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жəне кəсіптік білім беру мамандықтары бойынша өзектендірілген оқу 
жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары негізінде жасақталған. 

 Бұл оқу құралы «0801000 - Мұнай жəне газ скважиналарын бұрғылау 
жəне бұрғылау жұмыстарының технологиясы» мамандығы бойынша №533 
бұйрықтың №82 қосымшасына сəйкес «080114 3 – Техник-технолог» 
біліктілігінің КМ 09 «Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау процестерін 
басқару», КМ 10 «Мұнай мен газға скважиналарды жуу технологиясы, 
қиыншылықтар мен апаттарды ескерту жəне жою», КМ 11 «Бұрғылаудың 
техникалық жəне технологиялық есептері», КМ 12 «Еңбекті жəне қоршаған 
ортаны қорғау» кəсіптік модульдеріне арналып əзірленген.  

Оқу құралында скважинаны мұнай мен газға бұрғылау жұмыстарының 
технологиясын жүргізу, бұрғылау жұмыстарын бақылау, өнімді қабаттарды 
бекіту, ашу жəне игеру процестерін бақылау, бұрғылау бригадаларының 
жұмыс процесін бақылау шаралары қарастырылған. Сонымен қатар, 
скважиналарды жуу процесін бақылау, қиыншылықтар мен апаттарды 
ескерту жəне жою, бұрғылаудың технологиялық есептеулерін жүргізу, 
технологиялық өндірістік құжаттарды толтыру жəне жүргізу ережелері,  
бұрғылау процесінде еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау бойынша 
талаптар қамтылған. 

Қазіргі таңда мұнай-газ скважиналарын бұрғылау саласының 
мамандарына теориялық білімді тереңдету мен біліктілікті арттыруға қажетті 
техникалық əдебиетті табудың сəті түсе бермейді. Осыған орай дайындалған 
бұл оқу құралында скважинаны мұнай мен газға бұрғылау жұмыстарының 
технологиясын дұрыс жүргізу үшін қажетті мəліметтер берілген.  

Оқу құралы төрт бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде  КМ 09 «Мұнай мен 
газ скважиналарын бұрғылау процестерін басқару» модуліне сəйкес  
бұрғылау жұмыстарын жүргізу технологиясын басқару, бұрғылау 
қондырғысын қосқан кезде жəне оны пайдаланған кезде құжаттарды 
рəсімдеуге қойылатын талаптар, скважинаны құру кезеңдері, бұрғылау 
тізбегінің төменгі құрылымын таңдау əдістеріне ерекше көңіл бөлінген.  

Бұрғылау қашауларының типтік өлшемдері, тағайындалуы, бұрғылау 
əдістерін, бұрғылау тəртібін таңдау бойынша мəліметтер берілген. 
Скважиналардың қисаю себептері жəне алдын алу əдістері, технологияны 
жəне скважинаның оқпанын басқару əдістері көрсетілген. 

Скважинаны құру процестерін бақылау, құру циклдерін жəне 
кезектілігін белгілеу, скважиналарды бұрғылау, бекіту жəне игеру үшін 
қажетті жабдықты жəне құрылымды таңдау, бұрғылау бригадасы жасаған 
жұмыс бойынша талдау, бұрғылау процесінде қауіпсіздік техникасын сақтау 
шаралары жазылған.  

Оқулықтың екінші бөлімінде  КМ 10 «Мұнай мен газға скважиналарды 
жуу технологиясы, қиыншылықтар мен апаттарды ескерту жəне жою» 
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модуліне сəйкес скважинаны жууды бақылау, химиялық реагенттердің 
қасиеттері мен тағайындалуы, бұрғылау ерітіндісін дайындау рецептурасы, 
сораптардың сипаттамасы, бұрғылау ерітіндісінің қуаты мен жіберілу 
жұмыстары қамтылған. Скважинаны жүргізу процесінде скважинаны жуу 
уақыты мен циклдігін есептеу əдіс-тəсілдері жазылған. 

Бұрғылау процесінде қиыншылықтар мен апаттардың бірінші белгілері 
туралы түсінік, оларды болжап, мүмкін аймақтарды анықтау, апаттардың 
туындау себептері жəне олардың алдын алу мен жою жолдары 
қарастырылған. Апаттарды жою үшін қолданылатын құрал-жабдықтар 
түрлері, қолданылуы көрсетілген.  

Оқу құралының үшінші бөлімінде КМ 11 «Бұрғылаудың техникалық 
жəне технологиялық есептері» модуліне сəйкес бұрғылау тəртібінің 
параметрлері, қашаудың жұмыс істеу көрсеткіштері, бұрғылау жылдамдығы, 
бұрғылау үшін бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымын есептеу жəне 
геологтармен бірлесе геологиялық-техникалық нарядты құру жолдары 
көрсетілген.  

Бұрғылау қашауларын таңдау, скважиналарды жуу режимдерін 
есептеу, скважиналарды бекіту көлемдері мен компоненттерін есептеу, 
бұрғылау құрал-жабдықтарының жұмысын жəне ақаулығын талдау, 
бұрғылаудың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу жолдары 
жазылған.  

Төртінші бөлімде КМ 12 «Еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау» 
модуліне сəйкес қоршаған ортаны қорғау нормативтері, бұрғылау кезінде 
қоршаған ортаны ластанудан сақтау бойынша іс-шаралар қамтылған. Еңбекті 
қорғау жағдайын бақылау, өндірістік объектілерде қауіпсіздік техникасының 
жағдайын тексеру, еңбек шарттарын жақсарту бойынша шаралар 
қарастырылған. 

Өндірісте жазатайым оқиғаларды зерттеу жұмыстары, Н-1 нысан 
бойынша есебін жүргізу, жазатайым жағдай кезінде əрекеттердің реті, 
өндірістік жарақаттануды талдау əдістері көрсетілген. Сонымен қатар, 
қоршаған ортаның ластануын болдырмау мақсатында скважиналарды сапалы 
бекіту, технологиялық процестер кезінде апаттық жағдайларға жол бермеу, 
зиянды материалдардың қалдықтарын жинау, сақтау жəне кəделеуді бақылау 
жұмыстары қамтылған.  
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модуліне сəйкес скважинаны жууды бақылау, химиялық реагенттердің 
қасиеттері мен тағайындалуы, бұрғылау ерітіндісін дайындау рецептурасы, 
сораптардың сипаттамасы, бұрғылау ерітіндісінің қуаты мен жіберілу 
жұмыстары қамтылған. Скважинаны жүргізу процесінде скважинаны жуу 
уақыты мен циклдігін есептеу əдіс-тəсілдері жазылған. 

Бұрғылау процесінде қиыншылықтар мен апаттардың бірінші белгілері 
туралы түсінік, оларды болжап, мүмкін аймақтарды анықтау, апаттардың 
туындау себептері жəне олардың алдын алу мен жою жолдары 
қарастырылған. Апаттарды жою үшін қолданылатын құрал-жабдықтар 
түрлері, қолданылуы көрсетілген.  

Оқу құралының үшінші бөлімінде КМ 11 «Бұрғылаудың техникалық 
жəне технологиялық есептері» модуліне сəйкес бұрғылау тəртібінің 
параметрлері, қашаудың жұмыс істеу көрсеткіштері, бұрғылау жылдамдығы, 
бұрғылау үшін бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымын есептеу жəне 
геологтармен бірлесе геологиялық-техникалық нарядты құру жолдары 
көрсетілген.  

Бұрғылау қашауларын таңдау, скважиналарды жуу режимдерін 
есептеу, скважиналарды бекіту көлемдері мен компоненттерін есептеу, 
бұрғылау құрал-жабдықтарының жұмысын жəне ақаулығын талдау, 
бұрғылаудың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу жолдары 
жазылған.  

Төртінші бөлімде КМ 12 «Еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау» 
модуліне сəйкес қоршаған ортаны қорғау нормативтері, бұрғылау кезінде 
қоршаған ортаны ластанудан сақтау бойынша іс-шаралар қамтылған. Еңбекті 
қорғау жағдайын бақылау, өндірістік объектілерде қауіпсіздік техникасының 
жағдайын тексеру, еңбек шарттарын жақсарту бойынша шаралар 
қарастырылған. 

Өндірісте жазатайым оқиғаларды зерттеу жұмыстары, Н-1 нысан 
бойынша есебін жүргізу, жазатайым жағдай кезінде əрекеттердің реті, 
өндірістік жарақаттануды талдау əдістері көрсетілген. Сонымен қатар, 
қоршаған ортаның ластануын болдырмау мақсатында скважиналарды сапалы 
бекіту, технологиялық процестер кезінде апаттық жағдайларға жол бермеу, 
зиянды материалдардың қалдықтарын жинау, сақтау жəне кəделеуді бақылау 
жұмыстары қамтылған.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Модуль атауы: «Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау 
процестерін басқару» 

 
Оқыту мақсаты: 
 
Бұл модульді өткеннен кейін студенттер: 
1. Бұрғылау қондырғысын қосқан кезде жəне оны пайдаланған кезде 

құжаттарды рəсімдеуге қойылатын негізгі талаптарды меңгереді. 
2. Скважинаны құру кезеңдері туралы түсінеді. 
3. Скважиналарды барлық негізгі жəне қосымша құру процестері 

туралы ақпаратты біледі. 
4. Бұрғылау қашауларының, бұрғылау ерітіндісінің, бұрғылау тізбегінің 

қасиеттері, типтік өлшемдері жəне тағайындалуы туралы жəне бұрғылау 
тізбегінің төменгі құрылымы туралы түсінеді. 

5. Бұрғылау əдістерін айырады жəне оларды нақты тау-геологиялық 
жағдайлар үшін таңдайды. 

6. Бұрғылау  тəртібін, қашаулардың типтерін, жыныстың физикалық-
механикалық қасиеттері мен тау-геологиялық жағдайларын ескеріп, 
бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымын таңдайды. 

7. Скважиналардың қисаю себептерін жəне алдын алу əдістерін, 
технологияны жəне скважинаның оқпанын басқару əдістерін таниды.  

 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Берілген схемада 080114 3 «Техник-технолог» біліктілігі курсы 

бойынша барлық модуль көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі – төменнен 
жоғарыға қарай ұсынылған. Кəсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы 
бойынша көтеріледі. Берілген тарауда Модуль 1 мазмұны қамтылған. 
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Алдын ала қойылатын талаптар: 
Бұл модульмен жұмысты бастар алдында студенттерге 080105 2 – 

«Мұнай мен газға барлау жəне пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышы 
көмекшісі» жəне 080102 2 – «Мұнай газға барлау жəне пайдалану 
скважинасын бұрғылау бұрғышысы» біліктілігі бойынша модульдерді оқу 
ұсынылады.  

 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Оқу құралдары 
2. Электронды оқулықтар 
3. Бейнероликтер 
4. Оқу макеттері 
 
Кіріспе 
КМ 09 «Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау процестерін басқару» 

модуліне сəйкес  бұрғылау жұмыстарын жүргізу технологиясын басқару, 
бұрғылау қондырғысын қосқан кезде жəне оны пайдаланған кезде 
құжаттарды рəсімдеуге қойылатын талаптар, скважинаны құру кезеңдері, 
бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымын таңдау əдістеріне ерекше көңіл 
бөлінген.  

Бұрғылау қашауларының типтік өлшемдері, тағайындалуы, бұрғылау 
əдістерін, бұрғылау тəртібін таңдау бойынша мəліметтер берілген. 
Скважиналардың қисаю себептері жəне алдын алу əдістері, технологияны 
жəне скважинаның оқпанын басқару əдістері көрсетілген. 

Скважинаны құру процестерін бақылау, құру циклдерін жəне 
кезектілігін белгілеу, скважиналарды бұрғылау, бекіту жəне игеру үшін 
қажетті жабдықты жəне құрылымды таңдау, бұрғылау бригадасы жасаған 
жұмыс бойынша талдау, бұрғылау процесінде қауіпсіздік техникасын сақтау 
шаралары жазылған. 

 
Модульдің мазмұны: 
 

ТАРАУ 1. МҰНАЙ МЕН ГАЗ СКВАЖИНАЛАРЫН БҰРҒЫЛАУ 
ПРОЦЕСТЕРІН БАСҚАРУ 

 
1.1. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу технологиясын бақылау 
 
1.1.1. Бұрғылау қондырғысын қосқан кезде қойылатын негізгі 

талаптар 
 
Бұрғылау қондырғысына қойылатын талаптар – бұрғылауды жүргізу 

жағдайымен анықталады. Олар; техникалық, пайдалану, техноло-гиялық, 
экономикалық, əлеуметтік жəне арнаулы болып бөлінеді. 

Техникалық талап – қондырғының құрылысы ғылым мен техниканың 
соңғы жетістігіне жауап беретіндей, ал олардың параметрлері дүниежүзілік 
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Алдын ала қойылатын талаптар: 
Бұл модульмен жұмысты бастар алдында студенттерге 080105 2 – 

«Мұнай мен газға барлау жəне пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышы 
көмекшісі» жəне 080102 2 – «Мұнай газға барлау жəне пайдалану 
скважинасын бұрғылау бұрғышысы» біліктілігі бойынша модульдерді оқу 
ұсынылады.  

 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Оқу құралдары 
2. Электронды оқулықтар 
3. Бейнероликтер 
4. Оқу макеттері 
 
Кіріспе 
КМ 09 «Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау процестерін басқару» 

модуліне сəйкес  бұрғылау жұмыстарын жүргізу технологиясын басқару, 
бұрғылау қондырғысын қосқан кезде жəне оны пайдаланған кезде 
құжаттарды рəсімдеуге қойылатын талаптар, скважинаны құру кезеңдері, 
бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымын таңдау əдістеріне ерекше көңіл 
бөлінген.  

Бұрғылау қашауларының типтік өлшемдері, тағайындалуы, бұрғылау 
əдістерін, бұрғылау тəртібін таңдау бойынша мəліметтер берілген. 
Скважиналардың қисаю себептері жəне алдын алу əдістері, технологияны 
жəне скважинаның оқпанын басқару əдістері көрсетілген. 

Скважинаны құру процестерін бақылау, құру циклдерін жəне 
кезектілігін белгілеу, скважиналарды бұрғылау, бекіту жəне игеру үшін 
қажетті жабдықты жəне құрылымды таңдау, бұрғылау бригадасы жасаған 
жұмыс бойынша талдау, бұрғылау процесінде қауіпсіздік техникасын сақтау 
шаралары жазылған. 

 
Модульдің мазмұны: 
 

ТАРАУ 1. МҰНАЙ МЕН ГАЗ СКВАЖИНАЛАРЫН БҰРҒЫЛАУ 
ПРОЦЕСТЕРІН БАСҚАРУ 

 
1.1. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу технологиясын бақылау 
 
1.1.1. Бұрғылау қондырғысын қосқан кезде қойылатын негізгі 

талаптар 
 
Бұрғылау қондырғысына қойылатын талаптар – бұрғылауды жүргізу 

жағдайымен анықталады. Олар; техникалық, пайдалану, техноло-гиялық, 
экономикалық, əлеуметтік жəне арнаулы болып бөлінеді. 

Техникалық талап – қондырғының құрылысы ғылым мен техниканың 
соңғы жетістігіне жауап беретіндей, ал олардың параметрлері дүниежүзілік 

 

стандарт деңгейінде болатындай болуы шарт. Машиналар мен жабдықтардың 
пайдалы əсер коэффиценті (ПƏК-і) жоғары, жеткілікті дəрежеде сенімді, 
мықты жасалған, ұзақ мерзімге шыдамды болуын қарастыру шарт. 

Пайдалану талаптары – қондырғыны жұмыс кезінде пайдалану, оның 
жұмыс істеу қабілеті – уақтылы істелінетін техникалық күтімдер мен жөндеу 
жұмыстарына байланысты болады. Сондықтан оның əрбір механизмін 
күтуге, жөндеуге немесе уақтылы ауыстыруға ыңғайлы болуын ескеру. 

Технологиялық талаптар – қондырғының механизмдері мен 
жабдықтарының жасалуына кеткен материалдар мен еңбек шығындарына 
байланысты. Оларға жататындар;   

а) машина құрылысының мейлінше қарапайымдылығы 
б) деталдердің формасының қарапайымдылығы 
в) деталдердің жасалу дəлдігі, беттерінің өңдеу тазалығы 
г) допуск мен посадканы дұрыс таңдау 
д) стандартты деталдер мен бөлшектерді мейлінше мол пайдалану 
ж) кесетін,бекітетін аспаптарды қолдануды мейлінше азайту 
Экономикалық талаптар – қондырғының тиімділігін қамтамасыз ететін 

өндірістік жəне пайдалану шығындарын азайтуды қамтамасыз ету. 
Əлеуметтік талаптарға – жұмысты жүргізудің, басқарудың жеңілдігі, 
қауіпсіздігі жəне жұмысшылар мен қызметкерлерге неғұрлым қолайлы 
жағдай жасау жатады. 

Арнаулы талаптар – қондырғының жұмыс істеу жағдайына 
байланысты. Машиналар мен жабдықтардың орналасуы (компановкасы) – 
басқаруға, жүргізуге ыңғайлы болуы шарт. Бұл жағдай əсіресе теңізде 
бұрғылағанда қолданылады. 

Скважинаны түрлі мақсаттармен əр түрлі тереңдікке бұрғылайды. 
Оларды бұрғылайтын аспаптардың немесе кигізбе тізбектің салмағы əр түрлі 
болады. Мұның өзі скважинаның тереңдігімен үлкен кішілігіне байланысты. 
Демек бұдан тайыз, терең жəне əр түрлі диаметрлі скважинаны бір қондырғы 
мен бұрғылауға болмайды деген қорытынды шығаруға болады. Əрбір 
бұрғылау қондырғысының ерекшеліктері бар. Мұнай жəне газ 
скважиналарын бұрғылағанда қолданылатын бұрғылау қондырғыларын 
бірнеше топқа бөледі. Оларды классификациялағанда негізгі параметрлер 
ретінде бұрғылау қондырғысының жүк көтергіш қуатын алады. 

Себебі қондырғының скважинадан ең ауыр салмақты, яғни бұрғылау 
тізбегінің немесе кигізбе құбырлар тізбегінің салмағын скважинадан көтеріп 
жер бетіне шығару қабілеті болуы керек. 

Бұрғылау қондырғысын таңдағанда ең ауыр тізбектің салмағын еске 
алудан басқа қондырғының мына жағдайларға сай келуіне көңіл бөлінеді: 

1. Қандай тереңдікте жобаланғандығы  
2. Бұрғыланатын тау жынысының физико-химиялық қасиеттеріне 
3. Бұрғыланған қабатта кездесетін қысымның мөлшеріне жəне  қандай 

қиыншылықтар кездесу мүмкіншілігіне  
4. Құнарлы қабаттарды ашу, сынау, игеру ерекшеліктеріне 
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5. Пайдаланылатын тізбектің жəне кигізбе құбырлар тізбегінің, 
қашаудың, бұрғылау құбырының диаметрінің үлкен кішілігін білу керек 

6. Жер бетінің тегістігіне немесе қандай екендігіне 
7. Бұрғылау тəсіліне 
8. Климат ерекшелігіне 
9. Бұрғылау қондырғысының жеңілдігіне жəне тез жинақталуына 
Бұрғылау мұнарасына қойылатын талаптар:  
а) бұрғылау мұнарасы барлық жағынан берік болуы керек жəне салмақ 

түсудің барлық мүмкін жағдайларына қарсы тұра алуы керек;  
б) бұрғылау мұнарасының, бағананың, құбырлардың конструкциясы 

тез біріктіріліп, ажыратылуы керек, құбырлар мен мұнара элементтерін өзара 
сенімді біріктірілу керек; 

в) мұнараның барлық элементтерінің сырты бұрғылау ерітіндісінің 
тоздыруына жəне скважина қабырғасына үйкеліс кезінде мықты болуы 
қажет; 

г) мұнара материалы жоғарғы беріктілікке ие болуы керек. [1] 
 
1.1.2. Бұрғылау қондырғысын пайдаланған кезде құжаттарды 

рəсімдеуге қойылатын негізгі талаптар 
 
Бұрғылау қондырғылары 
1. Тапсырыс берушінің талабы бойынша тереңдігі 4000 м астам 

скважиналарды бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғылары түсіру-көтеру 
операцияларының автоматтарымен жабдықталады. 

Бұрғылау қондырғылары жоғарғы жетекпен жабдықталады: 
4500 м астам тереңдіктен скважиналарды бұрғылау кезінде; 
- қабаттық флюидінде күкіртсутектің күтілетін құрамы 6 (көлемді) 

пайыздан асатын қабатты ашу кезінде; 
- қисық радиусы 30 м кем бұрышын қиғаш бағытталған скважиналарда 

жинағанда; 
- тереңдігі 3000 м астам скважиналарда ұзындығы 300 м астам 

скважина оқпанын көлденең бұрғылау кезінде. 
2. Бұрғылау қондырғыларының шамдармен жабдықталуы 

жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс: 
- роторлы үстел-100 лк, 
- таль блогының қозғалыс жолдары-30 лк, 
- шығырлық жəне сорап блоктарының, превентордың үй-жайлары-75 

лк, 
- баспалдақ, марш, түсу, қабылдау көпірі-10 лк. 
3. Мұнай жəне газ скважиналарын салуға арналған жаңадан құрылатын 

жəне импорт бойынша сатып алынатын бұрғылау қондырғылары 
жарылыстан қорғалған нұсқада орындалуы тиіс. 

4. Бұрғылау шығырын басқару бұрғылаушының пультінен, бұрғылау 
сораптарын жұмысқа қосу - жергілікті постыдан, ал олардың жұмысын 
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5. Пайдаланылатын тізбектің жəне кигізбе құбырлар тізбегінің, 
қашаудың, бұрғылау құбырының диаметрінің үлкен кішілігін білу керек 

6. Жер бетінің тегістігіне немесе қандай екендігіне 
7. Бұрғылау тəсіліне 
8. Климат ерекшелігіне 
9. Бұрғылау қондырғысының жеңілдігіне жəне тез жинақталуына 
Бұрғылау мұнарасына қойылатын талаптар:  
а) бұрғылау мұнарасы барлық жағынан берік болуы керек жəне салмақ 

түсудің барлық мүмкін жағдайларына қарсы тұра алуы керек;  
б) бұрғылау мұнарасының, бағананың, құбырлардың конструкциясы 

тез біріктіріліп, ажыратылуы керек, құбырлар мен мұнара элементтерін өзара 
сенімді біріктірілу керек; 

в) мұнараның барлық элементтерінің сырты бұрғылау ерітіндісінің 
тоздыруына жəне скважина қабырғасына үйкеліс кезінде мықты болуы 
қажет; 

г) мұнара материалы жоғарғы беріктілікке ие болуы керек. [1] 
 
1.1.2. Бұрғылау қондырғысын пайдаланған кезде құжаттарды 

рəсімдеуге қойылатын негізгі талаптар 
 
Бұрғылау қондырғылары 
1. Тапсырыс берушінің талабы бойынша тереңдігі 4000 м астам 

скважиналарды бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғылары түсіру-көтеру 
операцияларының автоматтарымен жабдықталады. 

Бұрғылау қондырғылары жоғарғы жетекпен жабдықталады: 
4500 м астам тереңдіктен скважиналарды бұрғылау кезінде; 
- қабаттық флюидінде күкіртсутектің күтілетін құрамы 6 (көлемді) 

пайыздан асатын қабатты ашу кезінде; 
- қисық радиусы 30 м кем бұрышын қиғаш бағытталған скважиналарда 

жинағанда; 
- тереңдігі 3000 м астам скважиналарда ұзындығы 300 м астам 

скважина оқпанын көлденең бұрғылау кезінде. 
2. Бұрғылау қондырғыларының шамдармен жабдықталуы 

жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс: 
- роторлы үстел-100 лк, 
- таль блогының қозғалыс жолдары-30 лк, 
- шығырлық жəне сорап блоктарының, превентордың үй-жайлары-75 

лк, 
- баспалдақ, марш, түсу, қабылдау көпірі-10 лк. 
3. Мұнай жəне газ скважиналарын салуға арналған жаңадан құрылатын 

жəне импорт бойынша сатып алынатын бұрғылау қондырғылары 
жарылыстан қорғалған нұсқада орындалуы тиіс. 

4. Бұрғылау шығырын басқару бұрғылаушының пультінен, бұрғылау 
сораптарын жұмысқа қосу - жергілікті постыдан, ал олардың жұмысын 

 

реттеу жəне тоқтату - бұрғылаушының пультінен жəне жергілікті постыдан 
жүзеге асырылуы тиіс. 

5. Бұрғылаудың қабылдау көпіріндегі құбырларды шаю жəне шығару, 
бұрғылау сорғыларының гидравликалық блоктарына қызмет көрсету 
жөніндегі жұмыстар механикаландырылуы, ал қабылдау көпірінде жұмыс 
істеу үшін жүк көтергіш тетіктерді басқару қашықтықтан болуы тиіс. 

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

7. Бұрғылау қондырғысы жинақталуы тиіс: 
- таль блогын көтеру биіктігін шектегішпен; 
- жүкшығырдың рұқсат етілген жүк көтергіштігін шектегішпен; 
- тиісті цилиндрлі төлке арналған сорғылардың ең жоғары жұмыс 

қысымынан 10-15% - ға жоғары айдау құбырындағы қысым артқан кезде 
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кептіруге арналған құрылғы; 
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8. Бұрғылауда деңгей өлшегішпен жабдықталған ұңғыманы 
бақыланатын құюға арналған өлшегіш сыйымдылық болуы тиіс.  

9. Бұрғылау қондырғысының барлық жабық үй-жайлары талаптарға 
сəйкес ауа алмасуды қамтамасыз ететін механикалық іске қосылатын 
соружелдеткішімен жабдықталады. Өнімді қабатты ашқан сəттен бастап 
скважина құрылысы аяқталғанға дейін желдеткіштің жұмыс режимі тұрақты 
болуы тиіс. Көмірсутектермен ауа қоспасының тұтануының төменгі шегінен 
20% жеткен кезде ескерту сигналы қосылуы тиіс, ал шегінің 50% жеткен 
кезде жабдықтар мен тетіктердің толық ажыратылуы қамтамасыз етілуі тиіс. 
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10. Бұрғылау мұнарасы негізінің конструкциясы: 
- скважинаның сағасындағы превенторлық қондырғыны монтаждау 

жəне фонтандық арматура немесе оның бөлігі орнатылған кезде негізді 
демонтаждау; 

- бұрғылау еденінің деңгейінде ротор үстелін орнату; 
- ұтымды орналастыру: 
- автоматтандыру, механикаландыру құралдары жəне басқару 

пульттері; 
- ерітіндісі бар жылытылатын шам; 
- ауа, май, отын құбырлары жəне жылыту жүйесі құралдары; 
- тал жүйесінің жылжымайтын тармағын бекіту механизмі; 
- машиналық кілттердің биіктігі бойынша орналасуын өзгерту 

механизмі; 
- машина кілттерінің сақтандыру жəне жұмыс арқандарын бекіту тетігі; 
- ауырлатылған бұрғылау құбырларын орнату үшін шурфтар. 
11. Шурфқа жетекші құбыр мен АБҚ ауырлатылқан бұрғылау 

құбырлары орнату жұмыстары механикаландырылуы тиіс. 
12. Мұнаралар (мобильді бұрғылау қондырғыларынан басқа) 

кронблокқа қызмет көрсететін жəне бұрғылау қондырғысын ауыстыруға 
арналған алаңдармен жабдықталуы тиіс. 

13. Мұнаралар инерциялық немесе басқа типті құрылғысы бар басқыш-
баспалдақтармен немесе əрбір 6 м сайын өтпелі алаңдары бар тоннель 
түріндегі баспалдақтармен немесе əрбір 6 м сайын өтпелі алаңдары бар 
жоғарғы жұмысшы Балконына дейін басқыш баспалдақтармен, ал жоғары - 
тоннель түріндегі баспалдақпен немесе қауіпсіз көтеру жəне түсіруге 
арналған құрылғысы бар басқыш-баспалдақпен жабдықталуы тиіс. 

14. Бұрғылау сораптарында ауамен немесе азотпен толтырылатын 
қысым компенсаторлары орнатылуы тиіс, бұл ретте компенсатордағы 
қысымды бақылауды жүзеге асыру қажет. 

15. Бұрғылау сорғылары іргетасқа немесе сорғы блогының негізіне, ал 
айдау құбыры - блоктық негіздер мен аралық тіреулерге берік бекітіледі. 
Құбыржолдардың бұрылыстары бірқалыпты орындалады немесе эрозиялық 
тозудың алдын алу үшін шой элементтері бар тік бұрышты етіп жасалады. 

16. Автоматты кілтті басқару жүйесінде механизмдердің жұмыс 
агентінің қоректендіру желісінен толық ажырату мүмкіндігі, сондай-ақ 
кездейсоқ қосылудың алдын алу мақсатында бұғаттау көзделуі тиіс. 

Бұрғылау жабдығы мен құралдарын пайдалану 
1. Бұрғылау жəне энергетикалық жабдықтарды жоспарлы-алдын ала 

жөндеуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібі жабдықты пайдаланатын 
кəсіпорын əзірлейтін Ережемен белгіленеді. 

2. Бұрғылау қондырғысының пневматикалық жүйесін (құбыржолдары, 
крандар) дайындаушы зауыттарда жұмыс қысымынан 1,5 есе асатын 
қысымға, ал бұрғылауда монтаждаудан жəне жөндеуден кейін-жұмыс 
қысымынан 1,25 есе асатын қысымға, бірақ кемінде 3 кгс/см2 (0,3 МПа) 
сынау қажет. 
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3. Мұнараға орнатылатын барлық құрылғылар мен құрылғылардың 
қолданылатын бекітпелері олардың өздігінен бекітілуі мен құлауын 
болдырмауы тиіс. 

4. Бұрғылау сорабында цилиндрлік төлкелердің тиісті диаметрі кезінде 
сорғының жұмыс қысымынан 10-15% асатын қысымда іске қосылатын 
сақтандырғыш құрылғы болуы тиіс. 

5. Сақтандыру құрылғысының конструкциясы химиялық өңделген 
бұрғылау ерітіндісімен жанасу уақытына, қатты фазасының жоғары болуына, 
ауаның теріс температурасының əсер ету ұзақтығына қарамастан, 
белгіленген қысым кезінде оның сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуі, 
сондай-ақ жұмыс істеп тұрған кезде жабдықтар мен үй-жайлардың 
ластануын болдырмауы тиіс. 

6. Бұрғылау сораптарын байлау: 
- ұңғыманы бір уақытта шаюмен бұрғылау ерітіндісін дайындау, өңдеу 

жəне ауырлату мүмкіндігі; 
- сұйықтықты толық төгу жəне айдау құбырын сығылған ауамен үрлеу. 
Егер мүмкін болатын газ-мұнай-су пайда болатын қабаттар екі сорап 

жұмыс істеген кезде ашылса, онда олардың бір сыйымдылықтан бір мезгілде 
жұмыс істеу мүмкіндігін қарастыру қажет. Айналыс жүйесінің 
сыйымдылықтарының арасындағы байламда бекіту құрылғылары болуы тиіс. 

7. Сораптардың айдау құбырында бұрғылау сорғыларын жұмыс 
режиміне біртіндеп шығара отырып (қысымды бақылау кезінде) жүктемесіз 
іске қосуға мүмкіндік беретін қашықтықтан басқарылатын ысырма 
орнатылады. Іске қосу ысырмасынан шығу тік сызықты жəне ағызу жағына 
қарай еңіспен сенімді бекітілуі тиіс. Сораптың реттелетін жетегі бар 
бұрғылау қондырғыларында іске қосу ысырмаларын орнату міндетті емес, 
бірақ айдау құбырындағы қысымды түсіру үшін ысырма орнатылуы тиіс. 

8. Бұрғылау сораптарының айдау құбыры мен тіреуіштер 
дайындағаннан, жөндеуден кейін сораптың ең жоғары жұмыс қысымына 
гидравликалық сынауға жатады. Құбырларды бұрғылау сораптарымен 
сынауға тыйым салынады. 

9. Бұрғылау шлангі барлық ұзындығы бойынша əрбір 1,0-1,5 м сайын 
ілмектері бар диаметрі 12,5 мм-ден кем емес жұмсақ болат арқанмен 
оралады. Арқанның ұштары мұнараға жəне вертлюг корпусына бекітіледі. 

10. Таль арқанының жүріс жəне қозғалмайтын ұштары жүктеме 
астында мұнара элементтеріне тимеуі тиіс. 

11. Машиналық кілттер диаметрі кемінде 12,5 мм болат арқандарға 
көлденең ілінеді жəне биіктікті реттеудің жеңілдігі үшін қарсы 
жүктемелермен жабдықталады. Машина кілттерін теңестіру механизмдері 
қоршалуы тиіс. 

12. Машина кілті, жұмыс арқанынан басқа, диаметрі кемінде 18 мм 
сақтандыру арқанымен жабдықталады, ол бір ұшымен кілттің корпусына, ал 
екіншісімен - мұнара блогы немесе мұнараның аяғына бекітіледі. 
Сақтандыру арқаны жұмысшыдан 5-10 см ұзын болуы тиіс. 
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13. Таль жүйесінің жабдықталуы жобаның талаптарына жəне бұрғылау 
қондырғысын пайдаланудың техникалық шарттарына сəйкес болуы тиіс. 

14. Əрбір мұнара көрінетін жерге бекітілген металл тақтайшамен 
жабдықталуы тиіс. Бұл кестеде көрсетілуі тиіс: 

- дайындалған күні; 
- дайындаушы зауыт; 
- мұнараның зауыттық нөмірі (бұрғылау қондырғысы)); 
- мұнараның жүк көтергіштігі (номиналды); 
- мұнараны келесі сынау (техникалық жай-күйін тексеру)  

мерзімдері. [3] 
Ұңғы құрудағы негізгі құжаттар - техникалық жоба жəне бағалау 

сметасы. 
Техникалық жобаны арнаулы жобалау институттары (НИПИ) 

атқарады, тапсырыс берушінің (МГӨБ-мұнай-газ өндіру басқармасы) 
жобалық тапсырмасының негізінде. Тапсырмада көрсетілетіндер: бұрғылау 
алаңының административті ауданы; ұңғының номері; бұрғылау мақсаты; 
ұңғы категориясы; жобалық шатыр жəне жобалық тереңдігі; ұңғыны 
орнатудың қысқаша негізі;  ұңғының мінездемесі; ауданның геологиялық 
құрылымы; болашағы бар мұнай жəне газ объектілері; бұрғылаудың тау-
геологиялық жағдайы; жерасты қысымы, жынысты сұйықпен жару қысымы, 
геостатикалық температура, бұрғылау кезінде байқап көретін жəне 
сыналатын объектілер; геофизикалық, лабораториялық жəне арнаулы 
зерттеулердің көлемі; пайдалану тізбегінің диаметрі; сынақ біткеннен кейінгі 
құрылысқа дайындық жəне аяқтау жұмыстарының көлемі; тұрақ-жəй, 
мəдени-тұрмыстық, жылу беру нысандары; ұңғы соғатын бұрғылау 
мекемесінің аты; жəне басқа жобаны іске асыруға керекті мəліметтер. 

Техникалық жобаға жататын бөлімдер: құрастырылған техника-
экономикалық мəліметтер; жобаның негізі; жалпы мəліметтер; геологиялық 
бөлім; ұңғы құрылысы; ұңғы оқпанының формасы; бұрғылау ертінділері; 
ұңғы үңгу; ұңғыны қатайту; ұңғыны сынау; дефектоскопия; жабдықтар мен 
аспаптарды сумен сынау; автомашиналар мен арнаулы техниканы пайдалану 
жөніндегі жалпы мəліметтер; жүктер мен вахтаны тасымалдау туралы 
мəліметтер; қоршаған ортаны қорғау жұмыстары мен техникасы; бұрғылау 
жұмыстарындағы механизациялау, бақылау приборлары, диспетчерлік қыз-
меттер туралы мəліметтер; техника қауіпсіздігі, өндірістік санитария жəне 
өртке қарсы техника; құрылыс-монтаж бөлімі; нормативті справочниктер; 
нұсқау-əдістемелік материалдар; қосымшалар. 

Қосымшаларға (жобаға) кіретіндер: геолого-техникалық наряд, ұңғы 
құрылысының ұзақтығы туралы негіздер, бұрғылау жабдықтарының 
орналасу сызбасы, бұрғылау жəне сынау кезіндегі ұңғының үстіңгі бетінің 
жалғануы, долотолардың, аспаптардың, материалдардың  шығынының есебі, 
көлбеу ұңғының формасы, тасымалдау байланысының сызбасы, қосымша 
уақытты, шығындарды негіздейтін, растайтын құжаттар,  сонымен қатар бұл 
жерге кигізбе құбырлардың, цементтеудің, бұрғылау кезіндегі 
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13. Таль жүйесінің жабдықталуы жобаның талаптарына жəне бұрғылау 
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қиындықтардың, технологиялық үңгудің, сынаудың жəне т.б. есептері де 
кіруі мүмкін. 

Ұңғы құрудың сметасын əрбір техникалық жобаға жеке шығарады. 
Смета ұңғының құрылысының жалпы бағасын анықтайды да, тапсырғыш пен 
орындаушының арасындағы есеп-қисапқа негіз болады. 

Смета төрт бөліктен тұрады: 
1 бөлік. Ұңғы құрылысына дайындық жұмыстары. 
2 бөлік. Мұнара, мұнара төңірегіндегі құрылыстар, котельныйдың 

құрылысы, жабдықтарды құрастыру жəне бөлшектеу. 
3 бөлік. Ұңғыны бұрғылау жəне қатайту. 
4 бөлік. Ұңғыны өнімділікке сынау.  
Сметаның бөлек статьяларына - өндірістік – геофизикалық 

жұмыстарға, қысқы жұмыстарға,  топограф-геодезиялық жұмыстарға, 
жоспарлы пайда келтіру жəне басқа (суық климатта жұмыс істеуге 
байланысты жəне с.с.) шығындар  кіреді. 

Бұрғылау бригадасы жұмыс басталар алдында үш құжат алады: 
геолого-техникалық наряд, бұрғылау жұмыстарын жүргізуге наряд жəне 
нұсқау-технологиялық карта. 

Геолого-техникалық тапсырма (ГТТ) – бұл бұрғылау бригадасының 
жұмыс істеу жоспары. ГТТ-ды техникалық жоба негізінде құрастырады. 

Екінші, нарядтың негізгі бөлігін қалыпты жағдайдың картасы құрайды. 
Бұл карта – бұрғылаудың басынан, пайдалану тізбегін перфорация 

жасағанға дейінгі  жұмыстың қалыпты жағдайдағы ұзақтығын анықтайды. 
Картаны құру үшін ГТТ материалдарын жəне осындай жұмыстар үшін 
бекітілген өндірістік нормативтерді пайдаланады. 

Нұсқау-технологиялық картаның мақсаты - осы ауданда жинақталған 
алдыңғы қатарлы жұмыс тəжірибесін тарату. Ол үш бөлімнен тұрады: тəртіп-
технологиялық, нұсқау жəне құрылыстың күнделікті графигінен. Картаны 
талдау-зерттеу негізінде, осы алаңда, осы операцияларда неғұрлым жоғары 
көрсеткішке жеткен бұрғылау бригадалары мен вахталардың жұмыстарына 
сүйеніп жасайды. 

Ұңғы құрылысының шынайы картинасын бұрғылау бригадаларының 
жұмыс-тарының нəтижелерін күнделікті жəне статистикалық  есептеумен 
анықтайды. 

Күнделікті жəне статистикалық  есептеу – осы жұмыстарды қамтитын 
белгілі дəрежедегі құжаттарды толтырумен жəне оларды бекітумен 
анықталады. 

Құжаттар алғашқы жəне қортынды болып бөлінеді. 
Алғашқы құжаттарға – бұрғылау мастерінің тəуліктік рапорты, 

қабырғаны қатайту туралы актілер жəне аяқтау, игеру жəне сынау туралы 
актілер жəне т.б. жатады.  

Қорытынды құжатқа – барлық статистикалық есептер кіреді. [1] 
Бұрғылау журналы - белгілі бір нысан бойынша жасалатын жəне 

ұңғыманы бұрғылау процесінің барлық барысын көрсететін негізгі құжат. 
Оған ауысым соңында ұңғыманы бұрғылау, кенжардың тереңдігі, шлам мен 
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Керн шығару, аспапты ауыстыру, жұмыс құралының сипаттамасы, бұрғылау 
ерітіндісінің сапасы, жекелеген операцияларға кететін уақыт шығыны, 
ұңғыманың жай-күйін бақылау жəне т. б. туралы қысқаша жазбалар 
енгізіледі. 

Бұрғылау журналын жүргізуге түсініктеме 
1. Əрбір ұңғыманы бұрғылау басталғанға дейін ұңғыманы салу 

нүктесінде жер асты коммуникацияларының, қазбалар мен құрылыстардың 
жоқ екендігі туралы бас мердігердің жауапты тұлғасының жазуын журналда 
алу қажет, онда бұрғылауға рұқсат беріледі. 

2. Жұмыс басталғанға дейін бұрғылау қондырғысының машинисі 
станоктың тораптары мен механизмдерін тексеріп, олардың жай-күйі туралы 
жазба жасайды. 

3. 3-бағанда жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, барлық операциялар 
жазылады. Журналда өшіруге жəне түзетуге жол берілмейді. Қате 
жазбаларды өзгерту үшін ескі сызылып, автордың қолы қойылған жаңа жазба 
жасалады. 

4. Журналдағы жазбаларды прораб (мастер) бақылайды, ол журналдың 
əрбір парағына қол қояды. 

5. Бұрғылау құбырларын алу жəне ұңғымаларды тампонаждау 
нұсқаулыққа сəйкес орындалуы тиіс. 

Бұрғылау журналын толтыруға арналған бағандар: 
1. Күні 
2. Ауысым 
3. Операциялардың атауы 
4-9. Операциялардың ұзақтығы 
- бастап (сағ. мин.) 
- дейін (сағ. мин.) 
- барлығы (сағ. мин.) 
10-12. Бұрғыланған метр 
- бастап 
- дейін 
- барлығы 
13. Ұштық түрі. Ұңғыманың диаметрі 
14. Тау жынысының атауы 
15. Ұңғымадағы су деңгейі, м 
16. Снарядтың ұзындығы, м 
17-20. Бригада құрамы 
- Ф. И. О. 
- лауазымы 
- жұмысшы № 
- жұмыс істелген сағат [4] 
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4. Журналдағы жазбаларды прораб (мастер) бақылайды, ол журналдың 
əрбір парағына қол қояды. 

5. Бұрғылау құбырларын алу жəне ұңғымаларды тампонаждау 
нұсқаулыққа сəйкес орындалуы тиіс. 

Бұрғылау журналын толтыруға арналған бағандар: 
1. Күні 
2. Ауысым 
3. Операциялардың атауы 
4-9. Операциялардың ұзақтығы 
- бастап (сағ. мин.) 
- дейін (сағ. мин.) 
- барлығы (сағ. мин.) 
10-12. Бұрғыланған метр 
- бастап 
- дейін 
- барлығы 
13. Ұштық түрі. Ұңғыманың диаметрі 
14. Тау жынысының атауы 
15. Ұңғымадағы су деңгейі, м 
16. Снарядтың ұзындығы, м 
17-20. Бригада құрамы 
- Ф. И. О. 
- лауазымы 
- жұмысшы № 
- жұмыс істелген сағат [4] 
 
 
 
 

 

1.1.3. Скважинаны құру кезеңдері 
 
Ұңғыны бұрғылау - өте күрделі, өзара жалғасқан бөліктерден тұратын 

техника-технологиялық процесс. Бұл бөліктің бірінің істен шығып қалуы 
қиыншылықтарға, апаттарға тіпті ұңғының жойылып кетуіне əкеп соғуы 
мүмкін. 

Тау жыныстарын бұзу тəсіліне қарамастан бұрғылау жұмысы (цикл) 
мынадай жұмыстардан тұрады:  

1.  тау жыныстарын бұзатын құралмен (қашау) бұрғылау құбырын 
ұңғыға түсіру 

2.  ұңғы түбінде (забой) тау жыныстарын бұзу (ұңғымалау) 
3.  бұзылған тау жыныстарынын бөлшектерін (шлам) жоғарға шығару 
4.  бұрғылау құбырын көтеру жəне желінген қашауды алмастыру 
5.  ұңғыны шегендеуші құбырлармен бекіту жəне тампонаждық 

ерітінділеу 
Бұдан басқа, ұңғыны жасауға тікелей қатысы жоқ əр түрлі 

технологиялық жəне геофизикалық жұмыстар жүргізіледі. 
Ұңғы оқпанын жасау үшін қолданылатын технологиялық тəсілдерді – 

бұрғылау принципіне, қашауды айналдыру тəсіліне, терендету түріне, 
қашауды бағыттауға, забойдағы қысымға, бір сағадан шыққан оқпан санына 
байланысты классификациялауға болады. 

1. Бұрғылау тəсіліне байланысты: 
- соққылама 
- вибрациялық 
- гидродинамикалық 
- термикалық 
- электр-физикалық 
- жарылу (жару) 
- химиялық 
- аралас (комбинированные) 
болып бөлінеді. 
2. Қашауды айналдыруға байланысты: 
- роторлық 
- забойлық 
- гравитациялық (соқпалық) 
- аралас  
3. Бұрғылау құбырының бағыттауға байланысты: 
- тік (вертикалді) 
- көлбеу (горизонталді) 
- құламалы (қиғаш) 
бағытталған болып бөлінеді 
4. Забойлық қысымға байланысты: 
- қабатқа депресия жасау 
- қабатқа репресия жасау 
- қысымдарды теңгеру (теңдік) 
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болып бөлінеді. 
5. Ұңғы оқпанына байланысты: жеке; 2 оқпанды; шоғырланған (куст); 

көпзабойлы болып бөлінеді. 
Ұңғыны құруға қатысатын технологиялық операциялар тізімі: 
- табанда тау жынысын бұзу; 
- ұңғыны шламнан тазарту; 
- ұңғы ішіндегі қысымды реттеу; 
- ұңғының тау жынысымен физика-химиялық əрекеттерін реттеу;  
- технологиялық жағынан сəйкестігі жоқ  қабаттарды бөлу; 
- өнімді қабаттарды ашу; 
- істен шыққан жыныс бұзғыш аспаптарды, жер асты жабдықтарын 

ауыстыру; 
- ұңғы қабырғасын қатайту; 
- ұңғының өнімді қабатына тор құру; 
- флюдтерді жер бетіне шығару үшін шақыру; 
- ұңғыны игеру; 
Ұңғы құрудың толық цикліне жататын жұмыстар: 
- бұрғылау қондырғысын құрастыру; 
- дайындық; 
- арақашықтықпен ұңғыны қатайту жəне қабаттарды бөлу; 
- өнімді қабаттарды ашу; 
- терең зерттеу; 
- пайдалану тізбегін түсіру жəне цементтеу; 
- ұңғының өнімді қабаттарына тор құру; 
- ұңғыны қабат сұйығына сынау; 
- бұрғылау қондырғысын бөлшектеу. [4] 
 
1.1.4. Бұрғылау қашауларының типтік өлшемдері 
 
МЕМСТ 20692 бойынша «шарошкалы қашау» диаметрі 76-508 мм 

қашаулардың үштүрлі түрлері шығарылады: бір- екі- жəне үш шарошкалы. 
 
Кесте 1 - Шарошкалы қашаулардың тау жыныстары механикалық 

қасиеттеріне байланысты қолданылуына қарай сыныпталуы 

Қащаудың 
түрі 

Тау жыныстарын бұрғылау үшін 

М Өте жұмсақ, бос созылмалы тау жыныстары (жұмсақ жəне 
тұтқыр саз балшықтар, сланецтер, жұмсақ əк тастар) 

МЗ Жұмсақ бос байланысқан түрпілі тау жыныстары (құмдақ жəне 
мергельдер) 

МС Жұмсақ жəне қаттылығы орташа тау жыныстары аралас (бор, 
тас тұзы, ангидрит аралас саз балшық сланецтері) 

МСЗ Жұмсақ, нашар байланысқан, түрпілік қаттылығы орташа тау 
жыныстары (құм-саз балшық сланецтері) 
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болып бөлінеді. 
5. Ұңғы оқпанына байланысты: жеке; 2 оқпанды; шоғырланған (куст); 

көпзабойлы болып бөлінеді. 
Ұңғыны құруға қатысатын технологиялық операциялар тізімі: 
- табанда тау жынысын бұзу; 
- ұңғыны шламнан тазарту; 
- ұңғы ішіндегі қысымды реттеу; 
- ұңғының тау жынысымен физика-химиялық əрекеттерін реттеу;  
- технологиялық жағынан сəйкестігі жоқ  қабаттарды бөлу; 
- өнімді қабаттарды ашу; 
- істен шыққан жыныс бұзғыш аспаптарды, жер асты жабдықтарын 

ауыстыру; 
- ұңғы қабырғасын қатайту; 
- ұңғының өнімді қабатына тор құру; 
- флюдтерді жер бетіне шығару үшін шақыру; 
- ұңғыны игеру; 
Ұңғы құрудың толық цикліне жататын жұмыстар: 
- бұрғылау қондырғысын құрастыру; 
- дайындық; 
- арақашықтықпен ұңғыны қатайту жəне қабаттарды бөлу; 
- өнімді қабаттарды ашу; 
- терең зерттеу; 
- пайдалану тізбегін түсіру жəне цементтеу; 
- ұңғының өнімді қабаттарына тор құру; 
- ұңғыны қабат сұйығына сынау; 
- бұрғылау қондырғысын бөлшектеу. [4] 
 
1.1.4. Бұрғылау қашауларының типтік өлшемдері 
 
МЕМСТ 20692 бойынша «шарошкалы қашау» диаметрі 76-508 мм 

қашаулардың үштүрлі түрлері шығарылады: бір- екі- жəне үш шарошкалы. 
 
Кесте 1 - Шарошкалы қашаулардың тау жыныстары механикалық 

қасиеттеріне байланысты қолданылуына қарай сыныпталуы 

Қащаудың 
түрі 

Тау жыныстарын бұрғылау үшін 

М Өте жұмсақ, бос созылмалы тау жыныстары (жұмсақ жəне 
тұтқыр саз балшықтар, сланецтер, жұмсақ əк тастар) 

МЗ Жұмсақ бос байланысқан түрпілі тау жыныстары (құмдақ жəне 
мергельдер) 

МС Жұмсақ жəне қаттылығы орташа тау жыныстары аралас (бор, 
тас тұзы, ангидрит аралас саз балшық сланецтері) 

МСЗ Жұмсақ, нашар байланысқан, түрпілік қаттылығы орташа тау 
жыныстары (құм-саз балшық сланецтері) 

 

Кесте 1 жалғасы 

 
Жасалу материалына байланысты  шарошкалы қашаулар екі классқа 

бөлінеді (Кесте 1): 
1 класс – азтүрпілі жыныстарды бұрғылауға арналған болатпен 

фрезерленген қашаулар (М, МС, С, СТ, Т, ТК); 
2 класс – түрпіліжыныстарды бұрғылауға арналған қаттықорытпа 

қондырылған қашаулар (МЗ, МСЗ, СЗ, ТЗ, ТКЗ, К, ОК) 
Азайналымды бұрғылауға арналған  қашаулар (қашаудың айналу 

жиілігі минутына 100- 400)подшипникте жəне бір сырғанау подшипнигінде 
(Н) тіреуіш орнатылады. Төменжиілікті бұрғылауға арналған қашауларды 
(қашаудың айналу жиілігі минутына100-ден аспайды) екі немесе одан да көп 
подшипниктердің тіреуіштерінде (А) орнатылады.  

Қашау: III – 215,9 С - ГНУ 2354 
Үш қалақшалы қашаулардың екі түрі бар: 
а) Үш қалақшалы жай жəне гидромониторлы жуу əдісімен (ЗЛ;d=120,6 

÷ 469,9 мм ) 
б) Үш қалақшалы кесу- жару əсерін беретін жай жəне гидромониторлы 

жуу əдісімен (ЗИP;d= 190,5  ÷ 269,9 мм) 
Сонымен қатар алты қалақшалы қашаулар кесу-жарау əсерін беретін 

жай жəне гидромониторлы жуу əдісімен шығарылады. (6ИР;d = 76,0 ÷ 
269,9мм) жəне найза тəрізді қашаулар жай жуу əдісімен шығарылады. 
(П;d=98,4÷444,5мм). Найза тəрізді қашаулардың өзі екіге бөлінеді: 

1) Ц – цемент тығындарымен кигізбе тізбектің төменгі құрлымдағы 
металл элементтерін бұрғылау үшін; 

2) Р – скважина оқпанын кеңейту үшін. Қалақшалы қашаулардың мына 
типтері өндірісте қолданылады.( найза тəріздіден басқасы); М – жұмсақ тау 
жыныстары үшін; МС – орташа қаттылығы бар жұмсақ тау жыныстары үшін; 
МСЗ – орташа қаттылығы бар жұмсақ абразивтік тау жыныстары үшін; 

С – орташа қаттылығы бар тау жыныстары үшін  

С Созылмалы жəне созылмалы морт, қаттылығы орташа тау 
жыныстары (тығыз сазбалшықтар, сланецтер, қаттылығы 
орташа əк тастар) 

СЗ Қаттылығы орташа түрпілі (құмдақ, құмды сланецтер) 
СТ Қаттылығы орташа, қатты морт созылмалы тау жыныстары (əк 

құмдақ, əк тастар, ангидриттер) 
Т Қатты түрпілі емес (əк тастар, доломиттер, доломиттелінген əк 

тастар) 
ТЗ Қатты түрпілі (кварцталған əк тастар мен доломиттер) 
ТК Қатты, берік (қатты əк тастар, доломиттер, кварциттер) 

ТКЗ Түрпілі қатты, берік (аргиллиттер, қатты əк тастар, құмдар) 
К Берік (кремниленген ұсақ кристалды əк тастар, доломиттер, 

кварциттер) 
ОК Өте қатты (кварциттер, граниттер, диабаздар) 
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Қалақшалы қашауды турбиналы немесе электрлі бұрғылау кезінде 
қолданбайды, себебі үлкен айналу моментін қажет етеді. 

Ресейде алмаз қашаудың төрт түрін шығарады: бірқабатты, сатылы 
жəне радиалды, импрегнирленген радиалды жəне сатылы. Барлық түрдегі 
қашауды екі сыныпта, яғни табиғи жəне синтетикалық алмаздармен 
дайындайды.  

Бірінші сыныптағы қашау, табиғи алмазбен жабдықтылған, үш типте 
(М, С, СТ) шығарылады.  

М типті қашауларды бес өлшемде жəне бес түрде шығарады: 
ДК188М6, ДК212Ш, ДК241М6, ДК267М6 жəне ДК292М6. Литер Д 
белгіленген түрдің шифрындағы қашауды білдіреді (алмаз), К – қашау 
түрінің бейнеленуі (сатылы профильмен), 188 –қашаудың мм-дегі номиналь 
диаметрі, М –қашау түрі, 6 – модификацияның реттік нөмірі. 

Алмаз қашауларды маркировкалау кезінде шифр алдына 
дайындаушыөндірістің шартты индексін белгілейді.  

С типті қашауды (орташа жынысты бұрғылау үшін) бірқабатты немесе 
импрегнирленген етіп те дайындайды. С типті бірқабатты сатылы қашауды 
үш өлшемде ДК138С6, ДК149С6, ДК188С6 шифрларымен шығарады, яғни 
138, 149 жəне 188мм диаметрде. Олар екінші сыныптағы ХV6 топтағы 
техникалық алмаздармен жабдықталады.  

СТ типті қашаулары орташа қатты жыныстарды бұрғылау үшін 
тағайындалған. Олар тек бірқабатты жұмыс мүшелерімен жуу паздарының 
радиалды орналасуымен орындалады. Бұл қашауларды төрт диаметрде 
дайындайды – 140, 159, 188 жəне 212 мм-де. Қашауларды 140 мм 
(ДР140СТ1) диаметрде екі түрде шығарады.  

Бірқабатты радиалды (қалақшалы) қашауларды тік қалақшалы 
жұмысшы мүшелерімен дайындайды жəне жұмысшы басының сатылы 
пішінімен орындайды. Олар бес өлшемдік модельдермен шығарылады. 
ДКС138С, ДКС188С6, ДКС212С6, ДК267С6. Шифр ортасындағы С литері 
қашаудағы алмаздың синтетикалық екенін куəландырады.  

Импрегнирленген сатылы қашаулар конструкциясы бойынша 
ДКтүріндегі бірқабатты қашауға ұқсас. Бұл қашауларды үш өлшемде жəне 
үш модельде шығарады: ДКСИ188С6, ДКСИ212С6 жəне ДКСИ267С6.  

Синтетикалық алмазбен импрегнирленген қалақшалы қашаулар бір 
өлшемде (ДЛСМ212С3 моделі) шығарылады. [2] 

 
1.1.5. Бұрғылау ерітіндісінің қасиеттері жəне оларды таңдау 
 
Орнықты жыныстарды бұрғылау кезінде скважина сумен жуылады, ал 

опырмалы жұмыстарды бұрғылағанда бұрғылау ерітіндісі немесе балшық 
ерітідісі пайдаланады. Бұрғылау ерітіндісінің бұрғылау кезіндегі негізгі 
функциясы: 

1. Скважина түбін үгітілген тау жыныстарын тазалау жəне оларды 
жоғары шығару  
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Қалақшалы қашауды турбиналы немесе электрлі бұрғылау кезінде 
қолданбайды, себебі үлкен айналу моментін қажет етеді. 

Ресейде алмаз қашаудың төрт түрін шығарады: бірқабатты, сатылы 
жəне радиалды, импрегнирленген радиалды жəне сатылы. Барлық түрдегі 
қашауды екі сыныпта, яғни табиғи жəне синтетикалық алмаздармен 
дайындайды.  

Бірінші сыныптағы қашау, табиғи алмазбен жабдықтылған, үш типте 
(М, С, СТ) шығарылады.  

М типті қашауларды бес өлшемде жəне бес түрде шығарады: 
ДК188М6, ДК212Ш, ДК241М6, ДК267М6 жəне ДК292М6. Литер Д 
белгіленген түрдің шифрындағы қашауды білдіреді (алмаз), К – қашау 
түрінің бейнеленуі (сатылы профильмен), 188 –қашаудың мм-дегі номиналь 
диаметрі, М –қашау түрі, 6 – модификацияның реттік нөмірі. 

Алмаз қашауларды маркировкалау кезінде шифр алдына 
дайындаушыөндірістің шартты индексін белгілейді.  

С типті қашауды (орташа жынысты бұрғылау үшін) бірқабатты немесе 
импрегнирленген етіп те дайындайды. С типті бірқабатты сатылы қашауды 
үш өлшемде ДК138С6, ДК149С6, ДК188С6 шифрларымен шығарады, яғни 
138, 149 жəне 188мм диаметрде. Олар екінші сыныптағы ХV6 топтағы 
техникалық алмаздармен жабдықталады.  

СТ типті қашаулары орташа қатты жыныстарды бұрғылау үшін 
тағайындалған. Олар тек бірқабатты жұмыс мүшелерімен жуу паздарының 
радиалды орналасуымен орындалады. Бұл қашауларды төрт диаметрде 
дайындайды – 140, 159, 188 жəне 212 мм-де. Қашауларды 140 мм 
(ДР140СТ1) диаметрде екі түрде шығарады.  

Бірқабатты радиалды (қалақшалы) қашауларды тік қалақшалы 
жұмысшы мүшелерімен дайындайды жəне жұмысшы басының сатылы 
пішінімен орындайды. Олар бес өлшемдік модельдермен шығарылады. 
ДКС138С, ДКС188С6, ДКС212С6, ДК267С6. Шифр ортасындағы С литері 
қашаудағы алмаздың синтетикалық екенін куəландырады.  

Импрегнирленген сатылы қашаулар конструкциясы бойынша 
ДКтүріндегі бірқабатты қашауға ұқсас. Бұл қашауларды үш өлшемде жəне 
үш модельде шығарады: ДКСИ188С6, ДКСИ212С6 жəне ДКСИ267С6.  

Синтетикалық алмазбен импрегнирленген қалақшалы қашаулар бір 
өлшемде (ДЛСМ212С3 моделі) шығарылады. [2] 

 
1.1.5. Бұрғылау ерітіндісінің қасиеттері жəне оларды таңдау 
 
Орнықты жыныстарды бұрғылау кезінде скважина сумен жуылады, ал 

опырмалы жұмыстарды бұрғылағанда бұрғылау ерітіндісі немесе балшық 
ерітідісі пайдаланады. Бұрғылау ерітіндісінің бұрғылау кезіндегі негізгі 
функциясы: 

1. Скважина түбін үгітілген тау жыныстарын тазалау жəне оларды 
жоғары шығару  

 

2. Бұрғылау кезінде шыр айналу жүйесінің тоқталуына байланысты 
үгітілген тау жынысын сақиналы кеңістікте қозғалыссыз ұстап тұру. 

3.  Қашауды салқындатып тұру үшін жəне скважина түбіндегі тау 
жыныстарының опырылуын жеңілдету; 

4. Скважина қабырғасына қарсы қысым түсіру жəне мұнай, газ жəне 
судың пайда болуын ескерту; 

5. Түп қозғалтқышына энергия беру үшін қолдану; 
6. Құнарлы қабаттарды ашу кезінде олардың өткізгіштік қасиетін 

сақтау үшін; 
Геологиялық жəне техникалық жағдайға байланысты скважинаны қазу 

кезінде келесі бұрғылау ерітінділері қолданылады: 
1) Су негізіндегі бұрғылау ерітіндісі; 
2) Мұнай ерітіндісіндегі бұрғылау ерітіндісі; 
3) Газ тəрізді жұмыс реагенттері; 
4) Аэрацияланған бұрғылау ерітінділері жəне көпіршіктер. 
Су негізіндегі бұрғылау ерітіндісі 
Су негізіндегі бұрғылау ерітіндісінің ішіндегі ең көп таралғаны балшық 

ерітіндісі.  
Балшық ерітіндісі деп – балшықтан судан жəне бұрғыланған тау 

жыныстары үгінділерінен құралатын каллоидты-суспензиялы жүйені айтады. 
Балшық ерітіндісінің қасиетін түсіну үшін қатты затпен сұйықтардың 
қоспасын немесе қатынастарын қарап өтеміз. Судың ішіндегі еріген зат 
бөлшектерінің іріліктеріне қарай ерітінділер нағыз, каллоидты жəне 
суспензиялы болып үш топқа бөлінеді  

Нағыз ерітінділер - мөлдір келеді жəне ерітілген бөліктер көп уақытқа 
дейін ешқандай өзгерместен өз қасиетін сақтай алады. Каллоидты 
ерітінділердің ішіндегі бөліктер молекулалардан тұрады. Бұл ерітінділердің 
сапасы еріген бөліктердің іргелігіне тəуелді болып келеді. Зат бөліктерінің 
қанша ұсатылғанын немесе ұсатылу көлемін дисперциялық көрсеткіштер 
дейді. Каллоидты ерітінділер біраз уақыттан кейін өз қасиетін жоя бастайды 
еріген зат тұнба болып шөгеді де, іркілдек массаға айналады. Каллоидтты 
ерітінділерде ерітінді ішіндегі бөліктер 0,0001 – 0,000001 мм болып келеді. 
Ал суспензиялы ерітінділер ішіндегі зат бөліктерінің ірілігі каллоидты 
ерітінділер бөліктерінен ірі болады(1-0,0001 мм). 

Су ұсақ бөлшектерге əр түрлі əсер етеді. Егер қатты дене 
молекуласымен су молекуласының арасындағы жабысу күші күштірек болса, 
онда су қатты денеге жабысады, жəне қатты денені бөлгенде де су қатты 
денеге жабысып шығады. Егер судың өз молекулаларының арасындағы 
жабысу күші күштірек болса, онда су дененің үстінде жабыспайды жəне 
сулану болмайды. Сонымен суланатын денені гидрофильді, ал суланбайтын 
денені гидрофобты деп атайды. 

Гидрофильді каллоидты ұсақ бөлшектер суда берік гидратты немесе 
қабыршақпен бүркеледі. Қаншама су жақсы жабысса соншама қабыршақ 
мықты жəне қалың болып келеді. 
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Каллоидты ерітінділердегі каллоидты ұсақ бөлшектер оң жəне теріс 
зарядты болып келеді. Ерітінділердегі ұсақ бөлшектер бір бірінен өлшемі 
сулануы жəне электр зарядтарымен айырмашылықта болады. Қаншама ұсақ 
бөлшек ірі болған сайын, соншама ол ауырлық күшінен тұнады. Ауырлық 
күш əсеріне каллоидты ерітінділердегі ұсақ бөлшектердің тұнуын 
седиментаций деп атайды. 

Каллоидты ерітінділердің ұсақ бөлшектері суда ұдайы қозғалыста 
болады, кейде бір біріне қақтығысып қалған ұсақ бөлшектер бір бірімен 
жабысып қалады. Жабысқан бөлшектер ауырланады да түптерге қарай 
құлдырайды. Каллоидты ұсақ бөлшектердің жабысуын коагулация деп 
атайды. 

Гидрофильді каллоидты ерітінділердегі гидратты қабыршақтар 
жабысуды кедергілейді. Қаншама ұсақ бөлшек жақсы суланса, соншама ол 
жабысу əрекетінен қорғалынады гидрофобды ұсақ бөлшектер гидратты 
қабыршақтың тіпті де қорғалынған, сондықтан ең кішкентай ұсақ бөлшектен 
жасалған гидрофобды ұсақ бөлшектер ғана бір бірімен жабыспайды. 
Сонымен гидрофильді ұсақ бөлшектер жабысуы гидратты қабыршақпен жəне 
электр зарядтары арқылы қорғалынған, ал гидрофобтылар тек қана электр 
зарядтары арқылы қорғалынған. Каллоидты ерітінділер қозғалыссыз күйде 
тұрғанда барлық ұсақ бөлшектер уақыт өткен сайын өзінің артымен жабыса 
бастайды, ерітінділерде қатты каллоидты бөлшектерден бүтін торлар пайда 
болады. Су тордың ұяларында қалып қойып еркін қозғала алмайды. Ерітінді 
қоюланып қатая бастайды. Каллоидты ерітіндідегі пайда болатын торларды 
структура дейміз, ал оның ерітіндіде пайда болуын структуралық құрылым 
дейміз. Егер ұсақ бөлшектер бір бірімен жабысып тұнса, онда ол жай 
коагуляция, ал егер ұсақ бөлшектер өзінің арты мен жабысып структура 
құрып бірақ тұнбаса оны жартылай коагуляция деп атайды. Ерітіндіні қатты 
сілкігенде немесе араласқанда ондағы структура бұзылады, ерітінді 
сұйықтанылады. Қозғалыссыз жағдайда ұсақ бөлшектер қайтадан жабысып 
ерітінді қоюлана бастайды. Ерітіндіні сілкігенде немесе араластырғанда 
сұйықталу жəне қозғалыссыз жағдайда қоюлану қасиеттері тиксотропия деп 
атайды. Сонымен ерітінді сумен балшықтан тұрады, ал екеуін механикалық 
əдіспен араластырғанда тұрақты физико-химиялық қосынды шығады. Оны 
калоидты суспензиялы балшық ерітіндісі деп атайды. 

Минералдың құрамына қарай балшық ерітіндісін жасауға мүмкіншілігі 
бар балшықтар келесі топқа бөлінеді: 

1. Бентонитті. Оның негізгі құрамы монтморилант минералынан 
тұрады.  

2. Минералдың барлық тобын құрайтын балшықтар. 
3. Полыгорскиттер. 
Бұрғылау ерітіндісінің қасиеттерін бақылау 
Бұрғылау ерітіндісін тексеретін лабораторияда бұрғылау процесін 

жақсы жүргізу үшін бұрғылау ерітіндісінің барлық сапалы параметрлерін 
тексеріп тұрады. Ол үшін мынадай аспаптар қолданылады: 
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Каллоидты ерітінділердегі каллоидты ұсақ бөлшектер оң жəне теріс 
зарядты болып келеді. Ерітінділердегі ұсақ бөлшектер бір бірінен өлшемі 
сулануы жəне электр зарядтарымен айырмашылықта болады. Қаншама ұсақ 
бөлшек ірі болған сайын, соншама ол ауырлық күшінен тұнады. Ауырлық 
күш əсеріне каллоидты ерітінділердегі ұсақ бөлшектердің тұнуын 
седиментаций деп атайды. 

Каллоидты ерітінділердің ұсақ бөлшектері суда ұдайы қозғалыста 
болады, кейде бір біріне қақтығысып қалған ұсақ бөлшектер бір бірімен 
жабысып қалады. Жабысқан бөлшектер ауырланады да түптерге қарай 
құлдырайды. Каллоидты ұсақ бөлшектердің жабысуын коагулация деп 
атайды. 

Гидрофильді каллоидты ерітінділердегі гидратты қабыршақтар 
жабысуды кедергілейді. Қаншама ұсақ бөлшек жақсы суланса, соншама ол 
жабысу əрекетінен қорғалынады гидрофобды ұсақ бөлшектер гидратты 
қабыршақтың тіпті де қорғалынған, сондықтан ең кішкентай ұсақ бөлшектен 
жасалған гидрофобды ұсақ бөлшектер ғана бір бірімен жабыспайды. 
Сонымен гидрофильді ұсақ бөлшектер жабысуы гидратты қабыршақпен жəне 
электр зарядтары арқылы қорғалынған, ал гидрофобтылар тек қана электр 
зарядтары арқылы қорғалынған. Каллоидты ерітінділер қозғалыссыз күйде 
тұрғанда барлық ұсақ бөлшектер уақыт өткен сайын өзінің артымен жабыса 
бастайды, ерітінділерде қатты каллоидты бөлшектерден бүтін торлар пайда 
болады. Су тордың ұяларында қалып қойып еркін қозғала алмайды. Ерітінді 
қоюланып қатая бастайды. Каллоидты ерітіндідегі пайда болатын торларды 
структура дейміз, ал оның ерітіндіде пайда болуын структуралық құрылым 
дейміз. Егер ұсақ бөлшектер бір бірімен жабысып тұнса, онда ол жай 
коагуляция, ал егер ұсақ бөлшектер өзінің арты мен жабысып структура 
құрып бірақ тұнбаса оны жартылай коагуляция деп атайды. Ерітіндіні қатты 
сілкігенде немесе араласқанда ондағы структура бұзылады, ерітінді 
сұйықтанылады. Қозғалыссыз жағдайда ұсақ бөлшектер қайтадан жабысып 
ерітінді қоюлана бастайды. Ерітіндіні сілкігенде немесе араластырғанда 
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2. Минералдың барлық тобын құрайтын балшықтар. 
3. Полыгорскиттер. 
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3. ВМ – 6 аспабы – (филтрация көрсеткіші, Ф ( см3) ) 
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органикалық зат негізі (мұнай жəне мұнай өнімдері). Егер су мен майды 
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Мұнай ерітінділері 
Қиын жағдайларда бұрғылағанда өнімді қабаттарды ашу мақсатында 

мұнай өнімдерінен тұратын бұрғылау ерітінділерін қолданады. Бұрғылау 
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1. Дисперсті орта ретінде дизельді жанармайды қолданады. Оның 
құрамына битум (10-20 %), қышқылды парафиннің натрийлі сабыны (1,5-3%) 
су (1–5 %),қышқылды натр (0,7-1,5%) қалғаны мұнай негізі (дизельді 
дистелят немесе дизель жанармайы 100% кем) 
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2. Дистелят мұнай өнімдері негізіндегі ерітінділер, қышқылданған 
петролатум натрий сабынымен тұрақталған (2-5 %), қышқылданған битумнан 
(15-25%) қалған компоненттері бірінші ерітіндіге сəйкес. 

Ауырланбаған ерітінділердің қалыпты тығыздығы 900 кг/м3. Ал 
ауырлатқанда ол  2200-2500 кг/м3 дейін өсуі мүмкін. 

Бұрғылау ертіндісінің параметрлері жəне оны өлшеудің жолдары 
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 жəне 
көлеміне қарай ертінді даярланады. Бұрғылау ертіндісінің жарамдылығы 
оның қасиеттеріне (тығыздығы, созылмалығы, құмның мөлшері, 
тұрақтылығы, субергіштігі жəне т.б.) байланысты. Сазды ертіндінің 
тығыздығы (p) – оның көлем бірлігіндегі массасы, өлшемі кг/м³. Ол 
ертіндінің ұңғы қабырғасына жəне табанына  əсер ететін гидростатикалық 
қысымын білдіреді. Тығыздықтың көп болғаны ұңғы қабырғасын қатайтады, 
алайда ертіндінің жынысқа сіңіп кетуіне де себеп болады. Тығыздықты 
өлшейтін құрал – ареометр – АБР1. 

Созылмалылық(тұтқырлық) (Т) – сазды ертіндінің шламды ұңғыдан 
алып шығуына, ұңғы 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 əкеліп 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 жəне 
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 əдістермен (еріту, тұндыру, ауырлату, диспергациялау, 

қопалар қосу жəне т.б.); 
- физика - химиялық əдістермен (жоғарыдағы əдістерді араластыра 

отырып); 
Химиялық өңдеу. Бұрғылау кезінде  ертінді түрлі жерасты суларымен 

қоспалармен араласады, түрлі механикалық күштердің əсеріне ұшырайды, 
температура, қысым əсер 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 
əсер ету мінезіне қарай химреагенттер төмендегіше бөлінеді; 
стабилизаторлар; пептозаторлар, коагуляторлар, құрылыс - жасағыштар, 
бужасағыштар, эмульзаторлар, - болып. Мысалы; стабилизатор - реагенттері 
ертіндінің субергіштігін жəне созылмалығын азайтады. Ең көп тараған 
стабилизаторларға – УЩР (углещелочной реагент), ТЩР (торфощелочной 
реагент), КМЦ (карбок-, силметилцеллюлоза), Кальциленген сода (Nа2 СО3) 
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2. Параметрді өлшеу əдістері бірдей болуы шарт, олай болмаса 
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сұйықтың тазалау бөліміне жетпеген жерінен. 
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Үлгіні тек сұйық айналыста жүріп жатқан уақытта алу керек. Ал 
ұңғыға құйылатын сұйықтың мінездемесін білу үшін, оның бұрғылау 
сорабтарына баратын жерінен алу керек. Кейде, айналыстағы сұйықтың 
құрамының біркелкі емес екендігін білу үшін, үлгіні ұңғы үстінен алады. 
Егер алынатын үлгі сол бұрғылау қондырғысының басында өлшенетін болса, 
соған керекті ғана мөлшерде алынады, ал оны лабораторияда өлшеу керек 
болса, əрбір 5-15минут сайын 0,5литрден 3-5л. дейін үлгі алады. Егер үлгіні 
ертінді сақтаулы тұрған ыдыстан алу керек болса, ондағы ертіндіні алдын-ала 
араластырып алып, сонан соң ғана үлгі алу керек, əрі бұл үлгіні кем дегенде 
екі жерден алу керек. Бұл үлгілердегі  ертіндінің созылмалығының айырмасы 
5%- тен аспауы керек. 

Үлгі алу мен оны өлшеудің арасындағы уақыттың да белгілі дəрежеде 
маңызы бар, себебі, ұңғыдан шыққан газ тез арада ауаға ұшып кетеді де 
соның əсерінен ертіндінің тығыздығы артады. Сонымен қатар ертіндінің 
температурасы кеміген сайын  оның көптеген  мінездемелері өзгеріп  
кетеді. [1] 

 
1.1.6. Бұрғылау тізбегінің тағайындалуы 
 
Бұрғылау тізбегі келесі негізгі функцияларды орындауға арналған:  
– тау жыныстарын бұзушы қашауға ротордан айналым беруге;  
– ұңғыны түптік қозғалтқыштармен бұрғылау кезінде пайда болатын 

реактивті айналу моментін ротордың қозғалмайтын столына беруге;  
– қашауға өстік жүктеме тудыруға;  
– ұңғы түбін талқандалған тау жыныстарынан тазарту үшін ұңғыға жуу 

сұйығын жіберуге;  
– ұңғы оқпанын зерттейтін аспап жіберу жəне керн алуға;  
– ұңғыдағы апатты жою, қабаттарды тексеру, ұңғы оқпанын кеңейтуге.  
Бұрғылау тізбегі бұрғылау құлыптарымен, муфталарымен жəне 

аудармаларымен қосылатын жетек құбырдан, бұрғылау жəне ауырлатылған 
бұрғылау құбырларынан тұрады. Жетек құбыры ұршықпен қосылады жəне 
қысқыштар арқылы бұрғылау қондырғысының роторымен өзара 
əрекеттеседі. Ауырлатылған бұрғылау құбырларын тізбектің төменгі жағына 
орнатады жəне олар қашауға өстік жүктеме тудыру үшін қызмет етеді. 
Бұрғылаудың шиеленіскен жағдайларында тізбектің төменгі жағына 
ауырлатылған бұрғылау құбырларынан басқа ұңғының қисаюын тежейтін 
калибраторлар, центраторлар, стабилизаторлар жəне тағы басқа аспаптар 
орнатады. Жетек жəне ауырлатылған бұрғылау құбырларының арасына 
бұрғылау құбырларын орнатады жəне олар бұрғылау тізбегінің үлкен бөлігін 
құрайды. Бұрандалы байланыстардың тозуын тудыратын бұрау жəне 
ажырату операцияларын қысқарту үшін бұрғылау тізбегі бірнеше құбырдан 
тұратын свечаларға бөлінеді. Свеча ұзындығы мұнара биіктігіне жəне өзінің 
салмағының əсерінен өстік сығылу кезінде ұзындық бойынша 
орнықтылығына байланысты шектеледі.  
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Үлгіні тек сұйық айналыста жүріп жатқан уақытта алу керек. Ал 
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температурасы кеміген сайын  оның көптеген  мінездемелері өзгеріп  
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орнатады жəне олар қашауға өстік жүктеме тудыру үшін қызмет етеді. 
Бұрғылаудың шиеленіскен жағдайларында тізбектің төменгі жағына 
ауырлатылған бұрғылау құбырларынан басқа ұңғының қисаюын тежейтін 
калибраторлар, центраторлар, стабилизаторлар жəне тағы басқа аспаптар 
орнатады. Жетек жəне ауырлатылған бұрғылау құбырларының арасына 
бұрғылау құбырларын орнатады жəне олар бұрғылау тізбегінің үлкен бөлігін 
құрайды. Бұрандалы байланыстардың тозуын тудыратын бұрау жəне 
ажырату операцияларын қысқарту үшін бұрғылау тізбегі бірнеше құбырдан 
тұратын свечаларға бөлінеді. Свеча ұзындығы мұнара биіктігіне жəне өзінің 
салмағының əсерінен өстік сығылу кезінде ұзындық бойынша 
орнықтылығына байланысты шектеледі.  

 

Бұрғылау тізбегінің жабдықтауын ұңғы құрылымына, бұрғылау 
тəсіліне жəне тау-геологиялық жағдайларға байланысты таңдайды. Сынуды 
болдырмау үшін бұрғылау тізбектері статикалық беріктік жəне шаршау 
кедергісінің регламенттелген қорына ие болуы керек. Тізбектің құрылымын 
таңдау барысында оның беріктігі мен салмағының қолайлы үйлесімділігіне 
мəн беру қажет. Жеңіл қорытпалардан жасалған жəне жоғары беріктікті 
бұрғылау құбырларын таңдау, бұрғылау тізбегінің салмағын азайтады жəне 
бұрғылау қондырғысының көтеру бөлігінің қолайлы жүктелуіне əсер етеді. 
Бұрғылау тізбегінің қаттылығы айналу моменті жəне айналу, өстік сығылу 
кезінде оның ұзына бойына майысуын болдырмауға жеткілікті болуы керек.  

Бұрғылау тізбегінің диаметрінің азаюы оның өту каналындағы 
гидравликалық кедергілердің, бұрғылау сораптарының қысымының артуына 
əкеледі. Мұның салдарынан бұрғылау сорабының клапандарының, 
төлкелерінің, поршеньдерінің жəне де жуу сұйығымен байланысқа түсетін 
басқа да бөлшектерінің тозуына əкеледі. Бұрғылау тізбегінің массасы мен 
диаметрі бұрғылау сорабы жəне көтеру механизмінің қолайлы пайдалану 
режимін тудыру шарттарына сəйкес келуі тиіс. Жоғары беріктікті жəне жеңіл 
бұрғылау құбырларын өндіру – бұрғылау қондырғыларының техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін жəне бұрғылау тиімділігін арттыруда маңызды 
рөл атқарады. 

Жетек құбырлары сыртқы жағынан төртбұрышты, алтыбұрышты 
немесе крест тəрізді пішінді, ішкі жағынан дөңгелек немесе шаршы тəрізді 
концентрлі орналасқан жуу сұйығы өтетін тесігі болады. Жақтаулы беттің 
арқасында жетекші құбыр мен ротор өзара əрекеттесуі жəне ұңғыны 
бұрғылау кезінде бұрғылау тізбегінің өс бойымен жылжуы қамтамасыз 
етіледі. Жетекші құбырлардың ұштарында сыртқы оң жəне сол үшбұрыш 
пішінді конустық бұрандалар кесіледі. Сол жақ конустық бұранда жетекші 
құбырды ұршықпен қосуға арналған жоғарғы ПШВ (переводник верхний) 
аудармасын бұрау үшін қолданылады. Оң жақ конустық бұранда жетекші 
құбырды бұрғылау тізбегімен қосатын төменгі ПШН (переводник нижний) 
аудармасы үшін арналған. (Сур.2) Бұрғылау тізбегін өсіруді қамтамасыз ету 
үшін жетекші құбыр ұзындығы бұрғылау құбыры ұзындығынан артық болуы 
керек. Тəжірибеде шаршы пішінді (Сур.1) жетекші құбырлар кеңінен 
қолданылады, олардың құрылымдық өлшемдері ТУ 14-3-126-73 жəне Н293-
49 нормалі бойынша реттеледі. 
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Сурет 1 – Жетек құбыры 
 

 
 

1 – құбыр өсіне паралель сызық 
2 – негізгі жазықтық 
3 – аударма 
4 – штанга 
 

Сурет 2 - Жетек құбырының бұрандасы 
 
ТУ 14-3-126-73 бойынша жасалатын жетек құбырлардың негізгі 

техникалық мəліметтері; жетек құбырларын болаттың Д жəне К беріктік 
тобынан жасайды, аудармаларын – болаттың 45 немесе 40Х маркасынан 
жасайды (2-кесте). Аталғандардан басқа 80 жəне 65 мм шаршы пішіндес 
ұштарындағы бұрандасы сыртына ойылған, бұрғылау құбыры мен ұршық 
аудармалары үшін ішкі жағынан конустық оң жəне сол бұранда ойылған 
жетек құбырлары шығарылады. Мұндай құрылымды жетек құбырлары екі 
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құбырдан жалғаулы болып дайндалады. Оларды қалың қабырғалы 
құбырларды созу (редуцирования) арқылы жасайды жəне олар шаршы 
пішінді өту қимасымен ерекшеленеді. Жетек құбырлары техникалық 
сипаттамалары келтірілген (Кесте 2). 

 
Кесте 2 - Жетек құбырлары техникалық сипаттамалары 
 

Атаулары Параметрлері 
Құбыр диаметрі, мм 114 140 168 
Шаршы жағы а, мм 125 140 155 
Шаршы төбесіндегі радиус 
R,мм, артық емес 

20±3 20±3 20±3 

Канал диаметрі d,мм 74±4 85±5 100±5 
Элеватор астына жонудың D1 
диаметрі ,мм 

114 141 160 

Цилиндрлік жонудың D2 
диаметрі , мм 

110±0,5 135±0,5 150±0,5 

Бұрамдық ұзындығы G,мм 65 110 133 
Құбыр ұзындығы L,м 13-2,5 14+2,5 14+2,5 
1 м құбыр массасы, кг 65,6 106,6 124,3 

 
Диаметрлері 112, 140 жəне 155 мм ТВКП типті жетек құбырларының 

конустық тұрақтандырушы белдеушелері жəне трапеция тəрізді бұрандалары 
(ТУ 93-01-04-392-78) бар, олар ыстықтай иленген жылу арқылы өңделген 
құбырдан жасалады. ТВКП типті жетек құбырлары ұштары шығарылған 
жетек құбырларынан бұрандалы байланыстарының беріктігі мен 
технологиялық жасалуы бойынша ерекшеленеді.  

Бұрғылау құбыры илеу əдісі бойынша алынған тігіссіз сақиналы 
қималы бұйым болып табылады. Олар бұрғылау құбырларының ұшына 
пісіру немесе бұрандалы байланыс арқылы жалғанатын ниппель мен 
муфтадан тұратын бұрғылау құлыптарымен өзара жалғанады. Бұрғылау 
құлыптарының ниппелі мен муфтасының ұшы ірі конустық бұрандамен 
жабдықталған, осының арқасында бұрғылау тізбегін КТО (көтеріп түсіру 
операциясы) кезінде жинау жəне ажырату уақыты қысқарады. Алдын ала 
қысқа құбырларды жалғау үшін жалғастырғыш муфталар қолданылады. 
Бұрғылау құбырларының ерекшелігі – сыртына шығарылған ұштарының 
барлығы. Бұрғылау құбырының екі жақ ұштарының қабырғалары 
қалыңдатылып, бұранда ойылатын бөлігінің көлденең қимасы жуандатылып, 
жүктеме жиынтық кернеуінен туындайтын қажу бұзылуы əсерін азайтады.  

Бұрғылау құбырларын МЕСТ 631-75 бойынша жасайды. МЕСТ-та 
техникалық талаптар, сынау тəсілдері, белгіленуі, түржиыны реттеліп 
көрсетілген. МЕСТ 631-75 бойынша төрт түрлі бұрғылау құбырлары 
шығарылады: 1 – шеттері ішіне шығарып қалыңдатылған жəне жалғайтын 
муфтасымен (Сур.3а); 2 – шеттері сыртына шығарылып қалыңдатылған жəне 



30 

жалғайтын муфтасымен (Сур.3б); 3 – шеттері ішіне шығарылып 
қалыңдатылған жəне конустық тұрақтандырушы белдеушелерімен (Сур.3в); 
4 – шеттері сыртына шығарылып қалыңдатылған жəне конустық 
тұрақтандырушы белдеушелерімен (Сур.3г). 3-ші жəне 4-ші типті құбырлар 
жоғары беріктік пен герметикалыққа ие. 

 

 

 
 
а-сурет. Шеттері ішіне шығарылған бұрғылау құбырлары жəне муфта  
б-сурет. Шеттері сыртына шығарылған бұрғылау құбырлары жəне 

муфта 
в, г-сурет. Шеттері ішіне жəне сыртына шығарылған жəне конусты 

тұрақтандырушы белдеушесі бар бұрғылау құбырлары 
 

Сурет 3 – Бұрғылау құбырлары жəне муфта 
 
Қарастырылып отырған құбырлардың түрі, массасы мен өлшемдері 

көрсетілген (Кесте 3). Шеттері шығарылған 3-ші жəне 4-ші типті құбырлар 1-
ші жəне 2-ші типті құбырларға қарағанда 15%-ға ұзынырақ.  
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Кесте 3 - Бұрғылау құбырларының негізгі өлшемдері мен салмағы 
(МЕМСТ 631-75) 
Құбыр 
шартты 
диамет
і, мм 

Құбыр Муфта 
Сырт
қы 
диаме
тр D, 
мм  

Қабыр
ға 
қалың 
дығы 
s, мм 

Ішкі 
диаме
тр d, 
мм 

1м тегіс 
құбыр 
масса 
сы, кг 

Екі 
конустық 
ұштары 
массасы, 
кг 

Сыртқ
ы 
диаме
тр, мм 

Ұзын 
дығы, 
L мм 

Ма
сса, 
кг 

1-түрі, шеттері ішіне шығарылған құбырлар жəне оларға арналған муфта 
60 60,3 7 46,3 9,15 1,2 80 140 2,7 
  9 42,3 11,3 1,4    
73 73,0 7 59,0 11,4 1,6 95 166 4,2 
  9 55,0 14,2 2,4    
  11 51,0 16,8 2,2    
89 89 7 75,0 14,2 2,4 108 166 4,4 
  9 71,0 17,8 3,4    
  11 67,0 21,2 3,2    
102 101,6 7 87,6 16,4 3,0 127 184 7,0 
  8 85,6 18,5 3,4    
  9 83,6 20,4 3,8    
  11 81,6 22,4 4,0    
114 114,3 7 100,3 18,5 4,6 140 204 9,0 
  8 98,3 20,9 5,8    
  9 96,3 23,3 6,0    
  10 94,3 25,7 6,6    
  11 92,3 28,0 6,4    
127 127,0 7 113,0 20,7 5,8 152 204 10,0 
  8 111,0 23,5 6,4    
  9 109,0 26,2 7,0    
  10 107,0 28,9 7,6    
140 139,7 8 123,7 26 7,0 171 215 14,0 
  9 121,7 29 7,6    
  10 119,7 32 8,2    
  11 117,7 35 9,6    
168 168,3 9 150,3 35,3 9,8 197 229 16,7 
  10 148,3 39,0 10,8    

2 -түрі, шеттері сыртына шығарылған құбырлар жəне оларға арналған 
муфта 

80 60,3 7 46,3 9,15 1,5 86 140 2,7 
  9 42,3 11,3 1,5    
73 73,0 7 59,0 11,4  105 165 4,7 
  9 55,0 14,2 2,5    
  11 51,0 16,8     
89 89,0 7 75,0 14,2  118 165 5,2 
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Кесте 3 жалғасы 
 

  9 71,0 17,8 3,5    
  11 67,0 21,2     
102 101,6 8 85,6 18,5     
  9 83,6 20,4 4,5 140 204 9,0 
  10 81,6 22,4     
114 114,3 8 98,3 20,9     
  9 96,3 23,3 5,0 152 204 11,0 
  10 94,3 25,7     
  11 92,3 28,0     
140 139,7 8 123,7 26,0     
  9 121,7 29,0 7,0 185 215 15,0 
  10 119,7 32,0     
  11 117,7 35,0     

3-түрі, шеттері ішіне шығарылған жəне конустық тұрақтандырушы 
белдеушелері бар құбырлар 

89 89,0 9 71,0 17,8 3,9    
  11 67,0 21,2 3,4    
102 101,6 9 83,6 20,4 5,1    
  10 81,6 22,4 5,0    
114 114,3 9 96,3 23,3 7,3    
  10 94,3 25,7 7,1    
  11 92,3 28,0 6,9    
127 127,0 9 109,0 26,2 7,8    
  10 107,0 28,9 7,6    
140 139,7 9 121,7 29,0 11,0    
  10 119,7 32,0 10,2    
  11 117,7 35,0 9,2    

4-түрі, шеттері сыртына шығарылған жəне конустық тұрақтандырушы 
белдеушелері бар құбырлар 

73 73,0 9 55,0 14,2 3,7    
  11 51,0 16,8     
89 89,0 9 71,0 17,8 4,5    
  11 67,0 21,2     
102 101,6 9 83,6 20,4 5,7    
  10 81,6 22,4     
 114,3 9 96,3 23,3     
  10 94,3 25,7     
  11 92,3 28,0     

 
Құбыр ұзындығы оның ұштары арасының ұзындығымен анықталады, 

ал бұралған муфта болған жағдайда – муфтадан бос шетжақ пен құбырдың 
қарама-қарсы шетіндегі бұранданың соңғы сызық ізіне дейінгі 



33 

Кесте 3 жалғасы 
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  9 83,6 20,4 4,5 140 204 9,0 
  10 81,6 22,4     
114 114,3 8 98,3 20,9     
  9 96,3 23,3 5,0 152 204 11,0 
  10 94,3 25,7     
  11 92,3 28,0     
140 139,7 8 123,7 26,0     
  9 121,7 29,0 7,0 185 215 15,0 
  10 119,7 32,0     
  11 117,7 35,0     

3-түрі, шеттері ішіне шығарылған жəне конустық тұрақтандырушы 
белдеушелері бар құбырлар 

89 89,0 9 71,0 17,8 3,9    
  11 67,0 21,2 3,4    
102 101,6 9 83,6 20,4 5,1    
  10 81,6 22,4 5,0    
114 114,3 9 96,3 23,3 7,3    
  10 94,3 25,7 7,1    
  11 92,3 28,0 6,9    
127 127,0 9 109,0 26,2 7,8    
  10 107,0 28,9 7,6    
140 139,7 9 121,7 29,0 11,0    
  10 119,7 32,0 10,2    
  11 117,7 35,0 9,2    
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73 73,0 9 55,0 14,2 3,7    
  11 51,0 16,8     
89 89,0 9 71,0 17,8 4,5    
  11 67,0 21,2     
102 101,6 9 83,6 20,4 5,7    
  10 81,6 22,4     
 114,3 9 96,3 23,3     
  10 94,3 25,7     
  11 92,3 28,0     

 
Құбыр ұзындығы оның ұштары арасының ұзындығымен анықталады, 

ал бұралған муфта болған жағдайда – муфтадан бос шетжақ пен құбырдың 
қарама-қарсы шетіндегі бұранданың соңғы сызық ізіне дейінгі 

 

арақашықтықпен анықталады. Шартты диаметрі 60-тан 102 мм-ге дейінгі 
бұрғылау құбырларын 6; 8 жəне 11,5 метр ұзындықпен жасап шығарады, ал 
шартты диаметрі 114-тен 168мм-ге дейінгі құбырларды 11,5м ұзындықпен 
жасап шығарады. Құбырлар тобында 25% -ға дейін ұзындығы 8 м., ал 6 м 
құбырлар 8%-ға дейін рұқсат етіледі. Құбыр қабырғасының қалыңдығы ішкі 
диаметрге байланысты өзгереді, ол құбырларды ұстау мен қысуға арналған 
аспаптар мен кілттер тізімін шектеуге мүмкіндік береді.  

1-ші жəне 2-ші түрлі бұрғылау құбырлары өлшемдерінің шектік 
ауытқуларына байланысты қарапайым жəне жоғары дəлдікпен жасалатын 
құбырлар болып бөлінеді. Бұрғылау құбырларының белгіленуіне, шығарылу 
түрі (В - 1-ші түр жəне Н - 2-ші түрі); дайындалу дəлдігі (П - жасалудың 
жоғары дəлдігі); К əріпі - 3-ші жəне 4-ші типті құбырлар үшін; құбырдың 
шартты диаметрі; қабырға қалыңдығы; беріктік тобы; стандартының 
белгіленуі кіреді. Мысалы, 1-ші түрлі бұрғылау құбыры жоғары дəлдікпен 
жасалған, шартты диаметрі 114мм, қабырға қалыңдығы 9мм, болаттың Д 
беріктік тобынан жасалған: құбыр ВП-114х9-Д МЕСТ 631-75.  

Шеттері шығарылған бұрғылау құбырлары үшін гидравликалық жəне 
беріктіктік сипаттармалары бойынша ерекшеленетін үш түрлі бұрғылау 
құлыптарын шығарады:  

ЗН – өту тесігі қалыпты құлып; 
ЗШ – өту тесігі кең құлып;  
ЗУ – өту тесігі үлкейтілген құлып.  
ЗШ түріндегі құлыптар кеңінен таралған. ЗУ түріндегі бұрғылау 

құлыптары шеттері сыртына шығарылған бұрғылау құбырларында 
қолданылады. 3-ші жəне 4-ші типті бұрғылау құбырлары үшін ЗШК жəне 
ЗУК (3.3-сурет) түріндегі құлыптар қолданылады, олар ЗУ жəне ЗШ түріндегі 
құлыптардан құлыптың ниппелі мен муфтасын бұрғылау құбырымен қосу 
үшін бұрандалы бөлігін конусты түрде кеулей жонылғандығымен 
ерекшеленеді. Құлыптарды бұрғылау құбырларына қыздыру əдісімен 
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5286-75) құлыптардың негізгі өлшемдері көрсетілген (Кесте 4). 

 
Кесте 4 - Құлыптардың негізгі өлшемдері (мм-мен) 
 

Түрі 
мен 
өлшемі  

Құлыптық 
бұрамдық 

Құбыр 
түрі мен 
диаметрі 

Сыртқы 
диаметрі 
D 

Өту тесігінің 
диаметрі  

Құлып жиналған 
күйінде 

dн dм Ұзынды
ғы L  

Масса
, кг 

ЗН-80 3-62 1-60 80 25 36 410 12 
ЗН-95 3-76 1-73 95 32 45 432 16 
ЗН-108 3-88 1-89 108 38 58 454 20 
ЗН-113 3-88 1-89 113 38 58 454 23 
ЗШ-
108 

3-92 1-73 108 54 54 432 20 
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Кесте 4 жалғасы 
 

ЗШ-
118 

3-101 1-89 118 62 62 454 23 

ЗШ-
113 

3-108 1-102 133 71 71 496 34 

ЗШ-
146 

3-121 1-114 146 80 80 508 38 

ЗШ-
178 

3-147 1-140 178 101 101 573 61 

ЗШ-
203 

3-171 1-168 203 127 127 603 73 

ЗУ-86 3-73 2-60 86 44 44 406 13 
ЗУ-146 3-121 2-102 146 82 82 508 35 
ЗУ-155 3-133 2-114 155 95 105 541 41 
ЗУ-185 3-161 2-140 185 120 132 568 56 

 

 
1 – ниппель  
2 – муфта 

Сурет 4 - Бұрғылау құбырлары үшін құлыптар  
 
Бұрғылау құбырларының ішіндегі ең көп қолданылатындары 

қосылатын шеттері пісірілген ТБПВ (трубы буровые с приваренными 
замками) түрлі бұрғылау құбырлары (Сур.4). МЕСТ 631-75 бойынша 
шығарылатын құбырларға қарағанда бұл құбырларға құлыптар бұрандамен 
емес түйістіріліп пісіру арқылы жалғанады. 

 

 
 
Сурет 5 - Қосылатын шеттері сыртына шығарылған пісіріп жалғанған 

ТБПВ түрлі бұрғылау құбырлары 
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Сурет 5 - Қосылатын шеттері сыртына шығарылған пісіріп жалғанған 

ТБПВ түрлі бұрғылау құбырлары 
 

 

Шеттері пісірілген бұрғылау құбырлары қолайлы гидравликалық 
сипаттамаларға ие (Сур.5). Пісірілген тігістің беріктігі қалыптандырылғаннан 
кейін жəне роликтермен дөңгелектелгеннен кейін құбыр денесінің беріктігіне 
жетеді. Қосылатын шеттер өсінің құбыр өсіне байланысты ығысуы 0,75мм-
ден аспауы керек, ал өстердің қисаюы – 1 метрге 3,5 мм-ден аспауы керек. 
ТБПВ типті құбырларды Н504-60 нормалі бойынша жасайды, осыған 
байланысты құбырлардың орташа ұзындығы L=12,4 жəне 13,5м; құбырлар 
диаметрі D =73; 89; 114; 127 жəне 146 мм. Диаметрлері 114 жəне 127 мм 
шеттері пісірілген бұрғылау құбырлары Əзірбайжан құбыр илемдеу жəне 
Никопольский оңтүстік құбыр зауыттарында шығарылады. Жеңілқорытпалы 
бұрғылау құбырлары шеттері ішіне шығарылған жəне жеңілдетілген болат 
құлыптармен қолданылады. Жеңілқорытпалы құлыпсыз бұрғылау құбырлары 
белгілі, олардың қалыңдатылған шеттеріне құлыпты бұранда кесіледі. Д16-Т 
(дюралюминий) құймасынан жасалған бұрғылау құбырларының техникалық 
көрсеткіштері көрсетілген (Кесте 5). 

 
Кесте 5 - Жеңіл қорытпадан жасалған бұрғылау құбырларының 

сипаттамалары 
 

Көрсеткіштері Құбырдың сыртқы диаметрі, мм 
73 93 114 129 147 

Қабырға қалыңдығы, мм 
9 9 10 9 9 11 

Құлып диаметрі, мм 90 110 136 152 172 172 
Ішкі диаметр, мм:  
құбыр  
құлып 

 
41 
41 

 
61 
61 

 
80 
80 

 
95 
95 

 
112 
110 

 
112 
110 

Құбыр ұзындығы, м:  
құлыпсыз  
құлыппен 

 
9 

9,25 

 
9 

9,25 

 
12 

12,25 

 
12 

12,27 

 
12 

12,25 

 
12 

12,25 
Құлып масасымен бірге 1 м 
құбырдың массасы, кг 

 
6,8 

 
8,4 

 
11,0 

 
11,8 

 
14,4 

 
16,5 

Рұқсат етілген керуші 
жүктеме, кН 

470 620 850 900 1000 1240 

Рұқсат етілген қысым, МПа:  
ішкі  
сыртқы 

 
54 
51 

 
52 
37 

 
40 
31 

 
35 
24 

 
31 
18 

 
38 
27 

Рұқсат етілген айналу 
моменті, кН*м 

 
6,5 

 
12,0 

 
20,0 

 
26,0 

 
32,5 

 
38,0 

 
Шетел тəжірибесінде құбырлардың коррозиялық-шаршауға төзімділігі 

мен гидравликалық кедергілерді азайту мақсатында олардың ішкі жағына 
0,125 мм қалыңдықта пластмассалық жабын орнатылу енгізілген.  
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Ауырлатылған бұрғылау құбырлары (АБҚ) қызумен өңделген, 
қалың қабырғалы, сақиналы қималы құбырлар болып табылады (Сур.6). 
Шаршы қималы ауырлатылған бұрғылау құбырлары, сондай-ақ сыртқы бетін 
бойлай шиыршық бунақты конструкциясы белгілі.  

Ауырлатылған бұрғылау құбырлары ТУ 14-3-164-73 бойынша құбырды 
қысу мен ұстауды жеңілдететін екі түрі жасалады: ұзына бойына тегіс жəне 
конусты кеулей жонылған. Қабырғасының қалыңдығы құбыр шеттеріне 
құбырды бұрғылау құлыптарымен қосатын бұрандаға ұқсас ірі конустық 
бұранда кесуге мүмкіндік береді. Қашау үстіндегі АБҚ-ның (ауырлатылған 
бұрғылау құбыры) басқаларынан айырмашылығы екі шетінде де ішкі 
бұрандасы болады. 

 
а – бірдей диаметрлі 
б – ағынды денелі 
1 – құбыр денесі 
2 – құлыпты бұранда 

Сурет 6 - Ауырлатылған бұрғылау құбырлары  
 
Бұрғылау процесінде АБҚ  ауыспалы майысатын айналымға 

ұшырайтындығы белгілі. Ең көп жүктеме құбыр денесіне қарағанда аз 
беріктікке ие бұрандалы байланысқа түседі. Бұранда ойымындағы күштер 
топтамасы АБҚ-ның шаршауға төзімділігін төмендетеді. Бұрандадан соң 
тұрған ойық белдеушені жəне бұранда ойықтарын роликпен шыңдау АБҚ 
бұранда бөлігінің шаршаулық беріктігін арттырады.  

Бұрғылауда теңгерілген ауырлатылған бұрғылау құбырлары АБҚТ 
кеңінен қолданылады, олардың тесігін жəне сыртқы беттерін механикалық 
өңдейді, соның арқасында тесіктің түзусызықтылығын жəне оның өсінің 
бұрғылау құбырының өсімен сəйкестігін қамтамасыз етеді. Осының 
арқасында құбырлардың беріктік қоры артады жəне динамикалық 
жүктемелер деңгейі, айналу кезіндегі соққылауы азаяды. АБҚТ 
ауырлатылған бұрғылау құбырлары ТУ 39-076-74 бойынша шығарылады 
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(Кесте 6). Шегендеу құбырларына байланысты ауырлатылған бұрғылау 
құбырларының ұсынылатын диаметрлері келтірілген. (Кесте 7). 

 
Кесте 6 - АБҚТ техникалық сипаттамалары 

Қашау диаметрі АБҚ диаметрі, мм 
қарапайым бұрғылау 
шарттарында  

шиеленіскен бұрғылау 
шарттарында 

139,7-146,0 114 108 
149,2-158,7 121 (133) 114 
165,1-171,4 133 (146) 121 
187,3-200,0  159 146 
212,4-228,6 178 159 
244,5-250,8 203 178 
269,9 229 203 
295,3 245 219 
320,0 245 229 
349,2 254 229 
374,6 жəне одан 
жоғары 

273 254 

 
Кесте 7 - Шегендеу құбырларына байланысты ауырлатылған бұрғылау 

құбырларының ұсынылатын диаметрлері 
 

Шегендеу құбыр-
ларының диаметрі, мм  

Бұрғылау құбырларының диаметрі,мм 
роторлық бұрғылауда турбиналық бұрғылауда 

178 89 89 
194 102 102 
219 114 114 
245 127 127 
273 140 140; 146 
299 140 140; 146 
324 - 140; 146 
340 - 140; 146 
406 жəне одан жоғары - 168 

 
Құбырлардың бұрандалы байланысы  
Құбырлар, муфталар, аудармалар жəне бұрғылау тізбегінің басқа да 

элементтері конустық бұрандалармен қосылады, олар цилиндрлік 
бұрандалармен салыстырғанда бұрғылау шарттары үшін маңызды 
артықшылықтарға ие. Бұрап шығару кезінде конустық бұранда тудыратын 
керіліс бұрғылау тізбегінің бөлшектерінің тоғысқан жерлерінің сенімді 
герметизациясын қамтамасыз етеді. Конустық бұранданы бұрап шығару мен 
бұрап кіргізу үшін керек айналым саны цилиндрлік бұрандаға қарағанда 
айқас орамдар санына тəуелді емес  
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    𝑛 = (2ℎ + ∆)/𝐾𝑃,    (1) 

 
мұнда h – бұранда пішінінің жұмысшы биіктігі;  
 – бұрап шығарылған қосылыстың диаметрлік керілісі;  
К – бұранданың конустылығы;  
Р – бұранда қадамы.  
Бұранданың конустылығы мен қадамы артқан кезде бұрап шығаруға 

кететін айналым саны азаяды. Сондықтан бұрғылау құлыптары жəне басқа да 
жиі бұрап шығарылатын жəне бұрап кіргізілетін бөлшектерде ірі конустық 
бұранда болады. Бұрап шығару кезінде бұрғылау құлпының ниппелі муфтаға 
белгілі бір тереңдікке кіреді жəне осыған байланысты ротор үстелінде 
ұсталатын бұрғылау тізбегіне қатысты тəл механизміне ілінген свечаның 
өздігінен центрленуі қамтамасыз етіледі. Қадам мен конустылықтың 
артуымен іліністегі орамдар санының қысқаратындығын ескеру керек. 
Бұранда қадамы мен тереңдігінің артуы оның тозуға жəне жаншылуға 
төзімділігін арттырады, бірақ бұранда астындағы қиманың азаюына əкеледі.  

Конустық бұрандалардың əртүрлі пішіндері болады. Мұнай 
құбырларында үшбұрыш пішінді биіктік бойынша бұрышы 60°, пішіннің шет 
жақтарымен қарсыласатын жəне бұранданың ішкі жəне сыртқы 
диаметрлерінің саңылаулары бар конустық бұрандалар кеңінен таралған 
(Сур.7). Трапеция тəрізді жəне тіректі (упорный) пішінді, бұранданың ішкі 
жəне сыртқы диаметрлерімен қарсыласатын жəне пішіннің бір жағының 
саңылаулары бар конустық бұрандалардың қолданылуы кеңейіп келеді. 
Трапеция пішінді бұрандада ірі қадам Р бұранданың азғантай тереңдігімен h1 
үйлестіріледі (Сур.8). 

 
 

1 – муфта  
2 – құбыр  
I – бұранда өсіне параллель сызық 
II – бұранда орта диаметрі сызығы 

 
Сурет 7 - 1,2-түрлі бұрғылау құбырларына арналған үшбұрышты 

бұранданың беттік көрінісі  
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    𝑛 = (2ℎ + ∆)/𝐾𝑃,    (1) 

 
мұнда h – бұранда пішінінің жұмысшы биіктігі;  
 – бұрап шығарылған қосылыстың диаметрлік керілісі;  
К – бұранданың конустылығы;  
Р – бұранда қадамы.  
Бұранданың конустылығы мен қадамы артқан кезде бұрап шығаруға 

кететін айналым саны азаяды. Сондықтан бұрғылау құлыптары жəне басқа да 
жиі бұрап шығарылатын жəне бұрап кіргізілетін бөлшектерде ірі конустық 
бұранда болады. Бұрап шығару кезінде бұрғылау құлпының ниппелі муфтаға 
белгілі бір тереңдікке кіреді жəне осыған байланысты ротор үстелінде 
ұсталатын бұрғылау тізбегіне қатысты тəл механизміне ілінген свечаның 
өздігінен центрленуі қамтамасыз етіледі. Қадам мен конустылықтың 
артуымен іліністегі орамдар санының қысқаратындығын ескеру керек. 
Бұранда қадамы мен тереңдігінің артуы оның тозуға жəне жаншылуға 
төзімділігін арттырады, бірақ бұранда астындағы қиманың азаюына əкеледі.  

Конустық бұрандалардың əртүрлі пішіндері болады. Мұнай 
құбырларында үшбұрыш пішінді биіктік бойынша бұрышы 60°, пішіннің шет 
жақтарымен қарсыласатын жəне бұранданың ішкі жəне сыртқы 
диаметрлерінің саңылаулары бар конустық бұрандалар кеңінен таралған 
(Сур.7). Трапеция тəрізді жəне тіректі (упорный) пішінді, бұранданың ішкі 
жəне сыртқы диаметрлерімен қарсыласатын жəне пішіннің бір жағының 
саңылаулары бар конустық бұрандалардың қолданылуы кеңейіп келеді. 
Трапеция пішінді бұрандада ірі қадам Р бұранданың азғантай тереңдігімен h1 
үйлестіріледі (Сур.8). 

 
 

1 – муфта  
2 – құбыр  
I – бұранда өсіне параллель сызық 
II – бұранда орта диаметрі сызығы 

 
Сурет 7 - 1,2-түрлі бұрғылау құбырларына арналған үшбұрышты 

бұранданың беттік көрінісі  
 

 
 

I – бұранда өсіне параллель сызық  
II – құбыр бұрандасының өсі 

 
Сурет 8 - Əртүрлі бұрғылау құбырларының трапециялық бұрандасы  

 
Конустық бұрандалардың негізгі есептелетін диаметрлік өлшемдері 

негізгі жазықтықта беріледі. Негізгі жазықтық деп бұранда өсіне 
перпендикуляр конус базасынан берілген қашықтықта орналасқан есептелген 
қиманы айтады. Негізгі жазықтықта конустық бұранда өлшемдері тура сол 
диаметрдегі цилиндрлік бұранданың өлшемдерімен сəйкес келеді. 
Конустылық К:  

 
   𝐾 = (𝑑1 − 𝑑2)/1    (2) 

 
мұнда d1, d2 – екі қимадағы бірдей диаметрлер;  
l – екі қиманың арасындағы арақашықтық  
 
Конус жəне бұранда өсі арасындағы бұрышты еңістік бұрыш деп 

атайды.  
Еңістік бұрыш  жəне конустылық бір-бірімен байланысты, К=2tg 

Бұранда қадамы құбыр бұрандасы жəне муфта өсіне параллель есептеледі.  
Бұранда пішіні бұрышының биссектрисасы муфта мен құбыр 

бұрандасының өсіне перпендикуляр болуы керек.  
Құбырлық бұранда пішінінің МЕСТ 631-75 бойынша негізігі 

параметрлері төменде көрсетілген.  
25,4мм ұзындықтағы жіп саны(нитка).................8  
Бұранда қадамы Р,мм.............................................3,175  
Тереңдік h1, мм.......................................................1,810  
Пішіннің жұмыстық биіктігі .................................1,734  
Жұмырлау радиусы, мм:  
пішін төбелерінің, r.................................................0,508  
пішін ойымының, r1................................................0,432  
Саңылау z, мм..........................................................0,076  
Конустылық К..........................................................1:16  
Еңістік бұрыш .........................................................1047'24''  
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Құбырлық бұранда жалғағыш муфталарда жəне бұрғылау 
құлыптарының жалғанатын шеттерінде, бұрғылау құбырларының шеттерінде 
ойылады. Ауырлатылған бұрғылау құбырларының, бұрғылау құлыптарының 
ниппельдері мен муфталарының жалғастырғыш шеттерінде, жетекші 
құбырлардың аудармаларының сыртқы шеттерінде, сонымен қатар 
қашауларда жəне ұстағыш жабдықтарда МЕСТ 5286-75 бойынша құлыптық 
бұрандалар қолданылады. Құлыптық бұранда пішіндерінің негізгі 
параметрлері төменде келтірілген.  

25,4мм ұзындықтағы орам саны(нитка) 5 4        4 
Бұранда қадамы Р,мм......................................5,08 6,35 6,35  
Бұранда конустылығы К.................................1:4 1:6 1:6  
Тереңдік h1, мм................................................2,993 3,742 3,755  
Пішіннің жұмыстық биіктігі .........................2,626 3,283 3,293  
Ойымның жұмырлану радиусы r1,мм...........0,508 0,635 0,635  
Төбелердің кесілу биіктігі, мм.......................0,875 1,094 1,097  
Еңістік бұрыш .................................................707'30'' 707'30''    4045'48''  
Тұрақтандырушы конустық белдемшелері бар бұрғылау құбырлары 

үшін ЗШК жəне ЗУК құлыптары қолданылады, олардың стандартты 
құлыптармен салыстырғанда бұрандаларының пішін биіктігі 25%-ға жəне 
төбелерінің кесілу биіктігі 23%-ға қысқартылған. Осының арқасында 
бұранданың тозуға төзімділігі жəне оның қажуға кедергілігі артады. Бұл 
типті бұранда теңгерілген ауырлатылған бұрғылау құбырларында да 
қолданылады.  

Бұрғылау құбырларын ЗШК (конец муфты с трубной резьбой) жəне 
ЗУК (конец муфты с замковой резьбой) құлыптарымен қосқанда трапециалы 
бұранда ТТ қолданылады, олардың өлшемдері төменде көрсетілген:  

Бұранда қадамы Р,мм........................................5,08  
Бұранда конустылығы К...................................1:32  
Еңістік бұрышы ................................................0053'42''  
Бұранда пішінінің биіктігі һ, мм......................1,90+0,10  
Пішін төбесінің алаңының ені b, мм...............1,99  
Ойым алаңының ені b1 ,мм..............................2,18+0,05  
Пішін төбесінің жұмырлану радиусы,мм........0,3+0,1  
Ойымның жұмырлану радиусы,мм..................0,3+0,05  
МЕСТ 631-75 талаптарына сəйкес муфталар мен құбырлар 

бұрандалары мырышталуы жəне фосфатталуы керек. Құлыптық 
бұрандалардың тозуын азайту үшін жəне коррозиялық қажуға төзімділігін 
көтеру үшін майлауды қолданады, жəне олардың ішінде ГС-1 (газовая 
сказка) жəне Р-416 (смазка резьбовая) майлары тиімдірек.  

Бұрғылау құбырларының материалы  
МЕСТ 631-75 бойынша бұрғылау құбырлары мен муфталар 

механикалық қасиеттеріне байланысты төмендегі беріктік топтарына 
бөлінетін болаттардан жасалады.  

Болаттың механикалық қасиеттері  
Болаттың беріктік тобы ............................Д К Е Л М Р Т  
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Құбырлық бұранда жалғағыш муфталарда жəне бұрғылау 
құлыптарының жалғанатын шеттерінде, бұрғылау құбырларының шеттерінде 
ойылады. Ауырлатылған бұрғылау құбырларының, бұрғылау құлыптарының 
ниппельдері мен муфталарының жалғастырғыш шеттерінде, жетекші 
құбырлардың аудармаларының сыртқы шеттерінде, сонымен қатар 
қашауларда жəне ұстағыш жабдықтарда МЕСТ 5286-75 бойынша құлыптық 
бұрандалар қолданылады. Құлыптық бұранда пішіндерінің негізгі 
параметрлері төменде келтірілген.  

25,4мм ұзындықтағы орам саны(нитка) 5 4        4 
Бұранда қадамы Р,мм......................................5,08 6,35 6,35  
Бұранда конустылығы К.................................1:4 1:6 1:6  
Тереңдік h1, мм................................................2,993 3,742 3,755  
Пішіннің жұмыстық биіктігі .........................2,626 3,283 3,293  
Ойымның жұмырлану радиусы r1,мм...........0,508 0,635 0,635  
Төбелердің кесілу биіктігі, мм.......................0,875 1,094 1,097  
Еңістік бұрыш .................................................707'30'' 707'30''    4045'48''  
Тұрақтандырушы конустық белдемшелері бар бұрғылау құбырлары 

үшін ЗШК жəне ЗУК құлыптары қолданылады, олардың стандартты 
құлыптармен салыстырғанда бұрандаларының пішін биіктігі 25%-ға жəне 
төбелерінің кесілу биіктігі 23%-ға қысқартылған. Осының арқасында 
бұранданың тозуға төзімділігі жəне оның қажуға кедергілігі артады. Бұл 
типті бұранда теңгерілген ауырлатылған бұрғылау құбырларында да 
қолданылады.  

Бұрғылау құбырларын ЗШК (конец муфты с трубной резьбой) жəне 
ЗУК (конец муфты с замковой резьбой) құлыптарымен қосқанда трапециалы 
бұранда ТТ қолданылады, олардың өлшемдері төменде көрсетілген:  

Бұранда қадамы Р,мм........................................5,08  
Бұранда конустылығы К...................................1:32  
Еңістік бұрышы ................................................0053'42''  
Бұранда пішінінің биіктігі һ, мм......................1,90+0,10  
Пішін төбесінің алаңының ені b, мм...............1,99  
Ойым алаңының ені b1 ,мм..............................2,18+0,05  
Пішін төбесінің жұмырлану радиусы,мм........0,3+0,1  
Ойымның жұмырлану радиусы,мм..................0,3+0,05  
МЕСТ 631-75 талаптарына сəйкес муфталар мен құбырлар 

бұрандалары мырышталуы жəне фосфатталуы керек. Құлыптық 
бұрандалардың тозуын азайту үшін жəне коррозиялық қажуға төзімділігін 
көтеру үшін майлауды қолданады, жəне олардың ішінде ГС-1 (газовая 
сказка) жəне Р-416 (смазка резьбовая) майлары тиімдірек.  

Бұрғылау құбырларының материалы  
МЕСТ 631-75 бойынша бұрғылау құбырлары мен муфталар 

механикалық қасиеттеріне байланысты төмендегі беріктік топтарына 
бөлінетін болаттардан жасалады.  

Болаттың механикалық қасиеттері  
Болаттың беріктік тобы ............................Д К Е Л М Р Т  

 

Уақытша қарсыласу , МПа, кем емес.....630 700 750 800 900 1000 1100  
Ағу шегі , МПа, кем емес .......................380 500 550 650 750 900 1000  
Болаттың барлық беріктік топтары бірдей пластикалық қасиеттерге ие: 

салыстырмалы ұзаруы =10 12% (болаттың Д-12-16% топтары); созудан 
кейінгі салыстырмалы жиырылу 40%; соққыға қарсы қаттылығы 
ан400кДж/м2.  

,  жəне ан мəндері бойынша болаттың барлық беріктік топтары 
бірдей илемділік қасиеттерге ие.  

МЕСТ 631-75 бойынша күкірт пен фосфордың (0,045% артық емес) 
болуы шектеледі, ал бұрғылау құбырларын жасауда қолданылатын 
болаттардың химиялық құрамы онда бекітілмейді. Құбырлық бұйымдарды 
жасауда болаттың 45; 36Г2С; 40Х; 40ХН; 40ХНМ; 20ХГ2Б (легирленген, 
хромдалған, никелденген, молибденді) түрлері қолданылады. Беріктік тобы К 
жəне одан жоғары болаттардан жасалған құбырлар ары қарай термоөңдеумен 
(нормализация, нормализация с отпуском) легирленеді, ал көміртекті 
болаттан жасалған құбырлар шынықтырудан (закалка) жəне босаңдатудан 
(отпуск) өтеді. Диамтері 114мм дейінгі құбырларға арналған муфталардың 
беріктік тобы құбырлар беріктік тобынан бір топқа жоғары болатын 
болаттардан жасалады. 114мм-ден жоғары диаметрлі құбырлар жəне оларға 
арналған муфталар бірдей беріктік топты болаттардан жасалды. 

Жеңілқорытпалы бұрғылау құбырларын жасау үшін дюралюминий - 
алюминий мен мыс (3,8 - 4,9%), магний (1,2-1,8%) мен марганец (0,3-0,9%) 
қорытпасы қолданылады. Термиялық өңдеу нəтижесінде Д16-Т (дюраль) 
қорытпасы келесі физика-механикалық қасиеттерге ие болады.  

Тығыздық, кг/м3 ........................................2,78х103  
Серпімділік модулі, МПа...........................72х103  
Сызықты кеңейтілу коэффициенті ...........22,7х10-6  
Бриннель бойынша қаттылық, МПа.........1200  
Соққы тұтқырлығы, 10кДж/м2 .................17  
Беріктік шегі, МПа......................................470  
Ағу шегі, МПа.............................................330  
Салыстырмалы ұзару, %............................10  
АБҚ типті ауырлатылған бұрғылау құбырларын ТУ 39-076-74 бойынша 

дайындауда 40ХН2МА жəне 38ХН3МФА (легирленген, хромдалған, 
никелденген, молибденді, фосфатты) маркалы болаттар қолданылады. 
Бұрғылау құлыптарын 40ХН маркалы болаттан, ал ТБПВ (Трубы бурильные 
с приваренными замками) типті құбырларға арналған жалғамалық ұштарын 
45 немесе 36Г2С маркалы болаттан дайындайды. [1] 

 
1.1.7. Бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымын таңдау 
 
Бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымы (КНБК) өзара 

элементтерінің (калибраторлар, центраторлар, стабилизаторлар, 
кеңейткіштер мен маховиктер) көлемімен ажыратылады.  
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Бұрғылау тізбегіне түрлі элементтер де жалғанады. Олар: кері 
клапандар, фильтрлер, амортизаторлар, сақина-протекторлар, керналғыш 
жабдықтар жəне басқа арнаулы жабдықтар. 

Калибраторлар ұңғы диаметрін калибровка жасаумен жəне қашаудың 
жұмысын жақсартумен айналысады. Калибраторлар долотоның үстіне 
орнатылады да ұңғы қабырғасын тегістеу-арналады. Қалақшаларының 
орналасуына қарай; тік, көлбеу, шарошкелі болып бөлінеді. Материалы; 
қатты қоспалар (К, КС) немесе алмас (СТ). Центраторлар қойылған  жерінде 
бұрғылау тізбегінің осі мен ұңғы осінің бірқалыпты жағдайын сақтау үшін. 

Олар түрлі варианттарда жасалады: 
КЛ-214-қалақшалы, 214мм диаметрге арналған, тістері қабырға түрінде 

орналасқан  калибратор, КВЗ-214 - тістері шығыңқы, КЛС-190 – қалақшалы, 
тістері спираль тəрізді орналасқан. 

Центраторлар– орналасқан жерінде бұрғылау тізбегін центрлеуге 
арналған, олар да түрлі варианттарда жасалған. Мысалы, ЦМ-269; ЦР-214; 
ЦС-295; ЦВТ-295 жəне т.б. Бұл жерде М-металдан жасалған дегенді, Р-
резиналы, С-секциялы, Т-турбобурмен дегенді, ал цифрлар ұңғының 
диаметрін білдіреді. 

Стабилизаторлар центраторларға қарағанда бірнеше есе ұзын, 
ұңғының зениттік бұрышын тұрақтандыруға арналған.  

Стабилизаторлар ролін бұл жерде АБҚ құбырлары атқарады. Оларды: 
СЦ-245-4,5 цилиндрлік, ұңғы диаметрі  245мм, ұзындығы - 4,5 м; спиральді 
СС-190-4;  квадратты СК-190-6,5 – деп бөледі. 

Маховиктер - оның қызметін қысқа ауырлатылған бұрғылау 
құбырлары атқарады, міндеті - турбобурдың валын теңестіру. Оларды 
турбобур валының астына орналастырады. 

Кеңейткіш – ұңғы кеңістігін ұлғайту қызметін атқарады. Жиі 
қолданылатын кеңейткіштер - үш шарошкалы кеңейткіштер, оларды 243, 269, 
295, 345, 395 жəне 455мм диаметрімен шығарады. Сонымен қатар алты, төрт 
шарошкалы түрлері де қолданылады. 

Фильтр – бұрғылау ерітіндісіне араласқан қоспалардан қорғау үшін, ол 
жетекші құбыр мен тізбек ортасына орналасады да тізбекті көтергенде ағып 
кетіп отырады. 

Кері қақпақ - бұрғылау тізбегінің жоғарғы бөлігіне орналасады да , 
тізбекті жер астындағы сұйықтың  лақтыруынан  қорғайды. 

Сақина-протекторлар - кигізбе құбырларды тізбекті көтеріп-түсіру 
опера-циялары кезінде үйкелуден қорғайды. [1] 

 
1.1.8. Тау-кен геологиялық жағдайлар үшін бұрғылау əдісін таңдау 
 
Скважинаны бұрғылау дегеніміз – бірімен-бірі қарым-қатынаста 

болатын мынадай процестердің қорытындысын айтамыз: қашауды 
скважинаға бұрғылау құбырлары арқылы түсіру; қашаумен тау жынысын 
талқандау; скважина түбіндегі талқандалған тау жыныстарын бұрғылау; 
сұйықтар арқылы жоғары көтеру (бұрғылау сұйығын бұрғылау құбырлары 



43 

Бұрғылау тізбегіне түрлі элементтер де жалғанады. Олар: кері 
клапандар, фильтрлер, амортизаторлар, сақина-протекторлар, керналғыш 
жабдықтар жəне басқа арнаулы жабдықтар. 

