және табанына әсер ететін гидростатикалық қысымын
білдіреді. Тығыздықтың көп болғаны скважина қабырғасын қатайтады,
алайда ертіндінің жынысқа сіңіп кетуіне де себеп болады. Тығыздықты
өлшейтін құрал – ареометр – АБР1.

Созылмалылық(тұтқырлық) (Т) – сазды ертіндінің шламды
скважинадан алып шығуына, скважина қабырғасын қатайтуға, ертіндінің
шығынын ескертуге жағдай жасайды, алайда жер бетінде шламды тазалауда
қиындық туғызады. Оны өлшейтін құрал-вискозиметр – ВБР-1.

Құмның мөлшері (П) – ертіндінің сапасын білдіреді. Оның көбейуі –
бұрғылау жабдықтарның мезгілсіз ерте тозуына әкеліп соғады. Оны өлшейтін
құрал-металдан жаслған тұндырма – ОМ-2.

Тұрақтылық (С) – ертіндінің тығыздығының сақталу уақытын
көрсетеді. Ол үшін сазды ертіндіден үлгі алып арнаулы ыдысқа құйып 24
сағат бойы тыныш күйде қойып қояды. Уақыт өткенде үлгінің үстінің және
астының ареометрмен тығыздығын өлшейді, екеуінің айырмасы – оның
тұрақтылығын көрсетеді. Айырма 20кг/м³ - тан аспау керек.

Субергіштік – ертіндінің өз бойындағы суды жынысқа беру қасиеті,
оны өлшеу құралы – ВМ-6. 100см³ сазды ертінді диаметрі 75мм қағаз тордан
30 минут өткенде (ауаның қысымы 0,1МПа) судың шығыны 20-25см³ аспау
керек.

Бұрғылау ертіндісінің қасиеттерін реттеу:
- химиялық өңдеу (химреагенттер қосу арқылы);
- физикалық әдістермен (еріту, тұндыру, ауырлату,

диспергациялау, қопалар қосу және т.б.);
- физика - химиялық әдістермен ( жоғарыдағы әдістерді

араластыра отырып);
Химиялық өңдеу. Бұрғылау кезінде ертінді түрлі жерасты суларымен

қоспалармен араласады, түрлі механикалық күштердің әсеріне ұшырайды,
температура, қысым әсер етеді де, өзінің алғашқы қасиеттерін жояды.
Сондықтан оның химиялық қасиеттерін қалпына келтіріп отыру қажет.
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Яғни, төмендегі жағдайларда оның қасиеттерін қалпына келтіріп отыру
қажет;

- белгілі қасиеттері бар ертінді даярлауда;
- бұрғылау үстінде белгілі жұмысты атқарғанда;
- бұрғылау үстінде – геологиялық жағдайдың өзгеруіне

байланысты;
Химиялық өңдеу дегеніміз – ертіндіге түрлі химиялық реагенттер қосу

арқылы оның алғашқы қасиеттерін қалпына келтіру. Бұрғылау ертіндісіне
әсер ету мінезіне қарай химреагенттер төмендегіше бөлінеді;
стабилизаторлар; пептозаторлар, коагуляторлар, құрылыс - жасағыштар,
бужасағыштар, эмульзаторлар, - болып. Мысалы; стабилизатор - реагенттері
ертіндінің субергіштігін және созылмалығын азайтады. Ең көп тараған
стабилизаторларға – УЩР (углещелочной реагент), ТЩР (торфощелочной
реагент), КМЦ (карбок-, силметилцеллюлоза),

Кальциленген сода (Nа2 СО3) жатады.
Физикалық өңдеуге – ертіндімен түрлі физикалық процесстер жүргізу

(еріту, суыту, қайнату, ауырлату және т.б. )арқылы қасиетін өзгерту.
Химия-физикалық өңдеуге – аралас әдістермен ертіндінің қасиетін

өзгерту жатады. Әр кенорнында әр скважинаны бұрғылаудың өзіндік
ерекшеліктері көп (тереңдігі, диаметрі,температурасы, жыныстың орналасуы
т.с.с.), сондықтан, бұрғылау ертіндісі де түрлі скважинада әртүрлі болады.
Неғұрлым сол скважинада ол өз міндетіне сай болса , солғұрлым оның
қасиеті жоғары деп есептеледі. Бір скважинада жақсы қасиет көрсеткен
ертінді келесі скважинада жақсы көрсеткішке жетпеуі мүмкін. Бұл жағдай,
жобалау кезінде ертіндінің параметрлерін анықтауды қажет етеді.