Калибраторлар ұңғы диаметрін калибровка жасаумен жəне қашаудың 
жұмысын жақсартумен айналысады. Калибраторлар долотоның үстіне 
орнатылады да ұңғы қабырғасын тегістеу-арналады. Қалақшаларының 
орналасуына қарай; тік, көлбеу, шарошкелі болып бөлінеді. Материалы; 
қатты қоспалар (К, КС) немесе алмас (СТ). Центраторлар қойылған  жерінде 
бұрғылау тізбегінің осі мен ұңғы осінің бірқалыпты жағдайын сақтау үшін. 

Олар түрлі варианттарда жасалады: 
КЛ-214-қалақшалы, 214мм диаметрге арналған, тістері қабырға түрінде 

орналасқан  калибратор, КВЗ-214 - тістері шығыңқы, КЛС-190 – қалақшалы, 
тістері спираль тəрізді орналасқан. 

Центраторлар– орналасқан жерінде бұрғылау тізбегін центрлеуге 
арналған, олар да түрлі варианттарда жасалған. Мысалы, ЦМ-269; ЦР-214; 
ЦС-295; ЦВТ-295 жəне т.б. Бұл жерде М-металдан жасалған дегенді, Р-
резиналы, С-секциялы, Т-турбобурмен дегенді, ал цифрлар ұңғының 
диаметрін білдіреді. 

Стабилизаторлар центраторларға қарағанда бірнеше есе ұзын, 
ұңғының зениттік бұрышын тұрақтандыруға арналған.  

Стабилизаторлар ролін бұл жерде АБҚ құбырлары атқарады. Оларды: 
СЦ-245-4,5 цилиндрлік, ұңғы диаметрі  245мм, ұзындығы - 4,5 м; спиральді 
СС-190-4;  квадратты СК-190-6,5 – деп бөледі. 

Маховиктер - оның қызметін қысқа ауырлатылған бұрғылау 
құбырлары атқарады, міндеті - турбобурдың валын теңестіру. Оларды 
турбобур валының астына орналастырады. 

Кеңейткіш – ұңғы кеңістігін ұлғайту қызметін атқарады. Жиі 
қолданылатын кеңейткіштер - үш шарошкалы кеңейткіштер, оларды 243, 269, 
295, 345, 395 жəне 455мм диаметрімен шығарады. Сонымен қатар алты, төрт 
шарошкалы түрлері де қолданылады. 

Фильтр – бұрғылау ерітіндісіне араласқан қоспалардан қорғау үшін, ол 
жетекші құбыр мен тізбек ортасына орналасады да тізбекті көтергенде ағып 
кетіп отырады. 

Кері қақпақ - бұрғылау тізбегінің жоғарғы бөлігіне орналасады да , 
тізбекті жер астындағы сұйықтың  лақтыруынан  қорғайды. 

Сақина-протекторлар - кигізбе құбырларды тізбекті көтеріп-түсіру 
опера-циялары кезінде үйкелуден қорғайды. [1] 
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арқылы скважинаға айдаймыз); жұмыс уақыты өткен қашауды жоғары 
көтеру. 

Тау жынысына əсер тигізуіне қарай бұрғылау тəсілдері бірнеше түрге 
бөлінеді: 

1) механикалық;    
2) физико-химиялық;   
3) Электр ұшқындық 
Жоғарыда айтылған тəсілдерінің ең көп қолданылатыны механикалық 

тəсілі. Оның өзі үшке соққылы, айналмалы, соққылы-айналмалы болып 
бөлінеді. Атап айтылған тəсілдері мұнай–газ скважиналар бұрғылау кезінде 
қолданылатыны, айналмалы бұрғылау тəсілі. 

Соққылы бұрғылау тəсілі 50 жылдан астам уақыттан бері мұнай, газ 
өнеркəсіп саласында қолданылмайды. Дегенмен пайдалы қазбаларды барлау 
инженерлік іздеу жұмыстарында арқанды–соққылама тəсілі қолданылады. 

Мұнай жəне газ кенорындарын бұрғылауда немесе пайдалануға 
бергенде бұрғылау қондырғысын қолданып жаппай скважина түбін 
айналмалы тəсілмен бұрғылайды. 

Айналмалы тəсілдің бірінші түрінде роторлы, екінші түрінде 
турбиналы немесе электрлі бұрғылау тəсілі қолданылады. Роторлы тəсілде 
ротор көмегімен бұрғылау құбырларының тізбегі арқылы қашауды 
айналдырады. Сөйтіп скважина түбін түгелдей талқандайды.   

Турбиналы бұрғылау кезінде, бұрғылау құбырлар тізбегі айналмай, түп 
қозғалтқыштың білігі, қашауды тіке айналдырады. Турбиналы жəне электрлі 
бұрғылау тəсілдері кезінде бұрғылау құбырларының тізбегі айналмайды сол 
себепті бұрғылау тізбегіне динамикалық əсер етпейді. 

Жаппай скважина түбін бұрғылағанда геологиялық документтерден 
немесе геофизикалық зерттеулерден алынған мағлұматтарға сүйене отырып 
бұрғылайды. 

Скважинаның кейбір түрлері үлгітас (керн) алу үшін колонкалы 
қашаулармен бұрғылайды, роторлы жəне турбиналы тəсілде скважинаның 
бастапқы диаметрі 700мм-ге жетеді, ал тереңдігі (роторлы бұрғылау кезінде) 
6000-7000 м-ге баруы мүмкін.  

Айналмалы бұрғылау əдісіне тоқталайық. Скважинаға бұрғылау 
құбыры арқылы қашау түсіріледі. Құбырлар болаттан жасалып, олардың 
ұшында біріне-бірі жалғастыратын құлып болады. Құлыптың бұрандасы 
конус тəрізді. Себебі тозған қашауды ауыстырғанда құбырларды тізбектен 
бұрап ағыту немесе керісінше бұрап қосу процестері орындалады. Роторлы 
бұрғылауда бұрғы қозғалтқышы жер бетіне орнатылады, одан аралық 
механизмдермен бұрғылау құбырының тізбегі арқылы қашау айналады. 
Тізбектің жоғарғы бөлігінде жетекші құбыр болады. Бұл жетекші құбыр 
скважина сағасының үстіне орнатылған ротордың орталық саңылауынан 
өтеді де, ротордан алған айналысты құбырлар тізбегіне береді. Бұрғы 
аспабының құрамына енетін қашау, бұрғылау құбыры жəне жетекші құбыр 
таль жүйесінің ілмегіне асылады.  
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Таль жүйесі мұнараның үстіне орнатылған қозғалмайтын кронблоктан, 
таль (жылжымалы) блогынан, ілмектен жəне таль арқанынан тұрады. 
Арқанды шығырдың барабанына орағанда таль блогы жəне онымен бірге 
бұрғы аспабы көтеріледі. Егер арқанды босатса бұрғы аспабы өз салмағымен 
төмен қарай түседі. Бұрғылау кезінде скважинаның тереңдеуіне байланысты 
бұрғы аспабы үздіксіз түсіріліп яғни ілгерілеп тұрады. Осы кезде бұрғылау 
тізбегінің жоғарғы жағы созылу жағдайда болады, ал төменгі жағының яғни 
АБҚ жағы қашауды үстіне басып, оған осьтік салмақ береді де сығылған 
жағдайда болады. Тозған қашауды ауыстыру үшін бұрғылау тізбегін жоғары 
көтереді. Бұл тізбекте құбырды жеке-жеке бағаналар (свеча) жасап, бөліп 
көтереді, əрбір бағанада 2-3-ке дейін құбырлар болуы мүмкін. Бұл жағдай 
мұнараның  биіктігімен байланысты Скважинаны бұрғы сорабының 
көмегімен жуады. Сорап жуу сұйығын қабылдаушы қамбадан алады да 
сұйықты əрі қарай ұштастырушы құбыр жолымен, бұрғылау шланга, ұршық 
бұрғылау тізбектері арқылы скважина түбіне жібереді.  

Турбиналы бұрғылауда қашауды айналдыратын қозғалтқыштың рөлін 
көп сатылы турбиналы бұрғылау атқарады. Ол шырайналу жуу сұйығының 
күшімен жүреді. Электрлі бұрғылаумен скважиналарды бұрғылауда қашауды 
арнайы жасалған электр қозғалтқышы айналдырады. Оны электр бұрғы 
дейді. Жетекші құбырдың үстіне орнатылатын ток қабылдағыш жəне кабель 
арқылы электробұрғыға электр тоғын береді. Бұрғылау тəсілін дұрыстап 
таңдап алуда тау жыныстарының физико-механикалық қасиеттерінің маңызы 
өте зор. Бұрғыланатын тау жыныстары əр түрлі яғни созылымдылығы жəне 
морттығы біріккен немесе жылдам шатынағыш морт болуы мүмкін. 

Осыған байланысты жылдам айналымды (600-1500 айналу/минут) 
турбиналы бұрғылау қатты жыныстарда нəтижелі келеді. Баяу айналымды 
(600-100 айн/мин) роторлық бұрғылауды созылымды жыныстарды бұрғылау 
үшін қолданылады. Скважина тереңдеген сайын турбиналы бұрғылаудың 
нəтижесі төмендей береді, себебі оның айналым саны жуу сұйығының 
шығынына тікелей тəуелді. Тік бағытта бұрғыланатын терең скважиналардың 
қазылуы тек турбиналық бұрғылау тəсілмен орындалады. [3] 

Қорыта келгенде турбиналық жəне роторлық бұрғылау тəсілдері келесі 
жағдайларда қолданылады (Кесте 8). 

Кесте 8 - Турбиналық жəне роторлық бұрғылаудың қолданылуы 
Турбиналық Роторлық 

1. Қатты əрі орнықты жыныстарда, 
сирек кездесетін жұмсақ 
жыныстарда басқа амал жоқ 
кездерде 
2. Тік жəне көлбеу скважиналарда 
3. Тайыз жəне əдеттегідей 
скважиналарда 
4. Скважина диаметрі 150мм жəне 
жоғары 
5. Скважина бір-біріне өте жақын  

1. Орнықты келген жұмсақ жəне 
қатты созылымды жыныстарда 
2. Тек тік бағытталған скважиналарда 
3. Тереңдеу жəне терең 
скважиналарда 
4. Диаметрі əр түрлі скважиналар 
5. Бұрғылау жұмысының көлемі аз 
жəне скважинаның сирек орналасқан 
аймақтарында 
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Таль жүйесі мұнараның үстіне орнатылған қозғалмайтын кронблоктан, 
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Кесте 8 жалғасы 
 

орналасқан жəне бұрғылау 
жұмысының көлемі үлкен 
аймақтарда 
6. Өндірістері жақсы игерілген 
аудандарда 
7. Скважинаны өте сирек зерттейтін 
жағдайларда. 

6. Өте аз игерілген аудандарда. 
7. Зерттеу жұмыстары скважинада 
өте жиі жүргізілетін жағдайларда 

 
1.1.9. Бұрғылау тəртібін таңдау 
 
Бұрғылаудың тиімділігі көптеген факторларлардың жиынтығына; 

долотоға түсетін остік қысымға, долотоның айналу жиілігіне, бұрғылау 
ертіндісінің шығынына,бұрғылау ертіндісінің сапалық параметріне, 
долотоның түріне, геологиялық жағдайға, тау жыныстарының механикалық 
қасиетіне, - байланысты. 

Бұрғылаушының басқару пультінен өзгертуге болатын бұрғылау 
тəртібінің параметрлерін – басқаруға болатын бұрғылау тəртібі дейміз. 
Бұрғылау жағдайында ең жоғарғы көрсеткіш беретін бұрғылау тəртібін – 
тиімді бұрғылау тəртібі  дейміз.  

Бұрғылау кезінде, кейде арнаулы міндеттерді шешу мақсатында 
жүргізілетін бұрғылау тəртібін,  арнаулы бұрғылау тəртібі дейміз. Оларға 
жататындар; ұңғыны сіңіп кететін қабаттардан өткізу, ұңғының қисаюына 
мейлінше аз жол беру, кернді көп алуға мүмкіндік беру, пайдалы қабаттарды 
тиімді ашу. 

Бұрғылау тəртібі дегеніміз - бұрғылау көрсеткішіне əсер ететін 
реттелетін параметрлердің белгілі үйлесімін айтамыз. 

Бұрғылау тəртібінің параметрлеріне: 
1. Қашауға берілетін ось салмағы   Pқ,   МПА 
2. Қашаудың айналу жиілігі      n ,айн / мин 
3. Жуу сұйығының мөлшері мен сапасы (тығыздық, тұтқырлық, 

ығысудың статистикалық кернеуі жəне т.б.) Q ,м3   жатады. 
Сапалы бұрғылау көрсеткішіне əкелетін осы параметрлерінің үйлесімін 

оптималдық бұрғы тəртібі дейміз. 
Геологиялық жағдайы бұрғылау қиын жəне қиындықтарды тудыратын 

скважиналарды бұрғылау кезінде қолданатын бұрғылау тəртібін арнайы 
бұрғылау тəртібі дейміз. 

Бұрғылау тəртібінің параметрлерін талдау 
Оптималдық бұрғылау тəртібінің параметрлері тіректі технологиялық 

скважиналарды бұрғылау арқылы талданады жəне технологиялық жобалау 
құрастырылады. Сол себептен: 

1. Бұрғылау ауданының геологиялық жағдайын жəне тау 
жыныстарының физико-механикалық қасиеттерін мұқият зерттеу керек. 



46 

2. Қиындықтар пайда болатын аймақты жəне құнарлы қабаттардың 
қысымын зерттеп анықтау керек.  

3. Скважина оқпанының өз еркімен қисаю жағдайларын ескерту керек. 
4. Бұрғылаудың геологиялық жағдайына қарап: 
а) Бұрғылау ерітіндісін таңдап жəне оның негізгі параметрлерін 

бұрғылайтын қабаттарға сəйкес таңдау керек. 
б) Əр ара қашықтықта бұрғылау түрін таңдау керек. 
в) Жеке қабаттарды бұрғылайтын қашаулардың түрін таңдау керек. 
Бұрғылау түрінің, жыныстардың механикалық қасиеттерінің, бұрғылау 

ерітіндісінің сапасын жəне таңдалған қашаулардың түрлеріне қарап негізгі 
параметрлердің (Рқ, n, Q) мəндерін таңдаймыз. 

Мұнай жəне газ ұңғыларын тиімді бұрғылаудың негізгі көрсеткіштері; 
долотоның жүру жолы,  бұрғылаудың механикалық жəне рейстік 
жылдамдықтары. 

Қашаудың жүру жолы Нд /м/ - өте маңызды көрсеткіш, ол ұңғыны 
бұрғылауға кеткен долотоның шығынын жəне болашақтағы қажеттілігін, 
көтеріп-түсіру операцияларының /СПО/ санын, көтеру жабдықтарының 
тозуын, бұрғылаудағы қиындықтарды, болуы мүмкін қиындықтарды 
анықтайды. Сонымен қатар, долотоның жүру жолы, көп жағдайда жыныстың 
абразивтілігіне, долотоның төзімділігіне, оны дұрыс таңдай білуге, бұрғылау 
тəртібіне жəне долотоны пайдалану шарттарына байланысты болады. 

Механикалық жылдамдық: 
 
                                          𝑉м = Нд/ТМ     (3) 
 
мұнда Нд – қашаудың жүру жолы, м; Тм – ұңғы түпте тау жынысының 

механикалық бұзылуы немесе жол аралығын жүру уақыты, сағат. 
Сонымен, Vм – табанды бұрғылаудың орташа жылдамдығы. 
Рейстік жылдамдық: 
 
                                      𝑉𝑝 = 𝐻д/(Тм + Тсп)    (4) 
 
мұнда Тм – долотоның түпте жұмыс істеу мерзімі, сағ. 
Тсп – қашаудың көтеріп – түсіру уақыты, инструменттерді жалғау, 

сағат. 
Рейстік жылдамдық ұңғыны үңгудің үрдісін анықтайды, ол оқпанды 

қазу тек қашауды пайдалануға ғана емес, СПО жұмыстарының көлемі мен 
жылдамдығына да байланысты екендігін көрсетеді. Егер мұжылған қашаумен 
ұзақ уақыт жұмыс істей берсе немесе оны  уақытынан ертерек шығарып алса, 
Vр төмендеп кетеді.  

Орташа рейстік жылдамдық мына формуламен белгіленеді: 
 

𝑉𝑝 = 𝐿𝑐/(𝑇М + 𝑇СП)    (5) 
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𝑉𝑝 = 𝐿𝑐/(𝑇М + 𝑇СП)    (5) 
 

 

Тəртіп параметрлерінің бұрғылау көрсеткішіне əсері. Осьтік 
қысымның əсері 

Тау жынысын ұңғы табанында талқандау үшін долотоға остік қысым 
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орташа қатты (Сур.9, 2 қисық сызық), қатты (Сур.9, 3 қисық сызық) жəне 
мықты жыныста (Сур.9, 4 қисық сызық), долотоның орташа айналу жиілігі 
төмен  (60айн/мин.кем), əрі ұңғыны жеткілікті жуу болған жағдайда, 
көрсетілген. 

Остік қысым көбейген сайын механикалық жылдамдық өсе түседі, 
бірақ өсу үрдісі жұмсақ жыныста көбірек, себебі, қашаудың тісінің жынысқа 
батуы тереңірек (Сур.9). 

 
 

Сурет 9 - Осьтік қысымның əсерінің графигі 
 
Қашаудың айналу жылдамдығының əсері 
Қашаудың айналу жиілігі өзгерген сайын оның тісінің табанды бұзуы 

да өзгереді. Айналу жиілігі аз болғанда, тістің қысымынан пайда болған 
сызаттарға, бұрғылау ертіндісі кіріп үлгереді. Сондықтан, ондай бөлікті 
жыныстан  бөліп əкету қиын емес. Егер айналу жиілігі көбейсе ашылған 
сызатқа ертінді толып үлгермейді, əрі төбесінен басып тұрған қысымның 
əсерінен бөлікті əкету қиынға түседі. Нəтижесінде, табанда кесілген бірақ 
əкетілмеген бөлік қалып қояды да, ол қайта – қайта қашаудың тісіне түсе 
береді, яғни табанның тазалануы нашарлайды.  

Сондықтан, айналу жиілігін көбейтуді азайтады, ал механикалық 
жылдамдық қашаудың жылдамдығына қарай көбейеді. 

Бұрғылау ертіндісінің шығынының əсері 
Бұрғылау ертіндісінің  бұрғылау кезінде үздіксіз айналыс жасауы – 

ұңғы оқпаны мен табанының таза болуын, долотоның суытылуын, жыныстың 
тиімді бұзылуын, түрлі қиындықтардың алдын-ала ескерірілуін қамтамасыз 
етуі керек. Төмендегі суретте ертіндінің шығынының бұрғылаудың 
механикалық жылдамдығына əсері көрсетілген (Сур.10). Бірқалыпты остік 
қысым, əрі бірқалыпты долотоның айналу жиілігі кезінде, бұрғылау 
ертіндісінің шығынының секундтық көбеюі табанның жақсы тазалануына əрі 
механикалық жылдамдықтың өсуіне пайдалы əсер етеді. 
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Сурет 10 - Ертіндінің шығынының механикалық жылдамдыққа əсерінің 

графигі 
 
Дегенмен, ертіндінің шығынының секундтық өсуі, белгілі дəрежеге Оq 

дейін тиімді, ал Омах. кезінде механикалық жылдамдық тұрақтанады. Оq-ың  
көлемі долотоның құрлысына, табанды тазалау сызбасына, меншікті остік 
қысымға, айналу жиілігіне, жыныстың қаттылығына жəне бұрғылау 
ертіндісінің қасиеттеріне байланысты. 

Бұрғылау ертіндісінің қасиеттерінің əсері 
Бұрғылаудың механикалық жылдамдығына ертіндінің тығыздығы, 

тұтқырлығы, сіңгіштігі, құмның мөлшері жəне басқа бұрғылау ертіндісінің 
пара-метрлері əсер етеді. Əсіресе, күшті əсер ететін – тығыздық. Бұған негізгі 
себеп, ұңғы табанына əсер ететін гидростатикалық қысымның көбеюі жəне 
бұрғылайтын қабат пен ұңғы арасындағы қысымның аумалылығы. 
Сондықтан, тығыздық, мейлінше жынысты көлемдік бұзу ауданына əсер 
етеді, ал жыныстың бетін бұзғанда – əсері оншалықты емес. 

Тығыздық азайғанда қабырғаны біркелкі  қысудың тиімділігі азаяды. 
Бұрғылау тəртібінің жоғарғы көрсеткішін алу үшін:  
1. Бұрғылау қондырғыларының жұмыс жасау қабілетін максималды 

түрде қолдану керек. 
2. Скважинаны жуу үшін бұрғылау ерітіндісінің минималды 

параметрлерін қолдану керек. 
3. Қолданатын бұрғылау ерітіндісінің мөлшері скважина түбін 

тазалауға жəне талқандалған тау жыныстарының жоғары көтерілуіне жауап 
беру керек. 

Тіректі технологиялық скважиналардың роторлық жəне электрлік 
бұрғылау əдісімен бұрғылаймыз, себебі бұл бұрғылау əдістерінде бұрғылау 
тəртібінің негізгі параметрлері бір-біріне тəуелсіз өзгереді. Жиналған 
параметрлерді жəне материалдарды талдай отырып берілген аудан үшін 
тəртіптік технологиялық карта құрастырылады. Тəртіптік технологиялық 
карта төрт бөлімнен тұрады: 

1 тəртіптік бөлім 
2. нұсқаулық бөлім 
3. оперативтік график 
4. ортақ бөлім. 
Тəртіптік бөлімде əр стратиграфикалық қабатқа оптималдық бұрғылау 

тəртібі қарастырылады. Нұсқаулық бөлімде бұрғылау кезінде кездесетін 
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параметрлерді жəне материалдарды талдай отырып берілген аудан үшін 
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1 тəртіптік бөлім 
2. нұсқаулық бөлім 
3. оперативтік график 
4. ортақ бөлім. 
Тəртіптік бөлімде əр стратиграфикалық қабатқа оптималдық бұрғылау 

тəртібі қарастырылады. Нұсқаулық бөлімде бұрғылау кезінде кездесетін 
 

қиындықтарды болғызбау жəне оларды жоюдың негізгі жолдары көрсетіледі. 
Сонымен қатар тəртіптік жəне нұсқаулық бөлімдерден бұрғылаудың 
механикалық жылдамдықтарын көтеру жолдары көрсетіледі. Бұрғылау 
жұмыстарын қадағалау үшін тəртіптік технологиялық картада оперативтік 
график құрылады, ортақ бөлімде жұмылдырылған- технологиялық шаралар 
нұсқаулары қарастырылады. 

Бұрғылау тəртібінің параметрлерін бақылау 
Қашауға берілетін ось салмағы гидравликалық салмақ индикаторымен 

өлшенеді (ГИВ-6 гидравличкский индикатор веса) (Сур.11). ГИВ – 6 негізгі 
тораптары: қысымның гидравликалық трансформаторы, манометр, 
верньерлік көрсеткішті аспап, кранмен, қысым бочкасымен жабдықталған 
тіркегіш, прибор. Барлық айтылған жабдықтар біріккен арнайы сұйықпен 
толтырылған гидравликалық жүйеде жиналады. 

ГИВ-6 приборының негізгі бөлігі қысымның трансформаторы. Ол таль 
арқанының қозғалмайтын жағына жиналған. Таль арқаны роликтардың 
арасынан иіріліп өтеді. Таль арқанының қозғалмайтын жағы салмақ өскен 
сайын серпіліп, түзелуге тырысады. Осы кезде ол қалақшалы табақшаға 
қысым түсіреді де жəне ол арқылы сұйықпен толтырылған камераға   қысым 
түсіреді. Сұйықтан пайда болған күш гидравликалық жүйе арқылы  
көрсеткішті жəне тіркегішті манометрлерге беріледі.[1] 

 
1 – Екінші жетек блогы; 
2 – Жалғаушы құбыр; 
3 – Қысым трансформаторы; 
4 – Өзі жазатын манометр; 
5 - Рама; 
6 - Көрсеткіш; 
7 - Пресс-бак. 
 

Сурет 11 - ГИВ-6 гидравликалық салмақ индикаторының сызбасы 
 
1.1.10. Скважинаның қисаю себептері 
 
Тік ұңғыларды бұрғылау 
Тіп-тік түзу  ұңғы болмайды - бəрінің де аздаған қисаюы, вертикалдан 

ауыт-қуы кездеседі. Осы күнгі техника мен технология вертикалдан ауытқуы 
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2° аспайтын ұңғы жасауға мүмкіндік береді. В.С. Федоров ұңғының 
қисаюның себебін зерттей келе олардың себебін екі топқа бөлді; геологиялық 
(басқаруға келмейтін) жəне  техника-технологиялық (басқаруға келетін)- деп. 

Геологиялық (басқаруға келмейтін) себепке жататындар: долотоның 
тау жынысы жазығымен кездесу бұрышы, тау жынысының мықтылығы 
жағынан алмасып отыруы жəне олардың қуаты, ұңғының қисаю бұрышы 
(қабаттың құлау бұрышымен есептеледі де одан кем болмайды). 

Техника-технологиялық (басқаруға келетін) себепке жататындар: 
долотоның түрі, бұрғылау тəртібі, бұрғылау тізбегінің төменгі тұсының 
қаттылығы, бұрғылау аспабының элементтерінде кездесетін қисықтық, 
бұрғылау құбырының күштердің əсерінен қисаюы, роторлық стол мен 
мұнара осінің бір жазықтың бойында жатуы жəне олардың бағытының 
сəйкестігі,  роторлық столдің көлденеңінің қондырғыға сəйкестігі. Осы 
көрсетілген себептерді ескеруге де, олардың зиянды əсерлерін азайтуға да, 
мүмкіндіктің болуы. Бұрғылауды бастамай тұрып мұнараның діңгектерінің 
тіктігін, роторлық столдың көлденеңдігін (вертикалмен есептегенде), бірінші 
бұрғылау құбыры мен жетекші бұрғылау құбырының тіктігін тексеріп алу 
керек. Бұрғылауды бастағанда бірінші құбыр мен аспап жынысқа шайқалмай, 
тіп-тік кіруі керек . 

Скважиналарды бұрғылау процесінде оның оқпанының бағыты келесі 
түрде болуы мүмкін: 

1. Скважина оқпаны тігінен (Сур. 12, 1) 
2. Скважина оқпаны тігіне көлбеуленген (Сур.12, 2) 
3. Скважина оқпаны бір жазықтыққа қисайған (Сур.12, 3) 
4. Скважина оқпанының кеңістікте иілуі (Сур.12, 4) 
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Ұңғы  қисайуының жалпы заңдылықтары 
Ұңғы қисаюын зерттеу нəтижесі, оның белгілі бір заңдылыққа 

бағынатындығын көрсетті, бірақ оның əр кен орны үшін түрлі болатындығы 
белгілі болды. Дегенмен, олар үшін жалпы ортақ заңдылықтарды айтуға 
болады: 

1. Көбінесе ұңғы тау жыныстарына перпендикуляр бағыт алуға тыры-
сады. Осы жағдайға жақындаған сайын оның қисайуы азаяды. 
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2° аспайтын ұңғы жасауға мүмкіндік береді. В.С. Федоров ұңғының 
қисаюның себебін зерттей келе олардың себебін екі топқа бөлді; геологиялық 
(басқаруға келмейтін) жəне  техника-технологиялық (басқаруға келетін)- деп. 

Геологиялық (басқаруға келмейтін) себепке жататындар: долотоның 
тау жынысы жазығымен кездесу бұрышы, тау жынысының мықтылығы 
жағынан алмасып отыруы жəне олардың қуаты, ұңғының қисаю бұрышы 
(қабаттың құлау бұрышымен есептеледі де одан кем болмайды). 

Техника-технологиялық (басқаруға келетін) себепке жататындар: 
долотоның түрі, бұрғылау тəртібі, бұрғылау тізбегінің төменгі тұсының 
қаттылығы, бұрғылау аспабының элементтерінде кездесетін қисықтық, 
бұрғылау құбырының күштердің əсерінен қисаюы, роторлық стол мен 
мұнара осінің бір жазықтың бойында жатуы жəне олардың бағытының 
сəйкестігі,  роторлық столдің көлденеңінің қондырғыға сəйкестігі. Осы 
көрсетілген себептерді ескеруге де, олардың зиянды əсерлерін азайтуға да, 
мүмкіндіктің болуы. Бұрғылауды бастамай тұрып мұнараның діңгектерінің 
тіктігін, роторлық столдың көлденеңдігін (вертикалмен есептегенде), бірінші 
бұрғылау құбыры мен жетекші бұрғылау құбырының тіктігін тексеріп алу 
керек. Бұрғылауды бастағанда бірінші құбыр мен аспап жынысқа шайқалмай, 
тіп-тік кіруі керек . 

Скважиналарды бұрғылау процесінде оның оқпанының бағыты келесі 
түрде болуы мүмкін: 

1. Скважина оқпаны тігінен (Сур. 12, 1) 
2. Скважина оқпаны тігіне көлбеуленген (Сур.12, 2) 
3. Скважина оқпаны бір жазықтыққа қисайған (Сур.12, 3) 
4. Скважина оқпанының кеңістікте иілуі (Сур.12, 4) 
 

 
Сурет 12 - Скважина оқпанының бағыттары 

 
Ұңғы  қисайуының жалпы заңдылықтары 
Ұңғы қисаюын зерттеу нəтижесі, оның белгілі бір заңдылыққа 

бағынатындығын көрсетті, бірақ оның əр кен орны үшін түрлі болатындығы 
белгілі болды. Дегенмен, олар үшін жалпы ортақ заңдылықтарды айтуға 
болады: 

1. Көбінесе ұңғы тау жыныстарына перпендикуляр бағыт алуға тыры-
сады. Осы жағдайға жақындаған сайын оның қисайуы азаяды. 

 

2. Ұңғы қабырғасы мен аспаптың арасындағы кеңістік неғұрлым 
азайса, қисайу да азаяды. 

3. Зениттік бұрыштың өсуіне бұрғыш элементтің қойылу орны мен   
диаметрі үлкен əсер етеді. 

4. Аспаптың қаттылығын ұлғайту  оның қисайу бұрышын кемітеді. 
5. Аспапқа түсетін остік қысым оның қисайуын үдетеді, ал оның 

айналу жылдамдығын көбейтіп – азайтады. 
6. Азимуттық қисаюдың бағыты мен  жиілігі – геологиялық 

факторларға байланысты болады. 
Азимуттық қисайудың абсолюттік көлемінің жиілігі – ұңғының  

зениттік бұрышына байланысты, оның өсуі азимуттық қисаю жиілігін 
кемітеді. 

Бұрғылау процесі кезінде  ұңғы осінің жердегі жағдайын үздіксіз 
бақылап отыру қажет, тек осы жағдайда ғана ұңғы қабаттарының 
геологиялық қимасын дəл анықтауға, сол арқылы пайдалы қабаттарды дəл 
табуға жəне ұңғы табанының орнын дəл анықтауға болады. Ол үшін ұңғының 
зениттік жəне азимуттық бұрыштарын, тереңдігін табу керек. Осындай 
өлшеулерді арнаулы аспап   инклинометрмен  анықтайды. 

Скважина оқпанының өз еркімен қисаю нəтижесі мен себебі 
Скважина оқпанының қисаюы кез келген нүктеде 2 элементпен 

табылады: 
1. қисаю бұрышы немесе зенит бұрышы - δ, скважина тігінен осьтің 
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арасындағы бұрыш. 
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құбырмен скважина арасындағы үйкеліс ұлғаяды жəне цементтеу нашар 
жүреді. 

Қазіргі техника жетекшілігі тігінен бұрғылаған скважинаның қисаю 
бұрышы δ≤20  бұрғылауға болады. Скважинаның өз еркімен қисаюына қарсы 
негізгі шарттарға арнайы алынған бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымы 
(БТТҚ) жəне тау жыныстарының қасиетіне, олардың орналасуына сай 
бұрғылау тəртібін реттеу жатады. 

Скважинаның өз еркімен қисаюын ескерту үшін қолданылатын БТТҚ 
жататын элементтер: калибратор, центрлегіш, тұрақтандырғыш, кеңіткіш, 
қысқа АБҚ. 

Скважинаның қисаюын болдырмау үшін қолданылатын БТТҚ келесі 
принциптерге негізделген: 

1) салмақтан 
2) бұрғылау құбырларының төменгі бөлігін центрлеу, оның өзі екіге 

бөлінеді: а)маятникалық б) қатаң 
3) айналмалы салмақтың гироскопиялық нəтижесі. 
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Скважинаның қисаюын өлшейтін приборлар 
Скважина оқпанының қисаюын анықтайтын негізгі белгілер байқала 

бастағанда скважина оқанының бағытын өлшеу керек. Өлшеу ара 
қашықтығы 50м көп болмауы керек. Скважинаның қисаюын өлшеу үшін 
қазіргі кезде инклинометр жəне плавикалық қышқылды приборлар (ПҚП) 
қолданылады. 

ПҚП арқылы тек қан қисаю бұрышын өлшеуге болады жəне тік 
скважинаның қисаюын 25-30 м аралықта өлшеуге болады. 

Скважинада бұрғылау жұмысы аяқталғаннан кейін δ жəне φ 
бұрыштарын өлшеу үшін арнайы прибор инклониметр арқылы жүргізіледі. 

Инклинометр арқылы δ жəне φ бұрыштарын 25-50м аралығында 
өлшеуге болады. 

Өлшеу нəтижелері кесте немесе график түрде көрсетіледі. Бұл 
графиктерді инслинограмма деп атайды. Бұл графикте магнитті 
меридианның бағыты көлденең алынған масштабы жəне ауытқулар 
көрсетіледі. Бұрғылау процесі кезінде скважинаның қисаюын кейбір 
жағдайда скважинаның тереңдеуінің техникалық мүмкіншілігіне жəне  
тəжірибелік қажетсіздігіне əкеледі. Бұл кезеңдерде қисайған скважиналарды 
түзету үшін екі вариант қолданылады. 

1. скважинаны толығымен жою. 
2. қисайған оқпанды сол скважинада қайта бұрғылау арқылы түзеу. 
Бұрғылау кезінде ұңғының қисаюын алдын-алу – бұрғылау тізбегінің 

төменгі тұсының компановкасын (КНБК) түзу жасау мен бұрғылау тəртібін 
таңдауға байланысты. Компановка тізбектің еркін айналуына, сұйық 
жүргенде гидрав-ликалық қарсылықтың аз болуына жағдай жасау керек. 
КНБК-ны тура  ара-лық тізбектің башмағынан бастап үңгіні тазалағаннан 
кейін, немесе диаметрі компановка диаметрімен бірдей долотомен бұрғылау 
басталғанда қолданады. Калибраторлар мен центраторлардың диаметрінің 
желінуі 3мм аспау керек, ал ауырлатылған бұрғылау құбырларының (АБҚ) 
желінуі – 2мм аспау керек. Бұрғылау тізбегінің төменгі тұсының 
компановкасы (КНБК) өзара элемент-терінің (калибраторлар, центраторлар, 
стабилизаторлар, кеңейткіштер мен маховиктер) көлемімен ажыратылады. 
КНБК  жұмысының тиімділігі – олардың жұмыс жағдайына, қаттылығына, 
долотоның жəне элементтердің диаметрінің əртүрлігіне, 
ұзындығына,элементтердің санына, үнгінің көлденең қимасының формасына 
жəне т.б. байланысты. [3] 

 
1.1.11. Көлбеу скважиналарды бұрғылау  
 
Көлбеу бағытталған бұрғылаудың тік бұрғылаудан айырмашылығы – 

оның берілген бағытының вертикалдан ауытқуы. Мұндай ұңғыларды 
роторлық немесе турбиналық əдіспен бұрғылайды. Ұңғының қисаюы 
бұрғылау тізбегінің төменгі тұсының компановновкасын өзгертумен іске 
асырылады, яғни долотода бұрылу күші пайда болады. Бұрғыш ретінде 
турбиналық əдіс кезінде компановкаға бірнеше эксцентрлі орнатылған 
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Көлбеу скважиналардың профилі (қырынан қарағандағы көрініс) 
Тағайындалған көлбеу скважиналардың профилі белгілі бір 

скважинаны бұрғылау кезінде қойылған мақсатты минималды шығын 
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Жоғарғы тармақ (1) – тігінен 
екінші тармақ (2) – бір қалыпты қисайған  
үшінші тармақ (3) – көлбеуленіп түзу жүргізілген.  
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бұрғылау кезінде  қолданады. 
ІІI. профиль (Сур.13, г-д) 4 тармақтан тұрады: Жоғарғы тармақ 1 

тігінен, екінші  тармақ  2- тереңдеген сайын қисаюдың ұлғаюы, үшінші 
тармақ 3– көлбеу-ленген түзу, төртінші тармақ 4- төмендей бастаған көлбеу 
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қисық. Бұл про-филь тереңдігі 2500м дейін көлбеу скважина бұрғылау үшін 
қолданылады. 

ІV. профиль (Сур.13, в) алдыңғы екеумен салыстырғанда көп 
тарамаған. Бұл профиль екі тармақтан тұрады, жоғарғы тармақ 1- тігінен, 
екінші тармақ 2- тереңдеген сайын оқпанның көлбеу бұрышының ұлғаюын 
көрсететін қисық сызық. Бұл профиль скважиналардың қабаттарын белгілі 
бір бұрышпен бұрғылау кезінде қолданылады. 

V. профиль (Сур.13, е) Терең көлбеу скважиналарды бұрғылау кезінде 
қолданылады: 1-тігінен, 2- бір қалыпты көлбеуленген, 3- көлбеуленген түзу, 
4- қисаюдың төмендеуі, 5-тігінен. Бұл профиль скважиналардың төменгі 
аймақ-тары бірнеше құнарлы қабаттардан құралған кезде қолданылады. 
Жоғары қаралған профильдер тігінен алынған жазықтықта орналасқан қисық 
сызықты көрсетеді. Мұндай профильдерді жай профильдер деп атаймыз. 

 

 
Сурет 13 - Көлбеу скважиналардың профилдері 

 
Көлбеу бағытталған скважиналарды бұрғылау кезінде 

қолданылатын ауытқыштар 
Скважиналарды тігінен алған бағытынан ауытқыту үшін көп 

жағдайларда ауытқыштар қолданылады да, тек кейбір жағдайларда ғана 
көлбеу скважиналарды ауытқыштарсыз өзінің табиғи жағдайларындағы 
қисаюын қолданылады. 

Көлбеу скважиналарды турбиналық əдіспен бұрғылау кезінде 
қолданылатын ауытқыштар. 

Көлбеу скважиналарды турбиналық əдіспен бұрғылау кезінде келесі 
ауытқыштарды қолданылады: 

1. Қисық құбыр – төменгі жағы қисайған бұрғылау құбыры жəне ол 
турбобурға бұрандалады. Диаметрі 168 мм қисық құбырының қисаю бұрышы 
2,5-50. Қисық құбыр көмегімен көлбеу скважиналардың қисаю бұрышы 20-
250-қа дейін жетеді. (Сур.14) 

2. Қисық көшіргіш – қалың қабырғалы бұрандалары қисайып келген 
патрубокты елестетеді. Қисық көшіргіштердің бұрандаларының қисаю 
бұрышы 0,5-70 болып келеді. Қисық көшіргіштерден қысқартылған 
турбобурлармен қолдануға қолайлы. (Сур.15) 
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3. Ауытқыш Р-1 – қысқартылған АБҚ ауырлатылған бұрғылау құбыры 
түрінде орындалады. Қолданылатын бұрандалары бір жазықтықта, бір 
бағытта қисайып кетеді. Оның жоғарғы қисаю бұрышы 2-2,50, төменгі қисаю 
бұрышы 2-30. Ауытқыш Р-1 қатаң құрылым кезінде 3-4 м ұзындықпен, берік 
құрылым кезінде 6-8 м ұзындықпен жинақталады. (Сур.16) 

 
1-қисық құбыр 
2- турбобур 
3-қашау 

 
Сурет 14 - Қисық құбырмен жинақталған бұрғылау тізбегінің 

құрылымы 

 
1-бұрғылау құбыры 
2-қисық көшіргіш  
3-турбобур  
4- қаптама 
5-қашау 

Сурет 15 - Қисық көшіргішпен жинақталған бұрғылау тізбегінің 
құрылымы 
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Сурет 16 - Р-1 ауытқышпен жинақталған бұрғылау тізбегінің төменгі 
құрылымы 

 
4. Бастырмалы ауытқыш – қисық көшіргіш пен турбобурлардың 

біріккен жинағы жəне тұлғасында бастырма болады. Бастырма биіктігі қашау 
габаритінен артық болмауы керек. Бастырмалы ауытқыштар бір секциялы 
турбобурлармен қолданған кезде скважиналардың үлкен қисаю бұрышын 
береді. Бұл ауытқышты қисаю көшіргішінің үстіне қатаңдығы төмен 
құбырларды қолданған кезде қолданады. 

5. Секциялы турбобурға арналған ауытқыш құрылғы. Бұрғылау кезінде 
турбобурлардың жоғарғы жəне төменгі тұлғасы мен білік 1,2-20 бұрышпен 
қосылады. Турбобур секциясының тұлғасының қисық көшіргішпен, ал білігі 
қосылғыш муфталарымен біріктіріледі. 

6. Ауытқыштар ОТ (отклонитель турбинный) жəне ОТС(отклонитель 
турбинный секционный). Бұл ауытқыштар шпиндель түрде орындалалады 
жəне қисық көшіргіш көмегімен турбобурдың жоғарғы секциясына 
қосылады. (Сур.17) 

7. Эксцентрлік ниппель өз алдына турбобур ниппеліне пісірілген 
бастырма түрінде шығарылады. Бұл ауытқыштарды берік тау жыныстарын 
бұрғылау кезінде жəне бұрғылау тізбегінің қысылып қалуы болмау кезінде 
қолданылады. 

8. Серпінді ауытқыш – арнайы бастырмамен жəне резиналы рессордан 
тұрады. Бастырма турбобур ниппеліне пісіріледі. Бұл ауытқыштарды 
эксцентрлік ниппель қолданған кезде қысылып қалу қатері туған кезде 
қолданылады. 



57 

 

 
 

Сурет 16 - Р-1 ауытқышпен жинақталған бұрғылау тізбегінің төменгі 
құрылымы 

 
4. Бастырмалы ауытқыш – қисық көшіргіш пен турбобурлардың 

біріккен жинағы жəне тұлғасында бастырма болады. Бастырма биіктігі қашау 
габаритінен артық болмауы керек. Бастырмалы ауытқыштар бір секциялы 
турбобурлармен қолданған кезде скважиналардың үлкен қисаю бұрышын 
береді. Бұл ауытқышты қисаю көшіргішінің үстіне қатаңдығы төмен 
құбырларды қолданған кезде қолданады. 

5. Секциялы турбобурға арналған ауытқыш құрылғы. Бұрғылау кезінде 
турбобурлардың жоғарғы жəне төменгі тұлғасы мен білік 1,2-20 бұрышпен 
қосылады. Турбобур секциясының тұлғасының қисық көшіргішпен, ал білігі 
қосылғыш муфталарымен біріктіріледі. 

6. Ауытқыштар ОТ (отклонитель турбинный) жəне ОТС(отклонитель 
турбинный секционный). Бұл ауытқыштар шпиндель түрде орындалалады 
жəне қисық көшіргіш көмегімен турбобурдың жоғарғы секциясына 
қосылады. (Сур.17) 

7. Эксцентрлік ниппель өз алдына турбобур ниппеліне пісірілген 
бастырма түрінде шығарылады. Бұл ауытқыштарды берік тау жыныстарын 
бұрғылау кезінде жəне бұрғылау тізбегінің қысылып қалуы болмау кезінде 
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8. Серпінді ауытқыш – арнайы бастырмамен жəне резиналы рессордан 
тұрады. Бастырма турбобур ниппеліне пісіріледі. Бұл ауытқыштарды 
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1-муфта 
2,6,10-винттер 
3-қосу клапаны 
4-пружина 
6-клин ауытқыш 
7-саусақ 
8-корпус 
9-плашка 
11-плашка ұстағыш 
 

Сурет 17 - ОТС ауытқышы 
 
Көлбеу скважиналарды роторлық əдіспен бұрғылау кезінде 

қолданылатын ауытқыштар 
Скважина оқпанының тігінен ауытқуы сыналы жəне топсалы 

ауытқыштар арқылы жүзеге асырылады. (Сур.18) Бұл ауытқыштармен тек 
қана скважина оқпанына ауытқу бұрышын бере кезде ғана қолданылады. 
Скважина оқпаны белгілі бір бағытқа ауытқыланған соң əрі қарай 
скважинаны қисайту жұмыстары белгілі бір бұрғылау тəртібіне бағынатын 
бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымын қолдану арқылы жүргізіледі. Көлбеу 
скважиналарды роторлық əдіспен бұрғылау кезінде алынбайтын, скважинада 
қалып қоятын жəне алынатын, скважинада 15 м-дей жаңа оқпанды 
белгіленген бағытта бұрғылағаннан кейін жұмыстан босатылатын 
ауытқыштар қолданылады. Алынбайтын ауытқыштар шегенделген 
скважиналарда қолданылады. 
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а) сыналы ауытқыштың жұмыс жасауы 
1-сынаны орналастыру  
2-оқпанды бұрғылау  
3-сынаны шығару 
4-оқпанды кеңейту  
б) топсалы ауытқыштың жұмыс жасауы 
1-ауытқышты орналастыру 
2,3-көлбеу оқпанды бұрғылау  
4-оқпанды кеңейту 

 
Сурет 18 - Көлбеу скважиналарды роторлық əдіспен бұрғылау кезінде 

қолданылатын ауытқыштар 
 
Айналу моменті құбырлық бөліктің валынан шпинделдік бөліктің 

валына, белгілі бұрышпен орналасқан жұдырықты шарнир арқылы беріледі. 
Құбырлық бұрғыштың артықшылығы – қисайтқыш жалғағышты ұңғыма 
табанына жақындата түсуінде, соның есебінен стволдың қисайуы  тұрақты 
түрде жүргізіледі. 

 Төмендегі суретте қисайған ұңғыларға арналған бұрғылау тізбегінің 
компановкасы көрсетілген (Сур.19). 

 
 
а – жалғаушының резбасының осі қисайтылған 
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а – жалғаушының резбасының осі қисайтылған 

 

б – қисайған секциондық турбобурмен 
в – құбырлық қисайтқышпен 
г – құбырлық жəне қисайған қисайтқышпен  
д – қисайтқышпен 
е – эксцентірлі қисайтқышпен 

 
Сурет 19 - Бұрғылау тізбегінің компановкасы 

 
Топтық бұрғылау 
Бұл əдістің мəні – бірнеше ұңғының беті бір ортақ алаңда, ал ұңғының 

табандары қабатты меңгеру жобасына  байланысты кенорнының 
нүктелерінде. Топтық бұрғылау кезінде құрылыс жинақтау жұмыстарының 
көлемі көп кемиді; жол соғу, электр жүйесін тарту, су жүргізу тағы басқа 
жұмыстардың көлемі кемиді. Əсіресе бұл əдіс теңізде, балшықты жерлерде, 
т.б. бұрғылағанда тиімді.  Қəзіргі уақытта топтық-тың құрамында 8 - 24, одан 
да көп ұңғы  бұрғылайды. Негізгі дайындық жұмыстары болып – жер үсті 
жабдықтарына арналған құрылыстар мен коммуникацияларды жүргізу, -  
есептеледі. Балшықты жəне сазды жерлерде техникалық жағынан игеруге 
төмендегі əдістерді жүргізуге мүмкіндік бар: алаңды айналдыра дамбылар 
соғуға, жасанды аралдар соғуға, егер судың деңгейі жоғары болса –эстакада 
соғуға. Табиғат жағдайына байланысты топтықтардың түрлі варианттары 
қолданылады. Топтықтарды – негізгі базамен байланысы жоқ , тасымалдау 
магистралының бойында орналасқан жəне тасымалдау магистралының 
ортасында орналасласқан, базамен байланысы бар - деп бөледі. Бірінші 
жағдайда ұңғыларды барлық бағытқа жіберуге болады, бұл топта неғұрлым 
көп ұңғы жинауға мүмкіндік береді. Екінші жағдайда, яғни магистральдың 
бойында орналасқанда (Азербайжан, Батыс Сібір), топтағы ұңғының саны 
біріншімен салыстырғанда кемиді. Ұңғының бетінің орналасуы геологиялық  
жағдайға, ауа райына, техникаға жəне т.б. байланысты неше түрлі болуы 
мүмкін.   Бұл əдіс кезінде сақталатын ерекшеліктің бірі – үңгілердің бірімен-
бірі қиылыспауы. Сонымен қатар,  үңгілердің  тік бөлігінің тереңдігінде 
бірінен-бірінің аз да болса айырмашылығының болуында, кем дегенде бұл 
айырмашылық 50м кем болмау керек. 

Топтық көлбеу бағытталған бұрғылау əдісінің кемістігі: қазып 
дайындап қойған ұңғының уақытша консервацияда тұруы (қалғандары дайын 
болмағандықтан өрт қауіпсіздігіне байланысты), ұңғы үңгілерінің қиылысу 
мүмкіндігінің көптігі, жөндеу жұмыстарын жүргізудің қиындықтары, 
теңіздегі бұрғылау кезінде грифондарды жоюдың қиындығы. 

Шоқты жəне екі оқпанды скважинаны бұрғылау  
Қазіргі кезде көлбеу бұрғылаудың келесі түрлері қолданылады: 
1.Бір алаңда бірнеше көлбеу скважинаның бірінен соң бірін бұрғылау 

немесе оны шоқты бұрғылау 
2.Бір бригаданың бір бұрғылау жабдықтарымен параллельді екі 

скважина бұрғылау немесе оны екі оқпанды бұрғылау 
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3.Бірнеше түппен аяқталатын (көп түпті бұрғылау) скважинаны 
бұрғылау немесе қабатқа көлденең ену. 

Скважинаны шоқты бұрғылау 
Шоқты бұрғылау дегеніміз-скважина сағасының бір алаңда 

шоғырланып келіп, ал оның түбі белгілі бір геологиялық торға сəйкес 
болатын бұрғылау əдісін айтамыз. 

Шоқты бұрғылаудың артықшылығы: 
Жер алаңын қысқартып алу, құрастырып орнату жұмыстарының 

азаюы, жол құрылыстарының, су жүйесінің, электр тізбегінің жəне 
байланыстың қысқаруы. Бірінші скважинаны бұрғылау алдында шоқтың 
жоспарын құрып аламыз. Онда скважина сағасының орналасуы оларды 
бұрғылаудың кезегі, бұрғылау қондырғысының жылжу бағыты, жобаның 
азимуты жəне скважина түбінің ауытқуы көрсетіледі.  

Екі оқпанды скважинаны бұрғылау. 
Бір бригаданың бір бұрғылау жабдықтарымен параллельді екі 

скважинаны бұрғылау немесе оны екі оқпанды бұрғылау деп атаймыз. Екі 
оқпанды бұрғылау бұл шоқты бұрғылаудың жылдамдалған əдісі. Бұл 
бұрғылау əдісінің негізі бір бригада бір бұрғылау қондырғының көмегімен, 
бір бұрғылау құбырының комплексімен бір уақытта екі көлбеу скважинаны 
бұрғылау, ал сағалардың арақашықтығы 1,5 м-ге тең болып, түбі геологиялық 
торға сəйкес келеді. (Сур.20) 

 
 
а) бірінші оқпанда арнайы жұмыстар жəне екінші оқпанды бұрғылау 
б) бірінші оқпанға бұрғылау тізбегін түсіру жəне екінші оқпаннан 

бұрғылау тізбегін көтеру 
в) бірінші оқпанды бұрғылау жəне екінші оқпанда арнайы жұмыстар 

жүргізу 
 

Сурет 20 - Екі оқпанды скважинаны бұрғылау кезіндегі жұмыс 
жасаудың сызбасы 

 



61 

3.Бірнеше түппен аяқталатын (көп түпті бұрғылау) скважинаны 
бұрғылау немесе қабатқа көлденең ену. 

Скважинаны шоқты бұрғылау 
Шоқты бұрғылау дегеніміз-скважина сағасының бір алаңда 

шоғырланып келіп, ал оның түбі белгілі бір геологиялық торға сəйкес 
болатын бұрғылау əдісін айтамыз. 

Шоқты бұрғылаудың артықшылығы: 
Жер алаңын қысқартып алу, құрастырып орнату жұмыстарының 

азаюы, жол құрылыстарының, су жүйесінің, электр тізбегінің жəне 
байланыстың қысқаруы. Бірінші скважинаны бұрғылау алдында шоқтың 
жоспарын құрып аламыз. Онда скважина сағасының орналасуы оларды 
бұрғылаудың кезегі, бұрғылау қондырғысының жылжу бағыты, жобаның 
азимуты жəне скважина түбінің ауытқуы көрсетіледі.  

Екі оқпанды скважинаны бұрғылау. 
Бір бригаданың бір бұрғылау жабдықтарымен параллельді екі 

скважинаны бұрғылау немесе оны екі оқпанды бұрғылау деп атаймыз. Екі 
оқпанды бұрғылау бұл шоқты бұрғылаудың жылдамдалған əдісі. Бұл 
бұрғылау əдісінің негізі бір бригада бір бұрғылау қондырғының көмегімен, 
бір бұрғылау құбырының комплексімен бір уақытта екі көлбеу скважинаны 
бұрғылау, ал сағалардың арақашықтығы 1,5 м-ге тең болып, түбі геологиялық 
торға сəйкес келеді. (Сур.20) 

 
 
а) бірінші оқпанда арнайы жұмыстар жəне екінші оқпанды бұрғылау 
б) бірінші оқпанға бұрғылау тізбегін түсіру жəне екінші оқпаннан 

бұрғылау тізбегін көтеру 
в) бірінші оқпанды бұрғылау жəне екінші оқпанда арнайы жұмыстар 

жүргізу 
 

Сурет 20 - Екі оқпанды скважинаны бұрғылау кезіндегі жұмыс 
жасаудың сызбасы 

 

 

Екі оқпанды бұрғылау əдісі бұрғылау бригадасының еңбек өнімділігін 
арттырады, бұрғылау жабдықтары мен бұрғылау аспаптарының қолдануын 
жақсартады. Бұрғылаудың комерциялық жылдамдығы өседі жəне 1м-ге 
бұрғылаудың бағасы төмендейді. Бұрғылаудың бағасы келесі факторларға 
сəйкес төмендейді: 

1. Құрастырып орнату жұмыстар көлемінің азаюы жəне мұнара мен 
жабдықтарды жаңа нүктелерге көшіруінің азаюы; 

2. Бірінші скважинадан қажалған қашауды шығару жұмысымен екінші 
скважинаға жаңа қашауды түсіру жұмысының бірлесуі; 

3. Бірінші скважина цементінің қатаюын күтуімен екінші скважинаны 
бұрғылау жұмыстарының бірлесуі; 

4. Бірінші скважинаның бұрғылау жұмысымен екінші скважинада 
қашауды ауыстыру, қисаю бұрыштарын өлшеу жəне басқа көмекші 
жұмыстардың бірлесуі. 

Көптабанды бұрғылау 
Бұл əдістің мəні – негізгі үңгіден белгілі бір тереңдікте бір не бірнеше 

үңгіні бөліп шығаруда, яғни негізгі үңгіні көп рет пайдалануға мүмкіндіктің 
барлығы. Бұл ұңғыда пайдалы өнімді қабаттың молаюына, яғни фильтрлі 
қабаттың көбеюіне мүмкіндік береді, ал қосымша үңгілер – көлденең ұңғыға 
айналады. Турбобурды қолданудың арқасында көптабанды бұрғылау əдісі 
кең өріс алды. (Сур.21) 

 
Сурет 21 - Көптабанды бұрғылау 

 
Көп түпті скважинаны бұрғылау жəне скважинаның құнарлы 

қабатқа көлденең ену 
Көптеген скважиналарда бұрғылау əдісі өнімді қабаттарды ашу кезінде 

тек қана бір оқпанмен қолданылады. Мұнайлы қабаттардың ағынын арттыру 
үшін көп түпті жəне түп аймағы кеңітілген скважиналар бұрғыланады. 
Бұрғылаудың көптүпті тəсілінің маңызы кейбір тереңдіктегі ұңғыманың 
негізгі оқпанынан бір немесе бірнеше оқпан жүргізеді, яғни негізгі оқпан 
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көпретті қолданылып, өнімді қабат шектерінде тармақталады. Скважинаның 
тармақталуы негізгі оқпаннан қосымша күрт қисайған жəне кейбір 
жағдайларда 10-100 м-ге дейін өнімді қабаттарды бойлап көлденең енетін 
оқпандардың таралуы арқылы жүреді. Бүйір оқпандар саны 10 жетуі мүмкін, 
ал ұзындығы 400м немесе одан да көп. 

Көп түпті скважинаны бұрғылау технологиясы былай жүреді: 
Өнімділік аймаққа дейін тігінен жүргізілген жай скважина 

бұрғыланады. Одан өнімді қабаттарға бірнеше тармақша жіберіледі 
(қосымша оқпан). Бірінші болып жобаланған тереңдікке ауытқуы 
максималды болып келген оқпан жүргізіледі. Келесі қосымша оқпан бірінші 
оқпаннан төменнен жоғары қарай бұрғылау арқылы жүргізіледі. Көп 
скважина бұрғыланғаннан кейін кигізбе тізбегі ең жоғарғы қосымша 
оқпанына дейін түсіріледі. 

Қосымша оқпандарды бұрғылау үшін арнайы бұрғылау тізбегінің 
төменгі құрылымын қолданады. Бұл құрылымның негізгі бөлігі – қысқа 
турбобур. Ол қисаю радиусы 25-50 м болып келетін оқпандарда бұрғылауға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар қысқа турбобурлардың жеңіл салмағы мен 
кішкене ұзындығы ауытқыштар тудыратын серіппелі күштердің моментін 
нəтижелі қолдануға мүмкіндік береді. 

Көп түпті бұрғылау тəсілінің артықшылығы: жоғары дебитті ұңғыманы 
алады, кен орынның жалпы мұнайбергіштігін жоғарлатады, ұңғымалар санын 
қысқартады, жыныстың төменгі өткізгіштігімен кен орынның өндірістің 
дайындамасына енгізу,айдау ұңғымасының сіңіру қабілеттілігін жоғарлату. 

Көп түпті скважинаны бұрғылау жəне скважинаның құнарлы 
қабатқа көлденең ену 

Көптеген скважиналарда бұрғылау əдісі өнімді қабаттарды ашу кезінде 
тек қана бір оқпанмен қолданылады. Мұнайлы қабаттардың ағынын арттыру 
үшін көп түпті жəне түп аймағы кеңітілген скважиналар бұрғыланады. 
Бұрғылаудың көптүпті тəсілінің маңызы кейбір тереңдіктегі ұңғыманың 
негізгі оқпанынан бір немесе бірнеше оқпан жүргізеді, яғни негізгі оқпан 
көпретті қолданылып, өнімді қабат шектерінде тармақталады. Скважинаның 
тармақталуы негізгі оқпаннан қосымша күрт қисайған жəне кейбір 
жағдайларда 10-100 м-ге дейін өнімді қабаттарды бойлап көлденең енетін 
оқпандардың таралуы арқылы жүреді. Бүйір оқпандар саны 10 жетуі мүмкін, 
ал ұзындығы 400м немесе одан да көп. 

Көп түпті скважинаны бұрғылау технологиясы былай жүреді: 
Өнімділік аймаққа дейін тігінен жүргізілген жай скважина 

бұрғыланады. Одан өнімді қабаттарға бірнеше тармақша жіберіледі 
(қосымша оқпан). Бірінші болып жобаланған тереңдікке ауытқуы 
максималды болып келген оқпан жүргізіледі. Келесі қосымша оқпан бірінші 
оқпаннан төменнен жоғары қарай бұрғылау арқылы жүргізіледі. Көп 
скважина бұрғыланғаннан кейін кигізбе тізбегі ең жоғарғы қосымша 
оқпанына дейін түсіріледі. 

Қосымша оқпандарды бұрғылау үшін арнайы бұрғылау тізбегінің 
төменгі құрылымын қолданады. Бұл құрылымның негізгі бөлігі – қысқа 
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көпретті қолданылып, өнімді қабат шектерінде тармақталады. Скважинаның 
тармақталуы негізгі оқпаннан қосымша күрт қисайған жəне кейбір 
жағдайларда 10-100 м-ге дейін өнімді қабаттарды бойлап көлденең енетін 
оқпандардың таралуы арқылы жүреді. Бүйір оқпандар саны 10 жетуі мүмкін, 
ал ұзындығы 400м немесе одан да көп. 

Көп түпті скважинаны бұрғылау технологиясы былай жүреді: 
Өнімділік аймаққа дейін тігінен жүргізілген жай скважина 

бұрғыланады. Одан өнімді қабаттарға бірнеше тармақша жіберіледі 
(қосымша оқпан). Бірінші болып жобаланған тереңдікке ауытқуы 
максималды болып келген оқпан жүргізіледі. Келесі қосымша оқпан бірінші 
оқпаннан төменнен жоғары қарай бұрғылау арқылы жүргізіледі. Көп 
скважина бұрғыланғаннан кейін кигізбе тізбегі ең жоғарғы қосымша 
оқпанына дейін түсіріледі. 

Қосымша оқпандарды бұрғылау үшін арнайы бұрғылау тізбегінің 
төменгі құрылымын қолданады. Бұл құрылымның негізгі бөлігі – қысқа 
турбобур. Ол қисаю радиусы 25-50 м болып келетін оқпандарда бұрғылауға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар қысқа турбобурлардың жеңіл салмағы мен 
кішкене ұзындығы ауытқыштар тудыратын серіппелі күштердің моментін 
нəтижелі қолдануға мүмкіндік береді. 

Көп түпті бұрғылау тəсілінің артықшылығы: жоғары дебитті ұңғыманы 
алады, кен орынның жалпы мұнайбергіштігін жоғарлатады, ұңғымалар санын 
қысқартады, жыныстың төменгі өткізгіштігімен кен орынның өндірістің 
дайындамасына енгізу,айдау ұңғымасының сіңіру қабілеттілігін жоғарлату. 

Көп түпті скважинаны бұрғылау жəне скважинаның құнарлы 
қабатқа көлденең ену 

Көптеген скважиналарда бұрғылау əдісі өнімді қабаттарды ашу кезінде 
тек қана бір оқпанмен қолданылады. Мұнайлы қабаттардың ағынын арттыру 
үшін көп түпті жəне түп аймағы кеңітілген скважиналар бұрғыланады. 
Бұрғылаудың көптүпті тəсілінің маңызы кейбір тереңдіктегі ұңғыманың 
негізгі оқпанынан бір немесе бірнеше оқпан жүргізеді, яғни негізгі оқпан 
көпретті қолданылып, өнімді қабат шектерінде тармақталады. Скважинаның 
тармақталуы негізгі оқпаннан қосымша күрт қисайған жəне кейбір 
жағдайларда 10-100 м-ге дейін өнімді қабаттарды бойлап көлденең енетін 
оқпандардың таралуы арқылы жүреді. Бүйір оқпандар саны 10 жетуі мүмкін, 
ал ұзындығы 400м немесе одан да көп. 

Көп түпті скважинаны бұрғылау технологиясы былай жүреді: 
Өнімділік аймаққа дейін тігінен жүргізілген жай скважина 

бұрғыланады. Одан өнімді қабаттарға бірнеше тармақша жіберіледі 
(қосымша оқпан). Бірінші болып жобаланған тереңдікке ауытқуы 
максималды болып келген оқпан жүргізіледі. Келесі қосымша оқпан бірінші 
оқпаннан төменнен жоғары қарай бұрғылау арқылы жүргізіледі. Көп 
скважина бұрғыланғаннан кейін кигізбе тізбегі ең жоғарғы қосымша 
оқпанына дейін түсіріледі. 

Қосымша оқпандарды бұрғылау үшін арнайы бұрғылау тізбегінің 
төменгі құрылымын қолданады. Бұл құрылымның негізгі бөлігі – қысқа 

 

турбобур. Ол қисаю радиусы 25-50 м болып келетін оқпандарда бұрғылауға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар қысқа турбобурлардың жеңіл салмағы мен 
кішкене ұзындығы ауытқыштар тудыратын серіппелі күштердің моментін 
нəтижелі қолдануға мүмкіндік береді. . 

Көп түпті бұрғылау тəсілінің артықшылығы: жоғары дебитті ұңғыманы 
алады, кен орынның жалпы мұнайбергіштігін жоғарлатады, ұңғымалар санын 
қысқартады, жыныстың төменгі өткізгіштігімен кен орынның өндірістің 
дайындамасына енгізу,айдау ұңғымасының сіңіру қабілеттілігін жоғарлату. 
[4] 

 
1.2. Скважинаны құру процестерін бақылау 
 
1.2.1. Скважинаны құру циклдарын белгілеу 
 
Бұрғылау қондырғыларының орындарын дайындаудан бастап, оларды 

демонтаждау, жаңа орынға тасымалдау, пайдаланылған жерді қайта өңдеп 
аяқтауға дейінгі істелінетін жұмыстар жинағын скважина құрылыс циклі 
деп атайды. 

Скважина құрылыс цикліне кіретін барлық жұмыс түрлері 
төмендегідей кезеңдерге топталады: 

1.бұрғылау қондырғыларын монтаждауға дайындық жұмыстар 
(қондыратын орнын жоспарлау, қатынас жолдарын салу, су құбырларын 
жүргізу, электр, телефон линияларын тарту); 

2.бұрғылау қондырғыларын монтаждау (ірге тастар орнатып,оларға 
қондырғы блоктарын отырғызу, қондырғыны байланыстыру, мұнара мен 
қондырғыларды жабу, сыйымдылық ыдыстарын жəне тұрмыстық блоктарды 
орнату); 

3.скважинаны бұрғылауға дайындық жұмыстар (бағыттағыш құбырды 
орнату, таль жүйесін жабдықтау, шурф орнын бұрғылау,құбыр түсіру,жұмыс 
процесін жеңілдетуші кіші механизация тетіктерін құрастыру жəне тексеру, 
бұрғы шлангасын ұршық пен тіке манифольд құбырына жалғау, машина 
кілттерін ілу, приборларды тексеру, мұнараны центрлеу, ротордың 
горизонтальдылығын тексеру); 

4.скважинаны бұрғылау, оның қабырғасын кигізбе тізбегімен қатайту, 
қабаттарды ажырату; 

5.өнімді қабатты екінші қайтара ашу (қабатқа кигізбе тізбегі түсірілген 
жағдайда), скважиналарды сынау жəне пайдалануға өткізу; 

6.бұрғылау қондырғысын демонтаждау; 
7.қондырғыны жаңа орынға тасымалдау. 
Бұл аталған жұмыстар "Мұнай газ скважиналары құрылысын жүргізу 

барысындағы бірыңғай техникалық ережелер", "Мұнай газ өндіру 
кəсіпорындарындағы қауіпсіздік ережелері" сияқты мекеме аралық құжаттар, 
бұйрықтарының міндетті түрде орындалуы арқылы жүргізіледі. 
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1,2,3,6, 7 кезең жұмыстарын комплекстік мұнара монтаждау бригадасы, 
4 кезеңді бұрғылау, ал 5 кезеңді скважиналарды сынау жəне игеру 
бригадалары жүргізеді. [4]  

 
1.2.2. Скважинаны бұрғылау жабдықтарын таңдау 
 
Айналдырып бұрғылау технологиясын пайдалана отырып түрлі 

операцияларды іске асыру үшін əртүрлі қызмет атқаратын машиналар мен 
механизмдер, жабдықтар қажет. Ұңғы қазуға арналған, пайдалану қызметі 
мен техникалық параметрлері өзара жақын, ұқсас, осындай машиналар мен 
механизмдерді, жабдықтарды - бұрғылау жиынтығы дейді. Бұрғылау 
жиынтығының орталық негізгі бөлігі бұрғылау қондырғысы болып 
есептеледі. Бұрғылау қондырғысы дегеніміз – бұрғылау нүктесіне жиналған 
өз бетінше ұңғы қазу құрылысын атқара алатын бұрғылау машиналары мен 
механизмдері жəне жабдықтар жиынтығы. 

Осы күнгі бұрғылау қондырғыларының негізгі бөліктері: 
- бұрғылау жабдықтары (тальдік механизм, сорабтар, бұрғылау 

шығыры, вертлюг, ротор, күш беретін жетек жəне т.б.); 
- бұрғылау құрылыстары (мұнара, табан, құрастырмалы қоршаулар, 

қабылдау көпірі жəне стеллаждар); 
- ауыр жұмыстарды механизациялау жабдықтары (долотоның 

айналуын реттегіш, көтеріп-түсіру операцияларын автоматтандыратын 
механизмдер, ауа қысымымен жұмыс істейтін құбырқысқыштар, автоматты 
бұр-ғылау кілті, көмекші шығыр, жəне т.б.); 

- манифольд (блок түрінде құрылған айдау құбырлары, дросселдік-
жабу механизмдері, бұрғылау қолғабы); 

- бұрғылау қондырғысы  блоктерін жылыту жүйесі (жылу генератор-
лары, жылу радиаторлары жəне оларды тарату жүйесі); 

Бұрғылау қондырғыларының техникалық мінездемелері 
Мысал ретінде БУ – 3000 ЭУК -1М бұрғылау қондырғысын алайық. 
1. Крюкке түсетін қысым, 2000кН  
2. Бұрғылау тереңдігі, 2000-3200м 
3. Талдік жүйенің құрамы 5 х 6 
4. Талдік арқанның диаметрі, 28мм 
5. Крюктің көтеру жылдамдығы, 0,2м/с 
6. Элеваторда жүк жоқ кездегі жылдамдық , 1,6 м/с 
7. Крюктің жылдамдық саны 6 
8. Негізгі орындайтын механизмдердің жетегі электрмен айналмалы 

токпен, үдеуі 6000 В 
9. Бұрғылау шығыры мен  ротор асинхронды топтық  двигателден АКБ-

13-62-8 
10.Бұрғылау сорабының жетегі, жеке синхронды электродвигательден 

СМБО- 15- 49-8ХЛ2 
11. Жетектің қуаты, кВт; көтеру агрегатының кіру валында 645,  

ротордың валында  370, бұрғылау сорабында 630 
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1,2,3,6, 7 кезең жұмыстарын комплекстік мұнара монтаждау бригадасы, 
4 кезеңді бұрғылау, ал 5 кезеңді скважиналарды сынау жəне игеру 
бригадалары жүргізеді. [4]  

 
1.2.2. Скважинаны бұрғылау жабдықтарын таңдау 
 
Айналдырып бұрғылау технологиясын пайдалана отырып түрлі 

операцияларды іске асыру үшін əртүрлі қызмет атқаратын машиналар мен 
механизмдер, жабдықтар қажет. Ұңғы қазуға арналған, пайдалану қызметі 
мен техникалық параметрлері өзара жақын, ұқсас, осындай машиналар мен 
механизмдерді, жабдықтарды - бұрғылау жиынтығы дейді. Бұрғылау 
жиынтығының орталық негізгі бөлігі бұрғылау қондырғысы болып 
есептеледі. Бұрғылау қондырғысы дегеніміз – бұрғылау нүктесіне жиналған 
өз бетінше ұңғы қазу құрылысын атқара алатын бұрғылау машиналары мен 
механизмдері жəне жабдықтар жиынтығы. 

Осы күнгі бұрғылау қондырғыларының негізгі бөліктері: 
- бұрғылау жабдықтары (тальдік механизм, сорабтар, бұрғылау 

шығыры, вертлюг, ротор, күш беретін жетек жəне т.б.); 
- бұрғылау құрылыстары (мұнара, табан, құрастырмалы қоршаулар, 

қабылдау көпірі жəне стеллаждар); 
- ауыр жұмыстарды механизациялау жабдықтары (долотоның 

айналуын реттегіш, көтеріп-түсіру операцияларын автоматтандыратын 
механизмдер, ауа қысымымен жұмыс істейтін құбырқысқыштар, автоматты 
бұр-ғылау кілті, көмекші шығыр, жəне т.б.); 

- манифольд (блок түрінде құрылған айдау құбырлары, дросселдік-
жабу механизмдері, бұрғылау қолғабы); 

- бұрғылау қондырғысы  блоктерін жылыту жүйесі (жылу генератор-
лары, жылу радиаторлары жəне оларды тарату жүйесі); 

Бұрғылау қондырғыларының техникалық мінездемелері 
Мысал ретінде БУ – 3000 ЭУК -1М бұрғылау қондырғысын алайық. 
1. Крюкке түсетін қысым, 2000кН  
2. Бұрғылау тереңдігі, 2000-3200м 
3. Талдік жүйенің құрамы 5 х 6 
4. Талдік арқанның диаметрі, 28мм 
5. Крюктің көтеру жылдамдығы, 0,2м/с 
6. Элеваторда жүк жоқ кездегі жылдамдық , 1,6 м/с 
7. Крюктің жылдамдық саны 6 
8. Негізгі орындайтын механизмдердің жетегі электрмен айналмалы 

токпен, үдеуі 6000 В 
9. Бұрғылау шығыры мен  ротор асинхронды топтық  двигателден АКБ-

13-62-8 
10.Бұрғылау сорабының жетегі, жеке синхронды электродвигательден 

СМБО- 15- 49-8ХЛ2 
11. Жетектің қуаты, кВт; көтеру агрегатының кіру валында 645,  

ротордың валында  370, бұрғылау сорабында 630 
 

12. Бұрғылау  сорабы: түрі УНБ-600 (У8-6МА2) 
13. Сорабтар саны2 
14. Механикалық қуаты,600 кВт 
15. Жоғарғы көлемдік беріліс, 509 л/с 
16. Жоғарғы қысым шығысында, 25 Мпа 
17. Ротор:түрі Р-700 
18. Ротор столының тесігінің диаметрі , 700 мм 
19. Столге түсетін тұрақты қысым, 3200 кН 
20. Ротор столының беретін моменті, 50 кНм 
21. Ротор столының айналу жиілік саны 6 
21. Ротор столының айналу жиілігі, айн/с жоғарғы,  3,18 төменгі,  0,57 
22. Свечаның ұзындығы, 25 м 
23. Жұмыс алаңының биіктігі, 7,2 м 
24. Превентор қондырғысының стволдық бөлігінің арасы,5,9м 
25.Жетекші бұрғылау құбырының ұзындығы (квадраттың), 27(+0,5)м 
26. Бұрғылау құбырының диаметрі , 114, 127, 140, 147мм 
27. АБТ диаметрі, 146, 178, 203м 
28. Вертлюг: түрі УВ-250 максимал. қысым, кН 2500  рұқсат етілген 

қысым,  1600кН    
29. Мұнара: түрі ВМР 45х200 крюктің жоғарғы жүккөтергіштігі, 2000 

кН  
30. Қосымша тежегіш: түрі  электромагнитті  ТЭП-45-У,1 максималды, 

тежегіш моменті, 45кНм 
31. Дизель-электрлік станция:түрі  АСДА-200, қуаты,200кВт 
32. Компрессор  электрожетегі: түрі  КСЭ-5М,  компрессорлар саны  2, 

берілісі, 2х5=10м/с, ауа қысымы, 0,8Мпа   
33. Ұңғыны бұрғылау əдісі - топтық, топтағы ұңғы саны шектелмеген - 

2- 8, ұңғылар арасы, 2,4 –5  м   топтардың өзара арасы , 15 немесе 50м 
34. Циркуляция жүйесі : түрі  ЦС3-3000 ЭУК, ыдыстардың пайдалы  

көлемі, 120м, үш сатылы тазалау (вибросито, құмбөлгіш, сазбөлгіш) 
35.Көтеріп-түсіру операциялар механизациясы: Бұрғылау кілті АКБ-

3М, пневмоажыратқыш, қосымша шығыр жүккөтергіштігі 4,5 т,     құбыр 
түсіре-тін көпірдегі кран – консольды-айналғыш, жүккөтер-гіштігі 2 т, 
бұрғылау сорабы аумағындағы  кран /консольды-айналғыш/ , шығырдың 
жетек жағын күтетін кран, сораб жəне айналу блогіндегі тельферлер. 

36.Монтаждау жəне тасымалдау үшін ауыр жүккөтергіштер ТГ-60, Т-
60 и ТГП-70; кіші жəне орташа салмақтағы блоктерге арналған трайлерлер, 
жүккөтергіштігі 30-40 т; агрегаттарды тасымалдау – жүк машиналарымен. [1] 

 
1.2.3. Скважинаны бекіту жəне игеру құрылымын таңдау 
 
Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылағанда олардың қабырғасын 

бекітеді. Сол себептен скважина опырылудан, бүйірлік жыныстың құлап 
түсуінен сақ-талады. Сонымен қатар мұнай жəне газ тұрған құнарлы қабаттар 
немесе сулы қабаттар өзара қатыспайды. Қабаттарды өзара қатынастырмау 
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үшін скважиналарды кигізбе құбырлар тізбегімен бекітеді де тізбектің 
сыртын цементтеп тастайды. Кигізбе тізбегінің саны, диаметрлері, 
құбырлардың қалыңдығы жəне түсірілу тереңдігі оған қоса құнарлы 
қабаттардың ашылу тəсілі, скважинаның əр бөліктерін бұрғылайтын 
қашаулардың диаметрлері жəне тізбек құбырларының қай аралықтары 
цементтелінетіні туралы толық түсінік беретін мағлұматтар жиынтығын 
скважина конструкциясы немесе  құрылымы дейді. 

Скважина құрылымы келесі жағдайларды қамтамасыз ету керек: 
скважинаны жобалау тереңдігіне дейін жеткізу, құнарлы қабаттарды ашу 
жəне пайдалану əдістерінің жүзеге асыру. 

Скважина құрылымында шегендеу тізбектерінің келесі түрлері 
қолданылады: 

1. Бағыттағыш –жоғарғы интервалдағы опырмалы жыныстарды бекіту 
үшін жəне скважина сағасын төгілуден сақтау үшін қолданылады. 

2. Кондуктор – скважинаның жоғарғы жақтағы қабырғасын бекітеді, су 
қабаттарын ластанудан сақтау жəне шығарып тастауға қарсы жабдықтарды 
сағаға орналастыру үшін, сонымен қатар келесі кигізбе тізбектерін ілу үшін 
қолданылады.  

3. Аралық тізбек – скважинаны жобалаған тереңдікке дейін бұрғылауға 
мүмкіндік туғызады, бұрғылау жағдайы тең келмейтін жоғарғы жəне төменгі 
қабаттарды айыру жəне бекіту үшін апат жəне қиындықтар туғызатын 
интервалдарды бекіту үшін қолданылады.Сонымен қатар аралық тізбегі 
мынадай түрлерге бөлінеді 1-тұтас; 2- құйрықша. 

4. Пайдалану тізбегі – құнарлы қабаттарды бекіту үшін жəне мұнай мен 
газды белгілі əдістермен жоғары шығару үшін қолданады. 

Шегендеу құбырлары жəне шегендеу тізбегінің төменгі құрылымы 
Стандарт бойынша болат кигізбе құбырлары 114-тен 508 мм-ге дейін 

шығарылады. Əр диаметрдегі құбыр қабырғаларының қалыңдығы əртүрлі 
өлшемде дайындалады. 

Шегендеу құбырларының қолдану жағдайларына қарай екі топқа 
бөлінеді: 

1. Геологиялық жағдайлары орташа жəне қиын скважинаны бекітуге 
арналған құбырлар. 

2. Қоршаушы жыныстары орнықты жəне қабаттың қысымдары аз жеңіл 
жағдайлы жəне кіші диаметрлі скважинаны бекітуге арналған құбырлар. 

Шегендеу құбырларын жəне олардың муфталарын берік маркалы 
болаттардан жасайды. 

Шегендеу құбырлардың жоғары жағында созылу кернеуі, ал төменгі 
жағында жаншылу кернеуі туады. Тізбекті түсіруді жəне цементтеуді сəтті 
аяқтау үшін оның төменгі ұшына керекті мына элементтердің болуы қажет. 

1. Башмакты бағыттағыш тығын түсіру кезінде тізбек құбырларына 
бағыт береді. Башмактың ағаш, цемент, жəне шойын түрлері қолданылады. 
(Сур.22) 
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үшін скважиналарды кигізбе құбырлар тізбегімен бекітеді де тізбектің 
сыртын цементтеп тастайды. Кигізбе тізбегінің саны, диаметрлері, 
құбырлардың қалыңдығы жəне түсірілу тереңдігі оған қоса құнарлы 
қабаттардың ашылу тəсілі, скважинаның əр бөліктерін бұрғылайтын 
қашаулардың диаметрлері жəне тізбек құбырларының қай аралықтары 
цементтелінетіні туралы толық түсінік беретін мағлұматтар жиынтығын 
скважина конструкциясы немесе  құрылымы дейді. 

Скважина құрылымы келесі жағдайларды қамтамасыз ету керек: 
скважинаны жобалау тереңдігіне дейін жеткізу, құнарлы қабаттарды ашу 
жəне пайдалану əдістерінің жүзеге асыру. 

Скважина құрылымында шегендеу тізбектерінің келесі түрлері 
қолданылады: 

1. Бағыттағыш –жоғарғы интервалдағы опырмалы жыныстарды бекіту 
үшін жəне скважина сағасын төгілуден сақтау үшін қолданылады. 

2. Кондуктор – скважинаның жоғарғы жақтағы қабырғасын бекітеді, су 
қабаттарын ластанудан сақтау жəне шығарып тастауға қарсы жабдықтарды 
сағаға орналастыру үшін, сонымен қатар келесі кигізбе тізбектерін ілу үшін 
қолданылады.  

3. Аралық тізбек – скважинаны жобалаған тереңдікке дейін бұрғылауға 
мүмкіндік туғызады, бұрғылау жағдайы тең келмейтін жоғарғы жəне төменгі 
қабаттарды айыру жəне бекіту үшін апат жəне қиындықтар туғызатын 
интервалдарды бекіту үшін қолданылады.Сонымен қатар аралық тізбегі 
мынадай түрлерге бөлінеді 1-тұтас; 2- құйрықша. 

4. Пайдалану тізбегі – құнарлы қабаттарды бекіту үшін жəне мұнай мен 
газды белгілі əдістермен жоғары шығару үшін қолданады. 

Шегендеу құбырлары жəне шегендеу тізбегінің төменгі құрылымы 
Стандарт бойынша болат кигізбе құбырлары 114-тен 508 мм-ге дейін 

шығарылады. Əр диаметрдегі құбыр қабырғаларының қалыңдығы əртүрлі 
өлшемде дайындалады. 

Шегендеу құбырларының қолдану жағдайларына қарай екі топқа 
бөлінеді: 

1. Геологиялық жағдайлары орташа жəне қиын скважинаны бекітуге 
арналған құбырлар. 

2. Қоршаушы жыныстары орнықты жəне қабаттың қысымдары аз жеңіл 
жағдайлы жəне кіші диаметрлі скважинаны бекітуге арналған құбырлар. 

Шегендеу құбырларын жəне олардың муфталарын берік маркалы 
болаттардан жасайды. 

Шегендеу құбырлардың жоғары жағында созылу кернеуі, ал төменгі 
жағында жаншылу кернеуі туады. Тізбекті түсіруді жəне цементтеуді сəтті 
аяқтау үшін оның төменгі ұшына керекті мына элементтердің болуы қажет. 

1. Башмакты бағыттағыш тығын түсіру кезінде тізбек құбырларына 
бағыт береді. Башмактың ағаш, цемент, жəне шойын түрлері қолданылады. 
(Сур.22) 

 

 
 
а) ағаш тəрізді 
б) бетонды 
в) шойынды 
г) болат «өрмекші» 1-башмак 

 
Сурет 22 - Башмакты бағыттағыш тығындар 

 
2. Тізбек башмагы биіктігі 300-600 мм, қалың қабырғалы қысқа құбыр. 

Ол тізбектің ұшына түсетін жалпы салмақты қабылдайды жəне башмактың 
келте құбырын тығынмен жалғастырады. 

3. Башмакты келте құбыр. Қалың құбырлы келте құбыр. Ұзындығы 1,5-
2 м. Оның цемент ерітіндісі шығатын саңылауы болады. 

4. Кері клапан. Шегендеу тізбегін түсіргенде оның салмағын 
жеңілдетеді жəне пайдаланылған цемент ерітіндісін қайта тізбекке енуге жол 
бермейді. Ол башмактан 8-12 м жоғары орналасады. Сыртқы тұлғасында 
муфтамен жалғасатын бұрандамен тілінеді. Кері клапанның тарелкалы жəне 
шарлы, дроссельді түрлері қолданылады. (Сур.23,24) 

 

 
1 - кронштейн 
2 - серіппе 
3 - диск 
4 – корпус 
5 - винттер 

Сурет 23 - Тарелкалы клапан 
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1-тұлға 
2-сығымдау сақина 
3-кесілген шабер 
4-резиналы диафрагма 
5-тіреме сақина 
6-шар 
7-шектегіш 
8-эластикалық мембрана 
9-дроссель 

 
Сурет 24 - ЦКОД-140-1 типті кері дроссельді клапан 

 
5. Тіреме сақина-цементтеу жұмысының аяқталғанын анықтау үшін 

қолданылады. Ол кері клапанның үстінде 6-12м ара қашықтықта орналасады. 
Тіреме сақина қалыңдығы 12-15 мм, диаметрі 60-70 мм болып келген шайба 
тəрізді жасалады. 

6. Центрлегіш фонарлар. Құбыр тізбегінің төменгі ұшын центрлеу үшін 
қолданылады. (Сур.25) 

 

 
1- шегендеу құбыр 
2 – сақина 
3 – саңылау 
4 – планкалар  
5- тіреме сақина 

 
Сурет 25 - Центрлегіш фонарь 
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1- шегендеу құбыр 
2 – сақина 
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Сурет 25 - Центрлегіш фонарь 

 

 
7. Серіппелі қырғыштар. Серіппелі қырғыштар арқылы скважина 

қабырғасын тазалайды, оны центрлегіш фонарлардың қасына 
орналастырады. (Сур.26) 

 
Сурет 26 - Серіппелі қырғыштар 

 
8. Қатаң сақина- кигізбе тізбегінің төменгі ұшын қатаңдату үшін 

қолданылады. Төменгі 4-5 құбырға муфталардың астына пісірілу арқылы 
орналастырады. 

9. Турбулизатор- бұрғылау ерітіндісін цемент ерітіндісімен 
алмастыруын жақсарту үшін кигізбе тізбегінің төменгі ұшына 
турбулизаторларды орналастырады. 

 
Скважинаны цементтеу жəне цементтеу жабдықтары 
Ұңғыны бекіту технологиясында қабаттарды бөлу – соңғы, əрі  

неғұрлым жауапты бөлік, оның дұрыс жасалуы - бүкіл ұңғы құрлысының 
сапалы аяқталуына əсер етеді. Қабаттарды бөлу дегеніміз – құбыр 
сыртындағы кеңістікті (кигізбе құбыр мен қабырға арасындағы кеңістік),  
мықтап тығындау мақсатында, тампонажды ерітінді құюға арналған түрлі 
жұмыстар мен операциялар жиынтығы. Тампонажды ерітінді ретінде 
көбінесе цементтік ертінді пайдаланылатын болғандықтан, бұл жұмысты да 
болашақта «цементтеу» - деп атаймыз. Құбыр сыртындағы цементтік тас – 
неғұрлым мықты, су өтпейтін, құбыр сырты мен қабырғаға жақсы жабысқан 
болуы керек. Цементтік ертіндіге қойылатын мұндай жоғарғы талап, оның 
болашақта атқаратын көп түрлі қызметіне байланысты; кигізбе құбырлар мен 
ұңғы қабырғасының арасын мықтап қымтау, мұнайлы-газды пайдалы 
қабаттарды бөліп тұру, жерасты қысымының əсерінен мұнай мен газдың 
құбыр сыртындағы кеңістікке өтуіне жол бермеу, кигізбе құбырларды 
жыныста бекіту, кигізбе құбырларды жерасты суларының зиянды əсерінен 
қорғау жəне біршама сыртқы қысымнан қорғау. 

Скважинаны цементтеу тəсілдері: 
1. бір сатылы цементтеу (тығынмен цементтеу) 
2. екі сатылы цементтеу 
3. манжетті цементтеу 
4. тізбектің төменгі ұшын цементтеу 
5. қысыммен цементтеу(кері цементтеу). 
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Скважиналарды цементтеуде бір жəне екі сатылы цементтеу тəсілдері 
кеңінен қолданылады. 

Бір сатылы цементтеу тəсілінде шегендеу тізбегіне цемент ерітіндісін 
айдамай тұрып, цемент ерітіндісі мен тізбек ішіндгі жуу сұйығын айырушы 
төменгі цементтеу тығынын жібереді. Төменгі тығында – 2 резенке жабылған 
тесік бар. Содан кейін тізбекке жоғарғы цементтеу тығыны мен басжағы 
бұраланады. (Сур.27) 

Кигізбе тізбегіне айдалатын цемент ерітіндісінің қажетті мөлшері 
цементтеу біткенде тізбек ішінде цемент ерітіндісі қалатындай жəне тізбек 
сыртында белгілі биіктікке көтерілетіндей етіліп анықталады. 

Кигізбе тізбегіне цемент ерітіндісі толық айдалып болғаннан кейін, 
тізбек ішіне жоғарғы цементтеу тығынын жібереді де жуу сұйығымен барып 
айдайды. 

Төменгі тығын тіреме сақинасына жеткенде тоқтайды да, қысым өсіп, 
резенке жарылады. Жуу сұйығымен əрі қарай айдау барысында, жоғарғы 
тығын төменгіге тіреліп оның тесігін жабады. Бұл кезде тізбек бас 
жағындағы манометрдегі қысым күрт өсіп, цементтеу үрдісінің аяқталғанын 
көрсетеді.  

 
Орындалу этаптарының сызбасы:  
I – скважинаға цементті ерітіндіні жіберуді бастау 
II – айдалған цементті ерітіндіні шегендеу тізбегіне жіберу 
III – құбыр сыртындағы кеңістікке ығыстыруды бастау  
IV – ығыстыруды аяқтау 
1 – манометр 
2 – цементтеу басы 
3 – жоғарғы тығын 
4 – төменгі тығын 
5 – цементтелетін шегендеу тізбегі 
6 – скважина қабырғасы 
7 – стоп-сақина 
8 – бастыру сұйықтығы 
9 – бұрғылау ерітіндісі 
10 – цементті ерітінді 

 
Сурет 27 - Бір сатылы цементтеу сызбасы 
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Сурет 27 - Бір сатылы цементтеу сызбасы 

 

Осыдан кейін цементеу басжағындағы ысырма жабылып, скважина 
цементтеу ерітіндісі қату үшін кондуктор болса, 16 сағат, ал аралық немесе 
пайдалану тізбектері болса 24 сағатқа тыныштықа қалдырылады. 

Терең скважиналарда кигізбе тізбегіне цемент ерітіндісінің бастапқы 
қату мерзіміне байланысты, шектелген уақыт аралығында көлемі едəуір 
цемент ерітіндісін айдауға тура келеді. Мұндай жағдайларда екі сатылы 
цементтеу тəсілі қолданылады. Бұл тəсіл бойынша цемент ерітіндісі тізбек 
сыртындағы кеңістікке екі дүркін (порциямен) айдалады.  

Біріншісі тізбек сыртына башмак арқылы, ал екіншісі башмактан едəуір 
жоғары шегендеу тізбегіне қойылған құю муфтасының тесігі арқылы 
айналады. (Сур.28, 29). 

Шегендеу құбырлары бір - бірімен тесігі-1 бар ұзартылған муфта-4 
арқылы жалғанады. Муфта ішіне уақытша мыс сынамен -5 ұстатылған 
жылжымалы цилиндр -2 отырғызылған. Жылжымалы цилиндірдің төменгі 
шетіне тірек сақинасы-3 орналастырылады. 

Құю муфтасының конструкциясына қатыссыз екі сатылы цементтеу 
тəсілінің мəні төмендегідей. Кигізбе тізбегін башмак, башмактық келте 
құбыр, кері клапан (қажет болса) жəне құю муфтасымен скважинаға түсіреді. 
Скважинаны цементтеуге дайындағаннан кейін, оған цемент ерітіндісінің 
бірінші порциясын жəне басып айдау сұйығын айдайды да, төменгі 
цементтеу тығынын түсіреді.  

Төменгі цементтеу тығынынан кейін, цемент ерітіндісінің екінші 
порциясы айдалады да, екінші цементтеу тығынын (жоғарға) түсіреді. Содан 
кейін скважинаға басып айдау сұйығынының екінші порциясы айдалады. 

Сұйықты айдау барысында біріші (төменгі) тығын құю муфтасындағы 
тіреме сақинасына-3 жетіп отырадыда, мыс сынаны-5 қиады. Қозғалмалы 
цилиндр босап, төмен қозғалып ұзартылған муфтадағы-4 тіремені-1 ашады 

Бұл кезеңге дейін тізбек башмағы арқылы тізбек сыртына цемент 
ерітіндісінің бірінші порциясын басып айдау аяқталады да, тізбек сыртына 
құю муфтасының тесігі арқылы цемент ерітіндісінің екінші порциясы 
ығыстыру басталады. Цемент ертіндісінің екінші порциясын тізбек сыртына 
басып айдау, жоғарғы тығынның төменгіге отыруымен аяқталады. 

Цемент ерітіндісі қатайғаннан кейін екі тығын, қажет болған жағдайда 
клапан бұрғыланады. 
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а – бірінші сатыны цементтеу 
б – екінші сатыны цементтеу 
1 – корпус 
2 – жоғары седло 
3 – жоғары төлке 
4 – құю саңылауы 
5 – төменгі седло 
6 – төменгі төлке 

 
Сурет 28 - Екі сатылы цементтеуге арналған құю муфтасы 

 

  
 
а – бірінші сатыны цементтеу;  
б – беру тығынын түсіру;  
в – пакерлеу;  
г – екінші сатыны цементтеу;  
д – цементтеу саңылауын жабу;  
е – пакердің ішкі элементтерін бұрғылаудан кейінгі скважина 

 
Сурет 29 - Скважинаны екі сатылы цементтеу схемасы 
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а – бірінші сатыны цементтеу 
б – екінші сатыны цементтеу 
1 – корпус 
2 – жоғары седло 
3 – жоғары төлке 
4 – құю саңылауы 
5 – төменгі седло 
6 – төменгі төлке 

 
Сурет 28 - Екі сатылы цементтеуге арналған құю муфтасы 

 

  
 
а – бірінші сатыны цементтеу;  
б – беру тығынын түсіру;  
в – пакерлеу;  
г – екінші сатыны цементтеу;  
д – цементтеу саңылауын жабу;  
е – пакердің ішкі элементтерін бұрғылаудан кейінгі скважина 

 
Сурет 29 - Скважинаны екі сатылы цементтеу схемасы 

 

 

Біздер екі цементтеу тығынын қолданған жағдайдағы екі сатылы 
цементтеу тəсілін қарастырдық. 

Кейде төрт цементтеу тығындары қолданылатын жағдайда болады. Бұл 
жағдайда цементтеу үрдісі жоғарыдағы айтылғанмен ұқсас. Ерекшелігі, төрт 
тығынды екі сатылы цементтеу тəсілінде, тізбектің төменгі шеті бір сатылы 
цементтеу тəсіліндегідей жинақталады. 

Жоғарыда айтылған цементтеу тəсілдері кондукторлар жəне аралық 
тізбектерді цементтеу шарттарын қанағаттандырады. Ол пайдалану 
тізбектерін цементтеуде қолданыла беру мүмкін емес. Кейде мұнайгаз 
қабаттарына қарсы орналасқан құбыр сыртындағы кеңістіктерде цемент 
ерітіндісін, оның жиегіне жоғары көтеру қажет болады. Мұндай жағдайларда 
манжеттік цементтеу тəсілі қолданылады. 

Бұл тəсілде пайдалану тізбегінің, өнімді қабат қалыңдығына тең 
төменгі бөлігі қияланған кигізбе құбырларынан тұрады. Тізбектегі 
перфорацияланған учаскіден жоғары тура бағыттағы клапан, ал одан біраз 
жоғары арнайы құю муфтасы қойылады.Тізбек сыртында, тура бағыттағы 
клапаннан біраз брезент манжет қойылады. 

Ол құю муфтасының тесігі арқылы шығатын цемент ерітіндісі арқылы 
скважина қабырғасына жабысып, құбыр сыртындағы кеңістіктегі цемент 
ерітіндісінің төмен ағуын тосқауылдайды. 

Скважиналарды цементтеу үшін қолданылатын жабдықтарға 
цементтегіш агрегаттар (ЦА), цемент қоспалаушы машинасы, цементтеуші 
басжағы, цементтеуші тығын жатады. 

ЦА цементтегіш агрегаттар скважиналарды цементтеу кезінде келесі 
жұмыстарды жасау үшін қолданылады: цемент қоспалаушы машинаға немесе 
гидравликалық цемент илегішке су айдау үшін, цемент ерітіндісін шегендеу 
тізбекке айдау үшін жəне сығымдау сұйығын тізбекке айдап цемент 
ерітіндісін құбыр сыртындағы сақиналы  кеңістікке шығару үшін. 

ЦА цементтегіш агрегаттар жабдықтары ауыр автомашинаға жиналады 
жəне оған келесі жабдықтар жатады: жоғары қысымды поршендік сораптар - 
цемент ерітіндісін айдау үшін; өлшегіш бак – сұйық саны немесе көлемін 
өлшеу үшін; сорап жетегінің  қозғалтқышы; 

Кигізбе тізбегін цементтеу үшін келесі ЦА цементтегіш агрегаттар 
қолданылады. ЦА – 320м; 3ЦА - 400 ; 3ЦА – 400А. (Сур.30). 

 
1 – КамАЗ-43118, Урал-4320-1912-30 автокөлігінің шассиі 
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2 – қуат алу қорапшасы, редуктор 
3 – ортадан тепкіш сорапты су беретін блок 
4 – НЦ-320 сорабы 
5 – 50х70 шарнирлі иін 
6 – 50х70 қосарланған шарнирлі иін 
7 – су түбіне жететін клапанды өлшеуіш бак 
8 – цементті кіші бак 
9 – манифольд 
10 – құбыр L=4065 
11 – құбыр L=2065 
12 – құбыр L=1140 
 

Сурет 30 - ЦА-320 (АНЦ-320) цеметтеуіш агрегаттың сызбасы 
 

Цемент қоспалаушы машинасы. Цементтеу процесі цемент 
қоспалаушы машинасы арқылы жүзеге асырылып тұрады. Цемент 
қоспалаушы машинаның келесі түрлері қолданылады: 

СМ – 10; 2СМН – 20; СПМ – 20; (смесительняа машина)(Сур.31). 
Цемент қоспалаушы машинасы келесі негізгі элементтен тұрады: 

бункер, қабылдаушы воронка, қалақша, шнек. 
 

 
 
1 – шасси;  
2 – қуат алу қорапшасы;  
3 – карданды білік;  
4 - бункер;  
5 – түсіруші шнек;  
6 – қабылдаушы шнек; 
7 – араластырғыш құрылғы  

 
Сурет 31 – 1СМН-10 цемент қоспалаушы машинасы 

 
Цементтеуші басжағы скважиналарды жуу жəне цементтеу жұмысын 

жүргізу үшін қолданады. 
Қазіргі кезде қолданылатын цементтеуші қалпақшалар: ЦГ - 3; ГЦК; 

ГЦ-5 - 150; 2ГУЦ – 400; (Головка цементировочная) (Сур.32). 
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2 – қуат алу қорапшасы, редуктор 
3 – ортадан тепкіш сорапты су беретін блок 
4 – НЦ-320 сорабы 
5 – 50х70 шарнирлі иін 
6 – 50х70 қосарланған шарнирлі иін 
7 – су түбіне жететін клапанды өлшеуіш бак 
8 – цементті кіші бак 
9 – манифольд 
10 – құбыр L=4065 
11 – құбыр L=2065 
12 – құбыр L=1140 
 

Сурет 30 - ЦА-320 (АНЦ-320) цеметтеуіш агрегаттың сызбасы 
 

Цемент қоспалаушы машинасы. Цементтеу процесі цемент 
қоспалаушы машинасы арқылы жүзеге асырылып тұрады. Цемент 
қоспалаушы машинаның келесі түрлері қолданылады: 

СМ – 10; 2СМН – 20; СПМ – 20; (смесительняа машина)(Сур.31). 
Цемент қоспалаушы машинасы келесі негізгі элементтен тұрады: 

бункер, қабылдаушы воронка, қалақша, шнек. 
 

 
 
1 – шасси;  
2 – қуат алу қорапшасы;  
3 – карданды білік;  
4 - бункер;  
5 – түсіруші шнек;  
6 – қабылдаушы шнек; 
7 – араластырғыш құрылғы  

 
Сурет 31 – 1СМН-10 цемент қоспалаушы машинасы 

 
Цементтеуші басжағы скважиналарды жуу жəне цементтеу жұмысын 

жүргізу үшін қолданады. 
Қазіргі кезде қолданылатын цементтеуші қалпақшалар: ЦГ - 3; ГЦК; 

ГЦ-5 - 150; 2ГУЦ – 400; (Головка цементировочная) (Сур.32). 

 

 
1-қосатын құбырлық корпус;  
2-бұранда;  
3-гайка;  
4-камера;  
5-цементтеуіш тығын;  
6-тез ажыратылатын тораптар;  
7-ниппельді қақпақ;  
8-қысым датчигі;  
9-манометр;  
10-сақтандыру құрылғысы;  
11-винттік тетік 

Сурет 32 - 2 ГУЦ-400 (Головка цементировочная) саға цементтегіш 
басжағы 

 
Цементтеуші тығын. Бұрғылау ерітіндісі мен сығымдау сұйығын, 

кигізбе тізбегін цементтеу кезінде цемент ерітіндісімен бөлу үшін жəне 
цемент ерітіндісін сақиналы кеңістікке айдап шығарғандағы сигналды алу 
үшін қолданылады.(Сур.33). 

 
1 – өзегі бар резеңке манжеттер 
2 – темір мембрана  
3 – гайка 
4 – сақиналы пышақ 
5 – тығыздағыш сақина 

 
Сурет 33 - Цементтеуші тығындар 
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Шегендеу материалдары 
Тампонаждық материалдар. Цементтеу кезінде шегендеу цементін ғана 

пайдаланады. Бұл – сумен араластырғанда суспензия түзіп кейін қатты тасқа 
айналатын материал. Тампонаждық материалдар жабыстыратын заттарына 
қарай бірнеше топқа бөлінеді: 

1) портланд цементтің негізіндегі тампонажды цемент;  
2)домналық шлактың негізіндегі тампонажды цемент;  
3) араласқан əк - құм негізіндегі тампонажды цемент;  
4) басқа да тампонажды цементтер; 
Мұнай-газ ұңғыларын цементтегенде алғашқы екеуін ғана қолданады, 

портланд цемент пен домналық шлак негізіндегі тампонаждық цементтерді. 
Цементтік ертінділерге қойылатын негізгі талаптар: 

- ертіндінің жылжу қабілеті - оны насоспен ұңғыға айдауға көнетін, 
оның дайындалған уақытынан бастап, ығыстыру процессі аяқталғанға дейін 
жететін болуы керек. Қатаю шағының басталуымен кигізбе құбырға жабысу 
уақыты тез болуы керек, əрі пайда болған тастан су, газ мұнай өтіп 
кетпейтінде болуы керек. 

- цементтік ертіндіден пайда болған цементтік тас температура мен тот 
басуға берік, ал оның құбырға жабысқан жерлерітүрлі технологиялық 
операциялар кезінде кигізбе құбырларда болатын күштерге, қысымның 
ауытқуына бұзылмайтындай болуы керек. Тампонажды цемент жəне оның 
ертінділері оларға қосылған қоспаларға қарай: құмды, талшықты, 
гельцементті, сульфатқа берік, кеңейетін, жеңілдетілген, суэмульциялық, 
мұнай-цементті болып бөлінеді. Осы күні портландцемент пен шлак 
негізіндегі цементтер қызметіне қарай бөлінеді: 

1) «суық» жəне «ыстық» ұңғыларға арналған тапонаждық портланд-
цементтер ( «суық» цемент –температурасы 500°C дейін, «ыстық» темпера-
турасы 1000°C дейін, ертіндінің тығыздығы 1,88г/см³). 

2) жеңілдетілген цемент - тығыздығы 1,4-1,6 г/см³ ертінді алу үшін 
тампонаждық портландцементтің негізінде, сондай-ақ шлак-құм негізіндегі 
цементтік ертінді (90-1400°C температураға дейінгі), жеңілдеткіш ретінде 
саздың порошоктары немесе уақталған пемза, трепел, опока жəне т.б. 
қолданылады. 

3) ауырлатылған цементтер - тығыздығы 2,15 г/см³ тампонаждық порт-
ландцементтің негізінде, «суық» жəне «ыстық» цементтер үшін, əрі шлак-құм 
негізіндегі цементтік ертінді (90-1400°C температураға дейінгі), ауырлатқыш 
ретінде магнетит, барит жəне т.б. қолданылады. 

4) ыстыққа төзімді шлак-құмды цемент 90-1400°C жəне 90-1800°C 
температуралы скважиналарға арналған. 

5) төменгі гигроскопиялық тампонаждық цемент – ұзақ мерзімге сақтау 
үшін. 

Цементтік тастың ролі мен маңызы ұңғының пайдалану мерзімі 
біткенше ескірмейді, себебі оған əсер ететін түрлі факторлардың барлығына 
қарамастан, ол өзінің қасиеттерін сақтап тұруы керек. 
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Шегендеу материалдары 
Тампонаждық материалдар. Цементтеу кезінде шегендеу цементін ғана 

пайдаланады. Бұл – сумен араластырғанда суспензия түзіп кейін қатты тасқа 
айналатын материал. Тампонаждық материалдар жабыстыратын заттарына 
қарай бірнеше топқа бөлінеді: 

1) портланд цементтің негізіндегі тампонажды цемент;  
2)домналық шлактың негізіндегі тампонажды цемент;  
3) араласқан əк - құм негізіндегі тампонажды цемент;  
4) басқа да тампонажды цементтер; 
Мұнай-газ ұңғыларын цементтегенде алғашқы екеуін ғана қолданады, 

портланд цемент пен домналық шлак негізіндегі тампонаждық цементтерді. 
Цементтік ертінділерге қойылатын негізгі талаптар: 

- ертіндінің жылжу қабілеті - оны насоспен ұңғыға айдауға көнетін, 
оның дайындалған уақытынан бастап, ығыстыру процессі аяқталғанға дейін 
жететін болуы керек. Қатаю шағының басталуымен кигізбе құбырға жабысу 
уақыты тез болуы керек, əрі пайда болған тастан су, газ мұнай өтіп 
кетпейтінде болуы керек. 

- цементтік ертіндіден пайда болған цементтік тас температура мен тот 
басуға берік, ал оның құбырға жабысқан жерлерітүрлі технологиялық 
операциялар кезінде кигізбе құбырларда болатын күштерге, қысымның 
ауытқуына бұзылмайтындай болуы керек. Тампонажды цемент жəне оның 
ертінділері оларға қосылған қоспаларға қарай: құмды, талшықты, 
гельцементті, сульфатқа берік, кеңейетін, жеңілдетілген, суэмульциялық, 
мұнай-цементті болып бөлінеді. Осы күні портландцемент пен шлак 
негізіндегі цементтер қызметіне қарай бөлінеді: 

1) «суық» жəне «ыстық» ұңғыларға арналған тапонаждық портланд-
цементтер ( «суық» цемент –температурасы 500°C дейін, «ыстық» темпера-
турасы 1000°C дейін, ертіндінің тығыздығы 1,88г/см³). 

2) жеңілдетілген цемент - тығыздығы 1,4-1,6 г/см³ ертінді алу үшін 
тампонаждық портландцементтің негізінде, сондай-ақ шлак-құм негізіндегі 
цементтік ертінді (90-1400°C температураға дейінгі), жеңілдеткіш ретінде 
саздың порошоктары немесе уақталған пемза, трепел, опока жəне т.б. 
қолданылады. 

3) ауырлатылған цементтер - тығыздығы 2,15 г/см³ тампонаждық порт-
ландцементтің негізінде, «суық» жəне «ыстық» цементтер үшін, əрі шлак-құм 
негізіндегі цементтік ертінді (90-1400°C температураға дейінгі), ауырлатқыш 
ретінде магнетит, барит жəне т.б. қолданылады. 
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Ертіндіні құбыр сыртындағы кеңістікке берудің екі мүмкіндігі бар; кигізбе 
құбыр ішіне айдалған ертінді башмакқа дейін жетіп, одан құбыр сыртына 
шығып, төменнен жоғары қарай жүреді (ұңғы жуудың тура əдісіне ұқсас бұл 
əдісті тура цементтеу əдісі- дейміз), ертінді құбыр сыртындағы кеңістікке 
айдалып ұңғы табанына дейін жетеді (кері цементтеу əдісі). Өндірісте 
негізінен тура цементтеу əдісі қолданылады. 

Егер башмак арқылы ерітінді түгел құбыр сыртындағы кеңістікке 
айдалса, мұндай əдіс бір циклді цементтеу əдісі деп аталады. 

Егер кигізбе құбырлар əр түрлі деңгейде құйғыш муфтамен 
жарақталған болса, ал ол ертіндіні кез-келген тереңдікте құбыр сыртындағы 
кеңістікке шығаруға мүмкіндік береді. Мұндай əдісті көп циклді цементтеу 
əдісі дейміз. 

Жиі қолданылатын əдіс – екі циклді цементтеу əдісі. 
Кейде ертіндіні башмакқа жібермеу  керек болады, пайдалы қабатты 

жауып қалмау үшін, ондайда ол жерге манжет қояды . Ал бұл əдісті - 
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манжетті цементтеу əдісі деп атайды. Сонымен қатар, саяз ұңғыларда 
тампонажды материал ретінде сазды ертіндіні де пайдалануға болады. Бұл 
əдістің пайдалы жері сол, кейін жұмыс біткен соң кигізбе құбырды қайта 
шығарып алуға мүмкіндік беруінде. 

Ұңғыны цементтеу -  басынан аяғына дейін көп көңіл бөлуді, күрделі 
инженерлік есепті талап ететін жауапты процесс. 

Ұңғыны сапалы цементтеу – ұңғының пайдалану мерзімін жəне сусыз 
өнім шығару мерзімін көбейтеді. 

Жоғарыда айтылған цементтердің ұстаса басталуы əр түрлі уақытқа 
созылады. 

Салқын скважинаға арналған цементтің ұстаса басталуы цемент 
ерітіндісі дайындалғаннан кейін 3-7 сағатқа дейін созылады, ал ұстаса 
басталуы тоқтағаннан кейін 3 сағ өткен соң  қатаюыда тоқтатылады. 

Ыстық жəне терең скважиналарға арналған цементтердің ұстаса 
бастауы 1,5-2,5 сағатқа дейін созылады. Содан соң 1,5-2 сағаттан кейін қатаю 
тоқтатылады. 

Цемент ерітіндісі тез қатаюы үшін оның құрамына үдеткіштер 
қосылады. 

Ұңғыны цементтеу есебі 
Ұңғы тізбегінің биіктігі hо, құбыр сыртындағы цементтелетін 

сақинаның биіктігі h, кететін цементтік ертіндінің көлемі төмендегі 
формуламен есептеледі: 

 
𝑌ц.р. = 0,785 к[(𝐷2𝑐 − 𝐷2𝑐 − 𝐷2н)ℎ + 𝐷2вℎо]        (7) 

 
мұнда к - ұңғының кеңейген жерлеріне кететін шығынды ескеретін 

коэффицент,  к = 1,2 - 1,3; 
Dс  -  ұңғының диаметрі, м 
Dв  -  кигізбе құбырдың ішкі диаметрі,м 
Керекті құрғақ цементтің көлемі: 
 

𝑄ц = к1 ∙ рц ∙ рв ∙ 𝑉ц    (8) 
 

рв + 𝑚𝑝     (9) 
 
мұнда  рц – цементтің тығыздығы ( рц  =  3050-3200кг/м³)  
к – ертіндідегі цементтің шығынын көрсететін коэффицент (к = 1,1 – 

1,15). 
 
Ерітіндіні дайындауға кететін судың көлемі: 
 
                                          𝑌в = 𝑄ц ∙ 𝑚     (10) 
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Дайындалу жұмыстары жəне цементтеу процесстері 
Скважинаны цементтеу алдында цемент агрегатын, цемент 

қоспалаушы машиналарын белгілі бір тəртіппен орналастырады. Кез келген 
жағдайда келесі тəртіпті игеру керек: 

1. Цемент қоспалаушы машиналармен цементтегіш агрегаттарна 
жақын-дайтын жолдар таза болуы керек. 

2. Суы бар сыймдылықтар цемент қоспалаушы машиналарға жақын 
орналасуы керек. 

3. Машиналар арасында жұмысшылар жүретін кеңістік болуы керек. 
Ескерту:  
1. Техникалардың өзара қашықтығын 1,5 м-ден кем болмауы керек. 
2. Техникалардың манифольд блогынан қашықтығы 5-10 м-ден кем 

болмауы керек. 
3. Манифольд блогы мен скважина арасы 15-20 м-ден кем болмауы 

керек. 
Аяқтау жұмыстары жəне цементтеу нəтижесін тексеру 
Кондуктор үшін цемент ерітіндісінің қатаю уақыты 15 сағат. Ал аралық 

жəне пайдалану тізбегі үшін 24 сағат болады. 
Қатаю жəне жабысу уақыты өткеннен кейін құбыр сыртындағы цемен 

ерітіндісінің биіктігін анықтайды. Бұл биіктікті электротермометр, гамма-
гамма каротаж (ГГК), акустикалық əдіс арқылы  анықтайды. 

Цемент ерітіндісінің биіктігін жəне цементтеудің сапасын 
анықтағаннан кейін скважина сағасын жинайды. 

Жабысу жəне қатаю уақыты өткен соң скважинадағы құбыр 
сыртындағы кеңістіктегі цемент ерітіндісінің нақты көтерілу биіктігін табу 
үшін электротермометр түсіріледі. 

Цементтің жоғарғы шекарасын температураның күрт өзгеруінен 
байқалады. Электротермометр цементтеу жұмысы аяқталғаннан кейін  24 
сағат ішінде түсіріледі. 

ГГК гамма-гамма каротаж əдісі цемент тасы мен балшық ерітіндісінің 
тығыздық айырмашылығын  зерттеу үшін қажет. ГГК гамма-гамма каротаж 
əдісі индикатордан бірталай қашықтықта орналасқан көзден гамма сəуле 
шашу арқылы зерттеумен іске асады.  

Кейінгі кезде цементтеу сапасын бақылаудың акустикалық əдісі кең 
қолданылып келеді. Бұл əдісте акустикалық зондымен зерттегенде кигізбе 
тізбегінің цементтелмеген тұсындағы теңселу жиілігі цементтелген жеріне 
қарағанда айтарлықтай көп жəне өте жақсы болатынын көрсетеді. 

Скважинаны игеру жəне сынау 
Өндіріске қажетті құнарлы қабаттарды жəне олардың келешектегі 

маңызын тек сынау арқылы анықтауға болады. 
Зерттеу тəсілдерінің басқа түрлері (каратаж, керн көтеру т.б) кен 

орындарының динамикалық қасиетіне ешқандай түсінік бере алмайды, тек 
қай аралықта сынау керек екенін анықтайды. Барлау жəне іздеу 
скважиналарын бұрғылағанда мұнай жəне газ сезілетін барлық қабаттарды 
сынау қажет. Сыналатын қабатты барлық астыңғы жəне үстіңгі қабаттардан 
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ажыратады да скважиналардың ішіндегі қысымды сыналатын қабат 
қысымынан төмендетеді сол кезде қабатта тұрған мұнай жəне газ скважинаға 
кіреді. Мұнай жəне газ болған жағдайда олардың химиялық құрамын, қабат 
қысымының мəні, қабаттың құнарлығы жəне басқа да кернорынға өндірістік 
баға беру үшін керекті көрсеткіштерді анықтайды. Қысымы төмен 
қабаттарды ашқанда скважинадағы жуу сұйығы оған сынау жүргізуді 
қиындатады. Мұндай жағдайда скважинаға газ жіберіп немесе ауамен үрлеп 
бұрғылайды. Скважинаны жуып бұрғылағанда сынауды кигізбе құбырлар 
ішінен немесе скважина оқпанының бекітілмеген тұстарынан жүргізеді. 
Бірінші жағдайда скважинаны сыналатын қабаттардың табанына дейін 
кигізбе тізбегін түсіреді. Содан соң қабатарды бір – бірінен қатынастырмау 
үшін кигізбе тізбегін цементтейді. Осы жұмыс біткеннен кейін сыналатын 
қабат тұрған жердегі скважинадағы кигізбе құбырларын жан-жағына теседі 
де скважинаның ішіндегі қысымды төмендетіп мұнай жəне газдың скважина 
ішіне кіруіне жағдай туғызады. Бұл жұмысты мұнай жəне газ құйылысын 
шақыру дейді. 

Скважинаға келген мұнай жəне газға жүргізілетін зерттеу жұмыстары 
аяқталғаннан кейін ол қабат тұрған жерді цементтеп бітеп, содан соң одан 
жоғары жатқан қабатқа сынау жүргізеді.Сөйтіп қабаттарды төменнен жоғары 
қарай сынайды.Сынаудың екінші тəсілін бұрғылау кезінде жүргізеді. Ол үшін 
«қабаттарды сынағыш» деп аталатын құралды қолданады. Қабат сынағышты 
бұрғылау кезінде тізбекке жалғастырып түсіреді. Содан кейін пакердің көмегі 
арқылы оны скважина қабырғасымен бекітеді. Сол себепті скважинаның 
сыналатын бөлігі басқа қабаттардан ажырайды. Бұдан кейін қабат – 
сынағыштың ішіндегі қысымды азайтады. 

Осы сəтте бұрғылау құбырларының ішіне сыналатын қабаттардың 
ішінен сұйық немесе газ кіреді. 

Бірінші жағдайдың артықшылығы: 
а) бұрғылау процесі тоқтап қалмайды 
ə) сынауды жеңіл құрал – жабдықтармен жүргізуге болады, əрі көп 

жұмысшыны қажет етпейді. 
б) бекітілмеген скважина оқпанында жүргізілетін сынау жұмысымен 

салыстырғанда қауіпсіздеу. 
Кемшілігі: 
а) қабатты ашып сынау жүргізгенше біраз уақыт кетеді. Сол кезде 

қабатқа бұрғылау ерітіндісімен цемент сіңіп қалып мұнай жəне газ жолын 
жауып қалуы мүмкін. 

ə) цементтен жасалған сақина сапасы нашар болса басқа қабаттан 
сыналатын қабатқа су өтіп кетуі ықтимал. 

б) жақсы нəтиже шықпаса кигізбе құбырлар тізбегі скважинада қалып 
қояды. [4] 
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ажыратады да скважиналардың ішіндегі қысымды сыналатын қабат 
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1.2.4. Скважинаны құру процесінде бұрғылау бригадасының 
жұмысын талдау жəне қорытындылау жұмыстары 

 
Бұрғылау жабдықтары орнатылып мұнара маңындағы құрылыстар 

салынған соң арнайы құрылған комиссия оларды қабылдап алады. 
Бұрғылау жұмысын бастаудан бұрын қондырғы маңына қашаулар, 

бұрғылау жəне кигізбе құбырлары, шағын механизация тетіктері жəне өлшеу 
бақылау приборлары жүргізіледі. Квадратты жетекші құбыр түсірілетін шурф 
қазылады, су, балшық жəне химиялық реагенттер əкелінеді. 

Бұрғы үйіне өртке қарсы саймандар қажетті аспаптар дəрі-дəрмек 
қауіпсіздік техниканың ерекшеліктері мен плакаттары байлау схемалары 
жəне олардың басқару тəртібі туралы нұсқаулар ілінеді. Жер бетіндегі 
жабдықтардың дұрыстығын арнайы комиссия қабылданғаннан кейін, 
бұрғылау бригадасы бұрғылау алдында жүргізілетін дайындық жұмыстарға 
кіріседі. Таль жүйесі ұштастырылады, машинаның кілттері ілінеді жəне таль 
блогын кранблокқа жібермейтін тоқтауыш қондырғы орнатылады. 

Таль жүйесінің орталық бағыты бұрғы мұнарасының астыңғы 
рамасының тап ортасымен табылуы жəне орталық бағыттан өте тік болуы 
тексеріледі. Бастапқы тау жыныстары орынсыз болғанда 15-20 метр 
тереңдікке бағыттағыш құбыр үшін ротормен бұрғыланады, оған бағыттағыш 
түсіріліп, оның тіктігі мұқият тексеріліп қозғалмастай етіп оны цементтейді. 

Бұрғы мұнарасы центрлеудің маңызы өте зор. Скважина центрінде 
элеваторға асулы тұрған құбыр немесе бағана тіктеуіш ролін атқарады.Сол 
арқылы скважина жəне бұрғылау тізбегінің центрі анықталады. 

Егер мұнара тік орнатылса тіктеуіш астыңғы раманың 
диагоналдарының орталық қиылысу нүктесін көрсетеді. Олай болмаса 
домкратпен мұнараның аяқтарын кезек-кезек көтеріп, олардың астына 
керегінше қыстырмалар қояды. Ротордың центрі мұнараның жəне 
бағыттауыш құбырдың центрімен қабысуы қажет. Роторды тегіс жазықтыққа 
орнатады, ал оның білігі шығырдың транмиссиялық білігімен параллель 
бағытта болуы қажет. 

Міне осыдан кейін квадратты жетектегіш құбыр тұратын шурф 
бұрғыланады.Оның тереңдігі 15-16 м. бұған бір-біріне жалғасқан екі кигізбе 
құбыр түсіріледі. 

Осы құбырдың жоғарғы ұшы жан жағына тойтарылады, сол себепті 
квадратты жетекші құбыр шурфқа тез түсіріледі. 

Барлық дайындалу жұмыстары біткеннен кейін бұрғылауды бастардан 
кем дегенде екі күн бұрын бұрғышылар бригадасының барлық мүшелері 
скважинаның конструкциясымен, геологиялық тілмемен тау жыныстарының 
қасиеттерімен, бұрғылау тəртібімен, нормалаушы картамен жəне басқа 
жұмыс ерекшеліктерімен танысады, кездесетін қиындықтар ескертіледі. 

Скважинаны бұрғылаудан алдын ала мынадай құжаттар 
топтастырылады: 

1. Скважинаны орнату актісі 
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2. Төтенше жағдай министірінің өкілінің немесе қабылдаушы 
комиссияның рұқсаты. 

3.  Геологиялық техникалық наряд (ГТН) 
Бұрғылаудың негізгі құжаттары мыналар: 
1. Скважинаны орнатудың техникалық жобасы  
2. ГТТ (геолого техникалық тапсырма) 
3. Нормалаушы карта 
Скважинаны орнатудың техникалық жобасы скважинаны орнатуды 

техникамен ұйымдастыруын қамтамасыз етеді. ГТТ (геолого техникалық 
тапсырма) əрбір скважинаға жеке жасалады. Ол бұрғышылар бригадасының 
негізгі басқарушы құжаты, оның нұсқауымен скважинаны қазудың барлық 
техникалық операциялары орындалады. 

Бұрғышылар бригадасының құрамы ГТТ (геолого техникалық 
тапсырма) талабына сай барлық жұмыс мерзімінде орындалатындай етіп 
орындайды. Оған қоса бұрғылаудың тəулік бойы үзіліссіз жүргізілуі, күш 
беретін қозғалтқыштардың ерекшелігі жəне басқада талаптар түгел 
ескеріледі. 

Бұрғышылар бригадасын бұрғы шебері басқарады. Ол скважинаның 
дұрыс қазылуына тікелей жауап береді. Аса терең скважиналарды қазғанда 
бұрғы шеберіне көмекші беріледі. 

Бұрғышылар бригадасы 4 сменадан тұрады. Бұрғылау 
қондырғысындағы вахтаның құрамы күш алынатын қозғалтқыштың 
ерекшелігіне байланысты өзгеріп тұрады. Мысалы: электр қозғалтқышы 
жұмыс істегенде вахтаның құрамында 4 адам болады. Олар бұрғышы, 
бұрғышы көмекшісі, жоғарыдағы жұмыскермен бұрғылау жұмыскері. 

Электр бұрғысымен скважинаны бұрғылағанда вахтаның құрамына 
электрик кіреді, ал дизельмен жұмыс істегенде дизельші жəне оның 
көмекшісі қосылады. 

Бұрғышылар бригада, смена жұмысшыларынан басқа, бұрғылау 
қондырғысын меңгеру жəне жөндеу үшін слесарь болады. Бұрғылау 
жұмысының дұрыс жүргізілуі вахтаның құрамына ғана емес, вахта 
мүшелеріне дұрыс міндет қоя білуге де тікелей байланысты. Вахтаның əр бір 
мүшесі өз міндетін дұрыс əрі тез орындауы қажет. Бұрғышы барлық вахта 
мүшелерін басқарады. Ол бұрғы шығырын қозғалтқыштың жұмысын жəне 
қашаудың скважина түбінде ілгерлеуін қадағалайды. Бұрғышының 1-ші 
көмекшісі сораптың жұмыс істеуін жəне жуу сұйығының параметрлерін 
бақылайды. Бұрғышының екінші көмекшісі сораптың жұмыс істеуін, 
химиялық реагенттердің дайындалуына қатысады, науа жүйесін бұрғылау 
ұнтақтарынан тазалайды. Оның негізгі міндеті – таль жүйесін бақылау жəне 
дер кезінде майлап тұру. Бұрғышының үшінші көмекшісі аспаптардың жəне 
жұмыс алаңының таза тұруына жауапшы, онымен бірге ол басқа жұмысшыға 
қатысып вахта мүшелеріне көмек көрсетеді. 

Əрбір скважинада вахтаның журналы болады. Бұрғышылар осы 
журналға смена кезінде орындалған жұмыстары туралы толық мағлұмат 
жазып отырады. Вахта журналының мазмұны бойынша бұрғы шеберінің бір 
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беретін қозғалтқыштардың ерекшелігі жəне басқада талаптар түгел 
ескеріледі. 

Бұрғышылар бригадасын бұрғы шебері басқарады. Ол скважинаның 
дұрыс қазылуына тікелей жауап береді. Аса терең скважиналарды қазғанда 
бұрғы шеберіне көмекші беріледі. 

Бұрғышылар бригадасы 4 сменадан тұрады. Бұрғылау 
қондырғысындағы вахтаның құрамы күш алынатын қозғалтқыштың 
ерекшелігіне байланысты өзгеріп тұрады. Мысалы: электр қозғалтқышы 
жұмыс істегенде вахтаның құрамында 4 адам болады. Олар бұрғышы, 
бұрғышы көмекшісі, жоғарыдағы жұмыскермен бұрғылау жұмыскері. 

Электр бұрғысымен скважинаны бұрғылағанда вахтаның құрамына 
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Бұрғышылар бригада, смена жұмысшыларынан басқа, бұрғылау 
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мүшесі өз міндетін дұрыс əрі тез орындауы қажет. Бұрғышы барлық вахта 
мүшелерін басқарады. Ол бұрғы шығырын қозғалтқыштың жұмысын жəне 
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тəуліктік рапорты толтырылады, онда барлық вахталардың жұмысы туралы 
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толық сипаттамасы; 
- Геологиялық-техникалық қима жүргізу туралы есеп; 
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мəліметтер; 
- Ұңғыманың нақты орналасқан жері жəне оның сағасының абсолюттік 

белгісі туралы деректер; 
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деңгейі туралы мəліметтер; 
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- Судың бактериологиялық жəне физикалық-химиялық 

сараптамасының нəтижелері. [3] 
 
1.2.5. Бұрғылау кезіндегі қауіпсіздік техникасының орындалуын 

бақылау 
 
1. Барлық жұмыстар бекітілген жобаларға сəйкес жəне «Бұрғылау жəне 

жөндеу жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелеріне» сəйкес 
орындалуы керек. 

2. Бұрғылау қондырғылары (қозғалғаннан кейін жаңадан салынған 
немесе жылжымалы, жөнделген) оларды пайдалануға қабылдағаннан кейін 
ғана пайдалануға беру керек. Комиссияны барлау экспедициясының 
жетекшілері тағайындайды. Экспедиция аяқталғаннан кейін ұсақ бұрғылау 
қондырғысы жұмысқа кірісуге дайын екендігі жəне оны «Геологиялық 
барлау жұмыстарын жүргізудің бірыңғай қауіпсіздік ережелері» жиынтығына 
сəйкес жүзеге асыра алатындығы туралы акт жасалады. 1200 метрден астам 
тереңдікке бұрғылау қажет бұрғылау қондырғысын қабылдау кезінде 
комиссияның құрамына Мемлекеттік техникалық қадағалау қызметінің 
өкілдері қатысуы керек. 

3. Бұрғылау жұмыстарына қатысатын барлық жұмысшылар міндетті 
түрде медициналық тексерістен өтуі керек, оның барысында олардың жұмыс 
шарттары, сондай-ақ олардың қызмет профилі ескерілуі керек. Денсаулық 
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жағдайына байланысты өз міндеттерін орындай алмайтын адамдарды 
қабылдауға тыйым салынады. 

4. Бұрғылау қондырғыларымен манипуляциялар жасауға, сондай-ақ 
бұрғылау қондырғыларының, сорғылардың, электр станцияларының жəне 
басқа да бұрғылау жабдықтары мен құралдарының күштік қондырғыларына 
техникалық қызмет көрсетуге тиісті куəлігі жоқ адамдарға жол берілмейді. 
Бұрғылау жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді жəне басқаруды 
уəкілетті емес тұлғаларға беру қауіпсіздік ережелерін өрескел бұзу болып 
табылады. 

5. Жұмысшыларға қауіпсіздік техникасы бойынша оқу аяқталғаннан 
жəне тиісті емтихандарды тапсырғаннан кейін ғана жұмыстарға рұқсат 
етіледі. Жерасты жұмыстарын жүргізуге мəжбүр болған жұмысшылар үшін 
өзін-өзі құтқару құралын пайдалану міндетті. 

Жаңа еңбек əдістерін немесе технологиялық процестерді енгізу кезінде, 
сондай-ақ бұрғылау жабдықтарының жаңа тетіктерін, құралдарын жəне басқа 
түрлерін енгізу кезінде барлық жұмысшылар қосымша оқудан өтуі керек. 

Жұмыстың сəтті болуына жəне бұрғылау құралына қарамастан, барлық 
жұмысшыларды қайта даярлау жылына екі рет өткізілуі керек. 

Қайта даярлау «Жұмысшылардың қауіпсіздігі туралы нұсқаулық 
кітабына» жазылуы керек, ал кітаптың өзі бөлім бастығы (жұмыс жетекшісі) 
немесе жұмысшылардың қауіпсіздік инженерлерінде сақталуы керек. 

6. Жұмысшыларды алдын-ала даярлаудың ұзақтығын бас инженер 
тағайындайды жəне объектіде бұрғылау жұмыстарының сипатына 
байланысты болуы мүмкін. 

Алдын ала дайындық аяқталғаннан кейін əр қызметкер тəжірибелі 
жұмысшының басшылығымен өтеді жəне зауытта оқу бағдарламасымен 
бекітілген мерзімде студент болып жұмыс істейді. Осы кезеңде студент өз 
шеберліктерін жетілдіріп қана қоймай, орындалатын жұмыстардың 
қауіпсіздік ережелерін де толық түсінуі керек. Осыдан кейін ол өз 
мамандығы бойынша емтихан тапсырып, бұрғылау жабдықтарын басқаруға 
құқығын растайтын құжатты алуы керек. 

Қабылдау тестілеу комиссиясының құрамын партия жетекшісі құрады. 
7. Əрбір жұмысшы өзі оқыған қызмет түрін ғана жүзеге асыруы керек. 

Қайта даярлаудан жəне қауіпсіздік нұсқаулығынан өтпей, оны басқа 
облыстарға беруге жол берілмейді. 

8. Жұмысты бастамас бұрын, бұрғылаушы негізіндегі ұсақ бұрғылау 
қондырғысының операторы қозғалтқышты, батпақ сорғысын жəне бұрғылау 
жабдықтарының барлық қауіпсіздігін тексеруі керек. 

9. Тыйым салынады: ақаулық толық жойылғанға дейін бұрғылау 
жабдықтарын іске қосуға; жұмыс істейтін қондырғыны қараусыз 
қалдырыңыз; қозғалтқышты тоқтамай, жетек белдігін шешіп алыңыз; 
балшық сорғышты белдік қорғанысы жоқ іске қосыңыз; жұмыс кезінде 
винчестер арқанның қолымен ұсталады; лебедка білігіне қолмен көтеру 
тұтқасын қалдырып, жабдықты іске қосыңыз; машинаның ілінісі қосылған 
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жағдайына байланысты өз міндеттерін орындай алмайтын адамдарды 
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кезде қуат блогын іске қосыңыз; бұрғылау жабдықтарын муфтаны, 
шпиндельді жəне басқа қозғалмалы бөлшектерді сақтамастан бастаңыз. 

10. Ауысымды тапсыратын жүргізуші қабылдаушы жүргізушінің 
жұмысы кезінде туындаған мəселелер туралы хабарлауы керек. Сонымен 
қатар, барлық ақауларды бұрғылау шебері ауысымның өзгеру журналында 
атап өту керек. 

11. Жұмысшыларға шамалы қауіп төнген жағдайда, бұрғылау 
жөніндегі мастердің көмекшісі немесе бригадирдің өзі дереу шаралар 
қабылдауы керек. Егер қауіпті жоюдың мүмкіндігі болмаса, бұрғылау 
қондырғыларының жұмысы тоқтатылуы керек, содан кейін қызметкерлерді 
қауіпсіз жерге эвакуациялау керек жəне дереу отряд бастығына, бригадирге 
немесе аға бригадирге хабарлаңыз. 

Бұрғылау мастері жұмыстың шұғыл тоқтатылуы жəне ауысымды 
қабылдау-қабылдау журналындағы бұзылуларды жою туралы есеп беруі 
керек. 

12. Қауіпсіздік белгілері журналының болуы міндетті түрде талап 
етіледі. Жұмыс процесінің жетекшісі (топ жетекшісі, бұрғылау мастері, 
бригадир) кем дегенде он жылда бір рет өрістегі қауіпсіздік шараларын 
сақтауды тексеруге жəне тексеру журналында тексеру нəтижелері туралы 
есеп беруге міндетті. 

13. Олардың барлық мүшелері. Қызметкерлер арнайы киіммен жəне 
барлық қажетті қорғаныс құралдарымен: шлем, диэлектрлік қолғап, 
көзілдірік, қауіпсіздік белдігі жəне қолғаппен жабдықталған болуы керек. 
Жалпы жиынтықтар жұмысшының ерекшеліктеріне сəйкес таңдалады. 

14. Шағын өлшемді бұрғылау қондырғысының барлық металл 
конструкциялары жерге тұйықталуы керек. Жерге қосу үшін қолданылатын 
барлық құрылғылар «Электротехника» бөлімінің қауіпсіздігі бөлімінің 
талаптарына сəйкес келуі керек. Қорғаныс құралдары (диэлектрлік қолғаптар 
мен резеңке төсеніштер) əрқашан іске қосқыштың жанында болуы керек. 

15. Жұмысшылар үшін ықтимал қауіп көзі болып табылатын 
объектілердің жанында бұрғылау кезінде (жоғары вольтты электр желілері, 
мұнай жəне газ құбырлары) қосымша қауіпсіздік шаралары қабылдануы 
керек. Қызметкерлерге қауіп туралы ескерту керек. 

16. Білезіктерді, балғаларды, шанамен, коллаждармен жəне басқа да 
құрал-саймандарды жақсы жөндеуден өткізу керек. Тұтқалармен 
жабдықталған барлық құралдар оларға мықтап бекітілген болуы керек. 
Ақаулы құралмен жұмысты жүргізуге қатаң тыйым салынады. 

17. Егер жұмыс құралы жер деңгейінен 2 метрден жоғары биіктікте 
қолданылса, оны арнайы сөмкелерге салып, байлап қою керек. 

18. Егер жұмыстың ерекшелігі қажет болса, кілт тұтқаларын созыңыз. 
Мұны жіксіз саптамаларды қою арқылы жүзеге асыруға болады. Иықтың 
жалпы ұзындығы 2 м аспауы керек. 

19. Егер жұмыс жерден 2 метр биіктікте жүргізілсе, онда жұмыс 
орындары көпірлері бар платформалармен жабдықталуы керек, баспалдақтар 
мен қоршаулар болуы керек. 3 метрден астам биіктікте жұмыс істеген кезде 
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барлық жұмысшылар қауіпсіздік белбеуін тағуы керек. Ауа райының 
қолайсыз жағдайларында биіктікте жұмыс істеуге тыйым салынады (жаңбыр, 
найзағай, күші 5 балл немесе одан көп, қатты қар жауады). 

20. Биіктікте жұмыс істеу кезінде жұмысшыларға құралды бір-біріне 
беруге қатаң тыйым салынады. Ауысым аяқталғаннан кейін барлық көмекші 
бұрғылау құралдары орналастырылуы керек.21. Стационарлық бұрғылау 
қондырғыларының жұмыс бөлмелері өртке қарсы құралдармен жабдықталуы 
керек. 

22. Қауіпті ескерту белгілері, сондай-ақ тиісті нұсқаулықтар мен 
белгілер барлық жұмыс орындарына орналастырылуы керек. [1] 

 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Бұрғылау қондырғысына қандай талаптар қойылады? 
2. Скважинаны құру кезеңдерін атаңыз? 
3. Бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымына не жатады? 
4. Бұрғылау əдістерінің қандай түрлері бар жəне оларды қалай 

таңдайды? 
5. Бұрғылауға қажетті жабдықтар түрлері қандай? 
6. Скважинаны құру циклдарын атаңыз? 
7. Скважинаны бұрғылау кезінде бұрғылау бригадасының жұмысы 

қалай жүргізіледі? 
8. Бұрғылау кезінде қандай техника қауіпсіздігі сақталуы қажет? 
 
Қорытынды 
Осы модуль мұнай мен газға бұрғылау жұмыстарының дұрыс 

технологиясын жүргізу, бұрғылау процестерін бақылау, өнімді қабаттарды 
бекіту, ашу жəне игеру процестерін бақылау үшін қажетті білімді, іскерліктер 
мен дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеу нəтижесінде білім 
алушылар меңгереді: бұрғылау процесінің технологиясын жəне бұрғылау 
бригадалардың жұмыс процесін бақылауын, атап айтқанда өнімді қабаттарды 
бекіту, ашу жəне игеру процестерін бақылау. Білім алушылар модульді 
зерделеу кезінде: қабаттарды бұрғылау, бекіту, ашу жəне игеру процестерін 
бақылауын қатал жүргізу, қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігін сақтау 
шараларын меңгереді. 

 
Əдебиеттер тізімі: 
1. Алдансүгіров Ө. Бұрғылау машиналары мен  механизмдері. Оқу 

құралы. - Астана, 2010 
2. Қарманов Т.Д. Бұрғылау жабдықтары. Оқу құралы.  Алматы: 

ҚазҰТУ, 2015 
3. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. — М.: Недра, 

1993. 
4. Басарыгин Ю. М., Булатов А. И., Проселков Ю. М. Бурение 

нефтяных и газовых скважин — Учеб. пособие для вузов. — М.: ООО 
«Недра-Бизнесцентр», 2002 
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барлық жұмысшылар қауіпсіздік белбеуін тағуы керек. Ауа райының 
қолайсыз жағдайларында биіктікте жұмыс істеуге тыйым салынады (жаңбыр, 
найзағай, күші 5 балл немесе одан көп, қатты қар жауады). 

20. Биіктікте жұмыс істеу кезінде жұмысшыларға құралды бір-біріне 
беруге қатаң тыйым салынады. Ауысым аяқталғаннан кейін барлық көмекші 
бұрғылау құралдары орналастырылуы керек.21. Стационарлық бұрғылау 
қондырғыларының жұмыс бөлмелері өртке қарсы құралдармен жабдықталуы 
керек. 

22. Қауіпті ескерту белгілері, сондай-ақ тиісті нұсқаулықтар мен 
белгілер барлық жұмыс орындарына орналастырылуы керек. [1] 

 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Бұрғылау қондырғысына қандай талаптар қойылады? 
2. Скважинаны құру кезеңдерін атаңыз? 
3. Бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымына не жатады? 
4. Бұрғылау əдістерінің қандай түрлері бар жəне оларды қалай 

таңдайды? 
5. Бұрғылауға қажетті жабдықтар түрлері қандай? 
6. Скважинаны құру циклдарын атаңыз? 
7. Скважинаны бұрғылау кезінде бұрғылау бригадасының жұмысы 

қалай жүргізіледі? 
8. Бұрғылау кезінде қандай техника қауіпсіздігі сақталуы қажет? 
 
Қорытынды 
Осы модуль мұнай мен газға бұрғылау жұмыстарының дұрыс 

технологиясын жүргізу, бұрғылау процестерін бақылау, өнімді қабаттарды 
бекіту, ашу жəне игеру процестерін бақылау үшін қажетті білімді, іскерліктер 
мен дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеу нəтижесінде білім 
алушылар меңгереді: бұрғылау процесінің технологиясын жəне бұрғылау 
бригадалардың жұмыс процесін бақылауын, атап айтқанда өнімді қабаттарды 
бекіту, ашу жəне игеру процестерін бақылау. Білім алушылар модульді 
зерделеу кезінде: қабаттарды бұрғылау, бекіту, ашу жəне игеру процестерін 
бақылауын қатал жүргізу, қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігін сақтау 
шараларын меңгереді. 

 
Əдебиеттер тізімі: 
1. Алдансүгіров Ө. Бұрғылау машиналары мен  механизмдері. Оқу 

құралы. - Астана, 2010 
2. Қарманов Т.Д. Бұрғылау жабдықтары. Оқу құралы.  Алматы: 

ҚазҰТУ, 2015 
3. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. — М.: Недра, 

1993. 
4. Басарыгин Ю. М., Булатов А. И., Проселков Ю. М. Бурение 

нефтяных и газовых скважин — Учеб. пособие для вузов. — М.: ООО 
«Недра-Бизнесцентр», 2002 

 

Модуль атауы: «Мұнай мен газға скважиналарды жуу 
технологиясы, қиыншылықтар мен апаттарды ескерту жəне жою» 

 
Оқыту мақсаты: 
 
Бұл модульді өткеннен кейін студенттер: 
 
1. Химиялық реагенттердің қасиеттері мен тағайындалуы туралы 

біледі. 
2. Бұрғылау басында скважинаны жүргізу процесінде жуу үшін қажетті 

химиялық реагенттермен жабдықтауды бақылайды. 
3. Сораптардың сипаттамасын береді жəне бұрғылау ерітіндінің қуаты 

мен жіберуін есептейді.  
4. Скважинаны жүргізу процесінде скважинаны жуу уақыты мен 

циклдігін есептейді. 
5. Мүмкін қиыншылықтар мен апаттарды болжау үшін техникалық 

құжаттаманы оқиды.  
6. Қиыншылықтар мен апаттардың əртүрлі түрлерінің туындау 

себептеін, олардың жіктелуін, алдын алу жəне жою əдістерін түсінеді. 
7. Мүмкін қиыншылықтар мен апаттардың аралықтарын өткен кезде 

шектеулерді есептейді жəне қояды. 
8. Қиыншылықтар мен апаттарды жою əдісін таңдайды. 
9. Апатты жою үшін апаттық құрал-сайманның түрін таңдайды. 
10. Қиыншылықтар мен апаттарды жою процесін бақылайды жəне 

басқарады. 
 
 
Курс схемасы: 
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Берілген схемада 080114 3 «Техник-технолог» біліктілігі курсы 
бойынша барлық модуль көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі – төменнен 
жоғарыға қарай ұсынылған. Кəсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы 
бойынша көтеріледі. Берілген тарауда Модуль 2 мазмұны қамтылған. 

 
Алдын ала қойылатын талаптар: 
Бұл модульмен жұмысты бастар алдында студенттерге «Мұнай мен газ 

скважиналарын бұрғылау процестерін басқару» модульін оқу ұсынылады.  
 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Оқу құралдары 
2. Электронды оқулықтар 
3. Бейнероликтер 
4. Оқу макеттері 
 
Кіріспе 
КМ 10 «Мұнай мен газға скважиналарды жуу технологиясы, 

қиыншылықтар мен апаттарды ескерту жəне жою» модуліне сəйкес 
скважинаны жууды бақылау, химиялық реагенттердің қасиеттері мен 
тағайындалуы, бұрғылау ерітіндісін дайындау рецептурасы, сораптардың 
сипаттамасы, бұрғылау ерітіндісінің қуаты мен жіберілу жұмыстары 
қамтылған. Скважинаны жүргізу процесінде скважинаны жуу уақыты мен 
циклдігін есептеу əдіс-тəсілдері жазылған. 

Бұрғылау процесінде қиыншылықтар мен апаттардың бірінші белгілері 
туралы түсінік, оларды болжап, мүмкін аймақтарды анықтау, апаттардың 
туындау себептері жəне олардың алдын алу мен жою жолдары 
қарастырылған. Апаттарды жою үшін қолданылатын құрал-жабдықтар 
түрлері, қолданылуы көрсетілген.  

 
Модульдің мазмұны: 
 

ТАРАУ 2. МҰНАЙ МЕН ГАЗҒА СКВАЖИНАЛАРДЫ ЖУУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ, ҚИЫНШЫЛЫҚТАР МЕН АПАТТАРДЫ 

ЕСКЕРТУ ЖƏНЕ ЖОЮ 
 
2.1. Скважинаны жууды бақылау 
 
2.1.1. Химиялық реагенттердің қасиеттері 
 
Меншікті салмақ – 1см³ жуу сұйығының салмағы – Y əрпімен 

белгіленеді, г/см³ - пен өлшенеді. Тығыздық дегеніміз – дененің массасының  
оның көлеміне қатынасымен өлшенетін өлшем, ол ρ əрпімен белгіленеді де, 
г/см³ –пен өлшенеді. Меншікті салмақ жуу сұйығының скважина ішінде 
гидродинамикалық жəне гидростатикалық жұмыстарды атқаруымен 
сипатталады: 
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Берілген схемада 080114 3 «Техник-технолог» біліктілігі курсы 
бойынша барлық модуль көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі – төменнен 
жоғарыға қарай ұсынылған. Кəсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы 
бойынша көтеріледі. Берілген тарауда Модуль 2 мазмұны қамтылған. 

 
Алдын ала қойылатын талаптар: 
Бұл модульмен жұмысты бастар алдында студенттерге «Мұнай мен газ 

скважиналарын бұрғылау процестерін басқару» модульін оқу ұсынылады.  
 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Оқу құралдары 
2. Электронды оқулықтар 
3. Бейнероликтер 
4. Оқу макеттері 
 
Кіріспе 
КМ 10 «Мұнай мен газға скважиналарды жуу технологиясы, 

қиыншылықтар мен апаттарды ескерту жəне жою» модуліне сəйкес 
скважинаны жууды бақылау, химиялық реагенттердің қасиеттері мен 
тағайындалуы, бұрғылау ерітіндісін дайындау рецептурасы, сораптардың 
сипаттамасы, бұрғылау ерітіндісінің қуаты мен жіберілу жұмыстары 
қамтылған. Скважинаны жүргізу процесінде скважинаны жуу уақыты мен 
циклдігін есептеу əдіс-тəсілдері жазылған. 

Бұрғылау процесінде қиыншылықтар мен апаттардың бірінші белгілері 
туралы түсінік, оларды болжап, мүмкін аймақтарды анықтау, апаттардың 
туындау себептері жəне олардың алдын алу мен жою жолдары 
қарастырылған. Апаттарды жою үшін қолданылатын құрал-жабдықтар 
түрлері, қолданылуы көрсетілген.  

 
Модульдің мазмұны: 
 

ТАРАУ 2. МҰНАЙ МЕН ГАЗҒА СКВАЖИНАЛАРДЫ ЖУУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ, ҚИЫНШЫЛЫҚТАР МЕН АПАТТАРДЫ 

ЕСКЕРТУ ЖƏНЕ ЖОЮ 
 
2.1. Скважинаны жууды бақылау 
 
2.1.1. Химиялық реагенттердің қасиеттері 
 
Меншікті салмақ – 1см³ жуу сұйығының салмағы – Y əрпімен 

белгіленеді, г/см³ - пен өлшенеді. Тығыздық дегеніміз – дененің массасының  
оның көлеміне қатынасымен өлшенетін өлшем, ол ρ əрпімен белгіленеді де, 
г/см³ –пен өлшенеді. Меншікті салмақ жуу сұйығының скважина ішінде 
гидродинамикалық жəне гидростатикалық жұмыстарды атқаруымен 
сипатталады: 

 

1)   Бұрғыланған жыныстың неғұрлым үлкен бөлігін ұстап тұрады 
немесе ұңғы сыртына шығарады. 

2)  Ұңғы  қабырғасына гидростатикалық күш түсіреді, ол қабаттағы су, 
газ, мұнайдың шығуына жол бермейді. 

3) Сұйықтың есебінен бұрғылау тізбегінің  не кигізбе құбырлардың 
салмағының азаюына мүмкіндік береді, яғни талдік жүйеге күштің түсуі 
кемиді. 

Жуу сұйығының тығыздығы, оның құрамында газдың болуына 
байланысты солай көрінетін тығыздық - деп, ал құрамында газ жоқ болса – 
шын тығыздық – деп аталады. Тығыздықты өлшейтін аспап – АБР-1. Бұл 
аспаптың құрамына ареометр жəне ұзартылған шелек тəріздес темір ыдыс 
кіреді. Аспап - өлшегіш стаканнан, поплавоктен, алынып - салынатын жүктен 
жəне таяқтан тұрады.                                

Тұрақтылық жəне тəуліктік тұнба 
Бұл көрсеткіштер жуу сұйығының немесе бұрғылау ертіндісінің 

технологиялық көрсеткіштерінің тұрақтылығын көрсетеді. 
Тұрақтылық көрсеткіші  С   ЦС-2 аспабымен өлшенеді, ол көлемі 800 

см3 металдан жасалған ортасында төгетін тесігі бар цилиндр. Өлшеу кезінде 
тесікті резиналы тығынмен жауып қою керек те, оған өлшенетін ертіндіні 
құяды, бетін шишамен жабады да, осы тыныш күйінде 24 сағатқа қойып 
қояды. Осы уақыт өткеннен соң, тесікті ашып ертіндінің жоғарғы бөлігін 
басқа ыдысқа құйып алады. Ареометр арқылы жоғарғы  жəне  төменгі 
бөліктердің тығыздығын өлшейді. Неғұрлым екеуінің арасындағы 
айырмашылық С аз болса, солғұрлым ертінің тұрақтылығы көп деп 
есептеледі. 

Тəуліктік тұнба шыныдан жасалған өлшегіш таңбалары бар көлемі 100 
см3, цилиндрлі ыдыспен өлшенеді, оны 0 əрпімен белгілейді. 

Өлшенетін сұйықты цилиндрге  100 таңбасының тұсына келгенше 
құяды, бетін шишамен жауып 24 сағатқа тыныш қалыпта қояды. Уақыт 
өткеннен кейін ыдыстың жоғарғы бөлігіне жиналған судың мөлшерін көз 
мөлшерімен анықтаймыз. Неғұрлым су аз бөлінсе, солғұрлым ертінді 
тұрақты деп есептеледі. Бұл көрсеткіштерді скважинадағы ертіндінің 
температурасымен  бірдей кезде өлшеу керек. Ертінді, егер С = 0,02-0,03 
г/см3,  0 = 3-4% - ке  тең болса тұрақты ертінді деп айтамыз. 

Бұрғылау ертіндісінің реалогиялық қасиеттері 
Осы күні пайдаланып жүрген бұрғылау ерітіндісі – дисперстік фазадан 

құралған – сұйықтан тұрады. Кез-келген сұйық тəрізді ол да қозғалу, яғни ағу 
қасиетіне ие. Бұл жерде оның бөлшектерінің алғашқы орналасу сызбасы 
өзгереді, яғни бөлшектердің деформациясы кездеседі. Дененің ағуын немесе 
деформацияға ұшырауын зерттейтін ғылымды – реология дейміз, ал дененің 
ағуынан не деформациядан қасиетінің өзгеруін – реологиялық өзгеру дейміз. 

Олар белгілі мөлшермен, өлшеу жағдайының өзгеруіне немесе өлшеу 
аспабының құрлысына қарамастан, мінезделеді. Ондай өлшемдер – реоло-
гиялық тұрақтар,- деп аталады. 

Бұрғылау ертіндісінің реологиялық қасиеттерінің тигізетін əсерлері: 
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-  ұңғы табанын шламнан тазартуға жəне жынысбұзғыш аспаптарды 
суытуға; 

-   ағынның тасымалдау қабілетіне; 
- айналу жүйесінің барлық бөліктерінде  гидравликалық  қарсылықтар 

мөлшеріне; 
- бұрғылау кезінде ұңғы қабырғасы мен табанына əсер ететін 

гидродинамикалық қысымның мөлшеріне; 
- бұрғылау тізбегімен жүргізілетін көтеріп-түсіру операциясы, ұңғыны  

тазалау жəне т.б. қысымның өзгеру амплитудасына; 
- ертіндінің шламмен былғануына; 
- ұңғы қабырғасының эрозияға ұшырау жылдамдығына; 
Реологиялық қасиеттердің көрсеткіштерін бағалау – бұрғылау 

ертіндісін дұрыс таңдауға жəне төмендегі міндеттерді орындау мақсатында  
оны өзгертіп отыруға мүмкіндік береді: 

- бұрғылаудың механикалық жылдамдығына; 
- жынысбұзғыш аспаптың жүру жолына; 
- бұрғылау сорабының жұмыс мерзіміне; 
- қабатты сұйықпен бөлу не су-мұнай-газ шығып кету кезінде қатерді 

азайтуға; 
- сақиналы кеңістікте шламды жинауға; 
- ұңғы қабырғасының мықтылығының бұзылуына; 
- осы қасиеттерді басқарудағы инженерлік есептерге; 
Дисперстік системаның реологиялық қасиеттері - сұйықты ағызуға 

кететін күштер (кернеу) мен сол күштердің əсерінен сұйықтың 
жылдамдығының өзгеру (деформация) заңдылығын зерттеуге негізделген. 

Шартты  созылмалылық 
Далалық жағдайда сазды бұрғылау ертіндісінің созылмалығын ВБР-1 

вискозиметрімен өлшейді. Ол воронкадан, тығыз жалғанған құбырлардан, 
тордан жəне өлшегіш ыдыстан тұрады. 

Анықтау жолы. Воронканы қолға алып, төменгі тесігін оң қолдың 
саусағымен жауып тұрып, үстіне тор қойып,  оған үстіңгі ернеуіне дейін 
өлшенетін ертінді құяды. Өлшегіш ыдысты трубканың астына тосып, оң 
қолдың саусағын босатып, бірмезгілде, сол қолдың саусағымен секундомерді 
қосады. Өлшегіш ыдыс толған кезде секундомерді тоқтатып қайтадан тесікті 
тығынмен жабады. 

Шартты созылмалылық 700см3 ыдыстан 500 см3 ертіндінің қанша 
уақытта трубка арқылы өтуімен өлшенеді. Осылайша үш рет өлшенген, 
аралығы 2с. көп емес, созылмалықтың орташа қортындысы алынады. 

Өткізу жəне қабық түзу қасиеттері 
Өткізу процесі дегеніміз -  дисперстік фазаның түтікшелі денеден өтуін 

айтады (егер дисперстік фазаның бөлшектерінің көлемі түтікшенің көлемінен 
кем болмаса). Дисперстік жүйенің түтікшелі дененің үстімен қозғалуының 
арқасында, оның бөлшектері дененің үстінде немесе сіңген жерлерінде қалып 
қойып өткізгіш қабықша түзеді. Дисперстік жүйе екі түрлі бөлшектер 
тобынан  тұрады. Бірінші топқа орташа өлшемі түтікшенің орташа 
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-  ұңғы табанын шламнан тазартуға жəне жынысбұзғыш аспаптарды 
суытуға; 

-   ағынның тасымалдау қабілетіне; 
- айналу жүйесінің барлық бөліктерінде  гидравликалық  қарсылықтар 

мөлшеріне; 
- бұрғылау кезінде ұңғы қабырғасы мен табанына əсер ететін 

гидродинамикалық қысымның мөлшеріне; 
- бұрғылау тізбегімен жүргізілетін көтеріп-түсіру операциясы, ұңғыны  

тазалау жəне т.б. қысымның өзгеру амплитудасына; 
- ертіндінің шламмен былғануына; 
- ұңғы қабырғасының эрозияға ұшырау жылдамдығына; 
Реологиялық қасиеттердің көрсеткіштерін бағалау – бұрғылау 

ертіндісін дұрыс таңдауға жəне төмендегі міндеттерді орындау мақсатында  
оны өзгертіп отыруға мүмкіндік береді: 

- бұрғылаудың механикалық жылдамдығына; 
- жынысбұзғыш аспаптың жүру жолына; 
- бұрғылау сорабының жұмыс мерзіміне; 
- қабатты сұйықпен бөлу не су-мұнай-газ шығып кету кезінде қатерді 

азайтуға; 
- сақиналы кеңістікте шламды жинауға; 
- ұңғы қабырғасының мықтылығының бұзылуына; 
- осы қасиеттерді басқарудағы инженерлік есептерге; 
Дисперстік системаның реологиялық қасиеттері - сұйықты ағызуға 

кететін күштер (кернеу) мен сол күштердің əсерінен сұйықтың 
жылдамдығының өзгеру (деформация) заңдылығын зерттеуге негізделген. 

Шартты  созылмалылық 
Далалық жағдайда сазды бұрғылау ертіндісінің созылмалығын ВБР-1 

вискозиметрімен өлшейді. Ол воронкадан, тығыз жалғанған құбырлардан, 
тордан жəне өлшегіш ыдыстан тұрады. 

Анықтау жолы. Воронканы қолға алып, төменгі тесігін оң қолдың 
саусағымен жауып тұрып, үстіне тор қойып,  оған үстіңгі ернеуіне дейін 
өлшенетін ертінді құяды. Өлшегіш ыдысты трубканың астына тосып, оң 
қолдың саусағын босатып, бірмезгілде, сол қолдың саусағымен секундомерді 
қосады. Өлшегіш ыдыс толған кезде секундомерді тоқтатып қайтадан тесікті 
тығынмен жабады. 

Шартты созылмалылық 700см3 ыдыстан 500 см3 ертіндінің қанша 
уақытта трубка арқылы өтуімен өлшенеді. Осылайша үш рет өлшенген, 
аралығы 2с. көп емес, созылмалықтың орташа қортындысы алынады. 

Өткізу жəне қабық түзу қасиеттері 
Өткізу процесі дегеніміз -  дисперстік фазаның түтікшелі денеден өтуін 

айтады (егер дисперстік фазаның бөлшектерінің көлемі түтікшенің көлемінен 
кем болмаса). Дисперстік жүйенің түтікшелі дененің үстімен қозғалуының 
арқасында, оның бөлшектері дененің үстінде немесе сіңген жерлерінде қалып 
қойып өткізгіш қабықша түзеді. Дисперстік жүйе екі түрлі бөлшектер 
тобынан  тұрады. Бірінші топқа орташа өлшемі түтікшенің орташа 

 

өлшемінен кем бөлшектер жатады. Мұндай бөлшектер түтікшенің ішіне 
терең бойлап кіреді де онда қабықша түзеді. Ал неғұрлым үлкен бөлшектер 
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Дисперстік фазаның үлкен бөлшектерінің арасындағы өткізгіш 
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Сұйықтың өткізу процесі жалғасқан сайын өткізгіш қабықша жаңа 
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қарсылықтың көбейуінен оның өткізгіштігі кемиді. 

Сондықтан, өткізу – уақыт өтуімен бірте-бірте жойылатын процесс. 
Өткізілген сұйық – фильтраттың – көлемін процесс басталғаннан кейінгі 
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ішкі қабықшаға қарағанда тығыз, ылғалдылығы аз, мықтылы жоғары болады. 

Сонымен қатар, өткізу жылдамдығы дисперс бөлшектерінің көлеміне 
де байланысты болады, бөлшектер неғұрлым кіші болса, солғұрлым өткізу 
жылдамдығы  аз болады. Өткізу жылдамдығын азайтудың жолдары көп. 

Мысалы, дисперстік фазаның созылмалығын көбейту, сонымен қатар, 
физика-химиялық əдістер. 

Құмның мөлшерін анықтау 
Құмның мөлшері дегеніміз – ертінді құрамындағы барлық ірі 

бөлшектердің көлемі немесе саны. Бұған кіретіндер; құм, бұзылған 
жыныстың ірі бөлшектері, сұйықтың құрамындағы ірі бөлшектер т.с.с. 
Құмның мөлшерін П əрпімен белгілейді де, пайызбен өлшейді. Сонымен, 
құмның мөлшері, ертіндінің қалыпты түрде ірі бөлшектермен былғануымен 
мінездемеленеді. 

Құмның мөлшерінің шамадан тыс көп болуы жабдықтардың, бұрғылау 
снарядының тез тозуына, бұрғылаудың механикалық жылдамдығының  
кемуіне əкеп соғады. Ертінді құрамында құм мөлшерінің  4% -тен аспауы 
орташа жағдай деп есептеледі. 

Газдың мөлшері 
Ертіндідегі газдың мөлшері  Г əрпімен белгіленеді де, пайызбен (%) - 

пен өлшенеді. Ертінді құрамындағы табиғи газдар ұңғы қабырғасынан 
немесе  бұрғыланған заттардың ішінен шығады. Кейде ұңғыдағы газдар 
еріген жағдайда болады, ол жердегі қысымның көптігінен, ертіндінің 
қысымымен салыстырғанда, олар қайнап, бұрқылдап жатады. Сұйықтың 
құрамындағы бұршақтарды ажырату қиын емес, ол үшін аздаған сұйықты 
шишаның бетіне жайса, сұйық ағып кетеді де бұршақтар қалып қояды. 
Газдың ертіндінің құрамында бар екендігін жер астынан шыққан шламнан да 
байқауға болады. Газдың ертінді құрамында бар екендігін байқау – міндет, 
себебі, ол ұңғыда газдың көбейіп келе жатқанын жəне сұйықтың ұңғы 
табанына түсіретін қысымының көбейгенін бақылауға мүмкіндік береді. 
Ертінді құрамындағы газ сорабтың жұмысын бұзады, əрі ертіндінің 
созылмалығын көбейтіп жібереді. Газдан тазалаудың жолы – араластыру 
əдісі.  
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Бұл əдіс ертіндіні сумен жууға негізделген, нəтижесінде, бұршақтар 
сұйықтың бетіне шығып, ертіндінің алғашқы көрінген көлемін кішірейтеді. 
250 мл өлшегіші бар ыдысқа 50 мл ертінді құйып оның үстіне 200мл су 
қосамыз. Ыдысты жауып, жақсылап 1мин. шайқап, тыныш күйде қойып 
қоямыз. Көбігі басылған соң ертіндінің көлемін өлшейміз, ол бұрынғы 
көлемнен кем болады. Газдың мөлшерін анықтайтын формула: 

 
                                     Г = 2(250Р) ,      (11) 
             
мұнда:     Р – газы шаққаннан кейінгі сұйықтың көлемі[1] 
 
2.1.2. Бұрғылау ерітіндісін дайындау 
 
Бұрғылау ертіндісінен алынған үлгінің қасиеттері сол ұңғыда айналыс 

жасап жүрген немесе ыдыста сақталып тұрған сұйықтың қасиеттерімен 
бірдей болуы керек. Ол үшін үлгіні қай жерден алудың, оның көлемінің, алу 
уақытының  маңызы зор. Айналыстағы сұйықтан үлгі алу керек болғанда, 
неғұрлым оның ұңғыдан шыға берісінен алған дұрыс, яғни ұңғы үстінен, 
сұйықтың тазалау бөліміне жетпеген жерінен. 

Үлгіні тек сұйық айналыста жүріп жатқан уақытта алу керек. Ал 
ұңғыға құйылатын сұйықтың мінездемесін білу үшін , оның бұрғылау 
сорабтарына баратын жерінен алу керек. Кейде, айналыстағы сұйықтың 
құрамының біркелкі емес екендігін білу үшін, үлгіні ұңғы үстінен алады. 
Егер алынатын үлгі сол бұрғылау қондырғысының басында өлшенетін болса, 
соған керекті ғана мөлшерде алынады, ал оны лабораторияда өлшеу керек 
болса, əрбір 5-15минут сайын 0,5литрден 3-5л. дейін үлгі алады. Егер үлгіні 
ертінді сақтаулы тұрған ыдыстан алу керек болса, ондағы ертіндіні алдын-ала 
араластырып алып, сонан соң ғана үлгі алу керек, əрі бұл үлгіні кем дегенде 
екі жерден алу керек. Бұл үлгілердегі  ертіндінің созылмалығының айырмасы 
5%- тен аспауы керек. 

Үлгі алу мен оны өлшеудің арасындағы уақыттың да белгілі дəрежеде 
маңызы бар, себебі, ұңғыдан шыққан газ тез арада ауаға ұшып кетеді де 
соның əсерінен ертіндінің тығыздығы артады. Сонымен қатар ертіндінің 
температурасы кеміген сайын  оның көптеген  мінездемелері өзгеріп кетеді. 

Қазіргі кезде химиялық реагентті ауырлататын бұрғылау  ерітінді  
дайындауға  қос  білекті  механикалық  араластырғыш   машиналары  
қолданылып  отыр. 

Отандық зауыттардан сыйымдылығы  4 м3 қос білекті МГ 2×4 
араластырғыш машиналары шығарылады. Көршілес Сазтөбе, Айыршағыл 
алаңдарында осы араластырғыш  машиналар қоданылып сазды  ерітінді  жəне   
химиялық реагент  дайындауға  өте  қолайлы  екенін  көрсетті. 

 Сонымен біздің  жобаланып отырған алаңға  МГ 2×4 жəне 
гидравликалық ерітінді  араластырғыш ГДМ-1 немесе  гидроворонка  деп те 
аталады. 
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ГДМ-1 а) құрғақ химиялық реагентін салатын воронкадан, б) 
араластыруға арналған камерадан,  в)  бак жəне тұрқдан тұрады. 

а)  воронка көлемі   0,175 м3 

б)  бак көлемі    1 м3    жалпы салмағы    1120 кг  
Жуу сұйығының бұрғыланған тау жыныстарынан  айыру үшін екі түрлі  

құрылғы қолданылады.  
1. Механикалық тазалау. 
Ол жуу сұйығының құрылымындағы қатты фазаны көлемі жəне 

сыбағалы  салмағы  бойынша айыру  үшін   қолданылады.  Механикалық  
тазалау центрден   тепкіш күштің  əсерін жуу сұйығының құрамындағы кез 
келген қатты фаза  айырылады. Сондықтан біз осындай тазалау  жолын 
таңдап  алдық. 

Қазіргі кезде одақта жуу ерітіндісін  тазалайтын блок  БОР (блок 
очистки раствора) шығарылады.  Ол қос елегіш  СВ-2 (вибросито)  деп  жəне  
құмайырғыш  ПГК-1 (пескоотделитель)  ден  тұрады.  Жобаланып отырған 
алаңға жуу сұйығын тазалауға БОР (блок очистки раствора) қондырғысын  
қолданамыз. Ол УРАЛМАШ  ЗД-76 БД  бұрғылау  қондырғысының  
құрамына кіреді. 

БОР (блок очистки раствора) блогінің  техникалық көрсеткіштері: 
- тазалау  кезіндегі  өткізетін тұтқырлығы   45 сек 
- елек көздері      1-5 мм 
- 1 минут ішіндегі дірілі     1600-8000 
- електің ішіндегі  алаңы    2,6 м2 
- дірілдеуік  електің ұзындығы      450 мм 
- электр қозғалтқыштың түрі    АО-42-4 
- қуаты       2,8×2=5,6 квт 
- ұзындығы       2450 мм 
- ені         1530 мм 
Құмайырғыш  ПГК (пескоотделитель гидроциклонный)  

қондырғысының  техникалық көрсеткіштері: 
- өнімділігі       60 л/сек 
- жуу сұйығынан айырылатын ең кіші бөлшек 0,06 мм 
- гидро циклон саны      150 
- сорап түрі       ВШИ-150 
- ұзындығы       2600 мм    
- ені        1150 мм 
- биіктігі        2150 мм 
Бұрғылау ерітіндісін газдан айыру  құрамына, газды жуу сұйығының 

құрамына, газды қабаттарды ашу кезінде енеді.  Бұл процесс  бұрғылау  
жұмыстарын қиындатуы мүмкін. Сондықтан біз жобалап отырған 
алаңымызда механикалық  газ айырғыш ДВС-1 жəне ДВС-2  қондырғыларын 
қолданамыз. 

Техникалық көрсеткіш 
- дегазатордың  өнімділігі       40-45 л/с 
- жуу сұйығынан  газ айырылғаннан кейінгі газ мөлшері 3% 
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2.1.3. Бұрғылау кезінде жуу сұйығын пайдалану талаптары 
 
Бұрғылау кезінде, қабырға құратын жыныстың қалыпты жағдайы 

бұзылады. Қабырғаның мықтылығы оны құрап тұрған жынысқа, уақыт 
аралығындағы оның өзгерісіне жəне басқа көптеген факторларға 
байланысты. Бұл жерде көп нəрсе  жуу сұйығына жəне  жуу процессіне 
байланысты. Жуудың негізгі міндеті - ұңғыны бұрғылау процесінің 
пайдалығын  қамтамасыз ету, яғни қабырғада бұзылмау керек, керн  де бүтін 
алынуы керек. 

Жыныстың бүтіндігі бұзылған жағдайда , бұрғылауға тастың қысымы 
көп əсер етеді. Бұрғылау кезінде тастың қысымы  жыныстың мықтылығынан 
кем болса, немесе жуу сұйығының əсерінен кемісе, сұйықтың 
гидростатикалық қысымы көбейеді. Жыныстың тезірек бұзылуы көбінесе 
қабырғаның жанында өтеді. Ол жыныстың геолого-минералогиялық 
ерекшеліктеріне  немесе сұйықтың физика-химиялық қасиеттеріне 
байланысты. Жерасты сұйығы да жынысқа химиялық əсерін тигізеді. Тау 
жыныстарының бірқалыптығы көбінесе жуу сұйығының үздіксіз айналыс 
жасауына да байланысты. Жерасты сұйығының қысымына  жəне қолданылып 
жатқан жуу сұйығына байланысты кейде сұйықтың сіңіп кетуі, судың 
шығуы, бірқалыпсыз айналыс кезінде байқалады. Жуу сұйығының сіңіп кетуі 
кей жағдайда бұрғылау процесін қымбаттатып жібереді, ал судың шығуы 
жуу сұйығының қасиеттерін жояды. Бір қалыпсыз циркуляция бұрғылау 
технологиясын бұзуға əкеп соғады. 

Ұңғыманы үлкен тереңдікке  бұрғылау кезінде оны жуу геологиялық 
жəне  техникалық себептерден қиындайды. Бұрғылау тəжірибесінен біз 
ұңғыманы қазу жылдамдығы, бұрғылау сұйығына қосатын химиялық 
реагенттер жəне жуу тəсілін дұрыс таңдауға  тікелей  байланысты  екенін  
көрдік.  Сондықтан  жобаланып отырған ұңғымада қолданылатын  жуу  
сұйығының құрамы мен қасиетін барысында  біздің  жуу сұйығының 
геология – техникалық жəне экономика – материалдық жағдайына сай болуы 
тиіс. 

Ұңғыманы бұрғылау кезінде, жуу сұйықтары төмендегі  талаптарды 
қанағаттандыруы тиіс. 

- бұрғылау тау жыныстарын жер бетіне көтеріп шығару. 
- ұңғыма түбіндегі тау жыныстарының  бұрғылануына көмектесу жəне 

қашауды суытып тұру. 
- ұңғымадан су, мұнай, газ көтерілуін болдырмау үшін, ұңғыма 

қабырғасына физикалық - химиялық əсер тигізу. 
- өнімді қабатты ашу кезінде мұнай газ коллекторларына кері əсер 

тигізбеу. 
Ұңғыма тереңдеген сайын жуу сұйығының  құрамы өзгереді, оған 

бұрғыланған тау жыныстарының құрамы мен қасиеті  жəне ұңғыманың  
температурасы əсер етеді. 

Жуу сұйығының құрамын өзгерту немесе бір қалыпты ұстап тұру үшін 
ұңғыма тереңдеген сайын оны қосымша өңдеп  тұрады. Қосымша өңдеу 
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ұңғыма тереңдеген сайын оны қосымша өңдеп  тұрады. Қосымша өңдеу 

 

кезінде  ұңғыманың геологиялық  тілмесіне  байланысты реогентпен 
материал түрі  таңданылады. 

Көршілес алаңдардағы бұрғылау тəжірибесіне қарағанда жуу 
сұйығының төмендегі параметрлерін мысал ретінде таңдаймыз. 

1. 0-ден 800 м тереңдікке дейін кəдімгі жуу сұйығымен  бұрғыланады. 
Ол бұрғыланған тау жыныстарынан айырылған, саз ұнтақтарынсыз, 
ауырлатылмаған жуу  сұйықтары қолданылады. 

800-ден 1800 м тереңдікке дейін жуу сұйығын КМЦ 
карбоксиметилцеллюлоза,  крахмал мұнай, графит,  техникалық тұзбен өңдеу 
керек. 

Осы аралықта бұрғылау жұмыстары дұрыс жүру үшін, төмендегідей, 
параметрі бар  сазды ерітіндіні қолданамыз 

а)   тығыздығы S = 1210-1260  кг/м3 
б)   тұтқырлығы  Т = 50-60 с. 
в)   су бергіштігі В = 10-12 см2  30 мин ішінде  
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г)  құм мөлшері  3%  
31800 метрден  жобаланған тереңдікке  дейін  
а)   тығыздығы S = 1210-1260  кг/м3 
б)   тұтқырлығы  Т = 50-60 с. 
в)   су бергіштігі В = 8-10 см3  30 мин ішінде  
г)   саз қабырғасының қалыңдығы 1,5 мм. 
Төмендегі химиялық реогенттермен  өңделуі тиіс: крахмал,  КМЦ 

карбоксиметилцеллюлоза,  мұнай,  графит, техникалық тұз, 3000 метрден 
бастап жуу сұйығына  МОС-800 жəне формамен қосамыз. [3] 

 
2.1.4. Бұрғылау ерітіндісінің параметрлері жəне оны өлшеу 

жолдары 
 
Бұрғылау ерітіндісі 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 жəне 
көлеміне қарай ертінді даярланады. Бұрғылау ертіндісінің жарамдылығы 
оның қасиеттеріне (тығыздығы, созылмалығы, құмның мөлшері, тұрақ-
тылығы, субергіштігі жəне т.б.) байланысты. Сазды ертіндінің тығыздығы (p) 
– оның көлем бірлігіндегі массасы, өлшемі кг/м³. Ол ертіндінің ұңғы 
қабырғасына жəне табанына  əсер ететін гидростатикалық қысымын 
білдіреді. Тығыздықтың көп болғаны ұңғы қабырғасын қатайтады, алайда 
ертіндінің жынысқа сіңіп кетуіне де себеп болады. Тығыздықты өлшейтін 
құрал – ареометр – АБР1. 

Созылмалылық(тұтқырлық) (Т) – сазды ертіндінің шламды ұңғыдан 
алып шығуына, ұңғы қабырғасын қатайтуға, ертіндінің шығынын ескертуге 
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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 əкеліп 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 жəне 
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 əдістермен (еріту, тұндыру, ауырлату, диспергациялау, 

қопалар қосу жəне т.б.); 
- физика - химиялық əдістермен ( жоғарыдағы əдістерді араластыра 

отырып); 
Əр кенорнында əр ұңғыны бұрғылаудың өзіндік ерекшеліктері көп 

(тереңдігі, диаметрі,температурасы, жыныстың орналасуы т.с.с.), сондықтан, 
бұрғылау ертіндісі де түрлі ұңғыда əртүрлі болады. Неғұрлым сол ұңғыда ол 
өз міндетіне сай болса, солғұрлым оның қасиеті жоғары деп есептеледі. Бір 
ұңғыда жақсы қасиет көрсеткен ертінді келесі ұңғыда жақсы көрсеткішке 
жетпеуі мүмкін. Бұл жағдай, жобалау кезінде ертіндінің параметрлерін 
анықтауды қажет етеді. 

Химиялық өңдеу. Бұрғылау кезінде  ертінді түрлі жерасты суларымен 
қоспалармен араласады, түрлі механикалық күштердің əсеріне ұшырайды, 
температура, қысым əсер етеді де, өзінің алғашқы қасиеттерін жояды. 
Сондықтан оның химиялық қасиеттерін қалпына келтіріп отыру қажет.  
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 
əсер ету мінезіне қарай химреагенттер төмендегіше бөлінеді; 
стабилизаторлар; пептозаторлар, коагуляторлар, құрылыс - жасағыштар, 
бужасағыштар, эмульзаторлар, - болып. Мысалы; стабилизатор - реагенттері 
ертіндінің субергіштігін жəне созылмалығын азайтады. Ең көп тараған 
стабилизаторларға – УЩР (углещелочной реагент), ТЩР (торфощелочной 
реагент), КМЦ (карбок-, силметилцеллюлоза), Кальциленген сода (Nа2 СО3) 
жатады. 
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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 əкеліп 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 жəне 
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 əдістермен (еріту, тұндыру, ауырлату, диспергациялау, 

қопалар қосу жəне т.б.); 
- физика - химиялық əдістермен ( жоғарыдағы əдістерді араластыра 

отырып); 
Əр кенорнында əр ұңғыны бұрғылаудың өзіндік ерекшеліктері көп 

(тереңдігі, диаметрі,температурасы, жыныстың орналасуы т.с.с.), сондықтан, 
бұрғылау ертіндісі де түрлі ұңғыда əртүрлі болады. Неғұрлым сол ұңғыда ол 
өз міндетіне сай болса, солғұрлым оның қасиеті жоғары деп есептеледі. Бір 
ұңғыда жақсы қасиет көрсеткен ертінді келесі ұңғыда жақсы көрсеткішке 
жетпеуі мүмкін. Бұл жағдай, жобалау кезінде ертіндінің параметрлерін 
анықтауды қажет етеді. 

Химиялық өңдеу. Бұрғылау кезінде  ертінді түрлі жерасты суларымен 
қоспалармен араласады, түрлі механикалық күштердің əсеріне ұшырайды, 
температура, қысым əсер етеді де, өзінің алғашқы қасиеттерін жояды. 
Сондықтан оның химиялық қасиеттерін қалпына келтіріп отыру қажет.  
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 
əсер ету мінезіне қарай химреагенттер төмендегіше бөлінеді; 
стабилизаторлар; пептозаторлар, коагуляторлар, құрылыс - жасағыштар, 
бужасағыштар, эмульзаторлар, - болып. Мысалы; стабилизатор - реагенттері 
ертіндінің субергіштігін жəне 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 жəне т.б. )арқылы қасиетін өзгерту. 

Химия-физикалық өңдеуге – аралас əдістермен ертіндінің қасиетін 
өзгерту жатады. 

Бұрғылау ертінділерінің қасиеттерін өлшеу əдісіне қойылатын  
талаптар: 

1. Өлшенетін параметрлер бұрғылау ұйымдары мен кəсіпорындарына 
ортақ, жалпыға міндетті болуы керек, олай болмаса əр аудандағы 
параметрлерді реттеуге мүмкіндік болмайды. 

2. Параметрді өлшеу əдістері бірдей болуы шарт, олай болмаса 
бұрғылау ертіндісінің мінездемесін есептеу мүмкін болмайды. 

3. Өлшеу əдістері жұмыс істеп тұрған ұңғыда қол астында болуы керек. 
4. Қолданылған əдістер шұғыл болуы керек, өлшеу уақыты неғұрлым аз 

болуы шарт. 
5. Қолданылған əдісте алынған үлгі ерітіндінің барлық мінездемесін 

беретіндей болуы керек. 
Бұрғылау ерітіндісін тексеретін лабораторияда бұрғылау процесін 

жақсы жүргізу үшін бұрғылау ерітіндісінің барлық сапалы параметрлерін 
тексеріп тұрады. Ол үшін мынадай аспаптар қолданылады: 

1. Ареометр – АГ – 1; АГ- 2; АБР – 1; (сыбағалы салмақ немесе 
тығыздық) ρ (г/см3; кг/м3) 

2. Вискозиметр – СПВ -5 (тұтқырлық УВ (сек)) 
3. ВМ – 6 аспабы – (фильтрация көрсеткіші, Ф (см3)) 
4. Вика аспабы – (қабыршақ қалыңдығы, К; (мм)); 
5. ЦС – 2 аспабы  - (балшық ерітіндісінің  тұрақтылығы (S0: 

[г/см3]) 
6. Тұндырғыш  ОМ – 1; ОМ – 2 – (құм мөлшері) (Сп, %) 
7. СНС – 2 аспабы ығысудың статистикалық кернеуін өлшейді. 

(Ө, Па) [1] 
 
2.1.5. Скважинаны жуу үшін қажетті химиялық реагенттермен 

жабдықтау 
 
Бұрғылау ерітіндісін өңдеуге арналған негізгі химиялық реагенттер.  
Субергіштікті төмендеткіш 
Дисперсті жүйені тұрақтандырады, фильтрациялық қабық өткізгіштігін 

төмендетеді жəне құрамына байланысты бұрғылау ерітіндісінің реологиялық 
қасиетіне əсер етеді. Оларға жатады: 

- көмірсілтілі реагент (УЩР) сұйық немесе ұнтақ тəрізді. Кроме 
снижения Ф30 төмендетуден басқа əр түрлі типті жəне қызметті ерітінділерге 
жалпы жақсартатын əсер береді. Тиімді қоспа: 15÷20% сұйықтық жəне 5% 
дейін ұнтақ тəрізді; 

- торфсілтілі (ТЩР). Көмірсілтілі реагентпен ұқсас, бірақ субергіштікті 
төмендеткіш ретінде белсенділігі аз. ОД - 4% дейін; 
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- сұйытылған сульфит-спиртті барда (КССБ). Сұйытылған сульфит-
спиртті бардамен өңделген ерітінділер жіңішке тығыз фильтрациялық 
қабықтар құрады. ОД-3110% сұйық, 1÷5% құрғақ; 

- крахмал (жетілдірілген крахмал МК - 1). Су бергіштікті тиімді 
азайтады. ОД - 0,5+3% (құрғақ затқа ауысқанда); 

- карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ). Əр түрлі минерализациялы 
ерітінділердің субергіштігін төмендетеді, соның ішінде ингибирленген. ОД - 
1,8÷2,5%; 

- полиакриламид (ПАА) - гидролизделген (ГПАА): PC - 2 - 
минерализацияланбаған бұрғылау ерітіндісінің субергіштігін азайтады. ОД - 
0,2÷0,5%; РС - 4 – жоғары минерацияланған ерітінділер үшін жəне 
бұрғыланған жыныстар негізіндегі ерітінділер. ОД - 0,2÷0,5%; 

- гипан (жəне соған ұқсас К - 4 жəне К - 9). Тұщы жəне орта 
минарелизацияланған судың субергіштігін азайтады. ОД   0,5÷0,75% 
(Т≤100°С кезінде); 

- метас (жəне реагент М-14) бұлда гипан тəрізді. ОД - 0,2+1% тұщы 
ерітінділер үшін; 2-2,5% - тұзға қаныққан; 

- лакрис - 20. Тұщы жəне NaCI қаныққан ерітіндінің субергіштігін 
Т≤260-280°С кезінде азайтады. ОД - 0,1÷0,3%, тұзға қаныққандарда 1÷2%.  

Тұтқырлықты төмендеткіштер (сұйылтқыш) 
Қатты фазаның бөліктерінде күшті гидратты қабықша құрады, олардың 

белсенді аймақтарын блоктайды.  
Реагенттің біраз бөлігі субергіштікті азайтады жəне фильтрациялық 

қабық сапасына əсер етеді. 
Оларға жатады: 
- сульфит-спиртті барда (ССБ). ОД - 1÷3% тұщы ерітінділерде, 5÷6% 

орта минерализацияланғанда; 
- окзил. Бұрғыланған сазды жыныстардың əсерінен қоюланған 

ерітінділерді сұйылтады; əсіресе саз, гипс жəне ангидрит бар ерітінділерде 
тиімді. ОД - 0,2÷0,5% жəне 1,5÷2% субергіштіктің төмен мəнін ұстау үшін. 

- феррохромлигносульфонат (ФХЛС). Саз, тұз жəне температура 
əсерінен қоюланған ерітінділерді сұйылтады, орташа минерализацияланған 
ерітінділердің субергіштігін азайтады. ОД - 2÷3% ерітіндіні бірінші өңдеген 
кезде.  

Сазды жəне сазды жыныстардың гидраттану ингибиторлары  
Сазды жəне сазды жыныстардың гидраттануын ингибирлейді, 

жұтылумен күресу кезінде ерітінді құрылымының беріктігі мен тұтқырлығын 
арттыру үшін қолданылады. Оларға жатады: 

- натрий немесе калий силикаты (сұйық əйнек) Na;SiOi. ОД - 4÷5% (10% 
дейін барады); 

- кальций сульфаты CaSО4-2H2О (гипс). Гипсті ингибирленген 
ерітіндіні алу үшін арналған. ОД - 2% дейін; 

- хлорлы натрий NaCl. Тұзға қаныққан ерітінділерді дайындау жəне 
көпжылдық қатқан жыныстарды бұрғылау кезінде арналған. ОД-15% дейін; 
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- сұйытылған сульфит-спиртті барда (КССБ). Сұйытылған сульфит-
спиртті бардамен өңделген ерітінділер жіңішке тығыз фильтрациялық 
қабықтар құрады. ОД-3110% сұйық, 1÷5% құрғақ; 

- крахмал (жетілдірілген крахмал МК - 1). Су бергіштікті тиімді 
азайтады. ОД - 0,5+3% (құрғақ затқа ауысқанда); 

- карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ). Əр түрлі минерализациялы 
ерітінділердің субергіштігін төмендетеді, соның ішінде ингибирленген. ОД - 
1,8÷2,5%; 

- полиакриламид (ПАА) - гидролизделген (ГПАА): PC - 2 - 
минерализацияланбаған бұрғылау ерітіндісінің субергіштігін азайтады. ОД - 
0,2÷0,5%; РС - 4 – жоғары минерацияланған ерітінділер үшін жəне 
бұрғыланған жыныстар негізіндегі ерітінділер. ОД - 0,2÷0,5%; 

- гипан (жəне соған ұқсас К - 4 жəне К - 9). Тұщы жəне орта 
минарелизацияланған судың субергіштігін азайтады. ОД   0,5÷0,75% 
(Т≤100°С кезінде); 

- метас (жəне реагент М-14) бұлда гипан тəрізді. ОД - 0,2+1% тұщы 
ерітінділер үшін; 2-2,5% - тұзға қаныққан; 

- лакрис - 20. Тұщы жəне NaCI қаныққан ерітіндінің субергіштігін 
Т≤260-280°С кезінде азайтады. ОД - 0,1÷0,3%, тұзға қаныққандарда 1÷2%.  

Тұтқырлықты төмендеткіштер (сұйылтқыш) 
Қатты фазаның бөліктерінде күшті гидратты қабықша құрады, олардың 

белсенді аймақтарын блоктайды.  
Реагенттің біраз бөлігі субергіштікті азайтады жəне фильтрациялық 

қабық сапасына əсер етеді. 
Оларға жатады: 
- сульфит-спиртті барда (ССБ). ОД - 1÷3% тұщы ерітінділерде, 5÷6% 

орта минерализацияланғанда; 
- окзил. Бұрғыланған сазды жыныстардың əсерінен қоюланған 

ерітінділерді сұйылтады; əсіресе саз, гипс жəне ангидрит бар ерітінділерде 
тиімді. ОД - 0,2÷0,5% жəне 1,5÷2% субергіштіктің төмен мəнін ұстау үшін. 

- феррохромлигносульфонат (ФХЛС). Саз, тұз жəне температура 
əсерінен қоюланған ерітінділерді сұйылтады, орташа минерализацияланған 
ерітінділердің субергіштігін азайтады. ОД - 2÷3% ерітіндіні бірінші өңдеген 
кезде.  

Сазды жəне сазды жыныстардың гидраттану ингибиторлары  
Сазды жəне сазды жыныстардың гидраттануын ингибирлейді, 

жұтылумен күресу кезінде ерітінді құрылымының беріктігі мен тұтқырлығын 
арттыру үшін қолданылады. Оларға жатады: 

- натрий немесе калий силикаты (сұйық əйнек) Na;SiOi. ОД - 4÷5% (10% 
дейін барады); 

- кальций сульфаты CaSО4-2H2О (гипс). Гипсті ингибирленген 
ерітіндіні алу үшін арналған. ОД - 2% дейін; 
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дейін – сазды ерітіндінің коагуляциясын тудырады; 

- калий гидроксиді КОН. Ингибирленген калий ертінідісінің рН 
реттейді. ОД – NaOH ұқсас. 

Майлау қоспалары 
Бұрғылау аспабының тау жыныстарына үйкеліс клэффициентін 

азайтады; бұрғылау тізбегіне тіркелген айналу моментін төмендетеді; тау 
жынысын бұзатын аспаптың беріктігін арттырады; қысылу мүмкіндігін 
азайтады. Оларға жатады: 

- СМАД - 1. Сумен, тұщы жəне минерализацияланған NaCl немесе КС1 
ерітіндісімен рН<100.Д.-1÷4% жуу үшін бұрғылау кезінде қолдануға 
арналған.   

- сульфонол НП - 1. ОД - 0,2% в виде 1% сулы ерітінді түрінде. 
Эмульгаторлар 
Дірілге қарсы қасиетті эмульсиялы ерітіндіні алу үшін, сонымен қатар 

көмірсутекті негізді ерітіндіні алу үшін арналған. Оларға жатады: 
- эмульгирленген былғары паста (ЭКП). Эмультал, эмульсол орман 

химиялық ЭЛ - 4, эмульсол мұнайхимиялық ЭН - 4. ЭКГ, эмультал қоспасы 
ЭЛ - 4 бұрғылаудың механикалық жылдамдығын арттыруға жəне бұрғылау 
аспабының тұрақтылығына, үйкелу коэффициентінің төмендеуіне жəне 
нəтижесінде бұрғылау тізбегінің айналуына кететін қуатты азайтуға, 
энергетикалық шығынды қысқартуға əкеледі. ОД ЭКП - 0,5÷2% (бұрғылау 
аспабының айналу жиілігін арттырған сайын концентрация) эмультал - 
0,5÷1,5%; ЭЛ - 4 -0,5÷5%; ЭН-4- 1÷5%; 
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- гудронның сабындалған қоспасы ОСГ. ОД - 1÷2%; 
- морозол - 2. Көпжылдық қатқан жыныстарды - 7,4°С дейінгі 

температурада жоғары жылдамдықты алмазды бұрғылау кезінде тұзды (12% 
дейін) жəне кез келген қаттылықтағы суда эмульсия дайындалады. ОД - 
2÷5%. 

Термотұрақтандырғыш реагенттер (сілтілі металдың хроматтары 
жəне бихроматтары). Ерітіндінің қозғалмалылығын (сұйылуын) сақтау, 
жоғары түптік температура (100°С жоғары) кезінде қорғаушы реагенттердің 
тиімділігін арттырады. ОД - 0,05÷0,2%. 

Көбіктендіргіштер  
Жоғары активті заттар (ПАВ), аэрирленген бұрғылау ерітіндісін жəне 

көбік алу үшін қолданылады; бұрғылаудың механикалық жылдамдығын, 
бұрғылау тізбегі мен қашаудың тұрақтылығын арттырады, үйкеліс 
коэффициентін бірнеше есеге азайтады. Оларға жатады: ОП- 10 - ОД -
0,2÷0,3%; «Прогресс» - ОД - 0,1÷0,5%. 

Көбіксөндіргіш  
Бұрғылау ерітіндісін көбіктендіргіш реагенттермен өңдеу жəне əр түрлі 

тұздармен физико-химиялық əрекеттесу, газды жəне газсумұнайлы 
аймақтарды бұрғылауда ерітіндіге газдың енуі кезінде көбіктенуді ескертеді. 
Оларға жатады: соапсток жəне ПВ-1.О.Д. сəйкесінше 0,3÷0,5% жəне 
0,01÷0,03%.[5] 

 
2.1.6. Скважинаны жуу əдістері 
 
Скважиналарды жуу жəне жуу сұйықтарының басты міндеттері:  
1. Скважина түбіндегі тау жыныстарын талқандау жуу сұйықтарының 

айналу процесіндегі технологиялық міндеттерінің бірі. 
2. Скважиналарды жуу міндеттерінің ең негізгілерінің бірі скважина 

түбін бұрғыланылған тау жыныстары бөлшектерінен тазарту жəне оларды 
жер үстіне көтеріп шығару. Тау жыныстарының бұрғыланылған бөлшектері 
скважина түбінен қаншалықты тез тазартылса, бұрғы қашаулары да, 
соншалықты тиімді жұмыс істейді. Бұл міндеттің орындалу шарты скважина 
түбін бұрғыланылған тау жыныстары бөлшектерінен тазартудың екі жолы 
бар: 1) жуу сұйығының тығыздығы мен тұтқырлығын көтеру арқылы; 2) 
скважина түбіне жеткізілетін жуу сұйығының тұтыну мөлшерін өсіру 
арқылы. Мұның біріншісі тиімсіз, сондықтан екіншісі қолданылады. 
Бұрғыланылған  тау жыныстарының бөлшектері скважина түбінен көтерілген 
бойда, жер үстіне шығарылуы тиіс. Скважина оқпанында тұрған жағдайда, 
бұрғылау аспабын қажауы немесе оларға сальник оралып, ұсталынып, 
қысылып қалуы мүмкін. 

3. Тау жыныстары бөлшектерін ұстап тұру қабілеті. Бұл жуу 
сұйықтарының қажетті технологиялық сипаттамаларының  бірі. Бұл міндет 
жуу сұйықтарының статикалық ығысу кернеуі арқылы бағаланады. Ығысу 
кернеуінің мəні өскен сайын бөлшектер бір орында жақсы ұсталады. 
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Тау жыныстарының меншікті салмағы, жуу сұйықтарынан жоғары, 
сондықтан тау жыныстары бөлшектері төмен қарай құлауға тырысады, 
бөлшектер қоршаған сұйықта жанама кернеу пайда болады. 

 
     𝜏 = 𝐺

𝑆      (82) 
 
G – жуу сұйығындағы бөлшектердің салмағы; S – бөлшектер беттерінің 

ауданы. 
4. Қабат-скважина жүйесіне гидростатикалық қысым тепе-теңдігін 

түсіру. 
Бұрғылау процесінде скважина мен бұрғыланылған қабат, скважина-

қабат жүйесін құрайды. Жуу сұйығы скважина қабырғасына қысым түсіреді. 
Қабаттағы сұйық немесе газ скважина қабырғасына қабат жағынан қысым 
түсіреді. Бұрғылау барысында қабат қысымы скважина шегінде міндетті 
түрде теңгерілуі тиіс. Олай болмаған жағдайда қабат сұйығы немесе газ 
атқылап, апат жағдайлары болуы мүмкін. 

Қабат қысымын ұңғы шегінде екі тəсілмен теңгеруге болады. 
Скважина ішіндегі жуу сұйығы бағанының салмағымен немесе 

скважина сағасында кері қысым түсіру арқылы. 
5. Скважина қабырғасын опырылып құлаудан сақтандыру. 
Скважина қабырғасының тұрақтылығын қамтамасыз етуші бірінші 

жəне негізгі міндет. Ол бұрғылау  сұйығының скважина қабырғасына 
түсіретін қысымы. Екіншісі – бос тау жыныстары құрайтын скважина 
қабырғасын жуу сұйығымен қатайту. Үшіншісі – су суспензиясының 
мөлшері. 

6. Бұрғы қашауын, бұрғылау құбырларын, гидравликалық 
қондырғыларды салқындату-жуу сұйығының қарапайым жəне тиімді 
міндеттерінің бірі. 

7. Майлау қасиеті. 
Скважинаны бұрғылау кезінде жуу сұйығы тұйық гидравликалық 

контурда болуы керек.  
Гидравликалық контурдың түріне қарай скважинаны жуу екі топқа 

бөлінеді: 
1) ерітіндінің жер бетіне шығу жүйесі  
2) скважинаның өз ішінде айналуы 
Ерітіндінің жер бетіне шығу жүйесі сұйықтың жүру жолына 

байланысты тура, кері жəне аралас болып келеді. (Сур.34) 
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а – тура, яғни сұйық бұрғылау тізбегі арқылы ұңғыға беріліп, құбыр 

сыртындағы кеңістікпен кейін шығады 
б – кері, яғни, сұйық құбыр сыртындағы кеңістік арқылы ұңғыға 

беріліп, бұрғылау тізбегі арқылы шығады 
в-г - аралас – тура да кері де айналыстың белгілері бар. Бұл процесс 

құбырлар тізбегіне эрлифт жалғағышын жалғау арқылы іске асырылады. 
Эрлифтке дейін тура əдіспен, эрлифтен кейін кері əдіспен, онан соң қайтадан 
сұйық эрлифке кіріп тура əдіспен жүреді 

 
Сурет 34 - Скважинаны жуу əдістері 

 
2.1.7. Скважинаны жуу сораптарының сипаттамасы 
 
Бұрғылау сорабы – қондырғының құрамында кем дегенде саны екеу 

болады, қондырғы мен ерітінді даярлайтын ыдыстардың ортасында, жерде 
орналасқан. (Сур.35,36) 

Мақсаты – ұңғыны реттелетін үлкен қысымды жуу немесе бұрғылау 
ертіндісімен жəне басқа сұйықтармен қамтамасыз ету.  
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а – тура, яғни сұйық бұрғылау тізбегі арқылы ұңғыға беріліп, құбыр 

сыртындағы кеңістікпен кейін шығады 
б – кері, яғни, сұйық құбыр сыртындағы кеңістік арқылы ұңғыға 

беріліп, бұрғылау тізбегі арқылы шығады 
в-г - аралас – тура да кері де айналыстың белгілері бар. Бұл процесс 

құбырлар тізбегіне эрлифт жалғағышын жалғау арқылы іске асырылады. 
Эрлифтке дейін тура əдіспен, эрлифтен кейін кері əдіспен, онан соң қайтадан 
сұйық эрлифке кіріп тура əдіспен жүреді 

 
Сурет 34 - Скважинаны жуу əдістері 

 
2.1.7. Скважинаны жуу сораптарының сипаттамасы 
 
Бұрғылау сорабы – қондырғының құрамында кем дегенде саны екеу 

болады, қондырғы мен ерітінді даярлайтын ыдыстардың ортасында, жерде 
орналасқан. (Сур.35,36) 

Мақсаты – ұңғыны реттелетін үлкен қысымды жуу немесе бұрғылау 
ертіндісімен жəне басқа сұйықтармен қамтамасыз ету.  

 

 
Сурет 35 – Бұрғылау сорабы 

 
Бұрғылау сорабының қызметі: 

 жуу сұйығын ұңғыға құю (сол арқылы шламды жер бетіне 
шығарады, ұңғыда гидродинамикалық қысымды реттейді, жəне т.б.)  

 жынысбұзғыш аспаптарды суытады, əрі майлайды  
 жерасты двигателдерін іске қосады  

 
1 - сору коллекторы 
2,4 - сору, айдау клапандары 
3 - клапан қорабының қақпағы 
5 - айдау коллекторы 
6 – втулка 
7 – шток 
8 – хомут 
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9 –контршток 
10 – пользун 
11 – шатун 
12 – станина 
13 – трансмиссиялық вал 
14 - түпкілікті вал 
15 - компенсатор 

 
Сурет 36 - Бұрғылау сорабы 

 
Бұрғылау сорабының жұмысы өте жауапты, сондықтан оған қойылатын 

талаптар да жоғары: 
 ұңғыны тиімді жуу мақсатында сұйықтың қысымын реттеп отыру;  
 сораптың қуаты ұңғыны жууға не жерасты двигателін айналдыруға 

жеткілікті болуы;  
 сораптың түрлі сұйықтармен ( абразивті,тотқа қарсы, май араласқан 

жəне т.б.) жұмыс істей алу қабілеті;  
 сораптың жуу сұйығымен тікелей араласатын бөлшектерінің төзімді, 

ұзақ мерзімге шыдамды болуы керек, ал кей жағдайда олар істен шығып 
жатса оны айырбастаудың оңайлығы;  

 сорап деталдарінің не бөлшектерінің техникалық күтім жасауға 
немесе жөндеуге ыңғайлы болуы;  

 сорапты іске қосатын бөлігіне жуу сұйығының өтіп кетпеуі;  
 сорапты ұзақ қашықтыққа тасымалдауға, кейде сүйреуге ыңғайлы 

болуы  
Бұрғылау сораптарын дайындау барысында шартты ГОСТ-пен 

бекітіледі. Бұрғылау сораптары əртүрлі ауа райы жағдайларында ауа 
температурасы ±50ºС дейін жəне бұрғылау ерітіндісінің -1º тан 80ºС-қа 
дейінгі температураларда пайдаланылады. Əдетте ерітінді тығыздығы 1100-
1300 кг/м³ дейін жоғарылайды. 

Бұрғылау ерітіндісі қазылған жыныстармен ластанады жəне 2%-ке 
дейін абразивті бөлшектер, құм, ауырлататын қоспалары болады. Оның 
құрамында əртүрлі химиялық реагенттер известь, каустикалық сода, азғана 
көлемде дубильді қышқылдар болуы мүмкін. Бір скважинанын бұрғылау 
процесінде ерітінді сапасы өзгеруі мүмкін.  

Сораптың өздігінен сорушы жəне 2м биіктікке дейін жұмыс жасау 
қабілеті болу керек. Сораптың жұмыс жасау уақыты 30 минуттан 200 сағат 
жəне одан жоғары өзгереді.  

Терең бұрғылауда қуаттылығы 100, 235, 375, 475, 600, 750, 950 жəне 
1600 кВт поршенді сораптар қолданады. 

Сораптың конструкциясы электрқозғалтқыш жетегі жəне дизельге 
қолайланған. Əрбір бұрғылау қондырғылары типі үшін сораптар анықталған 
қуаттылығы, берілісі жəне қысымы болуы керек. 

Жұмыс мерзімі орташа сағаты:  
• поршеньде 100-200,  
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9 –контршток 
10 – пользун 
11 – шатун 
12 – станина 
13 – трансмиссиялық вал 
14 - түпкілікті вал 
15 - компенсатор 

 
Сурет 36 - Бұрғылау сорабы 

 
Бұрғылау сорабының жұмысы өте жауапты, сондықтан оған қойылатын 

талаптар да жоғары: 
 ұңғыны тиімді жуу мақсатында сұйықтың қысымын реттеп отыру;  
 сораптың қуаты ұңғыны жууға не жерасты двигателін айналдыруға 

жеткілікті болуы;  
 сораптың түрлі сұйықтармен ( абразивті,тотқа қарсы, май араласқан 

жəне т.б.) жұмыс істей алу қабілеті;  
 сораптың жуу сұйығымен тікелей араласатын бөлшектерінің төзімді, 

ұзақ мерзімге шыдамды болуы керек, ал кей жағдайда олар істен шығып 
жатса оны айырбастаудың оңайлығы;  

 сорап деталдарінің не бөлшектерінің техникалық күтім жасауға 
немесе жөндеуге ыңғайлы болуы;  

 сорапты іске қосатын бөлігіне жуу сұйығының өтіп кетпеуі;  
 сорапты ұзақ қашықтыққа тасымалдауға, кейде сүйреуге ыңғайлы 

болуы  
Бұрғылау сораптарын дайындау барысында шартты ГОСТ-пен 

бекітіледі. Бұрғылау сораптары əртүрлі ауа райы жағдайларында ауа 
температурасы ±50ºС дейін жəне бұрғылау ерітіндісінің -1º тан 80ºС-қа 
дейінгі температураларда пайдаланылады. Əдетте ерітінді тығыздығы 1100-
1300 кг/м³ дейін жоғарылайды. 

Бұрғылау ерітіндісі қазылған жыныстармен ластанады жəне 2%-ке 
дейін абразивті бөлшектер, құм, ауырлататын қоспалары болады. Оның 
құрамында əртүрлі химиялық реагенттер известь, каустикалық сода, азғана 
көлемде дубильді қышқылдар болуы мүмкін. Бір скважинанын бұрғылау 
процесінде ерітінді сапасы өзгеруі мүмкін.  

Сораптың өздігінен сорушы жəне 2м биіктікке дейін жұмыс жасау 
қабілеті болу керек. Сораптың жұмыс жасау уақыты 30 минуттан 200 сағат 
жəне одан жоғары өзгереді.  

Терең бұрғылауда қуаттылығы 100, 235, 375, 475, 600, 750, 950 жəне 
1600 кВт поршенді сораптар қолданады. 

Сораптың конструкциясы электрқозғалтқыш жетегі жəне дизельге 
қолайланған. Əрбір бұрғылау қондырғылары типі үшін сораптар анықталған 
қуаттылығы, берілісі жəне қысымы болуы керек. 

Жұмыс мерзімі орташа сағаты:  
• поршеньде 100-200,  

 

• штокта 150-220,  
• цилиндрлі төлкеде 200-300,  
• клапандарда 300-400,  
Бұрғылауда 3 поршенді бір əрекетті жəне 2 поршенді қос əрекетті 

сораптар қолданылады. [2] 
 
2.1.8. Бұрғылау ерітіндісінің қуаты мен жіберілуін есептеу 
 
1. Кондуктор үшін бұрғылау ерітіндісінің  шығымын  анықтау    
 
Берілгені: 
- бұрғылау жылдамдығы 407 ай/мин; 
- бұрғылау құбырының диаметрі Dc=140 мм; 
- қашау диаметрі Dқ=393,4 мм; 
- жуу сұйығының  жылдамдығы ν = 1 м/с; 
- ерітінді тығыздығы  1210 кг/м3. 
 
1 м қазу үшін  керек сазды ерітінді мөлшері  
 
𝑄 = 0,785 ∙ 103(𝐷𝐾2 − 𝐷𝑐2) ∙ 𝑣 = 0,785 ∙ 103(0,3942 − 0,1402) ∙ 1,0

= 0,0106м/с 
 
Кондуктор үшін сазды ерітіндінің  көлемі  

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝛼 = 106,47 ∙ 200 = 212,9м3 
 
2. Аралық тізбек үшін  бұрғылау ерітіндісінің  шығымын анықтау.  
 
Берілгені: 
- бұрғылау жылдамдығы  407 ай/мин 
- бұрғылау құбырының  диаметрі Dс=  140 мм 
- қашау диаметрі   Dқ = 266,9 мм 
 
𝑉 = 𝑄785 ∙ 103 = �𝐷қ2 − 𝐷𝑐2� ∙ 𝛿 = 0,785 ∙ 103(0,2692 − 0,1402) ∙ 1,0

= 4,176 м3/с 
 
сазды ерітіндінің көлемі 
 

𝑉 = 𝑄 ∙ 4 = 41,76 ∙ 1600 = 668м3 
 
3. 1800-3500 м аралығында  пайдалану тізбегі  үшін  бұрғылау  

ерітіндісінің  шығымын  анықтау.  
 
Берілгені: 
- бұрғылау жылдамдығы 307 м/ай 
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- бұрғылау  құбырының  диаметрі  
Dс=  114 мм                  Dқ=  190 мм 
- қашау диаметрі 
 
𝑉 = 𝑄785 ∙ 103 = �𝐷қ2 − 𝐷𝑐2� ∙ 𝑣 = 0,785 ∙ 103(0,1902 − 0,1142) ∙ 1,0

= 1.821 м3/с 
 
сазды ерітіндінің  шығымы  
 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝐿 = 1,821 ∙ 1700 = 309м3 
 
8000 м – 3500 метрге дейінгі  аралыққа  кеткен  саз көлемін  

анықтаймыз. 
-  Техникалық су тығыздығы     Sқ = 1070 кг/м3 
-  саз тығыздығы     Sсаз = 220 кг/м3   
-  ылғалдылығы     n =  10 % 
 
1 м3 бұрғылау ерітіндісін тағайындауға  көлемі  
  

 сазnSnксаз
тобсаз

сазq





1
..




   
(12)
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2200310,01,0310110702200
107012302200 









сазq  кг/м3 

309 м3 ерітінді дайындау үшін саз көлемін анықтау 
 

кгсазqVсазq 55311179309'309   

 
2.  Ұңғыманы бұрғылауға  қажет су көлемін анықтау. 
а) 0-ден 800 м дейін  қазу үшін  су көлемін  анықтау 
 
Берілгені:  
- су тығыздығы    Sсаз = 2800 кг/м3   
- жуу сұйығының көлемі  Vж.с.= 212,9 
 

тSсазS
сбSсазS

сбVсуV



 ..

..
   (13)

 

0,190
10702800
126028009,212 


суV   м3 
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- бұрғылау  құбырының  диаметрі  
Dс=  114 мм                  Dқ=  190 мм 
- қашау диаметрі 
 
𝑉 = 𝑄785 ∙ 103 = �𝐷қ2 − 𝐷𝑐2� ∙ 𝑣 = 0,785 ∙ 103(0,1902 − 0,1142) ∙ 1,0

= 1.821 м3/с 
 
сазды ерітіндінің  шығымы  
 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝐿 = 1,821 ∙ 1700 = 309м3 
 
8000 м – 3500 метрге дейінгі  аралыққа  кеткен  саз көлемін  

анықтаймыз. 
-  Техникалық су тығыздығы     Sқ = 1070 кг/м3 
-  саз тығыздығы     Sсаз = 220 кг/м3   
-  ылғалдылығы     n =  10 % 
 
1 м3 бұрғылау ерітіндісін тағайындауға  көлемі  
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309 м3 ерітінді дайындау үшін саз көлемін анықтау 
 

кгсазqVсазq 55311179309'309   

 
2.  Ұңғыманы бұрғылауға  қажет су көлемін анықтау. 
а) 0-ден 800 м дейін  қазу үшін  су көлемін  анықтау 
 
Берілгені:  
- су тығыздығы    Sсаз = 2800 кг/м3   
- жуу сұйығының көлемі  Vж.с.= 212,9 
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0,190
10702800
126028009,212 


суV   м3 

 

 

б)  800 м-ден 1800 м дейін  бұрғылау үшін  керек  су көлемін  анықтау. 
Берілгені:  
- бұрғылау  ерітіндісінің  көлемі  
 
Vб.е.= 668 м3 
 

595
10702800
12602800668 


суV   м3 

 
в)  1800 м-ден  жобалық  тереңдікке бұрғылау үшін  керек су көлемін  

анықтау. 
Берілгені: 
- Саз тығыздығы      Sсаз = 2800 кг/м3   
- Техникалық су тығыздығы   Sт = 1070 кг/м3   
- Сазды ерітіндінің көлемі     Vсаз.= 309 м3 
 

2,265
10702200
12302200309 


суV   м3 

 
Жобаланған тереңдікке дейін бұрғылау үшін керек жалпы  су көлемі  
 

2,10502,265595190  пай
сVар

сVкон
сVсуV  м3 

 
3.  Жобаланған  тереңдікке  дейін бұрғылау үшін, сазды  ерітіндіні  

өңдеуге қажет  химиялық  реагент  шығымын  есептеу. 
а)   0-ден 1800 м-ге  дейін  бұрғылау  үшін  сазды  ерітіндіні  өңдеуге  

қажет  химиялық  реагент  шығымын  есептеу. 
 

9,8806689,212  ар
сVкон

сазVорт
сазV  м3 

 
1 м3 сазды  ерітіндіні  дайындауға  қажет химиялық реагент мөлшері: 
k  -  шығым  коэффициенті 
1.  крахмал    k = 0,005;    880,9·0,005 = 4400 кг 
2.  КМЦ   k = 0,04;      880,9·0,04 = 35 800 кг 
3.  мұнай    k = 0,05;      880,9·0,05 = 4400 кг 
4.  техникалық тұз k = 0,035;    880,9·0,035 = 3900 кг 
 
б)  0-800 м-ге дейін  кондуктор үшін 
1.  крахмал     212,9·0,005 = 106 кг 
2.  КМЦ    212,9·0,04 = 8500 кг 
3.  мұнай     212,9·0,05 = 8500 кг 
4.  техникалық тұз  212,9·0,035 = 7500 кг 
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в)   1800-3500 м-ге дейін пайдалану тізбегі үшін 
1.  крахмал    309·0,005 = 1500 кг 
2.  КМЦ   309·0,04 = 12 400 кг 
3.  мұнай    309·0,05 = 15 500 кг 
4.  техникалық тұз 309·0,035 = 10810 кг 
5.  графит    309·0,001 = 300 кг 
6.  МАС   309·0,0001= 30 кг 
7.  Фармалин  309·0,0005 = 150 кг. [3] 
 
2.2. Қиыншылықтар мен апаттарды ескерту жəне жою 
 
2.2.1. Қиыншылықтар мен апаттардың бірінші белгілері жəне 

мүмкін аймақтары 
 
Ұңғыдағы қиыншылықтар дегеніміз - жағдайдың өзгеруіне байланысты 

ұңғыны үңгудың мүмкіндігінің азайуы. Неғұрлым жиі кездесетін қиындық  
түрлері; ұңғы қабырғасының бұзылуы, бұрғылау (жуу сұйығының) 
ерітіндісінің, тампонажды ертіндінің сіңіп кетуі, жерасты флюйдтерінің 
пайда болуы, бұрғылау тізбегі мен кигізбе құбырлар тізбегінің ұңғыда 
қысылып қалуы.  

Ұңғы  қабырғасының  бұзылуы 
Соңғы кездердегі зерттеулер қорытындысы, əрі көп жылғы тəжірибе 

негізінде ұңғы қабырғасының бұзылуының негізгі түрлерін бөлуге мүмкіндік 
болып отыр: 

- ұңғы қабырғасының опырылуы 
- жыныстардың ісінуінен қабырғының тарылуы 
- жыныстың сырғуынан ұңғы стволының жартылай не толық жабылып 

қалуы 
- стволдың қисайған тұстарында желобтардың пайда болуы 
- тұздың еруінен пайда болған каверналар 
- көпжылғы  мұздардың еруінен пайда болған теңсіздік 
Опырылуды ескерту жəне жоюдың негізгі шарты: 
1. Опырылуы кездесетін қабаттарды минималды су бөлетін жəне 

максималды тығыздығы бар бұрғылау ерітіндісімен бұрғылау керек. 
2. Жұмыс бабын дұрыстап ұйымдастыру керек 
3. Келесі шарттар орындалуы керек: 
а) скважиналарды жағдай болғанша кішкене диаметрлермен бұрғылау 

керек. 
б) алдыңғы тізбектің башмагынан (төменгі бөлігінен) келесі тізбектің 

башмагына дейінгі аралықты бір өлшемді қашаулармен бұрғылау керек. 
в) құбыр сыртының кеңістігіндегі көтерілу ағыс жылдамдығы 1,5 м/с 

дан аз болмауы керек. 
г) скважина түбіне бұрғылау тізбегін бір қалыпты түсіру керек. 
д) бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын бір қалыпты сақтау қажет 
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в)   1800-3500 м-ге дейін пайдалану тізбегі үшін 
1.  крахмал    309·0,005 = 1500 кг 
2.  КМЦ   309·0,04 = 12 400 кг 
3.  мұнай    309·0,05 = 15 500 кг 
4.  техникалық тұз 309·0,035 = 10810 кг 
5.  графит    309·0,001 = 300 кг 
6.  МАС   309·0,0001= 30 кг 
7.  Фармалин  309·0,0005 = 150 кг. [3] 
 
2.2. Қиыншылықтар мен апаттарды ескерту жəне жою 
 
2.2.1. Қиыншылықтар мен апаттардың бірінші белгілері жəне 

мүмкін аймақтары 
 
Ұңғыдағы қиыншылықтар дегеніміз - жағдайдың өзгеруіне байланысты 

ұңғыны үңгудың мүмкіндігінің азайуы. Неғұрлым жиі кездесетін қиындық  
түрлері; ұңғы қабырғасының бұзылуы, бұрғылау (жуу сұйығының) 
ерітіндісінің, тампонажды ертіндінің сіңіп кетуі, жерасты флюйдтерінің 
пайда болуы, бұрғылау тізбегі мен кигізбе құбырлар тізбегінің ұңғыда 
қысылып қалуы.  

Ұңғы  қабырғасының  бұзылуы 
Соңғы кездердегі зерттеулер қорытындысы, əрі көп жылғы тəжірибе 

негізінде ұңғы қабырғасының бұзылуының негізгі түрлерін бөлуге мүмкіндік 
болып отыр: 

- ұңғы қабырғасының опырылуы 
- жыныстардың ісінуінен қабырғының тарылуы 
- жыныстың сырғуынан ұңғы стволының жартылай не толық жабылып 

қалуы 
- стволдың қисайған тұстарында желобтардың пайда болуы 
- тұздың еруінен пайда болған каверналар 
- көпжылғы  мұздардың еруінен пайда болған теңсіздік 
Опырылуды ескерту жəне жоюдың негізгі шарты: 
1. Опырылуы кездесетін қабаттарды минималды су бөлетін жəне 

максималды тығыздығы бар бұрғылау ерітіндісімен бұрғылау керек. 
2. Жұмыс бабын дұрыстап ұйымдастыру керек 
3. Келесі шарттар орындалуы керек: 
а) скважиналарды жағдай болғанша кішкене диаметрлермен бұрғылау 

керек. 
б) алдыңғы тізбектің башмагынан (төменгі бөлігінен) келесі тізбектің 

башмагына дейінгі аралықты бір өлшемді қашаулармен бұрғылау керек. 
в) құбыр сыртының кеңістігіндегі көтерілу ағыс жылдамдығы 1,5 м/с 

дан аз болмауы керек. 
г) скважина түбіне бұрғылау тізбегін бір қалыпты түсіру керек. 
д) бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын бір қалыпты сақтау қажет 

 

е) бұрғылау тізбегін көтерер алдында бұрғылау ерітіндісін 
ауырландырып, оның тығыздығын керекті мөлшерге дейін көтеру керек 
(Егер бұрғылау процессі кезінде тығыздық түсіп кетсе) 

ж) бұрғылау тізбегін көп уақытқа дейін қозғалыссыз қоюға болмайды. 
Қабару балшықты тығыздалған балшықты жəне кейбір жағдайда 

аргелитті (егер құрамында монтмораланит минералы көп болса) жыныстарда 
өткенде пайда болады. 

Бұрғылау ерітіндісінің əсерінен жəне оның су бөлінуінен балшық, 
тығыз балшық жəне аргелиттер қабарады, скважина оқпаны кішірейеді, бұл 
бұрғылау аспаптарын көтеріп созу, опырылу, скважина түбіне жетпеу жəне 
қысып қалуға əкеледі. 

Қабаруды ескерту жəне жоюдың негізгі шарттары:  
1) Оқпанның кішірейген аралығын бұрғылау ерітіндісінің су бөлуі 

құрамында шектелген, ығысудың кернеуін ұлғайтатын қабілеті бар химиялық 
заттар қосылған ауырландырылған бұрғылау ерітіндісімен жуу керек. 

2) Жұмыс бабын мұқият ұйымдастыру керек 
3) 1-ші пунктегі бұрғылау ерітіндісімен жасалғаннан кейін, осы 

бұрғылау ерітіндісі скважинаны толтырып, біршама уақыт күту керек. Бұл 
физико-химиялық процестің жүруі үшін қажет. 

4) Опырылудағы сияқты келесі ескерту жəне жоюдың шарттары 
орындалуы керек.(б,в,г,д,е,ж) 

Жылжымалық жоғары созылымды жыныстарды (балшық, балшықты 
тақта тасты, құмтасты балшықты, аргелитті, ингедритті жəне тұзды 
жыныстарда) өткенде пайда болады. 

Бұл тау жыныстарының пайда болатын қысымдардың əсерін уақыт 
өткен сайын диформацияланатын қасиеттер болады, былай айтқанда 
жылжып скважина оқпанына басыла кіруі. Скважина тереңдеуімен жəне 
температураның көтерілуіне байланысты жыныстардың жылжымалығы 
көтеріледі. 

Жылжымалыққа тəн белгілері: 
Көтеріп созу, бұрғылау тізбегінің отырылуы жəне скважина түбіне 

жетпеуіне əкеледі. Кей кезде бұрғылау жəне кигізбе тізбектің қысылып 
қалуына жəне жаншылуына əкеледі. 

Жылжымалықты ескерту жəне жоюдың негізгі шарттары: 
1. Жылжымалық қасиеті бар жыныстарды бұрғылағанда 

ауырландырылған бұрғылау ерітіндісін қолдану керек. 
2. Жұмыс бабын мұқият ұйымдастыру керек 
3. Бұрғылау кезінде скважинаның қисаюын жоққа əкелетіндей 

бұрғылау тізбегінің құрылымын қолдану керек. 
4. кигізбе тізбегін цементтеу кезінде жылжымалық қасиеті бар 

жыныстардан 50- 100м биіктікке цемент ерітіндісін көтеру керек. 
5. Скважинаны кигізбе тізбектермен бекіту кезінде жылжымалық 

қасиеті бар жыныстарға қарсы, кигізбе тізбектерін жаншылуға əкелмеу үшін, 
қалың қабырғалы құбырларды қоюға тырысу керек. Науа өте қатты 
жыныстан басқа қатты жыныстардан өткенде пайда болады. 
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Науаның пайда болуының негізгі себептері:Скважина оқпанында 
қисаю бұрышының үлкеюі. Бұрғылау құбырының тау жынысымен үлкен 
қарым қатынасты болуы. 

Науа көбінесе қисайған жəне көлбеу бағытталған скважиналарды 
жүргізгенде пайда болады. 

Науаның пайда болуының тəн белгілері:Бұрғылау жəне кигізбе 
құбырының отырылуы, көтеріп созылуы, қысылуы жəне сыналуы (егер 
бұрғылау құбырының диаметрі науаның енінен 1,14 – 1,2 есе артық болса). 

Науаның пайда болуының ескерту жəне жоюдың негізгі шарттары: 
1) Бұрғылау кезінде скважинаның қисаюын жоққа əкелетіндей 

бұрғылау тізбегінің құрамдылығын қолдану керек (азимуттық өзгерісті 
болғызбау керек) 

2) Қашау жүруінің максималдығына тырысу. 
3) Тығыздалған балшықты аргелитті, балшықты тақта тасты өткенде 

науаның пайда болуы опырылуды (төгілуді) əкеледі, сондықтан опырылу 
(төгілу) кезіндегі шарттарды орындау керек. 

4) Құбырлар тізбегін қатты сыналуға əкелмеу үшін оны төменгі 
жылдамдықпен көтеру керек. 

5) Сынау кезінде құбырды төмен қарай сілку керек. 
Еру. Еру тұзды жыныстарды өткенде пайда болады. Тұзды 

жыныстардан тұратын скважиналардың қабырғалары бұрғылау 
сұйықтарының əсерінен ери бастайды. Тұзды жыныстардың ерілуінің тəн 
белгілі қуысты үдеуі, ал кейбір жағдайларда скважина оқпанының жоғалуы. 

Бір тектес жыныстардан құралған скважина қабырғаларының 
тұрақтылығын (еру қабілетіне қарай) тек қана бұрғылау ерітіндісі түгелдей 
тұзбен қандырылғанда жетеді. Бұрғылау ерітіндісінің құрамындағы тұз 
скважина қабырғасындағы тұздармен қасиеттері бірдей болуы керек. 

Бұрғылау ерітіндісінің, тампонажды ертіндінің  сіңіп кетуін 
ескерту жəне  болдырмау 

Бұрғылау ерітіндісінің сіңіп кетуі – бұл бұрғылау кезінде бұрғылау 
ерітіндісінің айналысының толық не жартылай жойылуы - деген сөз. Сіңіп 
кетудің негізгі себептері: 

- гидростатикалық қысымның көлемі жерасты қысымынан көп болған 
жағдайда 

- сіңу қабатының мінездемесіне байланысты. 
- тампонажды ертіндіні ұңғы ернеуіне жеткізбеу 
 Сіңіп кетуге əсер ететін  факторлар: 
 1.  Геологиялық факторлар – сіңу жүретін қабаттың түрі, оның қуаты 

мен орналасу тереңдігі, жыныстың сұйықпен бөлуге қарсылығы, қабаттағы 
қысым мен оның мінездемесі, жəне басқа қиындықтар (опырылу, газ-мұнай-
су шығу, жерасты суы т.б.) 

2.  Технологиялық факторлар – ұңғыға берілетін ерітіндінің сапасы мен 
саны, бұрғылау түрі, көтеріп-түсіру операцияларының жылдамдығы. Осы 
топқа қосымша жататындар – бұрғылау процесінің ұйымдастырылуы  жəне  
техникалық жабдықтануы.  
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Науаның пайда болуының негізгі себептері:Скважина оқпанында 
қисаю бұрышының үлкеюі. Бұрғылау құбырының тау жынысымен үлкен 
қарым қатынасты болуы. 

Науа көбінесе қисайған жəне көлбеу бағытталған скважиналарды 
жүргізгенде пайда болады. 

Науаның пайда болуының тəн белгілері:Бұрғылау жəне кигізбе 
құбырының отырылуы, көтеріп созылуы, қысылуы жəне сыналуы (егер 
бұрғылау құбырының диаметрі науаның енінен 1,14 – 1,2 есе артық болса). 

Науаның пайда болуының ескерту жəне жоюдың негізгі шарттары: 
1) Бұрғылау кезінде скважинаның қисаюын жоққа əкелетіндей 

бұрғылау тізбегінің құрамдылығын қолдану керек (азимуттық өзгерісті 
болғызбау керек) 

2) Қашау жүруінің максималдығына тырысу. 
3) Тығыздалған балшықты аргелитті, балшықты тақта тасты өткенде 

науаның пайда болуы опырылуды (төгілуді) əкеледі, сондықтан опырылу 
(төгілу) кезіндегі шарттарды орындау керек. 

4) Құбырлар тізбегін қатты сыналуға əкелмеу үшін оны төменгі 
жылдамдықпен көтеру керек. 

5) Сынау кезінде құбырды төмен қарай сілку керек. 
Еру. Еру тұзды жыныстарды өткенде пайда болады. Тұзды 

жыныстардан тұратын скважиналардың қабырғалары бұрғылау 
сұйықтарының əсерінен ери бастайды. Тұзды жыныстардың ерілуінің тəн 
белгілі қуысты үдеуі, ал кейбір жағдайларда скважина оқпанының жоғалуы. 

Бір тектес жыныстардан құралған скважина қабырғаларының 
тұрақтылығын (еру қабілетіне қарай) тек қана бұрғылау ерітіндісі түгелдей 
тұзбен қандырылғанда жетеді. Бұрғылау ерітіндісінің құрамындағы тұз 
скважина қабырғасындағы тұздармен қасиеттері бірдей болуы керек. 

Бұрғылау ерітіндісінің, тампонажды ертіндінің  сіңіп кетуін 
ескерту жəне  болдырмау 

Бұрғылау ерітіндісінің сіңіп кетуі – бұл бұрғылау кезінде бұрғылау 
ерітіндісінің айналысының толық не жартылай жойылуы - деген сөз. Сіңіп 
кетудің негізгі себептері: 

- гидростатикалық қысымның көлемі жерасты қысымынан көп болған 
жағдайда 

- сіңу қабатының мінездемесіне байланысты. 
- тампонажды ертіндіні ұңғы ернеуіне жеткізбеу 
 Сіңіп кетуге əсер ететін  факторлар: 
 1.  Геологиялық факторлар – сіңу жүретін қабаттың түрі, оның қуаты 

мен орналасу тереңдігі, жыныстың сұйықпен бөлуге қарсылығы, қабаттағы 
қысым мен оның мінездемесі, жəне басқа қиындықтар (опырылу, газ-мұнай-
су шығу, жерасты суы т.б.) 

2.  Технологиялық факторлар – ұңғыға берілетін ерітіндінің сапасы мен 
саны, бұрғылау түрі, көтеріп-түсіру операцияларының жылдамдығы. Осы 
топқа қосымша жататындар – бұрғылау процесінің ұйымдастырылуы  жəне  
техникалық жабдықтануы.  

 

Сіңіп кетуді ескерту жəне болдырмау. Осы күнгі əдістерде төмендегі 
бағыттар ерекшеленеді; ұңғы қабырғасына түсетін гидростатикалық жəне 
гидродинамикалық қысымдарды азайту; қабаттарды түрлі ерітінділермен 
тығындау; ерітіндіні шығармай, артынша кигізбе құбырды түсіру. Сіңу  үш 
категорияға бөлінеді; аз жиілікпен (10-15м/сағ), орта жиілікпен (40-60 м³/сағ), 
жоғарғы жиілікті (60м³/сағ.жоғары). 

Кіші жəне орта үдеулі жұтылудың жою қасиеттерін қарап өтейік. 
Жұтылу арналарын тығындаудың бірден-бір түрі – жұтылу қабаттарына 
құрылымды тиксотропты ерітінді айдау керек. Ол уақыт өтуіне байланысты 
жұтылу қабаттарында қатаң құрылымды тор туғызады. Жұтылу арналарын 
тығындау үшін қолданылатын цементтеу ерітінділері келесі талаптарға 
жауап беру керек. 

1. Жеткілікті түрде құрылымды болу керек. 
2. Қажетті ұстау жəне қатаю уақыты болу керек. 
Бұл талаптарға гельцементтер (балшық ерітіндісінен жасалған 

цементтеу пасталары), арнайы ерітінділер жəне жылдам ұстайтын қоспалар 
жауап береді. Цементтеу ерітінділерінің ұстау уақыты жылдамдатқыш – 
реагенттерді қосу арқылы реттеледі. (Сұйық шөлмек, хлорланған кальций, 
кальцилендрген сода).бұрғылау ерітінділерінің жұтылуымен күресу үшін кең 
түрде пакерлер қолданылады. Олар құбыр сыртының кеңістігін 
саңылаусыздандыру үшін, бөлшектеу үшін жəне мынадай мақсаттар үшін 
пайдаланылады: 

а) Шегендеу қоспаларының араласуын болдырмау.  
б) Ұстау уақыты үлкен емес жылдам ұстайтын қоспалар қолданылады. 
в) Жұтылу арналарына шегендеу қоспаларын айдау. 
г) Скважина оқпанын сығымдау арқылы сұйықтарды жұтатын 

қабаттардың орналасуын анықтау. 
Бұрғылау ерітіндісінің жұтылу аймақтарын жеклендіру үшін 

қолданылатын пакерлер екі түрге бөлінеді. 
1. Көп рет қолданатын пакерлер (жұмыс жасау əрекетіне қарай 

гидравлика-механикалық, гидравликалық, механикалық болып бөлінеді). 
2. Бір рет қолданылатын пакерлер. 
Бұрғылау ерітіндісін шығармай бұрғылау жоғары үдеулі жұтылу 

кезінде бұрғылауға болады. Үлкен жарықтық қуысты пайда қылатын жоғары 
қарқынды бұрғылау ерітіндісінің жұтылуын жою үшін бітеу құрылысын 
қолданады.(эластикалық торлы тыс) Егер жоғарыда айтылған əдістер 
бойынша бұрғылау ерітіндісінің жұтылуын жоя алмаса, онда аралық тізбегін 
түсіруге мəжбүр боламыз. 

Жерасты флюйдтерінің пайда болуы 
Бұрғылап жатқан қабаттарда газ, су, мұнай болуы мүмкін. Газ ұңғы 

қабырғасындағы жырықтардан, тесіктерден оның ішіне кіріп кетеді. Егер бұл 
газдың қысымы өте көп болса, ол ерітіндіні ығыстырып ұңғы сыртына 
шығуы, тіпті фонтан жасауы мүмкін. Мұндай факті ұңғыдағы қалыпты 
жағдайды бұзады, қондырғының жабдықтарын бұзады, тіпті өртке əкеп 
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соғуы мүмкін. Ал ұңғыдан су немесе мұнай шығып кетсе – ол да үлкен  
қатерге соқтыруы, мұнай не су  фонтаны болуына əкеліп соқтыруы мүмкін. 

Лақтыру жерасты қысымының көптігінен газдың ұңғыға кіріп-кетуінен 
ғана болмайды. Газ ерітінді құрамына, біртіндеп майда түйіршік түрінде 
ұңғы қабырғасындағы сазды ерітінді қабығынан өтіп келеді немесе 
бұрғыланған жыныспен бірге келеді. Əсіресе, газ ерітінді құрамында 
бұрғылау процесі көп уақыт тоқтап қалған кезде жиналып қалады. Газдың 
тамшылары ұңғы табанында үлкен қысымның əсерінен басылып тұрады да 
оның тамшылары өте кішкентай болады. Айналыс кезінде ол ерітіндімен 
бірге жоғары көтеріледі, көтерілген сайын оның көлемі ұлғая түседі, себебі, 
оны басып тұрған қысым азаяды. Соңына таман оның көлемі ұлғайғаны 
сонша, ол ертіндінің көлемінің көп бөлігін алады, яғни ертіндінің 
тығыздығын кемітеді. 

Ерітіндінің салмағы азайып газға қарсы қарсылығы жойылады да, 
лақтыру басталады. 

Осындай жолмен судың да мұнайдың  да лақтыруы пайда болады. 
Газдың  шығуының алғашқы белгілері төмендегідей: 
а)  айналыс қалпына келгенде сазды ерітіндінің құрамында газдың  

болуы 
б)  ұңғының қайнауы 
в)  ұңғыдан ерітіндінің аз шығуы 
г ) ерітінді сақталатын ыдыстағы ерітіндінің көлемінің өсуі 
д)  зерттеу кезінде газдың көптігі 
Осы көрсетілген жағдайдың бірі болған кезде, бұрғылауды немесе 

көтеріп-түсіру операциясын тоқтатып,  ұңғыны жууды бастау керек, ерекше 
жарлықсыз жұмысты бастауға болмайды. Лақтыруды болдырмас үшін 
сұйықтың гидростатикалық қысымы, ұңғының тереңдігіне байланысты, 
жерасты қысымынан кем дегенде 5-15% жоғары болуы керек. Артық 
қысымды сазды ерітіндіні ауырлату арқылы дайындауға болады. 

Ерітіндіні ауырлатқанда оның созылмалығын көбейтіп жібермеуге 
тырысу керек. Дегенмен, ерітіндіні ауырлату, біраз уақытты керек ететін 
процесс, ал лақтыру тез арада пайда болуы мүмкін. Сондықтан, лақтыру 
жаңадан бастала бастағанда оны уақытша тоқтату, яғни ұңғыны жабу керек. 

Егер газ, мұнайдың пайда болуы аяқ астынан пайда болған жағдайда 
скважина сағасын тез арада жабу үшін шығарып тастауға қарсы 
жабдықтардың келесі сызбалары қолданылады. (Сур.37) 

1. Екі превенторлы, екі монифольд жолымен бір айқышпен. 
2. Үш превенторлы, екі монифольд жолымен бір айқышпен. 
3. Үш превенторлы, екі монифольд жолымен екі айқышпен. 
4. Үш превенторлы, үш монифольд жолымен екі айқышпен. 
Монифольд жолы деп – белгілі сызбамен жəне керекті арматуралармен 

қамтамасыз етілген құбыр жүйесінің қосындысы. 
 



113 

соғуы мүмкін. Ал ұңғыдан су немесе мұнай шығып кетсе – ол да үлкен  
қатерге соқтыруы, мұнай не су  фонтаны болуына əкеліп соқтыруы мүмкін. 

Лақтыру жерасты қысымының көптігінен газдың ұңғыға кіріп-кетуінен 
ғана болмайды. Газ ерітінді құрамына, біртіндеп майда түйіршік түрінде 
ұңғы қабырғасындағы сазды ерітінді қабығынан өтіп келеді немесе 
бұрғыланған жыныспен бірге келеді. Əсіресе, газ ерітінді құрамында 
бұрғылау процесі көп уақыт тоқтап қалған кезде жиналып қалады. Газдың 
тамшылары ұңғы табанында үлкен қысымның əсерінен басылып тұрады да 
оның тамшылары өте кішкентай болады. Айналыс кезінде ол ерітіндімен 
бірге жоғары көтеріледі, көтерілген сайын оның көлемі ұлғая түседі, себебі, 
оны басып тұрған қысым азаяды. Соңына таман оның көлемі ұлғайғаны 
сонша, ол ертіндінің көлемінің көп бөлігін алады, яғни ертіндінің 
тығыздығын кемітеді. 

Ерітіндінің салмағы азайып газға қарсы қарсылығы жойылады да, 
лақтыру басталады. 

Осындай жолмен судың да мұнайдың  да лақтыруы пайда болады. 
Газдың  шығуының алғашқы белгілері төмендегідей: 
а)  айналыс қалпына келгенде сазды ерітіндінің құрамында газдың  

болуы 
б)  ұңғының қайнауы 
в)  ұңғыдан ерітіндінің аз шығуы 
г ) ерітінді сақталатын ыдыстағы ерітіндінің көлемінің өсуі 
д)  зерттеу кезінде газдың көптігі 
Осы көрсетілген жағдайдың бірі болған кезде, бұрғылауды немесе 

көтеріп-түсіру операциясын тоқтатып,  ұңғыны жууды бастау керек, ерекше 
жарлықсыз жұмысты бастауға болмайды. Лақтыруды болдырмас үшін 
сұйықтың гидростатикалық қысымы, ұңғының тереңдігіне байланысты, 
жерасты қысымынан кем дегенде 5-15% жоғары болуы керек. Артық 
қысымды сазды ерітіндіні ауырлату арқылы дайындауға болады. 

Ерітіндіні ауырлатқанда оның созылмалығын көбейтіп жібермеуге 
тырысу керек. Дегенмен, ерітіндіні ауырлату, біраз уақытты керек ететін 
процесс, ал лақтыру тез арада пайда болуы мүмкін. Сондықтан, лақтыру 
жаңадан бастала бастағанда оны уақытша тоқтату, яғни ұңғыны жабу керек. 

Егер газ, мұнайдың пайда болуы аяқ астынан пайда болған жағдайда 
скважина сағасын тез арада жабу үшін шығарып тастауға қарсы 
жабдықтардың келесі сызбалары қолданылады. (Сур.37) 

1. Екі превенторлы, екі монифольд жолымен бір айқышпен. 
2. Үш превенторлы, екі монифольд жолымен бір айқышпен. 
3. Үш превенторлы, екі монифольд жолымен екі айқышпен. 
4. Үш превенторлы, үш монифольд жолымен екі айқышпен. 
Монифольд жолы деп – белгілі сызбамен жəне керекті арматуралармен 

қамтамасыз етілген құбыр жүйесінің қосындысы. 
 

 

 
 

1 - көмекші пульт 
2 - негізгі пульт 
3 - айыру науасы 
4 - фланец катушкасы 
5 - əмбебапты привентор 
6 - плашкалы привентор 
7 – манометр 
8 - қолмен басқарылатын ысырма 
9 - қолмен басқарылатын реттегіш дроссель 
10 - айыру камерасы 
11 – сепаратор 
12 - гидравликалық басқарылатын ысырма 
13 - саға айқышы 
14 - кері клапан 
 

Сурет 37 -  Шығарып тастауға қарсы жабдықтар сызбасы 
 
Грифондар жəне тізбек аралық қиындықтардың пайда болуы 
Грифондар деп - жер үстіне шығып жатқан ашылған қабаттың 

жарықтарынан, жоғарғы өткізгіштік қабаттардан жəне цемент жыныс 
түйіспесі арқылы газ, мұнай жəне судың скважинаны бұрғылау игеру жəне 
пайдалану кезінде скважина сағасынан атқылауын айтамыз. 

Тізбек аралық қиындықтарының пайда болуы деп – пайдалану 
жəне аралық, сонымен қатар аралық тізбегімен жəне кандуктор арасындағы 
сақиналы кеңістіктегі газ, мұнай жəне судың атқылауын айтады. 

Грифондар жəне тізбек аралық қиындықтарының пайда болу себептері: 
1. Жоғары тегеурінді қабаттарды сапасыз бөлшектеу. 
2. Кондуктордың тереңдігін дұрыс тағайындамау жəне цементтелуінің 

төменгі сапасына, сонымен қатар кигізбе тізбегінің саңылаусыздығының 
нашарлауынан. 

Грифондар жəне тізбек аралық қиындықтарының пайда болуын 
болғызбау үшін түсірілген кондуктор міндетті түрде қабат сұйықтарының 
жарып өтетін қасиеттері бар қабаттарды жабу жəне оны цементтеу ерітіндісін 
сағасына дейін көтеріп цементтеу керек. Скважинада аралық жəне пайдалану 
тізбек-терін сапалы бекіту жəне цементті алдыңғы тізбектің табанына дейін 
немесе сағаға дейін көтеру керек. 
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Бұрғылау кезіндегі апаттар дегеніміз – сынудың салдарынан ұңғыда 
қалған бұрғылау құбырларының, кигізбе құбырлардың сынығы, долото, 
жерасты двигателінің резьбасы үзіліп ұңғыда қалып қоюы, бұрғылау 
тізбегінің қозғалмай қысылып қалуы, ұңғыға кездейсоқ түсіп кеткен түрлі 
темір заттарды  айтамыз. 

Апаттың негізгі себептері – бекітілген бұрғылау тəртібін сақтамаудан, 
бұрғылау жабдықтары мен  аспаптарының бүтін еместігінен жəне бұрғылау 
бригадасының тəжірибесіздігінен немесе оның кейбір мүшелерінің 
салақтығынан – болады. Апаттың негізгі түрлеріне қысылып қалу, 
долотоның не  турбобурдың ұңғыда үзіліп не сынып қалуы, бұрғылау 
құбырларының бұралып шығып кетуі немесе сынуы жəне соның салдарынан 
олардың ұңғыға құлауы,- жатады. 

Бұрғылау не кигізбе құбырлардың қысылып қалуы негізінен  төмендегі 
себептерден болады: 

1. Ұңғының өткіш қабаттарындағы қысымның ауытқуынан жəне 
құбырлардың қабырғамен біраз уақыт үйкеліп (жабысып) тұруынан.  

2. Ұңғыдағы сұйық қысымының шұғыл өзгеруінен; судың шығуы, 
атқылау не бұрғылау ерітіндісінің сіңіп кетуі əсерінен. 

3. Түрлі себептерден ұңғы стволының бұзылуынан; опырылу, 
жыныстың ағуы немесе стволдың тарылуынан. 

4. Долотода, бұрғылау кезінде не көтеріп-түсіру операциялары кезінде,  
сальниктің пайда болуынан. 

5. Бұрғылау не кигізбе  құбырлардың қисайған жерлерде қысылуынан 
немесе бөтен заттың ұңғыға түсіп кетуінен қысылуынан, долотоның 
желінуінен стволдың диаметрі кішірейіп жаңа долотоның қысылуынан. 

6. Бұрғыланған бөлшектердің немесе ерітіндінің қатты бөлігі айналыс 
тоқтағанда отырып қалуынан. 

7. Бұрғылау тізбегіндегі жырықтардың есебінен ертіндінің жартылай 
айналысы кезінде. 

8. Цементтік көпір орнату кезінде цементтік ерітіндінің ерте 
қатайуынан. [4] 

 
2.2.2. Мүмкін қиыншылықтар мен апаттарды болжау үшін 

техникалық шаралар 
 
Мұнай-газ саласының объектілеріндегі авариялық жағдайға жол 

бермеудегі профилактикалық шараларды жасау жəне өткізу үшін шаралар 
жоспарын құрастырған жөн. Бұл жоспарда авария жəне авариялық 
жағдайларды болдырмау бойынша барлық шаралар қарастырылуы қажет. 

Профилактикалық шаралар жоспарына кіретін негізгі шаралар: 
 Мамандарды оқыту жəне даярлау. 
 Авариялық жағдайға əкелетін қауіп-қатердің өртке қауіпін, 

жарылысқа қауіпін жəне басқа да факторларын анықтау жəне қауіптілігін 
бағалау. Осы факторларды жоюда шаралар қолдану. 
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Бұрғылау кезіндегі апаттар дегеніміз – сынудың салдарынан ұңғыда 
қалған бұрғылау құбырларының, кигізбе құбырлардың сынығы, долото, 
жерасты двигателінің резьбасы үзіліп ұңғыда қалып қоюы, бұрғылау 
тізбегінің қозғалмай қысылып қалуы, ұңғыға кездейсоқ түсіп кеткен түрлі 
темір заттарды  айтамыз. 

Апаттың негізгі себептері – бекітілген бұрғылау тəртібін сақтамаудан, 
бұрғылау жабдықтары мен  аспаптарының бүтін еместігінен жəне бұрғылау 
бригадасының тəжірибесіздігінен немесе оның кейбір мүшелерінің 
салақтығынан – болады. Апаттың негізгі түрлеріне қысылып қалу, 
долотоның не  турбобурдың ұңғыда үзіліп не сынып қалуы, бұрғылау 
құбырларының бұралып шығып кетуі немесе сынуы жəне соның салдарынан 
олардың ұңғыға құлауы,- жатады. 

Бұрғылау не кигізбе құбырлардың қысылып қалуы негізінен  төмендегі 
себептерден болады: 

1. Ұңғының өткіш қабаттарындағы қысымның ауытқуынан жəне 
құбырлардың қабырғамен біраз уақыт үйкеліп (жабысып) тұруынан.  

2. Ұңғыдағы сұйық қысымының шұғыл өзгеруінен; судың шығуы, 
атқылау не бұрғылау ерітіндісінің сіңіп кетуі əсерінен. 

3. Түрлі себептерден ұңғы стволының бұзылуынан; опырылу, 
жыныстың ағуы немесе стволдың тарылуынан. 

4. Долотода, бұрғылау кезінде не көтеріп-түсіру операциялары кезінде,  
сальниктің пайда болуынан. 

5. Бұрғылау не кигізбе  құбырлардың қисайған жерлерде қысылуынан 
немесе бөтен заттың ұңғыға түсіп кетуінен қысылуынан, долотоның 
желінуінен стволдың диаметрі кішірейіп жаңа долотоның қысылуынан. 

6. Бұрғыланған бөлшектердің немесе ерітіндінің қатты бөлігі айналыс 
тоқтағанда отырып қалуынан. 

7. Бұрғылау тізбегіндегі жырықтардың есебінен ертіндінің жартылай 
айналысы кезінде. 

8. Цементтік көпір орнату кезінде цементтік ерітіндінің ерте 
қатайуынан. [4] 

 
2.2.2. Мүмкін қиыншылықтар мен апаттарды болжау үшін 

техникалық шаралар 
 
Мұнай-газ саласының объектілеріндегі авариялық жағдайға жол 

бермеудегі профилактикалық шараларды жасау жəне өткізу үшін шаралар 
жоспарын құрастырған жөн. Бұл жоспарда авария жəне авариялық 
жағдайларды болдырмау бойынша барлық шаралар қарастырылуы қажет. 

Профилактикалық шаралар жоспарына кіретін негізгі шаралар: 
 Мамандарды оқыту жəне даярлау. 
 Авариялық жағдайға əкелетін қауіп-қатердің өртке қауіпін, 

жарылысқа қауіпін жəне басқа да факторларын анықтау жəне қауіптілігін 
бағалау. Осы факторларды жоюда шаралар қолдану. 

 

 Авариялық жағдайға əкелетін технология мен объектінің осал 
жерлерін ашып, технология жəне материалдарды сынақтан өткізу. Осал 
жерлер мəселесін шешуге арналған шаралар қабылдау. 

 Аварияға, жартысқа қарсы жəне басқа да прибор мен құралдарды 
орналастырудың оптималды сұзбанұсқасын жасау. 

 Өртке қарсы жүйенің автоматты сызбанұсқасын құру əрі қарай 
игеру. 

 Автоматтың реттеуге жəне игеру, арнайы құралдар мен приборларды 
қосу жүйелерін құру. 

 Түгтік, дыбыстың жəне т.б. белгіберулер мен алдын-ала ескерту 
жүйелерін жасау жəне əрі қарай дамыту. 

Аварияны болдырмаудың профилактикалық шаралары жоспарына 
мына төмендегілер кіреді: 

 Мүмкін болатын өрт, жарылыс жəне т.б. инцидент кезінде есеп беру 
реті; 

 Авариялық жағдай эвакуация реті; 
 Негізге жабдықпен жұмыс жасайтын жұмыскердің əрекет ету реті; 
 Өрт, газдан қорғау жəне медициналық қызметтің міндеттері жəне 

олардың міндеттері. 
Мұнай-газ салаларындағы қызметкерлердің, авария болатын 

территорияға жақын орналасқан объектілер мен тұрғындардың денсаулығын 
сақтау жəне медициналық қорғау мақсатымен жоспарда келесі міндеттердің 
шешілу қажеттігі қарастырылған: 

 Аса қауіпті өндіріс объектілеріндегі авариялық жағдайлардың түсу 
қауіпіне  төмендету; 

 Аса қауіпті өндірістің өмір сүріп жатқан адамдар ортасына тигізер 
əсері жəне оларды жою; 

 Кəсіпорындар жəне обхектілеріндегі жұмыс жасайтын тұлғаларды 
жəне реабилитациясы, диагностикасы, профилактикасы жүйесінің медицина 
ғылымы мен техникасы дамуының қазіргі замаңға сай деңгейін құру, 
сонымен қатар естуай территориядағы тұрғындарға кеңес беру – 
диагностикалық қызмет ету. 

Мұнай-газ скважиналарының жабдықтары мен теңіз кенорындарын 
еңгізу кезіндегі Каспий теңізінің ластануы мен авариялық жағдайларды 
болдырмауға арналған негізгі шараларды қарастырайық. 

Теңіз кəсібінде ұңғыма жұмыстарын күн сайын бақылай отырып 
ұңғыма дебитін арттыруда жəне жабдықтардың орнатылу мерзімін сақтау 
мақсатында геолого-техникалық шаралар өткізу міндетті. Ұңғыма 
жұмысының орнатылған режимін сақтау үшін сəйкесінше авариялық 
жағдайлардың болдырмаудың мынадай профилактикалық шаралары 
көптеген зерттеулер нəтижелері бойынша ұсынылды: 

- Скважинаның сағалық (құйылатын) тексеру; 
- Қысым параметрлерін өлшеу; 
- Ұңғыма дебитін өлшеу; 
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- Насос-компрессор трубасын парафинді түзілімдерден тазалау; 
- Су асты лақтырушы линиларының жіберу қабілетін қалпына келтіру; 
- Өнімдерінде құм бар скважинаның трубалық кеңістігіндегі 

сұйықтықты айдау; 
- Ұңғыма өнімні буфер қысымын мұнай-газ коллектор қысымынан да 

төмен қысымға дейін келтіру кезіндегі сыйымдылыққа жіберу; 
- Дозатор насостарының жəне т.б. жұмыстарын тексеру. 
Ұңғыма дебитін арттыру мақсатында теңіз кəсібінде өткізілетін негізгі 

геолого-техникалық шараларға төмендегілер жатады: 
- Станок – тербелмесінің тербелу саны мен жүріс ұзындығын өзгерту; 
- Жоғары жатқан қабатқа қайта оралу; 
- Фильтрлерді жетпей жəне өтіп ату; 
- Скважинаның ұңғыланатын зоналарын қышқылдық жəне 

термоқышқылдық өңдеу; 
- Гидроүзілу жəне гидроқышқылдық үзілу; 
- Скважинаның ұңғыланатын зоналарын химқышқылды 

ерітінділермен жəне БАЗ-мен өңдеу; 
- Термоəсер; 
- Цоляциялау жұмыстар (тұйықтау жұмыстары); 
- Құм тығындарын жуу; 
- Скважинаны жабдықталудың бір əдісінен екінші əдісіне ауыстыру. 
Бұл жұмыстарды орындау кезінде авариялық жағдайлар тууы кезінде 

теңіз мұнайымен, құрамында мұнай, қышқылдар, химиялық ерітінділер жəне 
БАЗ бар су мен құммен ластануы мүмкін. Осындай авариялық жағдайларды 
болдырмау жəне профилактикасы үшін жоғарыда келтіріп өткен шараларда 
қолданған ыңғайлы. 