Бұрғылау ертінділерінің қасиеттерін өлшеу әдісіне қойылатын
талаптар:

1. Өлшенетін параметрлер бұрғылау ұйымдары мен кәсіпорындарына
ортақ, жалпыға міндетті болуы керек, олай болмаса әр аудандағы
параметрлерді реттеуге мүмкіндік болмайды.

2. Параметрді өлшеу әдістері бірдей болуы шарт, олай болмаса
бұрғылау ертіндісінің мінездемесін есептеу мүмкін болмайды.
3. Өлшеу әдістері жұмыс істеп тұрған скважинада қол астында болуы

керек
4. Қолданылған әдістер шұғыл болуы керек, өлшеу уақыты неғұрлым аз

болуы шарт.
5. Қолданылған әдісте алынған үлгі ертіндінің барлық мінездемесін

беретіндей болуы керек. [6]

Практикалық жұмыс №4.
Таль блогын таңдау есебі

Екі өсті кронблок шкивтерінің вертикаль өстерінің арақашықтығы
130,5мм. Өз нұсқаңыз бойынша екі өсті кронблок өстеріне күштің таралу
сұлбасын көрсетіңіз. Pжс – арқанның жүріс сонының максималь керілуі, Н;
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                      Pжс = (Qіл + Pжаб∕βⁿ − 1 )βⁿ(β−1),           
          
мұндағы Qіл – ілмекке түсетін күш, кН;
           Pжаб= 5т – тұрақты көтерілетін жабдықтар салмағы;
           β= 1,03 – шкивтің қарсыласу коэффициенті;
           n – тәл жүйесінің жұмысшы тармақтарының саны;
           S1 = Pжсη – бірінші жұмысшы тармақтың керілуі, Н;
           η – шкив мойынтіректерінің ПӘК-і.

                                        S1 = Pжс1/β;                                    (4.1)

Сол жақ өске көбірек күш әсер еткендіктен, оны беріктікке есептейміз.
Кронблок өсіне әсер етуші күшті анықтаймыз, Н.

P1= Pжс +S1;                                       
P2=S2 +S3;
P3=S4 +S5;[6]

Практикалық жұмыс №5.
Мұнараны таңдау есебі

Мұнараларды таңдау үшін төмендегі формула қолданылады.
Н = k Lсв

Бұл жерде; k – снарядты крон-блокке артық тартуды есепке алатын
коэффицент,

k = 1,25 – 1,45.
Lсв – шырақтың ұзындығы (шырақ дегеніміз - өзара жалғанған

бұрғылау   құбырлары),м.
Шырақтың ұзындығы жоғарғы алаңнан 1–1,2 м кем болғаны дұрыс.

Мұнараның дұрыс орналасуының маңызы өте жоғары, себебі скважинаның
түзу қазылуы осыған байланысты, сондықтан оның түзулігін жиі-жиі
тексеріп отырады. Мысалы; күштілігі 8 баллдық желден кейін, кигізбе
құбырларды түсірер алдында тағы с.с.

Практикалық жұмыс №6.
Бұрғылау сорабын таңдау есебі

Рн – сұйықты айдау қысымы, Dн – сорап поршенінің диаметрі, dшт–
штоктың сыртқы диаметрі, fц – поршеннің цилиндрге үйкелу коэффициенті,
fш– штоктың тығынының штокқа үйкелу коэффициенті, Кс = 0,15– шток
тығынынның радиальді қысымының орташа мәнінің коэффициенті, lшт –
шток ұзындығы 1390 мм-ге тең болғандағы екі жақты әсер ететін бұрғылау
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сорабының штогын беріктікке есептеу. Есептеу нәтижесі бойынша штокқа
материал таңдап, конструкциясына сәйкес беріктіктегі штокты жобалау.

1) Сорап штогына әсер етуші созылу және сығылу күштерін анықтау:
Созылу күші келесі формуламен анықталыды

                 ( )22

4
dDPP ннp −=

π                               (6.1)

Сығылу күші келесі формуламен анықталады

             .
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=                                        (6.2)

2) Поршеннің цилиндрге үйкелуі мен штоктың тығынының штокқа
үйкелуі әсерінен болатын РржәнеРсж анықтау











++

−
= штшcцн

н
p ldfKfD

dD
pP )(

4

22

π                                 (6.3)

( ) 









++= штшcцн

н
сж ldfKfDDpP

4

2

π                                        (6.4)

Практикалық жұмыс №7
Ауырлатылған бұрғылау құбырларын есептеу

Ауырлатылған бұрғылау құбырларының диаметрі скважина
конструкциясы, бұрғылау жағдайлары ескеріле отырып, иілу кезіндегі құбыр
беріктігін қамтамасыз ету шартына байланысты анықталынады:

диаметрі 295,3 мм дейінгі қашаулар үшін

               dа = (0,75 – 0,85) Dқ ;                             (7.1)

1) диаметрі 295,3 мм –ден жоғары қашаулар үшін

          dа = (0,65 – 0,7) Dқ ,                               (7.2)

dа- ауырлатылған бұрғылау құбырының диаметрі, мм; Dқ- бұрғы
қашауының диаметрі,мм.

Ауырлатылған бұрғылау құбырларының ұзындығы төмендегідей
анықталады:

1) роторлық бұрғылау тәсілінде
ℓа = (1,2 –1,25) G÷ qa(7.3)

2) турбиналық бұрғылау тәсілінде

ℓа = (1,2 – 1,25) Gk -QTKqa,                              (7.4)
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Gқ-қашауға түсірілетін остік салмақ, Н; Qтқ-түптік қозғалтқыш
салмағы,Н; qа-ауырлатылған бұрғылау құбырының 1 м салмағы, Н/м.

Ауырлатылғын бұрғылау құбырлар тізбегі беріктігін жоймау үшін
аралық тіректер қою қарастырылады. Аралық тіректер саны төмендегідей
анықталады.

m = Gk -Qk÷ aqa-1,                    (7.5)

Qк-скважина оқпанын қисаюдан сақтандырушы ауырлатылған
бұрғылау құбырларының салмағы, Н; а- көршілес тіректер арақашықтығы, м.

Ауырлатылған бұрғылау құбырларынан жоғары орналасатын бұрғылау
құбырлары диаметрінің АБҚ диаметріне қатынасы ≥ 0,7 болуы тиіс. Егер <
0,7 болса онда, АБҚ бұрғылау құбырларына қарай кішірейтіліп, диаметрі әр
түрлі құбырлардан  жинақталады. Және де, бұл ауырлатылған бұрғылау
құбырлары диаметрлерінің ара қатынасы ≥ 0,8 болуы тиіс.

Бұрғылау тізбегінің төменгі бөлігінің (АБҚ) беріктігін жоюға сәйкес
келетін шектік күш төмендегі формула бойынша анықталады (Н).[2]

Ркр= (1,94 – 3,35) 3 EIqa .                          (7.6)

Практикалық жұмыс №8
Бұрғылау құбырларын есептеу

Бұрғылау құбырлар тізбегі, бұрғылау тәсіліне байланысты есептелінеді.
Турбиналық бұрғылау тәсілінде тізбекті созылуға есептейді. Ол үшін

бұрғылау құбырлары түрі, диаметрі қабырға қалыңдығы және беріктік тобы
таңдалынып алынып, скважина конструкциясына байланысты тізбек
секцияларының шектік ұзындықтары анықталады.