Теңіз кенорындарында мұнай жəне газды шығару, тасымалдауға 
теңіздің ластануы мен авариялық жағдайларды толығымен болдырмау үшін 
төмендегілер міндетті: 

- Солтүстік Каспий шельфиндегі мұнай жəне газды шығарудың арнайы 
жағдайларын ескере отырып құрылған ұңғыма өнімдерін жинау жəне 
тасымалданудың жаңа технологиялық сызбанұсқалары; 

- Өнеркəсіп орындары мен қалдықтарын жинау мен тасымалдау 
құрылғылары; 

- Технологиялық процесстер мен объектілердің қауіптілігі мен қауіп-
қатер бағалау жəне анализдеу жүйесі; 

- Автоматтандырылған аварияға қарсы, өртке жəне жарылыстарға 
қарсы кешендер; 

- Қоршаған ортаны қорғау мен қауіпсіздік құралдары (алдын-ала 
сақтандыратын, белгі беретін қондырғылар, құбырлар, жабдықтар 
коррозиясы мен эрозиясына белгі бергіштеу; 

- Мұнай мен газды өңдеу, тасымалдау жəне шығару процестерін 
автоматтандыру жəне телебақылау. [5] 
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- Насос-компрессор трубасын парафинді түзілімдерден тазалау; 
- Су асты лақтырушы линиларының жіберу қабілетін қалпына келтіру; 
- Өнімдерінде құм бар скважинаның трубалық кеңістігіндегі 

сұйықтықты айдау; 
- Ұңғыма өнімні буфер қысымын мұнай-газ коллектор қысымынан да 

төмен қысымға дейін келтіру кезіндегі сыйымдылыққа жіберу; 
- Дозатор насостарының жəне т.б. жұмыстарын тексеру. 
Ұңғыма дебитін арттыру мақсатында теңіз кəсібінде өткізілетін негізгі 

геолого-техникалық шараларға төмендегілер жатады: 
- Станок – тербелмесінің тербелу саны мен жүріс ұзындығын өзгерту; 
- Жоғары жатқан қабатқа қайта оралу; 
- Фильтрлерді жетпей жəне өтіп ату; 
- Скважинаның ұңғыланатын зоналарын қышқылдық жəне 

термоқышқылдық өңдеу; 
- Гидроүзілу жəне гидроқышқылдық үзілу; 
- Скважинаның ұңғыланатын зоналарын химқышқылды 

ерітінділермен жəне БАЗ-мен өңдеу; 
- Термоəсер; 
- Цоляциялау жұмыстар (тұйықтау жұмыстары); 
- Құм тығындарын жуу; 
- Скважинаны жабдықталудың бір əдісінен екінші əдісіне ауыстыру. 
Бұл жұмыстарды орындау кезінде авариялық жағдайлар тууы кезінде 

теңіз мұнайымен, құрамында мұнай, қышқылдар, химиялық ерітінділер жəне 
БАЗ бар су мен құммен ластануы мүмкін. Осындай авариялық жағдайларды 
болдырмау жəне профилактикасы үшін жоғарыда келтіріп өткен шараларда 
қолданған ыңғайлы. 

Теңіз кенорындарында мұнай жəне газды шығару, тасымалдауға 
теңіздің ластануы мен авариялық жағдайларды толығымен болдырмау үшін 
төмендегілер міндетті: 

- Солтүстік Каспий шельфиндегі мұнай жəне газды шығарудың арнайы 
жағдайларын ескере отырып құрылған ұңғыма өнімдерін жинау жəне 
тасымалданудың жаңа технологиялық сызбанұсқалары; 

- Өнеркəсіп орындары мен қалдықтарын жинау мен тасымалдау 
құрылғылары; 

- Технологиялық процесстер мен объектілердің қауіптілігі мен қауіп-
қатер бағалау жəне анализдеу жүйесі; 

- Автоматтандырылған аварияға қарсы, өртке жəне жарылыстарға 
қарсы кешендер; 

- Қоршаған ортаны қорғау мен қауіпсіздік құралдары (алдын-ала 
сақтандыратын, белгі беретін қондырғылар, құбырлар, жабдықтар 
коррозиясы мен эрозиясына белгі бергіштеу; 

- Мұнай мен газды өңдеу, тасымалдау жəне шығару процестерін 
автоматтандыру жəне телебақылау. [5] 

  
 

 

2.2.3. Қиыншылықтар мен апаттарды жою əдістері 
 
Бұрғылау тізбегін, кигізбе құбырлар тізбегін қабырғада қысып қалу 
Бұл факторларға жататындар: 
- тізбекті бір жақты ұстап қалу; 
- тізбектің желобтарда қысылып қалуы; 
- долотоның қысылып қалуы; 
- тізбекті құлаған жыныстардың қысып қалу; 
 Қысып қалуды болдырмау үшін жүргізілетін шаралар: 
1.Сапасы жоғары, жұқа тығыз қабат түзе алатын, бұрғылау ерітіндісін 

қолдану; 
2.Сазды ерітіндінің неғұрлым жылдам көтерілуіне жағдай жасау, ол 

үшін ұңғыны шламнан толық тазаланғанша жуу; 
3.Сазды ерітіндіні қоспалардан тазалап отыру; 
4.Ұңғыдан шыққан ерітіндінің температурасын қадағалап отыру; 
5.Айналыс тоқтаған жағдайда, əрбір 3-5 минут сайын тізбекті жоғары – 

төмен түсіріп, айналдырып отыру; 
6.Электр энергиясы тоқтаған жағдайда  дизель-генераторды қосу; 
Қысып қалуды жою 
Бұрғылау тəжірибесінде бұрғылау жəне кигізбе құбырларды қысып 

қалуды   жоюдың бірқатар əдістері қолданылады. Егер қысып қалу үлкен 
болмаса оны тізбекті бірнеше мəрте жоғары-төмен қозғалтып, əрі 
айналдырып жоюға болады. Бұл жағдайда тізбекке түсетін күш тізбектің 
салмағынан əлдеқайда ауыр болғандықтан, оны қозғалтар алдында 
мұнараның, тальдік жүйенің, шығырдың, салмақты өлшейтін аспаптың   
түзулігін тексеріп алу керек. 

Егер бұл əрекеттерден нəтиже шықпаса, ең соңғы əрекет ретінде  
тізбекті бөлшектеп шығарады. Ол үшін солға қарай айналатын бұрғылау 
құбырлары қолданылады.  

Бұрғылау құбырлары мен долотомен болған апаттарды жою 
Мұндай апаттарды тез жою негізінен құбырларға түскен сызаттарды 

уақтылы байқауға байланысты. Егер ол анықталса бұрғылаушы тез, 
неғұрлым үлкен жылдамдықпен тізбекті көтереді. Жоғарыға шыққан соң 
сызаты не сынығы бар құбырды тазалап жуып сынықтың түрін ажыратып, 
ұңғымада қалған «свечаның» санын анықтап (сынған құбырдың жоғарғы 
бөлігіне дейінгі аралықты) алып, апатты жоюға кіріседі. Бұл жұмысты 
бұрғылау бригадасы бас инженердің немесе арнаулы инженердің 
басшылығымен іске асырады. 

Ұңғыға ұстап шығарғыш аспапты түсірер алдында түсіретін аспаптың 
жалпы нобайын салады, ұстайтын бөлігінің негізгі өлшемін көрсетеді. 

Бұрғылау тізбегін шығару үшін ұстағыш (шлипс), метчик жəне колокол 
қолданылады, бұл мезетте ұңғыны сұйықпен жуып отырады. 

Бұл аспаптар тізбекті ұстағаннан кейін оны жоғары – төмен қозғалтуға 
мүмкіндік береді.Ұстағыш аспаптың ұзындығы - жетекші құбырдың 
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роторлық столдан жұмыс істеуіне мүмкіндік беретіндей аралықта болуы 
керек. 

Ұстағыш (шлипс) трубадан,  не оның құлпынан да ұстауға арналған. 
Шығарар алдында тізбекті тартып  алып, сонан соң бұрғылау сорабын қосып 
ұңғыға сұйық жіберіп, айналысты қалпына келтіріп алып, сонан соң көтере 
бастайды. Егер тізбек көтерілмесе оны айналдырмай жоғары-төмен жүргізуге  
тырысады. 

Метчикті диаметрі үлкен бағыттаушы құбырмен басына воронка 
кигізіп түсіреді. Бұрғылау құбырларымен түсірілген метчик құбырдың 
сынған басын воронкамен жауып конус сияқты құбырдың ішіне құбырдың 
қырына тірелгенше кіреді. Онан соң бұрғылау құбырын сəл көтеріп сағат 
тілімен 90°-қа бұрады, қайта 45°-қа кейін бұрайды, қайта сағат тілімен ¼ 
бұрайды. Осылайша жайлап төмен түскен сайын метчик құбырға тереңірек 
кіреді де онда мықтап бекітіледі. Сонан соң ертіндінің долотодан өтіп 
айналуын қалпына келтіреді. Сонан соң тізбекті көтеруге əрекет жасайды. 

Ұңғыда қалған долотоның бөліктерін шығаруға магниттік фрезер 
қолданылады. Оны да бұрғылау тізбегімен түсіреді де, ұңғы табанына 6-7м 
қалғанда тоқтатып, роторды жайлап айналдырып, ерітіндімен ұңғыны жуа 
бастайды. Фрезер долотоның бөлшектерін орталыққа фрезердің денесіне 
жинайды да ұшы жынысқа кіргенде тоқтайды. Онан соң жууды тоқтатады да 
тізбекті көтере бастайды. 

Турбобурдағы апатты жою 
Турбобурдың резбасынан кеткен апатты жою онша қиындық 

тудырмайды, оны калибрмен немесе арнаулы ұстағышпен, не метчикпен 
шығаруға болады. Қиындық туғызатын жағдай, долотоның қысылып 
айналмай қалуы. Бұрғылау тізбегі долотомен жалғанбағандықтан оны тізбек 
арқылы айналдыру мүмкін емес, сондықтан ертінді құрамына майда темір 
бөлшектерін араластыру арқылы турбобурдың валының айналуын 
тоқтатамыз (ертіндімен келген темір бөлшектері қалақшаларға тіреліп оны 
айналдырмай тастайды). Сонан соң жəйлеп роторды айналдырамыз, ол 
долотоны айналуға мəжбір етеді. Кейде бір ұңғының ішінде турбобурдың 
өлшемін өзгерткенде де апат болуы мүмкін, кіші өлшемнен үлкен өлшемге 
өткенде. Оның себебі; ұңғы ішінде бір жыныстан екінші жынысқа өткенде 
ұңғы қабырғасында қалған бос аралық əсер етеді. 

Ұңғыда қалып қойған құбырларды не басқа заттарды шығару мүмкін 
болмайтын жағдайлар да кездеседі, ондайда сол жерді тастап ұңғы стволын 
өзгертеді, яғни қалған құбырдың шетінен жоғары тұстан екінші жаңа ствол 
қазады. 

Кигізбе  құбырлардағы  апатты жою 
Кигізбе құбырларда жиі кездесетін апат – башмактың ағытылып кетуі. 

Бұл көбінесе тізбектің төменгі бөлігін жақсы бекітпеуден болады. Оны 
болдырмаудың жолы  башмакты тізбекке бұрап бекіткеннен кейін 
дəнекерлеп тастау. Ал ол ағытылып кеткен жағдайда оны  ұшы үшкір 
формалы долотамен бұрғылау керек.Ұзақ уақыт жұмыс істегенде кигізбе 
құбырлардың кейде бұрғылау құбырларының муфтасы мен құлпы үйкеліп 
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роторлық столдан жұмыс істеуіне мүмкіндік беретіндей аралықта болуы 
керек. 

Ұстағыш (шлипс) трубадан,  не оның құлпынан да ұстауға арналған. 
Шығарар алдында тізбекті тартып  алып, сонан соң бұрғылау сорабын қосып 
ұңғыға сұйық жіберіп, айналысты қалпына келтіріп алып, сонан соң көтере 
бастайды. Егер тізбек көтерілмесе оны айналдырмай жоғары-төмен жүргізуге  
тырысады. 

Метчикті диаметрі үлкен бағыттаушы құбырмен басына воронка 
кигізіп түсіреді. Бұрғылау құбырларымен түсірілген метчик құбырдың 
сынған басын воронкамен жауып конус сияқты құбырдың ішіне құбырдың 
қырына тірелгенше кіреді. Онан соң бұрғылау құбырын сəл көтеріп сағат 
тілімен 90°-қа бұрады, қайта 45°-қа кейін бұрайды, қайта сағат тілімен ¼ 
бұрайды. Осылайша жайлап төмен түскен сайын метчик құбырға тереңірек 
кіреді де онда мықтап бекітіледі. Сонан соң ертіндінің долотодан өтіп 
айналуын қалпына келтіреді. Сонан соң тізбекті көтеруге əрекет жасайды. 

Ұңғыда қалған долотоның бөліктерін шығаруға магниттік фрезер 
қолданылады. Оны да бұрғылау тізбегімен түсіреді де, ұңғы табанына 6-7м 
қалғанда тоқтатып, роторды жайлап айналдырып, ерітіндімен ұңғыны жуа 
бастайды. Фрезер долотоның бөлшектерін орталыққа фрезердің денесіне 
жинайды да ұшы жынысқа кіргенде тоқтайды. Онан соң жууды тоқтатады да 
тізбекті көтере бастайды. 

Турбобурдағы апатты жою 
Турбобурдың резбасынан кеткен апатты жою онша қиындық 

тудырмайды, оны калибрмен немесе арнаулы ұстағышпен, не метчикпен 
шығаруға болады. Қиындық туғызатын жағдай, долотоның қысылып 
айналмай қалуы. Бұрғылау тізбегі долотомен жалғанбағандықтан оны тізбек 
арқылы айналдыру мүмкін емес, сондықтан ертінді құрамына майда темір 
бөлшектерін араластыру арқылы турбобурдың валының айналуын 
тоқтатамыз (ертіндімен келген темір бөлшектері қалақшаларға тіреліп оны 
айналдырмай тастайды). Сонан соң жəйлеп роторды айналдырамыз, ол 
долотоны айналуға мəжбір етеді. Кейде бір ұңғының ішінде турбобурдың 
өлшемін өзгерткенде де апат болуы мүмкін, кіші өлшемнен үлкен өлшемге 
өткенде. Оның себебі; ұңғы ішінде бір жыныстан екінші жынысқа өткенде 
ұңғы қабырғасында қалған бос аралық əсер етеді. 

Ұңғыда қалып қойған құбырларды не басқа заттарды шығару мүмкін 
болмайтын жағдайлар да кездеседі, ондайда сол жерді тастап ұңғы стволын 
өзгертеді, яғни қалған құбырдың шетінен жоғары тұстан екінші жаңа ствол 
қазады. 

Кигізбе  құбырлардағы  апатты жою 
Кигізбе құбырларда жиі кездесетін апат – башмактың ағытылып кетуі. 

Бұл көбінесе тізбектің төменгі бөлігін жақсы бекітпеуден болады. Оны 
болдырмаудың жолы  башмакты тізбекке бұрап бекіткеннен кейін 
дəнекерлеп тастау. Ал ол ағытылып кеткен жағдайда оны  ұшы үшкір 
формалы долотамен бұрғылау керек.Ұзақ уақыт жұмыс істегенде кигізбе 
құбырлардың кейде бұрғылау құбырларының муфтасы мен құлпы үйкеліп 

 

тозып кетеді, бұл əсіресе ұңғы қисайған тұстарда жиірек кездеседі. Оны 
болдырмау үшін қорғаушы сақиналар қою керек немесе цементтік стакан 
жасау керек. Олар болмаған жағдайда кигізбе құбырлар жыртылып 
долотоның жүруіне кедергі туғызады. Ал егер, құбыр сыртындағы жыныс 
құлап жатса, кигізбе құбырлардың майысуы мүмкін. Мұндай жағдайларда 
апатты жоюдың бірден-бір жолы – бұл жерге диаметрі кішірек кигізбе құбыр 
түсіріп, оның қабырғасын цементтеу. [1] 

 
2.2.4. Апатты жою үшін апаттық құрал – сайманның түрлері 
 
Қармау жұмыстары деп – скважина оқпанын бөтен заттардан 

босатып, онда бұрғылау жұмысын жалғастыруын қарайтын біріккен 
операцияларды айтамыз. Қармау жұмыстары үшін əртүрлі жағдайларға 
байланысты арнайы қармау аспаптары қолданылады. 

Егер скажинада қалып қойған бұрғылау құбырларының тізбегі 
құлыптан жəне муфтадан үзілген болса, онда оны қармау үшін таңбалағыш 
қолданылады. Оң таңбалағыштар тізбекті түгелдей қармау үшін сол 
таңбалағыштар тізбекті бөлшектеп шығару үшін қолданады. 

Егер бұрғылау жəне кигізбе құбырлары бүтін денесінен сынса, онда 
оны қармау үшін қоңырау қолданады. 

Егер бұрғылау қондырғысы қисық ленталы болып сынса жəне құбыр 
бойында жарықша болса, онда қармау жұмыстары үшін ашық қоңырау 
қолданылады. Шешілу жəне бұрандалардың үзілу салдарынан скважинада 
қалып қойған қашауларды шығару үшін қоңырау калибр қолданылады. 

Егер скважиналарда қалып қойған бұрғылау тізбегі салмағының жеңіл 
болуынан жəне бұралып кетуінен таңбалағыш жəне қоңырау арқылы іле 
алмаған жағдайларда бұрғылау жəне кигізбе құбырларының құлыбынан 
сынып кеткен жерінен қармау үшін жуу қармағышы қолданылады. 

Егер скважинада қалып қойған бұрғылау құбырының сынығы қисық 
немесе үлкен жарықшалы болса, онда ашық шлипс қолданады. Бұрғылау 
тізбегін құлыптың астынан іліп шығару үшін овершот қолданылады. Жуу 
қармағышын қолдануға болмайтын жағдайда қоңыраумен таңбалағыш 
арқылы скважинадағы тізбекпен түйісе алмайтын жағдайда жəне тізбектің 
ұзындығы 400 м–ден аспаса жəне ол қысылып тұрмаса овершотты 
қолдануға болады. 

Егер қысылып қалған бұрғылау тізбегі мұнай, су, қышқыл ваннасымен, 
торпедалау арқылы босата алмаған жағдайда скважинада қалып қойған 
құбыр қисық болмаса сыртқы құбыр кескіш қолданылады. Скважинада 
қалып қойған бұрғылау құбырының шетін ортаға əкелу үшін жəне центрлеу 
үшін апару ілмегін қолданады. 

Шығып тұрған металл бөлшектерін (скважина түбінен) немесе 
детальдарын түгелдей немесе бөлшектеп жою үшін фрезер қолданылады. 
Фрезерлердің сыртқы пішімі оның тағайындалуына сəйкес келеді. 

а) Фронталь  əрекетті: 
1) жалпақ  2) конустық  3) цилиндрлік 
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б) Сыртқы əрекеті: 
1) кесінді конус 2) конусты 3) цилиндрлі 4)цилиндрлі конусты 
в) Ішкі əрекеті: 
1) Цилиндрлі конус пішінді  2) Аралас əрекеті 
Метчиктер. Ұңғыда қалған бұрғылау құбырларын, егер үзік муфтада 

не құлыпта болған жағдайда, ұстау үшін қолданылады. Резбасы оңға 
айналатын метчикпен тізбекті түгел шығаруға, ал резбасы солға айналатын 
метчикпен  тізбекті бөлшектеп шығаруға болады. (Сур.38) 

 
а) универсалды МЭУ түрлі 
б) арнаулы МЭС түрлі 
1 - жалғаушы резьба 
2 - ұстағыш резьба  

 
Сурет 38 - Ұстағыш метчик 

 
Қоңырау (колокола). Бұрғылау не кигізбе құбырлардың денесінен 

сынып үзілгенде немесе резьбасынан  үзілгенде, ұстап шығаруға арналған. 
Олар оң жақты  не  сол жақты резьбалы болады. Резьбасы ағытылып үзілген 
долотоны  қоңырау-калибрмен шығарады.Оң жақты қоңырауды үзілген оң 
жақты бұрғылау тізбегін ұстауға, сол жақты қоңырауды – сол жақты тізбекті 
ұстауға қолданады. Қоңыраудың жоғарғы жағында бұрғылау құлпы 
орналасқан да, ал төменгі тұсында конустың ішінде арнаулы ұстағыш резьба 
жасалған, ол бұрғылау құбырын ұстауға арналған. (Сур.39) 
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б) Сыртқы əрекеті: 
1) кесінді конус 2) конусты 3) цилиндрлі 4)цилиндрлі конусты 
в) Ішкі əрекеті: 
1) Цилиндрлі конус пішінді  2) Аралас əрекеті 
Метчиктер. Ұңғыда қалған бұрғылау құбырларын, егер үзік муфтада 

не құлыпта болған жағдайда, ұстау үшін қолданылады. Резбасы оңға 
айналатын метчикпен тізбекті түгел шығаруға, ал резбасы солға айналатын 
метчикпен  тізбекті бөлшектеп шығаруға болады. (Сур.38) 

 
а) универсалды МЭУ түрлі 
б) арнаулы МЭС түрлі 
1 - жалғаушы резьба 
2 - ұстағыш резьба  

 
Сурет 38 - Ұстағыш метчик 

 
Қоңырау (колокола). Бұрғылау не кигізбе құбырлардың денесінен 

сынып үзілгенде немесе резьбасынан  үзілгенде, ұстап шығаруға арналған. 
Олар оң жақты  не  сол жақты резьбалы болады. Резьбасы ағытылып үзілген 
долотоны  қоңырау-калибрмен шығарады.Оң жақты қоңырауды үзілген оң 
жақты бұрғылау тізбегін ұстауға, сол жақты қоңырауды – сол жақты тізбекті 
ұстауға қолданады. Қоңыраудың жоғарғы жағында бұрғылау құлпы 
орналасқан да, ал төменгі тұсында конустың ішінде арнаулы ұстағыш резьба 
жасалған, ол бұрғылау құбырын ұстауға арналған. (Сур.39) 

 
 

а) тесігі біркелкі емес 
б) тесігі біркелкі 
1- тізбекке жалғаушы резьба 
2 - ұстағыш резьба 
3 - воронкаға жалғаушы резьба 

 
Сурет 39 - Қоңырау 

 
Овершот – бұрғылау тізбегін құлыптың астынан шығаруға арналған. 

Оны негізінен жоғарыда келтірілген əдістердің тиімсіз болған кезінде 
қолданады, əрі тізбектің ұзындығы 400 метрден аспаған жағдайда. Қалың 
корпустың ішінде бұрғылау құбырларының көлеміне арнап шеттері 
қайырылған төрт пружина  орналасқан. (Сур.40) 

 
1 – жалғаушы 
2 – тіреуіш 
3 – клапан 
4 – пружина 
5 – штифт 
6 - жапқыш втулка 
7 – корпус 
8 – овершот 
9 – бағыттаушы 

 
Сурет 40 - Овершот 

 
Сырттанқұбыркескіш – қысылып қалған бұрғылау құбырларын 

шығарудың басқа əдістері таусылғанда, қолданады. (Сур.41) 
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1–штифт 
2– жалғаушы 
3- овершоттың сақинасы 
4, 6, 7, 9 – сақиналар 
5 - корпус 
8 - спираль пружина 
10 – кескіштер 
11 – саусақтар 
12- воронка 

 
Сурет 41 - Сырттанқұбыркескіш 

 
Қармақ – құбырда қалып кеткен арқандар не каротажды арқандарды 

шығару үшін пайдаланады.(Сур.42) 

 
Сурет 42 - Қармақ 
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1–штифт 
2– жалғаушы 
3- овершоттың сақинасы 
4, 6, 7, 9 – сақиналар 
5 - корпус 
8 - спираль пружина 
10 – кескіштер 
11 – саусақтар 
12- воронка 

 
Сурет 41 - Сырттанқұбыркескіш 

 
Қармақ – құбырда қалып кеткен арқандар не каротажды арқандарды 

шығару үшін пайдаланады.(Сур.42) 

 
Сурет 42 - Қармақ 

 

 

Фрезалар – негізінен ұңғыда қалып кеткен темір заттарды үгіп жойып 
жіберу үшін қолданылады.(Сур.43) 

 

 
а - жалпақ фреза 
б, д – конустық 
в – цилиндірлік 
г – сырттан əсер ететін конустық фреза 
е, з – цилиндірлі-конустық 
ж – цилиндірлік, сырттан  əсер ететін 
и – аралас əсер ететін 
к, л, м, н – басқа түрлері[1] 

 
Сурет 43 - Фрезалар  

 
2.2.5. Лақтыруға қарсы жабдықтар 
 
Лақтыруға қарсы жабдықтар (ЛҚЖ) ұңғы сағасын сұйықтық пен газды-

сұйық қоспасының ашық лақтырулары жəне бұрғылау, сынау, тексеру жəне 
пайдалану барысында фонтандау болмауы үшін саңылаусыздандыруға 
арналған. 

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

 
рқаб > р𝑔ℎ     (14) 

 
Қабат қысымы 10 м тереңдікке түскен сайын 0,1 МПа 

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

∆𝑝 = 𝑝қаб − р𝑔ℎ    (15) 
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ЛҚЖ абсолютті сенімділік пен дайындықтың жоғары дəрежесіне сай 
болуы керек. Тек сол кезде ғана ұңғыны бұрғылау 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, бұру; 

- қабатқа қарсы қысым беретін жуу сұйықтығының жабық 
циркуляциясы; 

- қабатқа ерітіндіні бұрғылау немесе цементтеу сорапатарымен айдау. 
ЛҚЖ құрамына превенторлар, сағалық крестовина, превенторүстілік 

катушка жəне превенторлы жабдықтың оқпанды бөлігін құрайтын 
ажырамалы науа, ЛҚЖ оқпанды бөлігін жабдықтайтын манифольдтер, 
превенторлар мен манифольдтерді басқаратын станция кіреді. ЛҚЖ ұңғы 
сағасы мен бұрғылау едені арасында орналасады. Қауіпсіздік ережелері 
бойынша ЛҚЖ-ны барлау алаңдарын, газоконденсатты, газды жəне АВПД 
кен орындарын бұрғылағанда міндетті түрде орнату керек. Ұңғы сағасын 
кондуктор мен аралық тізбекті түсіргеннен кейін ЛҚЖ-мен жабдықтайды. 
ЛҚЖ міндетті түрде беріктікке жəне саңылаусыздыққа сыналады. 

Беріктікке сынау кезінде сығымдау қысымы (р) рұқсат етілген жұмыс 
қысымына (рр) байланысты анықталады: 

- р = 2 рр – өту диаметрі 350 мм жəне жұмыс қысымы 70 МПа жоғары 
емес превенторлар үшін; 

- р = 1,5 рр - өту диаметрі 350 мм-ден жоғары жəне жұмыс қысымы 70 
Мпа жоғары превенторлар үшін; 

р = рр кезінде ЛҚЖ саңылаусыздыққа сыналады. 
Сенімділікті арттыру үшін ЛҚЖ негізгі элементтердің істен шығуы 

кезінде олардың функцияларын орындау үшін резервті элементтермен 
жинақталады. 

Осылайша ЛҚЖ массасы, өлшемдері жəне бағасы артады, бірақ 
сенімділік бірнеше есе өседі. ЛҚЖ басқару пульті ұңғы сағасынан 10 м-ден 
кем емес арақашықтықта орналасады. Превенторлар мен ысырмаларда 
олардың жағдайын (ашылуын, жабылуын) арақашықтықтан жақсы 
бақылайтын құрылғылар болуы керек. 

Превенторлар 
Ұңғы сағасын саңылаусыздандыру үшін плашкалы, əмбебап жəне 

айналмалы превенторларды қолданады. 
Плашкалы превенторлар (Сур.44) мұнай-газ атқылауынан сақтандыру 

мақсатында ұңғы сағасын саңылаусыздандыру үшін қолданылады. 
Превентор тұрқы 2 шпилькаларға арналған тесіктері бар цилиндрлік фланеці 
жəне вертикал өту тесігі бар болат құйма түрінде болады. Шпилькалармен 
бекітілу – превентордың биіктігін азайтуға мүмкіндік береді, алайда, ЛҚЖ 
монтаждау кезінде шпилька осі мен фланецтердің тесігінің сəйкесітігін 
қамтамасыз ететін дəлдікті талап етеді. Тұрқыда плашкаларды 18 
орналастыруға арналған көлденең өтпелі қуыс бар. Сыртынан бұл қуыс 
жақтаулық 1 жəне 6 қақпақтарымен жабылады. Олар тұрқыға бұрандалармен 
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ЛҚЖ абсолютті сенімділік пен дайындықтың жоғары дəрежесіне сай 
болуы керек. Тек сол кезде ғана ұңғыны бұрғылау тізбегі болғанда немесе 
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муфтамен қозғау, тарту, бұру; 

- қабатқа қарсы қысым беретін жуу сұйықтығының жабық 
циркуляциясы; 

- қабатқа ерітіндіні бұрғылау немесе цементтеу сорапатарымен айдау. 
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катушка жəне превенторлы жабдықтың оқпанды бөлігін құрайтын 
ажырамалы науа, ЛҚЖ оқпанды бөлігін жабдықтайтын манифольдтер, 
превенторлар мен манифольдтерді басқаратын станция кіреді. ЛҚЖ ұңғы 
сағасы мен бұрғылау едені арасында орналасады. Қауіпсіздік ережелері 
бойынша ЛҚЖ-ны барлау алаңдарын, газоконденсатты, газды жəне АВПД 
кен орындарын бұрғылағанда міндетті түрде орнату керек. Ұңғы сағасын 
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ЛҚЖ міндетті түрде беріктікке жəне саңылаусыздыққа сыналады. 
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- р = 2 рр – өту диаметрі 350 мм жəне жұмыс қысымы 70 МПа жоғары 
емес превенторлар үшін; 

- р = 1,5 рр - өту диаметрі 350 мм-ден жоғары жəне жұмыс қысымы 70 
Мпа жоғары превенторлар үшін; 
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Осылайша ЛҚЖ массасы, өлшемдері жəне бағасы артады, бірақ 
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олардың жағдайын (ашылуын, жабылуын) арақашықтықтан жақсы 
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мақсатында ұңғы сағасын саңылаусыздандыру үшін қолданылады. 
Превентор тұрқы 2 шпилькаларға арналған тесіктері бар цилиндрлік фланеці 
жəне вертикал өту тесігі бар болат құйма түрінде болады. Шпилькалармен 
бекітілу – превентордың биіктігін азайтуға мүмкіндік береді, алайда, ЛҚЖ 
монтаждау кезінде шпилька осі мен фланецтердің тесігінің сəйкесітігін 
қамтамасыз ететін дəлдікті талап етеді. Тұрқыда плашкаларды 18 
орналастыруға арналған көлденең өтпелі қуыс бар. Сыртынан бұл қуыс 
жақтаулық 1 жəне 6 қақпақтарымен жабылады. Олар тұрқыға бұрандалармен 

 

5 бекітіледі. Қақпақ пен тұрқы резеңкелі төсемелермен 4 тығыздалады. 
Плашкалардың превентор тұрқысына жабысып қалмауы үшін қысқы уақытта 
бу жіберетін түтікшелер 15 орналастырылған. Қақпақтың жақтаулық бетінде 
шпилькалар арқылы гидроцилиндрлер 7 орнатылады. 

 
 

Сурет 44 – Плашкалы превентор 
 
Поршендердің 8 штоктары Г-тəрізді шығыңқылықпен жабдықталған. 
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 жəне штоктар сонымен қатар гидроцилиндрдің 
жылжымайтын қосылыстары 7 резеңке сақиналармен 9, 13, 14 
тығыздалынады. 

Превентордың гидравликалық басқарылуы гидравликалық жүйенің 
істен шығуы кезінде жəне превенторды ұзақ уақытқа жабу кезінде бір əсерлі 
қол механизмімен алмастырылады. Қол механизмі шлицті білікшеден 10 
жəне поршеньмен шлицті жалғанған аралық бұрандамалы төлкеден 12 
тұрады. 

Білікше 10 карданның вилкасы 11 жəне тартпа арқылы ұңғы сағасынан 
қауіпсіз аймаққа шығарылған штурвалға жалғанады. Білікшенің сағат тілі 
бойынша айналуы кезінде бұрандалы төлке 12 тік сызықты қозғалыс 
жасайды жəне поршеньді превенторлардың плашкалары тірелгенше 
жылжытады. 

Превентордың есептік жабылу уақыты гидравликалық жүйені 
қолданғанда 10 секунд, ал қолмен басқарылғанда 70 секундты құрайды. 
Бұрандалы төлкелерді бастапқы қалыпқа келтіргеннен кейін превенторды 
басқарудың гидравликалық жүйесі арқылы ашуға болады. 

Плашкалы превенторларда бұрғылау жəне шегендеу құбырлары бар 
ұңғы сағасын саңылаусыздандыру үшін құбырлық плашкалар жəне ұңғыда 
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құбырлар болмағанда тұйық плашкалар қолданады. Қажет болған жағдайда 
құбырларды кесетін арнайы плашкалары болады. 

Превентор плашкалары тұрқымен бұрандалармен жəне винттермен 
қосылған вкладыштан 17 жəне резеңке тығыздауыштан 16 тұрады. 

Беріктендірілген металл пластиналар тығыздауышқа керек беріктікті 
береді. 

Тығыздауыштың жұмыс мерзімі превенторды жабу циклының санымен 
жəне құбырлардың жалпы ұзыңдығымен өлшенеді. Нормаға сəйкес 
тығыздауыштың істен шығуына дейін орташа жұмыс мерзімі қысымсыз 
превентордың 300-ден аз емес жабылуына тең болуы тиіс жəне жабық 
превентор арқылы 300 м-ден артық құбырлардың өту мүмкіндігін 
қамтамасыз етуі керек. 

Плашкалы превенторлардың негізгі параметрлері келтірілген. (Кесте 9) 
Структуралық-барлама бұрғылауда электрлі жетекті ППБ-307х320 

плашкалы превенторлар қолданылады. 
Егер плашка деңгейінде бағыттаушы құбыр, бұрғылау құлпы, муфта 

жəне диаметрлері мен геометриялық формалары орнатылған плашкаларға 
сəйкес келмейтін құбырлар тізбегінің басқа да бөлшектері орналасқанда 
плашкалы превенторлар саңылаусыздықты қамтамасыз ете алмайды. Жабық 
превентор жағдайында тізбектің баяу қозғалуына жол беріледі, ал бұрғылау 
тізбегінің айналуы, көтеріліп жəне түсірілуі мүмкін емес. 

 
Кесте 9 - Гидравликалық жəне қолмен басқарылатын плашкалы 

превенторлардың негізгі параметрлері 
 

Типтік өлшем  
 

Өту 
тесігінің 
диаметрі, 
мм 

Жұмыстық 
қысым, рр, 
МПа 
 

Тығыздалатын 
құбырлардың 
диаметрлері, 
мм 

Биіктік, 
мм, 
артық 
емес 

Масса
, 
кг 
 

ППГ-180х210 180 21 33-114 310  700 
ППГ-180х350 180 35 33-127 350 750 
ППГ-180х700 180 70 33-127 400 1000 
ППГ-230х350 230 35 33-168 350 900 
ППГ-230х430 230 70 33-168 700 1500 
ППГ-280х210     280 21 33-168 430 1000 
ППГ-280х350     280 35 48-219 500 1400 
ППГ-280х700     280 70 48-219 550 1700 
ППГ-350х210   350 21 114-219 450 1500 
ППГ-350х350     350 35 60-273 500 1700 
ППГ-350х700    350 70 60-273 600 3000 
ППГ-425х140     425 14 60-340 450 1300 
ППГ-425х210     425 21 60-340 500 1800 
ППГ-520х140     520 14 60-425 590 2100 
ППГ-520х210     520 21 60-425 640 2400 
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құбырлар болмағанда тұйық плашкалар қолданады. Қажет болған жағдайда 
құбырларды кесетін арнайы плашкалары болады. 

Превентор плашкалары тұрқымен бұрандалармен жəне винттермен 
қосылған вкладыштан 17 жəне резеңке тығыздауыштан 16 тұрады. 

Беріктендірілген металл пластиналар тығыздауышқа керек беріктікті 
береді. 

Тығыздауыштың жұмыс мерзімі превенторды жабу циклының санымен 
жəне құбырлардың жалпы ұзыңдығымен өлшенеді. Нормаға сəйкес 
тығыздауыштың істен шығуына дейін орташа жұмыс мерзімі қысымсыз 
превентордың 300-ден аз емес жабылуына тең болуы тиіс жəне жабық 
превентор арқылы 300 м-ден артық құбырлардың өту мүмкіндігін 
қамтамасыз етуі керек. 

Плашкалы превенторлардың негізгі параметрлері келтірілген. (Кесте 9) 
Структуралық-барлама бұрғылауда электрлі жетекті ППБ-307х320 

плашкалы превенторлар қолданылады. 
Егер плашка деңгейінде бағыттаушы құбыр, бұрғылау құлпы, муфта 

жəне диаметрлері мен геометриялық формалары орнатылған плашкаларға 
сəйкес келмейтін құбырлар тізбегінің басқа да бөлшектері орналасқанда 
плашкалы превенторлар саңылаусыздықты қамтамасыз ете алмайды. Жабық 
превентор жағдайында тізбектің баяу қозғалуына жол беріледі, ал бұрғылау 
тізбегінің айналуы, көтеріліп жəне түсірілуі мүмкін емес. 

 
Кесте 9 - Гидравликалық жəне қолмен басқарылатын плашкалы 

превенторлардың негізгі параметрлері 
 

Типтік өлшем  
 

Өту 
тесігінің 
диаметрі, 
мм 

Жұмыстық 
қысым, рр, 
МПа 
 

Тығыздалатын 
құбырлардың 
диаметрлері, 
мм 

Биіктік, 
мм, 
артық 
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Масса
, 
кг 
 

ППГ-180х210 180 21 33-114 310  700 
ППГ-180х350 180 35 33-127 350 750 
ППГ-180х700 180 70 33-127 400 1000 
ППГ-230х350 230 35 33-168 350 900 
ППГ-230х430 230 70 33-168 700 1500 
ППГ-280х210     280 21 33-168 430 1000 
ППГ-280х350     280 35 48-219 500 1400 
ППГ-280х700     280 70 48-219 550 1700 
ППГ-350х210   350 21 114-219 450 1500 
ППГ-350х350     350 35 60-273 500 1700 
ППГ-350х700    350 70 60-273 600 3000 
ППГ-425х140     425 14 60-340 450 1300 
ППГ-425х210     425 21 60-340 500 1800 
ППГ-520х140     520 14 60-425 590 2100 
ППГ-520х210     520 21 60-425 640 2400 

 

Əмбебап превенторлар (Сур.45) кең мүмкіндіктерге ие. Əмбебап 
превенторлар бұрғыланатын мұнай жəне газ ұңғылар сағасын 
саңылаусыздандыру, бұрғылау тізбегін бұру жəне құбырларды 
муфталарымен қоса тарту үшін қолданылады. 

 
Сурет 45 - Əмбебап превентор 

 
Əмбебап превенторлар тығыздалатын заттың диаметрі мен 

геометриялық формасына тəуелсіз ұңғы сағасын саңылаусыздандыра алады. 
Аталмыш превентор тұрқы 17 тіреу фланеці жəне превенторды бекітуге 

арналған шпилькалары 19, монтаждау-демонтаждау жұмыстары жəне 
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 жəне сақтандырғыш төлке 14 орналасқан. Қиылған 
конус тəріздес формасы бар тығыздағыш манжет поршеннің конусты 
тесігімен байланысып қақпаққа 2 тіреледі. 

Қақпақ манжетпен 4 тығыздалады жəне тартылған күйінде тоқтатқыш 
бұрандамен 3 орнықтырылады. Қақпақтың тіректік фланецтеріндегі 
бұрандалық тесіктер (ЛҚЖ) лақтыруға қарсы жабдықтың фланецті 
катушкасын бекітуге қолданылатын шпилькаларға 1 арналған. Қақпақ пен 
тұрқының тіректік фланецтеріндегі сақиналық арналар металл тығыздауыш 
сақиналарға 18 арналған. 
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ашылады. Май қысымының əсерінен А қуысында поршень төмен қозғалады 
жəне өзінің серпімділігі арқасында босаңситын (разжим) манжетаны 
босатады. Əмбебап превентордың есептелген жабылу уақыты 30с-тан аспауы 
керек. Əмбебап превенторлардың негізгі параметрлері келтірілген (Кесте 10). 

 
Кесте 10 - Əмбебап превенторлардың негізгі параметрлері 

Типтік 
өлшем 

артық емес 
 

Өту 
тесігінің 
диаметрі, 

мм 
 

Жұмыстық 
қысым, 

МПа 
 

Тығыздалатын 
құбырлардың 
диаметрі, мм 

 

Биіктік, 
мм, 

 

Масса, 
кг 

ПУ1-180х210 180 21 127 830 1300 
ПУ1-180х350 180 35 127 970 2000 
ПУ1-180х700 180 70 127 1200 6000 
ПУ1-230х350 230 35 146 1170 3300 
ПУ1-230х700 230 70 146 1500 9500 
ПУ1-280х210 280 21 194 1050 2700 
ПУ1-280х350 280 35 194 1270 4000 
ПУ1-280х700 280 70 194 1700 13000 
ПУ1-350х210 350 21 273 1200 4400 
ПУ1-350х350 350 35 273 1430 8000 
ПУ1-350х700 350 70 273 1900 18000 
ПУ1-425х140 425 14 340 1300 6200 
ПУ1-425х210 425 21 340 1420 8200 
ПУ1-520х210 520 21 426 1700 15000 

 
Ескерту: Шифрдағы 1 саны модель номерін білдіреді. ПУ1 шифрының 

орнына кейбір техникалық документтерде ПУГ (гидравликалық 
басқарылатын əмбебап превентор) шифры көрсетіледі. 

 
Айналмалы превенторлар ұңғы сағасы мен бұрғылау тізбегі 

арасындағы сақиналық саңылауды герметизациялауға жəне саға 
саңылаусыздандырылған кезде бұрғылау тізбегін көтеріп-түсіру, айналдыру 
мүмкіндігімен қамтамасыз етуге арналған. ЛҚЖ құрамында айналмалы 
превентор роторлық бұрғылауда, ұңғыны кері жууда қолданылады. 

Айналмалы превенторлар (Сур.46) тұрқыдан 7, жылжымайтын 
патроннан 4 жəне айналмалы оқпаннан 6 тұрады. Плашкалы жəне əмбебап 
превенторларға қарағанда айналмалы превенторлардың айналатын оқпанға 
киіліп, өзінің серпімділігімен жəне сағадағы қысыммен бұрғылау тізбегін 
қысатын манжеті 9 болады. Легирленген болаттан жасалған құйылған тұрқы 
7 плашкалы жəне əмбебап превенторлармен қосуға арналған тіректік 
фланецпен жəне бұрғылау қондырғысының циркуляциялық жүйесімен қосуға 
арналған бүйірлік құбырмен жабдықталған. 
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Сурет 46 - Айналмалы превенторлар 
 
Тіректік фланец тесігінің диаметрі превентордың типтік өлшеміне 

байланысты жəне қашаудың өтуіне жеткілікті болуы керек. Сыртқы тіректік 
фланеці бар цилиндр түріндегі оқпан 6 тіреуіш 5 жəне радиал 3 
мойынтіректерде айналады. Оқпанға байонетті қосылыста өздігінен 
тығыздалатын манжета бекітіледі. Оқпанның өтпелі қимасы қашау 
диаметрінен аз. Сондықтан түсіру жəне ауыстыру кезінде оқпанды превентор 
тұрқынан бөлу керек. Бұл үшін оқпанды патронмен бірге байонетті затвор 
жəне фиксатор 10 арқылы превентор корпусымен қосады. 

Патронды тұрқына орнатар алдында фиксатор 10 пультпен 
басқарылатын пневмоцилиндр немесе винт 12 жəне трос 11 көмегімен 
солжақ шеткі күйге апарылады жəне патронды орнатуға арналған тесікті 
босатады. Бұдан кейін патронды шығып тұрған қырларымен тұрқының 
пазаларына кіргізеді жəне тұрқыда орнатылған тіректерге дейін сағат 
бағытымен бұрайды. Ары қарай фиксаторды босатады, ол пневмоцилиндрдің 
серіппесінің əсерінен патронды превентор корпусына тұйықтайды. Патронды 
тұрқыдан шығару үшін фиксаторды алдын-ала өшіру керек жəне патронды 
сағат тіліне қарсы бұру керек. Патронды жетек құбырмен бұрады, ол 
ротормен ішпектер 1 арқылы айналады. Пультпен 13 қосылатын шиналы-
пневматикалық муфта 2 патронды оқпанмен қосады жəне осының 
нəтижесінде олардың екеуі де жетек құбырмен бірге превентор тұрқына 
қатысты бұрылады. Ствол мойынтіректері сұйық маймен майланады, ол ағып 
кетуден жəне ластанудан асбографитті манжеталармен 8 сақталынады. 
Айналмалы превенторлардың техникалық сипаттамалары келтірілген. (Кесте 
11). 

 
 
 



130 

Кесте 11 - Айналмалы превенторлардың техникалық сипаттамалары 
 

Типтік өлшем ПВ-156х320 ПВ-230х320 ПВ-307х200 
Өту тесігінің диаметрі, мм    
превентор тұрқы 156 230 307 
оқпан 130 158 215 
бүйірлік жалғама 150 150 150 
Қысым, МПа:    
жұмыстық 32 32 20 
сынақтық 64 64 40 
оқпанды айналдырудың ең 
үлкен жиілігінде рұқсат етілген 

8 8 8 

Диаметр, мм:    
патрон тұрқының 380 510 515 
квадрат штангалар мен 
құбырлар астына арналған 
ауыспалы тығыздағыштардың 

73; 89 73, 89, 114 89, 114, 140 

Оқпанның ең үлкен айналу    
жиілігі, айн/мин 100 100 100 
Биіктік, мм 1570 1550 1800 
Масса, кг 1250 1785 1560 

 
Лақтыруға қарсы жабдықтың типтік сұлбасы МЕСТ 13862-80 

бекітілген лақтыруға қарсы жабдықтың келесі сұлбаларын ұсынады: 
1. манифольдтың екі ағу жүйесімен жəне бір крестовинамен 

екіпревенторлы (Сур.47, а); 
2. манифольдтың екі ағу жүйесімен жəне бір крестовинамен 

үшпревенторлы (Сур.47, б); 
3. манифольдтың үш ағу жүйесімен жəне екі крестовинамен 

үшпревенторлы (Сур.47, г); 
Барланатын аудандарда, газконденсатты жəне газды кен-орындарында, 

сонымен қатар аномальды жоғары қабаттық қысымы бар ұңғыларды 
бұрғылау кезінде екі превентор орнатады, оның біреуі құбырлық плашкамен, 
екіншісі тұйық плашкамен жабдықталады. Құбырлық плашкалар 
қолданылатын бұрғылау құбырларының диаметріне сəйкес болуы керек. 
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1 - көмекші пульт 
2 - гидравликалық басқару станциясы 
3 - ажыратылатын желоб 
4 - фланецті катушка 
5 - əмбебап превентор 
6 - плашкалы превентор 
7 - манометр 
8 - қолмен басқарылатын задвижка 
9 - қолмен басқарылатын реттелмелі штуцер 
10 - камера 
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11 - сепаратор 
12 - гидравликалық басқарылатын задвижка 
13 - сағалық крестовина 
14 - кері клапан 
15 - фланец 
16 - гидрожетектік дроссельді басқаратын пульт 
І - дроссельдеу блогы 
ІІ - газды жағу жүйесіне жіберу 
ІІІ - тазарту жүйесіне жіберу 
ІV - тура жіберу 
V - дроссельдеу желісі 
VІ - ұңғы сағасы 
VІІ - тойтару желісі 
VІІІ - бұрғылау сораптарына жіберу 
ІХ - сораптық қондырғыларға немесе тура жіберу 
Х - тойтару блогы 

 
Сурет 47 - Лақтыруға қарсы жабдықтың типтік сұлбасы 

 
Лақтыруға қарсы жабдықтың манифольды дроссельдеу жəне тойтару 

жүйелерінен тұрады, олар (ЛҚЖ) лақтыруға қарсы жабдықтың оқпандық 
бөлігімен қосылады. 

Тойтару желісі бұрғылау сорабымен қосылады жəне ұңғыға 
құбыраралық кеңістік арқылы ауырлатылған ерітіндіні айдау үшін 
қолданылады. 

Лақтыруға қарсы жабдықтың манифольді 21, 35, 70 МПа жұмыстық 
қысымға арналған. Ысырмалары конструкциясы бойынша манифольдтер екі 
түрге бөлінеді: МП-сыналық ысырмалармен жəне МПП-тік ағынды 
ысырмалармен. 

Превентор қондырғыларының манифольдтері төмендегідей 
технологиялық операцияларды іске асыруға мүмкіндік береді: 

1) ұңғы ішінен газ жəне сұйықтарды апаттық немесе жұмысшы 
ысырмалар арқылы шығарып, ұңғыдағы шиеленіс жағдайларды бəсеңдету; 

2) қабатқа кері қысым түсіру арқылы, бұрғылау сұйығы айналымын 
қалыптастыру; 

3) ұңғы құбыраралық кеңістігіне бұрғы сорабы немесе цементтеу 
агрегаты арқылы бұрғылау ерітіндісін айдау. 

Манифольдтердің ПМ2-80×320 жəне МП2-80×700 (манифольд 
противовыбросовый) екі түрі шығарылады. 

Бұлармен ОП2Г230×320 жəне ОП2Г-230×500 (оборудование 
противовыбросовый) превенторлары жинақталынады. 

Аталған екі манифольдтің түрі: қолмен басқарылатын жəне 
гидравликалық берілісті негізгі ысырмадан, превентор крестовигіне 
орналасатын реттелінгіш штуцерлерден, екпінді камерадан тұрады. 

Реттелінгіш штуцер ұнғы түбіне кері қысым түсіру үшін қолданылады. 
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11 - сепаратор 
12 - гидравликалық басқарылатын задвижка 
13 - сағалық крестовина 
14 - кері клапан 
15 - фланец 
16 - гидрожетектік дроссельді басқаратын пульт 
І - дроссельдеу блогы 
ІІ - газды жағу жүйесіне жіберу 
ІІІ - тазарту жүйесіне жіберу 
ІV - тура жіберу 
V - дроссельдеу желісі 
VІ - ұңғы сағасы 
VІІ - тойтару желісі 
VІІІ - бұрғылау сораптарына жіберу 
ІХ - сораптық қондырғыларға немесе тура жіберу 
Х - тойтару блогы 

 
Сурет 47 - Лақтыруға қарсы жабдықтың типтік сұлбасы 

 
Лақтыруға қарсы жабдықтың манифольды дроссельдеу жəне тойтару 

жүйелерінен тұрады, олар (ЛҚЖ) лақтыруға қарсы жабдықтың оқпандық 
бөлігімен қосылады. 

Тойтару желісі бұрғылау сорабымен қосылады жəне ұңғыға 
құбыраралық кеңістік арқылы ауырлатылған ерітіндіні айдау үшін 
қолданылады. 

Лақтыруға қарсы жабдықтың манифольді 21, 35, 70 МПа жұмыстық 
қысымға арналған. Ысырмалары конструкциясы бойынша манифольдтер екі 
түрге бөлінеді: МП-сыналық ысырмалармен жəне МПП-тік ағынды 
ысырмалармен. 

Превентор қондырғыларының манифольдтері төмендегідей 
технологиялық операцияларды іске асыруға мүмкіндік береді: 

1) ұңғы ішінен газ жəне сұйықтарды апаттық немесе жұмысшы 
ысырмалар арқылы шығарып, ұңғыдағы шиеленіс жағдайларды бəсеңдету; 

2) қабатқа кері қысым түсіру арқылы, бұрғылау сұйығы айналымын 
қалыптастыру; 

3) ұңғы құбыраралық кеңістігіне бұрғы сорабы немесе цементтеу 
агрегаты арқылы бұрғылау ерітіндісін айдау. 

Манифольдтердің ПМ2-80×320 жəне МП2-80×700 (манифольд 
противовыбросовый) екі түрі шығарылады. 

Бұлармен ОП2Г230×320 жəне ОП2Г-230×500 (оборудование 
противовыбросовый) превенторлары жинақталынады. 

Аталған екі манифольдтің түрі: қолмен басқарылатын жəне 
гидравликалық берілісті негізгі ысырмадан, превентор крестовигіне 
орналасатын реттелінгіш штуцерлерден, екпінді камерадан тұрады. 

Реттелінгіш штуцер ұнғы түбіне кері қысым түсіру үшін қолданылады. 
 

Екпінді камера манифольдтен шығатын сұйық ағынын басқару 
қызметін атқарады. 

Превентор қоңдырғылары екі түрлі гидравликалық басқару тетігімен 
(ГУП100 Бр-1 жəне ГУП100 Бр-2 гидравлическое управление превентором) 
жинақталынады. Гидравликалық басқару тетігі, превенторларды алыстан 
басқару қызметін атқарады. Алыстан басқару бір-біріне өзара теңгерілген екі 
пультпен (негізгі жəне қосалқы) іске асырылады. 

Лақтыруға қарсы жабдықты басқару. 
Превенторлар, ысырмалар, жəне дроссельдер негізгі жəне көмекші 

пульттермен ашылып жабылады. Негізгі пульт гидравликалық басқару 
станциясымен бірге ұңғы сағасынан 10 м кем емес арақашықтықта 
орналасады. 

Механикалық жетек плашкалы превенторларды гидравликалық жетек 
жұмыс істемей қалғанда жабу үшін қолданылады. 

Негізгі жəне көмекші пульттерді жеке рамаларда монтаждайды. ЛҚЖ 
лақтыруға қарсы жабдық жетегінің жұмыс істеу принципінің жалпы көрінісі 
көрсетілген (Сур.48) 

 
Сурет 48 - Гидрожетек сұлбасы 

 
Гидрожетектің жұмыс сұйықтығы ретінде қолданылатын май бактан 13 

майжинағыш 12 бойымен сораппен 18 сорылады жəне кері клапан 16 жəне 
сүзгі 14 арқылы гидроаккумуляторға 1 айдалады. Гидроаккумулятордағы 
жұмыс қысымы 10 МПа аспайды жəне сақтандырғыш қақпақшамен 17 
шектеледі. 

Гидроаккумулятордан құбыржол 2 жəне вентильдер 3 бойымен май 
плашкалы превенторларды 7 жəне ысырмаларды 6 басқаратын негізгі 
пульттің бөлгіш блогына 5 айдалады. Негізгі пульттің сол жақ бөлгішінен 
май көмекші пульттің цилиндріне 9 айдалады жəне ары қарай əмбебап 
превентордың камерасына барады. 

Плашкалы превенторлар жəне ысырмаларды көмекші пульттан басқару 
таратқыш блокпен іске асырылады. 

Өңделген май превенторлар мен ысырмалардан қабылдау багына 
барады, одан қайтадан сораппен 18, 15 гидроаккумуляторға беріледі. 
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Бұрғыланып жатқан ұңғылардың сағалық жабдығы 
Сағалық жабдық – шегендеу тізбектерін байланыстыру, бұрғылау 

процесі барысындағы қабат қысымдарынан ұңғы сағасын 
саңылаусыздандыру, күрделі жөндеу, пайдалану барысында ұңғының жұмыс 
тəртібін реттеу мен сағасын саңылаусыздандыру жұмыстарына арналған 
жабдықтар кешені. Барлық сағалық жабдықтар екіге бөлінеді: бірі – ұңғыны 
бұрғылауда, екіншісі – ұңғыны пайдалануда қолданылады. Ұңғыны бұрғылау 
процесінде сағаны байланыстыруға пайдаланылатын сағалық жабдықтар 
құрамына тізбек басы мен лақтырудан сақтайтын жабдық жатады. 
Лақтырудан сақтайтын жабдықтың негізгі түйіндері: крестовина, 
превенторлар, превенторүстілік катушка, ажырату жүйесі, манифольд, 
превенторлардың жəне ысырмалардың гидротетіктері, қол жетектері. 

Бұрғылау процесі кезінде шегендеу тізбектерін байланыстыру қызметін 
атқаратын тізбек басы – фонтанды арматураны орнататын негіз ретінде де 
қолданылады; яғни тізбек басы ұңғыны пайдаланудың барлық кезеңінде 
қолданылады. Пайдаланушы сағалық жабдықтар құрамына: фонтанды 
арматура, фонтанды арматура манифольды; қысым ысырмасын ауыстыруға 
арналған аспап, ұңғыны зерттеу барысында қолданылатын лубрикатор, 
ысырмалар мен аудармалардың жиынтығы жəне сағалық жабдықты 
монтаждау мен байланыстыруға қажетті басқа да бөлшектер кіреді. 

Тізбек басы – газ жəне мұнай ұңғыларының шегендеу тізбектерін 
байланыстыруға арналған жəне келесідей қызметтерді атқаруды қамтамасыз 
етеді: тізбекті ұстап тұру, құбыраралық кеңістікті саңылаусыздандыру мен 
ондағы қысымды бақылау; сонымен қатар құбыраралық кеңістіктегі 
қысымды төмендету, онда цементті немесе басқа да тампонажды 
материалдарды айдау жəне т.б. технологиялық операцияларды жүргізу. 

Тізбек басы құрылымы мыналарды қамтамасыз ету керек: 
1) құбыраралық кеңістіктің саңылаусыздығы сенімділігін; 
2) құбыраралық кеңістіктегі қысым бақылануын; 
3) шегендеу құбырларын тез, əрі сенімді бекітілуін; 
4) бір бағана басына диаметрлері əртүрлі шегендеу құбырларының 

(əмбебап) жалғана алуын; 
5) бұрғылау аспабымен жұмыс жасау барысында шегендеу тізбегінің 
сағалық бөлігін тез тозудан сақтауын (ұңғы температурасы жоғары 

болған жағдайларда шегендеу бағаналарының тік қозғалу мүмкіндігін 
қамтамасыз ету); 

7) ұңғыны бұрғылау жəне ұзақ уақыт бойына пайдалану кезінде 
аспалар мен тығындау түйіндерінің жұмысының жоғары сенімділігін; 

8) мүмкін болатын шектік биіктікті; 
9) əртүрлі жүктемелердің əсерін ескере орытып, қажетті беріктікті. 
Сонымен қатар, күрделі жағдайларда бұрғылау кезінде: 
-егер ұңғы өнімінің құрамында коррозиялық заттар болса, тізбек 

басының бөлек бөлшектері коррозияға тұрақты болуы тиіс; 
-солтүстікте бұрғылау үшін тізбек басы – 60ºС температура 

жағдайында жұмыс жасауға бейімді болуы тиіс; 
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Бұрғыланып жатқан ұңғылардың сағалық жабдығы 
Сағалық жабдық – шегендеу тізбектерін байланыстыру, бұрғылау 

процесі барысындағы қабат қысымдарынан ұңғы сағасын 
саңылаусыздандыру, күрделі жөндеу, пайдалану барысында ұңғының жұмыс 
тəртібін реттеу мен сағасын саңылаусыздандыру жұмыстарына арналған 
жабдықтар кешені. Барлық сағалық жабдықтар екіге бөлінеді: бірі – ұңғыны 
бұрғылауда, екіншісі – ұңғыны пайдалануда қолданылады. Ұңғыны бұрғылау 
процесінде сағаны байланыстыруға пайдаланылатын сағалық жабдықтар 
құрамына тізбек басы мен лақтырудан сақтайтын жабдық жатады. 
Лақтырудан сақтайтын жабдықтың негізгі түйіндері: крестовина, 
превенторлар, превенторүстілік катушка, ажырату жүйесі, манифольд, 
превенторлардың жəне ысырмалардың гидротетіктері, қол жетектері. 

Бұрғылау процесі кезінде шегендеу тізбектерін байланыстыру қызметін 
атқаратын тізбек басы – фонтанды арматураны орнататын негіз ретінде де 
қолданылады; яғни тізбек басы ұңғыны пайдаланудың барлық кезеңінде 
қолданылады. Пайдаланушы сағалық жабдықтар құрамына: фонтанды 
арматура, фонтанды арматура манифольды; қысым ысырмасын ауыстыруға 
арналған аспап, ұңғыны зерттеу барысында қолданылатын лубрикатор, 
ысырмалар мен аудармалардың жиынтығы жəне сағалық жабдықты 
монтаждау мен байланыстыруға қажетті басқа да бөлшектер кіреді. 

Тізбек басы – газ жəне мұнай ұңғыларының шегендеу тізбектерін 
байланыстыруға арналған жəне келесідей қызметтерді атқаруды қамтамасыз 
етеді: тізбекті ұстап тұру, құбыраралық кеңістікті саңылаусыздандыру мен 
ондағы қысымды бақылау; сонымен қатар құбыраралық кеңістіктегі 
қысымды төмендету, онда цементті немесе басқа да тампонажды 
материалдарды айдау жəне т.б. технологиялық операцияларды жүргізу. 

Тізбек басы құрылымы мыналарды қамтамасыз ету керек: 
1) құбыраралық кеңістіктің саңылаусыздығы сенімділігін; 
2) құбыраралық кеңістіктегі қысым бақылануын; 
3) шегендеу құбырларын тез, əрі сенімді бекітілуін; 
4) бір бағана басына диаметрлері əртүрлі шегендеу құбырларының 

(əмбебап) жалғана алуын; 
5) бұрғылау аспабымен жұмыс жасау барысында шегендеу тізбегінің 
сағалық бөлігін тез тозудан сақтауын (ұңғы температурасы жоғары 

болған жағдайларда шегендеу бағаналарының тік қозғалу мүмкіндігін 
қамтамасыз ету); 

7) ұңғыны бұрғылау жəне ұзақ уақыт бойына пайдалану кезінде 
аспалар мен тығындау түйіндерінің жұмысының жоғары сенімділігін; 

8) мүмкін болатын шектік биіктікті; 
9) əртүрлі жүктемелердің əсерін ескере орытып, қажетті беріктікті. 
Сонымен қатар, күрделі жағдайларда бұрғылау кезінде: 
-егер ұңғы өнімінің құрамында коррозиялық заттар болса, тізбек 

басының бөлек бөлшектері коррозияға тұрақты болуы тиіс; 
-солтүстікте бұрғылау үшін тізбек басы – 60ºС температура 

жағдайында жұмыс жасауға бейімді болуы тиіс; 
 

-теңізде бұрғылау барысында тереңдігі 200м-ден асатын теңіз түбіне 
орнатуға жарамды болуы тиіс. 

Қазіргі кезде отандық зауыттар тізбек басының екі түрін шығарады – 
КГ (колонная головка) жəне ОКК (оборудование колонные клиновое). Келесі 
түрлері өндірісте пайдаланылуда – ООЕ жəне ОКМ (оборудование 
колонные). Тізбек басының КГ түрін – КГ-4х70 мысалында қарастырып 
көрелік. 

КГ-4х70 тізбек басы – төрт шегендеу тізбегін өзара байланыстыру 
үшін, бағана аралық кеңістікті саңылаусыздандыру мен бақылау үшін, 
тереңдігі 4000 м жəне одан асатын, жұмыс қысымы 70 МПа-ға дейін 
болатын, ал өнім құрамында коррозиялы заттары жоқ мұнай жəне газ 
ұңғыларын бұрғылау мен пайдалану кезінде жұмыс тəртібін реттеуге 
арналған (Сур.49). КГ-4х70 моделі келесідей оқылады: К – тізбек (колонная); 
Г – басы (головка); 4 – өзара байланысатын шегендеу тізбек саны; 70 – 
жұмыс қысымы, Мпа 

 

 
 

Сурет 49 - КГ-4х70 тізбек басы 
 
Тізбек басы келесідей негізгі бөліктерден тұрады: диаметрі 324 мм 

шегендеу құбырларының тізбегін асуға арналған – сыналы аспасы 12 бар 
тройниктен 13, пакер қондырғысынан 10, диаметрі 245 мм шегендеу 
құбырларының тізбегін асуға арналған – аспасы 7 бар крестовинадан 9, пакер 
қондырғысынан 6, диаметрі 168 мм шегендеу құбырлары тізбегін асуға 
арналған – аспасы 3 бар крестовинадан 5, пакер қондырғысынан 2, 
фланецтен, кері клапандардан 11, сиреткіш тығындардан 17. Тройник 13 
құрамына – тұғыр мен иінді құбыр кіреді. Тройник тұғыры – маркасы 
35ХМЛ хромдалған, никелденген, легирленген (МЕСТ 977-88) болат 
құймасы, оның орта бөлігінде иінді құбыр жалғанатын саңылауы болады, ал 
жоғарғы бөлігінде – пакер қондырғысындағы аспаның қақпағын орнатуға 
арналған, диаметрі 425 мм аспаға 12 арналған диаметрі 415 мм болатын, 
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тесіктер жасалған. Иінді құбыр – жоғары қысымды краны 14 бар келте құбыр 
болып табылады. Иінді құбыр тройниктің тұғырына бұранда арқылы 
байланысады да, бұрғылау барысындағы технологиялық жұмыстарды жасау 
қызметін атқарады. 

Крестовина 9 – 35ХМЛ хромдалған, никелденген, легирленген (МЕСТ 
977-88) болат құймасы. Оның төменгі фланецінде пакер қондырғысына 10 
арналған, диаметрі 415 мм болатын, тесігі бар. Жоғарғы фланецте аспаға 7 
арналған 345 мм диаметрлі тесігі жəне пакер қондырғысына 6 арналған 355 
мм диаметрлі тесік бар. Орта бөлігінде крестовина тұғырына бір жағынан – 
шпилкалар көмегімен келте құбыр мен жоғары қысымды краны бар тығын 15 
байланысқан, екінші жағынан – вентилі 4 бар тығын 8 байланысқан. 
Крестовинаны 9 тартқанда қондырғы пакері 10 деформацияға ұшырап, 
крестовинаның тұғыры мен тізбек (диаметрі 324 мм болатын) арасындағы 
кеңістікті саңылаусыздандырады. Крестовина 5 – 35ХМЛ (МЕСТ 977-88) 
болат құймасы. Төменгі фланецте пакер қондырғысына 6 арналған, диаметрі 
345 мм болатын тесік болады. Жоғарғы фланецте аспаға 3 арналған, диаметрі 
227 мм болатын тесік жəне пакер қондырғысына 2 арналған, диаметрі 237 мм 
болатын тесігі бар. Орта бөлігінде крестовина тұғырына вентилі 4 бар тығын 
8 жалғанады, ал екінші жағынан – ысырма 16 жалғанады. 

Крестовинаны 5 тартқанда қондырғы пакері 6 деформацияға ұшырап, 
крестовинаның тұғыры мен тізбек (диаметрі 245 мм болатын) арасындағы 
кеңістікті саңылаусыздандырады. Диаметрі 168 мм болатын тізбекті 
саңылаусыздандыру – пакер қондырғысымен 2 деформацияға ұшырайтын 
фланецті 1 тарту кезінде болады. 

Тізбек басына орнатуға арналған аспа (Сур.50) – сыналы бірсатылы, ол 
тұғырлардан 4, плашкалардан 1, жартысақиналардан 5, сырғалардан 7, 
винттерден 2 жəне 8, тұтқалардан 3, штифтардан 6 тұрады. 

 

 
 

Сурет 50 - Аспа 
 
Пакер қондырғысы (Сур.51) тізбек басындағы құбырсыртындағы 

кеңістікті саңылаусыздандыруға арналған. Ол аспа 3 қақпағынан, басу 
сақинасынан 1, тығындау сақинасынан 4 жəне пакерден 2 тұрады. 
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тесіктер жасалған. Иінді құбыр – жоғары қысымды краны 14 бар келте құбыр 
болып табылады. Иінді құбыр тройниктің тұғырына бұранда арқылы 
байланысады да, бұрғылау барысындағы технологиялық жұмыстарды жасау 
қызметін атқарады. 

Крестовина 9 – 35ХМЛ хромдалған, никелденген, легирленген (МЕСТ 
977-88) болат құймасы. Оның төменгі фланецінде пакер қондырғысына 10 
арналған, диаметрі 415 мм болатын, тесігі бар. Жоғарғы фланецте аспаға 7 
арналған 345 мм диаметрлі тесігі жəне пакер қондырғысына 6 арналған 355 
мм диаметрлі тесік бар. Орта бөлігінде крестовина тұғырына бір жағынан – 
шпилкалар көмегімен келте құбыр мен жоғары қысымды краны бар тығын 15 
байланысқан, екінші жағынан – вентилі 4 бар тығын 8 байланысқан. 
Крестовинаны 9 тартқанда қондырғы пакері 10 деформацияға ұшырап, 
крестовинаның тұғыры мен тізбек (диаметрі 324 мм болатын) арасындағы 
кеңістікті саңылаусыздандырады. Крестовина 5 – 35ХМЛ (МЕСТ 977-88) 
болат құймасы. Төменгі фланецте пакер қондырғысына 6 арналған, диаметрі 
345 мм болатын тесік болады. Жоғарғы фланецте аспаға 3 арналған, диаметрі 
227 мм болатын тесік жəне пакер қондырғысына 2 арналған, диаметрі 237 мм 
болатын тесігі бар. Орта бөлігінде крестовина тұғырына вентилі 4 бар тығын 
8 жалғанады, ал екінші жағынан – ысырма 16 жалғанады. 

Крестовинаны 5 тартқанда қондырғы пакері 6 деформацияға ұшырап, 
крестовинаның тұғыры мен тізбек (диаметрі 245 мм болатын) арасындағы 
кеңістікті саңылаусыздандырады. Диаметрі 168 мм болатын тізбекті 
саңылаусыздандыру – пакер қондырғысымен 2 деформацияға ұшырайтын 
фланецті 1 тарту кезінде болады. 

Тізбек басына орнатуға арналған аспа (Сур.50) – сыналы бірсатылы, ол 
тұғырлардан 4, плашкалардан 1, жартысақиналардан 5, сырғалардан 7, 
винттерден 2 жəне 8, тұтқалардан 3, штифтардан 6 тұрады. 

 

 
 

Сурет 50 - Аспа 
 
Пакер қондырғысы (Сур.51) тізбек басындағы құбырсыртындағы 

кеңістікті саңылаусыздандыруға арналған. Ол аспа 3 қақпағынан, басу 
сақинасынан 1, тығындау сақинасынан 4 жəне пакерден 2 тұрады. 

 

 

 
Сурет 51 - Пакер қондырғысы 

 
ОКК (оборудование колонные клиновое) тізбек басы 
ОКК (оборудование колонные клиновое) тізбек басын 35 МПа қысымы 

үшін үш түрде шығарады: ОКК1, ОКК2, ОКК3 (оборудование колонные 
клиновое). ОКК1 тізбек басы екі тізбекті (кондуктор, пайдаланушы), ОКК2 –
үш тізбекті (кондуктор, аралық, пайдалану), ОКК3 – төрт тізбекті 
байланыстыру үшін қолданылады. 

ОКК1-35-146х219 (оборудование колонные клиновое) моделі келесідей 
түрде шешіліп оқылады: О – жабдық (оборудование); К – бағаналар 
(колонны); К – сыналы (клин); 1 – сұлбасы (моделі); 35 – жұмыс қысымы, 
МПа; 146 – пайдалану тізбегінің диаметрі, мм; 219 – кондуктор диаметрі, мм. 

ОКК1 (оборудование колонные клиновое) тізбек басы (Сур.52) – 
тұғырдан 4, сыналы аспадан 3, екіярусты пакерлі қондырғыдан 2 тұрады. 

 
Сурет 52 - ОКК1 (оборудование колонные клиновое) тізбек басы 

 
Тұғырдың цилиндрлі тесігі болады, оған пакер қондырғысының 

төменгі ярусы орнатылады. Тұғыр фланецінде айдау клапаны 6 бұралатын 
саңылау болады. Тұғырдың төменгі бөлігіндегі саңылаулар тізбек басының 
манифольдын 5 орнатуға арналған. Пакер қондырғысы 2 екі ярустан тұрады, 
олардың əрқайсысында екі металды сақина жəне бір Н-тəріздес резиналы 
тығын болады. Сыналы аспа үш сынадан тұрады, олар өзара шарнирлермен 
байланысқан жəне синхронды түрде орын ауыстыру мүмкіндігіне ие. 

Сақтандырғыш төлке 1 пайдалану тізбегінің жоғарғы бөлігін көтеріп- 
түсіру операциялары барысында орын алатын механикалық 
зақымданулардан сақтайды. 
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Тізбек басын монтаждау реті. Кондукторды түсіріп, цементтегеннен 
кейін, оған тізбек басының тұғырын бұрайды. Саға лақтырудан сақтайтын 
жабдықпен, бекітілген сұлбаға сəйкес, байланады да, пайдалану тізбегі 
қондырылатын аралықты бұрғылау жұмысы жалғаса береді. Бұрғылау 
аяқталып, пайдалану тізбегі түсірілгеннен кейін, тəл жүйесіне ілінген 
тізбектің соңғы құбырына сыналы аспаны жинақтап, түсіреді. Өз салмағынан 
сыналы аспа құбыр бойымен оңай жылжып, тізбек басының тұғырындағы өз 
орнына отырады да, бағананы сынаға отырғызады. Пайдалану тізбегін 
цементтейді, кейіннен тізбек басы тұғырындағы сыртқы беті тізбек басының 
манифольды арқылы еркін ағысты сумен жуылады. 

Цементтің қатуын күту (ожидание затвердения цемента) ОЗЦ –ден 
кейін лақтырудан сақтайтын жабдықты алып тастап, тұғырдың жоғарғы 
фланецінен құбырды 120 мм биіктікте құбыркескішпен кесіп тастайды. 
Резиналы тығынды ЛЗ-162 майлау материалымен алдын-ала майлап, пакер 
қондырғысын орнатады. Осыдан кейін, фонтанды арматураның 
крестовинасын 7 монтаждайды. Фонтанды арматура крестовинасының 
фланеціндегі айдау клапаны 8 шпилкаларды тартуға дейін шешіліп тұруы 
қажет (тартқаннан кейін бұрап орнына орнатылады). Тізбек басын пайдалану 
тізбегімен бірге – тізбектің шектік мүмкін болатын ішкі қысымына сəйкес 
келетін қысыммен сығымдап сынайды. Кейіннен, ЛЗ-162 майлау 
материалымен майланған тығынды саңылаусыздыққа тексеру мақсатында 
тізбек басын сығымдап сынайды. Бұл үшін айдау клапанының қалпағын 8 
шешіп, клапан саңылауына ысырғышты орнатады да, қалпақты тірелгенге 
дейін қайта бұрайды, бұл кезде ысырғыш клапан шаригін орнығу жерінен 
алшақтатады да, онда қуыс пайда болады. 

Клапан қалпағын 6 шешеді де, оның орнына НС-6х350 майлау 
материалын айдайтын жалғаманы бұрайды. ММ (майлау материалын) – 
клапаннан 8 пайда болғанға дейін айдайды. Ысырғышты клапаннан 8 
шығарады да, қысымды тізбектің мүмкін болатын сыртқы қысымына дейін 
көтереді. Сығымдап сынауды аяқтағаннан кейін қысымды төмендетеді. Екі 
жағдайда да, сығымдау қысымы паспортта көрсетілген қысымнан аспауы 
қажет. 

ОКМ (оборудование колонные) тізбек басы (Сур.53) тұғырдан 1, 
арнайы муфтадан 4, фонтанды арматураға арналған фланецтен 3, фланеці бар 
келте құбырдан 7, өту кранынан 8, бекіту винттерінен 2, резиналы тығындау 
сақиналарынан 5 жəне манжеттерден 6 тұрады. 

Арнайы муфтаны пайдалану тізбегінің соңғы құбырына бұрайды да, 
кондукторға бұралған тұғырға орнатады. Тұғыр мен арнайы муфта 
арасындағы кеңістік екі резиналы сақина мен өздігінен саңылаусызданатын 
резинаматалы манжеттің көмегімен тығындалады. Тұғырдың жоғарғы 
фланеціндегі алты бекіту винті – ұңғыны пайдалану барысында тізбектің 
температура əсерінен ұзаруы салдарынан өспенен жоғары қарай ығысуынан 
сақтау мақсатында арнайы муфта мен оған асылған пайдалану тізбегін 
бекітуге арналған. 
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Тізбек басын монтаждау реті. Кондукторды түсіріп, цементтегеннен 
кейін, оған тізбек басының тұғырын бұрайды. Саға лақтырудан сақтайтын 
жабдықпен, бекітілген сұлбаға сəйкес, байланады да, пайдалану тізбегі 
қондырылатын аралықты бұрғылау жұмысы жалғаса береді. Бұрғылау 
аяқталып, пайдалану тізбегі түсірілгеннен кейін, тəл жүйесіне ілінген 
тізбектің соңғы құбырына сыналы аспаны жинақтап, түсіреді. Өз салмағынан 
сыналы аспа құбыр бойымен оңай жылжып, тізбек басының тұғырындағы өз 
орнына отырады да, бағананы сынаға отырғызады. Пайдалану тізбегін 
цементтейді, кейіннен тізбек басы тұғырындағы сыртқы беті тізбек басының 
манифольды арқылы еркін ағысты сумен жуылады. 

Цементтің қатуын күту (ожидание затвердения цемента) ОЗЦ –ден 
кейін лақтырудан сақтайтын жабдықты алып тастап, тұғырдың жоғарғы 
фланецінен құбырды 120 мм биіктікте құбыркескішпен кесіп тастайды. 
Резиналы тығынды ЛЗ-162 майлау материалымен алдын-ала майлап, пакер 
қондырғысын орнатады. Осыдан кейін, фонтанды арматураның 
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шешіп, клапан саңылауына ысырғышты орнатады да, қалпақты тірелгенге 
дейін қайта бұрайды, бұл кезде ысырғыш клапан шаригін орнығу жерінен 
алшақтатады да, онда қуыс пайда болады. 

Клапан қалпағын 6 шешеді де, оның орнына НС-6х350 майлау 
материалын айдайтын жалғаманы бұрайды. ММ (майлау материалын) – 
клапаннан 8 пайда болғанға дейін айдайды. Ысырғышты клапаннан 8 
шығарады да, қысымды тізбектің мүмкін болатын сыртқы қысымына дейін 
көтереді. Сығымдап сынауды аяқтағаннан кейін қысымды төмендетеді. Екі 
жағдайда да, сығымдау қысымы паспортта көрсетілген қысымнан аспауы 
қажет. 

ОКМ (оборудование колонные) тізбек басы (Сур.53) тұғырдан 1, 
арнайы муфтадан 4, фонтанды арматураға арналған фланецтен 3, фланеці бар 
келте құбырдан 7, өту кранынан 8, бекіту винттерінен 2, резиналы тығындау 
сақиналарынан 5 жəне манжеттерден 6 тұрады. 

Арнайы муфтаны пайдалану тізбегінің соңғы құбырына бұрайды да, 
кондукторға бұралған тұғырға орнатады. Тұғыр мен арнайы муфта 
арасындағы кеңістік екі резиналы сақина мен өздігінен саңылаусызданатын 
резинаматалы манжеттің көмегімен тығындалады. Тұғырдың жоғарғы 
фланеціндегі алты бекіту винті – ұңғыны пайдалану барысында тізбектің 
температура əсерінен ұзаруы салдарынан өспенен жоғары қарай ығысуынан 
сақтау мақсатында арнайы муфта мен оған асылған пайдалану тізбегін 
бекітуге арналған. 

 

Фонтанды арматураға арналған фланец – муфтада бұранда арқылы 
бекіген. 

 
 

Сурет 53 – ОКМ (оборудование колонные) тізбек басы 
 
Тізбек басының тұғырында екі бүйірлік саңылау бар, оның бірі 

тығынмен жабылса, екіншісіне кран мен бос фланецті қосатын фланеці бар 
келте құбырды бұрайды. Келте құбыр фланецінде манометрі бар вентиль 
орнатылады, ол өз кезегінде құбыраралық кеңістіктегі қысымды бақылауға 
арналған. 

Монтаждалу реті. Тізбек басының тұғыры кондуктордың жоғарғы 
құбырының бұрандасына бұралады. Көтеріп-түсіру операциялары барысында 
тұғырдың ішкі тұғырлық беткейінің механикалық зақымдалуын болдырмас 
үшін тұғырда сақтандырғыш төлкесі орнатылады, ол алты бекіту винттерімен 
бекиді. Тізбек басының тұғырына лақтырудан сақтайтын жабдық 
монтаждалады да, пайдалану тізбегі отырғызылатын аралық ары қарай 
бұрғылана береді. 

Пайдалану тізбегін түсіру алдында сақтандырғыш төлке құбырұстағыш 
арқылы шығарып алынады. Пайдалану тізбегін түсіру барысында жоба 
тереңдігіне 4-8 м жеткізбей түсіреді де, спайдер немесе элеваторға 
отырғызады. 

Кейіннен, соңғы құбырға, фонтанды арматураға сəйкестендіріп, 
фланеці жоқ арнайы муфта жалғанады. Арнайы муфта бұрандасы жоғарғы 
орамдарына бұралатын тексеру құбыры көмегімен муфтаны бағана басының 
тұғырындағы конустық бетке орнатып, бекіткіш болттарымен бекітеді. 

Пайдалану тізбегін цементтеп жəне ОЗЦ біткеннен кейін тізбек басын 
ұңғы сағасына, пайдалану тізбегін сығымдауға арналған қысыммен сығады. 

Сығымдау нəтижелері актімен рəсімделеді. 
Сығымдаудан кейін лақтырудан сақтайтын жабдықты алып тастайды 

жəне арнайы муфтаның жоғарғы бөлігіне фонтанды арматураға 
сəйкестендіріп, фланец бұралады. ОКМ (оборудование колонные) типті 
тізбек бастарының техникалық көрсеткіштері көрсетілген (Кесте 12). 
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Кесте 12 - ОКМ (оборудование колонные)типті тізбек бастарының 
техникалық көрсеткіштері 
Жабдықтардың шифры ОКМ1-140-146х219 

ОКМ1-140-146х245 
ОКМ1-140-168х245 

Өткізетін шартты диаметрі, мм   
фланец тұрқы 280 
бүйірдегі иінді құбырлар 65 
Қысым, МПа:  
жұмысшы  14 
бақылау 28 
Өткізілетін орта Мұнай, газ, газконденсат, бұрғылау 

ерітіндісі, қабаттағы су 
Қоршаған орта температурасы   
өткізілетін 120 
қоршаған ортаның 40 

 
ООК2 тізбек басы ОКК2 (Сур.54) тізбек басының құрылымы мен 

монтаждау ретін қарастырамыз. Тізбек басы жоғарғы жəне төменгі екі 
бөліктен тұрады. Төменгі бөліктің негізгі бөлшектеріне тұрқы 8, бір-бірімен 
шарнирлі байланысқан үш сынадан тұратын сыналы аспа 7, катушка 6 кіреді. 

Тұрқыда екі тесік бар, оның біріне құбыраралық кеңістікті бақылайтын 
манифольд бұралып жалғанған, екіншісі тығынмен бекітілген. Жоғарғы 
бөліктің негізгі бөлшектеріне келте құбырға 5, бұралған тұрқы 4, сыналы 
аспа 3, аралық жəне пайдалану тізбектері арасындағы кеңістікті тығыздайтын 
пакер 2, катушка 1 жатады. 

 
 

Сурет 54 - ОКК2 тізбек басы 
 
Тұрқын 8 тұрақты ток көзінде, Э-42 типті ОММ немесе СМ 

электродтарымен, сыртқы бетінен 12х12 өлшеммен, үздіксіз сызықпен 
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Сурет 54 - ОКК2 тізбек басы 
 
Тұрқын 8 тұрақты ток көзінде, Э-42 типті ОММ немесе СМ 

электродтарымен, сыртқы бетінен 12х12 өлшеммен, үздіксіз сызықпен 

 

қолдай пісіру арқылы кондукторға жалғайды. Аралық тізбек сыналы аспаға 7 
ілініп, 10х10 өлшеммен екі-үш қайтара үздіксіз сызықпен катушкаға 
пісірілген. Пайдалану тізбегін сынаға 3 асып отырғызып, пакерді 
монтаждағаннан кейін катушкаға 1 пісіріп бекітеді. [2] 

 
2.2.6. Қиыншылықтар мен апаттарды жою процесін бақылау жəне 

басқару 
 
Қармау жұмысы жəне жабысуларды жою – өте жауапты операциялар, 

олақ жүргізудің соңы бұрғылау жабдығының жəне мұнараның бұзылуына, 
ұңғыманың құруына жəне адамдардың қайғылы жағдайға ұшырауына 
əкеледі. Сондықтан апат шыққаны жайында бұрғышы бұрғылау шеберіне 
хабарлауға міндетті, ал ол жоқ болған жағдайда бөлімше немесе барлау 
жетекшісіне бірінші ретті шараларды тоқтатуларды болдырмай апатты 
жоюды хабарлауы тиіс. Апатты жою ұзаққа созылған жағдайда, бірақ 5 
тəуліктен кеш қалдырмай бұрғылау кəсіпорыны басшылығымен бекітілген 
апатты жою жоспары жасалады. 

Апатты жоюдың барлық шараларын тез жəне ұйымшылдықпен 
орындау қажет; жабдық ұңғымада неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым оны 
шығару қиынырақ болады.  

Жабыстыратын жерін жабыстырғышанықтағыш көмегімен анықтайды. 
Жабыстырғышанықтағыш жұмысы деформацияланған кезде магниттелетін 
ферромагнитті материал құрамына негізделген.  

Апаттарды жою кезінде ұңғымада бұрғылау құрылғысына 
жоғарылатылған жүктемелер жіберіледі, оның жеке түйіндеріне жəне 
бұрғылау тізбегіне. 

Бұрғылау құбырлары мен қашаулармен болатын апаттарды жою. 
Бұрғылау құбырларымен болатын апаттарды жою үшін құбырдың сынған 
моментін тез анықтау керек. Апатты бұрғышы байқағаннан кейін үлкен 
жылдамдықпен оларды жоғары көтеріп алуы қажет. Бұрғы бағанасының 
сынған бөлігінің шетін жоғары көтергеннен кейін тазалап, жуып, сыну 
сипатын қарастырады. Содан кейін ұңғымада қалған бағандарды санап, 
сынған құбыр бағанасының жоғарғы жағының орналасқан тереңдігін 
анықтап, апаттарды жоюға қажетті шараларды белгілейді. 

Ұңғымада (кез келген) апаттарды жою жұмыстары жұмыстың 
қиындығына байланысты өиын жұмыстардан бас инженер (мастер) 
басшылығымен не бұрғылау кəсіпорнының (барлау, аймақ) бас инженері 
басшылығымен бұрғылау мастерімен жүргізіледі. 

Ұңғымаға ұстағыш аспапты түсірген кезде оның жалпы құрастырылу 
мен негізгі өлшемдері көрсетілген ұстау бөлігінің эскизі жасалады. Бұрғылау 
бағанасын ұстау үшін ұстағыш (шлипс) жуылуымен қоса, метчик не қоңырау 
қолданады. Бұл аспаптар ұстаудан кейін қалған бұрғылау құбыр 
бағаналарында теңселту мен ұңғыманы жууға жағдай жасайды. Ұңғымаға 
түсірілетін ұстағыш аспаптың ұзындығы бұрғылау бағанасына əкелетін ротор 
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тақтасы арқылы өткізілетін ротормен ұстағыш аспаптың бекітілуге жететін 
есепке сəйкес болуы керек. 

Ұстағыш (шлипс) құлыпқа да, құбырға да ұстауға қолданады. Бағананы 
ұстағышпен алып тастау үшін тартылыс беріп, бұрғылау сорабын қосады, 
циркуляцияны қалпына келтіріп, содан кейін көтеруге кіріседі. Егер бағана 
көтерілмесе, оны айналдырмай теңселтеді. 

Метчикті көбінесе шұңқырмен аяқталатын үлкен диаметрлі 
бағыттауыш құбырмен түсіреді. Бұрғылау құбырларымен түсірілген метчик 
құбыр шұңқырының үзілген шетін жауып, құбыр ішіне оның жиегіне 
тірелгенге шейін конус түрде кіреді. Құбырдың үзілген шетінде қысымды 
төмендету үшін бұрғы бағанасын жоғары көтеріп, сағат тілімен 90°-қа 
бұрады, содан барып кері 45°-қа жəне сағат тілімен 1\4 айналымға. Бұрғы 
бағанасын бірте-бірте төмен түсіргенде метчик құбырға еніп бекітіледі. 
Ұстағыш аспабын қашау арқылы бұрғылау ерітіндісінің циркуляциясы 
қалыптасқанға дейін сынықта соңына дейін бекітуге тиым салынады. Одан 
кейін бағананы көтеріп қарайды. Қысылып қалса оны теңселтеді. Теңселту 
кезінде рұқсат етілетіннен асып түсетін көтеру жұмыстары ұстағыш 
аспаптың үзілуіне, бұрғылау құбырының жұлынуына, таль қанатының 
жұлынуына не муфтаның бұзылуына əкелетіндігін ескеру керек. Егер 
циркуляцияны қалпына келтіруге мүмкін болмаса, метчикті тарту арқылы 
үзіп тастайды. 

Осындай типті жұмыстар қоңырау арқылы қалған бағананы қосу мен 
алып тастауда да қолданылады. 

Баған шетінің ұңғыма центірінен үлкен ауытқуында оны центрге 
қармақпен бұрып, тек содан кейін метчикті не қоңырауды түсіреді.  

Циркуляция қалпына келтіріліп бағанды теңселту арқылы босатуға 
мүмкін болмаса, мұнай ваннасына көшеді не басқа шаралар қолданды. Егер 
аспапты босатуға қолданған барлық шаралар нəтижесіз аяқталса, оны сол 
метчикпен не сол құбырлардағы қоңыраумен  бөліктерін бұрып алуға 
кіріседі. Кейде аспаптың қалған фрезерленген бөлігін бұрап алудың орнына 
сыртқы құбыр кесуді қолданады жəне кесіп алынған бөлігі ұңғымадан 
құбыркескішпен бірге алынады.  

Ұңғымада қалған қашау бөліктерін алып тастауға қолданылатын негізгі 
аспап - магниттік фрезер, забойға 6-7 м жетпестен бұрын аз жылдамдықпен 
айналдыра отырып жууды бастайды. Азғантай осьтік салмақпен забойға 
жеткеннен кейін фрезер забой центріне қалған бөліктерді жинап, магниттік 
фрезердің коронкасы жынысқа бұрғыланып, төменгі полюс забойда қалған 
бөліктермен жақындасып, оларды ұстап тұрады. Содан соң жуу процесі 
тоқтатылып, бұрғылау бағанасын көтеру жүреді. 

Қалған металдық бөліктерде көп уақыт жұмыс істеуге болмайды - бұл 
апаттың қиындауына соқтырады. Магниттік фрезерді сондай-ақ ұңғымаға 
құлаған мүмкін болатын барлық уақ заттарды ұстауға қолданады.  

Турбобұрғылармен апаттарды жою. Турбобұрғы бұрандасының 
үзілуінен туған апаттар үзіліп кеткен корпус бұрандасына бұралатын 
калибрмен (калибр ретінде көбінесе турбобұрғы ауыстырғышы 
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тақтасы арқылы өткізілетін ротормен ұстағыш аспаптың бекітілуге жететін 
есепке сəйкес болуы керек. 
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ұстағышпен алып тастау үшін тартылыс беріп, бұрғылау сорабын қосады, 
циркуляцияны қалпына келтіріп, содан кейін көтеруге кіріседі. Егер бағана 
көтерілмесе, оны айналдырмай теңселтеді. 

Метчикті көбінесе шұңқырмен аяқталатын үлкен диаметрлі 
бағыттауыш құбырмен түсіреді. Бұрғылау құбырларымен түсірілген метчик 
құбыр шұңқырының үзілген шетін жауып, құбыр ішіне оның жиегіне 
тірелгенге шейін конус түрде кіреді. Құбырдың үзілген шетінде қысымды 
төмендету үшін бұрғы бағанасын жоғары көтеріп, сағат тілімен 90°-қа 
бұрады, содан барып кері 45°-қа жəне сағат тілімен 1\4 айналымға. Бұрғы 
бағанасын бірте-бірте төмен түсіргенде метчик құбырға еніп бекітіледі. 
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қалыптасқанға дейін сынықта соңына дейін бекітуге тиым салынады. Одан 
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сыртқы құбыр кесуді қолданады жəне кесіп алынған бөлігі ұңғымадан 
құбыркескішпен бірге алынады.  

Ұңғымада қалған қашау бөліктерін алып тастауға қолданылатын негізгі 
аспап - магниттік фрезер, забойға 6-7 м жетпестен бұрын аз жылдамдықпен 
айналдыра отырып жууды бастайды. Азғантай осьтік салмақпен забойға 
жеткеннен кейін фрезер забой центріне қалған бөліктерді жинап, магниттік 
фрезердің коронкасы жынысқа бұрғыланып, төменгі полюс забойда қалған 
бөліктермен жақындасып, оларды ұстап тұрады. Содан соң жуу процесі 
тоқтатылып, бұрғылау бағанасын көтеру жүреді. 

Қалған металдық бөліктерде көп уақыт жұмыс істеуге болмайды - бұл 
апаттың қиындауына соқтырады. Магниттік фрезерді сондай-ақ ұңғымаға 
құлаған мүмкін болатын барлық уақ заттарды ұстауға қолданады.  

Турбобұрғылармен апаттарды жою. Турбобұрғы бұрандасының 
үзілуінен туған апаттар үзіліп кеткен корпус бұрандасына бұралатын 
калибрмен (калибр ретінде көбінесе турбобұрғы ауыстырғышы 

 

қолданылады), не турбобұрғыны табаң ұш тіреуіштің қосалқы гайкасынан 
ұстайтын  арнайы ұстағыштармен, не біліктің жоғары тесігінің ішіне 
жіберілетін арнайы метчикпен. Турбиналық бұрғылауда қашаудың қарысып 
қалуы қиындықтарға əкеледі. Мұнда қашаудың қайтарылуы ротор бұрғылау 
бағанасымен айналуы болмайды, себебі қашаумен бұрғылау құбырының 
бағанасы турбобұрғы подшипниктері арқылы қосылады, жəне бұрғылау 
құбырларының айналуы тек турбобұрғы корпусының айналуына əкеледі. 
Сондықтан, қашаудың қайтарылуын айналу арқылы іске асырудан бұрын 
корпуста турбобұрғы білігін айыру керек. Бұл үшін құбырларға уақ металл 
заттарын лақтыру керек. Олардың турбобұрғы турбинасына түсуіне 
кепілдеме ретінде бұрғылау ерітіндісімен айдау арқылы жібереді. Бұрғылау 
ерітіндісін айдап, ротормен бұрғылау бағанасын жай айналдыру арқылы 
металл заттары турбинаның жоғарғы сатыларының жоғарғы қалақтарының 
арасына түсе отырып, келесі сатыға өтетін бұл қалақтарды бұзады, жəне 
ротор мен статорлардың қарысып қалуына жағдай жасайды. 

Турбобұрғы корпусында білік қарысып қалса, қашауды роторлық 
бұрғылау секілді бұрғылау құбыр бағанын айналдыру арқылы кейін 
қайтарады, себебі бұрғылау құбырларының айналуы қашаудың айналуын да 
қамтамасыз етеді. 

Бір ұңғыманың бұрғылау кезінде апаты кіші диаметрлі 
турбобұрғыларды үлкен диаметрлімен ауыстырғанда тууы мүмкін. Бұл 
ұңғыма қабырғаларында бір жыныстан екіншісіне ауысқан жерлерінде 
қашаудың белгілі диаметрінде берілген үлгікөлемді турбобұрғының өтуін 
анықтайтын кертпештердің пайда болуымен түсіндіріледі. 

Ұңғымада қалған аспаптың жанына кетуі.Ұңғымада қалдырылған 
бұрғылау бағанасын көтере алмай, немесе оның алып тастауына көп уақыт 
қажет болса, онда жанына кету керек, яғни ұңғыманың жаңа (екінші) 
оұпанын бұрғылау керек. Бұл үшін қалған аспаптың шеті орналасқан 
жоғарылау жерден жаңа оқпан бұрғылай бастайды.  

Егер ұңғыма оқпанында бұрғылауға тиімді қатты қисайған аймақ 
болмаса, қалған бағана үстінен цементті көпірді қойып, оның қатаюынан 
кейін роторлы немесе турбиналық əдіспен жаңа оқпан бұрғылай бастайды.  

Ұңғыманы торпедалау. Ұңғымадағы апаттарды жою жұмыстары ұзақ 
созылып, кейде дұрыс нəтиже бермейді. Мұндай жағдайда ұңғымада қалған 
бағанды торпедалау жөн, содан барып жобалы тереңдікке шейін екінші 
оқпанды бұрғылау жөн. Торпедалау ісі - ұңғымаға белгілі бір тереңдікке 
жарылғыш затты түсіріп, жарылғанда үңғымада қалған бағанды бұзады.  

Үлкен металл кесектерінің бөлшектеніп немесе олардың бөлшектенген 
түрімен ұңғыма қабырғаларына қағып кіргізілуі үшін жарылғыш зат 
снарядын (торпеданы) бұзылатын затқа жақын орналастырады. Бұл үшін 
снаряд орналастырылатын жерді қашаумен көп бұрғылап, бірінші - қалыпты, 
содан соң снарядты түсіреді. 

Іште ұсталынған бұрғылау құбырларын жару үшін бұрғылау 
құбырларының өткізгіш тесіктерінің диаметрінен 10 мм-ге кіші диаметрлі 
торпеданы қолдану керек. Торпеданы муфтаға не қалыпқа қарсы жару керек, 
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əйтпесе құбырда тек ұзына бойына жарығы шығуы мүмкін, ол жарамсыз 
болады, себебі бұрғылау бағанасының жоғарғы бөлігін көтеруге мүмкін 
болмайды. 

Шегенделген құбырлармен апаттар. Бұл апаттардың ішінде ең көп 
тарағаны - баған башмагын бұрап алу мен шегенделген құбырлардың 
үйкелуі. Баған башмагы бағанның төменгі бөлігі бекітілмеген жағдайда, 
мысалы, башмактан жоғары айдалынылып немесе башмакта ұстап алынбаған 
жағдайда бұрап алынады. Кейінгі бұрғылау жұмыстарынан, əсіресе роторлық 
əдісте, цементтелмеген башмак үйкелуден бұрғылау құбырларының муфтасы 
бұрап алынады. Бұрап алынған башмактың орналасуын анықтау үшін 
шегенделген құбыр кесегінен жасалған белгіні ұңғымаға түсіреді. Белгінің 
төменгі бөлігі шұңқыр тəрізді формаға ие. Бұл бөлікке шегелер қағылған 
ағаш тығыны салынған.  

Шегелер сыммен оралып, гудрон немесе қорғасынмен құйылған. 
Белгіні бұрап алынған башмакқа шейін түсіреді. Бұл белгіден башмактың 
ұңғымада қалай орналасқанын анықтауға болады. Мұндай апаттарды толық 
көлемді қашау еркін башмак арқылы өтуге оны тік қоюға ұмтылатын құз 
тəрізді қашаулар арқылы жояды. Мұндай апаттардың тууына қарсы жақсы 
əдіс - төменгі құбыр кондукторы мен техникалық бағаналарын пісірумен 
қатайту. Ұзақ жұмыста бұрғылау құбырлары өздерінің муфталарымен, 
құлыптарымен шегенделген құбырларды үйкейді. Бұған қарсы құрал ретінде 
қорғағыш сақиналар қолданылады. Қисайған ұңғымада шегенделген 
құбырлардың үйкелуі интенсивті болады.  

Шегенделген бағанның үйкелген орнында цементті стакан болса, 
бағанда бұрғылау процесінде ешқандай қиындықтар болмайды. Егер 
цементті стакан болмаса, онда бұрғылау кезінде шегенделген құбырлар 
таспамен жыртылып, қашаудың өтуіне қиын болады. Егер де құбырдан тыс 
жыныстар үйіліп қорғандалса, үйкелу жапсырылумен қиынсынуы мүмкін. 
Барлық жағдайда бұл апатты жоюдың негізгі шарасы - кіші диаметрлі аралық 
шегенделген құбырдың түсіріліп цементтелуі.  

Апаттар кезінде жұмыстар ұйымы.Ұстағыш жұмыстар мен ұстап 
алудың жойылуы - жауапты жұмыстар, дұрыс емес бастау бұрғылау 
жабдықтары мен мұнараның, ұңғыманың бұзылуына жəне адамдармен 
қауіпті жағдайларға əкелуі мүмкін. Сондықтан апаттың пайда болуы жөнінде 
бұрғышы бұрғылау мастеріне хабар беріп, ал егер ол болмаса - аймақтың не 
барлаудың басқармашысына апатты жоюдың бірінші шараларын тоқтатпай 
хабар беруі керек. Созылып кеткен апатты жою процесі, оның түзілген 
кезінен 5 тəулік кем емес, бұрғылау кəсіпорын басшылығымен бекітілген 
апатты жою жоспары жасалады. Апатты жоюдан (ұстап алудан) барлық 
шаралар тез жəне ұйымды түрде жүргізілуі керек, ұңғымада аспап ұзақ 
орналасқан болса, оны алып тастау да қиынға соғады.  

Ұңғымадағы апаттарды жою кезінде бұрғылау жабдықтарына, оның 
бөлек тораптары мен бұрғылау бағанасына жоғарыланған салмақтарға жол 
беріледі. Апатты жоюға қатынасушы адамдармен болатын қауіпті 
жағдайларға ескерту үшін, мұнай өнеркəсібінің техникалық қауіпсіздік 
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əйтпесе құбырда тек ұзына бойына жарығы шығуы мүмкін, ол жарамсыз 
болады, себебі бұрғылау бағанасының жоғарғы бөлігін көтеруге мүмкін 
болмайды. 

Шегенделген құбырлармен апаттар. Бұл апаттардың ішінде ең көп 
тарағаны - баған башмагын бұрап алу мен шегенделген құбырлардың 
үйкелуі. Баған башмагы бағанның төменгі бөлігі бекітілмеген жағдайда, 
мысалы, башмактан жоғары айдалынылып немесе башмакта ұстап алынбаған 
жағдайда бұрап алынады. Кейінгі бұрғылау жұмыстарынан, əсіресе роторлық 
əдісте, цементтелмеген башмак үйкелуден бұрғылау құбырларының муфтасы 
бұрап алынады. Бұрап алынған башмактың орналасуын анықтау үшін 
шегенделген құбыр кесегінен жасалған белгіні ұңғымаға түсіреді. Белгінің 
төменгі бөлігі шұңқыр тəрізді формаға ие. Бұл бөлікке шегелер қағылған 
ағаш тығыны салынған.  

Шегелер сыммен оралып, гудрон немесе қорғасынмен құйылған. 
Белгіні бұрап алынған башмакқа шейін түсіреді. Бұл белгіден башмактың 
ұңғымада қалай орналасқанын анықтауға болады. Мұндай апаттарды толық 
көлемді қашау еркін башмак арқылы өтуге оны тік қоюға ұмтылатын құз 
тəрізді қашаулар арқылы жояды. Мұндай апаттардың тууына қарсы жақсы 
əдіс - төменгі құбыр кондукторы мен техникалық бағаналарын пісірумен 
қатайту. Ұзақ жұмыста бұрғылау құбырлары өздерінің муфталарымен, 
құлыптарымен шегенделген құбырларды үйкейді. Бұған қарсы құрал ретінде 
қорғағыш сақиналар қолданылады. Қисайған ұңғымада шегенделген 
құбырлардың үйкелуі интенсивті болады.  

Шегенделген бағанның үйкелген орнында цементті стакан болса, 
бағанда бұрғылау процесінде ешқандай қиындықтар болмайды. Егер 
цементті стакан болмаса, онда бұрғылау кезінде шегенделген құбырлар 
таспамен жыртылып, қашаудың өтуіне қиын болады. Егер де құбырдан тыс 
жыныстар үйіліп қорғандалса, үйкелу жапсырылумен қиынсынуы мүмкін. 
Барлық жағдайда бұл апатты жоюдың негізгі шарасы - кіші диаметрлі аралық 
шегенделген құбырдың түсіріліп цементтелуі.  

Апаттар кезінде жұмыстар ұйымы.Ұстағыш жұмыстар мен ұстап 
алудың жойылуы - жауапты жұмыстар, дұрыс емес бастау бұрғылау 
жабдықтары мен мұнараның, ұңғыманың бұзылуына жəне адамдармен 
қауіпті жағдайларға əкелуі мүмкін. Сондықтан апаттың пайда болуы жөнінде 
бұрғышы бұрғылау мастеріне хабар беріп, ал егер ол болмаса - аймақтың не 
барлаудың басқармашысына апатты жоюдың бірінші шараларын тоқтатпай 
хабар беруі керек. Созылып кеткен апатты жою процесі, оның түзілген 
кезінен 5 тəулік кем емес, бұрғылау кəсіпорын басшылығымен бекітілген 
апатты жою жоспары жасалады. Апатты жоюдан (ұстап алудан) барлық 
шаралар тез жəне ұйымды түрде жүргізілуі керек, ұңғымада аспап ұзақ 
орналасқан болса, оны алып тастау да қиынға соғады.  

Ұңғымадағы апаттарды жою кезінде бұрғылау жабдықтарына, оның 
бөлек тораптары мен бұрғылау бағанасына жоғарыланған салмақтарға жол 
беріледі. Апатты жоюға қатынасушы адамдармен болатын қауіпті 
жағдайларға ескерту үшін, мұнай өнеркəсібінің техникалық қауіпсіздік 

 

ережесімен, мұнайлы, газды, газконденсатты кенорындарда ұңғыманы құру 
жұмыстарында бірыңғай техникалық ережелерімен қатал басқарылуы керек. 
[5] 

 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 
1. Химиялық реагенттердің қасиеттерін атаңыз? 
2. Бұрғылау ерітіндісі қалай дайындалады? 
3. Скважинаны жуу процесі қалай жүргізіледі? 
4. Сораптарға сипаттама бер? 
5. Қиыншылықтар мен апаттардың қандай түрлері бар? 
6. Апаттарды жою үшін қандай шаралар жүргізіледі? 
7. Апаттарды жою үшін қандай құралдар қолданылады? 
 
Қорытынды 
Осы модуль скважиналарды жуу процесін бақылау, қиыншылықтар 

мен апаттарды ескерту жəне жою үшін қажетті білімді, іскерліктер мен 
дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу нəтижесінде білім алушылар: бұрғылау ерітіндісін 
дайындауды бақылау жəне онымен скважиналарды жуу, мүмкін 
қиыншылықтар мен апаттарды ескерту, қажет болса қиыншылықтар мен 
апаттарды жою ережелерін меңгереді. 

Білім алушылар модульді зерделеу кезінде: бұрғылау ерітіндісін 
дайындауды бақылау жəне онымен скважиналарды жуу, мүмкін 
қиыншылықтар мен апаттарды болжау жəне ескерту, мүмкін қиыншылықтар 
мен апаттарды жою, қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігін сақтау керек. 
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ҚазҰТУ, 2015 
3. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. — М.: Недра, 

1993. 
4. Басарыгин Ю. М., Булатов А. И., Проселков Ю. М. Бурение 
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«Недра-Бизнесцентр», 2002 
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Модуль атауы: «Бұрғылаудың техникалық жəне технологиялық 
есептеулері» 

  
Оқыту мақсаты: 
 
Бұл модульді өткеннен кейін студенттер: 
1. Бұрғылау ерітінділердің қасиеттерінің негізгі көрсеткіштері туралы 

білімі бар. 
2. Қиыншылықтарды ескерту бойынша іс-шаралар жоспарын, оларды 

жою əдістерін құрайды. 
3. Белгілі геологиялық жағдайларда аралықтарды бұрғылау үшін 

бұрғылау  тізбегінің төменгі құрылымын есептейді жəне құрайды.   
4. Геологтармен бірлесе геологиялық-техникалық нарядты 

құрастырады. 
5. Скважинаны құру циклдары жəне əртүрлі тау-геологиялық 

жағдайларда бұрғылау тəртібі туралы білімі бар. 
6. Скважиналардың көлемін жəне скважиналарды жуу режимдерін 

есептейді. 
7. Скважиналарды бекіту көлемдері мен компонеттерді есептейді. 
8. Уақыттың белгілі уақыт ішінде технологиялық бұрғылау процесінің 

жұмыс істеу нəтижелерінің талдауын жүргізеді. 
9. Қашау мен бұрғылау құрал-сайманның жұмысын жəне ақаулығын 

талдайды. 
10. Бұрғылаудың техникалық-экономикалық көрсеткішетірін есептейді. 
 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Берілген схемада 080114 3 «Техник-технолог» біліктілігі курсы 

бойынша барлық модуль көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі – төменнен 
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Модуль атауы: «Бұрғылаудың техникалық жəне технологиялық 
есептеулері» 

  
Оқыту мақсаты: 
 
Бұл модульді өткеннен кейін студенттер: 
1. Бұрғылау ерітінділердің қасиеттерінің негізгі көрсеткіштері туралы 

білімі бар. 
2. Қиыншылықтарды ескерту бойынша іс-шаралар жоспарын, оларды 

жою əдістерін құрайды. 
3. Белгілі геологиялық жағдайларда аралықтарды бұрғылау үшін 

бұрғылау  тізбегінің төменгі құрылымын есептейді жəне құрайды.   
4. Геологтармен бірлесе геологиялық-техникалық нарядты 

құрастырады. 
5. Скважинаны құру циклдары жəне əртүрлі тау-геологиялық 

жағдайларда бұрғылау тəртібі туралы білімі бар. 
6. Скважиналардың көлемін жəне скважиналарды жуу режимдерін 

есептейді. 
7. Скважиналарды бекіту көлемдері мен компонеттерді есептейді. 
8. Уақыттың белгілі уақыт ішінде технологиялық бұрғылау процесінің 

жұмыс істеу нəтижелерінің талдауын жүргізеді. 
9. Қашау мен бұрғылау құрал-сайманның жұмысын жəне ақаулығын 

талдайды. 
10. Бұрғылаудың техникалық-экономикалық көрсеткішетірін есептейді. 
 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Берілген схемада 080114 3 «Техник-технолог» біліктілігі курсы 

бойынша барлық модуль көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі – төменнен 
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жоғарыға қарай ұсынылған. Кəсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы 
бойынша көтеріледі. Берілген тарауда Модуль 3 мазмұны қамтылған. 

 
Алдын ала қойылатын талаптар: 
Бұл модульмен жұмысты бастар алдында студенттерге «Мұнай мен газ 

скважиналарын бұрғылау процестерін басқару», «Мұнай мен газға 
скважиналарды жуу технологиясы, қиыншылықтар мен апаттарды ескерту 
жəне жою»модульдерін оқу ұсынылады.  

 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Формулалар жинағы 
2. Электронды оқулықтар 
3. Бейнероликтер 
4. Оқу макеттері 
 
Кіріспе 
Оқу құралының үшінші бөлімінде КМ 11 «Бұрғылаудың техникалық 

жəне технологиялық есептері» модуліне сəйкес бұрғылау тəртібінің 
параметрлері, қашаудың жұмыс істеу көрсеткіштері, бұрғылау жылдамдығы, 
бұрғылау үшін бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымын есептеу жəне 
геологтармен бірлесе геологиялық-техникалық нарядты құру жолдары 
көрсетілген.  

Бұрғылау қашауларын таңдау, скважиналарды жуу режимдерін 
есептеу, скважиналарды бекіту көлемдері мен компоненттерін есептеу, 
бұрғылау құрал-жабдықтарының жұмысын жəне ақаулығын талдау, 
бұрғылаудың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу жолдары 
жазылған.  

 
Модульдің мазмұны: 
 

ТАРАУ 3. БҰРҒЫЛАУДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖƏНЕ 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕРІ 

 
3.1. Өндірістік құжаттарды толтыру жəне жүргізу 
 
3.1.1. Бұрғылау тəртібінің параметрлері, қашаудың жұмыс істеу 

көрсеткіштері 
 
Бұрғылаудың тиімділігі мынадай факторлар кешеніне байланысты: 

қашауға осьтік жүктеме, қашаудың айналу жиілігі, бұрғылау ерітіндісінің 
шығыны жəне бұрғылау ерітіндісі сапасының параметрлері, қашаудың түрі, 
геологиялық жағдайлар, тау жыныстарының механикалық қасиеттері. 

Забойдағы қашау жұмысы барысында бұрғылаушының пультінен 
өзгертуге болатын бұрғылау режимінің параметрлерін жəне ұңғыманы 
салуды жобалау сатысында белгіленген факторларды бөліп көрсетеді, 
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олардың кейбіреулерін жедел өзгертуге болмайды. Біріншісі басқарылатын 
деп аталады. Ұңғыманы механикалық бұрғылау жүзеге асырылатын олардың 
белгілі бір үйлесімі бұрғылау режимі деп аталады. 

Осы бұрғылау жағдайында ең жақсы көрсеткіштер алуды қамтамасыз 
ететін бұрғылау режимі оңтайлы деп аталады. Кейде бұрғылау процесінде 
арнайы міндеттерді де шешуге тура келеді – ұңғыманы жұтқан қабаттар 
арқылы өткізу, ұңғыманың ең аз қисаюын, керннің барынша шығуын, өнімді 
қабаттарды сапалы ашуды қамтамасыз ету. Мұндай міндеттер шешілетін 
бұрғылау режимдері арнайы деп аталады. Бұрғылау режимінің əрбір 
параметрі тау жыныстарының бұзылу тиімділігіне əсер етеді, сонымен қатар 
бір параметрдің басқа деңгейден əсері, яғни факторлардың өзара əсер етуі 
байқалады. 

Мұнай жəне газ ұңғымаларын бұрғылау тиімділігінің мынадай негізгі 
көрсеткіштерін бөліп көрсетеді: қашауда ұңғылау, бұрғылаудың 
механикалық жəне рейстік жылдамдығы. 

Ұд (М) қашауға өту ұңғыманы бұрғылауға арналған қашаулардың 
шығынын жəне оларға жалпы ауданы мен қажеттілікті, санын, көтергіш 
жабдықтың тозуын, бұрғылаудың еңбек сыйымдылығын, кейбір 
асқынулардың мүмкіндігін анықтайтын өте маңызды көрсеткіш. Қашауда 
үңгілеу көбінесе жыныстардың абразивтілігіне, қашаулардың 
тұрақтылығына, оларды іріктеудің дұрыстығына, бұрғылау режимдеріне 
жəне қашауларды өңдеу өлшемдеріне байланысты болады. 

Механикалық жылдамдық (VM): 
 
     𝑉М = Нд/ТМ    (16)  
 
мұнда Нд – қашаудың өтуі, м; Тм-түпте тау жыныстарының 

механикалық бұзылу ұзақтығы немесе интервалдарды өту уақыты, сағ. 
Осылайша, VM-түпті тереңдетудің орташа жылдамдығы. Ол жеке 

қашау, жеке интервал, барлық Lс ұңғымасы, УБР (упрвление буровых работ) 
бойынша жəне т.б. бойынша анықталуы мүмкін: 

 
     𝑉М = 𝐿𝑐/ТМ    (17) 
 
Ағымдағы (лездік) механикалық жылдамдық бар: 
 
     𝑉М = 𝑑ℎ/𝑑𝑡     (18) 
 
Тау жыныстарының белгілі қасиеттері кезінде механикалық 

жылдамдық олардың бұзылу тиімділігін, қашауларды іріктеу мен өңдеудің 
дұрыстығын, бұрғылау тəсілі мен режимдік параметрлерді, түпте жүргізілген 
қуаттың көлемін жəне оны пайдалануды сипаттайды. Егер бір ұңғыманың 
бірдей жыныстары мен аралықтарында жылдамдық басқасына қарағанда 
төмен болса, режимді жақсарту қажет. Қазіргі механикалық жылдамдықтың 
өзгеруі қашаудың тозуына, қаттылық бойынша жыныстардың алмасуына, 
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олардың кейбіреулерін жедел өзгертуге болмайды. Біріншісі басқарылатын 
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параметрі тау жыныстарының бұзылу тиімділігіне əсер етеді, сонымен қатар 
бір параметрдің басқа деңгейден əсері, яғни факторлардың өзара əсер етуі 
байқалады. 

Мұнай жəне газ ұңғымаларын бұрғылау тиімділігінің мынадай негізгі 
көрсеткіштерін бөліп көрсетеді: қашауда ұңғылау, бұрғылаудың 
механикалық жəне рейстік жылдамдығы. 

Ұд (М) қашауға өту ұңғыманы бұрғылауға арналған қашаулардың 
шығынын жəне оларға жалпы ауданы мен қажеттілікті, санын, көтергіш 
жабдықтың тозуын, бұрғылаудың еңбек сыйымдылығын, кейбір 
асқынулардың мүмкіндігін анықтайтын өте маңызды көрсеткіш. Қашауда 
үңгілеу көбінесе жыныстардың абразивтілігіне, қашаулардың 
тұрақтылығына, оларды іріктеудің дұрыстығына, бұрғылау режимдеріне 
жəне қашауларды өңдеу өлшемдеріне байланысты болады. 

Механикалық жылдамдық (VM): 
 
     𝑉М = Нд/ТМ    (16)  
 
мұнда Нд – қашаудың өтуі, м; Тм-түпте тау жыныстарының 

механикалық бұзылу ұзақтығы немесе интервалдарды өту уақыты, сағ. 
Осылайша, VM-түпті тереңдетудің орташа жылдамдығы. Ол жеке 

қашау, жеке интервал, барлық Lс ұңғымасы, УБР (упрвление буровых работ) 
бойынша жəне т.б. бойынша анықталуы мүмкін: 

 
     𝑉М = 𝐿𝑐/ТМ    (17) 
 
Ағымдағы (лездік) механикалық жылдамдық бар: 
 
     𝑉М = 𝑑ℎ/𝑑𝑡     (18) 
 
Тау жыныстарының белгілі қасиеттері кезінде механикалық 

жылдамдық олардың бұзылу тиімділігін, қашауларды іріктеу мен өңдеудің 
дұрыстығын, бұрғылау тəсілі мен режимдік параметрлерді, түпте жүргізілген 
қуаттың көлемін жəне оны пайдалануды сипаттайды. Егер бір ұңғыманың 
бірдей жыныстары мен аралықтарында жылдамдық басқасына қарағанда 
төмен болса, режимді жақсарту қажет. Қазіргі механикалық жылдамдықтың 
өзгеруі қашаудың тозуына, қаттылық бойынша жыныстардың алмасуына, 

 

қашауды өңдеу процесінде режимдік параметрлердің өзгеруіне байланысты 
қашауды көтерудің орынды екендігін білдіреді. 

Рейстік жылдамдық 
 
     𝑉𝑝 = Нд/(ТМ + Тсп)    (19) 
 
мұнда Нд - қашаудың өтуі, м; Тм – забойдағы қашаудың жұмыс 

ұзақтығы, сағ; 
 
Тсп – қашауды түсіру жəне көтеру, құралды ұзарту ұзақтығы, сағ. 
 
Рейстік жылдамдық ұңғыманың тереңдеу қарқынын анықтайды, ол 

оқпанды қазу қарқыны қашауды қазуға ғана емес, сонымен қатар АҚО 
орындау көлемі мен жылдамдығына да байланысты екенін көрсетеді. Егер 
ұзақ уақыт бойы тозған қашаумен жұмыс істесе немесе қашауды мерзімінен 
бұрын көтерсе, онда Vр төмендейді. Рейстік жылдамдықтың максимумына 
жеткен кезде көтерілген қашау оқпанның ең жылдам өтуін қамтамасыз  
етеді. [4] 

Ұңғыма бойынша орташа рейстік жылдамдық: 
 
    𝑉𝑝 = 𝐿𝑐/(ТМ + Тсп)     (20) 
 
3.1.2. Бұрғылау ерітінділерінің негізгі көрсеткіштері 
 
Бұрғылау ерітінділерінің негізгі параметрлері тығыздығы, тұтқырлығы, 

сүзу көрсеткіші, статикалық ығысу кернеуі, тұрақтылық, тəуліктік тұндыру, 
құм мөлшері, сутегі көрсеткіші болып табылады. 

Жуу сұйықтықтарының тығыздығы əртүрлі болуы мүмкін: Мұнай 
негізіндегі ерітінділерде ол 890 - 980 кг/м3 құрайды, аз гельді ерітінділерде — 
1050 - 1060 кг/м3, ауырлатылған бұрғылау ерітінділерінде - 2200 кг/м3 дейін 
жəне одан да көп. Бұрғылау ерітіндісін таңдау ұңғымадағы бағананың 
гидростатикалық қысымының тереңдігі 1200 м-ге дейін қабаттан 10-ға 
артуын қамтамасыз етуі тиіс. Ал тереңірек ұңғымалар үшін 1200 м — ден 5-
ке 10 %. Ерітінді тығыздығының шамасын анықтау АБР-1 ареометр 
аспабымен жүргізіледі. 

Тұтқырлығы ерітіндінің қозғалуына қарсылық көрсету қасиетін 
сипаттайды жəне «Марш воронкасы» арқылы анықталады. 

Сүзу көрсеткіші - белгілі бір жағдайларда кеуекті жыныстарға су беру 
қабілеті. Еркін су ерітіндісінде неғұрлым көп жəне сазды бөлшектер 
неғұрлым аз болса, соғұрлым көп су қабатқа өтеді. Сазды ерітіндіні сүзу ВМ-
6 құралының көмегімен анықталады. 

Статикалық ығысу кернеуі ерітіндіні тыныштық күйінен шығару 
үшін қажет күштерді сипаттайды. 

Тұрақтылық ерітіндіні өлшенген күйде ұстап тұру қабілетін 
сипаттайды. Қалыпты ерітінділер үшін ЦС – 2 цилиндрінің көмегімен 



150 

анықталады, оның көлемі 0,02 г/см3, ал ауырлатылғандар үшін — 0,06 г/см3 
аспауы тиіс. 

Тəуліктік тұнба - оны жылжымайтын сақтау кезінде ерітіндіден бір 
тəулік ішінде бөлінетін су мөлшері. Жоғары тұрақты ерітінділер үшін 
тəуліктік тұнбаның шамасы нөлге тең болуы тиіс. 

Құмның құрамы - суда ерімейтін бөлшектердің (жыныстардың, 
балшық бөлшектерінің сұйылтылмаған) ерітіндісінде құрамын сипаттайтын 
параметр. Ол қарқынды шайқаудан кейін сумен сұйылтылған бұрғылау 
ерітіндісінен түсетін шөгіндінің шамасы бойынша өлшенеді. Жақсы 
ерітіндіде құм мөлшері 1 % аспауы керек. 

рН сутегі көрсеткішінің шамасы бұрғылау ерітіндісінің сілтілігін 
сипаттайды. рН>7 кезінде сілтілі ерітінді, рН = 7 болғанда — бейтарап, рН<7 
болғанда — қышқыл. [5] 

 
3.1.3. Қиыншылықтарды ескерту жəне жою бойынша іс шаралар 

жоспарын құру 
 
Мұнай жəне газ ұңғымаларын бұрғылауға немесе жөндеуге тартылған 

жұмысшы кадрларының өндірістік нұсқаулықтары газ-мұнай-су көріністері 
мен ашық фонтандар пайда болған кезде нақты міндеттерді қамтуы тиіс. 

Газ-мұнай-су көріністерінің немесе ашық фонтанның пайда болу 
мүмкіндігі бар əрбір ұңғымаға аварияларды жою жоспары жасалуы тиіс: 

- осы объектідегі мүмкін апаттардың түрлері, осы іс-шараларды 
орындауға жауапты адамдарды құтқару жөніндегі іс-шаралар жəне нақты 
орындаушылар, адамдарды құтқару жəне апаттарды жоюға арналған 
құралдардың орналасқан жері; 

- газ-мұнай-су көріністерін жоюға қатысатын қызметкерлер арасында 
міндеттерді бөлу; 

- лауазымды тұлғалар мен мекемелердің тізіміне апат туралы дереу 
хабарлануы тиіс; 

- белгіленген сақтау орындарындағы құралдардың, жеке қорғану 
құралдарының, материалдардың саны мен негізгі сипаттамаларын көрсету 

- апат туралы хабарлау тəсілдері (сирена, жарық сигнализациясы, қатты 
дауыс байланыс жəне т.б.), адамдардың қауіпті орындар мен учаскелерден 
шығу жолдары; 

- газ-мұнай-су көріністері пайда болған кезде желдеткіштің жұмыс 
режимі; 

- электр энергиясын өшіру, жабдықтарды, аппараттарды тоқтату, 
зиянды жəне өрт қауіпті заттардың түсу көздерін жабу қажеттілігі мен 
жүйелілігі; 

- газ-мұнай-су көріністерінің белгілері пайда болған кездегі өндірістік 
персоналдың бірінші кезектегі іс-қимылдары, аварияның дамуының алдын 
алу бойынша штаттық операцияларды жүргізу тəртібі. 