1. Бір өлшемді, бір секциялы тізбек үшін

l 1 = Q1a +1,15(Qa +Qбт)- (Pk +PTk )FП÷1,15qm,                (8.1)

Q1
р = sт F÷[nр] = Q1÷[nр]                (8.2)

Q1
р- бұрғылау құбырларындағы шектік созу күші, Н;

Qа- ауырлатылған бұрғылау құбырларының салмағы, Н;
Qтқ-түптік қозғалтқыш салмағы, Н; Рқ- бұрғы қашауы тесіктеріндегі

қысым кедергісі, Па;
Ртқ- түптік қозғалтқыштағы қысым кедергісі, Па;
Fп- бұрғылау құбырлар арнасы көлденең қимасының ауданы, м2; m =

(1-rж/rм )-тізбек салмағының сұйық ішінде жеңілденуі; q1- бұрғылау
құбырының 1 мсалмағы, Н/м; sт-бұрғылау құбырларының аққыштық шегі,
МПа; F – бұрғылау құбырлары көлденең қимасының ауданы, м2;

Q1- бұрғылау құбырларына түсірілетін шектік күш (аққыштық шегіне
сәйкес келетін күш);



284

[nр ]- беріктік қорының шектік коэффициенті;
2. Бір өлшемді көп секциялы тізбек үшін:
а) бірінші секция (төменгі) ұзындығы (8.2)- формула бойынша

анықталады;
б) екінші секция ұзындығы (м)

                          l2 = Q2
p -Q1

p÷1.15q2m                               (8.3)

в) кезкелген n секция ұзындығы

ln =
Qnp -Qn-1÷1.15qn-1m                                                          (8.4)

Екі өлшемді (екі сатылы) көп секциялы, жоғарғы бөлігі диаметрі
үлкен құбырлардан құралған тізбек үшін:

а) бірінші саты секцияларының ұзындықтары (8.2), (8.3),(8.4) –
формулалар бойынша анықталады; екінші саты секцияларының
ұзындықтары төмендегідей есептелінеді

         Qm+1p -Qm p - (Pk + PTK )F1n ,                                         (8.5)
                 l m+1, =1.15qm+1m

l m+2 =
Qm+2p -Qm+1p÷1.15qm+2m                                                            (8.6)

l m+і= Qm+i p -Q(m+i)-1p÷1.15qm+im                                                    (8.7)

m- бірінші сатыдағы секциялар саны; Qm
р– бірінші сатыдағы соңғы

секция құбырларындағы шектік күш,
Н; Qm

р
+1, Qm

р
+і – екінші саты  құбырларындағы шектік  күштер, Н; F'п-

екінші және бірінші саты құбырлары көлденең қималары ауданының
айырмасы, м2 (Fп2 – Fп1).

Әрсекция үшін бұрғылау тізбегін скважинадан көтеріп-түсіру кезіндегі
ұстаушысыналардағы беріктік қоры анықталады.

nкз =Qoc≥ [nкз]÷ (Qa +Qбк+QTK )m                                  (8.8)

Q0-ұстаушы сынадағы шектік остік күш, Н; с-ұстаушы сыналардың
бұрғылау құбырларын орау коэффициенті (ПКР ұстаушы сыналары үшін
с=0,7); [nкз] –ұстаушы сыналардағы беріктік қорының шектік коэффициенті.

Бұрғылау құбырлары тізбегінің ұзындығы анықталып болғаннан кейін,
тізбектегі созу кернеуі есептелінеді.

Qn1.15(Qa +Qбк+QTK )m+ (Pk +PTK )F                              (8.9)
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Бұрғылау тізбегінің ең жоғарғы қимасы үшін созылу кезіндегі беріктік
қорының коэффициенті анықталады.