Өндірістік персоналды апаттарды жою жоспарымен таныстыру 
нұсқаманың жеке карталарында қол қойғызып құжат түрінде рəсімделуі тиіс. 
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анықталады, оның көлемі 0,02 г/см3, ал ауырлатылғандар үшін — 0,06 г/см3 
аспауы тиіс. 
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балшық бөлшектерінің сұйылтылмаған) ерітіндісінде құрамын сипаттайтын 
параметр. Ол қарқынды шайқаудан кейін сумен сұйылтылған бұрғылау 
ерітіндісінен түсетін шөгіндінің шамасы бойынша өлшенеді. Жақсы 
ерітіндіде құм мөлшері 1 % аспауы керек. 

рН сутегі көрсеткішінің шамасы бұрғылау ерітіндісінің сілтілігін 
сипаттайды. рН>7 кезінде сілтілі ерітінді, рН = 7 болғанда — бейтарап, рН<7 
болғанда — қышқыл. [5] 

 
3.1.3. Қиыншылықтарды ескерту жəне жою бойынша іс шаралар 

жоспарын құру 
 
Мұнай жəне газ ұңғымаларын бұрғылауға немесе жөндеуге тартылған 

жұмысшы кадрларының өндірістік нұсқаулықтары газ-мұнай-су көріністері 
мен ашық фонтандар пайда болған кезде нақты міндеттерді қамтуы тиіс. 

Газ-мұнай-су көріністерінің немесе ашық фонтанның пайда болу 
мүмкіндігі бар əрбір ұңғымаға аварияларды жою жоспары жасалуы тиіс: 

- осы объектідегі мүмкін апаттардың түрлері, осы іс-шараларды 
орындауға жауапты адамдарды құтқару жөніндегі іс-шаралар жəне нақты 
орындаушылар, адамдарды құтқару жəне апаттарды жоюға арналған 
құралдардың орналасқан жері; 

- газ-мұнай-су көріністерін жоюға қатысатын қызметкерлер арасында 
міндеттерді бөлу; 

- лауазымды тұлғалар мен мекемелердің тізіміне апат туралы дереу 
хабарлануы тиіс; 

- белгіленген сақтау орындарындағы құралдардың, жеке қорғану 
құралдарының, материалдардың саны мен негізгі сипаттамаларын көрсету 

- апат туралы хабарлау тəсілдері (сирена, жарық сигнализациясы, қатты 
дауыс байланыс жəне т.б.), адамдардың қауіпті орындар мен учаскелерден 
шығу жолдары; 

- газ-мұнай-су көріністері пайда болған кезде желдеткіштің жұмыс 
режимі; 

- электр энергиясын өшіру, жабдықтарды, аппараттарды тоқтату, 
зиянды жəне өрт қауіпті заттардың түсу көздерін жабу қажеттілігі мен 
жүйелілігі; 

- газ-мұнай-су көріністерінің белгілері пайда болған кездегі өндірістік 
персоналдың бірінші кезектегі іс-қимылдары, аварияның дамуының алдын 
алу бойынша штаттық операцияларды жүргізу тəртібі. 

Өндірістік персоналды апаттарды жою жоспарымен таныстыру 
нұсқаманың жеке карталарында қол қойғызып құжат түрінде рəсімделуі тиіс. 

 

Апаттарды жою жоспары əрбір қызметкерге қолжетімді көрінетін жерде 
ілінуі тиіс. 

Объектінің газ-мұнай-су көріністерінің ықтимал туындауына апаттық 
дайындығын жоспарлауды Мұнай жəне газ өнеркəсібіндегі қауіпсіздік 
ережелерінің талаптарына сəйкес жүргізу керек. Объектінің газ-мұнай-су 
көріністерінің пайда болуына апаттық дайындығын бақылаудың көлемі мен 
кезеңділігі кəсіпорын əзірлеген жедел өндірістік бақылау жүйесімен 
белгіленеді. 

Қабаттарды немесе бірнеше қабаттарды ашу алдында газ-мұнай-су 
көріністерінің алдын алу жөніндегі іс-шараларды əзірлеу жəне оны жүргізу 
қажет: 

- бұрғылау бригадасының мүшелеріне газ - мұнай-су көріністерінің 
белгілері пайда болған кездегі практикалық іс-қимылдар жəне шекті рұқсат 
етілген параметрлер (лақтыруға қарсы жабдықты престеу қысымы, түсіру-
көтеру операцияларының жылдамдығы, құю тəртібі жəне т. б.) бойынша 
нұсқау беру.); 

- бұрғылау қондырғысының, лақтыруға қарсы жабдықтардың, құрал-
саймандардың жəне бұйымдардың жай-күйін тексеру; 

- оқу-жаттығу дабыл қағу. Оқу дабылдарының одан əрі кезеңділігін 
бұрғылау кəсіпорны белгілейді; 

- объектінің бұрғылау ерітіндісін жедел ауырлатуға дайындығын 
бағалау, оның қорларын дайындау жəне бұрғылауға жеткізу жолымен 
толықтыру. 

Бұрғылау құбырлары бағанасын көтеру барысында газ-мұнай-су 
көрінуін жəне қабырғалардың құлауын болдырмау үшін бұрғылау ерітіндісін 
ұңғымаға құю керек. 

Құю режимі ұңғыма сағасында деңгейді ұстап тұруды қамтамасыз етуі 
тиіс. 

Ұңғымаға құйылатын бұрғылау ерітіндісінің қасиеттері жобаның 
талаптарына сəйкес болуы тиіс. 

Газ-мұнай-су көріністері мен ашық фонтандауды жоюға қажетті 
жабдықтар, арнайы құралдар, құралдар, материалдар, арнайы киімдер, 
сақтандыру жəне жеке қорғану құралдары кəсіпорындардың немесе 
мамандандырылған ұйымдардың (қызметтердің) апаттық қоры 
қоймаларында əрқашан толық дайындықта болуға тиіс. 

Ұңғыманы жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізу алдында бригада 
апаттарды жою жоспарымен жəне ұңғыманың құрылымы мен жай-күйі, 
қабаттық қысым, ұңғыма ішіндегі жабдықтар, жоспарланған операциялардың 
тізбесі, оларды жүргізудің күтілетін технологиялық параметрлері бойынша 
мəліметтерді қамтитын жұмыс жоспарымен танысуы тиіс. Жұмысты 
орындаушылармен нұсқау журналында тиісті рəсімдей отырып, қауіпсіздік 
техникасы бойынша нұсқау жүргізілуі тиіс. 

Жөндеу жұмыстары басталар алдында ұңғыма қажетті тығыздықтағы 
сұйықтықпен бітелуі тиіс. Гидростатикалық қысымнан жоғары қабаттық 
қысымы бар барлық ұңғымалар жəне гидростатикалық қысымнан төмен 
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қабаттық қысымда фонтандау немесе газ-мұнай-су көріну шарттары 
сақталатын (орындалған есептерге сəйкес) ұңғымалар өшірілуге жатады. 
Жұмыс технологиясына сəйкес сағаны превенторлық қондырғымен жəне 
лубрикатормен байлап, арнайы жоспар бойынша өшірмей жүргізіледі.  

Өнімдерінде күкіртті сутегі бар ұңғымалар құрамында күкіртті сутегі 
бейтараптандырғышы бар сұйықтықпен сөндірілуі тиіс. 

Ұңғымаларға ағымдағы жəне күрделі жөндеу жұмыстарын алдын ала 
өшірмей, кен-геологиялық жағдайлары бар кен орындарында ұңғыма аузына 
қабаттық флюидтің өздігінен түсу мүмкіндігін болдырмайтын болады.  

Ұңғыманың сағалық арматурасын бөлшектеу алдында құбыр жəне 
құбыр сыртындағы кеңістіктегі қысым атмосфералық қысымға дейін 
төмендетілуі тиіс. Жұмыс жоспарында алдын ала сөндіруді жүргізу 
көзделмеген түптік клапанымен - бөлгішпен жабдықталған ұңғыманы 
тоқтату, қысымды атмосфералық қысымға дейін төмендету жəне кемінде үш 
сағат бойы ұстау қажет. 

Сағалық арматураны бөлшектеу ұңғымадан газ бөлу белгіленген 
тоқтатылғаннан жəне ондағы сұйықтық деңгейінің тұрақтылығын 
тексергеннен кейін визуалды жүргізіледі. 

Ағымдағы жəне күрделі жөндеу жүргізу кезінде ұңғыманың сағасы 
превенторлық қондырғымен жабдықталуы тиіс. Лақтыруға қарсы 
жабдықтарды байлау сызбасын кəсіпорын əзірлейді жəне техқадағалау 
аумақтық органдарымен келісіледі. Схеманың бір данасы осы объектіге 
қызмет көрсететін фонтанға қарсы кəсіби қызметке жіберіледі. Лақытуға 
қарсы жабдықты орнатқаннан кейін ұңғыма барынша күтілетін қысымға 
нығыздалады, бірақ пайдалану колоннасын нығыздау қысымынан жоғары 
болмайды. 

Мүмкін болатын газ-мұнай-су көріністерінің алдын алу жəне жою үшін 
құю блогы ұңғыма аузына ұңғыманы өздігінен құю немесе сораптың 
көмегімен мəжбүрлеп құю қамтамасыз етілетіндей есеппен орнатылады жəне 
байланады. Скважинадан құбырларды көтеру сағада деңгейді ұстап жəне 
толықтырумен жүргізіледі. Толтыру сыйымдылығы деңгей өлшегішпен 
жабдықталуы жəне градуировкасы болуы тиіс. 

Ұңғыма ерітінді торабында немесе тікелей ұңғымада тұрған 
ұңғыманың екі көлемінен кем емес мөлшерде тиісті тығыздықтағы сұйықтық 
қорымен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Газ-мұнай-су көрінуі мүмкін горизонтты ашу алдында жəне ашылатын 
қима құрамында мұнай-газ бар қабаттар болған жағдайда объектіде «Назар 
аударыңыз! Ұңғымада көрінетін қабат ашылды», «Ұңғыманы толықтырмау 
қысқа мерзімде лақтыруға əкеледі!», «Ұңғыманы бақылауда үзілістер 
болмайды!» жəне т.б. жазулар ілінеді. [5] 

 
3.1.4. Бұрғылау колоннасының жұмыс шарттары 
 
Бұрғылау бағанасының негізгі функциялары: 
 қашауды (механикалық, гидравликалық, электр) 
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сағат бойы ұстау қажет. 

Сағалық арматураны бөлшектеу ұңғымадан газ бөлу белгіленген 
тоқтатылғаннан жəне ондағы сұйықтық деңгейінің тұрақтылығын 
тексергеннен кейін визуалды жүргізіледі. 

Ағымдағы жəне күрделі жөндеу жүргізу кезінде ұңғыманың сағасы 
превенторлық қондырғымен жабдықталуы тиіс. Лақтыруға қарсы 
жабдықтарды байлау сызбасын кəсіпорын əзірлейді жəне техқадағалау 
аумақтық органдарымен келісіледі. Схеманың бір данасы осы объектіге 
қызмет көрсететін фонтанға қарсы кəсіби қызметке жіберіледі. Лақытуға 
қарсы жабдықты орнатқаннан кейін ұңғыма барынша күтілетін қысымға 
нығыздалады, бірақ пайдалану колоннасын нығыздау қысымынан жоғары 
болмайды. 

Мүмкін болатын газ-мұнай-су көріністерінің алдын алу жəне жою үшін 
құю блогы ұңғыма аузына ұңғыманы өздігінен құю немесе сораптың 
көмегімен мəжбүрлеп құю қамтамасыз етілетіндей есеппен орнатылады жəне 
байланады. Скважинадан құбырларды көтеру сағада деңгейді ұстап жəне 
толықтырумен жүргізіледі. Толтыру сыйымдылығы деңгей өлшегішпен 
жабдықталуы жəне градуировкасы болуы тиіс. 

Ұңғыма ерітінді торабында немесе тікелей ұңғымада тұрған 
ұңғыманың екі көлемінен кем емес мөлшерде тиісті тығыздықтағы сұйықтық 
қорымен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Газ-мұнай-су көрінуі мүмкін горизонтты ашу алдында жəне ашылатын 
қима құрамында мұнай-газ бар қабаттар болған жағдайда объектіде «Назар 
аударыңыз! Ұңғымада көрінетін қабат ашылды», «Ұңғыманы толықтырмау 
қысқа мерзімде лақтыруға əкеледі!», «Ұңғыманы бақылауда үзілістер 
болмайды!» жəне т.б. жазулар ілінеді. [5] 
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  𝛿р = �𝛿𝑛2 + 3𝜏2 ≤ 𝛿қос    (21) 
 
мұнда σн - құбыр осінің бойымен бағытталған барлық қалыпты 

кернеулердің сомасы; 
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σқос - құбырдың осы қимасы үшін рұқсат етілген кернеу беріктік қорын 

ескере отырып анықталады. 
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салыстыру 
Нəтиже беретін кернеуді анықтау үшін оңайлатылған формуланы 

пайдалануға рұқсат етіледі 
      𝜎𝑝 = 1.04𝜎н    (22) 

 
Түпте тіреусіз айналым кезінде бұрғылау құбырларындағы осьтік 

жүктемелерден туындаған кернеулер 
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  𝐹𝑝𝑧 = 𝑞(𝐿 − 𝑧) ∙ 𝐾𝑝 + 𝐺 ∙ 𝑃0 ∙ 𝑆� = 𝑞 ∙ �(𝐿 − 𝑧) + 𝐺�𝐾𝑝 + 𝑃�𝑆� (23) 
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 мұнда Fрz – z қимасынан төмен орналасқан бұрғылау колоннасының 
массасына негізделген созылу күші; m - түсірілімдерді, муфталар мен 
құлыптарды ескере отырып, 1 м құбырлардың келтірілген массасы;  

q  – 1м құбырдың келтірілген салмағы;  
L – бұрғылау құбырлары бағанасының толық ұзындығы; 
К ρ – ерітіндідегі жеңілдету коэффициенті, Кρ= 1- (ρж/ ρм);   
 z - қарастырылып отырған қиманың тереңдігі,  
ρж  жəне ρм жуу сұйықтығының тығыздығы жəне металл тығыздығы 

тиісінше.  
Р0 - ГЗД жəне долотадағы қысымның төмендеуі 
G - КНБК салмағы 
S0 - қимадағы құбыр арнасының көлденең қимасының ауданы Z. 
Қалыпты осьтік кернеу σн.z қимасында, өрнекпен анықталады: 
 
      σH� = �pz

�      (24) 
 
мұнда S-Z қимасындағы металл құбырдың көлденең қимасының 

ауданы. 
Осы беріктілік тобының бұрғылау бағанасының рұқсат етілген 

ұзындығы жəне бұрғылау құбырларының типтік өлшемі Lқос тек олар 
дайындалған материалдың беріктік сипаттамаларына, қаралып отырған 
қимада созылатын күшке байланысты жəне олардың қима ауданына 
байланысты емес.  

 
     𝐿қос = 𝐹р.қос−�𝐺кнбк∙Кр�−Ро∙𝑆0

𝑞∙𝐾зп∙кд
    (25) 

 
мұнда Кзп - созылуға беріктік қорының коэффициенті. Тік ұңғымаларды 

бұрғылау кезінде роторлық бұрғылау үшін 1,4 жəне турбиналық бұрғылау 
үшін 1,3 мəні бар. Көлбеу ұңғымаларды бұрғылау кезінде, жиынтықтың 
қарқындылығы немесе қисықтығының төмендеуі роторлы бұрғылау кезінде 
100 м-ге 40 немесе одан да көп құрайтын 1,45; түптік қозғалтқыштармен 
бұрғылау кезінде 1,35 қабылданады. (Сур.55) 

Кр-бұрғылау ерітіндісіндегі жеңілдету коэффициенті 
 
      Кр = �1 − рж

рм
�    (26) 

 

мұнда  Дк  – динамикалық коэффициенті 1,15;  
q - 1 метр құбырдың салмағы; 
н.с.- бейтарап қима 
 
      𝐹р.қос = 𝜎𝑚 ∙ 𝑆/Кзп    (27) 
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I – бұрғылау тізбегі құрылымының схемасы 
II – жүктелмеген қашау кезіндегі осьтік күштер эпюрасы 
III – бұрғылау процесіндегі осьтік күштер эпюрасы 
IV – бұрғылау процесіндегі айналу күштер эпюрасы  
(а – реактивті айналу моменті сағаға дейін жетеді; б - реактивті айналу 

моменті сағаға дейін жетпейді) 
н.с - шартты бейтарап қима 
1 – түптік қозғалтқыш 
2 – ауырлатылған бұрғылау құбырлары 
3 – СБТ тізбегі 
4 – ЛБТ тізбегі 

 
Сурет 55 - Бұрғылау колоннасындағы осьтік күштер мен моменттердің 

эпюралары 
 
Құбырлардың иілу нəтижесінде пайда болатын кернеулер 
Ең көп таралған иілу түрі-көлбеу-бағытталған ұңғымадағы қисық 

аралықтарда көлденең иілу. Көлденең иілу кезінде құбыр денесінде дөңес 
жағынан созылатын кернеу пайда болады жəне иілгішпен сығылады. 
Айналмалы шама сақталады, белгі айналу жиілігіне байланысты өзгеретін 
болады. Оларды өрнектен анықтайды: 

 
      𝜎иілу = Е∙𝐷𝐻

2�       (28) 
 

мұнда Е - Юнга модулі; 
DH - құбырлардың сыртқы диаметрі; 
R - есептік аралықта ұңғыманың қисаю радиусы. 
 
Қысу кернеулері ұңғымада əртүрлі операцияларды жүргізу кезінде 

пайда болады, олардың мəні құбырлардың материал ағымдылығының 
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шегінен төмен жəне құбырлардың бойлық немесе көлденең майысуын 
тудырады, бұл кезде құбырлар материалдың серпімділік күші есебінен 
бастапқы пішінін қалпына келтірмейді. Белгілі бір жағдайларда динамикалық 
жүктеме əсер еткен кезде (шағын зенитті бұрыштары бар ұңғымаға құбыр 
бағанасының авариялық құлауы соңғылардың қалдық деформациясына жəне 
олардың ақауына, сирек құбырлардың қабатына əкеледі). 

Құбырлардың төменгі шетінің топсалы тіреуін ескере отырып 
орнықтылықты жоғалту шарттары Эйлер формуласы бойынша анықталады: 

 
      𝐹кр = 𝜋2𝐸𝐼𝐿𝑙2   (29) 
 

мұнда Fкр - бұрғылау бағанасының тұрақтылығын жоғалтатын осьтік 
күш. 

Е= 2·105Мпа - қалыпты серпімділік модулі, 
 I = ���с4−�і4�

64  – құбырдың көлденең қимасының осьтік момент 
инерциясы,  

мұнда Dс -  құбырдың сыртқы диаметрі, Dі - ішкі диаметр,  
М – штанганы шарнирлі тіреу кезінде келтіру коэффициенті 1-ге тең, 
L - құбыр бағанасының ұзындығы. 
Құбырлардың ұзындығы n есе артқан жағдайда Ркр критикалық күші n2 

есе азаяды. 
Деформацияның 3 түрі бар: 1-ші түрдегі деформациялар - жартылай 

толқынды синусоидтар, 2-ші түрдегі – синусоидтар жəне 3-ші түрдегі – 
спиральдар түрі қабылданған кезде. Барлық жағдайларда иілу амплитудасы 
ұңғыма қабырғаларымен шектеледі. 

АБҚ таңдалған құрылымы тұрақтылыққа тексеріледі. 
 
      𝐹кр = 2�𝐸𝐼𝑞3 2    (30) 
 
мұнда q – 1 п.м. құбыр салмағы. 
 
      𝐿кр = 2�𝐸𝐼/𝑞3     (31) 
 
Егер Fкр, Gд немесе lкр (мұнда Fкр жəне Gд критикалы осьтік жүктеме 

жəне қашауға жүктеме, ал lкр осы АБҚ өлшемі үшін критикалық ұзындық) 
артық немесе тең болса, иілу орнында тірек - орталықтандыратын элементтер 
орнатылады немесе жинақтау қайта қаралады. 

Lкр = 4.22 �𝐸𝐼/𝑞3  кезінде эксперименталды жолмен синусоид пайда 
болады, ал одан əрі ұзындығы ұлғайған кезде - спираль. Ең көп таралған АБҚ 
диаметрлері үшін сыни жүктемелердің есептік мəндері келтірілген  
(Кесте 13). 
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толқынды синусоидтар, 2-ші түрдегі – синусоидтар жəне 3-ші түрдегі – 
спиральдар түрі қабылданған кезде. Барлық жағдайларда иілу амплитудасы 
ұңғыма қабырғаларымен шектеледі. 

АБҚ таңдалған құрылымы тұрақтылыққа тексеріледі. 
 
      𝐹кр = 2�𝐸𝐼𝑞3 2    (30) 
 
мұнда q – 1 п.м. құбыр салмағы. 
 
      𝐿кр = 2�𝐸𝐼/𝑞3     (31) 
 
Егер Fкр, Gд немесе lкр (мұнда Fкр жəне Gд критикалы осьтік жүктеме 

жəне қашауға жүктеме, ал lкр осы АБҚ өлшемі үшін критикалық ұзындық) 
артық немесе тең болса, иілу орнында тірек - орталықтандыратын элементтер 
орнатылады немесе жинақтау қайта қаралады. 

Lкр = 4.22 �𝐸𝐼/𝑞3  кезінде эксперименталды жолмен синусоид пайда 
болады, ал одан əрі ұзындығы ұлғайған кезде - спираль. Ең көп таралған АБҚ 
диаметрлері үшін сыни жүктемелердің есептік мəндері келтірілген  
(Кесте 13). 

 

 

Кесте 13 – Ең көп таралған АБҚ диаметрлері үшін сыни жүктемелердің 
есептік мəндері 

 
Критикалық 
жүктеме, тс 

АБҚ иаметрі, мм 
146 178 203 

Fкр 1 4,3 7,8 10,5 
Fкр 2 10,6 19,5 26,5 
Fкр3 36 66 90 

 
Радиалды қалыпты кернеу 
Радиалды қалыпты кернеу (σрад ) ішкі артық қысымның əсерінен пайда 

болады. 
 
      𝜎рад = Рв.м.∙𝐷�

2𝐾𝑝∙𝑡
     (32) 

 
мұнда  σрад   - радиалды қалыпты кернеу; 
Рв.и.- бұрғылау құбырларының бағанындағы есептелген тереңдікте ішкі 

артық қысым; 
Dв – құбырлардың ішкі диаметрі; 
Kр – құбырлардың əртүрлілік коэффициенті 
t – құбыр қабырғасының қалыңдығы; (0, 875 қабылданады). 
Тексеру есебі кезінде алынған шаманы пайдаланылатын құбыр 

материалдарының ағымдылық шегімен салыстыру қажет. Беріктік қорының 
коэффициенті 1,15 кем болмауы тиіс. 

 
      𝑛 = 𝜎Т 

σр ≥ 1,15      (33) 
 
Тексеру есебін орындаудың екінші тəсілі Рв.и.  күтілетін ең үлкен ішкі 

артық қысымын салыстыру болып табылады. бұл Ркр құбырларының типтік 
өлшемі үшін шекті ішкі қысым. 

   
      𝑛 = Ркр

Рв.и. ≥ 1,15     (34) 
 
Кестелік деректер болмаған кезде шекті ішкі қысым өрнектен 

анықталады: 
 
      𝑃кр = 0,875∙𝜎Т∙2𝛿

𝐷𝐻Э
     (35) 

 
мұнда  σТ  - құбыр материалының ағымдылық шегі;  
      δ – құбыр қабырғасының номиналды қалыңдығы;  
 Dн - құбырдың сыртқы диаметрі 
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МЕМСТ Р 50278-92 бойынша болат құбырларға арналған шекті ішкі 
жəне сыртқы қысым келтірілген (Кесте 14, 15). 

 
Кесте 14 - МЕМСТ Р 50278-92 бойынша болат құбырларға арналған 

шекті ішкі қысым 
Сыртқы 
диаметр, 
мм 

Қабырға 
қалыңдығы, 
мм 

Ағу шегіне сəйкес шекті ішкі қысым, МПа 

Д Е Л М Р 
114,3 8,6 50,03 68,08 88,33 95,35 122,60 

10,3 63,37 86,23 109,40 120,90 155,40 
127,0 9,2 48,17 65,53 83,09 91,82 118,00 

12,7 66,41 90,45 114,70 126,70 162,90 
139,7 9,2 43,75 59,55 75,54 83,48 107,30 

10,5 49,93 68,00 86,23 95,26 122,60 
 
Суланатын қысымға тексеру 200 м артық босату тереңдігі кезінде 

жүргізіледі. 
 
Кесте 15 - МЕМСТ Р 50278-92 бойынша болат құбырларға арналған 

шекті сыртқы қысым 
Сыртқы 
диаметр, 
мм 

Қабырға 
қалыңдығы, 
мм 

Ағу шегіне сəйкес шекті ішкі қысым, МПа 

Д Е Л М Р 
114,3 8,6 42,48 55,92 68,08 73,58 87,90 

10,3 58,00 77,70 96,73 105,90 131,70 
127,0 9,2 40,32 52,78 63,96 68,96 81,52 

12,7 61,41 82,00 103,10 113,00 141,40 
139,7 9,2 34,92 45,32 53,96 57,68 66,71 

10,5 42,48 55,92 68,00 73,48 87,70 
 
Сынаға отырғызу кезінде бұрғылау құбырларында пайда болатын 

кернеулер 
Сынаға сына түсіру кезінде бұрғылау құбырларында пайда болатын 

кернеуді есептеу міндетті болып табылады. 
Ағымдылық шегіне жететін кернеуге сəйкес келетін осьтік жүктеме 

өрнектен анықталады: 
 
     𝑄ТК = 𝜎т𝑆∙�

1+ 𝑑𝑐р
4𝑙�𝑐𝑡𝑔(𝛼кл+�)

     (36) 

 
мұнда Qт.к – клинді қысуда бұрғылау құбырларына шекті осьтік созылу 

жүктемесі. 
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МЕМСТ Р 50278-92 бойынша болат құбырларға арналған шекті ішкі 
жəне сыртқы қысым келтірілген (Кесте 14, 15). 

 
Кесте 14 - МЕМСТ Р 50278-92 бойынша болат құбырларға арналған 

шекті ішкі қысым 
Сыртқы 
диаметр, 
мм 

Қабырға 
қалыңдығы, 
мм 

Ағу шегіне сəйкес шекті ішкі қысым, МПа 

Д Е Л М Р 
114,3 8,6 50,03 68,08 88,33 95,35 122,60 

10,3 63,37 86,23 109,40 120,90 155,40 
127,0 9,2 48,17 65,53 83,09 91,82 118,00 

12,7 66,41 90,45 114,70 126,70 162,90 
139,7 9,2 43,75 59,55 75,54 83,48 107,30 

10,5 49,93 68,00 86,23 95,26 122,60 
 
Суланатын қысымға тексеру 200 м артық босату тереңдігі кезінде 

жүргізіледі. 
 
Кесте 15 - МЕМСТ Р 50278-92 бойынша болат құбырларға арналған 

шекті сыртқы қысым 
Сыртқы 
диаметр, 
мм 

Қабырға 
қалыңдығы, 
мм 

Ағу шегіне сəйкес шекті ішкі қысым, МПа 

Д Е Л М Р 
114,3 8,6 42,48 55,92 68,08 73,58 87,90 

10,3 58,00 77,70 96,73 105,90 131,70 
127,0 9,2 40,32 52,78 63,96 68,96 81,52 

12,7 61,41 82,00 103,10 113,00 141,40 
139,7 9,2 34,92 45,32 53,96 57,68 66,71 

10,5 42,48 55,92 68,00 73,48 87,70 
 
Сынаға отырғызу кезінде бұрғылау құбырларында пайда болатын 

кернеулер 
Сынаға сына түсіру кезінде бұрғылау құбырларында пайда болатын 

кернеуді есептеу міндетті болып табылады. 
Ағымдылық шегіне жететін кернеуге сəйкес келетін осьтік жүктеме 

өрнектен анықталады: 
 
     𝑄ТК = 𝜎т𝑆∙�

1+ 𝑑𝑐р
4𝑙�𝑐𝑡𝑔(𝛼кл+�)

     (36) 

 
мұнда Qт.к – клинді қысуда бұрғылау құбырларына шекті осьтік созылу 

жүктемесі. 
 

S – құбыр денесінің көлденең қимасының ауданы; 
C – құбырды клинмен қамту коэффициенті, 

360
kyС   

dорт- орташа құбыр диаметрі 
 γ - бір клин плашкамен қамту бұрышы град; 
k  - клин саны; 
α – клиннің иілу бұрышы, град.; 
lк -  клиннің жұмыс ұзындығы мм; 
φ – клинді қысу корпусымен жанасу бетіндегі үйкеліс бұрышы, град.;  
ctg(αкл  +  φ) көлемі 2,5 тең болып қабылданады. Қамту коэффициенті - 

0,9. 
Беріктік қоры мына формула бойынша анықталады: 
 
       𝑁кл = 𝑄тк

𝑄 ≥ 1,15     (37) 
 

Qтк кестелік мəндерін пайдалана отырып, беріктік қорының 
коэффициентін анықтаудың жеңілдетілген əдісі рұқсат етіледі, бұл ретте 
оның кестелік мəнін с ≤ 0,9 қисылу коэффициентіне көбейту қажет. 

Шекті осьтік созылу жүктемелері кН, с = 1 қамту коэффициенті кезінде 
МЕМСТ 50278 – 92 бойынша  сына қармауында бұрғылау құбырлары үшін 
жəне АНИ стандарты бойынша сыналар үшін 400мм. (Кесте 16) 

 
Кесте 16 - МЕМСТ 50278 – 92 бойынша  сына қармауында бұрғылау 

құбырлары 
Құбырдың 
сыртқы 
диаметрі, 
мм 

Қабырға  
қалыңдығы, 
мм 

Тығыздық тобы 
Д Е/Е-75 Л/Х-95 М/G105 Р/S-

135 

 
114,3 

8.56 926 1260 1598 1765 2270 
10,92 1160 1577 1999 2208 2840 

 
127,0 

0,19 1091 1484 1881 2078 26,72 
12,7 1469 1998 2533 2798 3599 

 
139,7 

9,17 1186 1613 2045 2259 2905 
10,54 1354 1830 2330 2574 3310 

 
Жанама кернеу 
Жанама кернеулер түп қозғалтқышының немесе ротордың жұмысы 

кезінде пайда болатын айналу моменті реакция нəтижесінде пайда болады. 
𝜏 = Мкр

𝑊𝑛
, мұнда Wп – формула бойынша анықталатын қима кедергісінің 

полярлық моменті 
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      𝑊П =
𝜋�1−𝐷і

4

𝐷𝐻
4 �

16     (38) 
 
мұнда Dн жəне Dв тиісінше құбырлардың сыртқы жəне ішкі 

диаметрлері. 
Роторлы бұрғылау кезінде бұрғылау құбырларының барлық 

бағанасының айналуы арқылы қашауға берілетін айналу моментінің əсерінен 
туындаған жүктемелер пайда болады. 

 
      Мк = Мд + Мх.в.     (39) 

 
мұнда Мк- бұрғылау бағанасы мен қашаудың айналуына қажетті айналу 

моменті; 
Мд- қашауды айналдыру үшін қажетті айналу моменті; 
Мх.в.- бұрғылау бағанасының ұңғыма қабырғасына айналуы кезінде 

үйкеліс күштерін еңсеру үшін қажетті айналу моменті 
Мд келесі өрнектен анықталады 
 
               Мд = 𝑚мен𝐷д𝐺д (Н·м)    (40) 
 
мұнда  тмен – меншікті айналу моменті;(Н·м )/ (кН·м); 
           Dд- қашау диаметрі, м; 
           Gд- қашауға жүктеме кН; 
Мх.в жақын есептеу үшін эмпирикалық формула 
 
    Мх.в. = 128,9 ∙ 10−4 ∙ 𝑙 ∙ 𝐷𝐻 ∙ 𝑛0.5 ∙ 𝐷0.5скв ∙ рр  (41) 
 
мұнда – l – құбыр ұзындығы, м;   
 Dн - құбырдың сыртқы диаметрі ,м; 
n – қашаудың айналу жиілігі (бұрғылау тізбегі),мин-1; 
 Dскв – скважина диаметрі, м; 
 ρр – бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3 

Əртүрлі қашаулар үшін mмен тəжірибелі мəндері келтірілген (Кесте 17). 
 
Кесте 17 - Əртүрлі қашаулар үшін mмен тəжірибелі мəндер 

Құрылысы 
бойынша қашау 

түрі 

Қашаудың жабдықталу түрі Меншікті момент, mмен 
(Н.м) /м.кН) 

Шарошкалы М 45 
МС 42 
С 37 

СТ 32 
Т 27 
К 22 
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      𝑊П =
𝜋�1−𝐷і

4

𝐷𝐻
4 �

16     (38) 
 
мұнда Dн жəне Dв тиісінше құбырлардың сыртқы жəне ішкі 

диаметрлері. 
Роторлы бұрғылау кезінде бұрғылау құбырларының барлық 

бағанасының айналуы арқылы қашауға берілетін айналу моментінің əсерінен 
туындаған жүктемелер пайда болады. 

 
      Мк = Мд + Мх.в.     (39) 

 
мұнда Мк- бұрғылау бағанасы мен қашаудың айналуына қажетті айналу 

моменті; 
Мд- қашауды айналдыру үшін қажетті айналу моменті; 
Мх.в.- бұрғылау бағанасының ұңғыма қабырғасына айналуы кезінде 

үйкеліс күштерін еңсеру үшін қажетті айналу моменті 
Мд келесі өрнектен анықталады 
 
               Мд = 𝑚мен𝐷д𝐺д (Н·м)    (40) 
 
мұнда  тмен – меншікті айналу моменті;(Н·м )/ (кН·м); 
           Dд- қашау диаметрі, м; 
           Gд- қашауға жүктеме кН; 
Мх.в жақын есептеу үшін эмпирикалық формула 
 
    Мх.в. = 128,9 ∙ 10−4 ∙ 𝑙 ∙ 𝐷𝐻 ∙ 𝑛0.5 ∙ 𝐷0.5скв ∙ рр  (41) 
 
мұнда – l – құбыр ұзындығы, м;   
 Dн - құбырдың сыртқы диаметрі ,м; 
n – қашаудың айналу жиілігі (бұрғылау тізбегі),мин-1; 
 Dскв – скважина диаметрі, м; 
 ρр – бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3 

Əртүрлі қашаулар үшін mмен тəжірибелі мəндері келтірілген (Кесте 17). 
 
Кесте 17 - Əртүрлі қашаулар үшін mмен тəжірибелі мəндер 

Құрылысы 
бойынша қашау 

түрі 

Қашаудың жабдықталу түрі Меншікті момент, mмен 
(Н.м) /м.кН) 

Шарошкалы М 45 
МС 42 
С 37 

СТ 32 
Т 27 
К 22 

 

Кесте 17 жалғасы 
 

Алмазды Табиғи алмаздар 60 
ИСМ 55 
PDC 70 

 
Төзімділікке бұрғылау бағанасын есептеу 
Бұрғылау құбырларының колоннасын ортадан тепкіш күштердің 

əсерінен айналдырған кезде ол толқын тəрізді пішінге ие болады. 
Нəтижесінде құбыр денесінде иілу моменті жəне иілу кернеулері пайда 

болады. Баған ұңғыма осінің айналасында емес, өз осінің айналасында 
айналатындықтан, əрбір айналымда қысылған жəне созылған бөліктер 
орындармен өзгереді жəне бұрылыс кернеуінің циклдік өзгеруі болады, бұл 
бұрғылау құбырларының шаршаңқы сынуына əкеледі. Ең қауіпті қималар – 
тең берікті секцияның жоғарғы қималары, ұңғыманың қисаю учаскелері, 
бұрғылау бағанасының қаттылығын күрт өзгерту орындары. 

 
1. Бұрыштық жылдамдық есептеледі (рад/сек) 

 
      𝜔 = 𝜋𝑛/30сек−1,    (42) 
 
2. Таңдалған қимадағы осьтік күш анықталады 

 
      𝑄 = ∑�𝑞𝑔𝑙𝑖𝐾𝑝� − 𝐺д,    (43) 
 
мұнда Кρ - ерітіндідегі салмақ жоғалуын ескеретін коэффициент, Gд - 

қарастырылып отырған қимадан төмен баған бөлігінің салмағы, Н. 
3. Орнықтылықты жоғалту нəтижесінде пайда болған синусоидтың 

жартылай толым ұзындығы анықталады: 
 

    𝐿𝑛в = 30
𝑛 �

0,5
𝑞 �(𝑄2 + 4𝐸𝑙𝑞𝑤2 ± 𝑄)    (44) 

 
мұнда Q2 - созылу немесе қысу кернеуін тудыратын күш. 
4. Орнықтылықты жоғалту нəтижесінде пайда болған иілу моменті 

анықталады 
 
      Миз = 𝜋2𝛿𝐹𝑙

𝐿пв2
     (45) 

,  
мұнда δ - құбырдың иілу жебесі. 
 
      𝛿 = 𝐷𝑐−𝑑зм

2       (46) 
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Иілу кернеуі анықталады 
 
      𝜎из = Миз

𝑊      (47) 
 
мұнда W-осьтік кедергі моменті 
 
     𝑊 = 𝜋

32𝐷�∙�𝐷𝐻4−𝐷�𝐻4 �     (48) 
 
5. Жанама кернеулерді ескерместен төзімділік қоры келесі өрнектен 

анықталады: 
 
    𝑛𝜎 = 𝜎−1/𝜎�(1 + (𝜎−1𝜎/𝜎в𝜎а)−1)   (49) 
 
мұнда σв – беріктік шегі;  σа - иілу кезіндегі тербеліс амплитудасы, σа = 

σиз  
Иілу жəне жанама кернеулердің бірлескен əрекеті кезіндегі 

төзімділіктің эквивалентті қоры келесі формулалар бойынша анықталады: 
 
    𝜏 = Мд+Мхв

𝑊0
;𝑛 = 0,577𝜎𝑚

𝜏 ;𝑛𝜎 ∙ 𝑛𝜏 ∙ 𝑛𝜏2   (50) 
 
өрнектен жалпы төзімділік қоры: 
 
      𝑛𝜎𝜏 = 𝑛𝜎𝑛𝜏

�𝑛𝜎2=𝑛𝜏2
     (51) 

 
Қажетті шарты - nτσ≥ 1,3 
Бұрғылау бағаналарын есептеу келесі жағдайларда орындалады: 
* ұңғымаларды салу жобасын əзірлеу кезінде; 
* қолда бар құбырлардан бұрғылау бағанасын жасау кезінде; 
* бұрғылау колоннасын пайдалану шарттары өзгерген кезде (мысалы, 

бұрғылау əдісін, ұңғыманың траекториясын жəне т. б. ауыстыру); 
* авариялық жұмыстарды орындау кезінде; 
* шегендеу колонналарын секциялық түсіру үшін құбырларды таңдау 

кезінде; 
* толық босатылған немесе сағаға қабаттық флюид ағынын шақырған 

жағдайда ИПТ (испытание платов на трубах) жұмыс істеген кезде; 
Бұрғылау колоннасын жинақтауды таңдау осы жəне көршілес 

алаңдарда ұқсас геологиялық жағдайларда бұрғылау тəжірибесі мен 
шарттарын ескере отырып жүргізіледі. Бұрғылау бағанасы элементтерінің 
типтік өлшемдерін алдын ала таңдағаннан кейін оның есебі жүргізіледі.. 

Бұрғылау бағанасы бір типті құбырлардан, сондай-ақ диаметрі, 
қабырғасының қалыңдығы жəне материалы бойынша ерекшеленетін əртүрлі 
құбырлардан тұруы мүмкін. 
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Роторлы бұрғылау кезінде, əдетте, бұрғылау колоннасын болат 
құбырлардан құрайды, турбиналық кезде көбінесе төменгі бөлікте болат 
құбырлардан жəне жоғарғыда алюминий құбырлардан тұрады. 

Роторлық бұрғылау кезінде беріктікке, ал ГЗД (гидравликалық түптік 
қозғалтқыш) - мен бұрғылау кезінде-Бұрғылау колоннасының 
герметикалығына жəне гидравликалық сипаттамаларына аса назар 
аударылады. Кейбір жағдайларда күрделі, аз зерттелген геологиялық 
жағдайларда бұрғылау кезінде параметрлік, термалды, аса терең 
ұңғымаларды бұрғылау кезінде бұрғылау бағанасының конструкциясын 
беріктілік сипаттамалары жəне ГЗД-ға энергияны ең аз шығынмен беру 
қабілеті бойынша оңтайландырмауға, ал беріктіктің ең жоғары қорын 
қамтамасыз етуге артықшылық беріледі. Құбырлардың өлшемдері 
ұсынылған. (Кесте 18). 

 
Кесте 18 - Қашаулар мен бұрғылау құбырларының диаметрлерінің 

ұсынылатын арақатынасы 
Диаметр, мм 

Қашау диаметрі  АБҚ диаметрі СБТ диаметрі ЛБТ диаметрі 
120,6 95/89 60,3/73 60,3/73 

139,7; 145 114;133/108 73;89 73;89 
151 121;133/108;114 89 90 

165,1 133;145,6/121 101,6 103;108 
190,5 159/146 114;127 114;129 
215,9 178/159 127;140 129;147 
244,5 203/178 146;168 147;170 
269,9 219;229/203 146;168 170 

295,3;320 229;245;254/219;229 168 170 
349,2 245;254/229;245 168 170 

393.7и более 273;299/254;273 168 170 
 
Ескерту. Алымында - қалыпты жағдайлар үшін, бөлімінде - 

бұрғылаудың қиын жағдайлары үшін. 
Егер Dн1<  0,75 Dн0, мұнда Dн1 жəне Dн0 сəйкесінше АБҚ жəне ББҚ 

сыртқы диаметрі болса, онда БТТҚ сатылы конструкциясын пайдалану керек, 
бұл ретте АБҚ секцияларының диаметрлері арасында төменнен жоғары қарай 
сол арақатынас сақталуы тиіс. Осылайша анықталған диаметр мəндері 
кестеде келтірілген ең жақын стандартты өлшемдерге дейін дөңгелектенеді. 
Егер БТТҚ көп сатылы болса, сатылар саны бірінші сатыдан жоғары бір 
свечаның немесе құбырдың ұзындығына тең болуы мүмкін. Роторлық 
бұрғылау кезінде барлық секцияларда АББҚ пайдалану қажет. 

БТТҚ L0 ұзындығын, əдетте, АБҚ салмағы Gд қашауына барлық 
жүктемені жасау шартымен анықтайды жəне бұл ретте олардың жоғарғы 
бөлігі созылған күйде болатындай етіп. Алайда, күрделі профильдері бар 
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ұңғымалардың жаппай таралуына байланысты бұл шарт міндетті болып 
табылмайды. 

 
      𝐿0 = 𝐾2∙𝐺𝑑

𝐾∙𝐾∙𝑞0      (52) 
 
формула бойынша табылған ұзындық АБҚ ауырлатылған бұрғылау 

құбыры ұзындығы бүтін сан болатындай есеппен түзетіледі. 
Егер ұңғыма оқпанының əртүрлі учаскелерінде Gд қашауына жəне α 

зениттік бұрышына жүктеме əртүрлі болса, онда L0 үлкен мəнін беретіндей 
олардың бірнеше мəнін алу қажет. Егер L0 үлкен мəні зениттік бұрыштың 
жоғары мəндеріне байланысты болса / (мысалы, жазық жəне көлденең 
ұңғымаларды бұрғылау кезінде), онда АБҚ тік учаскеде немесе кіші зениттік 
бұрышпен қашаудан жақын қашықтықта орналастыру керек. Қажет болған 
жағдайда қашау жəне АБҚ арасындағы учаскеде осьтік жүктемеден 
туындаған көлденең деформацияларды азайтуға мүмкіндік беретін қалың 
қабырғалы бұрғылау құбырлары орнатылады, сондай – ақ көрсетілген 
деформациялар пайда болған жерлерде тірек-центрлеуші элементтер 
орнатылады. БТТҚ (бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымы) қаттылығы осы 
аралықты бұрғылағаннан кейін түсірілетін шегендеу бағанасының 
қаттылығынан төмен болмауы тиіс. ЗД пайдалана отырып бұрғылау кезінде 
соңғысы есептерде БТТҚ (бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымы) элементі 
ретінде ескеріледі. 

Динамикалық кернеулер динамикалық жүктемелерден туындайды, 
олардың себептері əртүрлі жəне сандық бағалауға қиын. Ең танымал 
себептер – қашаулардың жұмыстарынан дірілдеу, кемерден өту кезінде күрт 
тоқтау, соққы механизмдерін қолдана отырып апаттық жұмыстар, 
гидравликалық соққылар элеваторға немесе сына қармау сынасына құбыр 
бағанасын күрт отырғызу. 

Түптік қозғалтқыштарды пайдалану кезінде бұрғылау бағанасын 
есептеу мысалы 

Түптік қозғалтқыштарын пайдалану кезінде бұрғылау колоннасын 
есептеу ерекшелігі олардың елеусіз болуына байланысты жанама кернеулер 
елемейді. Есепті бір реттік өлшеуіш бағананы немесе бұрғылау 
құбырларының секциясын түсірудің рұқсат етілген тереңдігін анықтаудан 
бастайды, одан кейін артық ішкі жəне қажет болған жағдайда сыртқы 
қысымға, сондай-ақ сына ұстағыштағы беріктікке тексеру есебін жүргізеді. 

Бастапқы деректер: 
- Скважинаның жобалық тереңдігі Н – 1900 м 
- БТТҚ (бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымы) жəне бұрғылау 

құбырларының типтік өлшемі бұрғылау тəжірибесі бойынша жəне бұрғылау 
кəсіпорнының жабдықталуын ескере отырып қабылданған – турбобур ТРМ-
195  18 м, салмақ 3100 кг + АБҚ Ø178 – 10 м, q – 145 кг/п.м. 

- Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы – 1300 кг/м3. 
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ұңғымалардың жаппай таралуына байланысты бұл шарт міндетті болып 
табылмайды. 
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гидравликалық соққылар элеваторға немесе сына қармау сынасына құбыр 
бағанасын күрт отырғызу. 

Түптік қозғалтқыштарды пайдалану кезінде бұрғылау бағанасын 
есептеу мысалы 

Түптік қозғалтқыштарын пайдалану кезінде бұрғылау колоннасын 
есептеу ерекшелігі олардың елеусіз болуына байланысты жанама кернеулер 
елемейді. Есепті бір реттік өлшеуіш бағананы немесе бұрғылау 
құбырларының секциясын түсірудің рұқсат етілген тереңдігін анықтаудан 
бастайды, одан кейін артық ішкі жəне қажет болған жағдайда сыртқы 
қысымға, сондай-ақ сына ұстағыштағы беріктікке тексеру есебін жүргізеді. 

Бастапқы деректер: 
- Скважинаның жобалық тереңдігі Н – 1900 м 
- БТТҚ (бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымы) жəне бұрғылау 

құбырларының типтік өлшемі бұрғылау тəжірибесі бойынша жəне бұрғылау 
кəсіпорнының жабдықталуын ескере отырып қабылданған – турбобур ТРМ-
195  18 м, салмақ 3100 кг + АБҚ Ø178 – 10 м, q – 145 кг/п.м. 

- Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы – 1300 кг/м3. 

 

- Бұрғылау құбырлары Ø127 мм гр.пр. Дх9,2;  Келтірілген салмағы 
1п.м, q = 31 кг. 

- Үзілуге беріктік қорының коэффициенті Кз = 1,3. 
- Көтеру кезінде инерция жəне қарсыласу күшін ескеретін коэффициент 

– Кд – 1,15. 
- БТТҚ қысымының төмендеуі – 5,9 МПа 
- Сағадағы бұрғылау құбырларындағы максималды қысым 10 мПа. 
- ИП жұмысы кезінде бұрғылау колоннасын босату тереңдігі – 1000м. 
1. Құбырлардан жасалған бұрғылау бағанасын түсірудің рұқсат етілген 

тереңдігі келесі өрнектен анықталады Ø127 мм гр.пр. Дх9,2: 
 

      𝑙 =
𝑄𝑝−𝐺�1−

𝑝ж
рм
�−Р0𝑆0

𝑞�1−𝑝жрм�
   (53) 

мұнда 𝑄𝑝 = 𝜎𝑇
𝐹
𝐾зп

– беріктік қорын ескере отырып рұқсат етілетін 
созылу жүктемесі; 

G - БТТҚ жəне түптік қозғалтқыштың салмағы кГ; 
Р0 - БТТҚ-дағы қысымның төмендеуі кГ/см2; 
S0 - бұрғылау құбыры арнасының қимасының ауданы см2; 
F1- металл бойынша құбыр қимасының ауданы 
q- бұрғылау құбырының 1 метр салмағы кГ; 
ρж жəне ρм – жуу сұйықтығы мен құбыр материалының тығыздығы 

тиісінше; 
Құбырлардың осы үлгі өлшемі үшін рұқсат етілген созылу күші 

анықталады 
 

𝐹р.кр = 𝜎𝑇 ∙ 𝑆
𝐾зп ∙ Кд

= 380 ∙ 0,785(𝐷𝑛2 − 𝐷�2)
1,3 ∙ 1,15 = 380 ∙ 0,785(0,1272 − 0,10862)

1,49
= 380 ∙ 0,0034

1,49 = 867 кН 

 
Ұзын типтік өлшемдегі бұрғылау құбырларының рұқсат етілген 

ұзындығын анықтаймыз 
 

𝐿б.т. =
𝐹р.кр − 𝐺кнбк �1 − �ж

�м
� ∙ Р0𝑆

𝑞 =
867 − 31 + 14,5 �1 − 1300

7850� − 10 ∙ 0,093

0,31 �1 − 1300
7850�

= 3209м 
 
ГЗД жəне қашау қысымының ауытқуынан созылатын күштерді ескере 

отырып, үзілуге тексеру есебін жүргіземіз. 
 
𝐹р = (𝐺б.т. + 𝐺кнбк) + Ро𝑆 = [(0,31 ∙ 1872) + 45,5] ∙ 0,834 + 0,0093

= 614,9 кН 
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Қима ауданы 0,0034 м2 құрайтын құбыр денесіндегі кернеуді келесі 

өрнектен анықтаймыз 
 

𝜎н =
𝐹р
𝑆 = 614,9

0,0034 = 180 МПа 

 
Беріктік қорының коэффициенті 
 

Кзп = 𝜎Т
𝜎Н

= 380
180 = 2,1ф1,49 

 
Беріктік қорының шарты орындалады. 
Ішкі артық қысымды тексеру 
Есептеу ең жоғары мүмкін ішкі артық қысымға негізделген кернеу 

шамасын анықтау жəне оны құбырлардың осы үлгі өлшемі үшін рұқсат 
етілген өлшеммен салыстыру жолымен жүргізіледі. 

 
      𝜎р = РВИ∙𝐷В

2Кр∙𝑡
      (54) 

 
мұндағы Рв.и. - есептелген тереңдікте бұрғылау құбырлары 

бағанасында күтілетін ішкі артық қысым; 
Dв-құбырлардың ішкі диаметрі; 
t-құбыр қабырғасының қалыңдығы;   
Кр-құбырлардың əртүрлілік коэффициенті (0, 875 қабылданады). 
 
    𝜎р = 10 ∙ 0,1086

2 ∙ 0,785 ∙ 0,0092 = 7,5МПа 
 
      𝑛 = 𝜎қос

𝜎р
≥ 1,15     (55) 

 

𝑛 = 38
7,5 = 5,06 > 1,15 

 
Сыртқы артық қысымға тексеру 
Бұрғылау колоннасын 1000 м босаған жағдайда сыртқы қысымға 

беріктік қорын есептеу үшін осы тереңдік үшін оның мəнін анықтау жəне 
құбырлардың қолданылатын типтік өлшемі үшін рұқсат етілген мəнмен 
салыстыру қажет. Бұрғылау бағанасы h=1000м тереңдікке дейін 
атмосфералық қысым РВ=0 кезінде ауамен толтырылғандықтан; құбыр 
сыртындағы кеңістік сол аралықтағы бұрғылау ерітіндісімен ρ=1300кг/м3 
толтырылған. 

 
𝑃н.и. = 𝑝 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 = 1300 ∙ 9,8 ∙ 1000 = 12,74МПа 
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𝑛 = 38
7,5 = 5,06 > 1,15 

 
Сыртқы артық қысымға тексеру 
Бұрғылау колоннасын 1000 м босаған жағдайда сыртқы қысымға 

беріктік қорын есептеу үшін осы тереңдік үшін оның мəнін анықтау жəне 
құбырлардың қолданылатын типтік өлшемі үшін рұқсат етілген мəнмен 
салыстыру қажет. Бұрғылау бағанасы h=1000м тереңдікке дейін 
атмосфералық қысым РВ=0 кезінде ауамен толтырылғандықтан; құбыр 
сыртындағы кеңістік сол аралықтағы бұрғылау ерітіндісімен ρ=1300кг/м3 
толтырылған. 

 
𝑃н.и. = 𝑝 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 = 1300 ∙ 9,8 ∙ 1000 = 12,74МПа 

 

Құбырлардың типтік өлшемі үшін шекті (ағымдылық шегіне сəйкес 
келетін) сыртқы қысым 40,32 МПа құрайды, демек 

 

𝑛 = Рқос
Рн.и.

= 40,32
12,74 = 3,16 ф 1,15 

Сына ұстағыштағы беріктігін тексеру 
Сыналы ұстауда беріктік қорының коэффициентін анықтау үшін С=0,9 

қамту коэффициентін қолдану арқылы Qтк -ның кестелік мəнін қолданамыз. 
(Кесте 19). 

Қабырғасының қалыңдығы 9,2 мм "Д" беріктік тобындағы құбырлар 
үшін Qтк кестелік мəні 1091кН немесе 109100кг құрайды, қамту 
коэффициентін ескере отырып С=0,9 

 
Qтк =1091·0,9 = 981кН = 98100кГ 

 
Беріктік қорының коэффициентін есептейміз: 
 

𝑁 = 𝑄ТК
𝑄кнбк + 𝑄б.н.

= 98,1
4,95 + 58,032 = 1,56 ф 1,15 

 
Қажетті беріктік қорының шарты орындалды. [1] 
 
Кесте 19 - Сыналы қармауды пайдалану кезінде бұрғылау 

бағаналарының рұқсат етілген салмағы 
Сына 
ұзын 
дығы
,мм 

Болат 
тың 

берік 
тік 

тобы 

Құбыр диаметрі, мм. 

89 114 127 140 

Құбырдың қабырға қалыңдығы, мм. 

 

 

 

300 

 7 9 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 8 9 10 11 

Д 59 74 88 73 83 93 102 112 80 91 102 112 99 111 122 134 

К 77 97 116 96 109 122 134 147 106 120 134 148 130 146 161 176 

Е 85 107 128 106 120 134 148 161 116 132 148 163 143 160 177 193 

Л 100 126 151 125 142 159 175 191 137 156 174 192 169 189 209 229 

М 116 146 174 144 164 183 202 220 158 180 201 222 195 218 241 264 

 

 

Д 61 77 91 77 87 97 107 117 85 96 107 118 105 117 129 141 

К 80 101 120 101 114 128 141 153 111 126 141 156 138 154 170 186 
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400 Е 88 111 132 111 126 140 155 169 122 139 155 171 151 169 187 204 

Л 104 131 156 131 148 166 183 199 144 164 183 202 179 200 221 241 

М 120 151 180 151 171 191 211 230 167 189 211 233 206 231 255 278 

 
3.1.5. Геологиялық техникалық тапсырманы құру 
 
Скважиналарды салу жүзеге асырылатын негізгі құжаттар техникалық 

жоба жəне смета болып табылады.  
Ол ауданның геологиясын, скважинаның өткізу технологиясын жəне 

бұрғылаудың техникалық жабдықталуын көрсетеді. Техникалық жоба жеке 
скважиналар (жеке деп аталады) немесе скважиналар тобы (топтық деп 
аталады) үшін жасалады. 

Скважиналардың мақсатына байланысты жобалар: 
- жеке (тірек, параметрлік, арнайы мақсаттағы жəне əрбір алаңдағы 

алғашқы үш барлау ұңғымалары). Келесі скважиналарды салу жеке жəне 
топтық жобалар бойынша жүзеге асырылуы мүмкін; 

- топтық (егер осы алаңда бірдей белгілермен сипатталатын 
скважиналар тобын бұрғылау қажет болса: бұрғылау мақсаты (пайдалану), 
жобалық тереңдігі, конструкциясы, бұрғылаудың тау-кен геологиялық 
жағдайлары, бұрғылау тəсілі жəне т.б.). 

Жобаларды Тапсырыс беруші беретін техникалық жоспарлы 
тапсырмалар (МГӨБ) негізінде арнайы жобалау институттары əзірлейді. 
Тапсырмада жобаны əзірлеу үшін қажетті ұңғымадағы геологиялық жəне 
техникалық мəліметтердің толық жиынтығы бар. 

Ұңғыманы салуға арналған техникалық жоба-ұңғыманы салу процесін 
толық реттейтін құжат (жобалау институты Техникалық тапсырма негізінде 
жасайды). 

Техникалық жоба 18 бөлімнен жəне оған бірнеше қосымшадан тұрады: 
1 бөлім - жиынтық техникалық-экономикалық деректер (алаңның 

атауы, ұңғыманың нөмірі, бұрғылау мақсаты, жобалық горизонт жəне 
тереңдік, ұңғыманың түрі, оның сағаға қатысты жылжуы, конструкциясы, 
бұрғылау тəсілі, жетек түрі, бұрғылау қондырғысы типі, ұңғыманы салу 
циклінің ұзақтығы жəне т. б.). 

2 бөлім - жобаны əзірлеуге негіз болған құжаттар санамаланған. 
3 бөлім - бұрғылау жұмыстарының ауданы жəне құрылыс алаңы 

туралы жалпы мəліметтер (əкімшілік жағдайы, климаты жəне т.б.). 
4 бөлім – жобаның геологиялық бөлігі. 
5-10 бөлімдер - жобаның технологиялық бөлігі 
5 – бөлім – скважинаның құрылымын таңдау негіздемесі,  
6 бөлім – скважинаның профилін таңдау,  
7 бөлім – бұрғылау ерітіндісі құрамы мен қасиеттерін таңдау 

негіздемесі,  
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толық реттейтін құжат (жобалау институты Техникалық тапсырма негізінде 
жасайды). 

Техникалық жоба 18 бөлімнен жəне оған бірнеше қосымшадан тұрады: 
1 бөлім - жиынтық техникалық-экономикалық деректер (алаңның 

атауы, ұңғыманың нөмірі, бұрғылау мақсаты, жобалық горизонт жəне 
тереңдік, ұңғыманың түрі, оның сағаға қатысты жылжуы, конструкциясы, 
бұрғылау тəсілі, жетек түрі, бұрғылау қондырғысы типі, ұңғыманы салу 
циклінің ұзақтығы жəне т. б.). 

2 бөлім - жобаны əзірлеуге негіз болған құжаттар санамаланған. 
3 бөлім - бұрғылау жұмыстарының ауданы жəне құрылыс алаңы 

туралы жалпы мəліметтер (əкімшілік жағдайы, климаты жəне т.б.). 
4 бөлім – жобаның геологиялық бөлігі. 
5-10 бөлімдер - жобаның технологиялық бөлігі 
5 – бөлім – скважинаның құрылымын таңдау негіздемесі,  
6 бөлім – скважинаның профилін таңдау,  
7 бөлім – бұрғылау ерітіндісі құрамы мен қасиеттерін таңдау 

негіздемесі,  

 

8 бөлім - скважинаның əртүрлі аралықтарын, қашаулар мен БҚ үлгі 
өлшемдерін бұрғылау тəсілдерін таңдау негіздемесі, бұрғылау режимін 
таңдау, бұрғылау тізбегін беріктікке есептеу жəне т.б.;  

9 бөлім - скважинаны бекіту техникасы мен технологиясы мəселелері;  
10-бөлім - өнімді қабаттарды ашу жəне скважинаны сынау 
11 бөлім - бұрғылау құбырлары мен жабдықтарын дефектоскопиялау 

жəне сығымдау мерзімдерін, сығымдау кезіндегі сорғылардың жұмыс 
режимін негіздеу жəне осы жұмыстардың жалпы көлемін есептеу. 

12 бөлім - арнайы техника мен сорғы агрегаттарын шақыру санын, 
пайдаланылған машиналар санын жəне олардың жұмыс ұзақтығын есептеу. 

13 бөлім - жүктерді, вахталарды тасымалдау схемасын əзірлеу жəне 
көлік жұмыстарының жалпы көлемін есептеу. 

14 бөлім – іс-шараларды əзірлеу жəне техникалық құралдарды таңдау. 
15 бөлім - жұмысты механикаландыру құралдарын, бұрғылау процесін 

бақылау құралдарын таңдау. 
16 бөлім - қауіпсіздік техникасы, өнеркəсіптік санитария жəне өртке 

қарсы техника мəселелері. 
17 бөлім – жобаның құрылыс-монтаж бөлігі. 
18 бөлім - жобалық шешімдер қабылдау кезінде пайдаланылған 

нормативтік-анықтамалық жəне нұсқаулық-əдістемелік материалдардың 
тізімін қамтиды.  

Скважинаны салу жобасының ажырамас бөлігі ГТТ (геологиялық-
техникалық тапсырма) – бұрғылау бригадасының жедел жұмыс жоспары 
жəне ұңғыманы салу сметасы болып табылады. 

Техникалық жобаға геологиялық-техникалық тапсырма (ГТТ) қоса 
беріледі. ГТТ - бұл скважинаны бұрғылау барысында басшылыққа алынатын 
бұрғылау бригадасының жедел жұмыс жоспары. ГТТ геологиялық жəне 
техникалық (технологиялық) бөліктерден тұрады (сур. 56). 

Геологиялық-техникалық тапсырманы жасау кезінде мынадай деректер 
бастапқы деректер болып табылады: 

- скважина санаты (іздеу, барлау, пайдалану); 
- бұрғылау мақсаты (газ-мұнай горизонттарын іздеу, ашық 

горизонттарды контурлау, қандай да бір белгілі горизонтты пайдалану); 
- жобалық геологиялық қима; 
- жобаның тереңдігі; 
- скважинаның құрылысы. 
ГТТ геологиялық бөлігінде баған түрінде графикалық түрде шартты 

белгілерді пайдалана отырып, жыныстардың геологиялық қимасы, олардың 
литологиялық құрамын көрсету үшін бейнеленеді, тау жыныстарының жасын 
анықтайтын стратиграфия келтіріледі. Тау жыныстарының беріктігі (жұмсақ, 
орташа, қатты, күшті, өте күшті) немесе тау жыныстарының бұрғылау санаты 
туралы ақпарат беріледі. Бұрғылау процесінде мүмкін болатын 
қиыншылықтардың тереңдігі көрсетіледі: тұрақсыз жыныстардың шөгуі мен 
құлауы, жуу сұйықтығының сіңуі, газ-мұнай көріністері. Осы скважинаны 
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бұрғылау процесінде барлық міндетті геофизикалық зерттеулердің толық 
тізбесі келтіріледі. 

Қабаттық қысым мен қабаттық температура көрсетіледі. 
Сонымен қатар, кернді іріктеумен бұрғылау аралықтары, пайдалану 

бағанына қарсы тесілетін аралықтар, жыныстардың құлау бұрышы 
(болжанатын) көрсетілуі мүмкін. Бұрғылау кезінде ГТТ геологиялық 
бөлігінің деректері нақтыланады.  

ГТТ техникалық (технологиялық) бөлігінде скважинаның құрылысы 
схемалық түрде бейнеленеді. 

Скважинананың құрылысы бойынша жиынтық диаметрі, түсу 
тереңдігі, ұңғымаға түсірілген корпустың саны жəне осы бағандардың 
артындағы цемент ерітіндісін көтеру биіктігі туралы мəліметтер түсіріледі. 

Скважинаға белгілі бір мақсаттағы шегендеу тізбектері: бағыттауыш, 
кондуктор, аралық (техникалық) тізбектер (олардың бірнешеуі болуы 
мүмкін) жəне пайдалану тізбегі түсіріледі. 

Бағыттауыш пен аралықтың артындағы сақина кеңістігі тампонаж 
ерітіндісімен сағаға дейін толтырылады, техникалық жəне пайдалану 
тізбектері газ жəне барлау скважиналарында сағаға дейін, ал мұнай 
скважиналарында не сағаға дейін, не алдыңғы тізбектің башмағын жауып 
кемінде 150 м толтырады. 

Скважинаның құрылысы геологиялық ерекшеліктерді бұрғылауда 
қолданылатын техника мен технологиясының деңгейі, жоғары жылдамдықты 
бұрғылау, сенімділік пен тығыздықты, тиімді жəне ұзақ мерзімді жұмысын 
ескере отырып таңдалады. 

Шегендеу бағаналарын сынау əдістері келтіріледі. 
Содан кейін ГТТ техникалық бөлігінде бұрғылау аралықтары бойынша: 
а) қашаудың түрі мен өлшемі, осы скважинаны бұрғылау үшін қажетті 

қашаулардың саны; 
б) бұрғылау тəсілі, турбиналық бұрғылау кезінде турбобұрғы жəне 

винттік қозғалтқыштың түрі мен өлшемі көрсетіледі; 
в) бұрғылау режимінің параметрлері: 
- қашауға осьтік жүктеме; 
- қашаудың айналу жиілігі; 
- жуу сұйықтығының шығыны; 
- жуу сұйықтығының сапасы (параметрлері) (тығыздығы, шартты 

тұтқырлығы, су беруі, статикалық ығысу кернеуі, РН сутектік көрсеткішінің 
шамасы, бұрғылау ерітіндісіндегі қатты фазаның құрамы, шламның құрамы), 
жуу сұйықтығының қасиеттерін реттеу үшін пайдаланылатын химиялық 
реагенттер көрсетіледі; 

г) таль жүйесін жабдықтау; 
д) бұрғылау тізбегін көтеру жылдамдығы, яғни шығыр берілісінің əр 

тұрлі жылдамдығында көтерілетін, бұрғылау тізбегі свечаларының саны; 
е) өнімді қабаттарды (скважинаны аяқтау түрі) сынамалау əдістерімен 

ашу тəсілдері оларды (ашық түппен, перфорациямен). 
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бұрғылау процесінде барлық міндетті геофизикалық зерттеулердің толық 
тізбесі келтіріледі. 

Қабаттық қысым мен қабаттық температура көрсетіледі. 
Сонымен қатар, кернді іріктеумен бұрғылау аралықтары, пайдалану 

бағанына қарсы тесілетін аралықтар, жыныстардың құлау бұрышы 
(болжанатын) көрсетілуі мүмкін. Бұрғылау кезінде ГТТ геологиялық 
бөлігінің деректері нақтыланады.  

ГТТ техникалық (технологиялық) бөлігінде скважинаның құрылысы 
схемалық түрде бейнеленеді. 

Скважинананың құрылысы бойынша жиынтық диаметрі, түсу 
тереңдігі, ұңғымаға түсірілген корпустың саны жəне осы бағандардың 
артындағы цемент ерітіндісін көтеру биіктігі туралы мəліметтер түсіріледі. 

Скважинаға белгілі бір мақсаттағы шегендеу тізбектері: бағыттауыш, 
кондуктор, аралық (техникалық) тізбектер (олардың бірнешеуі болуы 
мүмкін) жəне пайдалану тізбегі түсіріледі. 

Бағыттауыш пен аралықтың артындағы сақина кеңістігі тампонаж 
ерітіндісімен сағаға дейін толтырылады, техникалық жəне пайдалану 
тізбектері газ жəне барлау скважиналарында сағаға дейін, ал мұнай 
скважиналарында не сағаға дейін, не алдыңғы тізбектің башмағын жауып 
кемінде 150 м толтырады. 

Скважинаның құрылысы геологиялық ерекшеліктерді бұрғылауда 
қолданылатын техника мен технологиясының деңгейі, жоғары жылдамдықты 
бұрғылау, сенімділік пен тығыздықты, тиімді жəне ұзақ мерзімді жұмысын 
ескере отырып таңдалады. 

Шегендеу бағаналарын сынау əдістері келтіріледі. 
Содан кейін ГТТ техникалық бөлігінде бұрғылау аралықтары бойынша: 
а) қашаудың түрі мен өлшемі, осы скважинаны бұрғылау үшін қажетті 

қашаулардың саны; 
б) бұрғылау тəсілі, турбиналық бұрғылау кезінде турбобұрғы жəне 

винттік қозғалтқыштың түрі мен өлшемі көрсетіледі; 
в) бұрғылау режимінің параметрлері: 
- қашауға осьтік жүктеме; 
- қашаудың айналу жиілігі; 
- жуу сұйықтығының шығыны; 
- жуу сұйықтығының сапасы (параметрлері) (тығыздығы, шартты 

тұтқырлығы, су беруі, статикалық ығысу кернеуі, РН сутектік көрсеткішінің 
шамасы, бұрғылау ерітіндісіндегі қатты фазаның құрамы, шламның құрамы), 
жуу сұйықтығының қасиеттерін реттеу үшін пайдаланылатын химиялық 
реагенттер көрсетіледі; 

г) таль жүйесін жабдықтау; 
д) бұрғылау тізбегін көтеру жылдамдығы, яғни шығыр берілісінің əр 

тұрлі жылдамдығында көтерілетін, бұрғылау тізбегі свечаларының саны; 
е) өнімді қабаттарды (скважинаны аяқтау түрі) сынамалау əдістерімен 

ашу тəсілдері оларды (ашық түппен, перфорациямен). 

 

Ұңғыманы бұрғылау жылдамдығы көбінесе бұрғылау режиміне жəне 
оның параметрлеріне байланысты, олар қашаудың жұмысына əсер етеді. 

Бұрғылау режимі - бұл тау жынысының бұзылуының тиімділігіне жəне 
қашаулардың тозу қарқындылығына əсер ететін жəне бұрғылау кезінде 
бұрғылау қондырғысынан өзгертуге болатын факторлардың жиынтығы, ал 
факторлардың өзі бұрғылау режимінің параметрлері деп аталады. 

Геологиялық-техникалық тапсырманы мұқият сақтау бұрғылаудың 
жылдам жəне апатсыз жұмыс істеуіне ғана емес, сондай-ақ скважинаны 
бұрғылау нəтижелерінің тиімділігін арттыруға да ықпал етеді. [5] 
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Сурет 56 – Геологиялық-техникалық наряд үлгісі 
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 3.2. Бұрғылаудың техникалық жəне технологиялық есептері 
 
3.2.1. Бұрғылау тəртібін жəне қашауларды таңдау 
 
Ұңғыма түбінде осьтік жүктемені анықтау 
Қашауға (G) жобалық осьтік жүктеменің шамасын есептеудің əртүрлі 

əдістері бар. Gз шамасы-бұл тау жынысын бұзуға арналған жүктеме, ол 
көбінесе тау жынысының сипаттамасына, атап айтқанда штамп бойынша 
қаттылыққа (Рш) жəне таңдалған қашаудың параметрлеріне байланысты.  

Қажетті осьтік жүктемені Gз есептеуге кіріспес бұрын, мысалы, ВНИ - 
ИБТ əдістемесі бойынша қашауды таңдауды алдын ала жүргізеді.  

Осьтік жүктеме Gз статикалық құраушысы (Gст)  осьтік жүктемесінен 
жəне динамикалық құраушыдан (Gд) тұрады. Бұл ретте осы шамалардың 
арақатынасы бұрғылау тəсіліне байланысты өзгеруі мүмкін (Gд – көбіне 
бұрғылаудың роторлы əдісі кезінде, Gст - түптік қозғалтқышпен бұрғылау 
кезінде). 

 
    Gз = 𝐺ст + 𝐺д      (56) 
 
Забойдағы жыныстардың көлемдік бұзылуы кезінде шаршекті қашау 

үшін қирауға қажетті жүктеме Gз көлемін есептеуді қосымшаның 
динамикалық коэффициентін G3 ескере отырып жүргізуге болады. 

 
    𝐺3 = 𝑃ш ∙ 𝐹� ∙ 𝐾д,      (57) 
 
мұнда Рш - штамп бойынша тау жынысының қаттылығы, Н/м2; Fk - 

барлық шаманы G3 қолдану сəтінде забоймен қашаудың қару-жарағы 
жанасуының ауданы, м2; Kд - қосымшаның G3 динамикалық коэффициенті, 
(Kд = 1,0...1,3 - жетек мүмкіндігіне байланысты). 

Fk өлшеу əдісіне сəйкес забойға қашаудың жылжу динамикасын 
ескеретін Рш есептеу əдісі 

 
    𝐹� = 𝐹�1 ∙ К3,      (58) 
 
мұнда Fk1 - қашаудың бір тісінің жанасу ауданы, м2; К3 - забоймен бір 

мезгілде өзара əрекеттесетін қашаудың тістерінің саны, К3=3–4 
үшшарошкалы қашаулар үшін тістерді қабылдауға болады; К3 қашаулар үшін 
РСД-формула бойынша жуықтап есептейміз 

 
    К3 = 0,4 ∙ Коб,      (59) 
 
мұнда Коб - қашаудың шетіндегі кескіштер саны. 
 
Алмаз қашауларға Fk арналған есептеу əдісі. 
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Қашаудың (Fk1) бір тісшесінің жанасу ауданын есептеу қашаудың қару-
жарақ түрін ескере отырып жүргізіледі, м2. 

Фрезерлік қару-жарақпен Fk1 шарошкалы қашаулар үшін есептейміз 
    𝐹�1 = 𝑙3 ∙ 𝑏3,      (60) 
 
мұнда l3 - қару - жарақты жаншу алаңының ені, b3 - тау жынысына қару 

- жарақты жаншу алаңының ұзындығы; 1 - шарошка денесі; b3 - жыныстың 
серпімді деформациясының шамасына тең тістің жаншу тереңдігі (бұдан əрі-
кернеу ядросы жəне жыныстың ойық тесігі). Фрезерлік қару-жарақпен бір 
шарошкалы қашаудың жанасу ауданы келтірілген (Сур. 57). 

 

 
Сурет 57 - Фрезерлік қару-жарақпен бір шарошкалы қашаудың жанасу 

ауданы 
 

Қатты балқитын қару - жарақпен шарошкалы қашаулар үшін 
(үлкейтілген масштабта-сур.58) Fk1 шаманы мына формула бойынша табамыз 

 
    𝐹�1 = 𝜋 ∙ 𝑟2      (61) 
 

мұнда r - жаншу алаңының радиусы, δ3 - тістің жыныстағы жаншу 
тереңдігі. 

 

 
 

1 - шарошка денесі  
 

Сурет 58 - Қатты балқитын қару-жарақпен бір шарошкалы  
қашаудың жанасу ауданы 

 
G3 шамасы осьтік жүктемеден G3, бұрғылау құралына төменнен əрекет 

ететін гидравликалық күш (∆Gr) шамасымен ерекшеленеді (Архимед Күшін 
есепке алмағанда), кН  
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Қашаудың (Fk1) бір тісшесінің жанасу ауданын есептеу қашаудың қару-
жарақ түрін ескере отырып жүргізіледі, м2. 
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мұнда l3 - қару - жарақты жаншу алаңының ені, b3 - тау жынысына қару 

- жарақты жаншу алаңының ұзындығы; 1 - шарошка денесі; b3 - жыныстың 
серпімді деформациясының шамасына тең тістің жаншу тереңдігі (бұдан əрі-
кернеу ядросы жəне жыныстың ойық тесігі). Фрезерлік қару-жарақпен бір 
шарошкалы қашаудың жанасу ауданы келтірілген (Сур. 57). 

 

 
Сурет 57 - Фрезерлік қару-жарақпен бір шарошкалы қашаудың жанасу 

ауданы 
 

Қатты балқитын қару - жарақпен шарошкалы қашаулар үшін 
(үлкейтілген масштабта-сур.58) Fk1 шаманы мына формула бойынша табамыз 

 
    𝐹�1 = 𝜋 ∙ 𝑟2      (61) 
 

мұнда r - жаншу алаңының радиусы, δ3 - тістің жыныстағы жаншу 
тереңдігі. 

 

 
 

1 - шарошка денесі  
 

Сурет 58 - Қатты балқитын қару-жарақпен бір шарошкалы  
қашаудың жанасу ауданы 

 
G3 шамасы осьтік жүктемеден G3, бұрғылау құралына төменнен əрекет 

ететін гидравликалық күш (∆Gr) шамасымен ерекшеленеді (Архимед Күшін 
есепке алмағанда), кН  

  
 

    𝐺 = 𝐺3 + ∆𝐺𝑟      (62) 
онда 
 
   ∆𝐺𝑟 = 𝐺стр + 𝐺дк∆Gr = Gстр + Gдк    (63) 
 
Gстр - қашау саптамаларынан шығатын сұйықтық ағысының реактивті 

əрекетінен күш; Gдк - қашау астынан шығарылған шлам бөлшектерімен 
шығатын шаю сұйықтығы ағысының əрекетінен күш (∆Gr шамасы 10-20 кН 
дейін болуы мүмкін). 

 
    𝐺стр = 2�1 ∙ 𝑉и2 ∙ 𝐹𝐻,     (64) 
 
p1 - бұрғылау құралының ішіндегі бұрғылау жуу сұйықтығының 

тығыздығы, [кг/м3]; Vи - саптамалардан бұрғылау жуу сұйықтығы ағысының 
қозғалыс жылдамдығы; FH - қашау саптамаларының жиынтық ауданы, 
(олардан ағыстың шығу диаметрі бойынша) 

 
    𝐺ДК = 𝐹дк ∙ РДК,      (65) 
 
мұнда FДК - шаю сұйықтығы қашаудың астынан шығуы мүмкін аудан, 

м2; РДК - бұрғылау шаю сұйықтығы қашаудың астынан шыққан кезде пайда 
болатын қысымның төмендеуі. 

Ұңғыманың сағасына берілетін осьтік жүктеме Gv бөлігі бұрғылау 
бағанасын ұңғымаға оны тереңдету процесінде беру кезінде туындайтын 
үйкеліс күштерін еңсеруге жұмсалатын, осыған байланысты Gv ≠ G 

 
    𝐺𝑣 = 𝐺 + 𝐺тр,      (66) 
 
мұнда Gтр - ұңғыманы тереңдету процесінде бұрғылау құралының 

төмен қозғалысы кезінде кедергінің осьтік күші (үйкеліс), кН. 
Қашауға арналған осьтік жүктемелердің есептік шамалары қашаудың 

беріктігіне байланысты ең жоғары рұқсат етілетін осьтік жүктемелермен 
бірге түзетілуі қажет. Жиі қолданылатын қашау диаметрлері үшін деректер 
берілген. (Кесте 20). 

 
Кесте 20 - Қашауға рұқсат етілген осьтік жүктемелер 
 

Қашау диаметрі , мм 165,1 190,5 215,9 244,5 269,9 295,3 
Рұқсат етілген өстік жүктеме, кН 150 220 260 300 320 400 

 
РСД қашауларымен бұрғылау кезіндегі G3 есептеу ерекшеліктері 
G3 есептеу (2)-(3) формулалары бойынша жүргізіледі. Бұл жағдайда 

қашау кескішінің Fk1 байланыс алаңы (Сур. 59) есептеледі 
 



176 

   𝐹�1 = (0.1 … 0.2)𝜋 ∙ 𝑟 ∙ (ℎ + 𝑟),    (67) 
 
мұнда h - қашау тісінің ұзындығы; r - оның жұмыс бөлігінің шеті 

бойынша тістің радиусы. 
Забоймен бір мезгілде өзара əрекеттесетін қашау тістерінің саны Kзр 
 
   𝐾з𝑝 ≅ (0,33 … 0,60) ∙ 𝑧𝑝,     (68) 
 
мұнда zp - РСД шетіндегі кескіштердің жалпы саны. 

 
 

h - қашау тісінің ұзындығы 
 D – қашау тісінің диаметрі (кескіш) 
1 - қашау қалағы 
2, 3 – қашау тістері  

 
Сурет 59 - Қашау кескішінің байланыс алаңы 

 
Қашаудың айналу жиілігін жобалау 
Мынадай формула бойынша жүзеге асырылатын түптің мүлдем қатаң 

болмайтынын ескере отырып, есептік осьтік жүктемені G3 іске асыру мүмкін 
болатын байланыс уақытын (τк) қамтамасыз ету үшін қашаудың айналу 
жиілігін жобалау 

 
    𝑛𝜏 = 𝐾𝜏 ∙ 103 𝑡П

�∙𝜏�
,     (69) 

 
Мұнда Kτ -ұңғымалық шарттарды ескеретін коэффициент, 4,8-ден 7,2-

ге дейінгі шектерде аламыз, мұндағы төменгі шегі Kτ - қатты жыныстар 
үшін, ал жоғарғы шегі-жұмсақ жыныстар үшін; R - қашау радиусы, м; tП – b3 
шамасын ескере отырып қашау шаршасының шеткі тəжі тістерінің 
қадамының орташа шамасы, м; tП тікелей қашауда анықтаған жөн, кестеден 
деректерді шамамен пайдалануға болады; τк - тістің забоймен байланысу 
уақыты, мс (2-8 мс - төменгі шегі өте жұмсақ жыныстар үшін, жоғарғысы 
қатты, 15-40 мс - берік жыныстар үшін төменгі шегі, жоғарғысы өте күшті). 
Үшшарошкалы қашаулар параметрлерін өзгерту шектері мен тау 
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   𝐹�1 = (0.1 … 0.2)𝜋 ∙ 𝑟 ∙ (ℎ + 𝑟),    (67) 
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 D – қашау тісінің диаметрі (кескіш) 
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Мынадай формула бойынша жүзеге асырылатын түптің мүлдем қатаң 

болмайтынын ескере отырып, есептік осьтік жүктемені G3 іске асыру мүмкін 
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    𝑛𝜏 = 𝐾𝜏 ∙ 103 𝑡П

�∙𝜏�
,     (69) 

 
Мұнда Kτ -ұңғымалық шарттарды ескеретін коэффициент, 4,8-ден 7,2-

ге дейінгі шектерде аламыз, мұндағы төменгі шегі Kτ - қатты жыныстар 
үшін, ал жоғарғы шегі-жұмсақ жыныстар үшін; R - қашау радиусы, м; tП – b3 
шамасын ескере отырып қашау шаршасының шеткі тəжі тістерінің 
қадамының орташа шамасы, м; tП тікелей қашауда анықтаған жөн, кестеден 
деректерді шамамен пайдалануға болады; τк - тістің забоймен байланысу 
уақыты, мс (2-8 мс - төменгі шегі өте жұмсақ жыныстар үшін, жоғарғысы 
қатты, 15-40 мс - берік жыныстар үшін төменгі шегі, жоғарғысы өте күшті). 
Үшшарошкалы қашаулар параметрлерін өзгерту шектері мен тау 

 

жыныстарының қаттылық санаты бойынша жіктелуі келтірілген. (Кесте 21, 
22). 

 
Кесте 21 - Үшшарошкалы қашаулар параметрлерін өзгерту шектері 

Қашау түрі Қашау 
диаметрі, мм 

Шеткі тəжі бойынша 
тістердің қадамы, мм 

Тіс ұзындығы 
(тəждің ені), мм 

М 212,7…250,8 
269,9…349,2 

40…60 
50…70 

11…14 
12…18 

МС 212,7…250,8 
269,9…349,2 

35…45 
43…50 

9…12 
10…13 

С 212,7…250,8 
269,9…349,2 

20…30 
25…36 

7…9 
10…11 

СТ 212,7…250,8 
269,9…349,2 

20…27 
23…30 

6…9 
8…10 

Т 212,7…250,8 
269,9…349,2 

19…22 
20…25 

8…9 
9…11 

 
Кесте 22 - Тау жыныстарының қаттылық санаты бойынша жіктелуі 

Тау жынысының штамп бойынша 
қаттылық категориясы, Кт 

1,2,3 4,5 6,7 8,9 

Жыныс түрі (қашау) М, МС С, СТ Т,ТК К, ОК 
 
Есептеуден кейін nτ забой қозғалтқышын алдын ала таңдау жүргізіледі. 

Гидравликалық түп қозғалтқышының түрін алдын ала таңдау əдісі екі 
кезеңнен тұрады: 

А. қашаудың диаметрін гидравликалық түптік қозғалтқыштардың 
номиналды диаметрлерімен салыстыру, бұл ретте 

 
   dД ˃ dгзд немесе dгзд ≤ 0,9 dД,     (70) 
 
мұндағы dД - қашаудың диаметрі, мм; dгзд - гидравликалық түптік 

қозғалтқыштың сыртқы диаметрі. 
Б. гидравликалық түптік қозғалтқыштардың білігінің номиналды 

айналу жиілігімен nτ айналудың есептік жиілігін салыстыру. 
nτ мəні ГЗД үшін номиналдыдан өзгеше болуы мүмкін болғандықтан, n 

есептік шамасын қашауға осьтік жүктеменің белгілі шамалары, атап 
айтқанда, оның динамикалық құраушысы Gд, EM серпімділік модулі жəне F 
денесінің көлденең қимасының ауданы, мысалы, түптік қозғалтқыш білігі 
кезінде нақтылау қажет. Ол үшін мына формула бойынша есептеу қажет 

 

   𝑛𝜏1 = 11 ∙ � 𝐺Д∙СМ∙Квд
ЕМ∙𝜏к∙𝐹∙�∙�𝑖𝑛�

,     (71) 
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мұнда GД - осьтік жүктеменің динамикалық құрамдас бөлігі G, Н; СМ - 
түптік қозғалтқыштың динамикалық белсенді элементі материалындағы 
дыбыс жылдамдығын СМ = 5100 м/с қабылдаймыз; Квд - қашаудың айналу 
жиілігінің өзгеруін ескеретін коэффициент (Квд = 1...4 тиісінше n ≈ 100 
айн/мин жəне n ≈ 400 - 500 айн/мин үшін); EМ - болат үшін бірінші текті 
серпімділік модулі 2,1·1011Па; β - шарошкамен қашау осьтері арасындағы 
бұрыш, (sinβ = 0,80...0,82); R - қашау радиусы, м; F - динамикалық белсенді 
учаске денесінің көлденең қимасының ауданы (түптік қозғалтқыш білігі 
немесе роторлы бұрғылау кезіндегі АБҚ). Осы параметрді анықтау 
қозғалтқыштың паспорты бойынша жүргізіледі; F ауданы 38-ден 65 см2-ге 
дейін өзгереді, тиісінше dгзд үшін - 172 жəне 240 мм. 

Осьтік жүктеменің GД динамикалық құраушысын есептеу 
Гидравликалық түпті қозғалтқыштарымен бұрғылау үшін шамамен 

қабылдауға болады [4] 
 
     𝐺д = 0,15 ∙ 𝐺з    (72) 
 
3.2.2. Бұрғылау тізбегін есептеу 
 
Ауырлатылған бұрғылау құбырларын есептеу 
Ауырлатылған бұрғылау құбырларының диаметрі ұңғы конструкциясы, 

бұрғылау жағдайлары ескеріле отырып, иілу кезіндегі құбыр беріктігін 
қамтамасыз ету шартына байланысты анықталынады: 

1) диаметрі 295,3 мм дейінгі қашаулар үшін 
 
     𝑑� = (0,75 − 0,85)𝐷қ   

 (73) 
 
 2) диаметрі 295,3 мм –ден жоғары қашаулар үшін 
 
     𝑑� = (0,65 − 0,7)𝐷қ,   

 (74) 
 
мұнда dа - ауырлатылған бұрғылау құбырының диаметрі, мм;  
Dқ - бұрғы қашауының диаметрі,мм. 
Ауырлатылған бұрғылау құбырларының ұзындығы төмендегідей 

анықталады: 
1) роторлық бұрғылау тəсілінде 
 
    𝑙� = (1,2 − 1,25) 𝐺

𝑞�
    (75) 

 
2) турбиналық бұрғылау тəсілінде 
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мұнда GД - осьтік жүктеменің динамикалық құрамдас бөлігі G, Н; СМ - 
түптік қозғалтқыштың динамикалық белсенді элементі материалындағы 
дыбыс жылдамдығын СМ = 5100 м/с қабылдаймыз; Квд - қашаудың айналу 
жиілігінің өзгеруін ескеретін коэффициент (Квд = 1...4 тиісінше n ≈ 100 
айн/мин жəне n ≈ 400 - 500 айн/мин үшін); EМ - болат үшін бірінші текті 
серпімділік модулі 2,1·1011Па; β - шарошкамен қашау осьтері арасындағы 
бұрыш, (sinβ = 0,80...0,82); R - қашау радиусы, м; F - динамикалық белсенді 
учаске денесінің көлденең қимасының ауданы (түптік қозғалтқыш білігі 
немесе роторлы бұрғылау кезіндегі АБҚ). Осы параметрді анықтау 
қозғалтқыштың паспорты бойынша жүргізіледі; F ауданы 38-ден 65 см2-ге 
дейін өзгереді, тиісінше dгзд үшін - 172 жəне 240 мм. 

Осьтік жүктеменің GД динамикалық құраушысын есептеу 
Гидравликалық түпті қозғалтқыштарымен бұрғылау үшін шамамен 

қабылдауға болады [4] 
 
     𝐺д = 0,15 ∙ 𝐺з    (72) 
 
3.2.2. Бұрғылау тізбегін есептеу 
 
Ауырлатылған бұрғылау құбырларын есептеу 
Ауырлатылған бұрғылау құбырларының диаметрі ұңғы конструкциясы, 

бұрғылау жағдайлары ескеріле отырып, иілу кезіндегі құбыр беріктігін 
қамтамасыз ету шартына байланысты анықталынады: 

1) диаметрі 295,3 мм дейінгі қашаулар үшін 
 
     𝑑� = (0,75 − 0,85)𝐷қ   

 (73) 
 
 2) диаметрі 295,3 мм –ден жоғары қашаулар үшін 
 
     𝑑� = (0,65 − 0,7)𝐷қ,   

 (74) 
 
мұнда dа - ауырлатылған бұрғылау құбырының диаметрі, мм;  
Dқ - бұрғы қашауының диаметрі,мм. 
Ауырлатылған бұрғылау құбырларының ұзындығы төмендегідей 

анықталады: 
1) роторлық бұрғылау тəсілінде 
 
    𝑙� = (1,2 − 1,25) 𝐺

𝑞�
    (75) 

 
2) турбиналық бұрғылау тəсілінде 
 

 

 

    𝑙� = (1,2 − 1,25) 𝐺�−𝑄𝑇𝐾𝑞�
    (76) 

 
мұнда 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 = 𝐺�−𝑄�

�𝑞�
− 1     (77) 

 
мұнда Qк-ұңғы 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 əр 
түрлі құбырлардан жинақталады. Жəне де, бұл ауырлатылған бұрғылау 
құбырлары диаметрлерінің ара қатынасы ≥ 0,8 болуы тиіс. 

Бұрғылау тізбегінің төменгі бөлігінің (АБҚ) беріктігін жоюға сəйкес 
келетін шектік күш төмендегі формула бойынша анықталады (Н). 

 
     𝑃�𝑝 = (1,94 − 3,35)�𝐸𝐼𝑞�3    (78) 
 
Бұрғылау құбырларын есептеу 
Бұрғылау құбырлар тізбегі, бұрғылау тəсіліне байланысты есептелінеді. 
Турбиналық бұрғылау тəсілінде тізбекті созылуға есептейді. Ол үшін 

бұрғылау құбырлары түрі, диаметрі қабырға қалыңдығы жəне беріктік тобы 
таңдалынып алынып,  ұңғы  конструкциясына байланысты тізбек 
секцияларының шектік ұзындықтары анықталады. 

1. Бір өлшемді, бір секциялы тізбек үшін 
 
    𝑙1 = 𝑄�1+1,15(𝑄�+𝑄б𝑚)−(𝑃�+𝑃𝑇𝐾)𝐹П

1,15 𝑞𝑚   (79) 
 
мұнда Q1

р- бұрғылау құбырларындағы шектік созу күші, Н; 
Qа- ауырлатылған бұрғылау құбырларының салмағы, Н; 
Qтқ-түптік қозғалтқыш салмағы, Н;  
Рқ- бұрғы қашауы тесіктерін- дегі қысым кедергісі, Па; 
Ртқ- түптік қозғалтқыштағы қысым кедергісі, Па; 
Fп- бұрғылау құбырлар арнасы көлденең қимасының ауданы, м2; 
m = (1- pж/pм) - тізбек салмағының сұйық ішінде жеңілденуі; 
q1 - бұрғылау құбырының 1 м салмағы, Н/м; 
σт -бұрғылау құбырларының аққыштық шегі, МПа; 
F – бұрғылау құбырлары көлденең қимасының ауданы, м2; 
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Q1- бұрғылау құбырларына түсірілетін шектік күш (аққыштық шегіне 
сəйкес келетін күш); 

[nр ]- беріктік қорының шектік коэффициенті; 
2. Бір өлшемді көп секциялы тізбек үшін: 
а) бірінші секция (төменгі) ұзындығы (79)- формула бойынша 

анықталады; 
б) екінші секция ұзындығы (м) 
 
     𝑙2 = 𝑄𝑝2−𝑄𝑝1

1,15𝑞2𝑚
                (80) 

 
в) кез келген n секция ұзындығы 
 
     𝑙𝑛 = 𝑄𝑝𝑛−𝑄𝑛−1

1,15𝑞𝑛−1𝑚
     (81) 

 
Екі өлшемді (екі сатылы) көп секциялы, жоғарғы бөлігі диаметрі 

үлкен құбырлардан құралған тізбек үшін: 
а) бірінші саты секцияларының ұзындықтары (79), (80), (81) – 

формулалар бойынша анықталады; 
екінші саты секцияларының ұзындықтары төмендегідей есептелінеді 
 
      𝑙𝑚+1 = 𝑄𝑚+1𝑝−𝑄𝑚𝑝−(𝑃�+𝑃𝑇𝐾)𝐹1𝑛

1,15𝑞𝑚+1𝑚
               (82) 

 
               𝑙𝑚+2 = 𝑄𝑚+2𝑝−𝑄𝑚+1𝑝

1,15𝑞𝑚+2𝑚
     (83) 

 
              𝑙𝑚+𝑖 = 𝑄𝑚+𝑖𝑝−𝑄(𝑚+𝑖)−1

1,15𝑞𝑚+𝑖𝑚
     (84) 

 
 
мұнда m - бірінші сатыдағы секциялар саны; 𝑄𝑝𝑚  - бірінші сатыдағы 

соңғы секция құбырларындағы шектік күш, H; 𝑄𝑝𝑚+1,𝑄𝑝𝑚+𝑖  – екінші саты 
құбырларындағы шектік күштер, Н; 𝐹𝑛 - екінші жəне бірінші саты құбырлары 
көлденең қималары ауданының айырмасы, м2 (FП2 – FП1). 

Əр секция үшін бұрғылау тізбегін ұңғыдан көтеріп-түсіру кезіндегі 
ұстаушы сыналардағы беріктік қоры анықталады. 

 
   𝑛кз = 𝑄�с

(𝑄�+𝑄бк+𝑄𝑇𝐾)𝑚 ≥ [𝑛кз]    (85) 
 
мұнда 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. 
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Q1- бұрғылау құбырларына түсірілетін шектік күш (аққыштық шегіне 
сəйкес келетін күш); 

[nр ]- беріктік қорының шектік коэффициенті; 
2. Бір өлшемді көп секциялы тізбек үшін: 
а) бірінші секция (төменгі) ұзындығы (79)- формула бойынша 

анықталады; 
б) екінші секция ұзындығы (м) 
 
     𝑙2 = 𝑄𝑝2−𝑄𝑝1

1,15𝑞2𝑚
                (80) 

 
в) кез келген n секция ұзындығы 
 
     𝑙𝑛 = 𝑄𝑝𝑛−𝑄𝑛−1

1,15𝑞𝑛−1𝑚
     (81) 

 
Екі өлшемді (екі сатылы) көп секциялы, жоғарғы бөлігі диаметрі 

үлкен құбырлардан құралған тізбек үшін: 
а) бірінші саты секцияларының ұзындықтары (79), (80), (81) – 

формулалар бойынша анықталады; 
екінші саты секцияларының ұзындықтары төмендегідей есептелінеді 
 
      𝑙𝑚+1 = 𝑄𝑚+1𝑝−𝑄𝑚𝑝−(𝑃�+𝑃𝑇𝐾)𝐹1𝑛

1,15𝑞𝑚+1𝑚
               (82) 

 
               𝑙𝑚+2 = 𝑄𝑚+2𝑝−𝑄𝑚+1𝑝

1,15𝑞𝑚+2𝑚
     (83) 

 
              𝑙𝑚+𝑖 = 𝑄𝑚+𝑖𝑝−𝑄(𝑚+𝑖)−1

1,15𝑞𝑚+𝑖𝑚
     (84) 

 
 
мұнда m - бірінші сатыдағы секциялар саны; 𝑄𝑝𝑚  - бірінші сатыдағы 

соңғы секция құбырларындағы шектік күш, H; 𝑄𝑝𝑚+1,𝑄𝑝𝑚+𝑖  – екінші саты 
құбырларындағы шектік күштер, Н; 𝐹𝑛 - екінші жəне бірінші саты құбырлары 
көлденең қималары ауданының айырмасы, м2 (FП2 – FП1). 

Əр секция үшін бұрғылау тізбегін ұңғыдан көтеріп-түсіру кезіндегі 
ұстаушы сыналардағы беріктік қоры анықталады. 

 
   𝑛кз = 𝑄�с

(𝑄�+𝑄бк+𝑄𝑇𝐾)𝑚 ≥ [𝑛кз]    (85) 
 
мұнда 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. 

 
  𝜎р = 𝑄𝑛

𝐹 = 1,15(𝑄�+𝑄бк+𝑄𝑇𝐾)𝑚+(𝑃�+𝑃𝑇𝐾)𝐹𝑛
𝐹            (86) 

 
Бұрғылау тізбегінің ең жоғарғы қимасы үшін созылу кезіндегі беріктік 

қорының коэффициенті анықталады. 
 

𝑛𝑝 = 𝜎𝑇/𝜎𝑝 ≥ �𝑛𝑝�    (87) 
 
мұнда [nр]- беріктік қорының шектік коэффициенті. 
Роторлық бұрғылау тəсілінде бұрғылау тізбегі төзімділікке жəне 

статикалық беріктікке есептеледі. 
Төзімділікке ауырлатылған бұрғылау құбырларынан 200-250 м жоғары 

орналасқан бұрғылау құбырлары есептелінеді. 
Негізгі беріктік шарты бейтарап қима (Z=0) үшін төмендегідей 
 
    𝑛𝑇 = (𝜎−1)𝐷

𝜎�+
(𝜎−1)𝐷
𝜎�

𝜎𝑚
≥ [𝑛𝑇]    (88) 

 
мұнда [np] - төзімділік қорының шектік коэффициенті [nт] = 1,5; 
Ауыспалы (σа) жəне тұрақты кернеу (σm) мəндері (86) жəне (87)-

формулалар бойынша есептелінеді. 
Көлбейте-бағытталған ұңғыларда беріктікке қисайып басталған жерден 

төмен орналасқан барлық құбырлар есептелінеді. Төменгі секциялар үшін 
(Z=0) кернеулер (86) – (88) формулалар бойынша, қор коэффициенті (78) 
формулалар бойынша есептелінеді. Қалған секциялар үшін кернеу (77) 
формула (μ=0) бойынша есептелінеді. 

Ұңғы оқпанының қисайған жерлеріндегі беріктік қорының нақтылы 
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     𝜋2𝐸𝐼𝐹

2𝐿 ≤ 𝑀�𝑝
1,5       (89) 

 
мұнда Мкр- тəжірибе жүзінде анықталатын момент. 
Тұрақты созу кернеуі (84) жəне (85) – формулалар бойынша 

анықталады. 
Статикалық беріктікке есептеу қалыпты жəне жанама кернеулер 

əсерінен бірге жүргізіледі. 
1. Тіке ұңғылардағы бір өлшемді тізбек үшін. Таңдалынып алынған 

төменгі секция құбырлары сыртқы қысымға тексеріледі. 
 

𝑛𝑐 = 𝑃ш/Рс ≥ [𝑛𝑐]   (90) 
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мұнда 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. 
2. Бір өлшемді көп секциялы тізбек ұзындығы тұрақты беріктік 

шарты бойынша төмендегідей анықталады. 
 
    𝑙1 = 𝑄𝑝1−1,15𝑄�𝑚−𝑃𝐾𝐹𝑛

1,15𝑞1𝑚
     (91) 

 
     𝑙2 = 𝑄2−𝑄1

1,15𝑞2𝑚
     (92) 

 
     𝑙𝑛 = 𝑄𝑝𝑛−𝑄𝑝𝑛−1

1,15𝑞𝑛𝑚
     (93) 

 
 𝑄𝑝1 = 𝑄1 ∕ 1,04�𝑛𝑝�;𝑄𝑝2 = 𝑄2 ∕ 1,04�𝑛𝑝�;𝑄𝑝𝑛 = 𝑄𝑛 ∕ 1,04�𝑛𝑝�(94) 
 
3. Екі өлшемді (екі сатылы) көп секциялы тізбек үшін 
Бірінші саты секцияларының ұзындығы (77)-(79) формулалар 

бойынша, ал екінші саты секцияларының ұзындықтары (68)- (70) формулалар 
бойынша анықталады. 

 
 𝑃тқ = 0;𝑄𝑝𝑚+1 = 𝑄1 ∕ 1,04�𝑛𝑝�;𝑄𝑝𝑚+2 = 𝑄2 ∕ 1,04�𝑛𝑝�  (95) 
 
 
Тізбек үзындығы анықталып болғаннан кейін, тізбектің жоғарғы 

қимасындағы созу кернеуі есептелінеді (МПа): 
 
    р = 1,15(𝑄�+𝑄бк)𝑚+𝑃�𝐹𝑛

𝐹      (96) 
 
Беріктік қорының нақтылы коэффициенті анықталады 
 

𝑛𝑝 = 𝜎𝑇/1,04 𝜎𝑝 ≥ �𝑛𝑝�   (97) 
 
мұнда σт- құбыр материалының аққыштық шегі, МПа. [2] 
 
3.2.3. Скважинаның көлемін жəне жуу режимдерін есептеу 
 
Механикалық бұрғылау жылдамдығының қашауға түсірілетін остік 

салмақ пен қашаудың айналу жиілігіне қатысты өсуі, тек, ұңғы түбі 
бұрғыланылған тау жыныстары бөлшектерінен толық  тазартылған 
жағдайларда ғана байқалады. 

Ұңғы түбі жеткілікті тазаланбаған жағдайларда, остік салмақ өскенмен 
механикалық бұрғылау жылдамдығының  қарқыны  керісінше төмендейді. 
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Сурет 60 - υм = f(Q) тəуелділігі 

 

 
 
І - Q=Qт - скважина түбі жеткілікті тазаланған 
ІІ - Q=Qт - скважина түбі жеткілікті тазаланбаған 
ІІІ- Q<Qт - скважина түбі нашар тазаланған 
 Q1, Q2, Q3 - жуу сұйығымен тұтыну мөлшері 
 

Сурет 61 - υм = f (G, Q) 
 
Гидравликалық түптік қозғалтқыштармен бұрғылау кезінде, жуу 

сұйығының тұтыну мөлшері, түптік қозғалтқыш сипаттамалары бойынша 
анықталады. Түптік қозғалтқыштармен гидромониторы қашауларды 
қолданған жағдайларда, бұрғы сораптарының белгілі анықталынған 
гидравликалық қуатында, жуу сұйығы тұтыну мөлшерінің өсуі түптік 



184 

қозғалтқыш пен қашау сұғындамаларындағы қысым кедергісін азайтып, 
олардағы қуатпен сұғындамалардағы сұйықтың ағу жылдамдығын 
төмендетеді. Сондықтан жуу сұйығының тұтыну мөлшері (Q) мəнін шектеу 
қажет болады. 

Ұңғы түбін бұрғыланылған тау жыныстары бөлшектерінен тазарту 
сапасын жақсарту жəне механикалық бұрғылау жылдамдығын өсіру үшін, 
жуу сұйығы ағынының гидравликалық қуатын, гидромониторлы қашау 
сұғындамаларында іске асыру қажет. Қашау сұғындамаларынан жоғары 
жылдамдықпен өткен жуу сұйығы ағынының қуаты өте зор. Механикалық 
бұрғылау жылдамдығының едəуір өсуі гидромониторлы қашау 
сұғындамаларынан  шығатын сұйық ағынының жылдамдығы белгілі, төменгі 
шектік шамадан (80 м/с) асқан кезде байқалады. 

Гидромониторлы қашаулармен бұрғылау кезіндегі шектеуші фактор, 
бұрғы сораптары өндіретін ең жоғарғы қысым. Егер бұрғы сораптары ең 
жоғарғы шектік қысымда істеп, жуу сұйығының ағу режимі турбулентті 
болса, ең жоғарғы гидравликалық қуат мəні қашау сұғындамалардағы кедергі 
қысым мəні, сорап қысымның  үштен екісіне жеткен кезде байқалады. Бұл 
қысым кедергісі мəнін іске асыруға қажетті сұғындамалар диаметрін 
төмендегі формула бойынша анықтауға болады (м). 

 

    𝑑0 = 1,05� 𝑝ж𝑄2
�2𝑛02𝑃б.с

4     (98) 

 
мұнда μ - қашау сұғындамаларындағы жуу сұйығының тұтыну 

коэффициенті, гидромониторлық қашаулар үшін μ = 0,90 - 0,95; n0 - 
сұғындамалар саны; Pбс - бұрғы сораптары өндіретін қысым, Па. 

Қашау сұғындамаларынан шығатын жуу сұйығы ағынының соғу күші, 
сұғындамалардағы кедергі қысым, бұрғы сораптары өндіретін қысымның 
жартысына жеткенде өседі. Ол үшін сұғындамалар диаметрі төмендегідей 
болуы тиіс. 

 

    𝑑0 = 1,43� 𝑝ж𝑄2
�2𝑛02𝑃б.с

4     (99) 

 
Бұрғылау барысында  тау  жыныстары  бөлшектерін  ұңғы түбінен 

көтеріп шығаруға қажетті жуу сұйығының тұтыну мөлшерін төмендегі 
формула бойынша анықтауға болады (м /с). 

 
   𝑄𝑚𝑖𝑛 = 0,785�𝐷2 − 𝑑қ2�𝜗к𝑛     (100) 
 
мұнда D - ұңғы диаметрі, м; dқ - бұрғы құбырларының сыртқы 

диаметрі, м; 
υкп - бұрғы құбырлары тізбегі мен ұңғы қабырғасы арасындағы 

кеңістіктегі жуу сұйығының көтерілу жылдамдығы (υкп  = 0,6-1,2 м/с). 
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Cурет 62 - Ұңғы түбіне қажетті гидравликалық қуат, меншікті остік 
салмақ жəне қашаудың айналу жиілігі арасындағы тəуелділік 

 
Ұңғы түбіне жеткізілетін жуу сұйығы ағынының гидравликалық 

қуатын арттыруды, гидромониторлы қашау сұғындамаларынан ағып өтетін 
ағын жылдамдығын өсіру арқылы іске асыруға болады. 

Механикалық бұрғылау  жылдамдығының   ұңғы   түбіне жеткізіл- ген 
гидравликалық қуатқа тəуелділігі төменде көрсетілген (Сур.63). 

 

 
 

Cурет 63 - Гидравликалық түптік қуаттың механикалық бұрғылау 
жылдамдығы əсері 

 
Жуу сұйығы ағынының əсерінен механикалық бұрғылау 

жылдамдығының өсуі мен басқа да қашау жұмысының жақсаруын 
гидромониторлық тиімділік деп атайды. Гидромониторлық тиімділік жуу 
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сұйығының қашау сұғындамаларынан ағып өту жылдамдығы 80 м/с асқан 
жағдайда байқалады. Ағын жылдамдығын 100-150 м/с шамасында ұстау 
ұсынылады. 

Бұрғы қашауын айналдыру жəне тау жыныстарын талқандауға белгілі 
бір қуат жұмсау керек. Оның шамасы тау жыныстарының қасиеттеріне, остік 
салмаққа, қашаудың айналу жиілігі жəне конструкциялық ерекшеліктеріне 
байланысты болады. Ұңғы түбіндегі механикалық қуатты төмендегі формула 
бойынша есептейді. 

 
    𝑁қ =  �Ммен𝐺қ + М0�𝜔     (101) 
 
мұнда Ммен - меншікті момент, (өстік салмақ І,0 н. өскендегі айналу 

моментінің өсімі); М0 - бұрғы қашауының ұңғы қабырғасы мен жуу сұйығына 
үйкелісін жоюға кететін айналу моменті, Н·м; ω- қашаудың бұрыштық 
айналу жиілігі, рад/сек. 

Меншікті момент тау жыныстарының қасиеттері мен қашау 
конструкциясына байланысты болады. Тау жыныстарының тұтқыр- 
пластикалық қасиеттері жоғарыласа меншікті момент өседі, ал тау 
жыныстарының қаттылығы өссе азаяды. Шарошкалы қашауларда тістер 
адымы мен сырғанау коэффициенті өссе меншікті моментте өседі (К 
қашауларынан М типті қашауларға қарай). 

Шарошкалы қашаулар үшін меншікті моментті төмендегі формула 
бойынша анықтауға болады. 

 
    𝑀мен = ао �

2,9
𝜔 + 0,4�𝐷қ   (102) 

 
мұнда а0 - эмпириялық коэффициент жұмсақ тау  жыныстары  үшін а0 = 

1.0, қаттылығы орташа тау жыныстары үшін а0 = 0,7 - 0,8; қатты тау 
жыныстары үшін а0 = 0,5 - 0,6; Dқ - қашау диаметрі, м. 

Жуу сұйығы құрамы мен қасиеттерінің бұрғы қашаулары 
жұмысына əсері 

Механикалық бұрғылау жылдамдығының төмендеу себептерінің бірі, 
ұңғы тереңдігі өскен сайын тау жыныстары қаттылығының өсуі. 

Ұңғы ішіндегі жуу сұйығы гидростатикалық қысымы  өскен сайын 
механикалық бұрғылау жылдамдығы əр түрлі тау жыныстарында бірдей 
өзгермейді, оны төмендегі суреттен байқауға болады (Сур.64). 



187 

сұйығының қашау сұғындамаларынан ағып өту жылдамдығы 80 м/с асқан 
жағдайда байқалады. Ағын жылдамдығын 100-150 м/с шамасында ұстау 
ұсынылады. 

Бұрғы қашауын айналдыру жəне тау жыныстарын талқандауға белгілі 
бір қуат жұмсау керек. Оның шамасы тау жыныстарының қасиеттеріне, остік 
салмаққа, қашаудың айналу жиілігі жəне конструкциялық ерекшеліктеріне 
байланысты болады. Ұңғы түбіндегі механикалық қуатты төмендегі формула 
бойынша есептейді. 

 
    𝑁қ =  �Ммен𝐺қ + М0�𝜔     (101) 
 
мұнда Ммен - меншікті момент, (өстік салмақ І,0 н. өскендегі айналу 

моментінің өсімі); М0 - бұрғы қашауының ұңғы қабырғасы мен жуу сұйығына 
үйкелісін жоюға кететін айналу моменті, Н·м; ω- қашаудың бұрыштық 
айналу жиілігі, рад/сек. 

Меншікті момент тау жыныстарының қасиеттері мен қашау 
конструкциясына байланысты болады. Тау жыныстарының тұтқыр- 
пластикалық қасиеттері жоғарыласа меншікті момент өседі, ал тау 
жыныстарының қаттылығы өссе азаяды. Шарошкалы қашауларда тістер 
адымы мен сырғанау коэффициенті өссе меншікті моментте өседі (К 
қашауларынан М типті қашауларға қарай). 

Шарошкалы қашаулар үшін меншікті моментті төмендегі формула 
бойынша анықтауға болады. 

 
    𝑀мен = ао �

2,9
𝜔 + 0,4�𝐷қ   (102) 

 
мұнда а0 - эмпириялық коэффициент жұмсақ тау  жыныстары  үшін а0 = 

1.0, қаттылығы орташа тау жыныстары үшін а0 = 0,7 - 0,8; қатты тау 
жыныстары үшін а0 = 0,5 - 0,6; Dқ - қашау диаметрі, м. 

Жуу сұйығы құрамы мен қасиеттерінің бұрғы қашаулары 
жұмысына əсері 

Механикалық бұрғылау жылдамдығының төмендеу себептерінің бірі, 
ұңғы тереңдігі өскен сайын тау жыныстары қаттылығының өсуі. 

Ұңғы ішіндегі жуу сұйығы гидростатикалық қысымы  өскен сайын 
механикалық бұрғылау жылдамдығы əр түрлі тау жыныстарында бірдей 
өзгермейді, оны төмендегі суреттен байқауға болады (Сур.64). 

 

 
 
1 - өткізгіштігі өте жоғары əктастарды бұрғылау кезінде  
2 - өткізгіштігі төмен мəрмер 
3 - іс жүзінде сұйықтарды өткізбейтін саз балшық сланцтерін 

бұрғылауда 
 

Сурет 64 - Жуу сұйығы қысымының механикалық бұрғылау 
жылдамдығына əсері 

 
Қашау өтімділігінің өзгеруіне тау жыныстары қаттылығынан басқа да 

факторлар əсер етеді. Олардың ішіндегі  ең  бастыларының бірі 
гидростатикалық қысым мен қабат қысымы арасындағы қысым айырмасы, 
бұл қысым дифференциалдық қысым деп аталады. 

 
     𝑃диф = Ргс − Рқ,    (103) 
 
мұнда Ргс - жуу сұйығының гидростатикалық қысымы; Рқ - қабат 

қысымы. 
Бұл қысым айырмасының шамасы өскен сайын бұрғыланылған тау 

жыныстары бөлшектері ұңғы түбіне жабысып, оны ұңғы түбінен көтеру 
қиындайды. Дифференциалдық қысым шамасы 7-10 МПа-ға жеткенде 
механикалық бұрғылау жылдамдығы күрт төмендейтіндігі байқалады. 

Ньютондық сұйықтарды (су, мұнай) қолдану барысында жуу 
сұйығының тұтқырлығы өскен сайын механикалық бұрғылау жылдамдығы 
төмендейді. 

Жуу сұйықтары құрамындағы қатты фазалар құрамы өскен  сайын 
механикалық бұрғылау жылдамдығы төмендейді (Сур.65). 

Механикалық бұрғылау жылдамдығы жуу сұйығы сүзілу көрсеткішінің 
төмендеуіне қарай азаяды. 

Жуу сұйығы құрамында беттік-активті заттар кездеседі. Олар 
адсорбция барысында тау жыныстары беттерінің беріктігін төмендетеді де, 
олардың қашаумен талқандалуын  жеңілдетеді. Мұндай заттар ретінде 
минералды электролиттер (NaOH, NaCO3, натрий силикаттары), ионсыз ПАВ 
(ОП-10) қолданылады. 
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Сурет 65 - Жуу сұйығы құрамындағы қатты фазаның механикалық 
бұрғылау жылдамдығына əсері 

 
Жуу сұйықтарына қосылатын майлаушы қоспалар да механикалық 

бұрғылау жылдамдығына жағымды əсер етеді. Жуу сұйығының құрамындағы 
мұнай құрамы 10% жеткенде механикалық бұрғылау жылдамдығы оған 
пропорционалды өседі, ал оның құрамы 15%-тен асқан жағдайларда 
механикалық бұрғылау жылдамдығының өсуі тоқталады, кейде оның 
төмендеуі байқалады. [4] 

 
3.2.4. Скважинаны бекіту көлемдері мен компоненттерін есептеу 
 
Шегендеу құбырлары мен олардың жалғау элементтерінің беріктік 

сипаттамалары 
Пайдалану барысында шегендеу құбырларына сыртқы жəне ішкі артық 

қысым, сонымен қатар остік созу күштері əсер етеді. Сондықтан шегендеу 
құбырлары осы күштерге төтеп бере алатындай берік болуы тиіс. 

Құбырдың қалыпты сыртқы қысымға кедергісі шектік қысым бойынша 
сипатталады. Бұл құбырдың ішкі бетіндегі кернеу аққыштық шегіне жететін 
сыртқы артық қысым. Шектік артық қысым Г.М. Саркисов формуласы 
бойынша есептелінеді. 

Ркр =

1,1км  �σТ + Е к02кт (1 +  3е/ 2кт3км)  −��σТ + ЕК02К1 �
1−3е
2КТ2КМ

��
2
− 4ЕК02σТ� 

(104) 
 
мұнда σт - құбыр материалының аққыштық шегі, Па; Е - материалдың 

серпімділік модулі, Па; е - құбыр сопақтылығы; 
 

км = 𝛿м/𝑑н; ко = 𝛿о/𝑑н; кт = 𝛿о/𝛿м  (105) 
 
мұнда dн - құбырдың сыртқы диаметрі, м; δм - құбыр қабырғасының ең 

кіші қалыңдығы,м δм = 0,785δ; δ0 - қабырға қалыңдығы əр түрлі құбырлардың 
шартты есептік диаметрі, м; δ - құбырдың номинальды қабырға қалыңдығы, 
м. 
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Егер құбырдың ішкі бетіне беріктік шегінен жоғары қысым түсіретін 
болса, ол жарылып кетуі мүмкін. Құбырлардың жарылуға беріктік 
сипаттамасы ретінде, аққыштық шегіне тең құбыр ішіндегі артық қысым 
алынады. Бұл қысым мəні Барлоу формуласы бойынша анықталады 

 
     Рб = 0,785 ∙ 2𝛿т/𝑑н,   (106) 
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    Рстр = 𝜋𝑑0𝛿𝑐𝜎𝑇

1+�ш
𝑑0
2𝑙 𝑐𝑡𝑔(𝛼+�𝑇)

     (107) 

 
мұнда d0 - құбыр бұрандасының бірінші толық ормының ойығы 
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Шегендеу тізбектерін беріктікке есептеу 
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Тізбектің сыртқы артық қысым əсерінен қабысуға беріктік шарты 

төмендегідей 
     Рн –  Рв ≤  Ркр/ ксм,    (108) 
 
мұнда Рн - сыртқы қысым, Па; Рв - ішкі қысым, Па; Ркр - шегендеу 

құбырлары үшін шектік қысым, Па; ксм - беріктік қорының қабысу 
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Төменгі учаске аралығында сыртқы қысым қабат қысымына тең 
алынады 

Рн = Рқ = ка𝑝𝑐g z   (109) 
 
мұнда ρс =1000 кг/м3- тұщы су тығыздығы; g - еркін түсу үдеуі, м/с2; 
ка-z тереңдіктегі қабат қысымының аномальдылық коэффициенті. 
Сыртқы қысым ортаңғы учаскеде қабат қысымынан жоғары болуы 

мүмкін емес, сондықтан оны (161)-формула бойынша есептеуге болады. 
Жоғарғы цементтелінбеген учаскеде сыртқы қысым ретінде сақиналы 

кеңістіктегі жуу сұйығы бағанының қысымы алынады 
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     𝑃𝐻 = 𝑝ж𝑔𝑧,     (110) 
 
мұнда ρж - жуу сұйығының тығыздығы, кг/м3. 
Егер ұңғы тілмесінде өзінен жоғары орналасқан тау жыныстары 

қысымының əсерінен ыдырайтын тау жыныстары кездессе, осы аралықта 
сыртқы қысым ретінде геостатикалық қысым алынады 

 
     𝑃𝐻 = 𝑝ор𝑔𝑧,    (111) 
 
мұнда ρор - жоғары орналасқан тау жыныстарының орташа көлемдік 

массасы, есептелерде (ρор = 2300кг/м3). 
Жоғарыда аталған учаскелердегі сыртқы қысым уақыт өткен сайын 

өзгеріп отырады, сондықтан ең жоғары сыртқы қысым ұңғыны игеру кезінде 
немесе соңғы пайдалану кезеңінде байқалады. Мұнай ұңғыларындағы ең 
төменгі ішкі қысым төмендегі формула бойынша есептелінеді 

 
     𝑃в = 𝑝тс𝑔(𝑧 − 𝑧𝑐н),   (112)  
 
ал газ ұңғыларында пайдалану соңында газдалынған сұйықпен 

толтырылған учаскеде (zсн ≤ z ≤ zс кезінде) 
 
    𝑃в = �Рқ�𝑚𝑖𝑛 − 𝑝тс𝑔�𝑧қ − 𝑧�,   (113) 
 
ал жоғары орналасқан учаскеде (0 ≤ z ≤ zсн кезінде) 
 

𝑃в = ��Рқ�𝑚𝑖𝑛 − 𝑝тс𝑔�𝑧қ − 𝑧сн�� е−�] (114) 
 
мұнда Ρоn - тізбек ішіндегі сұйық тығыздығы, кг/м3; zсн - сұйық 

деңгейінің төмендеуі, м;   (Рқ)min-   ұңғының   соңғы   пайдалану   кезеңіндегі 
газды қабаттағы zқ тереңдіктегі ең төмен қысым, Па; zс - ұңғы тереңдігі, м; 

 
      𝑆 0,034�ог(��𝐻−�)

�𝑐𝑇𝑐    (115) 
 
мұнда ρог - ауа бойынша газдың салыстырмалы тығыздығы; βc - газдың 

сығылу коэффициенті; Тс - газдың ұңғы ішіндегі орташа температурасы, 0К;  
(109) - (112) формулаларды (108) - шартқа қойып мұнай 

ұңғыларындағы шегендеу құбырларын қабысуға есептейтін төмендегі 
формулаларды алуға болады:  

төменгі жəне ортаңғы учаскелер үшін 
 
   𝑃см ≥ ксм𝑔[(карс − ртс)𝑧 + 𝑝тс𝑧сн],   (116) 
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жоғарғы учаске үшін 
 

𝑃см ≥ ксм𝑔[(рж − ртс)𝑧 + 𝑝тс𝑧сн],   (117) 
 
Ыдырауға бейімді тау жыныстары кездесетін аралықтар үшін 
 
   𝑃см ≥ ксм𝑔��рор − ртс�𝑧 + 𝑝тс𝑧сн�.   (118)  
 
(115)- (117) формулалар бойынша есептеу жүргізіп, əр аралықтар үшін 

құбырдың қабысуға беріктік эпюрлері тұрғызылады. Эпюр бойынша 
тізбектің төменгі шетіне жақын аралығындағы Р'см-ің ең жоғары мəнін табады 
да, құбыр беріктік тобы мен қабырға қалыңдығы таңдалынып алынады. Осы 
құбырлардан төменнен тізбектің бірінші секциясын  құрайды.  Қайтадан 
анықтама  оқулықтан шектік қысымды Р''кр<Р'см табады, осы құбырлардан 
екінші секцияны құрайды. Екінші секцияның төменгі шетін Р''

кр=Р'' аралыққа 
орналастырады. Бұл тереңдік (117)-(118) формулаларды z- ке қатысты шешу 
арқылы табады: 

төменгі жəне ортаңғы учаскелер үшін 
𝑧 ≤ 𝑃кр − ксмртс𝑔𝑧сн/ксм(карс − ртс)  (119) 

 
жоғарғы учаске үшін (172) 

𝑧 ≤ 𝑃кр − ксмртс𝑔𝑧сн/ксм𝑔(рж − ртс)  (120) 
 
Осылай тізбектің қалған бөліктерін есептейді. Қажет болған жағдайда 

беріктік тобын өзгертеді. 
Секция ұзындығын түсірілген секция (zі) жəне келесі секция (zі+1) 

тереңдіктерінің айырмасы бойынша анықтайды 
 

ℎ𝑖 = 𝑧𝑖 − 𝑧𝑖+1    (121) 
 
Алынған тізбек конструкциясы беріктікке жəне артық қысым əсеріндегі 

жарылуға есептелінеді.  
Жарылуға беріктік шарты 

𝑃в − РН ≤ РБ/кв,     (122) 
 
мұнда РБ - құбырдың жарылуға беріктігі, Па; кв - беріктік қорының 

коэффициенті, диаметрі 219 мм дейінгі құбырлар үшін кв = 1,15, одан жоғары 
құбырлар үшін кв = 1,52. 

Ең жоғары ішкі қысым тізбекті саңылаусыздыққа тексеру кезінде 
байқалады 

Рв = РОП + роп𝑔𝑧,    (123) 
 
мұнда Pоп - саңылаусыздыққа сынау кезіндегі сағалық қондырғыдағы 

қысым, Па, 
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𝑃оп = 1,1Ру;     (124) 
 
мұнда ρоп - сынау кезіндегі  тізбек  ішіндегі  сұйық  тығыздығы,  кг/м3; 

Ру - сынау кезіндегі тізбек ішіндегі сұйық қысымы, Па, ол (106) немесе (107) 
формулалар бойынша есептелінеді. 

Шегендеу тізбектері саңылаусыздыққа цемент ерітіндісі қатқаннан 
кейін тексерілді. Осы кездегі цементтелінбеген сақиналы кеңістіктегі қысым, 
жуу сұйығы бағанының қысымына тең. Уақыт өткен сайын ол жайлап 
дисперсиялық орта бағанының қысымына  дейін төмендейді. Сондықтан 
жоғарғы учаске беріктігін арттыру мақсатында, жарылуға есептеу кезінде 
сыртқы қысым ретінде жуу сұйығы дисперсиялық ортасы бағанының 
қысымы алынады. 

РН = рдс𝑔𝑧,     (125) 
 
мұнда ρдс- дисперсиялық орта тығыздығы, кг/м3. 
 
(109), (111), (123) жəне (125) формулалар (122)-формулаға қойылып, 

құбырдың жарылу беріктігіне қажетті формулалар алынады: төменгі жəне 
ортаңғы учаскелер үшін 

𝑃БН ≥ кв[Роп − (кврс − роп)𝑔𝑧];   (126) 
 
жоғарғы учаскі үшін 
 

𝑃БН ≥ кв�Роп − �рдс − роп�𝑔𝑧�   (127) 
 
(126) жəне (127) формулалар бойынша есептеу жүргізілгеннен кейін 

ішкі артық қысым эпюры тұрғызылады. Эпюр бойынша РБн-ің əр секцияға 
қажетті ең жоғары мəндері анықталады да, ол РБ мəнімен салыстырылады. 
Егер қаралатын секцияда РБн > РБ болса, ол осы аралыққа бекітіледі. 

(126) жəне (127) формулалар z ке қатысты шешіледі: төменгі жəне 
ортаңғы учаскелер үшін 

𝑧 ≥ (квРОП − РБ)/кв𝑔(карс − роп); (128) 
жоғарғы учаске үшін 

𝑧 ≥ (квРОП − РБ)/кв𝑔(рдс − роп)  (129) 
 
Егер ішкі артық қысым тереңдеген сайын өсетін болса, онда (128) жəне 

(129) формулалар бойынша қаралатын секцияның төменгі қимасының 
тереңдігі анықталады. Одан төмен орналасатын секцияны жарылуға беріктігі 
жоғары құбырлардан жинақтайды. 

Шегендеу тізбегі сонымен қатар созылу беріктігіне тексеріледі 
 

𝑃ос = ∑𝑞𝑖 𝑙𝑖 ≤ 𝑃ш     (130) 
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жоғарғы учаскі үшін 
 

𝑃БН ≥ кв�Роп − �рдс − роп�𝑔𝑧�   (127) 
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Бұрандасы трапецеидальды құбырлар үшін 
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Киз = сд/𝜎т    (133) 
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тізбек салмағынан артық остік күш. 
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     𝑙 = 𝑃шк−∑𝑞𝑖𝑙𝑖

𝑞�
    (135) 

 
мұнда Ршк - секция құбырларының шектік созылу күші, Н; qк - секция 

құбырының 1 м салмағы, Н/м. 
Тізбектің қалған жоғары орналасатын секцияларын беріктігі жоғары 

құбырлардан құрайды. Келесі (к+1) секцияның ұзындығы төмендегідей 
анықталды. 

     𝑙�+1 = 𝑃ш(к+1)−Ршк
𝑞�+1

     (136) 
 
мұнда Рш(к+1) - секция құбырларының шектік созылу күші, Н. qк+1 – осы 

секция құбырының 1 м салмағы, Н/м. 
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Шегендеу тізбектерін тіреу күштеріне есептеу 
Тампонаж ерітінділері сақиналы кеңістікте қатқаннан кейін, пайдалану 

тізбегін (барлық аралық тізбектерін) арнайы тізбек басы арқылы алдыңғы 
тізбектермен байланыстырады. Пайдалану тізбегіне остік созу күшті, тізбек 
салмағының біраз бөлігін цемент тасына түсіру арқылы азайтуға болады; ал 
остік күштің қалған бөлігі тізбек басы арқылы кондукторға беріледі. 

Əрі қарай жүргізілетін операциялар кезінде ұңғы ішіндегі температура, 
тізбекке əсер етуші ішкі жəне сыртқы қысымдар өзгереді. Осы өзгеріс 
салдарынан тізбек деформацияланады. Температура төмендеп немесе ішкі 
қысым өскен жағдайларда, тізбек қысқарады, температура көтеріліп немесе 
ішкі қысым азайған жағдайда ұзарады. Егер тізбектің екі шетіде кондукторға 
қатысты қозғалмайтындай бекітілсе (төменгі шеті цемент тасына, жоғарғы 
шеті кондукторға) деформацияның болуы мүмкін емес, онда тізбекте 
қосымша кернеу пайда болады: тізбек қысқармаса, созылады, ал ұзармаса 
сығылады. Ішкі жоғары қысым жəне остік сығылу кернеуінің əсерінен 
тізбектің цементтелінбеген жерінің майысуы мүмкін. 

Мұнай ұңғыларында тізбектің бос шетінің майысуын болдыру шарты 
төмендегідей жазылады 

Q0 - ұңғы сағасын байластыру кездегі 
 

Рш > 𝑄� + 𝛼𝑡𝐸𝐹�∆𝑇 − 0,47𝑃�𝑑2 + 0,235(𝑝об − рэ) ∙ 𝑔ℎ�𝑑2  
(137) 

 
ұңғы сағасын байластырғаннан кейін. 
мұнда Рн - тізбекті байластыру кезіндегі бос шетін керуге қажетті 

минимальды күш, Н; Q0 - осы учаске салмағы, Н; αt - құбыр материалының 
сызықты ұлғаюы (αt=1,2·10-5К-1); Е - құбыр материалының серпінділік 
модулі, Па; F0 - тізбектің бос шетінің орташа қимасының ауданы, м2; ∆Т - 
тізбектің бос шетінің байластырғаннан кейінгі температураның өзгеруі, 0К, 

 
∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1     (138) 

 
мұнда Ру – тізбекті байластырғаннан кейінгі ұңғы сағасындағы қысым 

(тізбекті сынау, фонтандық пайдалану кезінде), Па; d – тізбектің бос шетінің 
орташа диаметрі, м; ρоб - тізбекті байластыру кезіндегі тізбек ішіндегі жəне 
сыртындағы сұйық тығыздығы, кг/м3; ρэ - тізбекті байластырғаннан кейінгі 
тізбек ішіндегі сұйық тығыздығы, кг/м3; h0 - тізбектің бос шетінің биіктігі; Т1 
жəне Т2 - тізбектің бос шетінің байластыру кезіндегі жəне одан кейінгі 
орташа температуралары, 0С. 

Тізбектің бос шетінің кез келген қимасына əсер ететін остік жалпы 
күштер, шектік күштен (Рш) аспауы тиіс. Сондықтан оның мұнай 
ұңғыларындағы беріктік шарты төмендегідей 

Рн - Q'
0 - байластыру кезінде 
Рш ≥ 𝑄� + 𝛼𝑡𝐸𝐹�∆𝑇 + 0,47𝑃�𝑑2 − 0,235�𝑝дс − рэ� ∙ 𝑔ℎ�𝑑2 (139) 
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z = 0 кезінде  
Рн > 𝑄� − 𝛼𝑡𝐸𝐹�∆𝑇 − 0,235рдс𝑔ℎ�𝑑2𝑧сн > ℎ� кезінде 

 
мұнда Q'

0 - қаралатын қимадан жоғары орналасқан тізбек салмағы, Н; 
ρдс - жуу сұйығы дисперсиялық ортасының тығыздығы, кг/м3. 

Егер (191)- шарт орындалмаса онда созу күшін төмендететіндей шара 
қолдану немесе осы аралықтағы құбыр беріктігін өсіру қажет. 

Егер тізбектің бос шеті ұзын болса, онда оның төменгі бөлігіне ұңғыны 
игеру кезінде сыртқы артық қысым əсер етуі мүмкін. Сондықтан төменгі 
бөлігінің қабысуға кедергісін, созылуға қоса тексеру қажет. [3] 

   𝜎𝑧 = 𝑃𝐻−𝑄0𝛼1𝐸𝐹0∆𝑇−0,235�𝐷�ℎ0𝑑2
0,785(𝑑2𝐻−𝑑2) ≥ 𝜎𝑇   (140) 

 
3.2.5. Қашау мен бұрғылау құралының жұмысын жəне ақаулығын 

талдау 
 
Соңғы онжылдықта ұңғымаларды бұрғылау кезінде PDC 

(Polycrystalline diamond compact – поликристаллический алмазный композит) 
типті поликристалды алмаз кескіштері бар кенсіз қашаулар кеңінен 
қолданылады. PDC долотының үлкен өнімділігін (14 мың м дейін қашауға 
өту) жəне олардың маңызды ерекшелігін ескере отырып, жөндеу 
жарамдылығы, PDC долотасының тозуын визуалды бағалау жөніндегі 
арнайы нұсқаулық əзірленді. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 
негізінде басшылықта барлық өңделетін қашаулар тозу дəрежесі бойынша үш 
топқа бөлінген: жұмысқа жарамды, жөндеуді қажет ететін жəне кəдеге 
жаратылатын. 

Қазіргі таңда PDC қашаулардың тозуын бағалау үшін ВНИИБТ жəне 
IADC кодтары қолданылады. Алайда, олар қашаулардың жөндеуге 
жарамдылығын қарастырмайды жəне мазмұны бойынша артық болып 
табылады, бұл операторға қашаудың тозу дəрежесі жəне оны одан əрі 
пайдалану туралы негізделген шешім қабылдауды қиындатады. Сонымен 
қатар, ВНИИБТ коды (1978 ж.) AAODC - ға ұқсас хронологиялық түрде 
шарошкалы қашаулардың тозуын сипаттау үшін əзірленген жəне PDC 
қашаулардың тозуын сипаттау үшін аз жарамсыз болып шықты. 1987 жылғы 
редакциядағы IADC коды, негізінен, берілген геологиялық қимада жəне 
қалыптасқан техникалық-технологиялық жағдайларда құралды неғұрлым 
тиімді өңдеу маңызды тұтынушылар үшін емес, өз бұйымын жетілдіретін 
долот өндірушілеріне арналған. Қашаудың жай-күйін сипаттайтын негізгі 
жəне қосалқы тозу түрлерінің көрсеткіштерінің көп саны, қашаудың одан əрі 
жұмысқа жарамдылығы туралы шешім қабылдау кезінде сарапшыға анық, 
түсінікті ұсыныстардың болмауымен бірге кəсіпшілік жағдайларда 
қашаулардың тозуын көзбен бағалау үшін IADC кодын пайдалануды 
қиындатады. Атап айтқанда, IADC коды бойынша PDC қашауын өңдеуді 
аяқтау сəті əр оператордың ерікті шешімі болып табылады, ол тексеру 
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нəтижесінде алынған тозудың көптеген көрсеткіштеріне ғана емес, өз 
тəжірибесіне, біліміне жəне түйсігіне сүйенеді. 

Төменде Батыс Сібір алаңдарында "ИСК "ПетроИнжиниринг" ЖШҚ 
сервистік сүйемелдеу қызметтерін көрсету кезінде екі жүзден астам 
долоттың тозуын көзбен шолып бақылау, өңдеу деректер базасын талдау 
(дефектоскопиялық актілер, қашауларды жөндеу бойынша сметалық 
құжаттама, қашауларды өңдеу карточкалары) жəне қашаулардың тозуын 
бағалаудың қолданыстағы тəсілдері негізінде əзірленген кəсіпшілік 
жағдайларда PDC типті қашаулардың тозуын бағалау бойынша жаңа 
нұсқаулық берілген. Басшылықта PDC қашауларын өңдеу, өндіру немесе 
жөндеумен айналысатын əртүрлі компаниялар қызметкерлерінің пікірлері де 
ескерілген. 

Жоғарыда аталған бастапқы деректердің техникалық-экономикалық 
талдауы барлық өңделетін қашауларды тозу дəрежесі бойынша үш облысқа 
бөлуге болатынын көрсетті: жұмысқа жарамды, жөндеуді қажет ететін жəне 
кəдеге жаратылатын. Жөндеу жарамды қашаулар облыс шекараларының 
жағдайы оларды жөндеудің рентабельділігін экономикалық есептеу негізінде 
табылды. Облыстың сол жақ шекарасы жөнделген қашауды өңдеудің 
механикалық көрсеткіштерін жаңа деңгейде сақтай отырып, жөндеу құны 
жаңа қашау құнынан 20-30% аспайтындай етіп таңдап алынады. Оң-кейбір 
қашау күйінен бастап, оның тозуы əсіресе тез дамып келеді, нəтижесінде 
жөндеу құны жаңа қашау құнына жетеді. 

Осылайша, PDC қашауларының жай-күйін көзбен шолып бағалау 
кезінде тозудың үш негізгі аймағын жөндеуге жарамды қашаулардың тозу 
облысының екі шекарасымен ажырату қажет (Кесте 23). 
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нəтижесінде алынған тозудың көптеген көрсеткіштеріне ғана емес, өз 
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Кесте бойынша жөндеуге жарамды қашаулардың облыс шекараларын 
экономикалық бағалау. 1 олардың техникалық сипаттамаларымен 
корреляцияланады. Соңғы мəліметтерді сипаттаймыз. 

Бұрғылаудағы игеріліп жатқан қашауларды қарау барлық қашаудың: 
кескіштердің, олардың астындағы отырғызу ұяларының, жуу 
саптамаларының тораптарының, қашау диаметрінің, жалғау бұрандасының 
тозуын қорытынды бағалауға əсер ету жиілігі тəртібімен көрсетілген бес 
негізгі элементтің тозуын тіркеу қажет екенін көрсетті. 

"ИСК "ПетроИнжиниринг" ЖШҚ қашауларын өңдеу жəне жөндеу 
тəжірибесіне сүйене отырып, жекелеген элементтердің тозуын, олардың 
жиынтығын жəне PDC барлық қашауларын сипаттау кезінде ескеру қажет 
элементтердің жөндеу жарамдылығы саласының сол жəне оң 
шекараларының технологиялық сипаттамаларын қарастырамыз. 

1. Кескіштердің тозуы. Элементтердің тозуын сипаттауды 
кескіштерден бастау керек, себебі: 

біріншіден, қашау қару-жарағының тозуы ұңғыманың түптік 
кескіштермен жабудың болуын анықтайды, бұл табысты тереңдету үшін 
қажет; 

екіншіден, зақымдалған кескіштерді ауыстыру – жөндеудің ең 
шығынды бөлігі; 

үшіншіден, перифериялық кескіштердің тозуы калибрлеу диаметрін 
сақтауды анықтайды; 

төртіншіден, қару – жарақтың тозуын сипаттау-қашаудың тозуын 
бағалаудың ең қиын кезеңдерінің бірі, өйткені жекелеген кескіштерді, 
олардың барлық жиынтығын қарауды жəне бүлінген кескіштердің санын 
есептеуді талап етеді. 

Тозу аймақтары мен шекараларының келесі сипаттамалары 
белгіленген. 

Егер кескішті көзбен шолып қарау кезінде тозу белгілері байқалмаса, 
онда оны тозбаған (шартты түрде жаңа) деп есептеу керек. 

Тексеру кезінде байқалатын кез келген кескіштің зақымдануы тозу 
дəрежесі мен ерекшеліктеріне қарамастан осындай кескішті жөндеуді қажет 
ететін элементтердің аумағына жатқызуға жеткілікті. 

Қашауды одан əрі жұмыс істеуге жарамсыз деп тану үшін бір немесе 
бірнеше ішінара тозған кескіштер аз. Қашаудың жөндеу жарамдылығының 
сол жақ шекарасын анықтайтын барлық кескіштердің жиынтығын қарастыру 
керек. Егер қашау жынысты бұзуға қатысатын кескіштердің барлық 
жиынтығынан зақымдалған кескіштердің 60% - дан астамына ие болса, онда 
қашауды өңдеуді аяқтау қажет жəне қашаудың басқа элементтерінің тозуын 
бағалау негізінде қашауды жөндеуге жіберу немесе оны кəдеге жарату 
туралы шешім қабылдау қажет. Тұтас кескіштердің 40% - дан кем 
қашауларды пайдалану кезінде қашауды өңдеудің механикалық 
көрсеткіштері күрт төмендейді жəне қашауды жөндеу орынсыз болған кезде 
қашаудың басқа элементтерінің тозу қарқындылығы олардың толық тозуына 
дейін артады. Облыстың оң шекарасындағы басқа элементтердің тозуына 
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қарамастан, жөндеу жарамды қашаулардың тозуына қарамастан, 
кескіштердің тозуы бойынша ғана анықтау мүмкін болмағанын атап өткен 
жөн. 

2. Кесу ұясының тозуы. Жөндеу кезінде кескішті ауыстыру мүмкіндігі 
кескіштің тозу дəрежесімен емес, ұяның зақымдалған бетінің үлесін 
сипаттауға болатын қашау корпусында оның астындағы отырғызу ұясының 
тұтастығымен анықталады. Сондықтан, егер отырғызу ұясының беті 
кескіштің денесімен, корпуспен жəне балқыма материалымен толық 
жабылған болса, онда ұяны белгісіз деп тану керек (Сур.66, 1а). 

 

 
а – тозбайтын ұя 
б, в – жөндеуге жарамды ұя (ұясы бетінің тозуы 10% – дан 50% дейін) 
г - қалпына келтіруге жатпайтын ұя (ұясы бетінің тозуы 50% астам) 
1 – алмаз пластинасы 
2 - карбид-вольфрам төсеніші 
3 - PDC кескішінің астындағы отырғызу ұясының беті 
4 - қашау корпусы 
5 - қатты балқыма  

 
Сурет 66 - Кесу астындағы отырғызу ұяларының бетінің тозу схемасы 

 
Тексеру кезінде белгіленген қону ұясы бетінің 1/10-дан үстіңгі беттің 

бастапқы ауданының 1/2-ге дейінгі шектегі зақымдануы осындай ұя 
жөндеуге жарамды деп санауға жеткілікті, өйткені бұл ретте жаңа кескішті 
орнату мүмкін. Суреттерде отырғызу ұясының бетін кескіштің денесінің 
жоғалған бөлігімен немесе қону ұясын қорғайтын бұзылған балқыма 
материалымен бірге кескіштің астына ішінара жоғалту схемалары 
келтірілген. Осылайша, кескішке арналған отырғызу ұяларының барлық 
жиынтығы бойынша қашаудың жөндеуге жарамды саласының сол шекарасы 
кемінде бір отырғызу ұяшығының 1/10 жəне одан да көп бетінің бұзылуы 
болып табылады. Бұл жағдайда қашауды өңдеуді аяқтау жəне қашаудың 
басқа элементтерінің тозуын бағалау негізінде қашауды жөндеуге жіберу 
немесе оны кəдеге жарату туралы шешім қабылдау қажет. Сонымен қатар, 
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қарамастан, жөндеу жарамды қашаулардың тозуына қарамастан, 
кескіштердің тозуы бойынша ғана анықтау мүмкін болмағанын атап өткен 
жөн. 

2. Кесу ұясының тозуы. Жөндеу кезінде кескішті ауыстыру мүмкіндігі 
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кескіштің денесімен, корпуспен жəне балқыма материалымен толық 
жабылған болса, онда ұяны белгісіз деп тану керек (Сур.66, 1а). 
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3 - PDC кескішінің астындағы отырғызу ұясының беті 
4 - қашау корпусы 
5 - қатты балқыма  

 
Сурет 66 - Кесу астындағы отырғызу ұяларының бетінің тозу схемасы 

 
Тексеру кезінде белгіленген қону ұясы бетінің 1/10-дан үстіңгі беттің 

бастапқы ауданының 1/2-ге дейінгі шектегі зақымдануы осындай ұя 
жөндеуге жарамды деп санауға жеткілікті, өйткені бұл ретте жаңа кескішті 
орнату мүмкін. Суреттерде отырғызу ұясының бетін кескіштің денесінің 
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басқа элементтерінің тозуын бағалау негізінде қашауды жөндеуге жіберу 
немесе оны кəдеге жарату туралы шешім қабылдау қажет. Сонымен қатар, 

 

ұяшық бетінің бұзылуы əдетте бір мезгілде орын алатынын атап өту керек. 
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бойынша қашаудың тозуының сол жақ шекарасы айналасында қашаудың 
корпусын тура шаюсыз кем дегенде бір саптаманың жоғалуы болып 
табылады. Бұл жағдайда қашауды өңдеуді аяқтау жəне қашаудың басқа 
элементтерінің тозуын бағалау негізінде қашауды жөндеуге жіберу немесе 
оны кəдеге жарату туралы шешім қабылдау қажет. 

Саптаманың түсуі жəне оның астындағы бастапқы тесіктің диаметрі 4 
мм жəне одан да көп болған кезде торап қалпына келтірілуге жатпайды жəне 
шаю саптамаларының тораптарының барлық жиынтығы бойынша қашаудың 
жөндеуге жарамды саласының оң шекарасын сипаттайды. 

4. Қашаудың диаметрі бойынша тозуы. Қашаулардың диаметр 
бойынша тозуын бағалау үшін қашаудың номиналды диаметріне қарағанда 
диаметрі аз екі арнайы жасалған калибрлеу сақинасының жиынтығын 
пайдалану ыңғайлы. Бірінші жəне екінші калибрлі сақиналардың диаметрлері 
əрбір өңір үшін қиманың геологиялық ерекшеліктеріне, бұрғылау 
бағанасының (КНБК) төменгі қабатының қаттылығына, ұңғыманың 
траекториясына жəне бұрғылау кезінде жоспарланған техникалық-
технологиялық іс-шараларды ескере отырып таңдалады. Мысалы, Батыс 
Сібірдің кен орындарында номиналды диаметрінен аз сақиналар сəтті 
қолданылады-бірінші жəне екінші калибрлі сақинада 1% жəне 2%. 

Егер қашау арқылы №1 калибрлеу сақинасы өтпесе, онда қашау 
диаметрі бойынша тозбаған болып танылады. 
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№1 сақинаның өтуі жəне №2 сақинаның өтпеуі жөндеуге жарамды 
қашау аймағын сипаттайды. Бұл жағдайда қашауды өңдеуді аяқтау жəне 
қашаудың басқа элементтерінің тозуын бағалау негізінде қашауды жөндеуге 
жіберу немесе оны кəдеге жарату туралы шешім қабылдау қажет. 

№2 калибрлі сақинадан қашау арқылы өткенде оның диаметрі 
түпкілікті жоғалған жəне қалпына келтірілмейтін болып саналады. Қашаудың 
диаметрі бойынша бұл тозуы қашауды өңдеуді аяқтау жəне оны басқа 
элементтердің жай-күйіне қарамастан кəдеге жаратуды ұсыну қажет болған 
кезде жөндеуге жарамды облыстың оң шекарасына сəйкес келеді. 

5. Қосылу бұрандасының тозуы қашау. Оның тозуын бағалау үшін 
бұрғылау құбырларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қолдану керек, оған 
сəйкес құлыптау бұрандасының тозу дəрежесі «Н» тартылу шамасымен – 
бақыланатын қашаудың тіреуіш шеті мен шаблонның арасындағы 
арақашықтықпен (МЕМСТ 5286-75 бойынша дайындалған жауап құлыптау 
бөлшегі түрінде) анықталады. «Н» тартуын анықтау үшін құлыптау 
бұрандасы үшін арнайы калибрлер де пайдаланылуы мүмкін. 

Егер бұранданың барлық жіптері тұтас болып көрінсе, айқын өрескел 
механикалық зақымданулар болмаса, норма шегінде «Н» жəне КНБК 
құрастыру жəне бөлшектеу кезінде қашау бұрандасының зақымдануы 
тіркелген жоқ болса, онда бұранда тозбаған болып саналады. 

Қашауды бұруға мүмкіндік бермейтін бұранданың кез келген 
зақымдануы немесе «Н» қашықтығының нормадан ауытқуы жалғағыш 
бұранданы қашаудың одан əрі жұмыс істеуі үшін жарамсыз жəне қашауды 
өңдеуді аяқтау қажет жəне қашаудың басқа элементтерінің тозуын ескере 
отырып қашауды жөндеуге жіберу немесе оны кəдеге жарату туралы шешім 
қабылдау үшін жеткілікті шарттар болып табылады. Айта кету керек, оюдың 
зақымдануы сирек кездеседі. Бұрғылау жағдайында қашаулардың кесілуі 
бойынша толық тозуы анықталған жоқ. Барлық тозған бұрандалы 
қосылыстар жөнделді. PDC қашау элементтерінің тозу сипаттамасы 
келтірілген. (Кесте 24). 

 
Кесте 24 - PDC қашау элементтерінің тозу шекаралары мен 

облыстарының сипаттамасы 
 

Қашау 
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ң тозу 

аймағы 
(код) 

Элементтің күйінің 
сипаттамасы 

Қашаудың 
барлық 

аймағының 
тозуы 

Ұсыныста
р 

Кескіш Тозбаған 
кескіш (0) 

Кескіш визуалды 
тексеру кезінде 

жаңа көрінеді тозу 
белгілері 

байқалмайды 

Кескіштердің 
жалпы санынан 

40% астам 

Қашауды 
одан əрі 
өңдеу 

Жөндеуге 
жарамды 

Тозудың дəрежесі 
мен физикалық 

Кескіштердің 
жалпы санынан 

Қашауды 
өңдеуді 
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қашау аймағын сипаттайды. Бұл жағдайда қашауды өңдеуді аяқтау жəне 
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механикалық зақымданулар болмаса, норма шегінде «Н» жəне КНБК 
құрастыру жəне бөлшектеу кезінде қашау бұрандасының зақымдануы 
тіркелген жоқ болса, онда бұранда тозбаған болып саналады. 

Қашауды бұруға мүмкіндік бермейтін бұранданың кез келген 
зақымдануы немесе «Н» қашықтығының нормадан ауытқуы жалғағыш 
бұранданы қашаудың одан əрі жұмыс істеуі үшін жарамсыз жəне қашауды 
өңдеуді аяқтау қажет жəне қашаудың басқа элементтерінің тозуын ескере 
отырып қашауды жөндеуге жіберу немесе оны кəдеге жарату туралы шешім 
қабылдау үшін жеткілікті шарттар болып табылады. Айта кету керек, оюдың 
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бойынша толық тозуы анықталған жоқ. Барлық тозған бұрандалы 
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кескіш (1) ерекшеліктеріне 
қарамастан 
кескіштің 

зақымдануын 
көзбен қарау кезінде 

байқалады 

60% немесе одан 
көп 

аяқтау, 
жөндеуге 

жіберу 

Қашау 
корпусын
да шаю 

саптамас
ының 
түйіні 

Тозған 
түйін (0) 

Саптама өз орнында 
орналасқан. Қашау 
корпусының өтпелі 

үзілімдері жоқ 

Барлық 
саптамалар өз 
орындарында 

Қашауды 
одан əрі 
өңдеу 

Жөндеуге 
жарамды 
түйін (1) 

Жуу саптамасының 
жоғалуы. Қашау 

корпусының өтпелі 
үзілімдері жоқ 

Бір 
саптаманың 

жоғалуы 

Қашауды 
өңдеуді 
аяқтау, 

жөндеуге 
жіберу 

Қалпына 
келтіруге 

жатпайтын 
түйін (2) 

Саптаманың 
жоғалуы жəне оның 

астындағы 
саңылаудың 

диаметрін 4 мм 
жəне одан да көп 

шаю. Қашау 
корпусының өтпелі 

шайылуы 

Бір 
саптаманың 

астына тесікті 
4 мм-ге шаю 

немесе 
қашаудың 

корпусын шаю 

Қашауды 
өңдеуді 
аяқтау, 

қашауды 
кəдеге 
жарату 

Қашауды
ң 

калибрле
у 

диаметрі 

Тозған 
диаметр 

(0) 

№1 калибрлеу 
сақинасы өтпейді 

Диаметрдің 
номиналдан 

1% кем азаюы 

Қашауды 
одан əрі 
өңдеу 

Жөндеуге 
жарамды 
диаметр 

(1) 

№ 1 калибрлеу 
сақинасы өтеді, 

бірақ №2 калибрлеу 
сақинасы өтпейді 

Диаметрдің 1% 
- ға азаюы, 

бірақ 
номиналдан 
2% - ға кем 

Қашауды 
өңдеуді 
аяқтау, 

жөндеуге 
жіберу 

Қалпына 
келтіруге 

жатпайтын 
диаметр 

(2) 

№2 калибрлі сақина 
өтеді 

Диаметрдің 
номиналдан 

2% - ға немесе 
одан да көп 

азаюы 

Қашауды 
өңдеуді 
аяқтау, 

қашауды 
кəдеге 
жарату 

Қашауды
ң 

жалғағы
ш 

бұрандас
ы 

Тозған 
бұранда 

(0) 

Барлық бұрандалар 
толық көрінеді, 

айтарлықтай 
механикалық 

зақымданулар жоқ 

Тұтас бұранда Қашауды 
одан əрі 
өңдеу 

Жөндеуге Қашауды бұрауға Бұранда Қашауды 
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жарамды 
бұранда 

(1) 

мүмкіндік 
бермейтін 

бұранданың кез 
келген елеулі 
зақымдануы 

бүлінген өңдеуді 
аяқтау, 

жөндеуге 
жіберу 

Көзбен шолып қарау кезінде бақылаулардың барлық нəтижелері 
элементтердің тозуын жəне PDC барлық қашауын тексеруді сипаттау 
ведомосына енгізіледі. Элементтердің болуына жəне олардың тиісті тозу 
саласында жиынтығына байланысты оларға кодтың мынадай мəндері 
беріледі: тозбаған – 0; жөндеуге жарамды – 1; қалпына келтіруге жарамсыз – 
2. 

PDC қашаулардың тозуын бағалау кезіндегі оператордың іс-қимыл 
тізбегі: 

1) бірінші қалақтың кескіші қашаудың осіне басқалардан жақын 
орналасқанын негізге ала отырып, қашаудағы бірінші қалақты анықтау; 

2) бірінші қалақтың əрбір кескішінің орталық кескіштен шеткі 
калибрлеуге дейінгі күйін дəйекті тексеру. Əрбір кескіштің осы элемент үшін 
мүмкін екі тозу саласының бірін беру: тозбаған немесе жөндеуге жарамды; 

3) бірінші қалақтағы кескіштің астындағы əрбір отырғызу ұяшығының 
жағдайын орталық кескіштен шеткі калибрлегішке дейін дəйекті тексеру. 
Əрбір отырғызу ұясына тозудың мүмкін үш саласының бірін беру: тозбаған, 
жөндеуге жарамды немесе қалпына келтіруге жатпайтын; 

4) сағат тілі бойынша қозғала отырып, барлық қалған қалақтарда 
кескіштер мен ұялардың тозуын бағалауды қайталау; 

5) қашауда кескіштердің жалпы санын жəне жөндеуге жарамды 
кескіштердің санын есептеу, жөндеуге жарамды кескіштердің пайызын 
есептеу, кескіштердің барлық жиынтығы бойынша қашаудың тозуын 
бағалау; 

6) жөндеуге жарамды жəне кескіштерге қалпына келтіруге жатпайтын 
отырғызу ұяларының болуын анықтау, отырғызу ұяларының барлық 
жиынтығы бойынша қашаудың тозуын бағалау; 

7) жуу тораптарын нөмірлеу. 
Шаю тораптарының нөмірлері бірінші қалақтан сағат тілі бойынша 

қозғала отырып, қалақтар арасындағы кеңістікті жүйелі қарау кезінде 
беріледі. Бірінші жəне екінші қалақтың арасындағы кеңістікте бірінші болып 
қашаудың ортасына ең жақын саптама нөмірленеді, егер бірнеше саптама 
қашаудың ортасынан бірдей алыстатылған болса, онда олар сағат тілі 
бойынша ретімен нөмірленеді. Бірінші ойықаралық кеңістіктің саптамаларын 
нөмірлеу аяқталғаннан кейін келесі саптамаларды нөмірлеуге көшеді  
жəне т. б.; 

8) қашаудағы саптаманың жай-күйін тексеру. 
Жоғалған саптамалардың санын, саптама астындағы бастапқы тесіктер 

диаметрінің шайылу дəрежесін анықтау, қашау корпусының шайылу 
жоқтығына көз жеткізу, шаю саптамалары тораптарының барлық жиынтығы 
бойынша қашаудың тозуын бағалау; 
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9) қашаудың диаметрін бірінші калибрлеу сақинасымен тексеру. Ол 
өткен жағдайда екінші калибрлі сақинамен қашаудың диаметрін тексеру, 
тозуды бағалау; 

10) бұрандалы қосылысты механикалық зақымданулардың болуына 
қарау. Бұранданың барлық орамдарының бүтіндігіне көз жеткізу, "Н" 
белгісін тексеру, тозуды бағалау; 

11) қашаудың бес элементінің жəне олардың жиынтығының тозуын 
бағалау негізінде барлық қашаудың тозу дəрежесі туралы қорытынды  
беру (I); 

12) PDC қашауы тозуының қорытынды кодын жазу: Р I1 ( % ); Г I2; Н 
I3; Д I4; П I5; 

13) барлық қашаудың тозу дəрежесі бойынша (I) оны одан əрі 
пайдалану туралы ұсыныс беру: 

егер I = 0 болса, қашауды одан əрі өңдеу ұсынылады; 
егер I = 1 болса, онда қашауды жөндеуге жіберу ұсынылады; 
егер I = 2 болса, онда қашауды өңдеуді аяқтау жəне оны кəдеге жарату 

ұсынылады. 
PDC қашаулардың жұмысы туралы теориялық зерттеулер мен 

кəсіпшілік деректерді талдау негізінде келесі қорытындыларды 
тұжырымдауға болады: 

1. PDC қашаулардың тозуын бағалау кезінде олардың жөндеу 
жарамдылығын ескеру қажет. 

2. Бүгінгі күні қолданылатын IADC коды қашаудың тозуын көзбен 
бағалау үшін мазмұны бойынша артық болып табылады жəне қашауды 
жөндеу мүмкіндігін ескермейді. 

3. PDC қашаулардың тозуын бағалау жөніндегі жаңа нұсқаулық 
ұсынылды, ол үш негізгі саладағы барлық қашауларды тозу дəрежесі 
бойынша бөлуге мүмкіндік береді жəне операторларға кəсіптік жағдайларда 
олардың біліктілігіне қарамастан көзбен шолып қарау нəтижесінде қашаудың 
одан əрі жұмыс істеу үшін жарамдылығы, қашауды жөндеуге жіберу немесе 
оны кəдеге жарату туралы бір мəнді шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

4. Басшылық кəсіби жағдайларда PDC қашауын жөндеу құнын бағалау 
үшін қолданылуы мүмкін. [4] 

 
3.2.6. Бұрғылаудың техникалық – экономикалық көрсеткіштерін 

есептеу 
 
Əрбір кəсіпорын қызметінің нəтижелерін жоспарлау жəне бағалау үшін 

ТЭК (техникалық-экономикалық көрсеткіштер) жүйесін белгілейді – олар 
өндірісті ұйымдастыруды, еңбек өнімділігін, ұңғымаларды салу кезінде 
өндірістік ұжымның қаржылық жəне еңбек шығындарының экономикалық 
тиімділігін сипаттайды..  

Техникалық көрсеткіштер: 
1. Ұңғыма құрылысы циклінің ұзақтығы:  
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  𝑡цс = 𝑡пс + 𝑡мс + 𝑡пб + 𝑡бк + 𝑡ис + 𝑡дм, [сағаттар]  (141) 
 
мұнда tпс – мұнара мен мұнара жанындағы құрылыстарды салуға 

дайындық уақыты, сағ.;  
tмс – жабдықты монтаждау уақыты, сағ.; 
tпб – бұрғылауға дайындық уақыты, сағ.;  
tбк – ұңғыманы бұрғылау жəне бекіту уақыты, сағ.; 
tис – ұңғыманы сынау уақыты, сағ.;  
tдм – мұнаралар мен мұнара жанындағы құрылыстарды бөлшектеу 

уақыты, сағ. 
2. Бұрғылаудың циклдік жылдамдығы - бұрғылау кəсіпорындағы 

техника, технология жəне өндірістік процесті ұйымдастырудың жалпы 
деңгейін сипаттайды: 

 
    𝑉ц = 720 𝐿𝑐/𝑡цс,    [м/ст.ай]    (142) 
 
 мұнда Lс – ұңғыма оқпанының ұзындығы [м];  
  tцс – ұңғыма құрылысы циклінің ұзақтығы. 
 
3. Күнтізбелік уақыт балансы - қашаудың бірінші рейсі басталғаннан 

бастап ұңғыманы пайдалану колоннасымен бекіту жəне оны нығыздау 
аяқталғанға дейінгі кезеңде жасалатын жұмыстардың барлық түрлеріне 
кететін уақыт шығындары.  

 
   𝑡бк = 𝑡пр + 𝑡р + 𝑡ос + 𝑡нп,   [сағаттар]   (143) 

 
мұнда tпр – өндірістік уақыт механикалық бұрғылауға tм, түсіру-көтеру 

операцияларына, ұңғыманы бекітуге жəне қосалқы жұмыстарға кететін 
уақытты қамтиды:  

 
   𝑡пр = 𝑡м + 𝑡спо + 𝑡кр + 𝑡вспом, [сағаттар]   (144) 
 
мұнда tр – ұңғыманы бұрғылау жəне бекіту кезеңіндегі жөндеу 

жұмыстарына арналған уақыт шығындары;  
tос – геологиялық себептер бойынша туындаған асқынуларды жоюға 

арналған уақыт шығындары;  
tнп – өндірістік емес уақытқа арналған шығындар (авариялар, тоқтап 

қалу жəне т. б.). 
 
4. Бұрғылаудың коммерциялық жылдамдығы - ұңғымаларды 

бұрғылаудың жəне бекітудің жалпы қарқынын сипаттайды, бригаданың 
табиғи жағдайларына, техникалық жабдықталуына, бұрғылау 
технологиясының жай-күйіне, бұрғылау бригадасының біліктілігіне, процесті 
ұйымдастыруға байланысты, [м/ст.ай] 
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Ол болады: 
А) жоспарлы - бұрғылау кəсіпорнына базистік жылы нақты қол 
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ескере отырып бекітіледі. 

Б) нормативті - қолданыстағы нормалар бойынша өндірістік уақыт 
шығындарының сомасын жəне бұрғылау жəне бекіту кезеңінде жабдықты 
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    𝑉тех <  720 𝐿𝑐/𝑡пр ,    [м/ст.ай]   (147) 
 
мұнда  tпр – өнімді уақыт, сағ. 
 Əрқашан  Vнорм<Vнорм.техн 
   Vфакт<Vтехн 
 
6. Механикалық жылдамдық, [м/сағ]: 
 
    𝑉м = 𝐿𝑐/𝑡м,    [м/сағ]     (148) 

 
мұнда tм – ұңғыма түбіне механикалық əсер ету уақыты.  
 
Негізгі экономикалық көрсеткіштер 1 м ұңғыма өтуінің өзіндік құны 

жəне пайда болып табылады. 
1.  Ұңғыма құрылысының өзіндік құны - бұрғылау кəсіпорнының 

ұңғыманы салуға жəне сынауға, сондай-ақ тапсырыс берушіге тапсыруға 
дайындауға арналған шығындарының сомасы. Оған материалдар, отын, 
энергия бағасы, жұмысшылардың жалақысы, жабдықтың тозуына 
байланысты амортизациялық аударымдар; бұрғылау құбырлары мен түптік 
қозғалтқыштардың тозу құны жəне басқа да шығындар кіреді. 

Барлық шығындар бөлінеді: 
- тікелей: материалдарға, электр энергиясына шығындар, жалақы, 

амортизациялық аударымдар. Бұл шығындар ұңғыма құрылысы құнының 
негізгі бөлігін құрайды; 

- үстеме: қызметкерлерді оқыту, басқарушыларды ұстау, еңбекті 
қорғау жəне т. б. 

Өзіндік құны болады: 
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А) сметалық құны орташа шарттар мен өндіріс əдістері үшін 
анықталған орташа нормативтер мен ірілендірілген сметалық нормалар 
негізінде есептеледі. 

 
    Ссм = Сст − Снак ,  (тг)     (149) 
 
мұнда Сст – ұңғыма құрылысының толық сметалық құны; 
Снак – жинақтау. 
Б) Жоспарлы - осы алаңда ұңғыманы салудың нақты шарттарын 

ескереді. 
   Спл = Сст − Снак − Сэ − Ск, (тг)    (150) 
 
мұнда Сэ – сметалық құны бойынша шығындарды төмендету; 
Ск – материалдардың көтерме бағасының өсуіне байланысты бұрғылау 

кəсіпорнына сметалық құнынан жоғары өтемақы. 
В) Нақты - нақты шығындар сомасы бойынша есептеледі; 
Г) Ұңғыманың бір метрінің өзіндік құны  – С1м = Сст/Lс. 
 
2. Пайда:  
    Пр = Сст + Ск − Сф, тг.     (151) 
 
мұнда Сф – нақты өзіндік құны. 
   
Құрылыстың өзіндік құнын төмендету резервтері: 
- бұрғылау жылдамдығын арттыру, 
- өндірістік емес уақыт шығындарын қысқарту, 
- ұңғыма конструкциясының металл сыйымдылығын азайту. [2] 
 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымы есептеу үшін қандай 

параметрлер қажет? 
2. Бұрғылау ерітінділерінің негізгі көрсеткіштері қандай? 
3. Бұрғылау тəртібінің параметрлеріне не жатады? 
4. Геологиялық – техникалық нарядта не көрсетіледі? 
5. Скважинаны жуу режимдерін есептеу үшін қандай параметрлер 

қажет? 
6. Бұрғылау құралдарының ақаулығын қалай тексереді жəне жояды? 
7. Бұрғылаудың техника экономикалық көрсеткішіне не жатады? 
 
Қорытынды 
Осы модуль бұрғылаудың технологиялық есептеулерін жасау үшін 

қажетті білімді, іскерліктер мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде білім алушылар технологиялық 

өндірістік құжаттарды толтыру жəне жүргізу ережелері жəне бұрғылаудың 
технологиялық есептеулерін жүргізуді меңгереді. 
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Білім алушылар модульді зерделеу кезінде: бұрғылаудың 
технологиялық есептеулерін жасау жəне технологиялық өндірістік 
құжаттарды жүргізуді меңгереді. 
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2. Ганджумян Р. А., Калинин А. Г., Никитин Б.А. Инженерные расчеты 

при бурении глубоких скважин. Москва: Недра, 2000 
3. Ж. Қараулов. Мұнай жəне газ ұңғыларын бұрғылау технологиясы: 

Оқулық. – Алматы, 2007 
4. Кулябин Г.А., Дудченко И.А., Семененко А.Ф. Методические 

указания к выполнению практических работ по дисциплине «Технология 
бурения нефтяных и газовых скважин» - Тюмень, 2015 

5. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. — М.: Недра, 
1993. 
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Модуль атауы: «Еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау» 
  
Оқыту мақсаты: 
 
Бұл модульді өткеннен кейін студенттер: 
 
1. Қоршаған ортаны қорғау нормативтері туралы ақпаратты біледі. 
2. Қоршаған ортаны бұрғылаудың технологиялық процестері кезіндегі 

ластаудан жақсарту бойынша іс-шараларды əзірлейді. 
3. Өндірістік объектілерде қауіпсіздік техникасының жағдайын 

тексереді. 
4. Еңбек шарттарын жақсарту бойынша ұсыныстарды əзірлейді. 
5. Н-1 нысан бойынша жазатайым оқиғалардың есебін жəне тергеуін 

жүргізеді. 
6. Жазатайым жағдай кезінде əрекеттердің ретін біледі. 
7. Өндірістік жарақаттануды талдау əдістерін біледі. 
8. Скважиналарды сапалы бекітуді қамтамасыз етеді. 
9. Технологиялық процестер кезінде апаттық жағдайларға жол 

бермейді. 
10. Зиянды материалдардың қалдықтарын жинауды, сақтауды, 

кəделеуді бақылайды. 
 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Берілген схемада 080114 3 «Техник-технолог» біліктілігі курсы 

бойынша барлық модуль көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі – төменнен 
жоғарыға қарай ұсынылған. Кəсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы 
бойынша көтеріледі. Берілген тарауда Модуль 4 мазмұны қамтылған. 
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Алдын ала қойылатын талаптар: 
Бұл модульмен жұмысты бастар алдында студенттерге «Мұнай мен газ 

скважиналарын бұрғылау процестерін басқару», «Мұнай мен газға 
скважиналарды жуу технологиясы, қиыншылықтар мен апаттарды ескерту 
жəне жою», «Бұрғылаудың техникалық жəне технологиялық есептеулері» 
модульдерін оқу ұсынылады.  

 
Қажетті оқу материалдары: 
1. Оқу құралдары 
2. Электронды оқулықтар 
3. Бейнероликтер 
4. Оқу макеттері 
 
Кіріспе 
КМ 12 «Еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау» модуліне сəйкес 

қоршаған ортаны қорғау нормативтері, бұрғылау кезінде қоршаған ортаны 
ластанудан сақтау бойынша іс-шаралар қамтылған. Еңбекті қорғау жағдайын 
бақылау, өндірістік объектілерде қауіпсіздік техникасының жағдайын 
тексеру, еңбек шарттарын жақсарту бойынша шаралар қарастырылған. 

Өндірісте жазатайым оқиғаларды зерттеу жұмыстары, Н-1 нысан 
бойынша есебін жүргізу, жазатайым жағдай кезінде əрекеттердің реті, 
өндірістік жарақаттануды талдау əдістері көрсетілген. Сонымен қатар, 
қоршаған ортаның ластануын болдырмау мақсатында скважиналарды сапалы 
бекіту, технологиялық процестер кезінде апаттық жағдайларға жол бермеу, 
зиянды материалдардың қалдықтарын жинау, сақтау жəне кəделеуді бақылау 
жұмыстары қамтылған. 

 
Модульдің мазмұны: 
 

ТАРАУ 4. ЕҢБЕКТІ ЖƏНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 
 
4.1. Қоршаған ортаның жағдайын бақылау 
 
4.1.1. Қоршаған ортаны қорғау нормативтері 
 
1997 жылы 15 шілдеде қабылданған: "Қоршаған ортаны қорғау 

туралы" ҚР Заңы табиғатты қорғау саласындағы басты заң болып табылады. 
Бұл заң қазіргі жəне болашақ ұрпақтың мүддесі үшін қоршаған ортаны 
қорғаудың құқықтық, экономикалық жəне əлеуметтік негіздерін анықтайды, 
сонымен қатар ол экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, адамның 
шаруашылық жəне өзге қызметінің табиғи экологиялық жүйеге зиянды 
əсерінің алдын алуға, биологиялық əртүрлілікті сақтау мен табиғатты тиімді 
пайдалануды ұйымдастыруға бағытталған. 
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Жалпы ережелер 
Негізгі терминдер мен анықтамалар. Осы заңда мынадай негізгі 

терминдер мен анықтамалар пайдаланылады: 
- аз қалдықты технология - өнiмдер бiрлiгiн шығару кезiнде осы 

өнiмдердi алудың қолданылып жүрген тəсiлдерiмен салыстырғанда 
қалдықтардың аз саны пайда болатын өнiмдердi шығару процесi;   

- аудиттелетiн субъект - экологиялық аудитормен немесе экологиялық 
аудиторлық ұйыммен экологиялық аудит жүргiзуге шарт жасасқан жеке 
немесе заңды тұлға;   

- коммуналдық-тұрмыстық қалдықтар - адамның тiршiлiк əрекетi 
нəтижесiнде пайда болған қалдықтар; 

- қалдықтарды орналастыру объектiсi - полигондар, күл-қоқыс сақтау 
орындары, қалдық сақтау орындары, кен жыныстарының үйiндiлерi мен 
қалдықтарды сақтауға жəне көмуге арналған басқа да арнайы жабдықталған 
орындар; 

- қалдықтардың қауiптiлiк сыныбы - адамдардың денсаулығы мен 
қоршаған ортаға ықтимал зиянды əсер ету дəрежесi бойынша анықталатын 
қалдықтардың зияндылық көрсеткiшi; 

- қалдықтардың паспорты - қалдықтардың сандық жəне сапалық 
сипаттамасын куəландыратын құжат;   

- қалдықтардың түрi - ортақ белгiлерi бар қалдықтардың жиынтығы;   
- қалдықтармен жұмыс iстеу - қалдықтардың пайда болуына, 

жиналуына, сақталуына, пайдаланылуына, кəдеге жаратылуына, 
тасымалдануына жəне көмiлуiне байланысты қызметтiң барлық түрлерi; 

- қалдықтармен жұмыс iстеу нормативтерi - қалдықтардың қоршаған 
ортаға əсер етуiн ескере отырып, олардың пайда болуына, жиналуына, 
сақталуына, пайдаланылуына, кəдеге жаратылуына, тасымалдануына жəне 
көмiлуiне байланысты сандық жəне сапалық шектеулер; 

- қалдықтар - зиянды заттарды қамтитын жəне қауiптi қасиеттерi бар 
(уыттылық, жарылыс қаупi, өрт қаупi, жоғары реакциялық қабiлетi бар) не 
адам денсаулығы мен қоршаған орта үшiн жеке тұрғанда немесе басқа 
заттармен өзара əрекетке түскен кезде қауiп төндiруi мүмкiн қалдықтар; 

- қолайлы қоршаған орта - объектiлерiнiң жай-күйi экологиялық 
қауiпсiздiктi жəне халықтың денсаулығын сақтауды, ластануға жол бермеудi, 
экологиялық жүйелердiң тұрақты жұмыс iстеуiн, табиғи ресурстарды 
молықтыруды жəне ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететiн орта;   

- қоршаған орта - табиғи объектiлердiң, өзара қарым-қатынастағы 
атмосфералық ауаны, Жердiң озон қабатын, суды, топырақты, жер қойнауын, 
жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiн, сондай-ақ климатты қоса алғанда 
жиынтығы;  

- қоршаған ортаға жəне адам денсаулығына келтiрiлетiн нұқсан (зиян) - 
қоршаған ортаны ластау немесе тiрi организмдер мен адамның ауыруын, 
жұтауын немесе қырылуын, табиғи ресурстардың сарқылуын туғызған 
немесе туғызатындай етiп табиғи ресурстарды белгiленген нормативтерден 
тыс алып қою;  
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Жалпы ережелер 
Негізгі терминдер мен анықтамалар. Осы заңда мынадай негізгі 

терминдер мен анықтамалар пайдаланылады: 
- аз қалдықты технология - өнiмдер бiрлiгiн шығару кезiнде осы 

өнiмдердi алудың қолданылып жүрген тəсiлдерiмен салыстырғанда 
қалдықтардың аз саны пайда болатын өнiмдердi шығару процесi;   

- аудиттелетiн субъект - экологиялық аудитормен немесе экологиялық 
аудиторлық ұйыммен экологиялық аудит жүргiзуге шарт жасасқан жеке 
немесе заңды тұлға;   

- коммуналдық-тұрмыстық қалдықтар - адамның тiршiлiк əрекетi 
нəтижесiнде пайда болған қалдықтар; 

- қалдықтарды орналастыру объектiсi - полигондар, күл-қоқыс сақтау 
орындары, қалдық сақтау орындары, кен жыныстарының үйiндiлерi мен 
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- қалдықтармен жұмыс iстеу - қалдықтардың пайда болуына, 

жиналуына, сақталуына, пайдаланылуына, кəдеге жаратылуына, 
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- қолайлы қоршаған орта - объектiлерiнiң жай-күйi экологиялық 
қауiпсiздiктi жəне халықтың денсаулығын сақтауды, ластануға жол бермеудi, 
экологиялық жүйелердiң тұрақты жұмыс iстеуiн, табиғи ресурстарды 
молықтыруды жəне ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететiн орта;   

- қоршаған орта - табиғи объектiлердiң, өзара қарым-қатынастағы 
атмосфералық ауаны, Жердiң озон қабатын, суды, топырақты, жер қойнауын, 
жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiн, сондай-ақ климатты қоса алғанда 
жиынтығы;  

- қоршаған ортаға жəне адам денсаулығына келтiрiлетiн нұқсан (зиян) - 
қоршаған ортаны ластау немесе тiрi организмдер мен адамның ауыруын, 
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немесе туғызатындай етiп табиғи ресурстарды белгiленген нормативтерден 
тыс алып қою;  

 

- қоршаған ортаға ықпал етудiң жол берiлетiн шектi нормативтерi  - 
экологиялық жүйелердiң тұрақтылығын бұзуға əкеп соқпайтын, қоршаған 
ортаға барынша жасалуы мүмкiн антропогендiк ауыртпалық;   

- қоршаған ортаны қорғау - табиғат пен адамның өзара үйлесiмдi iс-
қимылына, қоршаған ортаның сапасын жақсартуға, табиғи ресурстарды 
ұтымды пайдалану мен молықтыруға бағытталған мемлекеттiк жəне 
қоғамдық шаралар жүйесi;   

- қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шаралар - қоршаған ортаны 
қорғауға жəне оның сапасын жақсартуға бағытталған технологиялық, 
техникалық, ұйымдастырушылық, əлеуметтiк жəне экономикалық шаралар 
кешенi;   

- қоршаған ортаны қорғау объектiлерi - қоршаған ортаның заңнамамен 
қорғалатын құрамдас бөлiктерi;   

- қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттiк бақылау -
  қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органның табиғат 
пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау 
заңнамасын, қоршаған орта сапасының нормативтерiн жəне экологиялық 
талаптарды сақтауын бақылау жөнiндегi қызметi;   

- қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi орган - қоршаған 
ортаны қорғау саласында мемлекеттiк саясатты iс жүзiне асыратын Қазақстан 
Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi орган жəне 
оның аумақтық органдары;  

- қоршаған ортаны ластау - қоршаған ортаға ықтимал қауiптi химиялық 
жəне биологиялық заттардың, радиоактивтi материалдардың, өндiрiс пен 
тұтыну қалдықтарының түсуi, сондай-ақ қоршаған ортаға  шудың, 
тербелiстiң, магниттi өрiстердiң жəне өзге де зиянды физикалық 
ықпалдардың əсерi;  

- қоршаған ортаны ластауға лимиттер - ластағыш заттардың, өндiрiс 
пен тұтыну қалдықтарының жалпы түсу көлемiнiң, сондай-ақ қоршаған 
ортаға шудың, тербелiстiң, магниттi өрiстер мен өзге де зиянды физикалық 
ықпалдар əсерi деңгейлерiнiң қолайлы қоршаған орта сақталатын шектерi; 

- қоршаған ортаның мониторингi - адамды қоршаған табиғи ортаның 
жай-күйiн бақылау жəне адамдардың денсаулығы мен өзге де тiрi 
организмдерге зиянды немесе қауiп туғызатын қатерлi ахуалдар туралы 
ескерту;  

- қоршаған ортаның сапасы - қоршаған ортаның құрамы мен 
қасиеттерiнiң сипаттамасы;  

- ластағыш заттардың қордалануы мен ықпал ету деңгейiнiң жол 
берiлетiн шектi нормативтерi - атмосфералық ауада, су объектiлерiнде, 
топырақта ластағыш заттардың жол берiлетiн құрамының жəне қоршаған 
ортаға физикалық факторлар ықпалының адам денсаулығын сақтау жəне 
өсiмдiктер мен жануарлар дүниесiне зиянды əсерiне жол бермеу мақсатында 
белгiленетiн шамасы;  

- ластағыш заттардың шығарылуы мен тасталуына жол берiлетiн шектi 
нормативтерi - атмосфераға, су объектiлерiне, топыраққа шығарылатындар 
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мен тасталатындардағы ластағыш заттардың, қоршаған ортаға жасалатын 
физикалық ықпалдық ол жасалған жағдайда жол берiлетiн ауыртпалықтың 
экологиялық нормативтерiнiң сақталуын қамтамасыз ететiн көлемi; 

- өндiрiс қалдықтары - өнiмдердi шығару, өзге де технологиялық 
жұмыстарды орындау кезiнде пайда болған жəне, техногендiк минералдық 
түзiлiмдер мен ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң қалдықтарын қоса алғанда, 
тиiстi өндiрiсте қолдануға қажеттi бастапқы тұтыну қасиеттерiн толық 
немесе iшiнара жоғалтқан шикiзаттардың, материалдардың, химиялық 
қосылыстардың қалдықтары;  

- өндiрiстiк экологиялық бақылау - табиғат пайдаланушының қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы мониторинг, есеп, есептiлiк жəне өзге де iшкi 
əкiмшiлiк шараларды қамтитын нормативтiк-құқықтық талаптарды 
сақталуын бақылау үшiн қабылдайтын шаралар жүйесi; 

- стратегиялық объект - iске асырылуы табиғи ресурстарды барлау, 
өндiру, тасымалдау, қайта өңдеу, пайдалану, республикалық маңызы бар 
инфрақұрылым, республикалық маңызы бар аэроғарыштық жəне əскери 
кешендер, байланыс, энергетика саласындағы қызметпен тiкелей байланысты 
сараптама объектici;  

- табиғат пайдалану - адамның шаруашылық жəне өзге де қызметiнде 
табиғи ресурстарды пайдалануы;  

- табиғат пайдаланушы - қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
уəкiлеттi орган берген табиғат пайдалануға рұқсаттың негiзiнде қоршаған 
ортаға ластайтын заттарды шығаруға жəне тастауға, өндiрiспен тұтыну 
қалдықтарын орналастыруға құқығы бар субъект;  

- табиғи ресурстар - қоғамның материалдық, мəдени жəне басқа 
қажеттерiн қанағаттандыру үшiн қоршаған ортаның шаруашылық жəне өзге 
қызмет процесiнде пайдаланылатын құрамдас бөлiктерi; 

- объект - iске асырылуы екi немесе одан да көп облыстардың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жəне (немесе) шектес 
мемлекет аумағының қоршаған ортасына жəне адамдар денсаулығына 
зиянды əсер ететiн немесе зиянды əсер етуi ықтимал сараптама объектici; 

- тұтыну қалдықтары - табиғи жəне моральдық тозу нəтижесiнде өзiнiң 
тұтынушылық қасиетiн толық немесе iшiнара жойған бұйымдар, материалдар 
мен заттар;  

- шығарылудың, тасталудың үлес нормативi - өнiмнiң, қуаттың, көлiк 
немесе өзге де жүрiп-тұру құралдарының бiрлiгiне шаққанда атмосфераға, су 
объектiлерiне зиянды (ластаушы) заттарды шығарудың, астаудың ең көп 
массасының нормативi, ол шығарылудың, тасталудың, технологиялық 
процестер мен жабдықтардың қозғалмалы, тұрақты көздерi үшiн белгiленедi;  

- экологиялық аудит - аудиттелетiн субъектiлердiң шаруашылық жəне 
өзге де қызметiн экологиялық тəуекелдердi анықтау мен  бағалауға жəне 
олардың қызметiнiң экологиялық қауiпсiздiгi деңгейiн арттыру жөнiнде 
ұсыныстар əзiрлеуге бағытталған тəуелсiз тексеру;   

- экологиялық аудитке тапсырыс берушiлер - мүдделi жеке жəне 
(немесе) заңды тұлғалар, сақтандыру ұйымдары, инвесторлар, қоршаған 
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мен тасталатындардағы ластағыш заттардың, қоршаған ортаға жасалатын 
физикалық ықпалдық ол жасалған жағдайда жол берiлетiн ауыртпалықтың 
экологиялық нормативтерiнiң сақталуын қамтамасыз ететiн көлемi; 

- өндiрiс қалдықтары - өнiмдердi шығару, өзге де технологиялық 
жұмыстарды орындау кезiнде пайда болған жəне, техногендiк минералдық 
түзiлiмдер мен ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң қалдықтарын қоса алғанда, 
тиiстi өндiрiсте қолдануға қажеттi бастапқы тұтыну қасиеттерiн толық 
немесе iшiнара жоғалтқан шикiзаттардың, материалдардың, химиялық 
қосылыстардың қалдықтары;  

- өндiрiстiк экологиялық бақылау - табиғат пайдаланушының қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы мониторинг, есеп, есептiлiк жəне өзге де iшкi 
əкiмшiлiк шараларды қамтитын нормативтiк-құқықтық талаптарды 
сақталуын бақылау үшiн қабылдайтын шаралар жүйесi; 

- стратегиялық объект - iске асырылуы табиғи ресурстарды барлау, 
өндiру, тасымалдау, қайта өңдеу, пайдалану, республикалық маңызы бар 
инфрақұрылым, республикалық маңызы бар аэроғарыштық жəне əскери 
кешендер, байланыс, энергетика саласындағы қызметпен тiкелей байланысты 
сараптама объектici;  

- табиғат пайдалану - адамның шаруашылық жəне өзге де қызметiнде 
табиғи ресурстарды пайдалануы;  

- табиғат пайдаланушы - қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
уəкiлеттi орган берген табиғат пайдалануға рұқсаттың негiзiнде қоршаған 
ортаға ластайтын заттарды шығаруға жəне тастауға, өндiрiспен тұтыну 
қалдықтарын орналастыруға құқығы бар субъект;  

- табиғи ресурстар - қоғамның материалдық, мəдени жəне басқа 
қажеттерiн қанағаттандыру үшiн қоршаған ортаның шаруашылық жəне өзге 
қызмет процесiнде пайдаланылатын құрамдас бөлiктерi; 

- объект - iске асырылуы екi немесе одан да көп облыстардың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жəне (немесе) шектес 
мемлекет аумағының қоршаған ортасына жəне адамдар денсаулығына 
зиянды əсер ететiн немесе зиянды əсер етуi ықтимал сараптама объектici; 

- тұтыну қалдықтары - табиғи жəне моральдық тозу нəтижесiнде өзiнiң 
тұтынушылық қасиетiн толық немесе iшiнара жойған бұйымдар, материалдар 
мен заттар;  

- шығарылудың, тасталудың үлес нормативi - өнiмнiң, қуаттың, көлiк 
немесе өзге де жүрiп-тұру құралдарының бiрлiгiне шаққанда атмосфераға, су 
объектiлерiне зиянды (ластаушы) заттарды шығарудың, астаудың ең көп 
массасының нормативi, ол шығарылудың, тасталудың, технологиялық 
процестер мен жабдықтардың қозғалмалы, тұрақты көздерi үшiн белгiленедi;  

- экологиялық аудит - аудиттелетiн субъектiлердiң шаруашылық жəне 
өзге де қызметiн экологиялық тəуекелдердi анықтау мен  бағалауға жəне 
олардың қызметiнiң экологиялық қауiпсiздiгi деңгейiн арттыру жөнiнде 
ұсыныстар əзiрлеуге бағытталған тəуелсiз тексеру;   

- экологиялық аудитке тапсырыс берушiлер - мүдделi жеке жəне 
(немесе) заңды тұлғалар, сақтандыру ұйымдары, инвесторлар, қоршаған 

 

ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi орган жəне өзге де мемлекеттiк 
органдар;  

- экологиялық жүйе - организмдердiң жəне олар мекендейтiн жансыз 
ортаның өзара байланысты бiртұтас функционалдық жиынтығы;  

- экологиялық қауiп - антропогендiк жəне табиғи ықпалдар əсерiнiң, 
соның iшiнде дүлей зiлзалаларды қоса алғанда, зiлзалалар мен апаттар 
себептерiнен қоршаған ортаның жай-күйi бұзылуының, өзгеруiнiң болуымен 
немесе ықтималдығымен сипатталатын жəне осыған байланысты жеке адам 
мен қоғамның өмiрлiк маңызы бар мүдделерiне қауiп төндiретiн жағдай;  

- экологиялық қауiпсiздiк - жеке адамның, қоғамның өмiрлiк маңызды 
мүдделерi мен құқықтарын қоршаған ортаға антропогендiк жəне табиғи 
ықпал ету нəтижесiнде туындайтын қатерден қорғалуының жай-күйi; 

- экологиялық қауiптi объект - iске асырылуы ауқымы əрi ұзақтығы 
бойынша қоршаған ортаға зиянды əсер ететiн немесе əсер етуi ықтимал жəне 
халықтың өмiрi мен денсаулығына ерекше қауiп төндiретiн сараптама 
объектiсi;  

- экологиялық нормалау - адамның өмiр сүруi мен биологиялық алуан 
түрлiлiктi сақтау үшiн қолайлы ортаны айқындайтын жəне қамтамасыз ететiн 
ережелердiң (нормалардың) жəне олардағы қоршаған ортаның жай-күйi мен 
оған ықпал ету дəрежесiн бағалаудың сан жəне сапа көрсеткiштерiнiң 
(нормативтерiнiң) жүйесi;  

- экологиялық талаптар - Қазақстан Республикасының заңдық, өзге де 
заңға тəуелдi нормативтiк құқықтық жəне нормативтiк-техникалық 
актiлерiнде қамтылған қоршаған ортаға терiс əсер ететiн шаруашылық жəне 
өзге де қызметте орындауға мiндеттi шектеулер жəне ондай қызметке тыйым 
салу. 

Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы заңдары  

1. Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
заңдарының мiндеттерi қоршаған ортаның сапасын жақсарту, табиғи 
ресурстарды ұтымды пайдалану жəне молықтыру, заңдылық пен құқық 
тəртiбiн нығайту мақсатымен қоғам мен табиғаттың өзара iс-қимылы 
саласындағы қатынастарды реттеу болып табылады.   

2. Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау туралы 
заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi жəне осы 
Заңнан, табиғи ресурстарды қорғау, молықтыру жəне пайдалану туралы 
заңдардан, сондай-ақ басқа да заң актiлерi мен өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлерден тұрады. 

Жердi, жер қойнауын, суды, атмосфералық ауаны, ормандар мен өзге 
де өсiмдiктердi, жануарлар дүниесiн, экологиялық, ғылыми жəне мəдени 
жағынан ерекше құнды қоршаған орта объектiлерiн, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарды қорғау жəне пайдалану мəселелерi осы Заңмен 
реттелмеген бөлiгiнде Қазақстан Республикасының тиiстi заң актiлерiмен 
жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiмен реттеледi.     
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Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері: 
Қоршаған ортаны қорғау мынадай негiзгi: адамның өмiрi мен 

денсаулығын қорғаудың басымдығы, халықтың өмiрi, еңбегi мен демалысы 
үшiн қолайлы қоршаған ортаны сақтау жəне қалпына келтiру;   

Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастар жағдайында 
тұрақты дамуға көшуi, адамдардың қазiргi жəне болашақ ұрпақтарының 
салауатты жəне қолайлы қоршаған ортаға деген қажеттерiн қанағаттандыру 
мақсатында қоршаған ортаның əлеуметтiк-экономикалық мiндеттерi мен 
проблемаларын теңдестiре отырып шешу;   

- экологиялық жағдайы қолайсыз аумақтардағы экологиялық 
қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жəне бұзылған табиғи экологиялық жүйелердi 
қалпына келтiру;   

- табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жəне молықтыру, табиғатты 
пайдаланғаны үшiн кезең-кезеңмен ақы төлеудi енгiзу жəне қоршаған ортаны 
қорғауға экономикалық жағынан ынталандыруды енгiзу;   

- биологиялық алуан түрлiлiктi жəне экологиялық, ғылыми жəне 
мəдени жағынан ерекше маңызы бар қоршаған орта объектiлерiн сақтауды 
қамтамасыз ету;   

- қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды мемлекеттiк реттеу мен 
мемлекеттiк бақылау, оларды бұзғаны үшiн жауапкершiлiктiң 
ымырасыздығы;  

- мемлекеттiк органдардың қоршаған ортаны қорғау жəне табиғи 
ресурстарды пайдалану саласындағы мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру 
кезiндегi өзара iс-қимылы, қызметiнiң үйлестiрiлуi, заңдылығы жəне 
жариялылығы; 

- шаруашылық қызметтiң экологиялық қауiптi түрлерi жағдайында 
өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүзеге асырудың мiндеттiлiгi;   

- қоршаған ортаға нұқсан келтiруге жол бермеу, қоршаған ортаға ықпал 
ету мүмкiндiгiн бағалау;   

- халықтың, қоғамдық бiрлестiктер мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару 
органдарының қоршаған ортаны қорғау саласына белсендi түрде жəне 
демократиялық жолмен қатысуы;  

- халықаралық құқық негiзiнде қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
халықаралық ынтымақтастық принциптерiн сақтау негiзiнде жүзеге 
асырылады. 

Қоршаған ортаны қорғау объектiлерi  
Жойып жiберуден, бүлiнуден, зақымданудан, азып-тозудан, 

ластанудан, ұтымды пайдаланбаудан жəне өзге де зиянды ықпал етуден:  
- жер, оның қойнауы, су, атмосфералық ауа, ормандар мен өзге де 

өсiмдiктер, жануарлар дүниесi;  
- табиғи экологиялық жүйелер, климат жəне Жердiң озонды қабаты 

қорғалуға тиiс.  
Экологиялық, ғылыми жəне мəдени жағынан ерекше құнды қоршаған 

орта объектiлерi, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтар ерекше 
қорғалуға тиiс. [1] 
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Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері: 
Қоршаған ортаны қорғау мынадай негiзгi: адамның өмiрi мен 

денсаулығын қорғаудың басымдығы, халықтың өмiрi, еңбегi мен демалысы 
үшiн қолайлы қоршаған ортаны сақтау жəне қалпына келтiру;   

Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастар жағдайында 
тұрақты дамуға көшуi, адамдардың қазiргi жəне болашақ ұрпақтарының 
салауатты жəне қолайлы қоршаған ортаға деген қажеттерiн қанағаттандыру 
мақсатында қоршаған ортаның əлеуметтiк-экономикалық мiндеттерi мен 
проблемаларын теңдестiре отырып шешу;   

- экологиялық жағдайы қолайсыз аумақтардағы экологиялық 
қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жəне бұзылған табиғи экологиялық жүйелердi 
қалпына келтiру;   

- табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жəне молықтыру, табиғатты 
пайдаланғаны үшiн кезең-кезеңмен ақы төлеудi енгiзу жəне қоршаған ортаны 
қорғауға экономикалық жағынан ынталандыруды енгiзу;   

- биологиялық алуан түрлiлiктi жəне экологиялық, ғылыми жəне 
мəдени жағынан ерекше маңызы бар қоршаған орта объектiлерiн сақтауды 
қамтамасыз ету;   

- қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды мемлекеттiк реттеу мен 
мемлекеттiк бақылау, оларды бұзғаны үшiн жауапкершiлiктiң 
ымырасыздығы;  

- мемлекеттiк органдардың қоршаған ортаны қорғау жəне табиғи 
ресурстарды пайдалану саласындағы мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру 
кезiндегi өзара iс-қимылы, қызметiнiң үйлестiрiлуi, заңдылығы жəне 
жариялылығы; 

- шаруашылық қызметтiң экологиялық қауiптi түрлерi жағдайында 
өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүзеге асырудың мiндеттiлiгi;   

- қоршаған ортаға нұқсан келтiруге жол бермеу, қоршаған ортаға ықпал 
ету мүмкiндiгiн бағалау;   

- халықтың, қоғамдық бiрлестiктер мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару 
органдарының қоршаған ортаны қорғау саласына белсендi түрде жəне 
демократиялық жолмен қатысуы;  

- халықаралық құқық негiзiнде қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
халықаралық ынтымақтастық принциптерiн сақтау негiзiнде жүзеге 
асырылады. 

Қоршаған ортаны қорғау объектiлерi  
Жойып жiберуден, бүлiнуден, зақымданудан, азып-тозудан, 

ластанудан, ұтымды пайдаланбаудан жəне өзге де зиянды ықпал етуден:  
- жер, оның қойнауы, су, атмосфералық ауа, ормандар мен өзге де 

өсiмдiктер, жануарлар дүниесi;  
- табиғи экологиялық жүйелер, климат жəне Жердiң озонды қабаты 

қорғалуға тиiс.  
Экологиялық, ғылыми жəне мəдени жағынан ерекше құнды қоршаған 

орта объектiлерi, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтар ерекше 
қорғалуға тиiс. [1] 

 

4.1.2. Бұрғылау кезінде қоршаған ортаны ластаудан қорғау 
бойынша іс – шаралар 

 
Мұнай өндіру саласы - шаруашылық салаларының ішіндегі ең 

экологиялық қауіпті сала болып табылады. Ол өте үлкен жер көлемін 
алуымен, ластандыру мүмкіндіктерінің жоғарылығымен жəне өндірістік 
нысандардың жарылыс жəне өрт қаупінің жоғарылығымен ерекшеленеді. 
Ұңғымаларды бұрғылауда, мұнай өндіру жəне дайындауда қолданылатын 
химиялық реагенттер мен олардың қоспалары өсімдік жəне жануарлар 
əлеміне, адам өміріне қауіп төндіретін зиянды заттар болып табылады. Ол 
қоршаған ортаны, атмосфераны, гидросфераны жəне геологиялық ортаны 
ластайды. 

Пайдаланылмайтын ілеспе мұнайлы газ жанатын алаулар да 
(факельдер) экологиялық тұрғыдан қауіпті. Осындай қауіпті нысандарда 
өнімдерден, материалдардан зиян келтіруді болдырмаудың алдын алу үшін 
мұнайды жинау жəне тасымалдау жүйесі саңылаусыз бекітілуі тиіс. Бу жəне 
газ құбырларындағы болатын апаттар ауыр экологиялық зардаптар əкеледі. 
Олар жерді, топырақты, суды ластап қоршаған ортаға көптеген зиянын 
тигізеді. 

Мұнай өндірісіндегі техникалардың барлығы - автокөліктің, 
тракторлық, көл жəне теңіз кемелері, бұрғылау құрылғыларының ішкі жану 
қозғалтқыштары қоршаған ортаны ластайды. 

Қоршаған ортаның ластануы іздеу – барлау жəне мұнай, газ өндіретін 
ұңғымалар (скважиналар) құрылысынан басталады. Бұл кездегі ластаушы 
көздерге бұрғылау қондырғыларында орнатылған дизельдерден шығатын 
түтіндер, азот пен көміртек оксидтері, шаң, бұрғылау ерітінділері жəне т.б. 
жатады. Бұрғы мұнарасынан 800 алшақтыққа дейін топырақ жəне өсімдіктер 
бұрғылау сұйығымен (құрамында 20ға жуық химиялық реагенттер болады) 
ластанады. 

Мұнайды алғанда табиғатқа тиетін зардаптар мынадай:  
 Апатты жағдайлардың болуын азайту мақсатында көптеген шаралар 

қолдануға тиіс. Мысалы, коррозиямен күресудің нəтижелі жолдарын 
іздестіру жəне тасмалдау құбырларын жиі тексеру, жөндеу жұмыстарын 
уақытылы ұйымдастыру.  

 Мұнайды жер бетіне шығару үшін біраз жер ресурстарының əр түрлі 
құрылыс обьектілерін салуға айналымнан шеттелуі, жердің бұзылуы, 
ластануы.  

 Ластаушы заттар бөлініп, атмосфераның жер бетіндегі жəне жер 
астындағы сулардың, топырақтың бұлармен ластануы.  

 Мұнаймен қоса жер бетіне жоғары минералды судың шығуы.  
 Бұрғылауда шыққан қалдықтарды көму.  
 Мұнайдың төгілуі.  
Мұнай-газ ұңғымаларын салудың пайдаланылатын техникалық 

құралдары мен технологиялық процестеріне қойылатын экологиялық 
талаптар алаңды таңдау сатысында қойылады. Таңдау жергілікті тау-кен 
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учаскесінің табиғи-ресурстық əлеуетін, табиғи ортаның тұрақтылығы мен 
техносыйымдылығын жəне биогеоценоздарға түсетін жүктемені талдау 
нəтижелеріне негізделген. Ұңғымаларды салу үшін тау-кендік бөлу учаскесі 
жер қойнауының қазіргі геодинамикалық жай-күйін ескере отырып 
белгіленеді [10]. 

Ұңғымаларды жоғары жəне бірінші санаттағы су объектілерінде, 
олардың су қорғау аймақтарында, су тоғандарының, курорттардың, 
қорықтардың жəне ерекше қорғалатын аумақтар мен объектілердің 
санитариялық-қорғаныш аймақтары шегінде орналастыруға тыйым 
салынады. 

Басқа санаттағы су объектілерінің су қорғау аймақтарында бұрғылау 
объектілерін орналастыру мүмкін болатын экологиялық салдарлардың 
негіздемесімен бақылаушы жəне қадағалаушы ұйымдармен келісілуі тиіс. 

Ұңғыманың құрылысы ерекше қорғалатын аумақтарда, қорық жəне 
рекреациялық аймақтарда жүргізілген жағдайда: арнайы жобаны əзірлеу, ол 
бойынша мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы, 
мемлекеттік билік органдарының рұқсаты қажет. 

Ұңғымаларды салу кезінде бұрғылау учаскесінің аумағы орталықтан 
шетіне қарай 8-10% еңіспен жоспарлануы тиіс. Технологиялық жабдыққа 
арналған учаскелер гидрооқшауланған болуы тиіс. Сарқынды суларды 
жинағышқа жинау жəне тасымалдау үшін темірбетон немесе металл 
науаларды орнату қажет. 

Ұңғыманы салу учаскесі тасқын су басуы мүмкін аймаққа түскен 
жағдайда аумақты үйіп бекітуді көздеу қажет. 

Кəсіпорынның шаруашылық қызметі кезеңінде атмосфералық ауаның 
сапасын нормалау əрбір көз үшін жеке белгіленетін атмосфераға зиянды 
заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясының (ШРК) қолданыстағы 
нормативтерімен қамтамасыз етілуге тиіс. 

Ұңғымаларды зерттеу өнімдерін жағу бойынша жұмыстарды жүргізу 
кезінде аймақтық жəне аумақтық экология жəне табиғи ресурстар 
комитеттерінен атмосфералық ауаға ластаушы заттарды шығаруға рұқсат алу 
қажет. Дизель агрегаттарын пайдалану кезінде газ тарату жүйесінің 
пайдаланылған газдарындағы көміртегі оксидтері мен көмірсутектерінің 
мөлшері белгіленген нормалардан аспауы тиіс.  

Су ағызу көздерінің сарқылуын жəне олардың мұнай өнімдерімен, 
бұрғылау ерітінділерімен, химреагенттермен, өндірістік жəне шаруашылық - 
бұрғылау ағындарымен ластануының алдын алу үшін су қорғау іс - шаралары 
əзірленуі жəне арнайы су пайдалануға рұқсат алынуы тиіс. Су тұтыну жəне 
су бұру нормалары негізгі жəне қосалқы операциялар мен шаруашылық 
мұқтаждарды қамтуға тиіс. Бұрғылау қондырғысында механизмдерді 
салқындату үшін таза суды тұтыну жабық айналым жүйесі арқылы жүзеге 
асырылуы керек. 

Ұңғыманың қимасында шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау көзі 
ретінде пайдаланылуы мүмкін құрамында тұщы сулары бар өткізгіш 
горизонттар болған кезде бұрғылау ерітіндісін өңдеу үшін химреагенттерді 
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учаскесінің табиғи-ресурстық əлеуетін, табиғи ортаның тұрақтылығы мен 
техносыйымдылығын жəне биогеоценоздарға түсетін жүктемені талдау 
нəтижелеріне негізделген. Ұңғымаларды салу үшін тау-кендік бөлу учаскесі 
жер қойнауының қазіргі геодинамикалық жай-күйін ескере отырып 
белгіленеді [10]. 

Ұңғымаларды жоғары жəне бірінші санаттағы су объектілерінде, 
олардың су қорғау аймақтарында, су тоғандарының, курорттардың, 
қорықтардың жəне ерекше қорғалатын аумақтар мен объектілердің 
санитариялық-қорғаныш аймақтары шегінде орналастыруға тыйым 
салынады. 

Басқа санаттағы су объектілерінің су қорғау аймақтарында бұрғылау 
объектілерін орналастыру мүмкін болатын экологиялық салдарлардың 
негіздемесімен бақылаушы жəне қадағалаушы ұйымдармен келісілуі тиіс. 

Ұңғыманың құрылысы ерекше қорғалатын аумақтарда, қорық жəне 
рекреациялық аймақтарда жүргізілген жағдайда: арнайы жобаны əзірлеу, ол 
бойынша мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы, 
мемлекеттік билік органдарының рұқсаты қажет. 

Ұңғымаларды салу кезінде бұрғылау учаскесінің аумағы орталықтан 
шетіне қарай 8-10% еңіспен жоспарлануы тиіс. Технологиялық жабдыққа 
арналған учаскелер гидрооқшауланған болуы тиіс. Сарқынды суларды 
жинағышқа жинау жəне тасымалдау үшін темірбетон немесе металл 
науаларды орнату қажет. 

Ұңғыманы салу учаскесі тасқын су басуы мүмкін аймаққа түскен 
жағдайда аумақты үйіп бекітуді көздеу қажет. 

Кəсіпорынның шаруашылық қызметі кезеңінде атмосфералық ауаның 
сапасын нормалау əрбір көз үшін жеке белгіленетін атмосфераға зиянды 
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қолдану белгіленген тəртіппен келісілуі, ал су тұтқыш горизонттардың 
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4.2. Еңбекті қорғау жағдайын бақылау 
 
4.2.1. Өндірістік объектілерде қауіпсіздік техникасы 
 
Өндіріс процесінің қауіпсіздігі МемСТ 12.3.002-75 жəне ССТ 46.0.141-

83-ке сəйкес ұйымдастырылады. 
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Өндірістік процестердің қауіпсіздігі төмендегідей жолдармен 
қамтамасыз етілуі тиіс: 

• Өндірістің озат технологиясын пайдалану арқылы жəне өндіріс 
жабдықтарының күтімін тəртіпке сəйкес сапалы жүргізу арқылы; 

• Жұмыс орындарын дұрыс жабдықтап, жұмысшыларды денсаулығына, 
біліміне, қабілетіне қарай іріктеу арқылы; 

• Арнайы киімдер мен жеке қорғану құралдарын пайдалану арқылы; 
• Қауіпсіздік талаптарын үнемі бақылауға алып отыру арқылы.   
Осы жұмыстардың іске асырылуына бас мамандар мен бөлімше 

басшылары жауапты болып саналады. Сондықтан олар төмендегі 
жұмыстарды ұйымдастыру міндетті: 

• Жұмысшыларды еңбек қауіпсіздігіне оқытуға; 
• Əрбір жұмыс орнында қауіпсіздік техникасының ережесін іліп қоюға; 
• Өндірістік бөлмелердің тазалығын бақылап отыруға; 
• Өндірістік жабдықтарының, құралдардың, жарық пен 

желдеткіштердің жарамды болуын бақылауға алуға; 
• Жұмысшылардың арнайы киімдерін ілетін кабинасы болуына, шылым 

шегетін, тамақ ішетін орындарды белгілеуге; 
• Дəрігерлік байқаудан өткізуді ұйымдастыруға; 
• Науқас адамды, мас адамды, жұмысты білмейтін адамды, қауіпсіздік 

техникасының нұсқауын алмаған адамды жұмысқа қоспауға; 
• Адамдарға нормадан ауыр салмақты көтертпеуге. 
Шаруашылық жұмыстарын жоспарлау мен ұйымдастыру барысында 

еңбек қауіпсіздігіне байланысты төмендегідей шаралар ескерілуі тиіс: 
• Жұмысты механикаландыру, автоматтандыру, қашықтан басқаруды 

енгізу; 
• Жабдықтарды дер кезінде жөндеп реттеу; 
• Өндірісте қауіпті немесе зиянды жағдайлардың орын алғандығын дер 

кезінде сезіп, алдын алу  
Өндірістік ғимараттар құрылысы ҚНжЕ 11-99-77, ҚНжЕ 11-108-78 

нормалары мен ережелеріне сəйкес болуы тиіс: 
• Зиянды факторлар бар бөлмелерде, яғни түтін, газ шығаратын 

машиналар тұратын орындар желдеткіштермен қамтамасыз етілуі тиіс; 
• Барлық өндірістік объектілер өрт сөндіргіш құралдармен қамтамасыз 

етілуі тиіс;  
Жұмыс орындарын ұйымдастырудың талаптары: 
• ҚНжЕ 11-4-79 стандартына сəйкес жұмыс орны қажетті жарықпен 

қамтамасыз етілуі тиіс; 
• Жабдықтардың арасында ені 1,1м адам жүретін ашық жер 

қалдырылуы тиіс; 
• Технологиялық желілерді басқару пульті адамға ыңғайлы жəне 

қауіпсіз жерге орналастырылуы қажет; 
• Жұмыс орындары дəрі-дəрмектермен, ауыз сумен, қол жуғышпен, 

душпен қамтамасыз етілуі тиіс; 
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• Электр тогы жүретін объектілер изоляцияланған, адамға зақым 
келтірмейтін жерде орналастырылуы тиіс.  

Техника қауіпсіздігінің негізгі талаптары:  
1. Скважинаны құру жұмыстарын жүргізу «Өнеркəсіптің мұнай жəне 

газ саласының қауіпті өндірістік аймақтары үшін өнеркəсіптік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету Ережесі» (Астана, МИР РК 30.12.2014ж. №355), «Азаматтық 
қорғау жөнінде»ҚР Заңы (Астана 11.04.2014ж) сəйкес жүргізіледі.  

2. «Қауіпсіздік Ережесімен» регламенттелмеген жұмыстарды орындау 
барысында (құрылыс-монтаж, жүк тиеу-түсіру, электрогазды дəнекерлеу 
жұмыстары, жүкті тасымалдау жəне ауыстыру, зиян заттармен жұмыстар, 
иондаушы сəуле көздерімен, ашық фонтандауды жою жəне т.б.), кəсіпорын 
жəне мекеме басқа да министрліктің (ведомстваның) белгіленген тəртіппен 
бекітілген, олардың құхыреттілігіне сəйкес нормативті құжаттарын 
басшылыққа алу қажет.   

3. Кəсіпорын объектінің тіршілік циклінің барлық сатыларында 
(құрылыс, пайдалану, консервациялау жəне жою) объектінің өнеркəсіптік 
қауіпсіздік талаптарын орындамағаны үшін жауапты болады. 

4. Оқыту, нұсқама өткізу, білімін тексеру жəне персоналды өз бетінше 
жұмысқа жіберу тəртібі талаптарға сəйкес болуы тиіс.ГОСТ 12.0.004-90 
ССБТ («Еңбек қауіпсіздігі бойынша оқытуды ұйымдастыру. Жалпы 
ережелер»). 

5. Бұрғылау қондырғысының электр жабдықтарын монтаждау, баптау, 
сынау жəне пайдалану "Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары" (ТПЕ), "тұтынушылардың 
электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары" (ТПЕ) жəне 
"электр қондырғыларын орнату қағидалары" (ЭҚЕ) талаптарына сəйкес 
жүргізілуі тиіс. 

6. Ұңғыманы салуға арналған негізгі құжат мамандандырылған ұйым 
əзірлейтін жəне белгіленген тəртіппен бекітілетін жоба болып табылады. 
Жобаның бір данасы бұрғылау объектісінде болуы тиіс. 

7. Ұңғыманы салуға жобаның орындалуын бақылау Тапсырыс берушіге 
жүктеледі, ол қажет болған жағдайда жобалау ұйымын тарта алады. 

8. Лақтыруға қарсы жабдықтың үлгілік схемасы мемлекеттік 
стандарттарға сəйкес жобалық құжаттамаға қабылданады. 

9. Ұңғыманы бұрғылау, бұрғылау қондырғысын монтаждау аяқталған 
жəне оны кəсіпорын бойынша бұйрықпен тағайындалған комиссия 
қабылдаған кезде басталуы мүмкін. Комиссияның жұмысына өнеркəсіптік 
қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесінің өкілі 
қатысады. Комиссияның жұмыс күні туралы хабарлама өнеркəсіптік 
қауіпсіздік саласындағы аумақтық уəкілетті органға Комиссия жұмысы 
басталғанға дейін 5 күн бұрын жіберіледі. 

10. Бұрғылау ұйымында ұңғыма құрылысына арналған жоба, бұрғылау 
жұмыстарын жүргізуге арналған геологиялық-техникалық наряд, бұрғылау 
жабдығына арналған негізгі техникалық құжаттама, дайындаушы зауыттың 
нұсқаулығына сəйкес мұнараның монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін 
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жүргізілген сынақ актілері, бұрғылау бағанасының астын жинақтау эскизі, 
бұрғылау жабдығын монтаждау схемасы, коммуникациялар, электр желілері 
мен жерге қосу құрылғыларының схемалары болуы тиіс. Іске қосуға 
дайындық актімен ресімделеді. 

11. Бұрғылау басталғанға дейін бұрғылау қондырғысының барлық 
құрамының қатысуымен іске қосу конференциясы өткізіледі. 

12.Бұрғылау кезінде келесі құжаттар болуы керек: 
- бұрғылау журналы 
- қауіпсіздік техникасының жай-күйін тексеру журналы 
- жабдықтар мен сақтандырғыш құрылғыларды тексеру журналы 
- от жұмыстары журналы 
- қауіпсіздік техникасы бойынша куəліктер жəне медициналық 

кітапшалар 
- лақтыруға қарсы жабдықты монтаждау схемасы 
- вахталық 
- геологиялық 
- бұрғылау ерітіндісінің параметрлері  
- түсіру-көтеру операциялары (КТО) жəне химиялық реагенттердің 

шығыстары кезінде құюды есепке алу  
- дизель жұмысының мотосағаттарын есепке алу  
- бұрғылау бағанасын өлшеу  
- қашауларды өңдеу  
- таль арқанының жұмыс істеуі  
- техникалық суды жəне бұрғылау өнеркəсіптік ағындарды тұтынуды 

есепке алу 
- ауа ортасын бақылау [6] 
Бұдан басқа, бұрғылау қондырғысында "Өміршеңдігі үшін жедел 

жоспарлар" (өртпен, мұнай-газ шығуымен күрес бойынша) болуы тиіс. 
Өрт қауіпсіздігінің негізгі талаптары 
1.Өндірістік аумақтың, үй-жайлардың жəне жабдықтардың газдануына, 

тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтармен, қоқыстармен жəне өндіріс 
қалдықтарымен ластануға жол берілмейді. 

2. Қатып қалған аппаратураны, арматураны, құбырларды, 
ысырмаларды, жуу ерітіндісін тек бумен немесе ыстық сумен жылытуға 
рұқсат етіледі. Өрт сөндіру қондырғылары мен құралдарына баратын 
жолдарды бөгеп тастауға болмайды. 

3. Жарылыс қаупі бар булар мен газдар бөлінуі мүмкін жұмыс 
аймақтарында ауаны тұрақты бақылау ұйымдастырылуы тиіс. Бұл үй-
жайларда дыбыстық жəне жарықтық сигнализациямен жəне апаттық 
желдеткішпен бұғатталған стационарлық сигнализаторлар орнатылуы тиіс. 
Персонал үй-жайдың ішінде болған кезде мəжбүрлі желдету үздіксіз жұмыс 
істеуі тиіс.  

4. От жұмыстарын «Өнеркəсіптік объектілерде дəнекерлеу жəне басқа 
да от жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі ережелеріне»жəне 
«Жарылыс қауіпті жəне жарылыс өрт қауіпті объектілерде от жұмыстарын 
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жүргізілген сынақ актілері, бұрғылау бағанасының астын жинақтау эскизі, 
бұрғылау жабдығын монтаждау схемасы, коммуникациялар, электр желілері 
мен жерге қосу құрылғыларының схемалары болуы тиіс. Іске қосуға 
дайындық актімен ресімделеді. 

11. Бұрғылау басталғанға дейін бұрғылау қондырғысының барлық 
құрамының қатысуымен іске қосу конференциясы өткізіледі. 

12.Бұрғылау кезінде келесі құжаттар болуы керек: 
- бұрғылау журналы 
- қауіпсіздік техникасының жай-күйін тексеру журналы 
- жабдықтар мен сақтандырғыш құрылғыларды тексеру журналы 
- от жұмыстары журналы 
- қауіпсіздік техникасы бойынша куəліктер жəне медициналық 

кітапшалар 
- лақтыруға қарсы жабдықты монтаждау схемасы 
- вахталық 
- геологиялық 
- бұрғылау ерітіндісінің параметрлері  
- түсіру-көтеру операциялары (КТО) жəне химиялық реагенттердің 

шығыстары кезінде құюды есепке алу  
- дизель жұмысының мотосағаттарын есепке алу  
- бұрғылау бағанасын өлшеу  
- қашауларды өңдеу  
- таль арқанының жұмыс істеуі  
- техникалық суды жəне бұрғылау өнеркəсіптік ағындарды тұтынуды 

есепке алу 
- ауа ортасын бақылау [6] 
Бұдан басқа, бұрғылау қондырғысында "Өміршеңдігі үшін жедел 

жоспарлар" (өртпен, мұнай-газ шығуымен күрес бойынша) болуы тиіс. 
Өрт қауіпсіздігінің негізгі талаптары 
1.Өндірістік аумақтың, үй-жайлардың жəне жабдықтардың газдануына, 

тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтармен, қоқыстармен жəне өндіріс 
қалдықтарымен ластануға жол берілмейді. 

2. Қатып қалған аппаратураны, арматураны, құбырларды, 
ысырмаларды, жуу ерітіндісін тек бумен немесе ыстық сумен жылытуға 
рұқсат етіледі. Өрт сөндіру қондырғылары мен құралдарына баратын 
жолдарды бөгеп тастауға болмайды. 

3. Жарылыс қаупі бар булар мен газдар бөлінуі мүмкін жұмыс 
аймақтарында ауаны тұрақты бақылау ұйымдастырылуы тиіс. Бұл үй-
жайларда дыбыстық жəне жарықтық сигнализациямен жəне апаттық 
желдеткішпен бұғатталған стационарлық сигнализаторлар орнатылуы тиіс. 
Персонал үй-жайдың ішінде болған кезде мəжбүрлі желдету үздіксіз жұмыс 
істеуі тиіс.  

4. От жұмыстарын «Өнеркəсіптік объектілерде дəнекерлеу жəне басқа 
да от жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі ережелеріне»жəне 
«Жарылыс қауіпті жəне жарылыс өрт қауіпті объектілерде от жұмыстарын 

 

қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі үлгілік нұсқаулыққа» сəйкес 
орындау қажет. 

5. Газбен дəнекерлеу жұмыстары кезінде майдың, мұнайдың жəне 
мұнай өнімдерінің оттегі баллондарына, шлангілерге, жанарғыларға, 
ацетилен генераторына түсу мүмкіндігін болдырмайтын шаралар қабылдау 
қажет. 

6. БУ нормативтерге сəйкес алғашқы өрт сөндіру құралдарымен 
қамтамасыз етілуі тиіс. 

7. Жарылыс қаупі бар үй-жайлар мен сыртқы қондырғыларды 
электрмен жарықтандыру жарылыстан қорғалып орындалуы тиіс. Өндірістік 
жəне қызметтік үй-жайларда, жұмыс алаңдарында осы үй-жай үшін 
белгіленген нормалардың кемінде 10% жарықтандыруды қамтамасыз ететін 
авариялық жарық көзделуі тиіс.[2] 

Скважина оқпанын бұрғылауға қойылатын қауіпсіздік талаптары 
1. Скважина оқпанын бұрғылау процесінде келесі параметрлер үнемі 

бақыланып отыруы тиіс: 
- ілмектегі салмақ, диаграммада немесе ақпаратты сақтаудың 

электрондық құралдарында тіркеу; 
- бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, құрылымдық - механикалық жəне 

реологиялық қасиеттері журналда немесе ақпаратты сақтаудың электрондық 
құралдарымен тіркеп отыру; 

- скважинаға кіру жəне шығу кезіндегі бұрғылау ерітіндісінің шығыны; 
- скважинадан шығудағы бұрғылау ерітіндісінің температурасы; 
- бұрғылау сораптарының манифольдындағы қысым; 
- бұрғылау штуцеріндегі қысым (бұрғылау кезінде кері қысымды 

бақылай отырып); 
- тереңдету процесінде, жуу кезінде - скважиналар мен түсіру-көтеру 

операцияларын жүргізу кезінде қабылдау жəне толтыру ыдыстарындағы 
ерітінді деңгейі; 

- роторлы бұрғылау əдісінде ротордағы айналу моменті. 
- ілмектегі салмақ көрсеткіштері, бұрғылау сораптарының 

манифольдындағы қысым, ротордағы айналу моментінің шамасы, 
скважинаға кіру жəне шығу кезіндегі бұрғылау ерітіндісінің шығыны, 
қабылдау ыдыстарындағы ерітіндінің деңгейі бұрғылаушының көз алдында 
болуы жəне ақпаратты сақтаудың электрондық құралдарымен тіркелуі тиіс. 

2. Көлбеу бағытталған жəне көлденең скважиналарды бұрғылау 
кезінде: 

- скважина оқпанының азимуты жəне зениттік бұрышы; 
- скважина оқпанының кеңістікте орналасуы; 
- бұрғыланатын жəне бұрын бұрғыланған көршілес скважиналар 

оқпандарының өзара орналасуы. 
Бақылау мерзімділігін бұрғылау мердігері жұмыс жобасының 

талаптарын ескере отырып белгілейді. 
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3. Бұрғылау əдісі мен режимдері, тау жынысын бұзатын құралдың түрі, 
қашау саптамаларынан ерітінді ағысының ағу жылдамдығы жұмыс жобасына 
сəйкес келуі тиіс. 

4. Газ тəрізді агенттерді, аэрацияланған жуу сұйықтықтарын пайдалана 
отырып, скважина-қабат жүйесіндегі дифференциалды қысымды реттеумен, 
оның ішінде депрессия мен тепе-теңдікте бұрғылау кезінде жұмыстарды 
жүргізу жұмыс жобасына сəйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

5. Бұрғылау ұйымы типтік қиыншылықтардың алдын алу жəне жою 
шараларын əзірлеуі керек. 

6. Скважиналардың ұзақ тоқтауы немесе тұрып қалуы кезінде бұрғылау 
аспабын шегендеу бағанасының табанына көтеру керек. Скважина оқпаны 
оқтын-оқтын шаблондалуы немесе түпке дейін шаблондалуы тиіс. Бұл 
операциялардың кезеңділігін бұрғылау ұйымы белгілейді. 

7. Жөндеу-оқшаулау жұмыстарын жүргізу кезінде қабаттың мүмкін 
жарылу аралығында газ, мұнай қысымымен (олардың ағынын шақырғаннан 
кейін) шегендеу бағаналарын немесе бұрғылау ерітіндісінің бағанасын тесуге 
тыйым салынады. 

Түсіру-көтеру операцияларына қойылатын қауіпсіздік талаптары 
1. Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу құбырлар мен арнайы 

бұйымдарды ашып-бұрауға арналған тетіктерді пайдалана отырып жүзеге 
асырылуы тиіс. Бұрғылаушы мен жоғары алаң жұмысшысының арасында 
сенімді байланыс, оның ішінде жоғары алаң жұмысшысы мен бұрғылаушы 
арасында сигнал алмасудың нақты тəртібін белгілеу арқылы қамтамасыз 
етілуі тиіс. 

2. Бұрғылау құбырларының бұрандалы қосылыстарын жəне бұрғылау 
бағанасын құрастырудың басқа элементтерін ротордың айналуымен бекітуге 
жəне босатуға тыйым салынады. 

3. Бұрғылау бағанасын түсіру кезінде баған толық тоқтағанға дейін 
сына ұстағышты қосуға тыйым салынады. 

4. Бұрғылау (шегендеу) құбырларының бағанасына машиналық жəне 
автоматты кілттерді оларды сынаға немесе элеваторға отырғызғаннан кейін 
ғана жеткізуге рұқсат етіледі. 

5. Гидродинамикалық қысымның рұқсат етілген ауытқуын жəне аралық 
жуудың ұзақтығын ескере отырып, түсіру-көтеру операцияларының 
жылдамдығы жұмыс жобасымен регламенттеледі. Бұрғылау ерітіндісінің 
реологиялық қасиеттері мен бұрғылау бағанасының орналасуы жобадан 
ауытқыған кезде гидродинамикалық қысымның рұқсат етілген ауытқуын 
ескере отырып, түсіру-көтеру операцияларының жылдамдығы бойынша 
технологиялық регламентке түзетулер енгізу қажет. 

6. Бұрғылау бағанасын көтеру кезінде құбырлардың сыртқы беті 
бұрғылау ерітіндісінен арнайы құралдардың (сүртушілердің) көмегімен 
тазартылуы тиіс. 

7. Сағада құбыр бағаналары болмаған жағдайда скважинаға бөгде 
заттардың құлауын болдырмайтын құрылғы орнатылуы қажет. 
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3. Бұрғылау əдісі мен режимдері, тау жынысын бұзатын құралдың түрі, 
қашау саптамаларынан ерітінді ағысының ағу жылдамдығы жұмыс жобасына 
сəйкес келуі тиіс. 

4. Газ тəрізді агенттерді, аэрацияланған жуу сұйықтықтарын пайдалана 
отырып, скважина-қабат жүйесіндегі дифференциалды қысымды реттеумен, 
оның ішінде депрессия мен тепе-теңдікте бұрғылау кезінде жұмыстарды 
жүргізу жұмыс жобасына сəйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

5. Бұрғылау ұйымы типтік қиыншылықтардың алдын алу жəне жою 
шараларын əзірлеуі керек. 

6. Скважиналардың ұзақ тоқтауы немесе тұрып қалуы кезінде бұрғылау 
аспабын шегендеу бағанасының табанына көтеру керек. Скважина оқпаны 
оқтын-оқтын шаблондалуы немесе түпке дейін шаблондалуы тиіс. Бұл 
операциялардың кезеңділігін бұрғылау ұйымы белгілейді. 

7. Жөндеу-оқшаулау жұмыстарын жүргізу кезінде қабаттың мүмкін 
жарылу аралығында газ, мұнай қысымымен (олардың ағынын шақырғаннан 
кейін) шегендеу бағаналарын немесе бұрғылау ерітіндісінің бағанасын тесуге 
тыйым салынады. 

Түсіру-көтеру операцияларына қойылатын қауіпсіздік талаптары 
1. Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу құбырлар мен арнайы 

бұйымдарды ашып-бұрауға арналған тетіктерді пайдалана отырып жүзеге 
асырылуы тиіс. Бұрғылаушы мен жоғары алаң жұмысшысының арасында 
сенімді байланыс, оның ішінде жоғары алаң жұмысшысы мен бұрғылаушы 
арасында сигнал алмасудың нақты тəртібін белгілеу арқылы қамтамасыз 
етілуі тиіс. 

2. Бұрғылау құбырларының бұрандалы қосылыстарын жəне бұрғылау 
бағанасын құрастырудың басқа элементтерін ротордың айналуымен бекітуге 
жəне босатуға тыйым салынады. 

3. Бұрғылау бағанасын түсіру кезінде баған толық тоқтағанға дейін 
сына ұстағышты қосуға тыйым салынады. 

4. Бұрғылау (шегендеу) құбырларының бағанасына машиналық жəне 
автоматты кілттерді оларды сынаға немесе элеваторға отырғызғаннан кейін 
ғана жеткізуге рұқсат етіледі. 

5. Гидродинамикалық қысымның рұқсат етілген ауытқуын жəне аралық 
жуудың ұзақтығын ескере отырып, түсіру-көтеру операцияларының 
жылдамдығы жұмыс жобасымен регламенттеледі. Бұрғылау ерітіндісінің 
реологиялық қасиеттері мен бұрғылау бағанасының орналасуы жобадан 
ауытқыған кезде гидродинамикалық қысымның рұқсат етілген ауытқуын 
ескере отырып, түсіру-көтеру операцияларының жылдамдығы бойынша 
технологиялық регламентке түзетулер енгізу қажет. 

6. Бұрғылау бағанасын көтеру кезінде құбырлардың сыртқы беті 
бұрғылау ерітіндісінен арнайы құралдардың (сүртушілердің) көмегімен 
тазартылуы тиіс. 

7. Сағада құбыр бағаналары болмаған жағдайда скважинаға бөгде 
заттардың құлауын болдырмайтын құрылғы орнатылуы қажет. 

 

8. Мұнараға орнатылатын бұрғылау жəне ауырлатылған бұрғылау 
құбырларының свечалары саусақтан құлауынан сақтандырылуы тиіс. 

9. Түсіру-көтеру операцияларын келесі жағдайларда жүргізуге тыйым 
салынады:  

- тəл блогын көтеру шектегішінің, ілмекке рұқсат етілетін жүктемені 
шектегіштің болмауы немесе жарамсыздығы;  

 - түсіру - көтеру жабдығы мен құрал - сайманның ақаулығы;  
- нақты қондырғыдағы жұмыстар үшін вахтаның толық емес құрамы;  
- свечалардың еңкею бұрышы 2 градус, түсіру-көтеру 

операцияларының автоматтандырылған жүйесі бар бұрғылау қондырғылары 
үшін - 3 градус, свечалардың механикаландырылған қондырғысы бар теңіз 
қондырғылары үшін - 8 градус;  

- желдің жылдамдығы 20 м/с астам; тұман мен қар жауған кезде 
көрінудің 20 м төмендеуі. 

10. Бұрғылау бригадасы ауысым сайын жабдықтарды тексеру 
журналына жаза отырып, көтергіш жабдықтарды (шығыр, тəл блогы, ілмек, 
ілгек блогы, вертлюг, штроптар, тəл арқаны жəне оны бекітуге арналған 
құрылғыларды, элеваторларды, спайдерлерді, сақтандыру құрылғыларын, 
бұғаттағыштарды жəне басқа жабдықтарды) профилактикалық тексеруді 
жүргізуі тиіс. 

11. Түсіру-көтеру операциялары кезінде тыйым салынады: 
- автоматты жəне машиналық кілттердің, жұмыс жəне сақтандыру 

арқандарының əрекет ету радиусында (аймағында) болу; 
- элеваторды тəл блогы толық тоқтағанға дейін ашу жəне жабу; 
- свеча орнынан бұрғылау свечаларын арнайы құрылғыларды 

пайдаланбай беру; 
- төңкерілген элеваторды қолдану. 
12. Жүктелмеген элеваторды көтеру режимі, сондай-ақ колонна 

роторынан бұрғылау жəне шегендеу құбырларын алу тальдік жүйенің 
шайқалу мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 

13. Құбырды босатқышты қолданған кезде керме арқан мен кілт бір 
көлденең жазықтықта орналасуы қажет. Арқан құбырды босатқыштың 
өзегіне мықтап бекітілуі керек. Бағыттаушы айналмалы роликсіз құбырды 
босатқыштың жұмысына тыйым салынады. 

14. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу барысында жəне бұрғылау 
аяқталғаннан кейін түптен ажырату жəне ұңғыманың жаңа бұрғыланған 
оқпанынан көтеру бұрғылау шығырының төмен жылдамдығында жүргізілуі 
тиіс. 

15. Құбырларды беру механизмінің жылжытылған жебесі кезінде 
тəлдік блокты көтеруге немесе түсіруге тыйым салынады. 

Скважина оқпанын бекіту процесіне қойылатын қауіпсіздік 
талаптары 

1. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде пайдаланылатын 
тампонаждық материалдардың сапасын растайтын сертификаттары болуы 
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тиіс. Тампонаждық материалдар мен олардан жасалатын цемент тастарының 
қасиеттері жұмыс жобасына сəйкес келуі тиіс. 

2. Шегендеу бағаналарын түсіру жəне цементтеу бұрғылау ұйымы 
əзірлеген жəне жер қойнауын пайдаланушы (тапсырыс беруші) бекіткен 
жоспарлар бойынша жүргізіледі. Жоспарға шегендеу бағандарын есептеу 
үшін бастапқы деректер, пайдаланылған беріктік қорының коэффициенттері, 
шегендеу бағандарын есептеу (бағанды тұтастыру) жəне оны цементтеу 
нəтижелері, цементті талдау, сондай-ақ ұңғыманың жəне бұрғылау 
қондырғысының бағананы түсіруге жəне цементтеуге дайындығы актісі қоса 
беріледі. 

3. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу процесінде шегендеу колоннасын 
жібермеу туындаған кезде жұмыс жобасының ережелерін өзгерту туралы 
жедел шешім Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін жəне кейіннен 
жобалау ұйымына хабарланғаннан кейін қабылданады. Қабылданатын 
шешімдер ұңғыманы кейіннен пайдаланудың сенімділігі мен тиімділігін 
жəне жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. 

4. Скважина оқпанын бекіту процесін жоспарлау бұрғылау немесе 
каротаждау жұмыстары процесінде геофизикалық зерттеулер нəтижелері 
бойынша алынған ақпарат негізінде жүргізілуі тиіс. 

5. Колоннаны алдағы цементтеу жағдайлары үшін алдын ала 
зертханалық талдау жүргізбей цементті қолдануға тыйым салынады. 

6. Өнімді шөгінділердің кеуекті жəне кеуекті-жарылған 
коллекторларының табиғи өткізгіштігін сақтау үшін тампонаж ерітінділері ең 
аз сүзілуі керек. Тампонаждық ерітінділердің жалпы минералдануы өнімді 
горизонттарды ашу кезінде қолданылатын бұрғылау ерітінділерінің 
минералдануына жақын болуы тиіс. 

7. Шегендеу бағанасын цементтеу процесінің есептік ұзақтығы 
зертханалық талдау бойынша тампонаждық ерітіндінің қоюлану уақытының 
75% - нан аспауы тиіс. 

8. Тампонаждық материалдар мен олардың негізіндегі ерітінділерді 
таңдау мынадай талаптарды ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс: 

- тампонаждық материал жəне одан жасалған тас цементтеудің барлық 
аралығы бойынша скважинадағы статикалық температуралар диапазонына 
сəйкес келуі тиіс; 

- тампонаж ерітіндісінің рецептурасы скважинаның цементтелетін 
аралығында күтілетін динамикалық температура мен қысым бойынша 
іріктеледі; 

- тампонаждық ерітіндінің тығыздығы бұрғылау ерітіндісінің 
тығыздығынан төмен болмауы тиіс. Цементтеу процесінде 
гидродинамикалық қысымның əсерінен жыныстардың жыртылуына жол 
бермеу тампонаж ерітіндісінің тығыздығының жоғарғы шегін шектеу болып 
табылады. 

- цементтелетін аралықта агрессивті орталар болған кезде цемент тасы 
осы орталардың əсеріне тоттануға төзімді болуы тиіс. 
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зертханалық талдау бойынша тампонаждық ерітіндінің қоюлану уақытының 
75% - нан аспауы тиіс. 

8. Тампонаждық материалдар мен олардың негізіндегі ерітінділерді 
таңдау мынадай талаптарды ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс: 

- тампонаждық материал жəне одан жасалған тас цементтеудің барлық 
аралығы бойынша скважинадағы статикалық температуралар диапазонына 
сəйкес келуі тиіс; 

- тампонаж ерітіндісінің рецептурасы скважинаның цементтелетін 
аралығында күтілетін динамикалық температура мен қысым бойынша 
іріктеледі; 

- тампонаждық ерітіндінің тығыздығы бұрғылау ерітіндісінің 
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- цементтелетін аралықта агрессивті орталар болған кезде цемент тасы 
осы орталардың əсеріне тоттануға төзімді болуы тиіс. 

 

9. Шегендеу колонналары цементтеу аралығы шегінде технологиялық 
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сіңірілуіне байланысты қиыншылықтардың алдын алатындай есептелуі жəне 
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болмауы тиіс. 

Шегендеу колонналарының құрамына бағанаралық герметикалау 
құрылғыларын қосқан кезде олар мұнай скважиналары үшін кемінде 75 м 
жəне газ скважиналары үшін алдыңғы шегендеу колоннасының 
табандығынан, сатылы цементтеу құрылғысынан жəне шегендеу 
колонналарының секцияларын қосу торабынан жоғары 250 м биіктікте 
орналасуы тиіс. Мұндай жағдайларда тампонаж ерітіндісінің көтерілу 
биіктігі бағанаралық герметикалау құрылғысының орналасу биіктігімен 
шектеледі. 

12. Цементтеу аралықтарында цемент тасының тұтастығын бұзуға жол 
берілмейді.  

13. Цементтеу басы оны пайдалануға енгізгенге дейін жəне одан əрі 
дайындаушының құжаттамасында белгіленген кезеңділікпен ұңғыманы 
цементтеу кезіндегі ең жоғары есептік жұмыс қысымынан 1,5 есе артық 
қысыммен нығыздалуы тиіс. 

14. Цементтеуге арналған айдау құбырлары процесс басталғанға дейін 
күтілетін жұмыс қысымынан бір жарым есе нығыздалуы тиіс. Цементтеу 
жөніндегі жұмыстардың тəртібі тампонаждау жұмыстарын орындаушы 
əзірлеген, бұрғылау мердігерімен келісілген жəне жер қойнауын 
пайдаланушы (тапсырыс беруші) бекіткен жұмыс жоспарымен белгіленеді. 

15. Скважиналарды бекіту кезінде жұмыс өндірісінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін агрегаттарды алдын ала дайындалған алаңға орнату 
қажет, бұл ретте мынадай қашықтықтар сақталуы тиіс: 

- скважиналардың сағасынан блок-манифольдтарға, агрегаттарға дейін 
- кемінде 10 м; 

- блок-манифольдтардан агрегаттарға дейін - кемінде 5 м; 
- цементтеу агрегаттары мен цемент араластырғыш машиналар 

арасында - кемінде 1,5 м. 
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Жылжымалы агрегаттардың кабиналары цементтелетін скважинадан 
қарама-қарсы жаққа орналасуы тиіс. 

16. Шегендеу бағаналарының артындағы цемент тастың нақты жай-
күйін анықтау үшін геофизикалық зерттеулер жүргізіледі.  

17. Шегендеу бағанасын түсіру жəне оны цементтеу нəтижелері 
бойынша есептер (актілер, диаграммалар, бағаналардың шаралары, цемент 
тасының жай-күйі туралы геофизикалық жəне өзге де зерттеулердің 
нəтижелері жəне басқа құжаттар) скважинаны пайдаланудың барлық 
кезеңінде сақталатын іске (паспортқа) енгізіледі. 

Скважиналардың бекітілу герметикалығына сынақтар жүргізуге 
қойылатын талаптар 

1. Сынамаланған объектілерді оқшаулау үшін цемент көпірлерін 
орнатқаннан кейін барлық кондукторлар, аралық жəне пайдалану 
колонналары ОЗЦ аяқталғаннан кейін герметикалығы мен цементтеу сапасы 
сыналуы тиіс. Сынақтардың барлық есептік параметрлері скважинаның 
нақты жай-күйін ескере отырып белгіленеді. 

Кері дроссельді цементтеу клапанына (ЦКОД) бастыру тығынды 
отырғызу сəтінде шегендеу бағаналарының герметикалығына сынақтар 
жүргізуге жəне цементтеу агрегатының көмегімен қажетті қысым жасауға 
рұқсат етіледі. 

2. Кондукторлар мен аралық колонналардың герметикалығын сынау 
оларды сағадан 20-25 м тереңдікке дейін сумен толтыра отырып нығыздау 
арқылы, ал қалған бөлігінде тампонаждау қоспасын сығу жүргізілген 
бұрғылау ерітіндісімен жүргізіледі. Пайдалану колоннасы бұрғылау 
ерітіндісін техникалық суға (оның ішінде минералдандырылған) алдын ала 
ауыстыра отырып, нығыздау арқылы герметикалыққа сыналады. Сағасында 
артық қысым болмауы мүмкін скважиналарда пайдалану колоннасы 
механикаландырылған мұнай өндіру кезінде су деңгейін динамикалық 
деңгейге дейін төмендетумен герметикалыққа қосымша сыналуы тиіс 

3. Колонналарды герметикалыққа сығымдау тəсілімен сынау 
процесінде құбырларға жасалатын ішкі қысым газ-мұнай-су дақтары мен 
ашық бұрқақтарды жою кезінде, сондай-ақ скважинаны сынамалау жəне 
пайдалану кезінде туындайтын ықтимал қысымнан кемінде 10% - ға аспауға 
тиіс. Егер 30 минут ішінде сығымдау қысымы 5 кгс/см2 (0,5 МПа) аспайтын 
болса, колонна тұншықтырылған болып саналады. Престеуге Тапсырыс 
беруші өкілінің қатысуы міндетті. Престеу нəтижелері комиссия актісімен 
ресімделеді, оның құрамына Тапсырыс берушінің жəне атқыламаға қарсы 
қызметтің (атқыламаға қарсы əскерилендірілген бөлімнің) өкілі кіреді. 

4. Цемент стаканын бұрғылап, табанның астынан 1-3 м шыққаннан 
кейін скважинаның ашық оқпанының бұрғылау аймағы сығымдалады. 
Сығымдау қысымы ашық атқылау кезінде скважинаның аузын жабу кезінде 
баған табанының артындағы цемент бекітпесінің тығыздығын қамтамасыз 
ету қажеттілігімен анықталады. Престеу нəтижелері комиссия актісімен 
ресімделеді, оның құрамына Тапсырыс берушінің жəне атқыламаға қарсы 
қызметтің (атқыламаға қарсы əскерилендірілген бөлімнің) өкілі кіреді. 
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4. Цемент стаканын бұрғылап, табанның астынан 1-3 м шыққаннан 
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5. Газ жəне газ конденсатты скважиналарда, сондай-ақ жоғары (200 м3/т 
астам) газ факторы бар мұнай скважиналарында, сағада күтілетін артық 
қысымы 100 кгс/см2 (10 МПа) асатын газ айдау скважиналарында 
колоннаның сағалық бөлігі сумен нығыздалғаннан кейін баған басымен бірге 
жұмыс жобасына сəйкес инертті газбен (азотпен) қосымша сығымдалады. [3] 

 
4.2.2. Еңбек шарттары 
 
Еңбекті қорғау – бұл қызметкерлердің еңбек процесі барысында 

еңбекпен қорғалуын, яғни олардың өмірі мен денсаулығының қорғалуын 
қамтамасыз ететін, өндірістегі қауіпті жағдайларды, кəсіптік зияндарды 
болдырмау жəне оқыс жағдайлардың алдын-алу шараларын жасайды. 

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 5-бөлімі, 33-тарауының 
306-бабында еңбектi қорғауға былай анықтама берілген, еңбектi қорғау - 
құқықтық, əлеуметтiк-экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-
гигиеналық, емдеу-алдын алу, оңалту жəне өзге де іс-шаралары мен 
құралдарын қамтитын, еңбек қызметi процесiнде қызметкерлердiң өмiрi мен 
денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн жүйе болып табылады.  

 

 
1. Құқықтық. Егерде, қызметкердің еңбек қызметі барысында өмірі 

мен денсаулығын қорғауға бағытталған шаралар жүйесі бұзылса, яғни 
қызметкердің өмірі мен денсаулығына зиян келтірілген жағдайларда, 
олардың еңбекті қорғаудағы құқықтары қорғалмаса еңбекті қорғаудың 
құқықтық құрамдас элементі бұзылған болып табылады. 

2. Медициналық. Егер ластанумен байланысты жұмыстар өндірісінде 
жуыну, санитарлық-гигиеналық бөлмелер жабдықталмаса, немесе бөлмелер 
ластанған, қоқыстанған, газданған болса, не оларда зиянды заттардың рұқсат 
етілген нормалары шамадан тыс асып кетсе – бұл еңбекті қорғаудың 
медициналық құрамдас элементінің бұзылғанын білдіреді, бұл дегеніміз 

Еңбекті қорғау келесі құрамдас 
элементтерден тұрады. 

экономикалық 

техникалық 

медициналық 

құқықтық 
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бүкіл еңбекті қорғау бұзылды, яғни, сол жерде жұмыс істейтін 
қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төніп тұр деген сөз. 

3. Экономикалық. Егерде еңбекті қорғау қаржыландырылмаса, жəне 
осының нəтижесінде қызметкерлер қорғау құралдарымен, арнайы киіммен 
қамтамасыз етілмесе, ескірген жабдықтар, машиналар ауыстырылмаса, бұл 
жағдайлар қызметкерлердің өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті еңбек 
жағдайларын тудыратыны сөзсіз, бұл дегеніміз, еңбекті қорғаудың 
экономикалық құрамдас элементі бұзылды деген сөз. 

4. Техникалық. Өндірісте машиналарды, жабдықтарды жасау, 
өндірістік, ғимараттарды салу жəне т.б. кезінде еңбекті қорғау ережелерінің 
сақталуы тиіс екендігі міндетті. Егер жабдықтар, станоктар, машиналар жəне 
т.б. оларда жұмыс істейтін адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіпті етіп 
жасалса, онда өндірістегі қайғылы оқиғалар, өндірістік жарақаттар орын 
алатыны сөзсіз, ал, бұл еңбекті қорғаудың техникалық құрамдас элемент 
бұзылды деген сөз. 

 
 
Бұл шаралар мен құралдар мыналардан тұрады: 
• Еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нұсқаулардан;  
• Ауыр, зиянды жəне қауіпті жұмыстарда істейтін тұлғалар үшін 

жеңілдіктер мен өтемақылар туралы арнайы нормалардан; 
• Əйелдердің, кəмелетке толмағандардың жəне еңбекке қабілеті төмен 

тұлғалардың еңбегін қорғау жөніндегі нормалардан; 
• Өндірістегі қайғылы оқиғаларды тергеу жəне есепке алу 

ережелерінен;  
• Қауіпсіздік техникасы жəне өндірістік санитария жөніндегі 

ережелерден тұрады. 
Еңбек қорғаудың заңдылықтарынаҚР-ң Еңбек кодексі мен басқа да 

мемлекеттік актілері, республика Министрлер кабинетінің, 

Кең мағынада еңбекті қорғау 
барлық меншік нысанындағы 

ұйымдардағы еңбекке, 
сонымен қатар, 

қызметкерлердің, жұмыс 
берушілердің, еңбек 

мүшелерінің, тəжірибеден өтіп 
жүрген студенттердің, соттың 
үкімі бойынша жазасын өтеп 

жүрген азаматтардың еңбегіне 
де қатысты болып табылады. 

Тар мағынада еңбекті 
қорғау дегеніміз - бұл 
қызметкерлердің өмірі 
мен денсаулығы үшін 
қауіпсіз еңбек 
жағдайларын 
қамтамасыз етуі тиіс 
құралдар мен 
шаралардың жүйесі. 
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бүкіл еңбекті қорғау бұзылды, яғни, сол жерде жұмыс істейтін 
қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төніп тұр деген сөз. 

3. Экономикалық. Егерде еңбекті қорғау қаржыландырылмаса, жəне 
осының нəтижесінде қызметкерлер қорғау құралдарымен, арнайы киіммен 
қамтамасыз етілмесе, ескірген жабдықтар, машиналар ауыстырылмаса, бұл 
жағдайлар қызметкерлердің өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті еңбек 
жағдайларын тудыратыны сөзсіз, бұл дегеніміз, еңбекті қорғаудың 
экономикалық құрамдас элементі бұзылды деген сөз. 

4. Техникалық. Өндірісте машиналарды, жабдықтарды жасау, 
өндірістік, ғимараттарды салу жəне т.б. кезінде еңбекті қорғау ережелерінің 
сақталуы тиіс екендігі міндетті. Егер жабдықтар, станоктар, машиналар жəне 
т.б. оларда жұмыс істейтін адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіпті етіп 
жасалса, онда өндірістегі қайғылы оқиғалар, өндірістік жарақаттар орын 
алатыны сөзсіз, ал, бұл еңбекті қорғаудың техникалық құрамдас элемент 
бұзылды деген сөз. 

 
 
Бұл шаралар мен құралдар мыналардан тұрады: 
• Еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нұсқаулардан;  
• Ауыр, зиянды жəне қауіпті жұмыстарда істейтін тұлғалар үшін 

жеңілдіктер мен өтемақылар туралы арнайы нормалардан; 
• Əйелдердің, кəмелетке толмағандардың жəне еңбекке қабілеті төмен 

тұлғалардың еңбегін қорғау жөніндегі нормалардан; 
• Өндірістегі қайғылы оқиғаларды тергеу жəне есепке алу 

ережелерінен;  
• Қауіпсіздік техникасы жəне өндірістік санитария жөніндегі 

ережелерден тұрады. 
Еңбек қорғаудың заңдылықтарынаҚР-ң Еңбек кодексі мен басқа да 

мемлекеттік актілері, республика Министрлер кабинетінің, 

Кең мағынада еңбекті қорғау 
барлық меншік нысанындағы 

ұйымдардағы еңбекке, 
сонымен қатар, 

қызметкерлердің, жұмыс 
берушілердің, еңбек 

мүшелерінің, тəжірибеден өтіп 
жүрген студенттердің, соттың 
үкімі бойынша жазасын өтеп 

жүрген азаматтардың еңбегіне 
де қатысты болып табылады. 

Тар мағынада еңбекті 
қорғау дегеніміз - бұл 
қызметкерлердің өмірі 
мен денсаулығы үшін 
қауіпсіз еңбек 
жағдайларын 
қамтамасыз етуі тиіс 
құралдар мен 
шаралардың жүйесі. 

 

кəсіподақтарының орталық кеңесінің заңдылық актілері жəне кəсіподақ 
ұйымымен келісілген министрліктердің нұсқаулары мен ережелері, ішкі 
тəртіп ережесінде көрсетілген еңбек қорғаудың нормалары жатады. 

Еңбек қорғау мəселелері ҚР-ң Конституциясында, Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексінде, кəсіпорынның еңбек қорғау қызметі 
туралы ережесінде айқындалған.  

ҚР-ң Еңбек кодексі 6 бөлімнен, 40 тараудан, 341 баптан тұрады. 
Кодекстің бірінші бөлімі жалпы ережелерді қамтиды, оның ішінде осы 

Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар, ҚР-ы еңбек заңнамасының 
мақсаты мен принциптері, қолданылу аясы, құқықтары мен міндеттері 
белгіленген.   

Кодекстің екінші бөлімі еңбек қатынастарына, яғни еңбек шартын 
жасасу, еңбек тəртібін қамтамасыз ету, жұмыс жəне тынығу уақыттары, 
еңбекке ақы төлеу, мамандарды кəсіптік даярлау, қайта даярлау жəне 
біліктілігін арттыру жұмыстары, жұмысқа орналастыру, кепілдіктер мен 
өтемақы төлемдері, жеке еңбек дауларын қарау мəселелеріне арналған. 

Кодекстің үшінші бөлімінде жасөспірімдер мен əйелдердің еңбегін 
реттеу, ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды жəне қауіпті 
жұмыстарда, вахталық əдіспен немесе үйде жұмыс істейтін қызметкерлердің, 
мүгедектердің жəне шағын кəсіпкерлік субъектілері қызметкерлерінің 
еңбегін реттеу ерекшеліктері сараланған. 

Кодекстің төртінші бөлімінде еңбек саласындағы əлеуметтік əріптестік 
пен ұжымдық қатынастарды ұйымдастыру мен өзара келісімдер жасасу 
тəртібі, ұжымдық шарттың мазмұны жəне ұжымдық еңбек дауларын 
қараудың тəртібі белгіленген.  