                                        nр = sт/ sр ≥ [nр],                                       (8.10)

[nр]- беріктік      қорының шектік      коэффициенті
Роторлық бұрғылау тәсілінде бұрғылау тізбегі төзімділікке және

статикалық берік тікке есептеледі.
Төзімділікке ауырлатылған бұрғылау құбырларынан 200-250 м жоғары

орналасқан бұрғылау құбырлары есептелінеді
Негізгі беріктік шарты бейтарап қима (Z=0) үшін төмендегідей

nт =(s-1)D ≥ [nт]÷sa + (s-1)DsBm                                (8.11)

[nт] – төзімділік қорының шектік коэффициенті [nт] = 1,5 ; Ауыспалы
(sа) және тұрақты кернеу (sm) мәндері 8.5) және

(8.9)-формулалар бойынша есептелінеді.
Көлбейте-бағытталған скважиналарда беріктікке қисайып басталған

жерден төмен орналасқан барлық құбырлар есептелінеді. Төменгі секциялар
үшін (Z=0) кернеулер формулалар бойынша, қоркоэффициенті (8.10) және
(34) – формулалар бойынша есептелінеді. Қалған секциялар үшін кернеу
(8.11) формула (m=0) және формула, қоркоэффициенті (8.12)- формула
бойынша есептелінеді

Тіке скважиналардағы бір өлшемді тізбек үшін. Таңдалынып
алынған төменгі секция құбырлары сыртқы қысымға тексеріледі.

nс = Рш/ Рс ≥ [nс],                                         (8.12)

Рс- қаралатын аралықтағы сыртқы қысым, МПа (Рс=25, МПа);
Рш- бұрғылау құбырларындағы шектік қысым, МПа; [nс]бұрғылау

құбырларының сыртқы қысымға беріктік қорының коэффициенті,[nс] =1,15.
Бір өлшемді көп секциялы тізбек ұзындығы тұрақты беріктік шарты

бойынша төмендегідей анықталады.

                  l1=
Q

p
1 -1.15Q

a
m-P

K
F

n÷1.15q1m                                                (8.13)

l 2 = Q2 -Q1÷1.15q2m                                                          (8.14)

Q1
р = Q1 / 1,04 [nр]; Q2

р = Q2 /1,04 [nр] ; Qn
р = Qn /1,04 [nр].[2]           (8.15)
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Практикалық жұмыс №9.
Цементтеу процесін есептеу принципі

Цементтеуге қажетті тампонаж ерітіндісінің көлемі (м3)

Vцр = 0,785 кр (D2ұ - d2с) Нцр + d2 h, (9.1)

Кр≥1,0 қор коэффициенті; Dұ-скважинаның нақтылы орташа диаметрі,
м; dс- шегендеу тізбегінің сыртқы диаметрі, м; Нцр- цементтеу аралығының
ұзындығы, м; d- тізбектің ішкі диаметрі, м; h-тізбек башмагынан төменгі
тығынның отыру ершігіне дейінгі аралық, м.

Басып айдау сұйығының көлемі (м3)

Vпр = 0,785 ксжх d2 (Lұ - h),                                              (9.2)

Ксж ≥ 1,0-сұйықтың сығылымдылық коэффициенті; Lұ-тізбек ұзындығы, м;
Буферлік сұйық көлемі (м3)

                      Vб = 0,785 х (d2
ұ - d2

с)кр hб,                                              (9.3)

Кр≥1,0-сұйықтың жуу жүйесіндегі шығынын ескеруші коэффициент;
hб- буфнолық сұйықтың сақиналы кеңістіктегі бағанының ұзындығы, м.

Тампонаж цементінің ерітінді дайындауға қажетті массасы (кг)

Мц = ктцqтVцр,                                           (9.4)

Ктц- цементті тиеу және ерітінді дайындау кезіндегі шығынын ескеруші
коэффициент; qт- 1 м3 цемент ерітіндісін дайындауға жұмсалатын цемент
массасы, кг;

                                qт = ρцр÷ (1 + m),                                                       (9.5)

ρцр- цемент ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3; m- ерітіндідегі су
мен цемент қатынасы (С/Ц);
Цемент ерітіндісін дайындауға қажетті су көлемі (м3)

Vс = m Мтц÷ктцρдс                                                   (9.6)

ρдс- химиялық реагенттер ерітілген судың тығыздығы, кг/м3.
Цементтеу алдында құрғақ цемент, цемент қоспалауыш машина

бункеріне тиеледі, сондықтан осы машиналар саны анықталады

                  nс = Мтц÷ mн V,                                                  (9.7)
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Mн- цемент қоспасының меншікті үймелік массасы, кг/м3; Vбункер
сыйымдылығы, м3. Цемент қоспалауыш бір машинаның өнімділігі (м3/с)

Qсм = ъ (1+m)qсм÷ ρцр                                                                              (9.8)

qсм-құрғақ цементті гидроқоспалауышқа беру массалық жылдамдығы, кг/с .
Мұндай ерітінді дайындау қарқынын қамтамасыз ету үшін,

гидроқоспалауышқа жеткізілетін судың көлемдік жылдамдығы, (м3/с)

                                           Qс = mqсм ÷ρдс                                                                        (9.9)
Тампонаж ерітіндісін скважинаға айдайтын сораптардың жалпы

өнімділігі

                                ∑ Qз = 0,785 (D2
ұ-d2

н).                                           (9.10)

Ерітіндіні скважинаға бастапқы айдау кезеңіндегі сораптардағы қысым

                                Рзк = (ρж –ρб)g hб + Рт + Рк ,                                (9.11)

ρж, ρб- жуу сұйығы мен буферлік сұйық тығыздықтары, кг/м3; hбтізбек
ішіндегі буферлік сұйық бағанының биіктігі,м; Рт және Рктізбек ішіндегі және
оның сыртындағы гидравликалық қысым шығындары, Па;

Цементтеудің екінші кезеңіне қажеттті цементтеу агрегаттарының саны

                            nца = ∑Qз÷ Qцн,                                                       (9.12)

Qцн- бір цементтеу агрегаты сорабының өнімділігі, м3/с.
Үшінші цементтеу кезеңіндегі цементтеу сораптарының санын

төмендегі формула бойынша табуға болады

0,785 (D2
ұ -d2

н)ωшnпр = Qцн                                                        (9.13)

ωш- сақиналы кеңістіктегі сұйықтың шектік көтерілу жылдамдығы, м/с;
Үшінші цементтеу кезеңіндегі цементтеу сораптарындағы қысым

Рпр = [ρцр hцр + ρб hб + ρж (zұ - hкц – hб) – ρцр hтц – ρпр (zұ - hтц)] х g + Рт + Рк
,                          (9.14)

hкц- қаралған кезеңдегі тізбек сыртындағы цемент ерітіндісі бағанының
биіктігі, м; hтц-қаралатын кезеңдегі тізбек ішіндегі цемент ерітіндісінің
биіктігі,м; hб- тізбек сыртындағы буферлік сұйық биіктігі,м; zұ-тізбек
ұзындығы, м; ρпр-басып айдау сұйығының тығыздығы, кг/м3.

Цементтеу ұзақтығы (tц) цемент ерітіндісінің бірінші порциясын
дайындау уақыты және оны ортақ ыдысқа айдау уақытынан (tп), оны
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араластыру уақытынан (tа), ерітіндіні тізбек ішіне айдау уақытынан (tз),
жоғарғы бөлу тығынын босату уақытынан (tб) және тізбек ішіне басып айдау
сұйығын айдау уақытынан (tпр) тұрады:

                   tц = tп + tа + tз + tб + tпр,                                                        (9.15)
tп = Vнач ÷ nсм Qсм;

tз = Vцр÷ nз Qцн;                                    (9.16)
tб ≈ 2-3 мин ;
tпр = V0 ÷Qцн + ∑ (Vпр – V0 – Vкон) ÷ nпрQцн + Vкон÷ Qцн.
Vнач - цемент ерітіндісін ортақ ыдысқа айдап бастау кезіндегі көлемі,

м3; V0- бір сораппен басып айдау кезіндегі сұйық көлемі, м3.
Цемент ерітіндісінің қабат қысымы мен температурада қоюлану

(қатайып басталу ) мерзімі
Tзаг ≥ 1,25tц.