Кодекстің бесінші бөлімі еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғауға 
бағытталған. Онда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға байланысты 
мемлекеттік саясат, қызметкерлер мен жұмыс берушінің құқықтары мен 
міндеттері, талаптары, жазатайым оқиғалармен өзге де зақымдануларды 
тергеп-тексеру мен есепке алудың жолдары заңдастырылған. 

Кодекстің алтыншы бөлімінде ҚР-ы еңбек заңнамасының сақталуын 
бақылаудың талаптары заңдастырылған. Заңға сəйкес, еңбек заңнамасының 
сақталуын бақылау мен қадағалау мемлекет тарапынан іске асырылады. 
Мемлекеттік бақылауды ҚР-ң Үкіметі, уəкілетті орган жəне оның аумақтық 
бөлімшелері жүзеге асырады.  

Еңбек қорғаудың нормалық құжаттарының бірі – еңбек 
қауіпсіздігінің стандарттары. (Кесте 26). 

Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі: 
• еңбек қауіпсіздігінің талаптарын белгілейді; 
• зиянды жəне қауіпті факторлардың мөлшерлері мен талаптарын 

белгілейді; 
• жабдықтарға, технологиялық үдерістерге, жұмысшылардың қорғану 

құралдарына қойылатын талаптарды белгілейді; 
• ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды 

белгілерді. 
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Кесте 26 -Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі құжаттары 
Құжаттардың 

шифры 
Құжаттардың аты 

0 Ұйымдастыру-əдістемелік стандарттар; 
1 Зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлардың мөлшері мен 

талаптарының стандарттары 
2 Өндіріс жабдықтарының қауіпсіздігіне қойылатын 

талаптардың стандарттары 
3 Өндірістік үдерістердің қауіпсіздігіне қойылатын 

талаптардың стандарттары 
4 Жұмысшылардың қорғану құралдарына қойылатын 

талаптардың стандарттары 
5 Ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігіне қойылатын 

талаптардың стандарттары 
 
Стандарттардың мемлекетік жүйесі төрт санатқа бөлінген: 
• Мемлекеттік (МемСТ) 
• Салалық (ССТ) 
• Аймақтық (АСТ) 
• Кəсіпорындық (КСТ) 
Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесінің құрылымы, мазмұны 

МемСТ 1,5 – 68 жəне МемСТ 12.0.001-82 бойынша орындалуы тиіс 
Ал еңбектің басқа стандарттары МемСТ 1.23-77 жəне арнайы 

əдістемелік нұсқауларға сай құрылған.  
Бұл құжаттарға сəйкес барлық стандарттар мен техникалық 

талаптардың «Қауіпсіздік талаптары» деген бөлімі болуы тиіс. 
Кіші кəсіпорындарда, акционерлік қоғамдарда, жауапкершілігі 

шектеулі серіктестерде, басқа да ауыл шаруашылығы мекемелерінде еңбек 
қауіпсіздігінің стандарттар жүйесін енгізуді əкімшілік белгілі бір жауапты 
адамға тапсырады. 

Ол осы жұмыс бойынша жоспар құрып, мекеме басшысына бекіттіреді.  
Жоспарда фермалардың, цехтардың, бөлімшелердің санитарлық 

техникалық жағдайын паспорттау, еңбек қорғаудың құралдарының тізімі 
жəне оларды əркез жарамды етіп ұстау мəселелері қаралады.  

Стандарттарды енгізу жұмыстарына мекеме басшысы мен бас инженер 
жалпы басшылық жасап отырады. 

ҚР Еңбек кодексінде белгіленген еңбек қорғаудың талаптары 
Жұмыс уақытының бірқалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауы 

тиіс.  
Қысқартылған жұмыс уақытының ұзақтығы мынадай мөлшерде 

белгіленеді: 
1) 16 жастан 18 жасқа дейінгі жұмысшылар мен қызметшілер үшін 

аптасына 36 сағат, 14 жастан 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер үшін аптасына 
24 сағат.  
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Кесте 26 -Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі құжаттары 
Құжаттардың 

шифры 
Құжаттардың аты 

0 Ұйымдастыру-əдістемелік стандарттар; 
1 Зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлардың мөлшері мен 
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Барлық еңбекшілерге жыл сайынғы демалыс жұмыс орны мен орташа 
табысы сақталып беріледі. Жыл сайынғы демалыстың ұзақтығы 24 күннен 
кем болмайды. 
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Ақы төленетін жыл сайынғы қосымша еңбек демалысы ауыр дене 
жұмыстары мен еңбек жағдайлары зиянды жəне қауіпті жұмыстарда істейтін 
қызметкерлерге беріледі. 

Қатарынан екі жыл бойы еңбек демалысын бермеуге тыйым салынады. 
Бірінші жылдың демалысы сол кəсіпорында толық бір жыл жұмыс 

істегеннен кейін, ал келесі жылдары өзінің қалаған уақытында беріледі.  
Отбасы жағдайларына жəне басқа дəлелді себептерге байланысты 

жұмысшыға бұйрықпен жалақысы сақталмайтын демалыс берілуі мүмкін. 
Əйелдер еңбегін қорғау: 
Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайы зиянды жұмыстарда, жерасты 

жұмыстарында, түнгі уақыттағы жұмыстарда əйелдердің еңбек етуіне шек 
қойылады; 

Жүкті əйелдерді жəне екі жасқа дейінгі баласы бар əйелдерді түнгі 
жұмыстарға, іссапарға жіберуге тыйым салынады; 

Жүкті болуына байланысты сылтаумен əйелдерді жұмысқа алудан бас 
тартуға жəне олардың жалақысын кемітуге, əкімшілік ұйғарымымен 
жұмыстан шығаруға тыйым салынады. [1] 

 
4.2.3. Өндірістік санитария 
 
Өндірістік санитария дегеніміз – еңбектің дұрыс гигиеналық 

жағдайын жасайтын, жұмыстың адам ағзасына зиянды əсерін жоятын, кəсіби 
сырқаттардың орын алуына жол бермейтін санитарлық-техникалық 
шаралардың жүйесі.  

Ондай шараларға мыналарды жатқызуға болады: 
1. Жұмыс орнында қажетті микроклиматтың қамтамасыз етілуі; 
2. Шаңның, будың жəне газдың ағзаға зиянды əсерін жою; 
3. Жұмыс орнында шу мен дірілдің мөлшерін азайту немесе жою; 
4. Жұмыс орнының тиісті жарықтылығын қамтамасыз ету; 
5. Радиоактивтік заттардан сауықтыру жұмыстарын жүргізу; 
6. Температурасы нормадан жоғары немесе төмен жұмыс орындарында 

еңбектің арнайы жағдайын жасау; 
7. Санитарлық-тұрмыстық бөлмелердің болуы жəне оның қажетті 

заттармен жабдықталуы; 
8. Еңбекшілерді арнайы киімдермен жəне жеке қорғану құралдарымен 

қамтамасыз ету; 
9. Өндіріске жаңа техниканы, технологияны енгізу жəне 

автоматтандыру 
Əрбір адам өндірісте өзінің гигиенасын да сақтай білуі тиіс. Жұмыс 

уақытының, тамақтанудың, демалудың, тазалық сақтаудың, өзін-өзі күте 
білудің, т.с.с жеке гигиеналық шаралардың дұрыс орындалуы, өндірісте 
зақымдану мен сырқаттануды болдармау шаралары. 

Өйткені, жеке гигиенаның бұзылуы тек қана сол адамның 
денсаулығына емес, басқа бірге жұмыс істейтін адамдардың денсаулығына 
зиян келтіруі, тіпті жұқпалы аурудың тарауына себеп болуы мүмкін. 
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Өндірістік зиянды факторларды үш топқа бөлуге болады: 
 Өндірістің жалпы жағдайынан туындайтын факторлар. Мысалы, 

жұмыс орнындағы өте жоғары немесе өте төмен температура, ауаның жоғары 
ылғалдылығы; 

 Технологиялық процеске байланысты факторлар. Мысалы, 
шаңдар, булар, газдар, діріл, шу, радиоактивті жарық; 

 Еңбек процесіне байланысты факторлар. Мысалы, жұмыс кезінде 
адамның бұлшық еттеріне күш түсетін, шаршататын факторлар, яғни дененің 
жүктелуі. 

Өндірістік зиянды факторлардың əрқайсысына белгіленген 
санитарлық нормалар 

1. Жылу (13°-28°). Ауаның температурасына қосымша жұмыс 
орнының əрбір м³ көлеміне сағатына 20 килокалориядан аспайтын жылу 
бөлінетін орындар еңбектің қалыпты (нормальная) жағдайы жасалған 
орындар деп аталса, 20 килокалориядан жоғары жылу бөлінетін орындар 
еңбектің ыстық (горячая) жағдайында жұмыс істелетін орындар болып 
есептеледі. Мұндай орындарда еңбекке ақы төлеу де, оларға жағдай жасау да 
жоғары болады. 

2. Ауаның ылғалдылығы. Жұмыс орнында ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығы 30-75 пайыз аралығында болуы тиіс.  

3. Ауаның қозғалу жылдамдығы 0,2-1,0 м/с аралығында болуы тиіс. 
4. Шаң. Ауаның құрамындағы кремний тотығы (SiO2) 70%-дан 

жоғары болған жерде шаңның мөлшері 1 мг/м³-ден аспауы керек, ал 
кремний тотығы (SiO2) 70%-дан кем жерде 2 мг/м³-ден аспауы тиіс. Ал 
ауаның құрамындағы кремний тотығы жоқ болса, 10 мг/м³-ге дейін шаң 
зиянсыз болып есептеледі.  

5. Бу мен газ. Бу мен газ, негізінен, минералды тыңайтқыштардан, 
жанар-жағармайлардан тарайды. Олардың мөлшері төмендегіден аспауы 
тиіс: 

 Аммиак    20 мг/м³ 
 Бензин    100 мг/м³ 
 Мышьяк    0,3 мг/м³ 
 Күкірт қышқылы  1,0 мг/м³ 
 Күкірт сутегі   10,0 мг/м³ 
6. Шу. Адамдардың қарапайым сөйлесуі 40 децибел мөлшерінде шу 

шығарады. Бұл норма болып есептеледі. Ал көшеде өтіп бара жатқан жүк 
автомашинасының 105-110 децибел шу шығарады. Адам 80 децибел шуды 
өте ауыр қабылдайды, ал 120 децибел шу адамның миын жарақаттайды. 
Ғалымдардың айтуынша, артық шу адам өмірін 3-тен 12 жылға дейін 
қысқартады, жас ағзаның өсуін 15-57% ға дейін тежейді.  

7. Діріл.  
Дірілдің амплитудасы 1,3 мм болса, жиілігі – 2 гц.  
Дірілдің амплитудасы 0,3 мм болса, жиілігі – 4 гц. 
Дірілдің амплитудасы 0,05 мм болса, жиілігі – 8 гц. 
Дірілдің амплитудасы 0,01 мм болса, жиілігі – 3 гц-тен аспауы тиіс. 
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Өндірістік шу мен діріл. Шу мен дірілдің көздері 
Шу дегеніміз – адамға жағымсыз əсер ететін кез келген дыбыс. 

Адамның дыбысты қабылдауы оның жиілігіне, екпініне жəне қысымына 
байланысты. 

Дыбыстың қысымы деп оның атмосфералық қысымнан жоғары 
айырмашылығын айтамыз. Дыбыстың қысымы паскальмен (Па) өлшенеді. 

Дыбыстың екпіні деп дыбыс толқыны арқылы белгілі бір ауданнан 
белгілі бір уақытта өткен энергияны айтамыз. Ол Вт/м²-пен өлшенеді. 

Дыбыстың жиілігі дегеніміз – оның бір секундтағы толқуының саны. 
Ол герцпен (гц) өлшенеді. Дыбыстың 1 секундтағы 1 толқуы 1 герцке тең. 

Өндірісте шудың шектелген мөлшері белгіленген. Жиілігі 40-100 дб 
шулар адамға зиянсыз. Ойлау арқылы жұмыс істелетін бөлмелерде шудың 
мөлшері 60дб-дан аспауы керек. 

Станоктарда шудың мөлшері – 80-100дб, пневмопрестерде – 120 дб, 
реактивті двигательдерде – 140-тан жоғары болады. 

Шудың деңгейін шу өлшегішпен (шумомер) өлшейді. 
Жалпы шудан қорғану үшін құлаққа киетін наушниктер 

пайдаланылады. Мысалы, механизаторлар мен жөндеушілерге берілетін 
ВЦНИИОТ-1 наушнигі жоғары жиіліктегі 110-120 дб шудан қорғай алады. 

Шудың деңгейін тұрақтандыру амалдары 
 Шудан қорғану үшін өндірісті автоматтандырып, оны қашықтықтан 

басқару.  
 Шулы заттарды бөлек бөлмеге орналастыру 
 Бөлмеге түрлі шу тұншықтырғыштарды орнату 
 Дыбыстан қорғанатын құралдар пайдалану 
 Машиналар мен механизмдерді жарамды күйде ұстау  
Діріл дегеніміз – машинаның немесе оның кез келген бөлшектерінің, 

сондай-ақ олар орналасқан жердің серіппелі толқуы. 
Дірілдің екпіні оның амплитудасы мен жиілігіне байланысты. 
Дірілдің деңгейі 16-20 Гц-тен асқанда дыбыс пайда болады, ал 

жылдамдығы 1 м/с болғанда денені ауыртады, жүйке жүйелері мен жүрек-
буын жүйелеріне əсер етеді. 

Дірілдің деңгейін түрлі виброметр, вибрографтармен (ВР-1) жəне шу 
мен діріл өлшегіштерімен (ИИВ-1) өлшенеді. 

Өндірістікжарықтандыру 
Адамның өмір сүруі үшін қажетті жағдайдың бірі – жарық. Жарықтың 

көзге əсер етуінен онда электромагниттік толқындар пайда болады. Сол 
толқындардың шамасына қарай оның адам ағзасына əсер етуі де түрліше 
болады. 

Жақсы жарық адамның көңіл күйін жақсартып, жүйке жүйесінің 
қызметін қалыптастырады, еңбек өнімділігінің артуына əсер етеді. Ал, егер 
жұмыс орнында жарық нашар болса, онда адам шаршағыш болады, жиі 
қателеседі, тіпті көзді нашарлатып, қайғылы оқиғаға ұшырауына себеп болуы 
мүмкін.  
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Өндірістік шу мен діріл. Шу мен дірілдің көздері 
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сондай-ақ олар орналасқан жердің серіппелі толқуы. 
Дірілдің екпіні оның амплитудасы мен жиілігіне байланысты. 
Дірілдің деңгейі 16-20 Гц-тен асқанда дыбыс пайда болады, ал 

жылдамдығы 1 м/с болғанда денені ауыртады, жүйке жүйелері мен жүрек-
буын жүйелеріне əсер етеді. 

Дірілдің деңгейін түрлі виброметр, вибрографтармен (ВР-1) жəне шу 
мен діріл өлшегіштерімен (ИИВ-1) өлшенеді. 

Өндірістікжарықтандыру 
Адамның өмір сүруі үшін қажетті жағдайдың бірі – жарық. Жарықтың 

көзге əсер етуінен онда электромагниттік толқындар пайда болады. Сол 
толқындардың шамасына қарай оның адам ағзасына əсер етуі де түрліше 
болады. 

Жақсы жарық адамның көңіл күйін жақсартып, жүйке жүйесінің 
қызметін қалыптастырады, еңбек өнімділігінің артуына əсер етеді. Ал, егер 
жұмыс орнында жарық нашар болса, онда адам шаршағыш болады, жиі 
қателеседі, тіпті көзді нашарлатып, қайғылы оқиғаға ұшырауына себеп болуы 
мүмкін.  

 
 

Өндірістік жарыққа төмендегідей талаптар қойылады: 
 Жұмыс орнының жарығы мен оның құрамы күннің жарығына жақын 

болуы тиіс; 
 Жарықтың деңгейі нормаға сай жұмыс жасауға жеткілікті дəрежеде 

болуы тиіс; 
 Жарық бірқалыпты жəне тұрақты болуы тиіс; 
 Жарықтың деңгейі шамадан тыс жоғары болса, жұмыс орнындағы 

заттарды жылтыратып, көзге кері əсер жасауы мүмкін. 
Өндірісті жарықтандыру екі түрлі жолмен атқарылады: 
 Табиғи 
 Жасанды 
Табиғи жарықтылық дегеніміз – күн сəулесінің немесе аспан 

күмбезінің түсіретін жарығы. Ол жарық жұмыс орнына жоғарыдан, 
қапталдан немесе аралас түсірілуі мүмкін. 

Табиғи жарық жеткіліксіз болған жағдайда жəне түн мезгілінде 
жасанды жарықтар пайдаланылады. Бұл жағдайда қызу лампалары немесе 
люминесцентті лампалар қолданылады. (Сур. 71-72) 

 

     
 

Сурет 71 – Өндірістік жұмыс орындарын жарықтандыру 
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Сурет 72 – Эвакуациялық жарықтар 
 

Санитарлық нормаға сəйкес ең жоғары жарық 5000 люкс (Iа тобы), ең 
төменгі жарықтылық 30 люкс (VIIIв тобы).  

Сырттағы жұмыстар үшін жарықтылығы 50-ден 2 люкске дейінгі 
аралықтағы қосымша бес топ (IX-XIII) енгізілген. [1] 

Жасанды жарықты 
пайдалану 

мақсатына қарай 
жарық келесідей 

бөлінеді: 

Эвакуациялық 

Сақшы 

Апаттық 

Жұмысшы 
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4.3. Өндірісте жазатайым оқиғаларды зерттеу 
 
4.3.1. Н-1 нысан бойынша жазатайым оқиғалардың есебін жүргізу 
 
Еңбек қызметiмен байланысты жазатайым оқиғалар мен қызметкерлер 

денсаулығының өзге де зақымдануларын тексеру жəне есепке алу ережесi 
1. Еңбек қызметiмен байланысты жазатайым оқиғалар мен 

қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тексеру жəне есепке 
алу ережесi жұмыс берушiмен еңбек қатынастарында тұратын қызметкерлер 
еңбек мiндеттерiн атқару процесiнде ұшыраған жазатайым оқиғаларды, 
кəсiби ауруларды, улану жəне өзге де денсаулыққа зақым келу оқиғаларын 
тексерудiң, ресiмдеудiң жəне тiркеудiң бiрыңғай тəртiбiн белгiлейдi.  

2. Ереженiң күшi, сондай-ақ мыналарға:  
1) кəсiби даярлық алып жүрген, сынақ мерзiмiн өтеп жүрген немесе 

жұмыс берушiде өзге де жолмен болашақ өндiрiстiк қызметке дайындалып 
жүрген адамдарға;  

2) олар кəсiби тəжiрибеден өту немесе жұмыс берушiнiң жұмысын 
орындау кезiнде бастауыш кəсiптiк, жоғары оқу орнынан кейiнгi кəсiби бiлiм 
беру бағдарламаларын iске асыратын оқу орындарында оқитын адамдарға;  

3) əскери қызметiн өтеумен байланысты емес жұмыстарды орындауға 
тартылған əскери қызметшiлерге;  

4) сот үкiмi бойынша еңбекке тартылатын адамдарға;  
5) əскерилендiрiлген авариялық-құтқару бөлiмдерiнiң, 

əскерилендiрiлген күзеттiң жеке құрамына, авариялардың, дүлей зiлзала 
салдарларын жою жөнiндегi, адамдардың өмiрi мен мүлкiн құтқару жөнiндегi 
ерiктi командалардың мүшелеріне қолданылады.  

3. Қызметкерлердiң, олардың еңбек қызметiмен байланысты жəне 
уақытша бiр жəне одан да көп күнге немесе тұрақты еңбекке 
жарамсыздығына не өлiмiне əкелiп соғатын, денсаулығына кез келген зақым 
келуi өндiрiстегi жазатайым оқиға ретiнде қаралады, ал оның мəн-жайы мен 
себептерi осы Ережеге сəйкес тексеріледi.  

4. Себептерiне қарай:  
1) жұмыс уақытының басталар алдында немесе соңынан жұмыс орнын, 

өндiрiстiк жабдықтарды, жеке қорғаныс құралдарын жəне т.б. əзiрлеу мен 
тəртiпке келтiру кезiнде;  

2) жұмыс уақыты iшiнде жұмыс орнында немесе iссапар уақытында не 
сол жерде болуы еңбек немесе жұмыс берушiнiң не жұмысты 
ұйымдастырушының тапсырмасымен байланысты өзге де мiндеттерiн 
атқарумен байланысты болған басқа жерде;  

3) қауiптi жəне зиянды өндiрiстiк факторлардың əсер етуi нəтижесiнде;  
4) жұмыс уақытында, iс-əрекетi қызмет көрсететiн объектiлер арасында 

жүрiп-тұрумен байланысты қызметкердiң жұмыс берушiнiң тапсырмасы 
бойынша жұмыс орнына бара жатқанда;  

5) жұмыс берушiнiң көлiгiнде;  



238 

6) жеке көлiгiнде, жұмыс берушiнiң оны қызмет сапарларында 
пайдалану құқығына жазбаша келiсiмi болса;  

7) жұмыс берушiнiң өкiмi бойынша өзiнiң немесе басқа ұйымның 
аумағында болу кезеңiндегi, сондай-ақ жұмыс берушiнiң мүлкiн қорғау 
немесе жұмыс берушiнiң мүддесiне өзiнiң жеке бастамашылығы бойынша 
өзге де əрекеттер жасау кезiнде;  

8) жұмыс орны немесе iссапар уақытында оның денесiне зақым 
келгенде не еңбек немесе қызмет мiндеттерiн атқару кезiнде қызметкердi 
қасақана өлтiрсе жəне осындай жағдайларда жарақаттары мен денсаулығына 
келтiрiлген өзге де зақымдар өндiрiстiк (кəсiби) ретiнде жiктеледi əрi 
ресiмделедi.  

Осы тiзбе түпкіліктi болып табылмайды жəне əрбiр нақты оқиға кезiнде 
оның өндiрiспен байланысын комиссия тергеу барысында анықтайды.  

Егер қызметкерге жазатайым оқиғаның нəтижесiнде мертiгу немесе 
жұмыс берушiнiң кiнəсiнен денсаулығына өзге де зақым келтiрiлсе, онда 
жұмыс берушi қызметкерге сақтандыру өтемақысының төлемi болмаса оған 
келтiрiлген зиянды Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық 
кесiмдерiнде көзделген тəртiппен жəне шарттармен өтеуге мiндеттi.  

5. Тергеу барысында ақиқатты анықталған мынадай жағдайларда:  
1) зардап шегушi өз бетiмен жұмыс берушiнiң мүддесiмен байланысты 

емес жұмысты орындау кезiнде;  
2) өзiнiң денсаулығына əдейi (қасақана) зиян келтiру нəтижесiнде 

немесе зардап шегушi қылмыс жасаған кезде (соттың үкiмiмен анықталған);  
3) өндiрiстiк факторлардың қауiптi жəне зиянды əсерiне қатыссыз 

зардап шегушiнiң денсаулығының кенет нашарлауы;  
4) жазатайым оқиғаға себепшi болған алкогольдiк мастық, күштi əсер 

ететiн уландырғыш жəне нашақорлық заттарды пайдалану жағдайы 
қызметкерлердiң өндiрiстегi жарақаттары мен өзге де зақымдары өндiрiстiк 
(кəсiптiк) ретiнде ресiмделмейдi.  

6. Комиссия жазатайым оқиғаны тексеру кезiнде жұмыс берушi оларға 
жүктелген функцияларды орындау жөнiндегi еңбек заңнамасының сақталуы 
үшiн мемлекеттiк бақылау органдарының өкiлдерiне қажеттi барлық 
жағдайларды қамтамасыз етедi. [3] 

 
4.3.2. Жазатайым жағдай кезінде əрекеттердің реті 
 
Жазатайым оқиғаларды тексерудiң тəртiбi   
1. Əрбiр жазатайым оқиға туралы зардап шегушi немесе куəгер жұмыс 

берушiге немесе жұмысты ұйымдастырушыға жедел хабарлауға мiндеттi.  
2. Жұмыс берушi немесе жұмысты ұйымдастырушы:  
1) зардап шегушiге алғашқы дəрiгерлiк көмектi ұйымдастыруға жəне 

оны денсаулық сақтау ұйымына жеткiзуге;  
2) тексеру басталғанға дейiн жұмыс орнындағы жағдайды, яғни 

жабдықтар мен механизмдердiң, сондай-ақ еңбек құралдарының жай-күйiн 
оқиға болған сəтiндегi күйде (егер бұл қызметкерлердiң өмiрi мен 
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6) жеке көлiгiнде, жұмыс берушiнiң оны қызмет сапарларында 
пайдалану құқығына жазбаша келiсiмi болса;  

7) жұмыс берушiнiң өкiмi бойынша өзiнiң немесе басқа ұйымның 
аумағында болу кезеңiндегi, сондай-ақ жұмыс берушiнiң мүлкiн қорғау 
немесе жұмыс берушiнiң мүддесiне өзiнiң жеке бастамашылығы бойынша 
өзге де əрекеттер жасау кезiнде;  

8) жұмыс орны немесе iссапар уақытында оның денесiне зақым 
келгенде не еңбек немесе қызмет мiндеттерiн атқару кезiнде қызметкердi 
қасақана өлтiрсе жəне осындай жағдайларда жарақаттары мен денсаулығына 
келтiрiлген өзге де зақымдар өндiрiстiк (кəсiби) ретiнде жiктеледi əрi 
ресiмделедi.  

Осы тiзбе түпкіліктi болып табылмайды жəне əрбiр нақты оқиға кезiнде 
оның өндiрiспен байланысын комиссия тергеу барысында анықтайды.  

Егер қызметкерге жазатайым оқиғаның нəтижесiнде мертiгу немесе 
жұмыс берушiнiң кiнəсiнен денсаулығына өзге де зақым келтiрiлсе, онда 
жұмыс берушi қызметкерге сақтандыру өтемақысының төлемi болмаса оған 
келтiрiлген зиянды Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық 
кесiмдерiнде көзделген тəртiппен жəне шарттармен өтеуге мiндеттi.  

5. Тергеу барысында ақиқатты анықталған мынадай жағдайларда:  
1) зардап шегушi өз бетiмен жұмыс берушiнiң мүддесiмен байланысты 

емес жұмысты орындау кезiнде;  
2) өзiнiң денсаулығына əдейi (қасақана) зиян келтiру нəтижесiнде 

немесе зардап шегушi қылмыс жасаған кезде (соттың үкiмiмен анықталған);  
3) өндiрiстiк факторлардың қауiптi жəне зиянды əсерiне қатыссыз 

зардап шегушiнiң денсаулығының кенет нашарлауы;  
4) жазатайым оқиғаға себепшi болған алкогольдiк мастық, күштi əсер 

ететiн уландырғыш жəне нашақорлық заттарды пайдалану жағдайы 
қызметкерлердiң өндiрiстегi жарақаттары мен өзге де зақымдары өндiрiстiк 
(кəсiптiк) ретiнде ресiмделмейдi.  

6. Комиссия жазатайым оқиғаны тексеру кезiнде жұмыс берушi оларға 
жүктелген функцияларды орындау жөнiндегi еңбек заңнамасының сақталуы 
үшiн мемлекеттiк бақылау органдарының өкiлдерiне қажеттi барлық 
жағдайларды қамтамасыз етедi. [3] 

 
4.3.2. Жазатайым жағдай кезінде əрекеттердің реті 
 
Жазатайым оқиғаларды тексерудiң тəртiбi   
1. Əрбiр жазатайым оқиға туралы зардап шегушi немесе куəгер жұмыс 

берушiге немесе жұмысты ұйымдастырушыға жедел хабарлауға мiндеттi.  
2. Жұмыс берушi немесе жұмысты ұйымдастырушы:  
1) зардап шегушiге алғашқы дəрiгерлiк көмектi ұйымдастыруға жəне 

оны денсаулық сақтау ұйымына жеткiзуге;  
2) тексеру басталғанға дейiн жұмыс орнындағы жағдайды, яғни 

жабдықтар мен механизмдердiң, сондай-ақ еңбек құралдарының жай-күйiн 
оқиға болған сəтiндегi күйде (егер бұл қызметкерлердiң өмiрi мен 

 

денсаулығына қауiп төндiрмейтiн болса, ал өндiрiс процесiнiң үздiксiздiгiн 
бұзу аварияға соқтырмаса) сақтауға жəне жазатайым оқиға орнын суретке 
түсiрiп алуға мiндеттi.  

3. Денсаулық сақтау ұйымдарының жауапты лауазымды адамдары 
жұмыс берушiлерге қызметкерлердiң өндiрiстегi жарақат алуы немесе 
денсаулығының өзге де зақымдарымен өтiнiш жасаған əрбiр жағдайы туралы, 
сондай-ақ қатты кəсiби ауру жағдайында (улану) - денсаулық сақтау iсi 
жөнiндегi уəкiлеттi органның мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық 
қызмет органдарына (бұдан əрі - Мемсанэпидқызмет) хабарландырып 
отыруы тиiс.  

4. Жұмыс берушi өндiрiстегi жазатайым оқиға немесе қызметкерлердiң 
денсаулығына келтiрілген өзге де зақымдар туралы (1-қосымша):  
      1) еңбек жөнiндегi уəкiлеттi мемлекеттiк органның аумақтық 
бөлiмшелерiне (бұдан əрi - аумақтық бөлiмше), сондай-ақ қауіпті өнеркəсіп 
объектілерінде болған жазатайым оқиғалар кезінде төтенше жағдайлар 
жөніндегі жергілікті органдарға; 

2) ұйым қызметкерлерiнiң өкiлдерiне (кəсiподақтар);  
3) сақтандыру ұйымымен тиiстi шарт бар болса, сақтандыру ұйымына;  
4) Мемсанэпидқызметтiң жергiлiктi органдарына кəсiби ауру немесе 

улану жағдайлары туралы дереу хабар бередi.  
Жазатайым оқиға болған жағдайда жұмыс берушi, сондай-ақ:  
1) жазатайым оқиға болған жергiлiктi жердегi құқық қорғау 

органдарына;  
2) өндiрiстiк жəне ведомстволық бақылау мен қадағалаудың құзыреттi 

органдарына дереу хабарлауға мiндеттi. 
5. Кəсiби немесе қатты кəсiби ауру (улану) жағдайы орын алса, 

комиссияның тексеруiне Мемсанэпидқызмет органының немесе Кəсiби 
патология орталығының өкiлдерi қатысады.  

Қатты кəсiби ауру (улану) жағдайларын жеке тексерудi 
Мемсанэпидқызмет органының немесе Кəсiби патология орталығының 
өкiлдерi жиырма төрт сағаттың iшiнде, ал созылмалы кəсiби ауру 
жағдайларын - хабар алынған сəттен бастап жетi күннiң iшiнде жүргiзедi.  

6. Комиссияның жұмысына жұмыс берушiмен немесе зардап 
шегушiмен тиiстi шарттық қатынасы бар сақтандыру ұйымының өкiлi 
қатысуға құқылы.  

7. Өндiрiстiк тапсырмаларды (қызметтiк немесе шарттық мiндеттерiн) 
орындау үшiн басқа ұйымға жiберiлген қызметкермен, оның iшiнде 
өндiрiстiк тəжiрибеден өтiп жүрген, жалпы бiлiм беру мектептерiнде, кəсiптiк 
мектептерде жəне жоғары оқу орындарында оқып жүрген адамдармен болған 
жазатайым оқиғаны тексерудi жұмыс берушінің жəне зардап шегушінің 
өкілетті өкілдерінің қатысуымен сол оқиға болған аумақтағы ұйымның 
басшысы құратын комиссия жүргiзедi. 

Басқа ұйымның аумағында орналасқан жəне жұмысты жүргізiп жатқан 
ұйымның қызметкерi ұшыраған жазатайым оқиғаны тексерудi жазатайым 
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оқиға болған аумақтағы ұйымның жауапты өкiлiнiң қатысуымен, оның 
жұмыс берушiсi жүргiзедi. 

8. Көлiк құралдары авариясының салдарынан болған жазатайым 
оқиғаларды тексеру көлiк инспекциясы органдарының тексеру материалдары 
негiзiнде жүргiзiледi.  

Көлiк инспекциясының органдары көлiк оқиғасы болған күннен бастап 
бес күн мерзiмде жазатайым оқиғаларды тексеру жөнiндегi комиссия 
төрағасының талабы бойынша оған қажеттi құжаттардың көшiрмесiн беруге 
мiндеттi.  

9. Жұмыс берушiге немесе жұмыстарды ұйымдастырушыға уақытылы 
хабарланбаған не олардың салдарынан еңбекке жарамсыздық бiрден пайда 
болмаған (ескiру мерзiмiне қарамастан) жазатайым оқиғалары зардап 
шегушiнiң, оның өкiлеттi өкiлiнiң арызы бойынша немесе мемлекеттiк 
инспектордың (бұдан əрi - меминспектор) нұсқамасымен арыз тiркелген, 
нұсқама алынған күннен бастап он күн iшiнде тексерiледi.  

10. Жазатайым оқиғаны тексерудi ұйымның басшысы оқиға болған 
сəттен бастап жиырма төрт сағат iшiнде құратын, құрамында:  

төраға - ұйымның (өндiрiстiк қызметтiң) басшысы немесе оның 
орынбасары;  

мүшелерi - ұйымның еңбектi қорғау қызметiнiң басшысы, 
қызметкерлердiң уəкiлеттi органының өкiлi немесе зардап шегушiнiң сенiмдi 
өкiлi (келiсiм бойынша) бар комиссия жүргiзедi.  

11. Мыналар:  
1) ауыр немесе өлiмге апарып соқтырған жазатайым оқиғалар;  
2) зардап шегушiлердiң жарақаттарының ауырлығына қарамастан, екi 

жəне одан да көп қызметкерлердiң бiр мезгiлде басынан кешкен топтық 
жазатайым оқиғалар;  

3) қантты кəсiби ауырудың топтық жағдайлары (уланулар) арнайы 
тексеруге жатады.  

12. Ауырлығы мен зардабына қарай жазатайым оқиғаны арнайы 
тексерудi еңбек жөнiндегi аумақтық уəкілеттi мемлекеттiк орган құратын, 
құрамында:  

төраға - мемлекеттiк еңбек инспекторы;  
мүшелерi - жұмыс берушi, қызметкерлердiң уəкiлеттi органының өкiлi 

немесе зардап шегушiнiң сенiмдi өкiлi бар комиссия он күн iшiнде жүргiзедi.  
Қауіпті өнеркəсіп объектілерінде болған жазатайым оқиғалар кезінде 

комиссия құрамына төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою 
жөніндегі мемлекеттік инспектор енгізіледі.  

Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде болған жазатайым 
оқиғалар кезінде төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою 
жөніндегі мемлекеттік инспектор арнайы тексеру жөніндегі комиссияның 
төрағасы болып тағайындалады. Мұндай жағдайда мемлекеттік еңбек 
инспекторы комиссия мүшесі болып табылады.  

13. Үш-бес адам қаза тапқан топтық жазатайым оқиғаларды тексерудi 
еңбек жөнiндегi уəкiлеттi мемлекеттiк орган құратын, ал бес адамнан көп 
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оқиға болған аумақтағы ұйымның жауапты өкiлiнiң қатысуымен, оның 
жұмыс берушiсi жүргiзедi. 

8. Көлiк құралдары авариясының салдарынан болған жазатайым 
оқиғаларды тексеру көлiк инспекциясы органдарының тексеру материалдары 
негiзiнде жүргiзiледi.  

Көлiк инспекциясының органдары көлiк оқиғасы болған күннен бастап 
бес күн мерзiмде жазатайым оқиғаларды тексеру жөнiндегi комиссия 
төрағасының талабы бойынша оған қажеттi құжаттардың көшiрмесiн беруге 
мiндеттi.  

9. Жұмыс берушiге немесе жұмыстарды ұйымдастырушыға уақытылы 
хабарланбаған не олардың салдарынан еңбекке жарамсыздық бiрден пайда 
болмаған (ескiру мерзiмiне қарамастан) жазатайым оқиғалары зардап 
шегушiнiң, оның өкiлеттi өкiлiнiң арызы бойынша немесе мемлекеттiк 
инспектордың (бұдан əрi - меминспектор) нұсқамасымен арыз тiркелген, 
нұсқама алынған күннен бастап он күн iшiнде тексерiледi.  

10. Жазатайым оқиғаны тексерудi ұйымның басшысы оқиға болған 
сəттен бастап жиырма төрт сағат iшiнде құратын, құрамында:  

төраға - ұйымның (өндiрiстiк қызметтiң) басшысы немесе оның 
орынбасары;  

мүшелерi - ұйымның еңбектi қорғау қызметiнiң басшысы, 
қызметкерлердiң уəкiлеттi органының өкiлi немесе зардап шегушiнiң сенiмдi 
өкiлi (келiсiм бойынша) бар комиссия жүргiзедi.  

11. Мыналар:  
1) ауыр немесе өлiмге апарып соқтырған жазатайым оқиғалар;  
2) зардап шегушiлердiң жарақаттарының ауырлығына қарамастан, екi 

жəне одан да көп қызметкерлердiң бiр мезгiлде басынан кешкен топтық 
жазатайым оқиғалар;  

3) қантты кəсiби ауырудың топтық жағдайлары (уланулар) арнайы 
тексеруге жатады.  

12. Ауырлығы мен зардабына қарай жазатайым оқиғаны арнайы 
тексерудi еңбек жөнiндегi аумақтық уəкілеттi мемлекеттiк орган құратын, 
құрамында:  

төраға - мемлекеттiк еңбек инспекторы;  
мүшелерi - жұмыс берушi, қызметкерлердiң уəкiлеттi органының өкiлi 

немесе зардап шегушiнiң сенiмдi өкiлi бар комиссия он күн iшiнде жүргiзедi.  
Қауіпті өнеркəсіп объектілерінде болған жазатайым оқиғалар кезінде 

комиссия құрамына төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою 
жөніндегі мемлекеттік инспектор енгізіледі.  

Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде болған жазатайым 
оқиғалар кезінде төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою 
жөніндегі мемлекеттік инспектор арнайы тексеру жөніндегі комиссияның 
төрағасы болып тағайындалады. Мұндай жағдайда мемлекеттік еңбек 
инспекторы комиссия мүшесі болып табылады.  

13. Үш-бес адам қаза тапқан топтық жазатайым оқиғаларды тексерудi 
еңбек жөнiндегi уəкiлеттi мемлекеттiк орган құратын, ал бес адамнан көп 

 

қаза тапса - Қазақстан Республикасының Yкiметi құратын комиссия 
жүргiзедi.  

14. Сарапшылық қорытындыны талап ететiн мəселелердi шешу үшiн 
арнайы тексеру жөнiндегi комиссияның төрағасы ұйымдардың мамандары, 
ғалымдар мен бақылау-қадағалау органдары қатарынан шағын сарапшылық 
комиссиялар құрады.  

15. Жарылыс, авария, қирау жəне ұйымдардың объектiлерiндегi басқа 
да жағдайлар кезiнде зардап шегушiнi (зардап шегушiлердi), хабарсыз кеткен 
адамды (хабарсыз кеткен адамдарды) одан əрi iздестiру заңнамада көзделген 
жағдайларды қоспағанда, авариялық-құтқару бөлiмшесiнiң басшысы мен 
маман-сарапшылар қорытындысының негiзiнде комиссиямен белгiленедi.  

16. Арнайы тексеру жөнiндегi комиссия төрағасының келiсiмiнсiз 
ресми тағайындалған арнайы комиссияның жұмыс күндерiнде қандай да 
болмасын бiреудiң немесе өзге комиссияның куəларға, өз көзiмен көрген 
адамдарға сауал қоюына, сондай-ақ осы жазатайым оқиғаны тексерудi 
қатарластыра жүргiзуiне үзiлдi-кесiлдi тыйым салынады. 

Жазатайым оқиғаларды ресiмдеу жəне тiркеу  
17. Қызметкердiң (қызметкерлердiң) кемiнде бiр күн еңбекке 

жарамдылығын жоғалтуына апарып соққан өндiрiспен байланысты əр 
жазатайым оқиға медициналық қорытындыға (кепiлдемеге) сəйкес 
өндiрiстегi жазатайым оқиға туралы немесе қызметкердiң денсаулығының 
өзге зақымдануы туралы Н-1 (2-қосымша) нысаны бойынша қажеттi 
данадағы (əр зақымданушыға бөлек) актiмен ресiмделедi.  

18. Белгiленген тəртiппен денсаулық сақтау ұйымы растаған кəсiптiк 
сырқаттану жəне улану жағдайлары да еңбекке жарамдылығын жоғалту 
болғанына немесе болмағанына қарамастан Н-1 нысаны бойынша 
ресiмделедi.  

19. Н-1 нысанындағы актiнi еңбектi қорғау қызметi мен ұйым 
бөлiмшесiнiң басшылары, сондай-ақ ұйым қызметкерлерiнiң өкiлдерi 
толтырып қол қояды, оны жұмыс берушi бекiтедi жəне ұйымның мөрiмен 
куəландырады. Кəсiби ауру (улану) жағдайларында Н-1 нысанындағы актiге 
Мемсанэпидқызмет органының немесе Кəсiби патология орталығының 
өкiлдерi қол қояды. Егер жұмыс берушi жеке тұлға болса онда Н-1 
нысанындағы актiнi жұмыс берушi толтырады жəне қолын қояды жəне 
нотариалды куəландырады.  

20. Əрбiр жазатайым оқиғаны тексеру аяқталғаннан кейiн, жұмыс 
берушi үш күннен кешiктiрмей зардап шегушiге немесе оның сенiмдi өкiлiне 
Ереженiң 23 жəне 24-тармақтарында аталған актiнi беруге мiндеттi. Бұдан 
басқа, Н-1 нысанындағы актiнiң бiр данасы жұмыс берушiде қалады, ал 
басқасы еңбек меминспекторына жiберiледi.  

Кəсiби ауру жəне улану жағдайында Н-1 нысанындағы актiнiң 
көшiрмесi, сондай-ақ Мемсанэпидқызмет органына берiледi.  

21. Тексерудiң нəтижесiмен келiспеген немесе Н-1 нысанындағы актi 
уақытылы ресiмделмеген жағдайда зардап шегушi, ұйым қызметкерлерiнiң 
өкiлi немесе өзге мүдделi адам жұмыс берушiге жазбаша өтiнiш беруге 
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құқылы, ол он күн мерзiмде өтiнiштi қарауға жəне iстiң мəнi бойынша шешiм 
қабылдауға мiндеттi.  

Қауіпті өнеркəсіп объектілерінде болған жазатайым оқиғалар кезіндегі 
тексеру барысында жұмыс беруші, қызметкер жəне мемлекеттік еңбек 
инспекторы не төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою 
жөніндегі мемлекеттік инспектор арасында тексеру, рəсімдеу жəне тіркеу 
мəселелері бойынша келіспеушіліктерді тиісті инспекцияның 
бағыныстылығына қарай бас мемлекеттік еңбек инспекторы немесе төтенше 
жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою жөніндегі бас мемлекеттік еңбек 
инспекторы қарайды не сот тəртібімен қаралады.  

Қазақстан Республикасы бас мемлекеттiк еңбек инспекторының 
өндiрiспен байланысты немесе өндiрiспен байланыссыз болған жазатайым 
оқиғаларды тексеру жəне олардың жiктемесi мəселелерi жөнiндегi шешiмi 
қорытынды түрiнде ресiмделедi. 

22. Ауыр немесе өлiммен аяқталған қызметкерлердiң топтық 
жазатайым оқиғалары мен топтық қатты кəсiби ауруларын (уланулар) 
тексеру арнаулы актiмен (3-қосымша) ресiмделедi.  

23. Жазатайым оқиға туралы Н-1 нысанындағы акт тексеру 
материалдарына сəйкес ресімделеді.  

24. Жазатайым оқиғаны тексеру комиссиясының бір мүшесі 
комиссияның (көпшіліктің) қорытындыларымен келіспеген жағдайда, ол 
өзінің дəлелді ерекше пікірін тексеру материалдарына енгізу үшін жазбаша 
түрде беруі тиіс. Ол арнаулы тексеру актісіне "қараңыз, ерекше пікір" деген 
ескертпемен қолын қояды.  

25. Егер мемлекеттік еңбек инспекторының пікірі комиссия мүшелері 
көпшілігінің пікірімен келіспесе, онда ол актіге "қорытындыны қара" деген 
ескертпемен қол қоюға міндетті. Ол өзінің дəлелді қорытындысын (4-
қосымша) тексеру материалдарына енгізеді.  

Қауіпті өнеркəсіп объектілерінде болған жазатайым оқиғалар кезінде 
төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою жөніндегі мемлекеттік 
инспектор жазатайым оқиғаға ықпал еткен себептер жөніндегі өзінің 
келіспеушілігін арнайы тексеру материалдарына қоса берілетін техникалық 
қорытынды түрінде ресімдейді. 

 26. Жазатайым оқиғаны арнайы тергеу материалдарында арнайы 
тексеру актісімен қатар, мыналар:  

1) Н-1 нысанындағы акті;  
2) зардап шегушінің еңбекті қорғау жөніндегі оқытудан жəне 

нұсқаулық беруден, сондай-ақ алдын ала жəне мерзімдік медициналық 
тексерулерден өткені туралы мəліметтер;  

3) сауалнамалар хаттамалары (5-қосымша) жəне уақиға куəгерлерінің, 
сондай-ақ жұмыс берушінің еңбекті қорғау ережелері мен нормалары 
талаптарын сақтау үшін жауапты лауазымды адамдарының түсіндірмелері;  

4) уақиға болған орынның жоспарлары, тəсімдері мен фотосуреттері;  
5) қауіпсіздік талаптарын, өндірістегі салауатты жəне қауіпсіз еңбек 

жағдайларын қамтамасыз етуге жауапты лауазымды адамдардың міндеттері 
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құқылы, ол он күн мерзiмде өтiнiштi қарауға жəне iстiң мəнi бойынша шешiм 
қабылдауға мiндеттi.  

Қауіпті өнеркəсіп объектілерінде болған жазатайым оқиғалар кезіндегі 
тексеру барысында жұмыс беруші, қызметкер жəне мемлекеттік еңбек 
инспекторы не төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою 
жөніндегі мемлекеттік инспектор арасында тексеру, рəсімдеу жəне тіркеу 
мəселелері бойынша келіспеушіліктерді тиісті инспекцияның 
бағыныстылығына қарай бас мемлекеттік еңбек инспекторы немесе төтенше 
жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою жөніндегі бас мемлекеттік еңбек 
инспекторы қарайды не сот тəртібімен қаралады.  

Қазақстан Республикасы бас мемлекеттiк еңбек инспекторының 
өндiрiспен байланысты немесе өндiрiспен байланыссыз болған жазатайым 
оқиғаларды тексеру жəне олардың жiктемесi мəселелерi жөнiндегi шешiмi 
қорытынды түрiнде ресiмделедi. 

22. Ауыр немесе өлiммен аяқталған қызметкерлердiң топтық 
жазатайым оқиғалары мен топтық қатты кəсiби ауруларын (уланулар) 
тексеру арнаулы актiмен (3-қосымша) ресiмделедi.  

23. Жазатайым оқиға туралы Н-1 нысанындағы акт тексеру 
материалдарына сəйкес ресімделеді.  

24. Жазатайым оқиғаны тексеру комиссиясының бір мүшесі 
комиссияның (көпшіліктің) қорытындыларымен келіспеген жағдайда, ол 
өзінің дəлелді ерекше пікірін тексеру материалдарына енгізу үшін жазбаша 
түрде беруі тиіс. Ол арнаулы тексеру актісіне "қараңыз, ерекше пікір" деген 
ескертпемен қолын қояды.  

25. Егер мемлекеттік еңбек инспекторының пікірі комиссия мүшелері 
көпшілігінің пікірімен келіспесе, онда ол актіге "қорытындыны қара" деген 
ескертпемен қол қоюға міндетті. Ол өзінің дəлелді қорытындысын (4-
қосымша) тексеру материалдарына енгізеді.  

Қауіпті өнеркəсіп объектілерінде болған жазатайым оқиғалар кезінде 
төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою жөніндегі мемлекеттік 
инспектор жазатайым оқиғаға ықпал еткен себептер жөніндегі өзінің 
келіспеушілігін арнайы тексеру материалдарына қоса берілетін техникалық 
қорытынды түрінде ресімдейді. 

 26. Жазатайым оқиғаны арнайы тергеу материалдарында арнайы 
тексеру актісімен қатар, мыналар:  

1) Н-1 нысанындағы акті;  
2) зардап шегушінің еңбекті қорғау жөніндегі оқытудан жəне 

нұсқаулық беруден, сондай-ақ алдын ала жəне мерзімдік медициналық 
тексерулерден өткені туралы мəліметтер;  

3) сауалнамалар хаттамалары (5-қосымша) жəне уақиға куəгерлерінің, 
сондай-ақ жұмыс берушінің еңбекті қорғау ережелері мен нормалары 
талаптарын сақтау үшін жауапты лауазымды адамдарының түсіндірмелері;  

4) уақиға болған орынның жоспарлары, тəсімдері мен фотосуреттері;  
5) қауіпсіздік талаптарын, өндірістегі салауатты жəне қауіпсіз еңбек 

жағдайларын қамтамасыз етуге жауапты лауазымды адамдардың міндеттері 
 

мен жауапкершілігін реттемелейтін нұсқаулықтардан, ережелерден, 
бұйрықтардан жəне басқа актілерден үзінді көшірмелер жəне т.б.;  

6) зардап шегуші денсаулығының зақымдалу сипаты мен ауырлығы 
(қайтыс болған себебі) туралы медициналық қорытынды;  

7) лабораториялық жəне басқа зерттеулердің, эксперименттердің, 
сараптамалардың, талдаулардың жəне т.б. нəтижелері;  

8) бар болса (бас) еңбек меминспекторының қорытындысы;  
9) жұмыс берушіге келтірілген материалдық зиян туралы мəліметтер;  
10) жұмыс берушiнiң зардап шегушiге (отбасының мүшелерiне) оның 

денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу жəне осы жағдайға жол берген кiнəлi 
лауазымды адамдарды жауапкершiлiкке тарту туралы бұйрығы;  

11) қоса берiлетiн құжаттардың тiзбесi болуы тиiс.  
27. Жұмыс беруші жазатайым оқиғаны арнайы тексеру актісінің 

материалдарын мемлекеттік еңбек инспекторына (2-қосымша), сондай-ақ 
қауіпті өнеркəсіп объектілерінде болған оқиғалар кезінде бір данасын 
төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою жөніндегі мемлекеттік 
инспекторға тапсырады.  

Мемлекеттiк еңбек инспекторы тексеру аяқталғаннан кейiн жетi күндiк 
мерзiмде арнайы тексеру актiсiнiң материалдарын заңнамаға сəйкес шешiм 
қабылдауға жəне қабылданған шешiм туралы жiберген тарапқа хабарлауға 
тиiстi жергiлiктi iшкi iстер органдарына жiбередi.  

Топтық жазатайым оқиғаны арнайы тексеру актісінің материалдары 
бір-бір данадан еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органға жəне қауіпті 
өнеркəсіп объектілерінде болған оқиғалар кезінде төтенше жағдайлардың 
алдын алу жəне оларды жою жөніндегі орталық атқарушы органға 
жіберіледі. 

28. Жазатайым оқиғаларды тексеру материалдары ұйымдарда қырық 
бес жыл бойы сақталады, ол таратылған жағдайда жазатайым оқиғаны 
тексеру материалдары мiндеттi түрде өзiнiң қызмет ететiн жерiндегi 
мемлекеттiк мұрағатқа өткiзiлуi тиiс.  

29. Жұмыс берушi əрбiр жазатайым оқиғаның тексеру нəтижелерiн 
қарайды жəне қызметкерлерге хабарлайды.  

Мұндай оқиғалардың алдын алу жөнiнде түпкiлiктi шаралар əзiрлеу 
мен қабылдау, зардап шегушiлерге (олардың отбасы мүшелерi мен басқа да 
мүдделi адамдарға) олардың денсаулығына келтiрілген зиянды өтеу жөнiнде 
заңнамада көзделген жеңiлдiктер мен өтемақыларды беру мəселелерiн 
объективтi шешу мақсатында тиiстi бұйрық шығарылады.  

30. Арнайы тексеру жөнiндегi комиссия ұсынған iс-шаралардың 
орындалуы туралы жұмыс берушi еңбек меминспекторына, сондай-ақ қауіпті 
өнеркəсіп объектілерінде болған оқиғалар кезінде төтенше жағдайлардың 
алдын алу жəне оларды жою жөніндегі мемлекеттік инспекторға жазбаша 
хабарлайды. [3] 
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4.3.3. Өндірістік жарақаттануды талдау əдістері 
 
Жазатайым оқиғалардың статистикасы жəне талдау  
1. Н-1 нысанындағы актiмен ресiмделген əрбiр жазатайым оқиға 

жазатайым оқиғалар мен өндiрiстегi өзге де денсаулық жарақаттарын тiркеу 
журналына жазылады жəне өндiрiстегi уақытша еңбекке жарамсыздық пен 
жарақат алу туралы статистикалық есепке енгiзiледi, оған жұмыс берушi 
қолын қояды жəне белгiленген тəртiппен статистика органдарына ұсынады.  

2. Жұмыс берушi Н-1 нысанындағы актiге сəйкес еңбек жөнiндегi 
орталық уəкiлеттi органның аумақтық органына тиiстi мерзiм iшiнде ұйымда 
болған жазатайым оқиғалардың өсу қарқынының үдемелi қорытындысын 
белгiленген нысанға сəйкес мəлiметтер беруге мiндеттi.  

3. Егер жазатайым оқиға салдарынан болған уақытша еңбекке 
жарамсыздық кезеңiнде зардап шегушi қайтыс болса, жұмыс берушi ол 
туралы еңбек меминспекторына хабарлауға жəне тиiстi кезеңдегi 
статистикалық есепке қажеттi өзгерiстер енгiзуге мiндеттi.  

4. Жұмыс берушiлер жыл сайын жазатайым оқиғалардың себептерiне 
жан-жақты талдаулар жүргiзуге, қажеттi шаралар қабылдауға жəне оның 
нəтижелерi туралы қызметкерлерге хабарлауға мiндеттi. 

5. Орталық жəне жергiлiктi атқарушы органдар өндiрiстiк жарақаттану 
себептерiн талдайды, жазатайым оқиғалардың алдын алу жөнiндегi жұмыс 
тəжiрибесiн зерттейдi жəне қорытындылайды, осы негiзде тиiстi ұсынымдар 
əзiрлейдi жəне оларды жұмыс берушiлерге, қызметкерлер мен олардың 
өкiлдерiне дүркiн-дүркiн хабар бередi.  

6. Аймақтар жəне республика бойынша жазатайым оқиғалар туралы 
статистикалық мəлiметтер жыл сайын жариялануға жатады.  

Қызметкерлердiң жұмысқа баратын немесе жұмыстан келетiн жолында 
ұшыраған жазатайым оқиғаларды тексеру жəне есепке алудың тəртiбi   

7. Жұмысқа баратын жəне жұмыстан келетiн жол бойында екi сағат 
iшiнде болған, кемiнде бiр күн еңбекке жарамдылығынан айрылуға душар 
еткен жазатайым оқиғалар тексеруге жатады. Бұл ретте қызметкердiң 
еңбекке жарамдылығын жоғалтуы өндiрiске байланыссыз болып саналады. 

8. Жазатайым оқиғаны тексерудi жұмыс берушiнiң өкiмiмен құрылған, 
құрамында жұмыс берушiнiң, қызметкерлердiң жəне кəсiподақтың өкiлдерi 
бар комиссия жазатайым оқиға фактiсi туралы хабар алған сəттен бастап үш 
тəулiк iшiнде жүзеге асырады.  

9. Тексеру нəтижесi бойынша Н-2 нысанындағы жұмысқа баратын 
немесе жұмыстан келетiн жолда ұшыраған жазатайым оқиғаларды зерттеп 
тексеру актiсi төрт данада жасалады, оған тексеру жүргiзген комиссия 
мүшелерi қол қояды, жұмыс берушi бекiтедi жəне мөрмен куəландырады.  

Н-2 нысанындағы актiнiң бiр данасы еңбекке жарамсыздық парағымен, 
екiншiсi - тексеру материалымен бiрге еңбектi қорғау қызметiнде сақталады, 
үшiншiсi - зардап шегушiнiң қолына берiледi, төртiншiсi - қызметкерлердiң 
өкiлдерiне жiберiледi. Н-2 нысанындағы акт арнайы журналда тiркеледi жəне 
бес жыл сақталады. 
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4.3.3. Өндірістік жарақаттануды талдау əдістері 
 
Жазатайым оқиғалардың статистикасы жəне талдау  
1. Н-1 нысанындағы актiмен ресiмделген əрбiр жазатайым оқиға 

жазатайым оқиғалар мен өндiрiстегi өзге де денсаулық жарақаттарын тiркеу 
журналына жазылады жəне өндiрiстегi уақытша еңбекке жарамсыздық пен 
жарақат алу туралы статистикалық есепке енгiзiледi, оған жұмыс берушi 
қолын қояды жəне белгiленген тəртiппен статистика органдарына ұсынады.  

2. Жұмыс берушi Н-1 нысанындағы актiге сəйкес еңбек жөнiндегi 
орталық уəкiлеттi органның аумақтық органына тиiстi мерзiм iшiнде ұйымда 
болған жазатайым оқиғалардың өсу қарқынының үдемелi қорытындысын 
белгiленген нысанға сəйкес мəлiметтер беруге мiндеттi.  

3. Егер жазатайым оқиға салдарынан болған уақытша еңбекке 
жарамсыздық кезеңiнде зардап шегушi қайтыс болса, жұмыс берушi ол 
туралы еңбек меминспекторына хабарлауға жəне тиiстi кезеңдегi 
статистикалық есепке қажеттi өзгерiстер енгiзуге мiндеттi.  

4. Жұмыс берушiлер жыл сайын жазатайым оқиғалардың себептерiне 
жан-жақты талдаулар жүргiзуге, қажеттi шаралар қабылдауға жəне оның 
нəтижелерi туралы қызметкерлерге хабарлауға мiндеттi. 

5. Орталық жəне жергiлiктi атқарушы органдар өндiрiстiк жарақаттану 
себептерiн талдайды, жазатайым оқиғалардың алдын алу жөнiндегi жұмыс 
тəжiрибесiн зерттейдi жəне қорытындылайды, осы негiзде тиiстi ұсынымдар 
əзiрлейдi жəне оларды жұмыс берушiлерге, қызметкерлер мен олардың 
өкiлдерiне дүркiн-дүркiн хабар бередi.  

6. Аймақтар жəне республика бойынша жазатайым оқиғалар туралы 
статистикалық мəлiметтер жыл сайын жариялануға жатады.  

Қызметкерлердiң жұмысқа баратын немесе жұмыстан келетiн жолында 
ұшыраған жазатайым оқиғаларды тексеру жəне есепке алудың тəртiбi   

7. Жұмысқа баратын жəне жұмыстан келетiн жол бойында екi сағат 
iшiнде болған, кемiнде бiр күн еңбекке жарамдылығынан айрылуға душар 
еткен жазатайым оқиғалар тексеруге жатады. Бұл ретте қызметкердiң 
еңбекке жарамдылығын жоғалтуы өндiрiске байланыссыз болып саналады. 

8. Жазатайым оқиғаны тексерудi жұмыс берушiнiң өкiмiмен құрылған, 
құрамында жұмыс берушiнiң, қызметкерлердiң жəне кəсiподақтың өкiлдерi 
бар комиссия жазатайым оқиға фактiсi туралы хабар алған сəттен бастап үш 
тəулiк iшiнде жүзеге асырады.  

9. Тексеру нəтижесi бойынша Н-2 нысанындағы жұмысқа баратын 
немесе жұмыстан келетiн жолда ұшыраған жазатайым оқиғаларды зерттеп 
тексеру актiсi төрт данада жасалады, оған тексеру жүргiзген комиссия 
мүшелерi қол қояды, жұмыс берушi бекiтедi жəне мөрмен куəландырады.  

Н-2 нысанындағы актiнiң бiр данасы еңбекке жарамсыздық парағымен, 
екiншiсi - тексеру материалымен бiрге еңбектi қорғау қызметiнде сақталады, 
үшiншiсi - зардап шегушiнiң қолына берiледi, төртiншiсi - қызметкерлердiң 
өкiлдерiне жiберiледi. Н-2 нысанындағы акт арнайы журналда тiркеледi жəне 
бес жыл сақталады. 

 

Қорытынды ережелер   
10. Қызметкерлердiң өндiрiстегi жазатайым оқиғалар мен 

денсаулығына өзге де зақым келушiлiктердің, (бұдан əрi - жазатайым 
оқиғалар) ақиқатты, толық, əдiл жəне уақытылы тексерiлуi, есепке алынуы 
мен тiркелуi үшiн зардап шегушілермен еңбек қатынасында тұратын (тұрған) 
жұмыс берушi жауап бередi.  

11. Жазатайым оқиғалардың дұрыс, уақтылы тексерілуін жəне есепке 
алынуын, сондай-ақ осы жағдайлардың пайда болу себептерін жою жөніндегі 
іс-шаралардың орындалуын бақылауды, бұрмалаушылықтар анықталған 
жағдайларда, анықталған бұрмалаушылықтарды жою туралы меншік 
нысанына қарамастан, барлық ұйымдар орындауы үшін міндетті нұсқамалар 
беретін мемлекеттік еңбек инспекторлары, сондай-ақ төтенше жағдайлардың 
алдын алу жəне оларды жою жөніндегі мемлекеттік инспекторлар өз құзыреті 
шеңберінде азаматтардың шағымдарын, өтініштерін, арыздарын тексеру 
жəне ұйымдарды зерттеу арқылы жүзеге асырады.  

Мемлекеттік еңбек инспекторларының немесе төтенше жағдайлардың 
алдын алу жəне оларды жою жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың 
əрекеттеріне заңнамада белгіленген тəртіппен шағым жасалуы мүмкін. 
Шағым жасау берілген нұсқамалардың орындалуын тоқтатпайды. 

12. Комиссияның еңбек меминспекторының қатысуынсыз жүргiзген 
тексеру актiсi материалдарында осы Ереже талаптарын немесе еңбек 
заңнамасын бұзушылық анықталған немесе жазатайым оқиғаны жасыру 
фактiсi анықталған жағдайда, еңбек меминспекторы қосымша тексеру 
тағайындауға немесе тиiсiнше қорытынды əзiрлеуге құқылы.  

13. Зардап шегушi, оның сенiмдi өкiлi немесе өзге де мүдделi адам 
жазатайым оқиғаны тексерудiң барлық материалдарымен танысуға жəне 
қажеттi көшiрмелердi жүзеге асыруға құқығы бар. Олардың жазатайым 
оқиғаны тексеру, ресімдеу немесе тіркеу мəселелері бойынша келіспеген 
жағдайда, бағыныстылық ретіне қарай еңбек жөніндегі аумақтық уəкілетті 
мемлекеттік органға немесе сотқа шағым беруге құқылы. [3] 
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1-қосымша 
 
Қызметкерлердің еңбек қызметімен байланысты жазатайым оқиғасы 

немесе денсаулығының өзге де зақымдануы жөніндегі 
 

Хабарлама 
 

1. Жазатайым оқиға ____________________________________ болды 
                              (жылы, айы, күні, уақыты) 

 
2. Ұйымның атауы, оның орналасқан жері жəне оқиға орны ______ 

__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
3. Зардап шегушінің (лердің) Т.А.Ə. кəсібі лауазымы нəтижесі 
 
1) ________________________  _____________  ______________ 

      2) ________________________  _____________  ______________ 
     

4. Жазатайым оқиғаның мəн-жайын қысқаша баяндау: 
_____________________________________________________________

_____ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
5. Тексеруді ұйымдастыру жөнінде қабылданған шаралар 
_____________________________________________________________

_____ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
6. Хабарлама жасалған күн ___________________________________ 
7. Хабарлаған _______________________________________________ 

                                                             (Т.А.Ə., лауазымы) 
 
8. Қабылдаған _______________________________________________ 

                                                             (Т.А.Ə., лауазымы) 
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1-қосымша 
 
Қызметкерлердің еңбек қызметімен байланысты жазатайым оқиғасы 

немесе денсаулығының өзге де зақымдануы жөніндегі 
 

Хабарлама 
 

1. Жазатайым оқиға ____________________________________ болды 
                              (жылы, айы, күні, уақыты) 

 
2. Ұйымның атауы, оның орналасқан жері жəне оқиға орны ______ 

__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
3. Зардап шегушінің (лердің) Т.А.Ə. кəсібі лауазымы нəтижесі 
 
1) ________________________  _____________  ______________ 

      2) ________________________  _____________  ______________ 
     

4. Жазатайым оқиғаның мəн-жайын қысқаша баяндау: 
_____________________________________________________________

_____ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
5. Тексеруді ұйымдастыру жөнінде қабылданған шаралар 
_____________________________________________________________

_____ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
6. Хабарлама жасалған күн ___________________________________ 
7. Хабарлаған _______________________________________________ 

                                                             (Т.А.Ə., лауазымы) 
 
8. Қабылдаған _______________________________________________ 

                                                             (Т.А.Ə., лауазымы) 
 

 
 

 

2-қосымша 
Н-1 нысаны 

      
Бекiтемiн: 
Жұмыс беруші _________   __________   

 (қолы)     (Т.Ə.А.) 
200__ ж. "__"_________ 
Мөрдiң орны 
 

Қызметкерлердің еңбек қызметiмен байланысты жазатайым оқиғасы 
немесе денсаулығының өзге де зақымдануы жөнiндегі 

N АКТ 
Кодтар 
1. Ұйымның толық атауы ("Қазақстан Республикасындағы еңбек 

туралы Заңының 9-бабының 1-тармағы): 
тiркеу нөмiрi _______________________________________________ 

___________________________________________________________ "____"  
1) ұйымның мекен-жайы: 
облысы, ауданы ______________________________________________ 
қаласы, көшесi, үйдiң N ______________________________ "____" 
2) меншiк нысаны ______________________________________ "____" 
(мемлекеттiк, жеке жəне т.б.) 
3) жазатайым оқиға болған жер _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(цехты, учаскенi, жолды, сондай-ақ жабдықты немесе машинаны көрсету) 

4) жазатайым оқиғаға əкеп соққан оқиғаның түрi ___________________ 
______________________________________________________ "____" 
2. Зардап шегушiнiң тегi, аты, əкесiнiң аты _______________ 

__________________________________________________________________ 
3. Жынысы: еркек, əйел (астын сызу)  "____" 
4. Жасы (толық жасының жылдарын көрсету) ________________ "____" 
5. Кəсiбi, лауазымы ______________________________________"____" 
6. Жұмыс істеп жүргенде жазатайым оқиғаға (кəсiби сырқат) душар 

болған кездегi осы кəсiбiндегi еңбек стажы 
 ___________________________________________ "____" 
7. Нұсқаулық беру жəне бiлiм тексерудi өткiзу күнi: 
1) кiрiспе ___________________________________________ 
2) бастапқы (қайталама) ______________________________ 
3) бiлiмiн тексеру ___________________________________ 
8. Медициналық тексеруден өткен күндерi: 
1) алдын ала _________________________________________ 
2) кезеңдiк __________________________________________ 
9. Жазатайым оқиғаның (кəсiби сырқаттың, уланудың) болған күнi мен 

уақыты ______________________________"_____" "_____" "______" 
           (жылы, айы, күнi, уақыты) 
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10. Болған оқиғаның түрi _________________________________ "____" 
11. Жұмыстың басталуынан бастап толық сағат саны _________ "____" 
12. Жазатайым оқиғаның (кəсiби сырқаттың, уланудың) мəн-жайы  

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

13. Себептерi: 
1) _____________________________________________________"____" 
2) _____________________________________________________"____" 

                (арнайы тексеру актiсiне сəйкес) 
14. Жазатайым оқиғаның куəгерлерi 
_____________________________________________________________

_____ 
                       (Т.А Ə., лауазымы) 

15. Зардап шегушiнiң жазатайым оқиға кезiндегi хал-жайы 
_____________________________________________________________

_____ 
       (медициналық-сот сараптамасы қорытындысына сəйкес) 

16. Жазатайым оқиғаның нəтижесi жəне диагнозы 
_____________________________________________________________

_____ 
(айығып кеттi, мүгедектiк, қайтыс болды) 

__________________________________________________________________ 
  (негiзгi жəне соңғы диагнозды көрсету) 

17. Жазатайым оқиғаның себептерiн жою жөнiндегi iс-шаралары 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

    (негiзгi 2-3 iс-шараны орындау мерзiмдерiмен қоса көрсету) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

18. Еңбек жəне еңбектi қорғау туралы заңнамаларды бұзуға жол берген 
адамдар __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(əр Т.А Ə. соңынан өздерi бұзған заңнамалық, нормативтiк құқықтық  
__________________________________________________________________  

     кесiмдердiң баптарын, параграфтарын, тармақтарын көрсету) 
19. Жұмыс берушi кiнəсiнiң дəрежесi _____________________________ 
20. Қызметкер кінəсінің дəрежесі    _____________________________ 
Актіні жасағандар: 
Ұйымның бас техникалық жетекшісі немесе еңбекті қорғау қызметінің 

маманы_______________________________________________ 
                          (қолы, Т.А.Ə., лауазымы) 
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10. Болған оқиғаның түрi _________________________________ "____" 
11. Жұмыстың басталуынан бастап толық сағат саны _________ "____" 
12. Жазатайым оқиғаның (кəсiби сырқаттың, уланудың) мəн-жайы  

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

13. Себептерi: 
1) _____________________________________________________"____" 
2) _____________________________________________________"____" 

                (арнайы тексеру актiсiне сəйкес) 
14. Жазатайым оқиғаның куəгерлерi 
_____________________________________________________________

_____ 
                       (Т.А Ə., лауазымы) 

15. Зардап шегушiнiң жазатайым оқиға кезiндегi хал-жайы 
_____________________________________________________________

_____ 
       (медициналық-сот сараптамасы қорытындысына сəйкес) 

16. Жазатайым оқиғаның нəтижесi жəне диагнозы 
_____________________________________________________________

_____ 
(айығып кеттi, мүгедектiк, қайтыс болды) 

__________________________________________________________________ 
  (негiзгi жəне соңғы диагнозды көрсету) 

17. Жазатайым оқиғаның себептерiн жою жөнiндегi iс-шаралары 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

    (негiзгi 2-3 iс-шараны орындау мерзiмдерiмен қоса көрсету) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

18. Еңбек жəне еңбектi қорғау туралы заңнамаларды бұзуға жол берген 
адамдар __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(əр Т.А Ə. соңынан өздерi бұзған заңнамалық, нормативтiк құқықтық  
__________________________________________________________________  

     кесiмдердiң баптарын, параграфтарын, тармақтарын көрсету) 
19. Жұмыс берушi кiнəсiнiң дəрежесi _____________________________ 
20. Қызметкер кінəсінің дəрежесі    _____________________________ 
Актіні жасағандар: 
Ұйымның бас техникалық жетекшісі немесе еңбекті қорғау қызметінің 

маманы_______________________________________________ 
                          (қолы, Т.А.Ə., лауазымы) 

 

Кəсіподақтың, еңбек ұжымының немесе зардап шегушінің уəкілетті 
адамы_________________________________________________ 
                          (қолы, Т.А.Ə., лауазымы) 

Жұмыстардың жетекшісі _____________________________________ 
                                                                    (қолы, Т.А.Ə., лауазымы) 

Мына адамдардың қатысуымен: 
Мемсанэпидқызмет өкілі ____________________________________ 

                                                                    (қолы, Т.А.Ə., лауазымы) 
Кəсіптік патология орталығының өкілі ______________________ 

                                                      (қолы, Т.А.Ə., лауазымы) 
__________________________________________________________________ 

 
 
Н-1 нысанындағы актiнi толтыруға түсiндiрмелер 
Акт республикалық жəне арнайы əзiрленген жiктемелерге, жалпы 

қабылданған (белгiленген) терминдерге сəйкес толтырылатын мəтiн жəне 
кодтар бөлiктерiнен тұрады (8-қосымша). Кодтауды жұмыс берушi жүргiзедi. 

1-тармақ. ШСМТ 1  бойынша кодталады. 
1-тармақтың 1) тармақшасы. Аумағы ƏАОБЖ бойынша кодталады. 
1-тармақтың 4) тармақшасы. Жазатайым оқиғаға əкеп соққан оқиғаның 

түрi қоса берілiп отырған жiктемеге сəйкес толтырылады жəне кодталады. 
3-тармақ. Жынысы кодталады: 1-еркек; 2-əйел. 
4-тармақ. Жазатайым оқиғаға душар болған сəтiндегi зардап шегушiнiң 

толық жасының саны көрсетiледi жəне кодталады. Мысалы: 35 жас 3 ай - 
"35". 

5-тармақ. Кəсiбi (лауазымы) КҚТРЖС бойынша кодталады. 
6-тармақ. Оқиға болған кездегi жұмысындағы еңбек стажының толық 

саны.  
Мысалы: 15 жыл 8 ай - "15". 
Егер стажы бiр жылдан кем болса, мəтiндiк бөлiгiнде айлардың 

(күндердiң) саны көрсетiледi, ал 00 болып кодталады. Мысалы: 9 ай 2 күн - 
"00". 

9-тармақ. Жылы соңғы екi санмен, ал айы, күнi мен уақыты олардың 
реттiк сандарымен кодталады. 

Мысалы, 2000 ж., 22 маусым 45 минут 11 сағат - "00" "22" "06" "11". 
10-тармақ: Қоса берiлiп отырған "Жазатайым оқиғаға жеткiзген 

оқиғаның түрi" жiктемесiне сəйкес кодталады. 
11-тармақ. Зардап шегушiнiң жұмысы (ауысымның) басталуынан 

жазатайым оқиға болған кезге дейiнгi толық сағаттар саны көрсетiледi жəне 
кодталады. 

13-тармақ. Қоса берiлiп отырған жiктемесiне сəйкес жазатайым 
оқиғаның екi себебiне дейiн (жазатайым оқиғаның себептерi) - негiзгi 
(бiрiншi болып кодталады) жəне жанамасы көрсетiледi жəне кодталады. 

14-тармақ. Жазатайым оқиғаның тiкелей куəгерлерiнiң тегi, аты, 
əкесiнiң аты көрсетiледi. 
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15-тармақ. Зардап шегушінің нақты жай-күйі, яғни алкогольді немесе 
есірткі масаң күйде болуы көрсетіледі. 

16-тармақ. Денсаулық сақтау ұйымының түпкілікті қорытындысы 
негізінде толтырылады. 

18-тармақ. Іс-əрекеті немесе іс-əрекетсіздігі жазатайым оқиғаға негізгі 
немесе жанама себеп болған адамдар (13-тармаққа сəйкес), еңбек туралы 
заңнаманың жəне еңбекті қорғау жөніндегі ережелердің бұзылуына жол 
берген адамдар көрсетіледі. 

19 жəне 20-тармақтар. Жұмыс беруші мен қызметкер кінəсінің 
дəрежесін комиссия пайызбен белгілейді. 
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15-тармақ. Зардап шегушінің нақты жай-күйі, яғни алкогольді немесе 
есірткі масаң күйде болуы көрсетіледі. 

16-тармақ. Денсаулық сақтау ұйымының түпкілікті қорытындысы 
негізінде толтырылады. 

18-тармақ. Іс-əрекеті немесе іс-əрекетсіздігі жазатайым оқиғаға негізгі 
немесе жанама себеп болған адамдар (13-тармаққа сəйкес), еңбек туралы 
заңнаманың жəне еңбекті қорғау жөніндегі ережелердің бұзылуына жол 
берген адамдар көрсетіледі. 

19 жəне 20-тармақтар. Жұмыс беруші мен қызметкер кінəсінің 
дəрежесін комиссия пайызбен белгілейді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-қосымша 
 

Қызметкер (лермен) 20 __ ж. "____"_________ ______ сағ. болған 
жазатайым оқиғаны арнайы тексерудің 

АКТІСІ 
_____________________________________________________________ 

   (Ұйымның атауы (ҚР "Еңбек туралы" Заңының 9-бабының 1-тармағы)  
               жəне зардап шегушінің (лердің) Т.А.Ə.) 

Төрағасы __________________________________________________ 
(Т.А.Ə., істеп жүрген лауазымы) 

жəне комиссия мүшелері 
__________________________________________ 
                            (Т.А.Ə., істеп жүрген лауазымы) 

_________________________________________________________________ 
құрамында, бұйрықпен ____________________________________________ 

                   
 (Еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органының 

                        атауы немесе ҚР Үкіметінің шешімі) 
тағайындалған комиссия 200 __ ж. "___"_________ бастап "___" _____ 

дейінгі кезеңде осы жазатайым оқиғаны арнайы тексеруді жүргізіп, осы 
актіні жасады. 

1. Зардап шегуші (лер) туралы мəліметтер: 
_____________________________________________________________ 
 

Тегі, 
аты, 
əкесіні
ң 
аты  
 

Туған 
жылы 
 

Кəсібі, 
лауазы
мы 
 

Кəсібі 
бойын
ша 
еңбек  
стажы 

Нұсқамалардың 
күндері: кіріспе, 
қайталама, 
білімін 
тексеру 
 

Зардап шегушінің 
қамқорлығындағы 
отбасы мүшелері 
туралы мəліметтер 

      
 
2. Кəсіпорынның, учаскенің, жұмыс орнының сипаттамасы 
Жазатайым оқиға болған өндірістік объектіні, орынды қысқаша 

сипаттап, зардап шегушіге қандай қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлар 
əсер етуі мүмкін екендігін көрсету керек.  

Егер жазатайым оқиға объектідегі аварияның салдарынан болса, актіге 
мыналар қосымша енгізіледі:  

өндірістік объектілер мен көтерме құрылыстардың сипаттамасы - 
объектінің атауы мен үлгісі, оның негізгі өлшемдерi, зауыттағы нөмiрi, жасап 
шығарушы зауыт, жасалған жəне орнатылған жылы, соңғы куəландырылған 
жəне тексерiлген күнi, сондай-ақ тағайындалған куəландыру мерзiмi;  

аварияның санаты мен сипаты туралы деректер;  
өнiмнiң ысырабы (заттай түрде жəне теңгемен) туралы, авария 

келтiрген залал туралы деректер (теңгемен).  
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3. Жазатайым оқиғаның мəн-жайлары 
Жазатайым оқиға алдында болған жағдай, еңбек процесi қалай 

жүргiзiлiп жатты, бұл процеске кiм басшылық жасағанын, зардап шегушiнiң 
(лердiң) жəне жазатайым оқиғаға байланысты басқа да адамдардың iс-
əрекетiн сипаттау, оқиғаларды ретiмен көрсету қажет.  

Жарақаттанудың себепкерi болған қауiптi (зиянды) өндiрiстiк 
факторды, машинаны, құралды немесе жабдықты атау. 

4. Жазатайым оқиғаның себептерi  
Жазатайым оқиғаның негiзгi техникалық жəне ұйымдастыру себептерiн 

атап көрсету қажет, еңбек туралы заңнаманың, қызметтiк нұсқаулықтардың, 
еңбектi қорғау жөнiндегi ережелердiң, жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу 
жөнiндегi нормалардың жəне нұсқаулықтардың нақты қандай талаптары 
сақталмағанын көрсету (тиiстi баптарға, параграфтарға, тармақтарға сiлтеме 
жасау), сондай-ақ қандай мемлекеттiк стандарттардың бұзылғанын, қандай 
қауiптi жəне зиянды өндiрiстiк факторлар белгiленген нормалар мен 
деңгейлерден асып кеткенiн көрсету керек. 

5. Жазатайым оқиғалардың себептерiн жою жөнiндегi комиссия 
ұсынған iс-шаралар 

Жазатайым оқиғалардың себептерiн жою бойынша iс-шаралар 
жазатайым оқиғалардың себептерiн жою жөнiндегi шаралар мен осындай 
оқиға қайталануының алдын алудан тұрады. 

Олар қоса берiлiп отырған нысан бойынша кесте түрiнде берілуi 
мүмкiн: 

_____________________________________________________________ 
 
Іс-шаралар Орындалу мерзімі Орындаушы 

   

 
6. Жазатайым оқиғаның өндiрiспен байланысы туралы жəне еңбек 

заңнамасының бұзылуына жол берген адамдар туралы комиссияның 
қорытындысы 

Бұл бөлiмде комиссияның қорытындылары тiркеледi: 
1) осы жазатайым оқиғаның өндiрiспен байланысы туралы жəне Н-1 

нысаны бойынша актiнi жасау қажеттiлiгi туралы; 
2) жазатайым оқиға себептерiн ескере отырып, зардап шегушi 

қызметкер мен жұмыс берушi кiнəсiнiң дəрежесi туралы; 
3) iс-əрекеттерi немесе iс-əрекетсiздiгi жазатайым оқиғаға əкеп соққан 

жауапты адамдар сақтамаған жəне белгiленген тəртiппен бекiтiлген заңи 
жəне нормативтiк құқықтық кесiмдердiң баптарын, параграфтарын, 
тармақтарын көрсете отырып, олардың Т.А.Ə., лауазымы, кəсiптерi; 

4) комиссия мүшелерiнiң қолданылып жүрген заңнамаға сəйкес, 
олардың əлеуметтiк қорғалуға заңды құқықтары түсiндiрiлген, зардап 
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3. Жазатайым оқиғаның мəн-жайлары 
Жазатайым оқиға алдында болған жағдай, еңбек процесi қалай 

жүргiзiлiп жатты, бұл процеске кiм басшылық жасағанын, зардап шегушiнiң 
(лердiң) жəне жазатайым оқиғаға байланысты басқа да адамдардың iс-
əрекетiн сипаттау, оқиғаларды ретiмен көрсету қажет.  

Жарақаттанудың себепкерi болған қауiптi (зиянды) өндiрiстiк 
факторды, машинаны, құралды немесе жабдықты атау. 

4. Жазатайым оқиғаның себептерi  
Жазатайым оқиғаның негiзгi техникалық жəне ұйымдастыру себептерiн 

атап көрсету қажет, еңбек туралы заңнаманың, қызметтiк нұсқаулықтардың, 
еңбектi қорғау жөнiндегi ережелердiң, жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу 
жөнiндегi нормалардың жəне нұсқаулықтардың нақты қандай талаптары 
сақталмағанын көрсету (тиiстi баптарға, параграфтарға, тармақтарға сiлтеме 
жасау), сондай-ақ қандай мемлекеттiк стандарттардың бұзылғанын, қандай 
қауiптi жəне зиянды өндiрiстiк факторлар белгiленген нормалар мен 
деңгейлерден асып кеткенiн көрсету керек. 

5. Жазатайым оқиғалардың себептерiн жою жөнiндегi комиссия 
ұсынған iс-шаралар 

Жазатайым оқиғалардың себептерiн жою бойынша iс-шаралар 
жазатайым оқиғалардың себептерiн жою жөнiндегi шаралар мен осындай 
оқиға қайталануының алдын алудан тұрады. 

Олар қоса берiлiп отырған нысан бойынша кесте түрiнде берілуi 
мүмкiн: 

_____________________________________________________________ 
 
Іс-шаралар Орындалу мерзімі Орындаушы 

   

 
6. Жазатайым оқиғаның өндiрiспен байланысы туралы жəне еңбек 

заңнамасының бұзылуына жол берген адамдар туралы комиссияның 
қорытындысы 

Бұл бөлiмде комиссияның қорытындылары тiркеледi: 
1) осы жазатайым оқиғаның өндiрiспен байланысы туралы жəне Н-1 

нысаны бойынша актiнi жасау қажеттiлiгi туралы; 
2) жазатайым оқиға себептерiн ескере отырып, зардап шегушi 

қызметкер мен жұмыс берушi кiнəсiнiң дəрежесi туралы; 
3) iс-əрекеттерi немесе iс-əрекетсiздiгi жазатайым оқиғаға əкеп соққан 

жауапты адамдар сақтамаған жəне белгiленген тəртiппен бекiтiлген заңи 
жəне нормативтiк құқықтық кесiмдердiң баптарын, параграфтарын, 
тармақтарын көрсете отырып, олардың Т.А.Ə., лауазымы, кəсiптерi; 

4) комиссия мүшелерiнiң қолданылып жүрген заңнамаға сəйкес, 
олардың əлеуметтiк қорғалуға заңды құқықтары түсiндiрiлген, зардап 

 

шегушiлермен немесе олардың отбасы мүшелерiмен кездескендiгi туралы 
мəлiметтер. 

Арнайы тексеру актiсiнiң қорытынды бөлiгiнде қоса берiлiп отырған 
материалдардың тiзбесi берiледi. 

Комиссия төрағасы _________________________________________ 
                                 (қолы, Т.А Ə., күнi) 

      Комиссия мүшелерi _________________________________________ 
                                 (қолы, Т.А.Ə., күнi) 
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4-қосымша 
 

Мемлекеттiк еңбек инспекторының (арнайы тексеру жөнiндегi 
комиссия төрағасының) қорытындысы 

_____________________________________________________________
_____ 

             (зардап шегушiлердiң тегi, аты, əкесiнiң аты) 
__________________________________________________________________ 

       (лауазымы немесе кəсiбi, кəсiпорынның, жоғары тұрған 
__________________________________________________________________ 

              шаруашылық органның, министрлiктiң атауы) 
      "___" _________ сағ.   мин.   болған жазатайым оқиға бойынша 

__________________________________________________________________ 
 
Комиссия жəне өзiм 20___  ж. "___"_________________ бастап 

жүргiзiлген арнайы тексеру материалдары негiзiнде ...... тұжырымға келдiм. 
Бұдан əрi мемлекеттiк еңбек инспекторы (арнайы тексеру жөнiндегi 

комиссияның төрағасы) арнайы тексерудi жүргiзген комиссияның қандай 
қорытындысымен келiспейтiндiгiне негiздеме келтiруi қажет. Өзiнiң 
қорытындысында ол: 

- комиссия сұрау салмаған немесе өздерiнiң алғашқы айғақтамаларын 
өзгертудi шешкен жазатайым оқиға куəгерлерiнен қосымша алынған 
түсiндiрмелерiне;  

- зардап шегушi алған зақымдардың сипаты, оның қайтыс болу 
себептерi туралы медициналық қорытындыға;  

- жазатайым оқиғаға əкеп соққан жағдайдың қалыптасуына əкеп соққан 
еңбектi қорғау жөнiндегi талаптары сақталмаған нормативтiк құжаттарға;  

- басқа да сараптау комиссияларының қорытындысына;  
- осы жазатайым оқиғаға қатысы бар өзге де құжаттарға сiлтеме жасауы 

тиiс.  
Негiзделгеннен кейiн, мемлекеттiк еңбек инспекторы (арнайы тексеру 

жөнiндегi комиссияның төрағасы) осы жазатайым оқиғаға қатысты қосымша 
мəлiметтер (құжаттар) ескерiлмей баяндалды деп санаған, арнайы тексеру 
актiсiнiң, сол бөлiмiн (бөлiмдерiн) тұжырымдауы тиiс. 

Қорытынды тиiстi орындарға жiберiледi. 
Мемлекеттiк еңбек инспекторының (арнайы тексеру жөнiндегi 

комиссия төрағасының) қорытындысын жасау Н-1 нысаны бойынша актiнi 
қайта жасау жөнiндегi жұмыс берушiге қойылатын талапқа қатысты болған 
жағдайларда, қорытынды осы актiнiң мазмұнын жазатайым оқиғаны 
қосымша тексеруде анықталған мəлiметтерге сəйкес келтiру туралы талаппен 
аяқталуы тиiс. 
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4-қосымша 
 

Мемлекеттiк еңбек инспекторының (арнайы тексеру жөнiндегi 
комиссия төрағасының) қорытындысы 

_____________________________________________________________
_____ 

             (зардап шегушiлердiң тегi, аты, əкесiнiң аты) 
__________________________________________________________________ 

       (лауазымы немесе кəсiбi, кəсiпорынның, жоғары тұрған 
__________________________________________________________________ 

              шаруашылық органның, министрлiктiң атауы) 
      "___" _________ сағ.   мин.   болған жазатайым оқиға бойынша 

__________________________________________________________________ 
 
Комиссия жəне өзiм 20___  ж. "___"_________________ бастап 

жүргiзiлген арнайы тексеру материалдары негiзiнде ...... тұжырымға келдiм. 
Бұдан əрi мемлекеттiк еңбек инспекторы (арнайы тексеру жөнiндегi 

комиссияның төрағасы) арнайы тексерудi жүргiзген комиссияның қандай 
қорытындысымен келiспейтiндiгiне негiздеме келтiруi қажет. Өзiнiң 
қорытындысында ол: 

- комиссия сұрау салмаған немесе өздерiнiң алғашқы айғақтамаларын 
өзгертудi шешкен жазатайым оқиға куəгерлерiнен қосымша алынған 
түсiндiрмелерiне;  

- зардап шегушi алған зақымдардың сипаты, оның қайтыс болу 
себептерi туралы медициналық қорытындыға;  

- жазатайым оқиғаға əкеп соққан жағдайдың қалыптасуына əкеп соққан 
еңбектi қорғау жөнiндегi талаптары сақталмаған нормативтiк құжаттарға;  

- басқа да сараптау комиссияларының қорытындысына;  
- осы жазатайым оқиғаға қатысы бар өзге де құжаттарға сiлтеме жасауы 

тиiс.  
Негiзделгеннен кейiн, мемлекеттiк еңбек инспекторы (арнайы тексеру 

жөнiндегi комиссияның төрағасы) осы жазатайым оқиғаға қатысты қосымша 
мəлiметтер (құжаттар) ескерiлмей баяндалды деп санаған, арнайы тексеру 
актiсiнiң, сол бөлiмiн (бөлiмдерiн) тұжырымдауы тиiс. 

Қорытынды тиiстi орындарға жiберiледi. 
Мемлекеттiк еңбек инспекторының (арнайы тексеру жөнiндегi 

комиссия төрағасының) қорытындысын жасау Н-1 нысаны бойынша актiнi 
қайта жасау жөнiндегi жұмыс берушiге қойылатын талапқа қатысты болған 
жағдайларда, қорытынды осы актiнiң мазмұнын жазатайым оқиғаны 
қосымша тексеруде анықталған мəлiметтерге сəйкес келтiру туралы талаппен 
аяқталуы тиiс. 

 
 

 

5-қосымша 
 

20 __ жылғы "___" ________ "___" сағ. "___" мин. 
__________________________________________________________________ 

 (ұйым объект. атауы)   (зардап шегушінің Т.А.Ə. жəне мамандығы) 
болған жазатайым оқиға куəгерлерін жəне соған қатысы бар адамдарға сұрау 

салудың 
Хаттамасы 

       
Тегі _____________ Аты ____________ Əкесінің аты ___________ 
Туған жылы ________________________ Білімі _________________ 
Лауазымы _________________________ Еңбек стажы _____________ 

                                                (осы кəсібі бойынша) 
Үйінің мекен-жайы __________________________________________ 
Сұрақ: _____________________________________________________ 
Жауап: _____________________________________________________ 
Сұрау 200 __ жылғы "___"________ жүргізілді 

 
(Меминспектор немесе Комиссия мүшелерінің немесе 

      ұйым мөрінің орны) сұрау салу жүргізген адамның (дардың) Т.А.Ə., қолы 
                                   1. _____________________________ 
                                   2. _____________________________ 
                                   3. _____________________________ 
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4.3.4. Алғашқы медициналық көмек 
 
Өндірісте зардап шеккендерге алғашқы көмек – жазатайым оқиға 

болған немесе тосыннан ауырған кезде оқиға орнында зардап шеккен 
адамның өзі (өзіндік көмек) немесе жақын маңда болған басқа адам 
жүргізетін адам өмірін сақтап қалу жəне шиеленістің алдын алу бойынша 
қарапайым жедел іс-шаралар кешені.  

Ұйымдастыру жəне жоспарлау 
Алғашқы көмек көрсету шараларын бөлек жоспарлауға келмейді. 

Мұндай іс-шараларды ұйымдастыру кешенді түрде қамтуды талап етеді, оған 
адамдар, жабдықтар, жабдықтау жəне техникалық қамтамасыз ету 
қызметтері, зардап шеккендерді тасымалдауды қамтамасыз ететін қорғаныс 
жүйелері мен механизмдер, сондай-ақ оқиға орнынан зардап шекпеген 
адамдар қатыстырылуы тиіс. Алғашқы көмек жұмыс берушілер, денсаулық 
сақтау жəне еңбек қауіпсіздігі техникасы қызметтері, еңбектің 
ұйымдастырылуын бақылау бөлімі, кəсіпорын басшылары жəне тиісті 
үкіметтік емес ұйымдар тығыз өзара əрекет еткен жағдайларда көрсетілуі 
тиіс. Алғашқы көмекті ұйымдастыруға жұмыскерлердің өзін тарту маңызды 
рөл атқарады: көбінесе алуан түрлі жазатайым оқиғалардың туындауына дəл 
сол жұмыскерлердің өзі себеп болуы ықтимал. 

Əрбір нақты жағдайда алғашқы көмек көрсету бойынша медициналық 
қамтамасыз етудің сипатына қарамастан, күтпеген оқиғалар туындаған 
кездегі қажетті əрекеттердің реті алдын ала айқындалуы тиіс. Бұл ретте бар 
жəне ықтимал, кездейсоқ жəне кездейсоқ емес қауіп-қатерлерді, сондай-ақ 
жедел əрі лайықты көмектің қолжетімді болуын мұқият ескерген жөн. 
Жағдайдың əртүрлілігі кəсіпорынның көлемі мен оның орналасқан жеріне 
(қала немесе ауылдық жер), сол сияқты мемлекеттегі денсаулық сақтау 
жүйесінің жəне еңбек заңнамасының даму деңгейіне байланысты. 

Алғашқы көмек көрсету іс-шараларын ұйымдастырған кезде бірнеше 
негізгі көрсеткішті ескеру қажет: 

- жұмыс сипаты жəне кəсіптік қауіп-қатер деңгейі; 
- ықтимал қауіптер; 
- кəсіпорынның көлемі жəне оның орналасқан жері; 
- кəсіпорынның басқа сипаттамалары (мысалы, конфигурациясы); 
- басқа да денсаулық сақтау қызметтерінің қолжетімділігі. 
Жұмыс сипаты жəне кəсіптік қауіп-қатер деңгейі 
Жарақаттану ықтималдығы кəсіпорынның жəне кəсіптің түріне тығыз 

байланысты. Тіпті бір кəсіпорынның, мысалы, металл құрастырылымдарын 
дайындайтын зауыттың шегінде жұмысшылар олардың металл табақтарды 
тасымалдаумен жəне кесумен (көбінесе кесу жағдайларына əкеледі), 
пісірумен (күюі жəне электр тоғымен зақымдануы ықтимал), құрастыру 
жұмыстарымен немесе металл жабындар төсеумен (улануы жəне терісі 
зақымдануы ықтимал) айналысатынына не айналыспайтынына байланысты 
түрлі кəсіптік қауіп-қатерлерге ұшырайды. Кəсіптік қауіп-қатердің 
əртүрлілігі көптеген басқа факторларға да, мысалы, жабдықтың 
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құрылымына, пайдаланылу ұзақтығына жəне техникалық қызмет көрсету 
деңгейіне, қауіпсіздік техникасы қағидаларының сақталуына жəне олардың 
орындалуын ұдайы бақылауға байланысты. 

Алғашқы көмек көрсету мəселелері жөніндегі заңнамалық актілердің 
көпшілігінде қызмет немесе кəсіптік қауіп-қатер түрінің алғашқы көмек 
шараларын ұйымдастыруға ықпалы толығымен көрсетілген. Алғашқы көмек 
көрсетуге қажетті жабдықтар мен құралдар, сондай-ақ алғашқы көмек 
көрсететін қызметкерлердің дайындық деңгейі мен саны қызметтің жəне 
кəсіптік қауіп-қатердің түріне байланысты түрленіп отыруы мүмкін. 
Алғашқы көмек көрсету іс-шараларын жоспарлаған кезде жəне оларға 
қойылатын талаптар деңгейін айқындаған кезде түрлі елдерде қызмет 
түрлерін жəне кəсіптік қауіп-қатерлерді жіктеудің түрлі үлгілері 
пайдаланылады. Кейбір жағдайларда кəсіптер олармен байланысты ықтимал 
қауіп-қатердің деңгейіне байланысты топтастырылады: 

- мысалы, офистердегі немесе дүкендердегі аз қауіп-қатер; 
- мысалы, қоймалардағы, фермалардағы, кейбір фабрикалар мен жұмыс 

алаңдарындағы жоғары қауіп-қатер; 
- өзгеше не əдеттегіден тыс қауіп-қатерлер, мысалы, болат құятын 

өнеркəсіптегі (əсіресе пештердің жанында жұмыс істеген кездегі), түсті 
металдарды кокстаған, балқытқан жəне өңдеген кездегі, сондай-ақ тағалаған 
жəне құйған кездегі; кеме жасаудағы; тас қашау орындарындағы, 
кеніштердегі, шахталардағы жұмыстар кезінде жəне басқа да жерасты 
жұмыстарындағы; сығымдалған ауамен жұмыс істеген кездегі жəне суға 
сүңгу жұмыстары кезіндегі; құрылыстағы, ағаш дайындаудағы жəне ағаш 
өңдейтін кəсіпорындардағы; қасапханалардағы жəне өңдеу зауыттарындағы 
(мысалы, майларды шыжғыру); өнімді тасымалдаған жəне тиеп-жөнелткен 
кездегі; зиянды немесе қауіпті заттар пайдаланылатын өнеркəсіп 
салаларының көпшілігіндегі қауіп-қатерлер. 

Ықтимал қауіптер 
Көптеген жарақаттану түрлері тіпті тəртіп сақтау жəне еңбек 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қажетті шаралар қолданылатын 
кəсіпорындарда да кездеседі. Ауыр жарақаттар құлаудан, түрлі заттарға 
соғылудан, заттардың үшкір жиектеріне немесе аспаптардың қозғалып 
тұратын бөліктеріне жанасудан туындауы мүмкін. Алғашқы көмек көрсету 
іс-шараларына қойылатын нақты талаптар мына оқиғалардың қайсысы орын 
алатынына байланысты: 

- құлау; 
- ауыр кесілген жаралар, аяқ-қолдың сынуы; 
- ұлпалардың мылжалануы жəне дене мүшелерінің қозғалып тұратын 

механизмдерге түсуі; 
- өрттің жайылу жəне жарылыстың туындау ықтималдығының жоғары 

болуы; 
- химиялық заттармен жұмыс істеген кезде улану; 
- химиялық заттар əсерінің басқа түрлері; 
- электр тоғымен зақымдану; 
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- жоғары немесе төмен температуралардың əсері; 
- оттегінің жеткіліксіздігі; 
- жұқпалы факторлардың əсері, жануарлардың тістеуі жəне 

жəндіктердің шағып алуы. 
Бұлар – тек жалпы ережелер. Кəсіптік қауіп-қатермен байланысты 

ықтимал қауіп-қатерлерге дəл баға беру алғашқы көмек көрсету іс-
шараларына қойылуы тиіс талаптарды айқындауда үлкен көмек көрсетеді. 

Кəсіпорынның көлемі жəне оның орналасқан жері 
Жазатайым оқиғалардың жиілігі көбінесе кəсіпорынның көлеміне кері 

пропорционал болатынын ескерсек, алғашқы көмек кез келген, тіпті 
ең шағын деген кəсіпорында қолжетімді болуы тиіс. 

Ірі кəсіпорындарда алғашқы көмекті жоспарлау жəне көрсету іс-
шараларының жүйесін ұйымдастыру мүмкіндігі бар. Бұл шағын 
кəсіпорындармен салыстырғанда кейбір цехтер арасында атқаратын 
қызметтерін нақты бөлумен, сəйкесінше, жұмыс күшін барынша 
мамандандырылған сипатта орналастырумен байланысты. Сондықтан ірі 
кəсіпорында алғашқы көмек көрсетуге қажетті жабдықтар, жабдықтау 
қызметтері жəне құралдар, сондай-ақ алғашқы көмек көрсетуге қажетті 
дайындық деңгейі бар қызметкерлер шағын кəсіпорынға қарағанда ықтимал 
апаттардың салдарын жою іс-шараларын жүргізу үшін жақсы 
ұйымдастырылған. Дегенмен, алғашқы көмек көрсету жүйесі шағын 
кəсіпорында да тиімді ұйымдастырылуы мүмкін. (Сур. 73) 

Түрлі елдерде кəсіпорындардың көлеміне жəне басқа да 
сипаттамаларына сəйкес алғашқы көмек көрсету шараларын жоспарлаудың 
түрлі өлшемшарттары пайдаланылады. Қандай да бір бірыңғай қағидалар 
жоқ. Ұлыбританияда жұмыскерлер саны 150-ден аз жəне кəсіптік қауіп-қатер 
деңгейі төмен кəсіпорындар, сондай-ақ жұмыскерлер саны 50-ден аз жəне 
қауіп-қатер деңгейі жоғары кəсіпорындар жататын шағын кəсіпорындарға 
арналған алғашқы көмек көрсету шараларын жоспарлау өлшемшарттары 
жұмыскерлер саны көп кəсіпорындарға қатысты қолданылатын ұқсас 
өлшемшарттардан өзгеше.  
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- жоғары немесе төмен температуралардың əсері; 
- оттегінің жеткіліксіздігі; 
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Кəсіпорынның көлемі жəне оның орналасқан жері 
Жазатайым оқиғалардың жиілігі көбінесе кəсіпорынның көлеміне кері 

пропорционал болатынын ескерсек, алғашқы көмек кез келген, тіпті 
ең шағын деген кəсіпорында қолжетімді болуы тиіс. 

Ірі кəсіпорындарда алғашқы көмекті жоспарлау жəне көрсету іс-
шараларының жүйесін ұйымдастыру мүмкіндігі бар. Бұл шағын 
кəсіпорындармен салыстырғанда кейбір цехтер арасында атқаратын 
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апаттардың салдарын жою іс-шараларын жүргізу үшін жақсы 
ұйымдастырылған. Дегенмен, алғашқы көмек көрсету жүйесі шағын 
кəсіпорында да тиімді ұйымдастырылуы мүмкін. (Сур. 73) 
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деңгейі төмен кəсіпорындар, сондай-ақ жұмыскерлер саны 50-ден аз жəне 
қауіп-қатер деңгейі жоғары кəсіпорындар жататын шағын кəсіпорындарға 
арналған алғашқы көмек көрсету шараларын жоспарлау өлшемшарттары 
жұмыскерлер саны көп кəсіпорындарға қатысты қолданылатын ұқсас 
өлшемшарттардан өзгеше.  
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ағаш дайындауда, құрылыста жəне шаруашылықтың кейбір басқа да 
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орналасуына, сондай-ақ жарақаттанған жұмыскерлерді құтқаруға жəне 
арнайы көмек көрсететін медициналық мекемелерге дейін тасымалдауға 
қажетті құралдармен қамтамасыз етуге ықпал етеді. 

Кейбір кəсіпорындар уақытша немесе маусымдық кəсіпорындар 
санатына жатады. Бұл кейбір жұмыс орындарының тек уақытша ғана екенін 
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болуы тиіс жəне жағдайдың өзгеруіне байланысты болмауы тиіс, мұны 
алғашқы көмек көрсету шараларын жоспарлаған кезде ескеру қажет. 

Кейбір жағдайларда бірнеше жұмыс беруші жалдаған жұмыскерлер 
бірлескен кəсіпорындарда немесе уақытша еңбек ұжымдарында, мысалы, 
ғимараттар мен құрылысжайлар тұрғызған кезде бірге еңбек етеді. Мұндай 
жағдайларда жұмыс берушілер алғашқы көмек көрсету бойынша өз 
мүкіндіктерін біріктіре алады. Бұл ретте жауапкершілік салалары нақты 
айқындалуы тиіс, ал жұмыс берушілердің əрқайсысы жалдаған 
жұмыскерлерде алғашқы көмек көрсету механизмі туралы айқын түсінік 
болуы тиіс. Нақты жағдайда алғашқы көмек көрсету жүйесін ұйымдастыра 
отырып, жұмыс берушілер оның қолжетімділігін барынша оңайлатуға 
міндетті. 

Басқа да денсаулық сақтау қызметтерінің қолжетімділігі 
Алғашқы көмек көрсететін қызметкерлердің дайындық деңгейі жəне 

оның ұйымдық құрылымының күрделілігі, негізінен, кəсіпорынның 
денсаулық сақтау мекемелеріне жақындығымен жəне олармен өзара əрекет 
етуімен айқындалады. Лайықты қолдау шараларын қолдану, зардап шеккен 
адамды медициналық мекемеге тез арада тасымалдау немесе жедел жəрдем 
көлігін тез арада шақыру оқиға орнында қандай да бір медициналық 
араласуға қарағанда, зардап шеккен адамды кейіннен оңалту үшін əлдеқайда 
пəрменді шаралар болуы мүмкін. Жұмыс орындарында алғашқы көмек 
көрсету бағдарламасы зардап шеккендерді түпкілікті емдеуді қамтамасыз 
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ететін медициналық мекеменің сипаттамаларын ескере отырып жасалуы тиіс 
жəне осы медициналық мекеме қызметінің ажырамас бөлігі болуы тиіс. 

Алғашқы көмек көрсету бағдарламасына қойылатын негізгі талаптар 
Алғашқы көмек көрсетуді өндірісті сапалы басқарудың жəне еңбек 

қауіпсіздігі техникасын қамтамасыз етудің құрамдас элементі деп санау 
қажет. Алғашқы көмек көрсетудің пəрменді жүйелері құрылған елдердің 
тəжірибелері алғашқы көмек көрсету міндеттілігін заңнамада бекіту жүйенің 
тиімділігіне ең сенімді кепілдік екенін көрсетеді. Қарастырылып отырған 
мəселені шешудің осы тəсілін пайдаланатын елдерде алғашқы көмек 
көрсетуге қойылатын негізгі талаптар арнайы заңнамада немесе көбінесе 
мемлекеттік еңбек кодексінде немесе тиісті қаулыларда жазылған, ал 
толығырақ нұсқамалар қосымша қаулыларда берілген. Көп жағдайда жұмыс 
берушінің алғашқы көмекті қамтамасыз ету жəне ұйымдастыру бойынша 
жалпы жауапкершілігі төтенше өкілеттіктер беру туралы негізгі заңда 
көзделеді. 

Алғашқы көмек көрсету бағдарламасында мынадай негізгі элементтер 
берілген: 

Жабдық, жабдықтау жүйелері жəне құралдар: 
- оқиға орнында зардап шеккен адамды құтқарған кезде 

пайдаланылатын жəне оның денсаулығына қосымша нұқсан келтірілуінің 
алдын алатын жабдық (мысалы, өрт, газбен улану, электр тоғымен зақымдану 
жағдайында); 

- алғашқы көмектің негізгі түрлерін көрсетуге қажетті материалдар мен 
құралдардың жеткілікті мөлшері бар жиынтықтар, дəрі қобдишалары немесе 
ұқсас қаптамалар; 

- өзгеше немесе əдеттегіден тыс кəсіптік қауіптермен байланысты 
кəсіпорындарда қажет болуы мүмкін арнайы жабдықтар мен құралдар; 

- тиісті түрде таңбаланған алғашқы көмек көрсетуге арналған бөлме 
немесе алғашқы көмек көрсетілуі мүмкін ұқсас үй-жай; 

- зардап шеккендерді шығару жəне алғашқы көмек көрсетілетін жерге 
жəне алдағы уақытта медициналық көмек көрсетілуі тиіс мекемеге шұғыл 
тасымалдау құралдары; 

- дабыл белгісін беру жəне қауіп туралы ескертулер жасау құралдары. 
Адам ресурстары 
- алғашқы көмек көрсету іс-шараларын жүргізу тапсырылуы мүмкін 

адамдарды іріктеу, оқыту жəне қайта оқыту; оларға өз міндеттерін түсіндіру 
жəне оларды кəсіпорынның маңызды учаскелеріне орналастыру, сондай-ақ 
бұл адамдардың үнемі қолжетімді болуын жəне көмек көрсетуге дайындығын 
қамтамасыз ету; 

- кəсіпорынға тəн нақты кəсіптік қауіп-қатерлер ескерілген шұғыл 
жағдайларға ұқсас тəжірибелік оқулар кіретін оқыту үрдісі. 

Басқасы 
- алдағы уақытта медициналық көмек көрсететін тиісті денсаулық 

сақтау ұйымдарымен келісілген алғашқы көмек көрсету іс-шараларының 
жоспарын бекіту; 
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- кəсіпорынға тəн нақты кəсіптік қауіп-қатерлер ескерілген шұғыл 
жағдайларға ұқсас тəжірибелік оқулар кіретін оқыту үрдісі. 

Басқасы 
- алдағы уақытта медициналық көмек көрсететін тиісті денсаулық 

сақтау ұйымдарымен келісілген алғашқы көмек көрсету іс-шараларының 
жоспарын бекіту; 

 

- кəсіпорынның барлық жұмыскерін оқыту жəне оларға апаттар миен 
жарақаттанудың алдын алу шаралары туралы, сондай-ақ жарақат алғаннан 
кейін жұмыскерлердің өздері қолдануы тиіс əрекеттер (мысалы, күйік 
тудыратын химиялық заттармен жанасқан жерді көп мөлшердегі сумен тез 
арада шаю) туралы ақпарат беру; 

- жұмыскерлерге алғашқы көмек ұйымдастыру мəселелері жөнінде 
ақпарат беру жəне оны мерзімді түрде жаңартып отыру; 

- мысалы, алғашқы көмек көрсету мəселелері жөніндегі плакаттарды, 
стендтерді жəне нұсқаулықтарды, сондай-ақ кейіннен медициналық көмек 
көрсетудің болашағы бар жоспарларын пайдалана отырып, ақпараттың 
көрнекілігін қамтамасыз ету; 

- құжаттама жүргізу (алғашқы көмек көрсету жағдайларының 
хаттамалары ішкі есептілік жүйесінің элементі болып табылады; оларда 
зардап шеккендердің денсаулық жай-күйі туралы ақпарат беріледі жəне олар 
еңбек қауіпсіздігі техникасын жақсарту шараларының тиімділігін арттыруға 
ықпал етеді; бұл хаттамаларда апат (уақыт, орны жəне сипаты) туралы, 
жарақаттың түрі мен ауырлық дəрежесі, көрсетілген алғашқы көмек, қажет 
болған қосымша медициналық көмек туралы мəліметтер, зардап шеккен 
адамның аты мен тегі, оқиға куəгерлерінің жəне оған қатысы болған басқа да 
жұмыскерлердің, атап айтқанда, зардап шеккен адамды тасымалдауға 
қатысқан адамдардың аты мен тегі берілуі тиіс). 

Алғашқы көмек бағдарламасын іске асыру жауапкершілігі негізінен 
жұмыс берушіге жүктелетініне қарамастан, кəсіпорын жұмыскерлерінің 
өздері белсенді қатыспаса, ол тиімді болмайды. Мысалы, жұмыскерлер 
алғашқы көмек жүйесін ұйымдастыру туралы хабардар болуы керек, өйткені 
олардың бірлескен күш-жігері зардап шеккендерді құтқарған кезде алғашқы 
көмек көрсету іс-шараларын жүргізуде қажет болуы мүмкін. Одан бөлек, 
жұмыскерлердің осы мəселе бойынша олардың жұмыс орындарындағы еңбек 
іс-əрекетінің ерекшеліктері туралы біліміне негізделген ұсыныстар айтуы 
қажет. Кəсіпорынның ең жауапты учаскелерінде жұмыс беруші алғашқы 
көмек көрсету шаралары туралы жазбаша нұсқаулықтар (плакаттар түрінде 
болғаны қолайлы) орналастыруы керек. Бұдан бөлек, жұмыс беруші барлық 
жұмыскерлерге арналған нұсқамалық ұйымдастыруға міндетті, ондағы 
ең маңызды мəселелер мыналар болуы тиіс: 

- кəсіпорында алғашқы көмекті ұйымдастыру, соның ішінде қосымша 
медициналық көмекті қамтамасыз ету; 

- алғашқы көмек көрсету міндеттері жүктелген қызметкерлерді 
таныстыру; 

- апат туралы ақпаратты беру тəсілдері жəне бұл ақпарат кімге берілуі 
тиіс екендігі; 

- алғашқы көмек көрсетуге арналған материалдары мен құралдары бар 
дəрі қобдишасының сақталу орны; 

- алғашқы көмек көрсетуге арналған бөлменің орналасуы; 
- зардап шеккендерді құтқару үшін пайдаланылатын жабдықты 

орналастыру; 
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- апат туындаған жағдайдағы жұмыскерлердің əрекеттері; 
- эвакуациялау жолдары; 
- апаттан кейінгі жұмыскерлердің əрекеттері; 
- зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсететін қызметкерлерге көмек 

түрлері. 
Жүрекке сырттай массаж. 
Жансақтаушылық іс-шаралар жүргізуге көрсетілім жүрек қызметінің 

тоқтауы болып табылады, оған мынадай белгілер тəн: 
- тері жабындарында бозарудың немесе көгерудің пайда болуы; 
- ес-түсінен айырылу; 
- ұйқы артерияларында тамыр соғуының жоқтығы; 
- тыныс алудың тоқтауы немесе дірілдеп-қалшылдап, дұрыс дем 

алмаулар. 
Жүрек тоқтаған кезде бірде-бір секундты жоғалтпастан, зардап 

шегушіні тегіс, қатты негізге: орындыққа, еденге жатқызу, тіпті болмаған 
жағдайда арқасының астына тақтай қою керек; иықтардың асты мен мойынға 
ешқандай жастықшалар салуға болмайды. 

Массаж үшін қолдармен басатын жерді белгілеу кезінде қолдарды 
қабырғалар төспен біріккен жердегі төстің орта сүйегінен сəл солға қарай 
жылжыту керек (Сур. 74). 

 

 
 

Сурет 74 - Жүрекке массаж кезінде жан сақтаушы денесінің жағдайы 
 
Егер жан сақтауды бір адам жүргізсе, ол зардап шегушінің бүйір 

жағына тізерлей орналасады, жəне еңкейіп, 5–6 жылдам қарқынды үрлеулер 
(«ауыздан ауызға» немесе «ауыздан мұрынға» тəсілі бойынша) жасайды, 
одан кейін түрегеледі, зардап шегушінің осы жағында қала отырып, бір 
қолының алақанын төстің төменгі үштен бір бөлігіне қояды (оның жоғарғы 
шетінен екі саусақтай шегіне отырып, 8 жəне 9 қабырғалардың арасына), ал 
саусақтарын олар басу кезінде зардап шегушінің кеудесіне тиетіндей етіп, 
көтеріңкірейді. 

Ол екінші қолының алақанын бірінші қолының үстіне көлденең немесе 
бойлата қояды жəне өз тұрқының еңкеюімен көмектесе отырып, басады. Басу 
кезінде қолдар түзу болуы жəне қысым түсірулер кезінде шынтақтық 
буындарда иілмеулері тиіс. 

Басуды төсті омыртқа аймағына 4–5 см-ге ығысатындай етіп, жылдам 
итерулермен жүргізген жөн. Басудың ұзақтығы – 0,5 секундтан көп емес, 
жекелеген басулардың арасындағы уақыт – 0,5 секунд. 
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- апат туындаған жағдайдағы жұмыскерлердің əрекеттері; 
- эвакуациялау жолдары; 
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Жансақтаушылық іс-шаралар жүргізуге көрсетілім жүрек қызметінің 

тоқтауы болып табылады, оған мынадай белгілер тəн: 
- тері жабындарында бозарудың немесе көгерудің пайда болуы; 
- ес-түсінен айырылу; 
- ұйқы артерияларында тамыр соғуының жоқтығы; 
- тыныс алудың тоқтауы немесе дірілдеп-қалшылдап, дұрыс дем 

алмаулар. 
Жүрек тоқтаған кезде бірде-бір секундты жоғалтпастан, зардап 

шегушіні тегіс, қатты негізге: орындыққа, еденге жатқызу, тіпті болмаған 
жағдайда арқасының астына тақтай қою керек; иықтардың асты мен мойынға 
ешқандай жастықшалар салуға болмайды. 

Массаж үшін қолдармен басатын жерді белгілеу кезінде қолдарды 
қабырғалар төспен біріккен жердегі төстің орта сүйегінен сəл солға қарай 
жылжыту керек (Сур. 74). 

 

 
 

Сурет 74 - Жүрекке массаж кезінде жан сақтаушы денесінің жағдайы 
 
Егер жан сақтауды бір адам жүргізсе, ол зардап шегушінің бүйір 

жағына тізерлей орналасады, жəне еңкейіп, 5–6 жылдам қарқынды үрлеулер 
(«ауыздан ауызға» немесе «ауыздан мұрынға» тəсілі бойынша) жасайды, 
одан кейін түрегеледі, зардап шегушінің осы жағында қала отырып, бір 
қолының алақанын төстің төменгі үштен бір бөлігіне қояды (оның жоғарғы 
шетінен екі саусақтай шегіне отырып, 8 жəне 9 қабырғалардың арасына), ал 
саусақтарын олар басу кезінде зардап шегушінің кеудесіне тиетіндей етіп, 
көтеріңкірейді. 

Ол екінші қолының алақанын бірінші қолының үстіне көлденең немесе 
бойлата қояды жəне өз тұрқының еңкеюімен көмектесе отырып, басады. Басу 
кезінде қолдар түзу болуы жəне қысым түсірулер кезінде шынтақтық 
буындарда иілмеулері тиіс. 

Басуды төсті омыртқа аймағына 4–5 см-ге ығысатындай етіп, жылдам 
итерулермен жүргізген жөн. Басудың ұзақтығы – 0,5 секундтан көп емес, 
жекелеген басулардың арасындағы уақыт – 0,5 секунд. 

 

Үзілістерде қолдар төстен алынбайды, саусақтар түзу күйінде, қолдар 
шынтақтық буындарда толықтай түзу болып қалады. 

Бұдан кейін көмек көрсетуші əрбір 2 үрлеуге төсті 15 рет басуды 
жүргізеді. 1 минут ішінде 60-тан кем емес басулар жəне 12 үрлеу жасау, яғни 
72 іс-əрекет орындау қажет, сондықтан жансақтаушылық іс-шаралар 
қарқыны жоғары болуы тиіс. Əдетте, уақыттың көп бөлігі жасанды тыныс 
алдыруды орындау кезінде жоғалтылады: үрлеуді созуға болмайды; зардап 
шегушінің кеуде қуысы кеңеюімен үрлеуді тоқтатады. 

Жан сақтауға екі адам қатысқан кезде «тыныс алу массаж» 
арақатынасы алдымен 6:15-ті, одан кейін 1:5-ті (2:8 жəне 2:16 нұсқалары да 
мүмкін болады) құрайды. Зардап шегушінің өкпесіне жасанды үрлеу кезінде 
жүрекке массаж жасаушы үрлеу рəсімін күте отырып, кеуде қуысын 
баспайды (Сур. 75). 

 

 
 
Сурет 75 - Жүрекке массаж кезінде жан сақтаушы денесінің жағдайы 
 
Егер жансақтаушылық іс-шаралары дұрыс жүргізілсе, тері жабындары 

қызарады, қарашықтар қозғала бастайды, өздігінен тыныс алу қалпына 
келтіріледі. Егер оны басқа адам анықтайтын болса, массаж кезінде ұйқы 
артерияларындағы тамырдың соғуы жақсылап ұстап көрілуі тиіс. 

Жүрек қызметі қалпына келгеннен жəне тамырдың соғуы жақсы 
анықталғаннан кейін жүрек массажы дереу тоқтатылады, зардап шегушінің 
əлсіз тыныс алуы кезінде жасанды тыныс алдыру жалғастырылып, табиғи 
жəне жасанды тыныс алулардың сəйкес келуі күтіледі. Толықтай дербес 
тыныс алу қалпына келтірілген кезде де жасанды тыныс алдыру 
тоқтатылады. 

Егер жүректік қызмет немесе өздігінен тыныс алу əлі де болса қалпына 
келтірілмесе, бірақ жансақтаушылық іс-шаралар тиімді болса, онда 
жансақтаушылық əрекеттерді жалғастырған жөн. Оларды жасанды тыныс 
алдыру мен жүрекке жабық массаж тиімсіз болған кезде (тері жабындары 
көкшіл-күлгін, қарашықтан кең, массаж кезінде артериялардағы пульс 
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анықталмайды) тоқтатуға болады, жан сақтауды 30 минуттан кейін 
тоқтатады (Сур. 76). 

Жансақтаушылық іс-əрекеттер жүргізілгеннен кейін зардап шегушінің 
ес-түссіз жай-күйінде оның денесін бүйір жағына қарай бұру, жоғарғы қолын 
төменгі жағының астына салу, ал үстіңгі аяғын тізесінен иіп, жерге 
жанастыру керек. 

 

 
 

Сурет 76 - Жан сақтау жүргізілгеннен кейін ес-түссіз күйіндегі зардап 
шегушінің дене жағдайы 

 
Қан ағуларын тоқтату тəсілдері. 
Қан ағулардың түрлері. Қан жарақаттан немесе дененің табиғи 

тесіктерінен сыртқа ағып шығатын кездегі қан ағуларын сыртқы қан ағулар 
деп атау қабылданған. Қан дене қуыстарында жинақталатын қан ағуларды 
ішкі қан ағулар деп атайды. Сыртқы қан ағулардың ішінен жарақаттардан қан 
ағулар бəрінен жиірек байқалады, атап айтқанда: 

1. капиллярлық: беттік жарақаттар кезінде пайда болады, бұл ретте 
жарақаттан қан тамшылап шығады немесе сорғыштан аққандай тамады; 

2. веналық: вена жараланған кезде, мысалы, кесілу, шаншылу 
жарақаттары кезінде туындайды, бұл ретте күңгірт-шие түстес қанның мол 
ағуы орын алады; 

3. артериялық: артериялардың терең жарақаттары (шабылу, шаншылу 
жарақаттарында) кезінде пайда болады. Олармен үлкен қысыммен ағатын 
зақымданған артериялардан ашық қызыл түсті қан шапшып ағады; 

4. аралас: жарақатта бір мезгілде вена мен артериядан қан аққан 
жағдайларда. Мұндай қан ағу бəрінен де терең жарақаттар кезінде жиірек 
байқалады. 

Қан ағуларын тоқтату тəсілдері. 
Қан ағуларын тоқтату үшін: 
- жараланған қол, аяқты көтеру; 
- қан аққан жарақатты таңу материалымен (салфеткалармен) жабу, 

дəкемен таңу. Қолға немесе аяққа дəкені орау кезінде дəке орамдары 
төменнен жоғарыға – саусақтардан денеге қарай жүргізілуі тиіс; 
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анықталмайды) тоқтатуға болады, жан сақтауды 30 минуттан кейін 
тоқтатады (Сур. 76). 

Жансақтаушылық іс-əрекеттер жүргізілгеннен кейін зардап шегушінің 
ес-түссіз жай-күйінде оның денесін бүйір жағына қарай бұру, жоғарғы қолын 
төменгі жағының астына салу, ал үстіңгі аяғын тізесінен иіп, жерге 
жанастыру керек. 

 

 
 

Сурет 76 - Жан сақтау жүргізілгеннен кейін ес-түссіз күйіндегі зардап 
шегушінің дене жағдайы 

 
Қан ағуларын тоқтату тəсілдері. 
Қан ағулардың түрлері. Қан жарақаттан немесе дененің табиғи 

тесіктерінен сыртқа ағып шығатын кездегі қан ағуларын сыртқы қан ағулар 
деп атау қабылданған. Қан дене қуыстарында жинақталатын қан ағуларды 
ішкі қан ағулар деп атайды. Сыртқы қан ағулардың ішінен жарақаттардан қан 
ағулар бəрінен жиірек байқалады, атап айтқанда: 

1. капиллярлық: беттік жарақаттар кезінде пайда болады, бұл ретте 
жарақаттан қан тамшылап шығады немесе сорғыштан аққандай тамады; 

2. веналық: вена жараланған кезде, мысалы, кесілу, шаншылу 
жарақаттары кезінде туындайды, бұл ретте күңгірт-шие түстес қанның мол 
ағуы орын алады; 

3. артериялық: артериялардың терең жарақаттары (шабылу, шаншылу 
жарақаттарында) кезінде пайда болады. Олармен үлкен қысыммен ағатын 
зақымданған артериялардан ашық қызыл түсті қан шапшып ағады; 

4. аралас: жарақатта бір мезгілде вена мен артериядан қан аққан 
жағдайларда. Мұндай қан ағу бəрінен де терең жарақаттар кезінде жиірек 
байқалады. 

Қан ағуларын тоқтату тəсілдері. 
Қан ағуларын тоқтату үшін: 
- жараланған қол, аяқты көтеру; 
- қан аққан жарақатты таңу материалымен (салфеткалармен) жабу, 

дəкемен таңу. Қолға немесе аяққа дəкені орау кезінде дəке орамдары 
төменнен жоғарыға – саусақтардан денеге қарай жүргізілуі тиіс; 

 

- егер оны дəкелік таңғышпен тоқтату мүмкін болмаса, қан қатты аққан 
кезде жараланған аймақты қоректендіретін қан тамырларын саусақтармен, 
бұраумен немесе артериялық қан ағу кезінде жарақаттан 10–15 см жоғары 
немесе веналық қан ағу кезінде төменірек бұрау салумен басқан немесе қол, 
аяқты буынында бүккен жөн. 

Қан көп аққан жағдайлардың бəрінде дереу дəрігер шақырту қажет. 
Ішкі мүшелерден қан ағулар өмір үшін үлкен қауіп төндіреді. Ішкі қан 

ағу беттің бірден бозаруынан, əлсіздіктен, тамырдың өте жиі соғуынан, 
алқынудан, бас айналудан, қатты шөліркеу мен талмалық жай-күйден 
танылады. Мұндай жағдайларда: 

- дереу дəрігер шақыру; 
- ол келгенге дейін зардап шегушіге толықтай тыныштық жасау; 
- оған су мен дəрі бермеу; 
- əсіресе егер қарын қуысы мүшелерінің жарақаттануына күдік бар 

болса, қан ағудың болжамдалған жеріне (ауырсынуды сезінулеріне 
бағдарлана отырып), суық компресс (мұзы, қары немесе суық суы бар 
резеңке қапшық, суық дəке, шүберектер жəне т. б.) қою қажет. 