Практикалық жұмыс №10.
Бұрғы шығырды 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

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
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.
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ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАР

Тексеру сынағы №1
Атауы: Скважинаны бұрғылау жайында жалпы мәліметтер
Тапсырма сипаты:

1-тапсырма.
Скважинаны
бұрғылау процесі
неше
операциялардан
тұрады

2-тапсырма.
Атындыға қарсы
жабдықтар

3-тапсырма.
Бұрғылау
вахтасында
орындалатын
нұсқаулықты
жазыңыз

1-тапсырма

2-тапсырма. Анықтамасын жаз

Түрлері Қызметі Құрлысы

3-тапсырма
Бұрғылау вахтасында орындалатын нұсқаулық

Скважинаны бұрғылау процесі 
неше операциялардан тұрады
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Тексеру сынағы №2
Атауы: Бұрғылау процессінің құжаттамасы
Тапсырма сипаты:

1-тапсырма.
Скважинаны
бұрғылау процесі
неше
операциялардан
тұрады

2-тапсырма.
Қисайған
скважинаның
планын құру

3-тапсырма.
Скважинаның
режимдік –
технологиялық
картасын сипаттаңыз

1-тапсырма

2-тапсырма. Анықтамасын жазыныз

3-тапсырма

Скважинаны бұрғылау процесі 
неше операциялардан тұрады
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Тексеру сынағы №3
Атауы: Скажина оқпанын бұрғылау
Тапсырма сипаты:

1-тапсырма.
Бұрғышының
міндеттері

2-тапсырма.
Бұрғылау
параметрлері

3-тапсырма.
Суреттегі қашауға
анықтама беріп
құрлысын жазыңыз

1-тапсырма

2-тапсырма

.

3-тапсырма

Бұрғылау 
режимінің 

параметрлеріне 
анықтама 
жазыңыз
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Тексеру сынағы №4
Атауы: Бұрғылау процесінде түсіріп көтеру операциялары
Тапсырма
сипаты:

1-тапсырма.
Суретте қандай
құрылғы
сипаттама
беріңіз

2-тапсырма.
Апаттарды жою
жоспарын құру

3-тапсырма.
Авария
сатыларын
жазыңыз

1-тапсырма

2-тапсырма. Анықтамасын жазыныз

3-тапсырма

Авария сатылары
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Тексеру сынағы № 5

Атауы: Скважиналарды бұрғылауға дайындық жұмыстары
Тапсырма
сипаты:

1-тапсырма:

2-тапсырма:
Мұнара мен таль
жүйесін центрлеу
жұмыстары қалай

жүзеге асады ?

3-тапсырма:

Бұрғылау қондырғысының
құрылысын жаз?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Скважиналарды бұрғылауға дайындық 
жұмыстары ?
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Тексеру сынағы №6

Атауы: Таужыныстарыныңфизико-механикалыққасиеттері
Тапсырма
сипаты: 1-тапсырма:

Талқандау процесіне әсер ететін тау жынысының физико-механикалық
қасиеттері қандай?

2-тапсырма:

Тау жынысының серпімділігі,
абразивтігі, бұрғыланушылқ
қасиеттерінің
айырмашылықтарын жаз?
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Тексеру сынағы №7

Атауы: Жыныс талқандаушы аспап
Тапсырма
сипаты: 1-тапсырма:

Бұрғылау қашаулары конструкциялық дайындалуы бойынша
нешеге бөлінеді?

2-тапсырма:
Қалақшалы қашаудың
құрылысы және жұмыс
принципі?

Шарошкалы қашаудың
құрылысы және жұмыс
принципі?

Алмазды қашаудың
құрылысы және жұмыс
принципі?
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