Артериялық қан ағуды сүйекке қатысты қан аққан тамырды жарақаттан 
жоғарырақ (денеге жақындау), 10–15 см жерден саусақтармен басып, жылдам 
тоқтатуға болады. Қан аққан тамырды саусақтармен жеткілікті қатты басқан 
жөн (Сур. 77). 

 

 
 

Cурет 77 - Артериялық қан ағуды: тамырды саусақпен, қолмен, 
қысушы таңғышпен, бұраумен басудың көмегімен тоқтатудың түрлері мен 

тəсілдері. Бұрау салынатын жерлер 
 
Жарақаттардан қан ағуды тамырға саусақтарды басумен тоқтатады: 
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- беттің төменгі бөлігінде – жақсүйек артериясын төменгі жақсүйектің 
шетіне қарай басумен; 

- самай мен маңдайда – самай артериясын құлақтың алдыңғы тұсынан 
басумен; 

- бас пен мойында – ұйқы артериясын мойын омыртқаларға басумен; 
- қолтықасты ойысы мен иықта (иықтық буынға жақын) – бұғана 

артериясын бүғана шұңқыршасындағы сүйекке басумен; 
- білекте – иық ортасындағы иықтық артерияны ішкі жағынан басумен; 
- білезік пен қолдардың саусақтарында – екі артерияны (кəрі жіліктік 

жəне шынтақтық) білектің төменгі үштен біріне басумен; 
- сирақта – тізеастылық артерияны басумен; 
- санда – сан артериясын жамбас сүйектеріне басумен; 
- табанда – табанның тылдық бөлігімен жүретін артерияны басумен. 
Аяқ, қолдан қан ағу егер онда сүйектердің сынуы жоқ болса, оны 

буынында бүгу жолымен тоқтатылуы мүмкін. 
Зардап шегушінің жеңін немесе шалбарын жылдам түру керек, жəне 

кез келген матадан жентекшке жасап, оны буынды бүккен кезде түзілген, 
жарақат орнынан жоғары орналасқан шұңқыршаға салу, одан кейін бұл 
жентекшенің үстіндегі буынды соңына дейін, қатты бүгу. Бұл ретте 
жарақатқа қан беретін, бүгілген жерден өтетін артерия қысылады. Мұндай 
жағдайда қол немесе аяқ бүгілісін байластыру немесе зардап шегушінің 
денесіне байлау керек. 

Буында бүгуді қолдану мүмкін болмаған кезде (мысалы, сол аяқ, қолда 
сүйектердің бір мезгілде сынуы кезінде), қан қатты аққан кезде бұрау салып, 
бүкіл қол, аяқты тартып тастаған жөн (Сур. 78). 

 
Cурет 78 - Артериялық қан ағу кезінде қан ағуын буынды  

бүгу жолымен тоқтату тəсілі 
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- беттің төменгі бөлігінде – жақсүйек артериясын төменгі жақсүйектің 
шетіне қарай басумен; 

- самай мен маңдайда – самай артериясын құлақтың алдыңғы тұсынан 
басумен; 

- бас пен мойында – ұйқы артериясын мойын омыртқаларға басумен; 
- қолтықасты ойысы мен иықта (иықтық буынға жақын) – бұғана 

артериясын бүғана шұңқыршасындағы сүйекке басумен; 
- білекте – иық ортасындағы иықтық артерияны ішкі жағынан басумен; 
- білезік пен қолдардың саусақтарында – екі артерияны (кəрі жіліктік 

жəне шынтақтық) білектің төменгі үштен біріне басумен; 
- сирақта – тізеастылық артерияны басумен; 
- санда – сан артериясын жамбас сүйектеріне басумен; 
- табанда – табанның тылдық бөлігімен жүретін артерияны басумен. 
Аяқ, қолдан қан ағу егер онда сүйектердің сынуы жоқ болса, оны 

буынында бүгу жолымен тоқтатылуы мүмкін. 
Зардап шегушінің жеңін немесе шалбарын жылдам түру керек, жəне 

кез келген матадан жентекшке жасап, оны буынды бүккен кезде түзілген, 
жарақат орнынан жоғары орналасқан шұңқыршаға салу, одан кейін бұл 
жентекшенің үстіндегі буынды соңына дейін, қатты бүгу. Бұл ретте 
жарақатқа қан беретін, бүгілген жерден өтетін артерия қысылады. Мұндай 
жағдайда қол немесе аяқ бүгілісін байластыру немесе зардап шегушінің 
денесіне байлау керек. 

Буында бүгуді қолдану мүмкін болмаған кезде (мысалы, сол аяқ, қолда 
сүйектердің бір мезгілде сынуы кезінде), қан қатты аққан кезде бұрау салып, 
бүкіл қол, аяқты тартып тастаған жөн (Сур. 78). 

 
Cурет 78 - Артериялық қан ағу кезінде қан ағуын буынды  

бүгу жолымен тоқтату тəсілі 

 

Бұрау ретінде бəрінен де қандай да бір серпімді созылғыш матаны, 
резеңке түтікшені, тартқыштарды жəне т. б. пайдаланған жақсы. Бұрау 
салудың алдында қолды немесе аяқты тарту керек. 

Егер көмек көрсетушіде көмекші жоқ болса, онда артерияны 
саусақтармен алдын ала басуды зардап шегушінің өзіне тапсыруға болады. 
Бұрауды иықтың немесе санның денеге ең жақын бөлігіне салады. Бұрау 
салынатын жер теріні қыспау үшін қандай да бір жұмсақ нəрсемен, мысалы, 
дəкенің бірнеше қабатымен немесе мəрлі бөлігімен оралған болуы тиіс. 
Бұрауды жеңнің немесе шалбардың үстінен де салуға болады. 

Бұрау салмастан бұрын, оны созған жөн, одан кейін айналыстарының 
арасында терінің жабылмаған жерлерін қалдырмай, аяқ, қолды қатты дəкелеп 
тастайды. 

Аяқ, қолға салынған бұрау өте қатты тартылмауы тиіс: бұл ретте 
шамадан тыс қысудан тіндер мен жүйкелер зардап шегулері мүмкін, бұрауды 
тек қан ағу тоқтағанға дейін ғана тарту керек. Егер қан ағу толықтай 
тоқтамаса, бұраудың қосымша бірнеше айналысын (неғұрлым қатты) салу 
керек. 

Бұрау салудың дұрыстығын тамырдың соғуы бойынша тексереді. Егер 
буын иілімінде тамырдың соғуы сезілсе, онда бұрау жеткілікті тартылған. 
Салынған бұрауды 25–30 минуттан артық ұстауға жол берілмейді, өйткені 
бұл қансыраған аяқ, қолдың жансыздануына («позициялық жаншылу») 
əкелуі мүмкін. 

Салынған бұрау себеп болатын ауырсыну өте күшті болады, тырнақтар 
мен саусақтардың ұштары оның астында ағарады немесе көгереді, сондықтан 
кейде бұрауды уақытша алып тастауға тура келеді. Мұндай жағдайларда 
бұрауды алып тастаудың алдында ол арқылы жарақатқа қан келіп тұрған 
тамырды саусақтармен басу, жəне зардап шегушінің ауырсынудан 
демалуына, аяқ, қолдың – қанның біршама ағып келуін алуға мүмкіндік беру 
қажет. Бұдан кейін бұрауды қайтадан салады. Бұрауды біртіндеп жəне баяу 
босатқан жөн. Қолда бұрау жоқ болған кезде аяқ, қолды бұрамамен (белбеу, 
ширатылған орамал жəне т. б.) тартуға болады (Сур. 79). 

 

 
Cурет 79 - Қолда бұрау болмаған кезде қан ағуды бұраманың көмегімен 
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Бұрама жасалатын материал қысуды жұмсарту үшін қандай да бір 
матамен (мысалы, дəкенің бірнеше қабатымен) жабылған, көтерілген аяқ, 
қолды айналдыра оралады жəне аяқ, қолдың сырт жағында түйінделіп, 
байланады. Бұл түйінге немесе оның астына таяқша түріндегі қандай да бір 
зат өткізіледі, ол қан тоқтағанға дейін бұралады. Таяқшаны қажетті дəрежеге 
дейін бұрай отырып, оны өздігінен тарқатылып кетпейтіндей, суретте 
көрсетілгендей етіп бекітеді. 

Зардап шегушінің мұрнынан қан аққан кезде оны отырғызу, басын 
артқа қарай шалқайту, киімінің жағасын ағыту, мұрын қырына суық ылғалды 
матаны қою, мұрнына сутек асқын тотығының 3 % дық ерітіндісімен 
ылғалданған мақта немесе мəрлі кесекшесін енгізу, мұрын шеттерін 
саусақтармен 4–5 минут бойы қысу керек. 

Зардап шегушінің аузынан қан аққан кезде (қанды құсық) оны жатқызу, 
басын бүйір жағын бұру жəне жедел дəрігер шақыру керек. 

Күюлер кезіндегі алғашқы көмек. 
Күюлердің түрлері. Күюлер: 
 жылулық – оттан, будан, ыстық бұйымдар мен заттардан туындаған; 
 химиялық – қышқылдардан, сілтілерден жəне басқа жебір 

сұйықтықтардан; 
 электрлік – электр тогы немесе электр доғасының əсер етуімен 

сипатталатын болып бөлінеді. 
Барлық күюлер зақымдау тереңдігі бойынша төрт дəрежеге бөлінеді: 
- бірінші – терінің қызаруы мен ісінуі; 
- екінші – сулы көпіршіктер; 
- үшінші – терінің беттік жəне терең қабаттарының өлуі; 
- төртінші – терінің көмірленуі, бұлшық еттердің, сіңірлер мен 

сүйектердің зақымдануы. 
Жылулық жəне электрлік күюлер кезінде дəрігерге дейінгі көмек 

көрсету. 
Егер зардап шегушінің киімі жана бастаса, оған кез келген тығыз 

матаны жылдам жабу немесе су құю керек. 
Қандай жағдайда болса да, жанған киіммен жүгіруге болмайды, өйткені 

жел алауды үрлей отырып, күюді күшейтеді; жерге немесе еденге құлап, 
жанған киімдегі отты өшіруге тырысып, аунай беру керек. 

Зардап шегушіге көмек көрсету кезінде терінің күйген жерлеріне қол 
тигізу немесе жарақаттарға жақпа май, май, вазелин жағу, ас содасын себу, 
көпіршіктерді жару, күйген жерге жабысқан киімді, майлы езбені немесе 
басқа да шайырлы заттарды алып тастау ұсынылмайды. 

Бірінші жəне екінші дəрежелі, көлемі жағынан шағын күюлер кезінде 
терінің күйген жеріне стерильді таңғыш салу керек. 

Күйген жерден киім мен аяқ киімді шешуге болмайды, оны 
қайшылармен кесіп, жарақатта киімнің жабысып қалған бөліктерін қалдыра 
отырып, абайлап шешу, оның үстін дəкемен жабу жəне зардап шегушіні 
емдеу мекемесіне жіберу қажет. 
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Бұрама жасалатын материал қысуды жұмсарту үшін қандай да бір 
матамен (мысалы, дəкенің бірнеше қабатымен) жабылған, көтерілген аяқ, 
қолды айналдыра оралады жəне аяқ, қолдың сырт жағында түйінделіп, 
байланады. Бұл түйінге немесе оның астына таяқша түріндегі қандай да бір 
зат өткізіледі, ол қан тоқтағанға дейін бұралады. Таяқшаны қажетті дəрежеге 
дейін бұрай отырып, оны өздігінен тарқатылып кетпейтіндей, суретте 
көрсетілгендей етіп бекітеді. 

Зардап шегушінің мұрнынан қан аққан кезде оны отырғызу, басын 
артқа қарай шалқайту, киімінің жағасын ағыту, мұрын қырына суық ылғалды 
матаны қою, мұрнына сутек асқын тотығының 3 % дық ерітіндісімен 
ылғалданған мақта немесе мəрлі кесекшесін енгізу, мұрын шеттерін 
саусақтармен 4–5 минут бойы қысу керек. 

Зардап шегушінің аузынан қан аққан кезде (қанды құсық) оны жатқызу, 
басын бүйір жағын бұру жəне жедел дəрігер шақыру керек. 

Күюлер кезіндегі алғашқы көмек. 
Күюлердің түрлері. Күюлер: 
 жылулық – оттан, будан, ыстық бұйымдар мен заттардан туындаған; 
 химиялық – қышқылдардан, сілтілерден жəне басқа жебір 

сұйықтықтардан; 
 электрлік – электр тогы немесе электр доғасының əсер етуімен 

сипатталатын болып бөлінеді. 
Барлық күюлер зақымдау тереңдігі бойынша төрт дəрежеге бөлінеді: 
- бірінші – терінің қызаруы мен ісінуі; 
- екінші – сулы көпіршіктер; 
- үшінші – терінің беттік жəне терең қабаттарының өлуі; 
- төртінші – терінің көмірленуі, бұлшық еттердің, сіңірлер мен 

сүйектердің зақымдануы. 
Жылулық жəне электрлік күюлер кезінде дəрігерге дейінгі көмек 

көрсету. 
Егер зардап шегушінің киімі жана бастаса, оған кез келген тығыз 

матаны жылдам жабу немесе су құю керек. 
Қандай жағдайда болса да, жанған киіммен жүгіруге болмайды, өйткені 

жел алауды үрлей отырып, күюді күшейтеді; жерге немесе еденге құлап, 
жанған киімдегі отты өшіруге тырысып, аунай беру керек. 

Зардап шегушіге көмек көрсету кезінде терінің күйген жерлеріне қол 
тигізу немесе жарақаттарға жақпа май, май, вазелин жағу, ас содасын себу, 
көпіршіктерді жару, күйген жерге жабысқан киімді, майлы езбені немесе 
басқа да шайырлы заттарды алып тастау ұсынылмайды. 

Бірінші жəне екінші дəрежелі, көлемі жағынан шағын күюлер кезінде 
терінің күйген жеріне стерильді таңғыш салу керек. 

Күйген жерден киім мен аяқ киімді шешуге болмайды, оны 
қайшылармен кесіп, жарақатта киімнің жабысып қалған бөліктерін қалдыра 
отырып, абайлап шешу, оның үстін дəкемен жабу жəне зардап шегушіні 
емдеу мекемесіне жіберу қажет. 

 

Ауыр жəне кең көлемді күюлер кезінде зардап шегушіні 
шешіндірместен, таза матаға орау, үстін жабу, жылы шай беру жəне дəрігер 
келіп жеткенге дейін тыныштықты қамтамасыз ету қажет. 

Химиялық күюлер кезінде дəрігерге дейінгі көмек көрсету. 
Химиялық күюлер кезінде тіндердің зақымдану тереңдігі елеулі 

дəрежеде химиялық заттың əсер ету ұзақтығына байланысты болады. 
Химиялық заттың мөлшері мен оның əсер ету уақытын мүмкіндігінше 
жылдамырақ азайту маңызды. Бұл үшін зақымданған жерді бірден шүмектен, 
резеңке құбыршектен немесе шелектен мол суық ағын сумен 15–20 минут 
бойы шаяды. 

Егер қышқыл немесе сілті теріге киім арқылы түссе, онда алдымен 
зардап шегушінің ылғал киімін абайлап кесу жəне шешіп алу, бұдан кейін 
теріні мол сумен шаю керек. 

Адам денесіне қатты зат түріндегі концентрациялық қышқыл немесе 
сілті түскен кезде оны құрғақ мақтамен немесе мата бөлшегімен кетіру, ал 
одан кейін зақымданған жерді судың мол мөлшерімен мұқият шаю қажет. 

Жемір химиялық заттармен химиялық күю кезінде химиялық затты 
сумен толықтай шаюдың сəті түспейді. Сондықтан шаюдан кейін 
зақымданған жерді дымқыл мата (таңғыштар) түрінде пайдаланылатын, 
тиісті бейтараптандырушы ерітінділермен өңдеу қажет. 

Тері қышқылдан күйген кезде күйген жерді мол сумен шайғаннан 
кейін, ас содасы ерітіндісінен (1 стакан суға 1 шай қасық сода) 
дымқылданған маталар (таңғыштар) жасалады. Сұйықтық, булар немесе 
газдар түріндегі қышқыл көзге немесе ауыз қуысына түскен кезде оларды 
мол сумен, одан кейін ас содасының ерітіндісімен (1 стакан суға 1/2 шай 
қасық) шаю қажет. 

Тері сілтіден күйген кезде бор қышқылы ерітіндісінен (1 стакан суға 1 
шай қасық) немесе сірке қышқылының əлсіз ерітіндісінен (1 стакан суға ас 
сірке қышқылының 1 шай қасығы) дымқыл маталар (таңғыштар) жасалады. 

Сілті шашырандылары немесе оның булары ауыз қуысына түскен кезде 
зақымданған жерлерді судың мол мөлшерімен, ал одан кейін лимон немесе 
сірке қышқылының 2 % дық ерітіндісімен (1 стакан суға 1/2 шай қасық) шаю 
қажет. Көзді судың əлсіз ағынымен шаю. Егер көзге химиялық заттың қатты 
кесекшелері түссе, алдымен оларды дымқыл тампонмен алып тастау керек, 
өйткені көздерді шаю кезінде олар шырышты қабықшаны жаралауы жəне 
қосымша жарақат туындатуы мүмкін. Алайда көздерді антидоттармен 
шаюды дəрігерлер жүргізеді. 

Қышқыл немесе сілті өңешке түскен кезде жедел дəрігер шақырту 
қажет. Ол келгенге дейін зардап шегушінің аузынан сілекей мен шырышты 
кетірген, оны жатқызып, жылылап жапқан, ал қарнына ауырсынуды əлсірету 
үшін суық басқан жөн. 

Егер зардап шегушіде тұншығу белгілері пайда болса, оған «ауыздан 
мұрынға» тəсілімен жасанды тыныс алдыру жасау қажет, өйткені ауыздың 
шырышты қабықшасы күйген. 
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Өңешке түскен қышқылды немесе сілтіні бейтараптандыру үшін 
асқазанда құсуды туындатып, сумен шаю ұсынылмайды, бірақ мұздың ұсақ 
(үшкір емес) кесекшелерін жұтуға беруге болады. Өңешке қышқыл түскен 
кезде бейтараптандырушы агент ретінде сұйытылған магнезия ерітіндісі (1 
стакан суға 20 г сұйытылған магнезия ботқасы) пайдаланылады. Асқазанға 
түскен қышқылдарды бейтараптандыру үшін натрий гидрокарбонатын 
қолдануға жол берілмейді! 

Терінің елеулі күйіктері, сондай-ақ көздерге қышқыл немесе сілті 
түскен кезде дəрігерге дейінгі көмек көрсетілгеннен кейін, зардап шегушіні 
бірден емдеу мекемесіне жіберген жөн. 

Əртүрлі қышқылдардан химиялық күюлер кезіндегі дəрігерге дейінгі 
көмек 

Азот қышқылы. Оның булары жоғарғы тыныс алу жолдарын 
тітіркендіреді, теріге түске кезде – сары түсті күю пайда болады. 

Дəрігерге дейінгі көмек: риванол (1:1000) немесе фурацилин (1:500) 
ерітінділері бар таңғыштар. 

Құмырсқа қышқылы. Тіпті сұйытылған қышқылдың өзі күшті күйдіру 
мен көпіршіктер түзілуін туындатады. 

Дəрігерге дейінгі көмек: 10–12 минут бойы сумен шаю. Қосымша 
өңдеуді жүргізбеуге де болады. 

Ортофосфор қышқылы. Дəрігерге дейінгі көмек: құмырсқа қышқылы 
түскен кездегідей. 

Күкірт қышқылы. Дəрігерге дейінгі көмек: 10 минут бойы сумен 
шаюдан кейін натрий гидрокарбонаты ботқасымен бейтараптандыру, сондай-
ақ оны шырыштардан натрий гидрокарбонатының 2 % -дық ерітіндісімен 
шаю. 

Сірке қышқылы. Дəрігерге дейінгі көмек: сумен шаю жəне натрий 
гидрокарбонатының ерітіндісімен бейтараптандыру. 

Сілтілермен зақымданудың ерекшеліктері жəне дəрігерге дейінгі көмек 
көрсету 

25 % -дық су аммиак. Зақымдану симптомдары: шырыштардың 
аммиактың қоюланған ерітіндісінен қатты тітіркенуі, қатты жөтелу, 
тұншығу, бас айналу, ылғалды теріде – күйік, тіпті 10 % дық ерітіндісінің 
көзге тікелей түсуі соқырлыққа əкелуі мүмкін. 

Дəрігерге дейінгі көмек: көздерді мол сумен шаю, кейіннен 
бейтараптандырумен теріні 5–7 минут бойы жуып-шаю. 

Калий мен натрий гидрооксидтері. Зақымдаушы əрекеті: 
концентрациялық ерітінділерінің тіпті өте кішкентай кесекшелері немесе 
тамшыларының көзге түсуі көруден толықтай айрылумен күюлерді 
туындатуы мүмкін. 

Дəрігерге дейінгі көмек: теріден кесекшелерін іскекпен, мақтамен 
немесе қағазбен алып тастайды, көздің шырышты қабықшаларынан – сумен 
жуып-шаяды. Теріден тамшыларын сілкіп тастайды немесе ылғал тампонмен 
сорғызады. Кесекшелер мен тамшыларды кетіргеннен кейін – мол сумен 
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Өңешке түскен қышқылды немесе сілтіні бейтараптандыру үшін 
асқазанда құсуды туындатып, сумен шаю ұсынылмайды, бірақ мұздың ұсақ 
(үшкір емес) кесекшелерін жұтуға беруге болады. Өңешке қышқыл түскен 
кезде бейтараптандырушы агент ретінде сұйытылған магнезия ерітіндісі (1 
стакан суға 20 г сұйытылған магнезия ботқасы) пайдаланылады. Асқазанға 
түскен қышқылдарды бейтараптандыру үшін натрий гидрокарбонатын 
қолдануға жол берілмейді! 

Терінің елеулі күйіктері, сондай-ақ көздерге қышқыл немесе сілті 
түскен кезде дəрігерге дейінгі көмек көрсетілгеннен кейін, зардап шегушіні 
бірден емдеу мекемесіне жіберген жөн. 

Əртүрлі қышқылдардан химиялық күюлер кезіндегі дəрігерге дейінгі 
көмек 

Азот қышқылы. Оның булары жоғарғы тыныс алу жолдарын 
тітіркендіреді, теріге түске кезде – сары түсті күю пайда болады. 

Дəрігерге дейінгі көмек: риванол (1:1000) немесе фурацилин (1:500) 
ерітінділері бар таңғыштар. 

Құмырсқа қышқылы. Тіпті сұйытылған қышқылдың өзі күшті күйдіру 
мен көпіршіктер түзілуін туындатады. 

Дəрігерге дейінгі көмек: 10–12 минут бойы сумен шаю. Қосымша 
өңдеуді жүргізбеуге де болады. 

Ортофосфор қышқылы. Дəрігерге дейінгі көмек: құмырсқа қышқылы 
түскен кездегідей. 

Күкірт қышқылы. Дəрігерге дейінгі көмек: 10 минут бойы сумен 
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шаю, бор қышқылының ерітіндісімен бейтараптандыру жəне сумен қайта 
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кесекшелерінің шашырауымен қатар жүруі мүмкін). 

Дəрігерге дейінгі көмек: күйік орнын мол сумен жуғаннан кейін мыс 
сульфатының көгілдір ерітіндісімен ылғалдайды. 

Ақ фосфор. Қызыл фосфор жанған кезде түзіледі. Ауада өздігінен 
тұтанады жəне жаңған кезде теріге түскен жағдайда, өте қатты күюлерге 
душар етеді. 

Дəрігерге дейінгі көмек: терісіне ақ фосфор түскен дене аймағын дереу 
суға салу жəне іскекпен фосфор кесекшелерін алып тастау (бірақ фосфорды 
теріге жақпас үшін, тампонмен емес). Кесекшелердің толықтай кетірілуі 
қараңғы жерде тексеріледі (қалып қойған тозаңдары жарқырайды). Қажет 
болған кезде тазарту қайталанады. Фосфор толықтай кетірілгеннен кейін, 
зақымданған жер мыс сульфатының əлсіз ерітіндісімен ылғалданған мақта 
тампонымен майланады, калий перманғанатының əлсіз ерітіндісіне 
батырылған ылғал таңғыш салынады, одан кейін таңғыштың үстінен жарақат 
орнының кеуіп кетуінен сақтандыру үшін, полиэтилен пленка оралады. 
Зардап шегушіні емдеу мекемесіне жіберу қажет. 

Сутектің асқын тотығы. 30 % дық ерітіндісі теріні күйдіреді, ал булары 
жоғары тыныс алу жолдарын қабындырады. 

Дəрігерге дейінгі көмек: жарақатты мол сумен шаю, одан кейін калий 
перманганатының алқызыл ерітіндісімен ылғалданған шүберекті 5 минут 
басады. [2] 
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4.4. Қоршаған ортаның ластануын болдырмау 
 
4.4.1. Скважиналарды сапалы бекіту 
 
Ұңғымалардың құрылымын таңдау жəне бекіту процесінде жер 

қойнауын қорғау 
Ұңғымалардың конструкциясы сенімділік, технологиялылық жəне 

қауіпсіздік бөлігінде жер қойнауын жəне қоршаған табиғи ортаны қорғау 
шарттарын, бірінші кезекте ұңғымалар бекітпесінің беріктігі мен ұзақ 
мерзімділігі, шегендеу колонналарының жəне олармен жабылатын сақиналы 
кеңістіктердің герметикалығын, сондай-ақ флюид бар горизонттарды бір-
бірінен, өткізгіш жыныстардан жəне жер бетінен оқшаулауды қамтамасыз 
етуі тиіс. 

Ұңғыманың конструкциясы геологиялық деректерге сəйкес, 
«Өнеркəсіптің мұнай жəне газ салаларының қауіпті өндірістік объектілері 
үшін өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелеріне» сəйкес жəне кен 
орнында бұрғылаудың тау-кен-геологиялық жағдайларына байланысты 
таңдалды.  

Жер қойнауын, жер асты суларын қорғау жəне ұңғымаларды салу 
кезінде мүмкін қиыншылықтардың алдын алу мақсатында кен орнын 
бұрғылау процесінде кейбір өзгерістерге ұшырауы мүмкін мынадай 
конструкция көзделеді: 

1. Бағыттаушы 323,9 мм х 100 м, ұңғыма сағасына дейін цементтеледі, 
жоғарғы тұрақсыз шөгінділерді жабу, ұңғымада жəне науа жүйесінде 
бұрғылау ерітіндісінің айналымын жасау мақсатында түсіріледі. 

2. Кондуктор 244,5 мм х 1000 м, ұңғыма сағасына дейін цементтеледі, 
құлауға бейім қиманың жоғарғы бөлігін жабу мақсатында түсіріледі. ЛҚЖ 
ұңғымасының сағасын жабдықтау. 

3. Пайдалану бағанасы 177,8 мм, 2423м өнімді горизонттарды игеру 
мақсатында түседі. Ұңғыма сағасына дейін цементтеледі. 

4. Хвостовик сүзгі 114,3мм  2373-2922,77м өнімді горизонттарды 
игеру мақсатында түседі. 

Бұрғылау ерітіндісінің жұтылуын болдырмау, өнімді жəне сулы 
қабаттардың ластануын болдырмау мақсатында: 

- Ұңғымаларды бұрғылау мен бекітудің жобалық технологиясын 
мұқият сақтау. 

- Бұрғылау жəне тампонажды ерітінділердің жобалық параметрлері 
мен рецептураларын ерітіндіде компоненттерді дəл мөлшерлеу жолымен 
қатаң сақтау. 

- Жобамен қарастырылған геофизикалық зерттеулер кешенін толық 
көлемде орындау. 

Қызметкердің жоғары экологиялық мəдениетін қамтамасыз ету. 
Скважинаны бекіту кезінде қоршаған ортаны бақылау 
Бұрғылау жұмыстарын жүргізу алдында фондық зерттеулер жүргізе 

отырып, жұмыстар ауданын экологиялық картаға түсіруді жəне экологиялық 
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ерекше сезімтал аймақтарды анықтауды көздейтін қоршаған ортаға əсерді 
бағалауды (ҚОƏБ) қоса алғанда, əлемдік тəжірибені ескере отырып, 
жұмыстар жобасын дайындау жүргізілуі тиіс. 

Мұнай операциялары Қазақстан Республикасының мынадай табиғат 
қорғау заңнамасымен реттеледі: 

 «ҚР Экологиялық Кодексі»; 
 «Ерекше қорғалатын аумақтар туралы» заң; 
 «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 

туралы» заң; 
 «Жер туралы» заң; 
 Туралы «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы 

туралы» заң; 
 «Азаматтық қорғау туралы» заң; 
 Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігі 

тұжырымдамасына; 
 Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі даму 

стратегиясында қоршаған ортаны қорғауға үлкен мəн беріледі. 
 Шаруашылық-тұрмыстық қалдықтарды жинау су өткізбейтін 

контейнерлерге жүргізілетін болады. Техникалық сумен жабдықтау су жинау 
ұңғымасынан су алу жолымен жүзеге асырылатын болады. Бір ұңғымаға 
техникалық судың шығыны шамамен 50 м3 немесе одан да дəлірек көлемді 
нақты шарттардан анықтайды. Бұрғылау ерітіндісінің шламдары арнайы 
сыйымдылықтарға жиналады, сондықтан ерітінді мен суды сүзу іс жүзінде 
болмайды. Осы сыйымдылықтарға төгіндіге бөлінгеннен кейін бұрғыланған 
тұқым түсіріледі. Бұрғылау ерітіндісін дайындау саз араластырғышта жүзеге 
асырылады, металл ыдыстарда сақталады. 

 «ҚР Экологиялық Кодексіне», сондай-ақ басқа да қолданыстағы 
құжаттарға сəйкес биологиялық ресурстарды қорғаудың белгіленген 
талаптарын орындауды қамтамасыз ететін бірқатар іс-шаралар көзделеді. 

Бұл ретте: 
- барлық бұрғылау жұмыстары қатаң бөлінген учаске шегінде 

жүргізілуі тиіс; 
- бұрғының айналмалы жүйесі бұрғы ерітіндісін пайдаланудың, оның 

шығарылуын жəне қоршаған ортаның ластануын болдырмайтын тұйық 
циклін қарастырады; 

- ашық фонтанның алдын алу үшін, ұңғыманы бұрғылау қатаң түрде 
бекітілген ГТН сəйкес жүзеге асырылу қажет; 

- майлайтын заттардың, ЖЖМ мен оларды өңдеу өнімдерінің ағуын 
уақтылы жою; 

- бұрғылау жабдығын майлау үшін тиісті майларды қолдану; 
- химиялық реагенттерді сақтау жəне пайдалану арнайы бөлінген 

орындарда жүргізіледі; 
- сусымалы заттарды сақтау жəне жинау үшін контейнерлерді қолдану; 
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- сұйық химиялық реагенттер бұрғылауға арнайы контейнерлерде, ал 
құрғақ – контейнерлерде жəне қаптарда жеткізіледі; 

- шығару жəне сынау кезінде мұнай жинау үшін жалпы көлемі 100 м3 
металл сыйымдылықтарды пайдалану қажет. 

Апатсыз қызмет кезінде қоршаған ортаға əсер етудің негізгі көздері: 
- Қозғалтқыштардағы отынның жану өнімдерінің шығарындылары; 
- Объектілерде өндірістік жабдықтардың, қозғалтқыштардың, 

құрылғылар мен механизмдердің шуылдары; 
- Өндірістік алаңдарды жарықтандыру; 
- Ұңғымаларды қысқа мерзімді сынау кезінде жану өнімдерінің 

шығарындылары. 
Жұмыс процесінде, оның барлық сатыларында өндірістік экологиялық 

мониторинг, қоршаған орта сапасының мониторингі жəне төтенше жағдайлар 
туындаған кезде экологиялық мониторинг жүзеге асырылатын болады. 

Топырақты қорғау бойынша келесі іс-шараларды жүзеге асыру 
ұсынылады: 

- мұнайды жинау, сепарациялау, дайындау жүйесін герметизациялау; 
- ажыратқыштармен апаттар кезінде ұңғымаларды автоматты түрде 

ажырату; 
- алғашқы сағат ішінде мұнай төгілген жағдайда ұңғыманың сағасын 

жер білігімен бекіту; 
- тек автожолдар бойынша көлік қозғалысын ұйымдастыру; 
- жерлерді сапалы техникалық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу. 
Жер қойнауының ластануы жəне оларды ұтымсыз пайдалану жер үсті 

жəне жер асты суларының, атмосфераның, топырақтың, өсімдіктердің жай-
күйі мен сапасына кері əсер етеді.  

Кен орны шекарасында флора мен фаунаны қорғау жөніндегі мынадай 
іс-шараларды қамтамасыз ету қажет: 

- қоршаған ауа ортасын қорғау; 
- жер үсті жəне жер асты суларын техногенді əсерден қорғау; 
- «бос» оқшаулағыштарды қолдану арқылы құстарды электр тогымен 

зақымданудан қорғау; 
- жануарлардың кездейсоқ түсуін болдырмайтын барлық 

технологиялық алаңдарды қоршау; 
- қызметкерлердің жабайы жануарларды азықтандыруға қатаң тыйым 

салу, сондай-ақ жабайы жануарлар үшін қармақ болып табылатын 
қалдықтарды тиісті сақтау. 

Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау РД 52.04.186-89 біріздендірілген 
əдістемесі жəне ұқсас құжаттар бойынша динамикалық бақылау 
(мониторинг) жолымен жүзеге асырылады. Мониторинг принципі-
зерттеулерді қамтитын стандартты номенклатура бойынша өкілетті 
учаскелер мен бақылау нүктелерінде зерттеулер жүргізу: 

 атмосфералық ауаның; 
 ағынды сулар; 
 топырақ жəне жер; 
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- сұйық химиялық реагенттер бұрғылауға арнайы контейнерлерде, ал 
құрғақ – контейнерлерде жəне қаптарда жеткізіледі; 

- шығару жəне сынау кезінде мұнай жинау үшін жалпы көлемі 100 м3 
металл сыйымдылықтарды пайдалану қажет. 

Апатсыз қызмет кезінде қоршаған ортаға əсер етудің негізгі көздері: 
- Қозғалтқыштардағы отынның жану өнімдерінің шығарындылары; 
- Объектілерде өндірістік жабдықтардың, қозғалтқыштардың, 

құрылғылар мен механизмдердің шуылдары; 
- Өндірістік алаңдарды жарықтандыру; 
- Ұңғымаларды қысқа мерзімді сынау кезінде жану өнімдерінің 

шығарындылары. 
Жұмыс процесінде, оның барлық сатыларында өндірістік экологиялық 

мониторинг, қоршаған орта сапасының мониторингі жəне төтенше жағдайлар 
туындаған кезде экологиялық мониторинг жүзеге асырылатын болады. 

Топырақты қорғау бойынша келесі іс-шараларды жүзеге асыру 
ұсынылады: 

- мұнайды жинау, сепарациялау, дайындау жүйесін герметизациялау; 
- ажыратқыштармен апаттар кезінде ұңғымаларды автоматты түрде 

ажырату; 
- алғашқы сағат ішінде мұнай төгілген жағдайда ұңғыманың сағасын 

жер білігімен бекіту; 
- тек автожолдар бойынша көлік қозғалысын ұйымдастыру; 
- жерлерді сапалы техникалық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу. 
Жер қойнауының ластануы жəне оларды ұтымсыз пайдалану жер үсті 

жəне жер асты суларының, атмосфераның, топырақтың, өсімдіктердің жай-
күйі мен сапасына кері əсер етеді.  

Кен орны шекарасында флора мен фаунаны қорғау жөніндегі мынадай 
іс-шараларды қамтамасыз ету қажет: 

- қоршаған ауа ортасын қорғау; 
- жер үсті жəне жер асты суларын техногенді əсерден қорғау; 
- «бос» оқшаулағыштарды қолдану арқылы құстарды электр тогымен 

зақымданудан қорғау; 
- жануарлардың кездейсоқ түсуін болдырмайтын барлық 

технологиялық алаңдарды қоршау; 
- қызметкерлердің жабайы жануарларды азықтандыруға қатаң тыйым 

салу, сондай-ақ жабайы жануарлар үшін қармақ болып табылатын 
қалдықтарды тиісті сақтау. 

Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау РД 52.04.186-89 біріздендірілген 
əдістемесі жəне ұқсас құжаттар бойынша динамикалық бақылау 
(мониторинг) жолымен жүзеге асырылады. Мониторинг принципі-
зерттеулерді қамтитын стандартты номенклатура бойынша өкілетті 
учаскелер мен бақылау нүктелерінде зерттеулер жүргізу: 

 атмосфералық ауаның; 
 ағынды сулар; 
 топырақ жəне жер; 

 

 флора жəне фауна; 
 атмосфераның коррозиялық агрессиясы; 
 радиациялық жағдай.  
Осы зерттеулерді талдау өндірістік факторлардың қоршаған ортаға, 

оның ішінде флораға техногендік əсерін төмендету бойынша іс-шараларды 
ағымдағы жəне перспективалық жоспарлау үшін толық ақпаратқа ие болуға 
мүмкіндік береді. [5] 

 
4.4.2. Технологиялық процестер кезінде апаттық жағдайлардың 

алдын алу 
 
Атқылауға қарсы жəне газ қауіпсіздігі. Газ-мұнай-су атқылауының 

алдын алу жəне алдын ала анықтау жөніндегі іс-шаралар. 
Өнімді горизонттарды немесе флюид пайда болуы мүмкін қабаттарды 

ашу алдында апаттар мен қиындықтардың алдын алу бойынша келесі іс-
шаралар орындалады: 

1) АЖЕ-не сəйкес (ГМСК) газ-мұнай-су көріністерін жою кезіндегі 
практикалық іс-қимылдар бойынша персоналға нұсқау беру; 

2) Бұрғылау қондырғысының аумағында жұмыс істейтін геофизикалық 
жəне мердігерлік ұйымдардың персоналына нұсқау беру; 

3) бұрғылау қондырғысының, сағалық жəне ЛҚЖ, ұңғыманы 
герметикалауға жəне (ГМСК) газ-мұнай-су көріністері жоюға арналған 
құрал-саймандар мен құрылғылардың жай-күйін тексеру; 

4) газдануды бақылау құралдарын, ГМСК, ЖҚҚ (жеке қорғаныс 
құралдары), персоналдың ЖҚҚ тікелей жəне жанама белгілерін ерте анықтау 
жүйесін тексеру; 

5) апатқа қарсы, атқылауға қарсы жəне өртке қарсы қорғау жүйелерін, 
персоналды эвакуациялау бағыттарын тексеру; 

6) ұйымның техникалық басшысы бекіткен кесте бойынша оқу 
жаттығуларын, дабылдарды өткізу; 

7) өнімді горизонттарды ашуға объектінің дайындығын, бұрғылау 
ерітіндісінің көлемі мен параметрлерінің, тазарту, газсыздандыру жəне өңдеу 
құралдарының сəйкестігін бағалау; 

8) геологиялық-техникалық бақылау жүйесін тексеру жəне бұрғылау 
режимінің параметрлерін, бұрғылау ерітіндісіндегі газ концентрациясының 
көрсеткіштерін жəне газ талдағыштарды тіркеу; 

9) орындалған іс-шаралардың нəтижелері анықталған бұзушылықтарды 
жою жөніндегі ұсыныстармен бірге вахталық журналға жазылады. 

Құрамында күкіртсутегі бар флюидтері бар өнімді қабаттардың 
аралығын ашудан 100 метр бұрын ЖҰЖ, объектінің дайындық актісі 
жасалады жəне мынадай іс-шаралар орындалады: 

1) бұрғылау жəне ГМСК газ-мұнай-су көріністері, күкіртсутек 
белгілерін анықтау кезінде ГТЗ станциясын орнату; 

2) қауіпті аймақты белгілеу жəне объектінің аумағында, іргелес жатқан 
жолдарда, қозғалыс маршруттарында, коммуникациялардың қауіпті 
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учаскелерінде жəне жер бедерінің төмендетілген жерлерінде, күзет жəне 
СҚА-да қауіпсіздік белгілерін орнату; 

3) аспаптардың жарамдылығын, жұмыс аймағының ауасындағы 
күкіртті сутегі құрамын бақылауды, ЖҚҚ, СКЗ, метеорологиялық 
жағдайларды бақылауға жəне авариялық дыбыстық жəне жарық 
сигнализациясын беруге арналған құралдардың болуы мен дайындығын 
тексеру; 

4) ұңғыманы салуға жобада көрсетілген параметрлерге сəйкес жуу 
сұйықтығының жұмыс жəне қосалқы көлемін бейтараптандырғышпен, 
ингибитормен өңдеу; 

5) жедел дайындық режимінде құбыр жəне кесетін плашкалары бар 
сағаның, ЛҚЖ лақтыруға қарсы жабдықтар жай-күйін тексеру; 

6) ұңғыманың екі көлемінен кем емес мөлшерде жуу сұйықтығын 
өңдеу үшін бұрғылау қорында күкіртсутекті бейтараптандыратын 
материалдар мен химиялық реагенттердің болуын тексеру; 

7) цементтеу агрегаттарының болуын үнемі дайындықта тексеру; 
8) эвакуациялау үшін объектіде көлікті қамтамасыз ету; 
9) желдің бағытын ескере отырып, авариялық жағдайлар кезінде 

қызметкерлерді жинау жəне қауіпті аймақтан шығару бағыттарын айқындау; 
10) персоналмен АЖЕ бойынша нұсқаулық журналына тіркей отырып, 

қол қойғызып, медициналық көмек көрсету бойынша нұсқаулық жүргізу; 
 Газ-мұнай-су көріністерін алдын ала анықтау белгілері (ГМСК). 
Тереңдеу үдерісіндегі тікелей белгілер: 
- қабылдау ыдыстарындағы бұрғылау ерітіндісінің көлемін ұлғайту; 
- сораптың тұрақты өнімділігінде бұрғылау ерітіндісі ағынының 

салыстырмалы жылдамдығын арттыру; 
- бұрғылау ерітіндісінің газ құрамын арттыру; 
- сорап тоқтатылған кезде бұрғылау ерітіндісін құю; 
- ұңғымадан шығатын бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын азайту.  

Тереңдету процесінде жанама белгілер: 
- механикалық өту жылдамдығын арттыру; 
- бұрғылау сорабында қысымды төмендету; 
- бұрғылау ерітіндісінде сульфидтердің құрамын ұлғайту; 
- ротордағы айналу моментінің өзгеруі; 
- бұрғылау ерітіндісін сіңіру; 
- виброситодағы шламның конфигурациясы мен мөлшерін өзгерту; 
- бұрғылау ерітіндісінің температурасын жəне реологиясын өзгерту. 
 КТО (көтеріп-түсріу операциясы) кезінде (ГМСК) газ-мұнай-су 

көріністерін ерте анықтау белгілері құйылатын немесе ығыстырылатын 
бұрғылау ерітіндісінің шамасын өзгерту бойынша белгіленеді: 

- бұрғылау бағанасын түсіру кезінде ығыстырылатын бұрғылау 
ерітіндісінің есептік көлеміне қарсы ұлғайту; 

- бұрғылау бағанасын көтеру кезінде құйылатын бұрғылау ерітіндісінің 
есептік көлеміне қарсы азайту. 
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учаскелерінде жəне жер бедерінің төмендетілген жерлерінде, күзет жəне 
СҚА-да қауіпсіздік белгілерін орнату; 

3) аспаптардың жарамдылығын, жұмыс аймағының ауасындағы 
күкіртті сутегі құрамын бақылауды, ЖҚҚ, СКЗ, метеорологиялық 
жағдайларды бақылауға жəне авариялық дыбыстық жəне жарық 
сигнализациясын беруге арналған құралдардың болуы мен дайындығын 
тексеру; 

4) ұңғыманы салуға жобада көрсетілген параметрлерге сəйкес жуу 
сұйықтығының жұмыс жəне қосалқы көлемін бейтараптандырғышпен, 
ингибитормен өңдеу; 

5) жедел дайындық режимінде құбыр жəне кесетін плашкалары бар 
сағаның, ЛҚЖ лақтыруға қарсы жабдықтар жай-күйін тексеру; 

6) ұңғыманың екі көлемінен кем емес мөлшерде жуу сұйықтығын 
өңдеу үшін бұрғылау қорында күкіртсутекті бейтараптандыратын 
материалдар мен химиялық реагенттердің болуын тексеру; 

7) цементтеу агрегаттарының болуын үнемі дайындықта тексеру; 
8) эвакуациялау үшін объектіде көлікті қамтамасыз ету; 
9) желдің бағытын ескере отырып, авариялық жағдайлар кезінде 

қызметкерлерді жинау жəне қауіпті аймақтан шығару бағыттарын айқындау; 
10) персоналмен АЖЕ бойынша нұсқаулық журналына тіркей отырып, 

қол қойғызып, медициналық көмек көрсету бойынша нұсқаулық жүргізу; 
 Газ-мұнай-су көріністерін алдын ала анықтау белгілері (ГМСК). 
Тереңдеу үдерісіндегі тікелей белгілер: 
- қабылдау ыдыстарындағы бұрғылау ерітіндісінің көлемін ұлғайту; 
- сораптың тұрақты өнімділігінде бұрғылау ерітіндісі ағынының 

салыстырмалы жылдамдығын арттыру; 
- бұрғылау ерітіндісінің газ құрамын арттыру; 
- сорап тоқтатылған кезде бұрғылау ерітіндісін құю; 
- ұңғымадан шығатын бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын азайту.  

Тереңдету процесінде жанама белгілер: 
- механикалық өту жылдамдығын арттыру; 
- бұрғылау сорабында қысымды төмендету; 
- бұрғылау ерітіндісінде сульфидтердің құрамын ұлғайту; 
- ротордағы айналу моментінің өзгеруі; 
- бұрғылау ерітіндісін сіңіру; 
- виброситодағы шламның конфигурациясы мен мөлшерін өзгерту; 
- бұрғылау ерітіндісінің температурасын жəне реологиясын өзгерту. 
 КТО (көтеріп-түсріу операциясы) кезінде (ГМСК) газ-мұнай-су 

көріністерін ерте анықтау белгілері құйылатын немесе ығыстырылатын 
бұрғылау ерітіндісінің шамасын өзгерту бойынша белгіленеді: 

- бұрғылау бағанасын түсіру кезінде ығыстырылатын бұрғылау 
ерітіндісінің есептік көлеміне қарсы ұлғайту; 

- бұрғылау бағанасын көтеру кезінде құйылатын бұрғылау ерітіндісінің 
есептік көлеміне қарсы азайту. 

 

Ұңғымадан толық көтерілген бұрғылау колоннасы жəне ұзақ тоқтаулар 
кезінде (ГМСК) газ-мұнай-су көріністерін ерте анықтау белгілері: 

- бұрғылау ерітіндісін ұңғымадан құю; 
- герметизацияланған ұңғыма сағасындағы қысымды арттыру; 
- бұрғылау ерітіндісінің деңгейінің төмендеуі (жұту жанама белгі 

ретінде). 
Төменде кестеде газ-мұнай-су көріністерін алдын ала анықтау 

бойынша бастапқы ақпаратты (тікелей жəне жанама белгілер) алуға болатын 
көрсеткіштер тізбесі келтірілген. 

Газ-мұнай-су көрінуінің тікелей жəне жанама белгілерін сипаттайтын 
параметрлерді өлшеу үшін бұрғылау станциясында ГТК (станция геолого-
технологического контроля) орнатылған. Ұңғымаларды тереңдету немесе 
жуу процесінде пайда болу фактісі оның бастапқы қарқындылығына 
байланысты белгілердің келесі ретімен белгіленеді. 

Белгілердің бірінші тіркесімі (қарқынды көрініс): 
А) тұрақтағы қысымның өзгеруі немесе механикалық өту 

жылдамдығының артуы; 
Б) бұрғылау ерітіндісінің шығыс ағынының жылдамдығын (шығынын) 

арттыру; 
В) қабылдау ыдысындағы бұрғылау ерітіндісінің көлемін ұлғайту. 
Белгілердің екінші тіркесімі (орташа қарқындылық көрінісі) 
А) механикалық жылдамдықтың немесе айналу моменттің ұлғаюы; 
Б) қабылдау ыдысындағы бұрғылау ерітіндісінің көлемін арттыру. 
Белгілердің үшінші тіркесімі (əлсіз көрініс): 
А) бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын төмендету; 
Б) бұрғылау ерітіндісінде газдың, судың жəне мұнайдың мөлшерін 

ұлғайту. 
Осы белгілер (бір немесе бірнеше) анықталған кезде газ-мұнай-су 

көріністерінің бар - жоғын растайтын тікелей белгілерді анықтау мақсатында 
аспаптардың көрсеткіштерін бақылауды күшейту қажет.  

КТО кезінде жəне тоқтау кезінде көрініс белгілері жанама болып 
табылмайды. 

(ГМСК) газ-мұнай-су көріністерін алдын алу бойынша технологиялық 
іс-шаралар. Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы «Өнеркəсіптің мұнай жəне газ 
салаларының қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркəсіптік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету ережелеріне" (ҚР ИДМ 30.12.2014 ж. №355 бұйрығы), 
«Мұнай жəне газ ұңғымаларын салуға арналған жұмыс жобасының макетіне» 
(РД 39-0148052-537-87) сəйкес интервалды түрде таңдалады. 

Жоғары қысымды горизонттарды ашу кезінде қабаттан ұңғымаға 
судың, мұнайдың, газдың ықтимал түсуін тексеру қажет. Ол үшін құрал-
сайманды түптен 200-300 м-ге бақылау көтеруді колонна башмагына немесе 
ұстап қалудан қауіпсіз аймаққа жүргізіп, 6-8 сағатқа технологиялық тоқтауды 
жасап, ұңғыманы цикл бойы жуу керек. Содан кейін аспапты түпке дейін 
түсіріп, бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін тіркей отырып, ұңғыманы цикл 
бойынша жуу керек. Сұйылтылған немесе газдалған бұрғылау ерітіндісінің 
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қорабы болмаған жағдайда аспапты көтеруге болады. Сұйылтылған немесе 
газсыздандырылған бұрғылау ерітіндісінің қорабы болған жағдайда 
ұңғымада одан əрі жұмыстар бұрғылау кəсіпорнының бас инженері бекіткен 
жоспар бойынша жүргізіледі. Аспапты түсіру кезінде баған табандығында 
немесе байқалатын горизонттан жоғары орналасқан жəне ұстаудан қауіпсіз 
аймақта жууды міндетті түрде жүргізу керек. Газдан тазарту байқалатын 
аймақ бағанасының табандығынан төмен болған жағдайда одан əрі түсіру 
аралық шаюмен жүргізілуі тиіс, олардың аралықтары газдан тазарту 
қарқындылығына байланысты бұрғылау кəсіпорнының басшылығы 
белгіленеді жəне оны бұрғылау бастығы (шебері) вахталық журналға жазады. 
Құрал-сайманды жіберу бойынша жұмыстар бұрғылау кəсіпорнының 
басшылығы бекіткен жоспар бойынша жауапты ИТҚ тарапынан тікелей 
бақылаумен жүргізіледі. Мұндай жоспар келіп түскенге дейін вахта əр 
бұрғылауда бар ТЖ департаментімен келісілген үлгілік есепке сəйкес əрекет 
етеді. 

Қашауды өңдегеннен немесе басқа технологиялық операцияларды 
жүргізгеннен кейін құралды көтеру алдында ұңғыманы бір цикл бойы жуу 
керек.  Егер бұрғылау ерітіндісінің параметрлері көзделген ГТТ-дан 
(геологиялық техникалық тапсырма) өзгеше болса, сондай-ақ кіретін жəне 
шығатын ерітінділердің параметрлері ажыратылғанда ерітіндіні ГТТ 
(геологиялық техникалық тапсырма) талаптарына сəйкес келтіргенге жəне 
оның параметрлерін теңестіргенге дейін жууды жалғастыру керек. 

Бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін өлшеуді бұрғылау процесін 
бақылау станциясы (ГТК) үздіксіз жүргізеді. Өнімді қалыңдықты ашу жəне 
бұрғылау кезінде бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы газсыздандырғанға дейін 
жəне одан кейін 5 мин сайын өлшенуі тиіс. Өлшеу нəтижелері журналға 
жазылады. 

Бұрғылау кезінде ГМСК дамуының алдын алу бойынша жұмыс тəртібі 
Мұнай-газға қаныққан коллекторларды бұрғылау үш шарлы кран мен 

екі кері клапанды пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Бір шар клапаны 
жұмыс құбыры мен оның сақтандырғыш аударғышы арасында орнатылады, 
екіншісі жұмыс құбыры мен вертлюг арасында, үшіншісі резервтік болып 
табылады. 

Қабылдау ыдыстарындағы ерітінді көлемінің 1м3-ке ұлғаюы 
анықталған жағдайда бұрғылауды тоқтату керек. Аспапты забойдың үстінен 
көтеру, бұрғылау сорабын тоқтату, ұңғыманы герметизациялау керек. 
Бұрғылау құбырларының каналын герметизациялау алдында тұрақта жəне 
құбыр сыртындағы кеңістікте манометрлердің көрсеткіштері алынып, 
ұңғымадан ерітіндінің қозғалысы тексерілуі тиіс. «Авариялық дайындық» 
дабылын жариялау қажет. Бұрғылау бастығы болған жағдай туралы ұйым 
басшылығына хабарлауға жəне грифон түзілуі мүмкін бақылауды 
ұйымдастыруға міндетті. 10 минут ішінде ұңғыманың жай-күйін зерттеу, 
қабылдау ыдыстарындағы көлемнің ұлғаю себебін анықтау, ГМСК 
параметрлерін, бұрғылау колоннасындағы жəне құбыр сыртындағы 
кеңістіктегі қысымды, ерітінді ағынының көлемін анықтау қажет. Бұрғылау 
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қорабы болмаған жағдайда аспапты көтеруге болады. Сұйылтылған немесе 
газсыздандырылған бұрғылау ерітіндісінің қорабы болған жағдайда 
ұңғымада одан əрі жұмыстар бұрғылау кəсіпорнының бас инженері бекіткен 
жоспар бойынша жүргізіледі. Аспапты түсіру кезінде баған табандығында 
немесе байқалатын горизонттан жоғары орналасқан жəне ұстаудан қауіпсіз 
аймақта жууды міндетті түрде жүргізу керек. Газдан тазарту байқалатын 
аймақ бағанасының табандығынан төмен болған жағдайда одан əрі түсіру 
аралық шаюмен жүргізілуі тиіс, олардың аралықтары газдан тазарту 
қарқындылығына байланысты бұрғылау кəсіпорнының басшылығы 
белгіленеді жəне оны бұрғылау бастығы (шебері) вахталық журналға жазады. 
Құрал-сайманды жіберу бойынша жұмыстар бұрғылау кəсіпорнының 
басшылығы бекіткен жоспар бойынша жауапты ИТҚ тарапынан тікелей 
бақылаумен жүргізіледі. Мұндай жоспар келіп түскенге дейін вахта əр 
бұрғылауда бар ТЖ департаментімен келісілген үлгілік есепке сəйкес əрекет 
етеді. 

Қашауды өңдегеннен немесе басқа технологиялық операцияларды 
жүргізгеннен кейін құралды көтеру алдында ұңғыманы бір цикл бойы жуу 
керек.  Егер бұрғылау ерітіндісінің параметрлері көзделген ГТТ-дан 
(геологиялық техникалық тапсырма) өзгеше болса, сондай-ақ кіретін жəне 
шығатын ерітінділердің параметрлері ажыратылғанда ерітіндіні ГТТ 
(геологиялық техникалық тапсырма) талаптарына сəйкес келтіргенге жəне 
оның параметрлерін теңестіргенге дейін жууды жалғастыру керек. 

Бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін өлшеуді бұрғылау процесін 
бақылау станциясы (ГТК) үздіксіз жүргізеді. Өнімді қалыңдықты ашу жəне 
бұрғылау кезінде бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы газсыздандырғанға дейін 
жəне одан кейін 5 мин сайын өлшенуі тиіс. Өлшеу нəтижелері журналға 
жазылады. 

Бұрғылау кезінде ГМСК дамуының алдын алу бойынша жұмыс тəртібі 
Мұнай-газға қаныққан коллекторларды бұрғылау үш шарлы кран мен 

екі кері клапанды пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Бір шар клапаны 
жұмыс құбыры мен оның сақтандырғыш аударғышы арасында орнатылады, 
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Қабылдау ыдыстарындағы ерітінді көлемінің 1м3-ке ұлғаюы 
анықталған жағдайда бұрғылауды тоқтату керек. Аспапты забойдың үстінен 
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кеңістіктегі қысымды, ерітінді ағынының көлемін анықтау қажет. Бұрғылау 

 

кəсіпорнының бас инженері бекіткен жоспар бойынша жəне өшіру картасы 
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Шығатын бұрғылау ерітіндісі ағынының жылдамдығы өзгерген кезде 
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ұңғымалардан бұрғылау колоннасын көтеруге ұңғымаларды сағаға дейін 
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жеткілікті уақыт ішінде құю болмаған кезде ғана кірісуге рұқсат етіледі. 

Бұрғылау құбырларының бағанасын түсіру ығыстырылатын ерітіндінің 
көлемін тікелей бақылау кезінде жүзеге асырылады. Деңгей болмаған 
жағдайда ұңғыманы құятын сұйықтықтың көлемін мұқият бақылай отырып, 
құяды. Құйылатын ерітіндінің көлемі 0,5 м3 азаю жағына ауытқыған кезде 
бағананы түсіру тоқтатылуы тиіс. ГМСК ерте анықтау белгілеріне сəйкес 
ауытқу себебін анықтау қажет. ГМСК анықталған кезде оны жоюға кірісу 
керек.  Кальматация құбылысы бар болса, түсіруді жалғастырады. 

Объектілерде ашық фонтан пайда болған жағдайда персонал міндетті: 
- кəсіпорын басшылығы мен тиісті қызметтерді хабардар ету; 
- мұнараны, авариялық сағаны жəне сағалық аймақты сумен 

суландыру, сондай-ақ фонтан ағысын суландыру жəне ұңғыма, басқа да 
бұрғыланған жəне өндіруші ұңғымалар арасында су шымылдығын құру 
мақсатында негізгі өрт сөндіру сораптарын іске қосу үшін авариялық электр 
энергия көзін (апаттық дизельгенератор) іске қосу, тұрғын үй жəне 
технологиялық блоктар үй-жайларының, эвакуация жолдарының газдануын 
анықтау, персоналды эвакуациялауға жеке қорғану құралдарын дайындау. 

Бұрғылау кезінде ұңғыманы герметизациялау тəртібі: 
- бұрғылаушы «шығару» дабылын береді (ұзын гуіл дыбыс) 
- жетектің айналуын тоқтату (ротор); 
- қашауды 0,5 м - ге көтеру; 
- бұрғылау шығырының тежегішін бекіту; 
- ДЗУ ашпай сорапты тоқтату; 
- ашық дроссельге апаратын желіде превентор крестовинасының 

гидробасқарылатын ысырмасын ашу; 
- əмбебап превенторды жабу; 
- дроссель алдында ысырманы жабу. 
Айналымдағы бұрғылау ерітіндісі тығыздығының жобада белгіленген 

шамадан 0,02 г/см3 артық ауытқуына жол берілмейді. 
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ЛҚЖ (лақтыруға қарсы жабдық) жұмысының мерзімдері мен 
қарқындылығына қарамастан ұңғыманың сағасына превенторлар мен фонтан 
арматурасы базалық жағдайларда паспортта көрсетілген жұмыс қысымына 
сумен нығыздау актісін ресімдей отырып нығыздалады. 

ЛҚЖ элементтерін жұмыс істеуге тексеруді жүргізу керек: 
 өнімді горизонтты ашқанға дейін - плашкалық превентор аптасына 1 

рет,  əмбебап-айына 1 рет; 
- өнімді горизонтты бұрғылау кезінде – аптасына 2 рет, əмбебап 

превентор - айына 2 рет. 
Бұрғылау процесінде флюидтің түсуін бақылау бойынша 

технологиялық операциялар 
Ұңғыма оқпанына флюидтің түсуі мүмкіндігін тексеру үшін жетекші 

құбыр көлеміне забойдың үстінен қашауды үш рет көтеру жəне құрал-
сайманды мезгіл-мезгіл айналдырған кезде түптің толық жуылуын жүргізу 
қажет. Флюидтің ұңғыма оқпанына түсу белгілері болмаған жағдайда 
тереңдетуді жалғастыру керек. 

Құбырларды көтеруге жəне ұңғымаларды бұрғылау бағанасы жоқ 
қалдыруға (қашауды ауыстыру, геофизикалық жұмыстар) байланысты 
технологиялық операцияларды жүргізу үшін ұңғыманы 1 цикл бойы жуу 
қажет. Бұрғылау колоннасын соңғы шегендеу колоннасының табандығына 
көтеру, ұңғыманы сағаға дейін құю жəне қажетті уақытта тыныштықта 
қалдыру керек. Технологиялық тұрақ ішінде ұңғымалардың жай-күйіне 
бақылау жүргізу керек. 

Технологиялық тұрақтан кейін бұрғылау колоннасын түпке дейін 
түсіру, газдалған қорапты толық жуғанға жəне бұрғылау ерітіндісінің 
параметрлерін теңестіргенге дейін кем дегенде жарты цикл бойы ұңғыманы 
жуу. Ұңғымаларды тереңдету кезінде технологиялық тұрақтардың 
қажеттілігі мен ұзақтығын бұрғылау кəсіпорнының бас инженері анықтайды.  

Құралдың толық сіңірмей «сəтсіздігін» алған кезде - бұрғылауды 
тоқтату керек. Ұңғыманы бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін толық 
жуғанға дейін тегістей отырып шаю керек. Толық жұтылған кезде ұңғыманы 
бұрғылау ерітіндісімен аузына дейін толтыру қажет. 

Жобалық шешімдер ұңғымаларды салу процесінде ГМСК-ға (газ-
мұнай- су көрінісі) жол бермеуді көздейді. Осындай шешімдер мен іс-
шаралардың негізгі: 

- ұңғыманың таңдалған конструкциясы (қабаттық жəне порттық қысым 
туралы қосымша мəліметтер алу кезінде ұңғыманың конструкциясын түзету 
мүмкіндігі бар); 

- бұрғылау ерітіндісі тау-кен-геологиялық жағдайларға сəйкес 
таңдалған; 

- бұрғылау ерітіндісінің қоры (тереңдігі 900м-120м3 жəне бұрғылау 
ерітіндісінің екінші көлемін дайындау үшін химиялық реагенттер қоры); 

- бұрғылау құралын көтеру алдында ГМСК ерте анықтау мақсатында 
қосымша жуу қарастырылған; 
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қажет. Бұрғылау колоннасын соңғы шегендеу колоннасының табандығына 
көтеру, ұңғыманы сағаға дейін құю жəне қажетті уақытта тыныштықта 
қалдыру керек. Технологиялық тұрақ ішінде ұңғымалардың жай-күйіне 
бақылау жүргізу керек. 

Технологиялық тұрақтан кейін бұрғылау колоннасын түпке дейін 
түсіру, газдалған қорапты толық жуғанға жəне бұрғылау ерітіндісінің 
параметрлерін теңестіргенге дейін кем дегенде жарты цикл бойы ұңғыманы 
жуу. Ұңғымаларды тереңдету кезінде технологиялық тұрақтардың 
қажеттілігі мен ұзақтығын бұрғылау кəсіпорнының бас инженері анықтайды.  

Құралдың толық сіңірмей «сəтсіздігін» алған кезде - бұрғылауды 
тоқтату керек. Ұңғыманы бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін толық 
жуғанға дейін тегістей отырып шаю керек. Толық жұтылған кезде ұңғыманы 
бұрғылау ерітіндісімен аузына дейін толтыру қажет. 

Жобалық шешімдер ұңғымаларды салу процесінде ГМСК-ға (газ-
мұнай- су көрінісі) жол бермеуді көздейді. Осындай шешімдер мен іс-
шаралардың негізгі: 

- ұңғыманың таңдалған конструкциясы (қабаттық жəне порттық қысым 
туралы қосымша мəліметтер алу кезінде ұңғыманың конструкциясын түзету 
мүмкіндігі бар); 

- бұрғылау ерітіндісі тау-кен-геологиялық жағдайларға сəйкес 
таңдалған; 

- бұрғылау ерітіндісінің қоры (тереңдігі 900м-120м3 жəне бұрғылау 
ерітіндісінің екінші көлемін дайындау үшін химиялық реагенттер қоры); 

- бұрғылау құралын көтеру алдында ГМСК ерте анықтау мақсатында 
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- ұңғымаларды ГМСК газ-мұнай- су көрінісі мүмкін болатын 
аралықтарда тереңдетуді байқалуларды алдын ала анықтау əдістемесін 
меңгерген ИТҚ-ның қатысуымен жүзеге асыру. 

КТО (көтеріп түсіру операциясы) кезінде ГМСК алдын алу жөніндегі 
іс-шаралар 

Бұрғылауда КТО жүргізу бұрғылау ерітіндісімен толтырылған 
шектеулі кеңістіктегі бұрғылау құбырлары бағанасының қозғалысы 
салдарынан ұңғымадағы қысымның өзгеруін тудырады. Қысымның ауытқуы 
пайда болатын мəндер көбінесе қабаттардың гидравликалық үзілуі немесе 
ұңғыма оқпанына қабаттық флюидтердің құйылуы үшін жеткілікті болуы 
мүмкін. Нəтижесінде газ-мұнай-су көріністері, сондай-ақ тау-кен жыныстары 
беріктігінің бұзылуына байланысты басқа да асқынулар пайда болады. 

ГМСК алдын алу жəне бақылау үшін КТО кезінде бұрғылау 
ерітіндісінің параметрлерін (бұрғы ерітіндісінің қасиеттерін циркуляцияның 
барлық циклы бойынша теңестіру) жəне ұңғымадағы құбырлардың қозғалыс 
жылдамдығын реттеу жөніндегі іс-шараларды орындау, сақиналы 
кеңістіктегі сұйықтықтың деңгейін бақылау, құйылатын немесе 
ығыстырылатын бұрғылау ерітіндісі мен алынатын немесе түсірілетін 
құбырлардың металының көлемдерінің айырмашылығын бақылау керек. 
Сифон немесе поршеньдеу болған кезде бұрғылау колоннасын көтеруге 
тыйым салынады. Олар пайда болған кезде көтеруді тоқтату, бұрғылау 
құбырларының бағанасын айналып жəне жылжытып жуу керек. Сифонды 
жою мүмкін болмаған жағдайда құбырларды көтеруді ерітіндінің алынатын 
жəне құйылатын көлемдерінің теңдігі қамтамасыз етілетін жылдамдықта 
жүргізу қажет. Поршеньді жою мүмкін болмаған жағдайда көтеруді жуу, 
құбырларды ротормен айналдыру жəне құбырларды көпірлерге лақтыру 
арқылы жүргізу қажет. 

Қабатқа қысымның төмендеуін болдырмау үшін ашылған 
коллектордың төбесінен 200 м биіктікке аспапты көтеру 1-ші жылдамдықта 
жүргізіледі. 

Байқалатын горизонтты ашқан кезде ұңғымадағы бұрғылау ерітіндісі 
деңгейінің төмендеуіне жол беруге болмайды. Қашауды көтергеннен кейін 
ұңғыманы сағаға дейін құю, құюдың жоқтығына көз жеткізу қажет. 

Ашылған жарылған горизонттар болған кезде ұңғымада бұрғылау 
колоннасы болмаған кезде кез келген тоқтаулар барынша азайтылуы тиіс. 
Мəжбүрлі тоқтау жағдайында, ұңғымада құрал болмаған жағдайда, сағаға 
тұрақты бақылау орнатылуы жəне «апаттық» құбырдағы сағаны 
герметикалаудың жылдам мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. 

Мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда ұңғымаға шарлы краны бар 
«апаттық» құбыр түсіріліп, ұңғыма герметизациялануы тиіс. 

Егер құрал толығымен көтерілген кезде ұңғыманы құю басталса, 
барынша мүмкін тереңдікке түсіруге кірісу, шарлы краны бар «апаттық» 
құбырды бұрап, сағаны бітеу жəне құбырдағы қысымның өсуін бақылау тиіс. 
Қысымның сыни шамасына жеткен кезде (пайдалану бағанасына бұрғылау 
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кезінде шегендеу бағанасын престеу қысымынан 80%) сұйықтық пайда 
болғанға дейін дроссель желісі арқылы өшіктіру жүргізіледі. 

Одан кейінгі жұмыстар бұрғылау кəсіпорнының бас инженері бекіткен 
жоспар бойынша жүргізіледі. 

Құралды түсіру кезінде ұңғымадағы деңгейдің жағдайын, тізбекті 
түсіру кезінде ерітіндінің ығыстырылуын жəне бос элеваторды көтеру 
кезінде құюдың болуын үнемі бақылау қажет. Қабылдағыш ыдыстарда 
орнатылған өлшеу сызғышы бойынша əрбір бес түсірілген свечадан (əрбір 
свеча арқылы АБҚ ауырлатылған бұрғылау құбыры) ығыстырылған 
ерітіндінің көлемін өлшеп, оны алдыңғы свечамен салыстырады жəне 
тіркейді.  

Аспапты түсіру кезінде баған табандығында немесе байқалатын 
горизонттан жоғары орналасқан жəне басып алу қауіпсіздігі аймағында 
міндетті түрде жууды жүргізу қажет. Газдан тазарту байқалатын аймақ 
бағанасының табандығынан төмен болған жағдайда одан əрі түсіру ұзақтығы 
бір циклден кем емес аралық шаюмен немесе ерітіндінің түптен шыққанға 
дейін жəне жұмыс жобасына сəйкес оны тегістеумен жүргізілуі тиіс. 

Ұзақтығы 2 сағатқа дейін тоқтаған жағдайда, КТО кезінде ашылған 
өнімді горизонттар кезінде шарлы краны бар «апаттық» құбырды бұрап, 
ұңғыманың сағасын үздіксіз бақылауды жəне превенторды дереу жабу 
мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. Күтілетін тоқтаулар 2 сағаттан артық 
болған жағдайда аспапты бағананың табандығына түсіру бойынша шаралар 
қабылдануы тиіс. 

Қабатқа түсетін жүктемені азайту үшін соңғы 150-200 м бұрғылау 
құбырларын сіңіру аймағына дейін 0,5 м/с артық емес жылдамдықпен 
жүргізу қажет. 

Ұңғымадан төгілген кезде аспапты түсіруді тоқтату, шарлы краны бар 
«апаттық» құбырды бұрау қажет.  

Шегендеу колоннасын түсіру кезінде жоғарғы превентордың 
плашкалары түсірілетін шегендеу колоннасының диаметріне сəйкес келетін 
плашкаларға ауыстырылады немесе қабылдау көпірлерінде тиісті қысымға 
нығыздалған, шегендеу құбырының астына жəне шарлы краны бар бұрғылау 
құбыры болуы тиіс. 

Колоннаны түсіру процесінде қолданылатын кері клапан түріне 
байланысты ығыстырылатын бұрғылау ерітіндісінің сипаты мен көлемін 
бақылау қажет. Клапаны бар колонналарды түсіру жəне бұрғылау 
ерітіндісімен автоматты түрде толтыру кезінде толтырудың толықтығын 
бақылау мақсатында мерзімді толтыру жүргізіледі. Бұрғылау ерітіндісінің 
деңгейі сағада жəне көзбен шолып бақылануы тиіс. Қажет болған жағдайда 
шөгінділер мен опырылу аралықтарында аралық жууды жүргізу керек. 

Бағананы түпке дейін түсіргеннен кейін ұңғыманы бұрғылау 
ерітіндісінің параметрлерін жобалық мəндерге сəйкес теңестіре отырып жуу 
қажет. Ұңғыманы шаю циклден кем емес, бұрғылау ерітіндісінің 
газсыздандырылған бумасының жоқтығына көз жеткізу үшін, колонна 
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кезінде шегендеу бағанасын престеу қысымынан 80%) сұйықтық пайда 
болғанға дейін дроссель желісі арқылы өшіктіру жүргізіледі. 

Одан кейінгі жұмыстар бұрғылау кəсіпорнының бас инженері бекіткен 
жоспар бойынша жүргізіледі. 

Құралды түсіру кезінде ұңғымадағы деңгейдің жағдайын, тізбекті 
түсіру кезінде ерітіндінің ығыстырылуын жəне бос элеваторды көтеру 
кезінде құюдың болуын үнемі бақылау қажет. Қабылдағыш ыдыстарда 
орнатылған өлшеу сызғышы бойынша əрбір бес түсірілген свечадан (əрбір 
свеча арқылы АБҚ ауырлатылған бұрғылау құбыры) ығыстырылған 
ерітіндінің көлемін өлшеп, оны алдыңғы свечамен салыстырады жəне 
тіркейді.  

Аспапты түсіру кезінде баған табандығында немесе байқалатын 
горизонттан жоғары орналасқан жəне басып алу қауіпсіздігі аймағында 
міндетті түрде жууды жүргізу қажет. Газдан тазарту байқалатын аймақ 
бағанасының табандығынан төмен болған жағдайда одан əрі түсіру ұзақтығы 
бір циклден кем емес аралық шаюмен немесе ерітіндінің түптен шыққанға 
дейін жəне жұмыс жобасына сəйкес оны тегістеумен жүргізілуі тиіс. 

Ұзақтығы 2 сағатқа дейін тоқтаған жағдайда, КТО кезінде ашылған 
өнімді горизонттар кезінде шарлы краны бар «апаттық» құбырды бұрап, 
ұңғыманың сағасын үздіксіз бақылауды жəне превенторды дереу жабу 
мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. Күтілетін тоқтаулар 2 сағаттан артық 
болған жағдайда аспапты бағананың табандығына түсіру бойынша шаралар 
қабылдануы тиіс. 

Қабатқа түсетін жүктемені азайту үшін соңғы 150-200 м бұрғылау 
құбырларын сіңіру аймағына дейін 0,5 м/с артық емес жылдамдықпен 
жүргізу қажет. 

Ұңғымадан төгілген кезде аспапты түсіруді тоқтату, шарлы краны бар 
«апаттық» құбырды бұрау қажет.  

Шегендеу колоннасын түсіру кезінде жоғарғы превентордың 
плашкалары түсірілетін шегендеу колоннасының диаметріне сəйкес келетін 
плашкаларға ауыстырылады немесе қабылдау көпірлерінде тиісті қысымға 
нығыздалған, шегендеу құбырының астына жəне шарлы краны бар бұрғылау 
құбыры болуы тиіс. 

Колоннаны түсіру процесінде қолданылатын кері клапан түріне 
байланысты ығыстырылатын бұрғылау ерітіндісінің сипаты мен көлемін 
бақылау қажет. Клапаны бар колонналарды түсіру жəне бұрғылау 
ерітіндісімен автоматты түрде толтыру кезінде толтырудың толықтығын 
бақылау мақсатында мерзімді толтыру жүргізіледі. Бұрғылау ерітіндісінің 
деңгейі сағада жəне көзбен шолып бақылануы тиіс. Қажет болған жағдайда 
шөгінділер мен опырылу аралықтарында аралық жууды жүргізу керек. 

Бағананы түпке дейін түсіргеннен кейін ұңғыманы бұрғылау 
ерітіндісінің параметрлерін жобалық мəндерге сəйкес теңестіре отырып жуу 
қажет. Ұңғыманы шаю циклден кем емес, бұрғылау ерітіндісінің 
газсыздандырылған бумасының жоқтығына көз жеткізу үшін, колонна 

 

астында бұрғылау кезінде сақиналы кеңістіктегі айналмалы ағынның ең аз 
жылдамдығы бойынша есептік өнімділігімен жүргізіледі. 

Газ-мұнай біліну белгілері болған жағдайда ұңғымаларды цементтеуді 
бастауға тыйым салынады. Егер цементтеу процесінде газ-мұнай біліну 
белгілері анықталса, онда цементтеу жабық превенторларда құбырдан тыс 
кеңістікте су басуды реттей отырып жалғастыру қажет. ОЗЦ бұл ретте 
бағанаралық кеңістікте қарсы қысумен өтуі тиіс. ОЗЦ-дан кейін бағананы 
сыналарға отырғызу жəне ЛҚЖ-ны орната отырып сағаны жабдықтау керек. 

ГМСК газ-мұнай- су көрінісі алдын алу жөніндегі іс-шаралар, 
ұңғымада жəне геофизикалық жұмыстарда бұрғылау құралы болмаған 
кезде ұңғыма сағасын герметизациялау жөніндегі жұмыс тəртібі. 
Ұңғымаларды зерттеу жəне жуу. 

1. ГМСК газ-мұнай- су көрінісі күту аралықтарында бұрғылау кезінде 
тоқтаудың ұзақтығы барынша азайтылуы тиіс. 

Ашық пайда болған горизонттарда ұңғымадан құрал толығымен 
көтерілген кезде профилактикалық жөндеу жүргізуге тыйым салынады. 
Тежегіш қалыптарды ауыстыру, шығырларды жөндеу, мұнараны 
орталықтандыру, қозғалтқышты ауыстыру, таль арқанын ауыстыру жəне т.б. 
бұрғылау құралы техникалық баған түбінде жабық превенторлар мен 
орнатылған шарлы кран кезінде жүргізіледі. Егер ұңғыма сағасын немесе 
лақтыруға қарсы жабдықты жөндеу ұзаққа созылса, онда арнайы жоспар 
бойынша кесілетін цемент көпірін орнату қажет. Ұңғыма оқпанының 
отырғызылмаған бөлігін ашық көрінетін горизонттарда жуусыз ұзақ уақыт 
қалдыруға тыйым салынады. Жуу мерзімділігін бұрғылау кəсіпорнының 
басшылығы белгілейді. 

2. Геофизикалық жұмыстарды екі тараптың жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізу жөніндегі міндеттемелері ескертілетін бұрғылау кəсіпорынымен 
жасалатын шарттар бойынша мамандандырылған ұйымдар орындайды. 
Геофизикалық жұмыстар жер үсті жабдығын ыңғайлы жəне қауіпсіз 
пайдалануды, ұңғымалық аспаптарды кедергісіз түсіруді (немесе көтеруді) 
қамтамасыз ететін бұрғылау мен ұңғыма оқпанын арнайы дайындағаннан 
кейін жүргізіледі. Бұрғылау мен ұңғымалардың дайындығы екі жақты 
актімен расталады. Геофизикалық жұмыстар бұрғылау кəсіпорны өкілінің 
қатысуымен жүргізілуі тиіс. Геофизикалық жұмыстарға бұрғылау 
бригадасының жұмысшы персоналы жəне егер бұл зерттеу технологиясын 
жүзеге асыру үшін қажет болса, жабдық тартылуы мүмкін. 

Геофизикалық жұмыстар техникалық сипаттамалары ұңғыманың 
геологиялық-техникалық шарттарына сəйкес келетін жабдықтарды, 
кабельдерді жəне аппаратураларды қолдану арқылы жүргізілуі тиіс. 

 Бұрғылау аяқталғаннан кейін геофизикалық зерттеулер алдында 
айналым жуу сұйықтығының түптік бөлігі жер бетіне шыққанға дейін 
жалғасуы тиіс жəне ұңғыма сағасына дейін толтырылуы тиіс. Барлық 
геофизикалық жұмыстар тапсырыс берушімен келісілген үлгілік техникалық 
жобалар бойынша жүргізіледі. 
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Бұрғылау құралы шегендеу бағанасының табандығында болған кезде, 
кейіннен аспапты түпке дейін түсіріп, бұрғы ерітіндісінің параметрлерін 
толық тегістегенге дейін циклден кем емес жуып, технологиялық тоқтату 
қажет. Технологиялық тоқтаудың ұзақтығын бұрғылау кəсіпорнының 
технологиялық қызметі анықтайды. 

Кəсіпшілік-геофизикалық жұмыстарды жүргізуге рұқсатты бұрғылау 
кəсіпорнының басшылығы атқыламаға қарсы қызметтің келісімі бойынша 
комиссия ұңғымалардың жай-күйін (технологиялық тоқтаудың нəтижелері 
бойынша) жəне будың дайындығын тексергеннен кейін береді. 

Каротаждық жұмыстардың ұзақтығы технологиялық тоқтаудың 
ұзақтығының 75% - нан аспауы тиіс. Геофизикалық зерттеулер кешені толық 
орындалмаған жағдайда, зерттеу жұмыстары ұңғымаларды қайта 
дайындағаннан кейін жалғастырылуы тиіс.  

Электрметрлік жұмыстарды жүргізудің барлық кезеңінде жауапты ИТҚ 
басшылығымен деңгей бақылауымен ұңғыманы тұрақты бақылау орнатылуы 
тиіс. 

3. Ұңғымадағы ату-жару жұмыстары (ПВР-прострелочно-взрывные 
работы) жарылыс жұмыстары кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына 
сəйкес жүргізіледі.  

Мердігер мен Тапсырыс беруші қызметкерлерінің тікелей өзара іс-
қимылын талап ететін ұңғымаларды сынау мен игерудің күрделі 
технологияларының құрамында ЛҚЖ орындау кезінде жұмыстар олардың 
басшылары бірлесіп бекітетін жоспарлар бойынша орындалуы тиіс. 
Ұңғымада ПВР орындауға Тапсырыс беруші мен Мердігердің өкілдері қол 
қойған «ПВР өндіру үшін ұңғымалардың дайындық актісімен» расталған, 
ПВР-ға БУ, оқпан жəне жабдықтарды дайындау жөніндегі жұмыстар 
аяқталғаннан кейін ғана кірісуге рұқсат етіледі. ЛҚЖ орындау кезінде 
ұңғыма сағасы тығын арматурасымен жəне ПВР-ны (ату-жару аппаратурасы) 
түсіру, іске қосу жəне көтеру кезінде герметикалауды қамтамасыз ететін 
лубрикатор құрылғысымен жабдықталуы тиіс. Ұңғыма оқпанын бақылау 
шаблондау диаметрі, салмағы жəне ұзындығы қолданылатын ПВА-ның 
габариттік-массалық техникалық сипаттамаларына сəйкес келетін шаблон 
кабелінде түсірумен орындалуы қажет. Қолданылатын аппаратура үшін 
шекті рұқсат етілген (+,- 10%) деңгейінде тесу интервалындағы 
температурасы мен қысымы бар ұңғымада ПВА түсіру алдында осы 
параметрлерге міндетті түрде өлшеу жүргізу қажет. Перфорация кезінде 
ұңғыма сағасындағы сұйықтық деңгейін бақылау орнатылуы тиіс. Оны 
төмендетуге жол берілмейді. 

4. Ұңғымаларды сынау бұрғылау кəсіпорнының техникалық басшысы 
бекіткен жəне Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс жоспары (осы 
жұмыстарға технологиялық регламенттерді ескере отырып жасалған) 
бойынша жүзеге асырылады. 

Ұңғымаларды ауамен сынауға тыйым салынады. Қабаттан флюидтің 
ағыны реттелетін депрессия жасау арқылы туындайды: 
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• бұрғылау ерітіндісін тығыздығы аз ерітіндіге немесе техникалық 
суға ауыстыру (тығыздықтағы 0,5-0,6 г/см3 артық емес айырмашылықпен, 
тығыздықтағы айырмашылықтар үлкен болған кезде қабатқа қарсы 
қысымның төмендеу қарқыны шектелуі тиіс) 

• көбікті жүйелерді пайдалану. 
• ұңғымалық сораптарды пайдалану, инертті немесе табиғи газды 

айдау арқылы пайдалану бағанасында сұйықтық деңгейін төмендету 
кəсіпорын əзірлеген жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі нұсқаулықтарға 
сəйкес жүргізіледі. 

Ұңғымаларды игеру бойынша жұмыстар келесі жұмыстар 
орындалғаннан кейін жүзеге асырылады: 

* пайдалану колоннасы шаблондалып, колоннамен жəне ЛҚЖ-мен 
бірге есептік қысымға нығыздалған;  

* фонтанды арматура ұңғыма сағасына орнатқанға дейін сынама 
қысымның көлеміне, ал орнатқаннан кейін пайдалану колоннасын нығыздау 
қысымына тең қысымға сыналған. 

* колоннаны перфорациялау алдында сағаға фонтанды арматураның 
сынамалық қысымына нығыздаумен ашық жəне жабық күйде беріктікке жəне 
герметикалыққа орнатылғанға дейін тексерілген перфорациялық ысырма 
орнатылады.  

Ұңғымаларды игеру жəне сынау бойынша жүргізілген жұмыстар 
туралы рапорт күн сайын жасалады. 

Ұңғымаларды толтыру 
Байқалуларды ерте анықтауды қамтамасыз ету мақсатында бұрғылау 

қондырғысының айналмалы жүйесі аспаптармен жəне индикаторлармен 
жабдықталуы тиіс. Ұңғыма сағасының жанындағы науада шығатын жуу 
сұйықтығының шығынын өзгерту индикаторы орнатылады. Циркуляцияға 
тартылған əрбір сыйымдылықта бұрғылау ерітіндісінің жалпы көлемін 
өлшейтін жəне оның өзгеретін деңгей өлшегіштер орнатылады. 

Қалқымалы деңгей өлшегіштерді баламалауды бақылау мақсатында 
ыдыстардағы бұрғылау ерітіндісінің деңгейін тікелей кезеңдік бақылау үшін 
0,25 - 0,5 м3 сайын градуирленген өлшегіш рейка пайдаланылуы тиіс, ал құю 
сыйымдылығында өлшеу шкаласы бар қалтқылық деңгей өлшегіші болуы 
тиіс. 

Циркуляциялық жүйедегі бірінші сыйымдылық қалғандарын бөліп алу 
мүмкіндігіне ие болуы тиіс, бұл ретте қалқымалы деңгей өлшеуіш бойынша 
бұрғылау құралын түсіру кезінде ұңғымадан ығыстырылатын бұрғылау 
ерітіндісінің көлемін бақылау мүмкіндігі болуы тиіс.  Бұрғылау колоннасын 
ұңғымадан көтеру кезінде сағаның жанындағы науа барлық бұрғылау 
ерітіндісі құятын ыдыстан ұңғымаға түсіп, құятын ерітіндінің көлемін қатаң 
есепке алуды қамтамасыз етуі тиіс.  

Ұңғымаларды құюға арналған сыйымдылықтың көлемі бұрғылау 
құралымен ығыстырылған ерітінді көлемінен 20-30% - ға артық болуы тиіс.  
Құю сыйымдылығы, шам қойғышы, ЛҚЖ жабдығы мен ЛҚЖ басқару 
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станциясы (негізгі пульт) міндетті түрде қысқы уақытта бумен жылытылуы 
тиіс.  

Бұрғылаушының əрбір білте арқылы төменнен жоғары (аспапты түсіру 
үшін) жəне жоғарыдан төменге (аспапты көтеру үшін) өспелі жиынтығы бар 
бұрғылау бағанасы элементтерінің металл көлемдерінің кестесі болуы тиіс; 
түсірілген құбырлардың көлемін ығыстырылатын бұрғылау ерітіндісінің 
көлемімен немесе көтерілген құбырлардың металл көлемін құйылған 
бұрғылау ерітіндісінің көлемімен салыстыру үшін қажет. Көтерілу кезінде 
жоғалған бұрғылау ерітіндісінің көлемін есепке алу мүмкін болмауына 
байланысты бұрғылаушы мезгіл-мезгіл тоқтап, ұңғыманы толтырғаннан 
кейін 5-7 минут ішінде деңгейді бақылауға тиіс. Айналым кезінде бұрғылау 
ерітіндісінің газ құрамы газокаротаждық станциямен немесе геологиялық-
технологиялық бақылау станциясымен үздіксіз бақылануы тиіс. Станция 
(ГТК) операторы бұрғылаушының постымен жəне шебермен телефон 
байланысы болуы жəне бұрғылау бригадасының персоналына бұрғы 
ерітіндісінде газ құрамының фондық көрсеткіштермен салыстырғанда 1% - ға 
артқаны туралы хабарлауы тиіс. 

Өлшеу жəне индикаторлық аспаптар жүйесі циркуляцияның бастапқы 
параметрлерінің өзгеруі туралы тіркеуді жəне дабыл сигнализациясын 
қамтамасыз етуі тиіс. Өлшеу аспаптары мен индикаторларынан сигнал алған 
кезде тазалау жүйесіндегі жəне құюдағы, жөндеу жəне басқа да жұмыстар 
кезінде бұрғылау ерітіндісінің жоғалуын, сондай-ақ ерітіндіге енгізілетін 
химиялық реагенттер мен ауырлатқыштардың есебінен көлемнің ұлғаюын 
ескеру қажет. 

Деңгей өлшегіштердің дабыл дабылы циркуляцияның көлемі 0,3-0,5 м3 
артық болмаған кезде, циркуляцияға 3 сыйымдылық қатысқан жағдайда іске 
қосылуы тиіс. Бұл сигнал беру бұрғылау, əр түрлі шаю жəне ұңғымалар 
жұмысындағы үзілістер кезінде іске қосылған күйде болуы тиіс. 

Шығысты өлшейтін науа индикаторының дабылы ұңғымадан шығатын 
жерде бұрғылау шығыны бастапқы шамадан (сораптардың қалыпты 
өнімділігі) 10% - ға ұлғайған немесе азайған кезде іске қосылуы тиіс. Бұл 
дабыл бұрғылау сорғыларының тұрақты өнімділігі бар айналым кезінде ғана 
қосылады. Барлық жағдайларда бұрғылау кезінде жұмыстарды ұйымдастыру 
ағынның көлемі ең аз жəне 0,5 · V шекті аспайтындай, бірақ ГМСК басталған 
сəттен бастап ЛҚЖ сағасын герметизациялау сəтіне дейін 1,5 м3 

аспайтындай, ұңғымалар сағасын табуды жəне герметикалауды қамтамасыз 
етуі тиіс. 

Құралды көтеру барысында ұңғыманы құю бойынша бақылау 
өлшеулерін жүргізу жəне ұңғымаға құйылған сұйықтықтың есептік көлеміне 
сəйкес келетін көтерілген білтелердің саны бойынша деректер енгізілетін 
кесте жасау керек. Ұңғыманың тереңдетілуіне қарай кесте қайта бақылау 
өлшемдерінің негізінде түзетілуі тиіс. Ұңғымаға бұрғылау ерітіндісін құю 
режимі ұңғымадағы ерітінді деңгейін оның аузына жақын ұстап тұруды 
қамтамасыз етуі тиіс.  



287 

станциясы (негізгі пульт) міндетті түрде қысқы уақытта бумен жылытылуы 
тиіс.  

Бұрғылаушының əрбір білте арқылы төменнен жоғары (аспапты түсіру 
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байланысты бұрғылаушы мезгіл-мезгіл тоқтап, ұңғыманы толтырғаннан 
кейін 5-7 минут ішінде деңгейді бақылауға тиіс. Айналым кезінде бұрғылау 
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артқаны туралы хабарлауы тиіс. 
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артық болмаған кезде, циркуляцияға 3 сыйымдылық қатысқан жағдайда іске 
қосылуы тиіс. Бұл сигнал беру бұрғылау, əр түрлі шаю жəне ұңғымалар 
жұмысындағы үзілістер кезінде іске қосылған күйде болуы тиіс. 

Шығысты өлшейтін науа индикаторының дабылы ұңғымадан шығатын 
жерде бұрғылау шығыны бастапқы шамадан (сораптардың қалыпты 
өнімділігі) 10% - ға ұлғайған немесе азайған кезде іске қосылуы тиіс. Бұл 
дабыл бұрғылау сорғыларының тұрақты өнімділігі бар айналым кезінде ғана 
қосылады. Барлық жағдайларда бұрғылау кезінде жұмыстарды ұйымдастыру 
ағынның көлемі ең аз жəне 0,5 · V шекті аспайтындай, бірақ ГМСК басталған 
сəттен бастап ЛҚЖ сағасын герметизациялау сəтіне дейін 1,5 м3 

аспайтындай, ұңғымалар сағасын табуды жəне герметикалауды қамтамасыз 
етуі тиіс. 

Құралды көтеру барысында ұңғыманы құю бойынша бақылау 
өлшеулерін жүргізу жəне ұңғымаға құйылған сұйықтықтың есептік көлеміне 
сəйкес келетін көтерілген білтелердің саны бойынша деректер енгізілетін 
кесте жасау керек. Ұңғыманың тереңдетілуіне қарай кесте қайта бақылау 
өлшемдерінің негізінде түзетілуі тиіс. Ұңғымаға бұрғылау ерітіндісін құю 
режимі ұңғымадағы ерітінді деңгейін оның аузына жақын ұстап тұруды 
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Бұрғылау ерітіндісінің көрсеткіштері журналында ұңғымаға құйылған 
ерітіндінің уақытын, көлемін жəне тығыздығын тіркеу қажет. Толтыру 
мерзімділігі мынадай формула бойынша айқындалады: 

 
     К = Д2−𝑑2н

𝑑2н−𝑑2вн ∙
∆ℎ
𝑙𝑐𝑐в    (152) 

 
мұнда К - құюсыз көтерілетін шамдардың ең көп рұқсат етілген саны 
         Д - шегендеу бағанасының ішкі диаметрі, мм  
        dн, dв - сəйкесінше бұрғылау құбырларының сыртқы жəне ішкі 

диаметрлері 
        lсв - свеча ұзындығы метрмен  
        ∆h - құбырдан тыс кеңістікті қауіпсіз босату тереңдігі 
        h = 0,3 Н 1000 м дейінгі тереңдіктегі ұңғымалар үшін  
        Н - мүмкін ГМСК бар горизонт шатырының тереңдігі 
Құятын ерітіндінің көлемін бақылау өлшеуі ұңғыманы құятын əрбір үш 

операция арқылы белгіленеді.    
Егер ұңғыманы толтыру үшін сағаға дейін бақылау көлемінен 0,5 м3 

кем бұрғылау ерітіндісі құйылса, құбырларды көтеру дереу тоқтатылуы тиіс.  
Құю сыйымдылығының көлемдік шығынының градуирлеу шкаласы 

250 литрден аспайтын көлемді сенімді бақылауға мүмкіндік беруі тиіс. 
Қолайлы нұсқа ретінде, ол диаметрі 2,5 м, шкаламен сыйымдылық болуы 
мүмкін: 1 биіктігі = 2,5 см жəне көлемі = 125 литр; 2 бөлу биіктігі = 5 см 
жəне көлемі = 250 литр. 

Шегендеу колонналарының тозуының алдын алу жөніндегі іс-шаралар, 
олардың қалдық беріктігін бақылау мерзімділігі мен əдістері 

Шегендеу колонналарының тозуын азайту үшін келесі іс-шараларды 
қарастыру қажет: 

1. Мұнараны ортаға дəл келтіру. Бұрғылау қондырғысында бұл шарт 
қондырғының конструкциясымен сақталады жəне оны жүргізу мерзімділігін 
талап етпейді, бірақ бұл ретте ұңғыманың сағасымен мұнараның сорылуын 
бақылау үнемі, əсіресе колонналарды түсіру жəне ЛҚЖ ұңғымаларының 
сағасын жабдықтау алдында жүргізілуі тиіс. 

2. Бұрғылау бағанасын пайдалану бағанасына бұрғылау кезінде ұңғыма 
оқпанының отырғызылған бөлігінде протекторлы сақиналармен 
жарақтандыру. 

3. Бұрғылау ерітіндісіне майланатын қоспаларды енгізу. 
4. Тік ұңғымаларды роторлы тəсілмен бұрғылау кезінде бұрғылау 

бағанасының 50-60 рейсі арқылы оның қалдық ресурсын анықтау мақсатында 
шегендеу бағанасының тозуын геофизикалық əдістермен өлшеуге міндетті. 

Ерте анықтаудың технологиялық бақылау бұрғылау құралдарымен 
жабдықтау 

Бұрғылауда геологиялық-технологиялық бақылау станциясы 
орнатылған мынадай параметрлерді бақылауға мүмкіндік беретін (жадыға 
тіркей отырып): 



288 

- ілгектегі салмақ, т; 
- қашауға жүктеме, т; 
- кіріс пен шығудағы меншікті электр кедергісі, Ом/м; 
- таль блогының жағдайы, м; 
- аспапты беру, м/с; 
- таль блогының жылжу жылдамдығы, м/с; 
- ротордың айналу жиілігі, айн/мин; 
- ротордағы айналу сəті, кН х м; 
- бұрғылау манифольдіндегі қысым, МПа; 
- бұрғылау сорабындағы жүріс саны, жүріс; 
- шығу шығыны, л/с; 
- жұмыс жəне қосалқы ыдыстардағы бұрғылау ерітіндісінің деңгейі, м; 
- кіре берістегі жəне шығыстағы бұрғылау ерітіндісінің  

температурасы, 0С; 
- кіру жəне шығу кезіндегі бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3; 
- шығудағы газ құрамы,% ; 
Технологиялық бақылау құралдары сондай-ақ порттық қысымға (d-

экспоненттерді құру) талдау жүргізуге мүмкіндік беруі тиіс. 
Ұңғылардың құрылысы мен ерекшеліктеріне байланысты атқылауға 

қарсы қызмет қызметкерлерінің объектілерде жұмыс жүргізуін бақылауды 
ұйымдастыру; атқылауға қарсы қызметкерлері үшін байланыс құралдарымен, 
жұмыс орнын, жедел көлікті қамтамасыз ету керек. 

Фонтан қауіпсіздігінің жай-күйін бақылау «Фонтан қауіпсіздігін 
ұйымдастыру жөніндегі басшылықпен» келісіледі. 

Бұрғылау жұмыстары ауданының қашықтығына байланысты аудандық 
АҚҚ инженерінің жұмыс тəртібі бұрғылау вахтасының жұмыс режимімен 
сəйкес келеді жəне бұрғылау процесін бақылау – вахталық. 

 Əскерилендірілген отряд қызметкерлерін байланыс құралдарымен 
жəне көлікпен қамтамасыз ету БУ персоналымен бірдей. 

Скважинаны бұрғылау кезінде қиын жəне қауіпті жұмыстардың бірі 
көтеріп-түсіру оперциясы болып табылады. Талдау қорытындысы бойынша 
көтеріп түсіру операциясында қайғылы оқиғалар көп кездесетіні анықталған. 
Бұл жағдайлар көбіне техника қауіпсіздігін сақтамау, жұмысшылардың 
жұмыс аймағының қауіпті зонасында болуы, бұрғышы мен көмекшілерінің 
арасында жұмысты келіспей жасауы кезінде болады.  [4] 

 
4.4.3. Зиянды материалдардың қалдықтарын жинау, сақтау жəне 

кəделеу 
 
Өндiрiс жəне тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеу кезiнде 

қойылатын экологиялық талаптар  
1. Қалдықтарды қоймаға жинау, жою жəне көму облыстардың 

жергiлiктi атқарушы органдарының шешiмiмен қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкiлеттi органмен, Қазақстан Республикасының қоршаған 
ортаны қорғау мен табиғат пайдалануды басқару қызметтерін жүзеге 
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- ілгектегі салмақ, т; 
- қашауға жүктеме, т; 
- кіріс пен шығудағы меншікті электр кедергісі, Ом/м; 
- таль блогының жағдайы, м; 
- аспапты беру, м/с; 
- таль блогының жылжу жылдамдығы, м/с; 
- ротордың айналу жиілігі, айн/мин; 
- ротордағы айналу сəті, кН х м; 
- бұрғылау манифольдіндегі қысым, МПа; 
- бұрғылау сорабындағы жүріс саны, жүріс; 
- шығу шығыны, л/с; 
- жұмыс жəне қосалқы ыдыстардағы бұрғылау ерітіндісінің деңгейі, м; 
- кіре берістегі жəне шығыстағы бұрғылау ерітіндісінің  

температурасы, 0С; 
- кіру жəне шығу кезіндегі бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3; 
- шығудағы газ құрамы,% ; 
Технологиялық бақылау құралдары сондай-ақ порттық қысымға (d-

экспоненттерді құру) талдау жүргізуге мүмкіндік беруі тиіс. 
Ұңғылардың құрылысы мен ерекшеліктеріне байланысты атқылауға 

қарсы қызмет қызметкерлерінің объектілерде жұмыс жүргізуін бақылауды 
ұйымдастыру; атқылауға қарсы қызметкерлері үшін байланыс құралдарымен, 
жұмыс орнын, жедел көлікті қамтамасыз ету керек. 

Фонтан қауіпсіздігінің жай-күйін бақылау «Фонтан қауіпсіздігін 
ұйымдастыру жөніндегі басшылықпен» келісіледі. 

Бұрғылау жұмыстары ауданының қашықтығына байланысты аудандық 
АҚҚ инженерінің жұмыс тəртібі бұрғылау вахтасының жұмыс режимімен 
сəйкес келеді жəне бұрғылау процесін бақылау – вахталық. 

 Əскерилендірілген отряд қызметкерлерін байланыс құралдарымен 
жəне көлікпен қамтамасыз ету БУ персоналымен бірдей. 

Скважинаны бұрғылау кезінде қиын жəне қауіпті жұмыстардың бірі 
көтеріп-түсіру оперциясы болып табылады. Талдау қорытындысы бойынша 
көтеріп түсіру операциясында қайғылы оқиғалар көп кездесетіні анықталған. 
Бұл жағдайлар көбіне техника қауіпсіздігін сақтамау, жұмысшылардың 
жұмыс аймағының қауіпті зонасында болуы, бұрғышы мен көмекшілерінің 
арасында жұмысты келіспей жасауы кезінде болады.  [4] 

 
4.4.3. Зиянды материалдардың қалдықтарын жинау, сақтау жəне 

кəделеу 
 
Өндiрiс жəне тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеу кезiнде 

қойылатын экологиялық талаптар  
1. Қалдықтарды қоймаға жинау, жою жəне көму облыстардың 

жергiлiктi атқарушы органдарының шешiмiмен қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкiлеттi органмен, Қазақстан Республикасының қоршаған 
ортаны қорғау мен табиғат пайдалануды басқару қызметтерін жүзеге 

 

асыратын арнаулы уəкілетті мемлекеттік органдарымен келiсе отырып, 
белгiленген жерлерде жүргiзiледi.   

1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органның 
рұқсатынсыз қоршаған ортаға ластағыш заттарды шығаруға жəне тастауға, 
өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыруға тыйым салынады.   

2. Қазақстан Республикасына қалдықтарды өңдеу, көму немесе сақтау 
үшiн алып келу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы рұқсаты 
бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкiн.   

3. Залалсыздандыруға немесе пайдаланылғаннан кейiн кəдеге жаратуға 
арналған технологиясы жоқ өнiмдердi шеттен əкелуге тыйым салынады.  

4. Қалдықтармен жұмыс iстеу кезiнде қойылатын экологиялық 
талаптар осы Заңмен қатар, қалдықтар туралы заңдармен жəне өзге 
нормативтiк құқықтық актiлермен анықталады.  

5. Өндiрiстiк жəне коммуналдық-тұрмыстық қалдықтардың пайда 
болуы мен пайдаланылуы мемлекеттiк есепке алынуға тиiс.  

Қалдықтардың паспорты  
Өз қызметтерiнiң процесiнде қалдықтар пайда болатын жеке жəне 

заңды тұлғалар қалдықтардың паспортын жасауға тиiс, оның үлгiлiк 
нысанын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi орган айқындайды. 

Қалдықтар орналастырылатын объектiлерге қойылатын талаптар  
1. Қалдықтар орналастырылатын объектiлер құрылысының орнын 

анықтау мемлекеттiк экологиялық жəне санитарлық-эпидемиологиялық 
сараптаманың оң қорытындысы болған жағдайда арнайы (геологиялық, 
гидрологиялық жəне өзге) зерттеулер негiзiнде жүзеге асырылады.  

2. Жеке жəне заңды тұлғалар қалдықтарды орналастыру объектiлерiнiң 
аумақтарында жəне олардың қоршаған ортаға əсер етуi шегiнде қоршаған 
ортаны қорғау жəне халықтың санитарлық-эпидемиологиялық 
салауаттылығы саласындағы уəкiлеттi орган белгiлеген тəртiппен қоршаған 
орта жай-күйiнiң мониторингiн жүргiзуге мiндеттi.  

3. Жеке жəне заңды тұлғалар қалдықтарды орналастыру объектiлерiн 
пайдалануды аяқтағаннан кейiн олардың жай-күйiн жəне қоршаған ортаға 
əсерiн бақылауға жəне бүлiнген жерлердi қалпына келтiру жөнiндегi 
жұмыстарды жүзеге асыруға мiндеттi.  

4. Елдi мекендердiң аумақтарында, орман саябақтары, курорт, емдеу-
сауықтыру, рекреациялық, сондай-ақ су қорғау аймақтарында, ауыз су жəне 
шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтау мақсатында пайдаланылатын 
жерасты су объектiлерiнiң су жиналатын алаңдарында қалдықтарды көмуге 
тыйым салынады. Пайдалы қазбалар жатқан жерлердiң ластану қаупi жəне 
кен жұмыстарын қауiпсiз жүргiзуге қауiп туындаған жағдайда пайдалы 
қазбалар жатқан жерлерде қалдықтарды көмуге жəне кен жұмыстарын 
жүргiзуге тыйым салынады.  

Қауiптi қалдықтармен жұмыс iстеу кезiнде қойылатын талаптар   
1. Қауiптi қалдықтар түзiлетiн шаруашылық қызметтi жүзеге асыратын 

жеке жəне заңды тұлғалар:   
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1) осы қалдықтардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi 
орган белгiлеген тəртiппен қауiптiлiктiң нақты сыныбына жатқызылуын 
растауға;   

2) қалдықтарды олардың түрiне қарай жою, кəдеге жарату немесе қайта 
пайдалану жөнiнде iс-шаралар əзiрлеуге жəне жүзеге асыруға;  

3) қалдықтарды жинау мен қайта өңдеудi қамтамасыз ететiн,  қоршаған 
ортаның ластануын болғызбайтын жүйелердi құруға жəне енгiзуге;   

4) қоршаған ортаға жəне адамның денсаулығына əсерiн ескере отырып, 
қалдықтардағы зиянды металдар мен басқа заттардың болуы жөнiндегi 
белгiленген нормалардың орындалуын қамтамасыз етуге;   

5) қалдықтарды қайта пайдаланудың жоғары дəрежесiне қол жеткiзу 
жəне олардың жиналуы мен өңделуiне жауапты қызметкердiң денсаулығына 
жəне қауiпсiздiгiне қатысты проблемаларды болғызбау қажеттiгiне 
байланысты қалдықтарға түзiлген жерлерiнде сұрыптау жүргiзуге тиiс.  

2. Жеке жəне заңды тұлғалардың қауiптi қалдықтар түзiлетiн 
процестегi қызметiне:   

1) қалдықтармен жұмыс iстеудiң адам денсаулығы мен қоршаған орта 
үшiн қауiпсiздiгi қамтамасыз етiлмеген кезде шектеу;  

2) адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян келтiруге əкеп 
соқтыратын қалдықтармен жұмыс iстеу кезiнде экологиялық талаптар 
бiрнеше рет (екi реттен көп) бұзылған жағдайда тыйым салынуы мүмкiн.   

3. Қалдықтардың түрiне байланысты оларды уақытша сақтау мерзiмi 
қалдықтардың адам өмiрi мен денсаулығына, қоршаған ортаға зиян келтiру 
тəуекелi барынша аз болатындай етiп белгiленедi.   

4. Қалдықтардың түрiне байланысты оларды тасымалдау шарттары мен 
құралдары олардың сақталуын жəне адам денсаулығы мен өмiрi, қоршаған 
орта үшiн қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге тиiс.   

5. Қалдықтардың түрiне байланысты оларды тасымалдау жəне сақтау 
құралдары қалдықтардың шығу ықтималдығын болғызбайтындай 
герметикалық болуға жəне техникалық регламенттерде белгiленген 
сақтандыратын таңбалық деректерi мен белгiлерi болуға тиiс.   

6. Қалдықтардың көмiлген жерлерi жəне көму əдiстерi қоршаған ортаға 
(жерүстi жəне жерасты суларына, топыраққа, ауаға) қалдықтардың 
құрамындағы ластаушы заттардың ену ықтималдығын болғызбауға тиiс.   

7. Қалдықтарды кəдеге жарату қоршаған ортаға зиян келтiру тəуекелiн 
барынша азайтып, қызметкердiң өмiрi мен денсаулығына қауiп төндiрмейтiн 
əдiстермен жүзеге асырылуға тиiс.   

8. Қалдықтарды сақтау, тасымалдау, көму жəне кəдеге жарату 
жөнiндегі жұмыстарға қатысатын қызметкер қалдықтардың сипаты, зиян 
келтiрудiң ықтимал тəуекелi жəне жеке бастың қауiпсiздiгi мен 
кəсiпорынның басқа да қызметкерлерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету 
жөнiндегi шаралар туралы хабардар етiлуге тиiс.   

9. Табиғат пайдаланушылар өндiрiстiк қалдықтармен байланысты 
мəселелердi шешуге жəне қалдықтардың қауiпсiздiгiн, оларды сақтау, 
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1) осы қалдықтардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi 
орган белгiлеген тəртiппен қауiптiлiктiң нақты сыныбына жатқызылуын 
растауға;   

2) қалдықтарды олардың түрiне қарай жою, кəдеге жарату немесе қайта 
пайдалану жөнiнде iс-шаралар əзiрлеуге жəне жүзеге асыруға;  

3) қалдықтарды жинау мен қайта өңдеудi қамтамасыз ететiн,  қоршаған 
ортаның ластануын болғызбайтын жүйелердi құруға жəне енгiзуге;   

4) қоршаған ортаға жəне адамның денсаулығына əсерiн ескере отырып, 
қалдықтардағы зиянды металдар мен басқа заттардың болуы жөнiндегi 
белгiленген нормалардың орындалуын қамтамасыз етуге;   

5) қалдықтарды қайта пайдаланудың жоғары дəрежесiне қол жеткiзу 
жəне олардың жиналуы мен өңделуiне жауапты қызметкердiң денсаулығына 
жəне қауiпсiздiгiне қатысты проблемаларды болғызбау қажеттiгiне 
байланысты қалдықтарға түзiлген жерлерiнде сұрыптау жүргiзуге тиiс.  

2. Жеке жəне заңды тұлғалардың қауiптi қалдықтар түзiлетiн 
процестегi қызметiне:   

1) қалдықтармен жұмыс iстеудiң адам денсаулығы мен қоршаған орта 
үшiн қауiпсiздiгi қамтамасыз етiлмеген кезде шектеу;  

2) адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян келтiруге əкеп 
соқтыратын қалдықтармен жұмыс iстеу кезiнде экологиялық талаптар 
бiрнеше рет (екi реттен көп) бұзылған жағдайда тыйым салынуы мүмкiн.   

3. Қалдықтардың түрiне байланысты оларды уақытша сақтау мерзiмi 
қалдықтардың адам өмiрi мен денсаулығына, қоршаған ортаға зиян келтiру 
тəуекелi барынша аз болатындай етiп белгiленедi.   

4. Қалдықтардың түрiне байланысты оларды тасымалдау шарттары мен 
құралдары олардың сақталуын жəне адам денсаулығы мен өмiрi, қоршаған 
орта үшiн қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге тиiс.   

5. Қалдықтардың түрiне байланысты оларды тасымалдау жəне сақтау 
құралдары қалдықтардың шығу ықтималдығын болғызбайтындай 
герметикалық болуға жəне техникалық регламенттерде белгiленген 
сақтандыратын таңбалық деректерi мен белгiлерi болуға тиiс.   

6. Қалдықтардың көмiлген жерлерi жəне көму əдiстерi қоршаған ортаға 
(жерүстi жəне жерасты суларына, топыраққа, ауаға) қалдықтардың 
құрамындағы ластаушы заттардың ену ықтималдығын болғызбауға тиiс.   

7. Қалдықтарды кəдеге жарату қоршаған ортаға зиян келтiру тəуекелiн 
барынша азайтып, қызметкердiң өмiрi мен денсаулығына қауiп төндiрмейтiн 
əдiстермен жүзеге асырылуға тиiс.   

8. Қалдықтарды сақтау, тасымалдау, көму жəне кəдеге жарату 
жөнiндегі жұмыстарға қатысатын қызметкер қалдықтардың сипаты, зиян 
келтiрудiң ықтимал тəуекелi жəне жеке бастың қауiпсiздiгi мен 
кəсiпорынның басқа да қызметкерлерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету 
жөнiндегi шаралар туралы хабардар етiлуге тиiс.   

9. Табиғат пайдаланушылар өндiрiстiк қалдықтармен байланысты 
мəселелердi шешуге жəне қалдықтардың қауiпсiздiгiн, оларды сақтау, 

 

тасымалдау, көму мен кəдеге жаратуды қамтамасыз ететiн талаптар мен 
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(қазандық) орналастыруға арналған аумақ болып табылады.  

 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Бұрғылау процесінде қоршаған ортаны ластанудан сақтау үшін 

қандай шаралар жүргізіледі? 
2. Өндірістік объектілерде қандай қауіпсіздік ережелері сақталуы 

керек? 
3. Өндірісте жазатайым оқиғаларды зерттеу қалай жүзеге асады? 
4. Жазатайым жағдай кезінде əрекеттердің ретін атаңыз? 
5. Өндірісте жарақаттанудың қандай түрлері бар? 
6. Апаттық жағдайларға жол бермеу үшін қандай шаралар жүргізілуі 

қажет? 
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асырылады? 
 
Қорытынды 
Осы модуль еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау бойынша 

талаптардың орындалуын дұрыс ұйымдастыру үшін қажетті білімді, 
іскерліктер мен дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу нəтижесінде білім алушылар еңбекті жəне қоршаған 
ортаны қорғау бойынша талаптарды меңгереді. 

Білім алушылар модульді зерделеу кезінде: еңбекті жəне қоршаған 
ортаны қорғау бойынша талаптарды егжей-тегжейлі зерттеу жəне оларды 
сақтау шараларын меңгереді. 
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4. Методические рекомендации по предупреждению и первичным 
действиям вахты по ликвидации газонефтепроявлений при строительстве 
скважин на нефть и газ 

5. Индивидуальный технический проект на строительство 
горизонтальной эксплуатационной скважины на месторождении Актобе. 
Раздел 4.  Промышленная безопасность и охрана недр 

6. «Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздігі туралы» ҚР-ң Заңы №518-II 28 
ақпан 2004 

 
ТƏЖІРИБЕЛІК САБАҚТАР 

 
ЛБР-3 бұрғылау ерітінділерінің зертханасы бұрғылау ерітіндісінің 

параметрлерін бақылауға арналған, сондай-ақ тампонаж ерітіндісінің 
тығыздығын анықтау үшін қолданылады. (Сур. 80) 

Техникалық сипаттамалары 
Габариттік өлшемдері: 592х512х175 мм 
Зертхананың салмағы: 19,5 кг 
ЛБР-3 зертханасы ерітіндінің келесі параметрлерін бақылауға 

мүмкіндік береді:  
— шартты тұтқырлығы: 15… 100 с 
— сүзу көрсеткіші, қысым кезінде 0,098 МПа (1кг/см.кв): 0… 120 см3; 
— тығыздығы: 800… 2600 кг/м3. 
— 50 мл ерітіндідегі құм мөлшері:0,5… 10 мл 
— химиялық белсенділік (сутегі көрсеткіші) 0… 12 pH 
 

 
 

Сурет 80 - ЛБР-3 бұрғылау ерітінділерінің зертханасы 
 
Жиынтығы 
Бұйым жиынтығына кіреді: 
- вискозиметр ВБР-2 жиынтық (сито, воронка, кружка); 
- ВМ-6 аспабы; 
- ЦС-2 тұрақтылық цилиндрі; 
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Жиынтығы 
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- АБР-1 ареометр; 
- ОМ-2 тұндырғыш; 
- 100 мл цилиндр; 
- май үшін сыйымдылық 0,5 л; 
- өлшеуіш кружка 1л. шкаламен; 
- əмбебап индикаторлық қағаз 1 пачка; 
- қолғап 2 жұп; 
- СОПр-2а -3 секундомері; 
- СП-2 термометр; 
- майлықтар 5 дана. 
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық: 
- ЛБР-3 зертханасы; 
- ВМ-6 аспабы; 
- ОМ-2 тұндырғыш; 
- ЦС-2 тұрақтылық цилиндрі; 
- АБР-1 ареометр; 
- вискозиметр ВБР-2; 
-АБР-1 ареометріне, вискозиметр ВБР-2, ВМ-6 аспабына тексеру 

əдістері. 
ЗИП жиынтығы: 
-ВМ-6 аспабын тексеру үшін ПТР-1 ағызуды реттеу құрылғысы; 
- Сүзгіш қағаз көк лента ФС ГОСТ 12026 орташа сүзгіш 2 бума (100 

парақ бумада) 
 

Тəжірибелік сабақ №1  
 

Балшық ерітіндісінің параметрлерін анықтау 
 
Бұрғылау процесін жақсы жүргізу үшін балшық ерітіндісінің барлық 

сапа параметрлерін тексеріп тұру қажет. Мұндай тексерулер ерітіндіні 
скважинаға жіберер алдында балшық ерітінділерінің лабораториясында 
орындалады. Оны смена жұмысшылары бұрғылауға кірісер алдында далалық 
лабораторияның аспаптарымен де анықтайды. Осы кезде қолданылып жүрген 
балшық ерітінділерінің жылжымалы балшық лабораториясында мынадай 
аспаптар бар: АГ-1 немесе АГ-2 ареометрі, СПВ-5 вискозиметрі, ОМ-1 
немесе ОМ-2 тұндырғышы, ЦС-2 цилиндрі, ВМ-6 приборы, көлемі 100 см3 
шыны цилиндр, секунд есептегіш, қосалқы аспаптар жəне лаборатория 
материалдары. 

Балшық ерітіндісінің сапасын тексеру үшін төмендегі параметрлерді 
анықтайды. 

Сыбағалы салмақ. Балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағын қалыпты 
жағдайда үлкейтудің қажеті жоқ. Себебі салмағы ауыр балшық ерітінділері 
тау жыныстарының жарықшаларына жылдам кіріп, көлемін тез азайтады. 

Колонкалы бұрғылауда қолданылатын балшық ерітіндісінің сыбағалы 
салмағы 1,15-тен 1,25 г/см3-ге дейін барады. Ауырланған балшық 
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ерітіндісінің сыбағалы салмағы 2 г/см3-ге дейін, кейде одан да ауырлау болуы 
мүмкін. 

Лабораториялық жағдайда балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағын 
арнаулы таразылармен өлшеп, көлемін белгілі сауыттардың көмегімен 
анықтайды. Ерітіндінің ыбағалы салмағын табу үшін көлемі 1 л балшық 
балшық ерітіндінің таза салмағын 1 л таза судың салмағына бөледі. Осыдан 
шыққан сан балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағын көрсетеді. 

Жұмыс басында балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағын анықтау 
үшін АГ-1 немесе АГ-2 ареометрлерін пайдаланады. (Сур. 81) АГ-2 
ареометрінің астында бұрандамен жалғасқан салмақ 2, орта шетінде балшық 
ерітіндісін құюға арналған сауыт 1, ең үстінде көрсеткіш қарайтын екі 
шкаласы бар қалқыма 3 орналасқан. Сол жағындағы бірінші шкала арқылы 
0,9-дан 1,8 г/см3-ге, ал екінші шкала арқылы 1,7-ден 2,4 г/см3-ге дейінгі 
балшық ерітінділерінің сыбағалы салмақтарын айыруға болады. Шкала 
бөліктерінің аралығы 0,02 г/см3- тең. 

Өлшеу алдында ареометрдің дұрыстығын тексереді. Ол үшін сауытты 
қалқымадан ағытып алып, таза сумен толтырады. Содан кейін, қалқыманы 
сауытқа қайтадан бекітіп, жиналған ареометрді су құйылған шелекке 
батырады. Шелектегі су деңгейі бірінші шкаладағы 1 цифрын көрсетсе 
ареометрдің дұрыс болғаны. 

Балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағын да осылай өлшейді. Ол үшін 
сауытқа балшық ерітіндісін құяды. Балшық ерітіндісі құйылған ареометрді 
суы бар шелекке батырып, балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағының 
көрсеткішін ареометрдің бірінші шкаласының шелектегі су деңгейімен 
қиылысқан жерінен анықтайды. Ауырланған балшық ерітіндісінің сыбағалы 
салмағын өлшеу үшін ареометрдің астындағы салмақты бұрып алып 
тастайды да, көрсеткішті екінші шкаламен су  деңгейінің қиылысқан жерінен 
байқайды. 

    
Сурет 81 - АГ- 2 ареометрі 
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Тəжірибелік сабақ №2 
 

Балшық ерітіндісінің тұтқырлығын өлшеу үшін қолданылатын 
СПВ-5 вискозиметрі 

 
Тұтқырлық. Балшық балшық ерітіндісінің негізгі параметрлерінің бірі - 

тұтқырлығы. Тұтқыр ерітінділер бұрғылау ұнтақтарын жер бетіне жылдам 
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дұрыс. 
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балшық ерітіндісінің тұтқырлығы 20 секундтан 25 секундқа дейінгі 
мөлшерде болады. Балшық ерітіндісінің тұтқырлығын өлшеу үшін СПВ- 5 
вискозиметрі қолданылады. (Сур. 82) Ол екі бөлімді сапты аяқтан 2, астында 
түтігі бар воронкадан 1 тұрады. Сапты аяқтың бір бөлігіне көлемі 200 см3, 
екінші бөлігіне 500 см3 сұйық сияды. Воронканың астындағы түтіктің ішкі 
диаметрі 5 мм, ал ұзындығы 100 мм. Воронканың үстін сымнан тоқылған 
тордан жасалған қақпақ 3 орнатылған. Бұл торлы қақпақ воронканың ішіне 
ірі ұнтақтарды өткізбеу үшін керек. 

Вискозиметрді пайдалану үшін алдымен оның дұрыс жұмыс 
істейтіндігін тексерген жөн. Ол үшін воронканың түтіғін саусақпен басып 
тұрып, екі бөлімді сапты сапты аяқтың көмегімен оның ішіне көлемі 700 см 
таза су құяды. Содан кейін воронкадан көлемі 500 см су қанша уақытта 
ағатынын байқайды. Оны орындау үшін сапты аяқтың үлкен бөлмесінің 
(көлемі 500 см) үстіне воронканы алып келіп, саусақты түтіктен босатады 
жəне онымен бір мезгілде секунд есептегішпен уақыт өлшейді. Неше 
секундта воронкадан көлемі 500 см3 сұйық ағатын болса, сұйықтың 
тұтқырлығы соншалықты болғаны. Таза судың тұтқырлығы 15 секунд болуға 
тиісті. Егер вискозиметр сапты аяғының көлемі (500 см3) воронкадан аққан 
суға 15 секундта толса, онда вискозиметрдің дұрыс жұмыс жасайтындығы 
байқалады. Балшық ерітіндісінің тұтқырлығында осылай өлшейді. 

Жуу сұйығы ретінде бұрғыланып жатқан тау жыныстарының 
ерекшеліктеріне қарай, тұтқырлықтары əр түрлі балшық ерітінділерін 
қолданған жөн. Балшық ерітіндісінің тұтқырлығы ұсақ түйіршікті құмды 
бұрғылағанда 18-20 сек, орта түйіршікті құмда 20 - 22 сек, ірі құмда 22 - 24 
сек, жарықшағы көп тау жыныстарында 24 - 28 сек жэне сулы горизонттарда 
30 - 35 сек болуы қажет. 
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1 – воронка 
2 – сапты аяқ 
3 – торлы қақпақ 

 
Сурет 82 - СПВ-5 вискозиметрі 

 

Тəжірибелік сабақ №3 
 
Балшық ерітіндісінің құм мөлшерін анықтау үшін қолданылатын 

ОМ-2 тұндырғышы 
 
Құм мөлшері. Балшық ерітіндісінің ішінде іріліктері əр түрлі ұнтақтар 

кездеседі. Олардың құрамына ұсақ тастар, құм, ерімеген ірімтік балшық тағы 
басқа қатты заттар кіреді. Аталған заттардың барлығы ерітіндінің «құмы» 
болып есептелінеді. Бұл «құмның» балшық ерітіндісінің ішінде қанша екенін 
білуді құм мөлшерін анықтау дейді. Оны процентпен есептейді. 

Балшық ерітіндісіндегі құм мөлшерін анықтау, оның жұмысқа 
жарамдылығын байқау үшін керек. Егер балшық ерітіндісінде қүм мөлшері 
көп болса, онда ерітіндінің коллоидтылығы мен тұтқырлығы азаяды. Ерітінді 
құмының мөлшерден артықтығы насос бөлшектері мен бұрғы құбырларының 
қажауын тездетеді, олардың жұмыс істеу мерзімін қысқартады жəне бұрғы 
снарядының сыналанып, жоғары көтерілмей скважинада ұсталынып қалып 
қою каупін туғызады. Сондықтан смена сайын балшық ерітіндісінің ішіндегі 
құм мөлшерін анықтап отыру керек. 

Бұл жұмысты орындау үшін қаңылтырдан жасалған ОМ-2 
тұндырғышын пайдаланады. (Сур. 83). Тұндырғыштың төменгі жағында 
шкаласы бар шыныдан жасалған ауыспалы мензурка 2 орналасқан. 
Мензурканың көлемі 10 см3-ге тең. Шкала бөліктерінің аралығы 0,1 см3-ге 
тең. Əрбір он сызықтан кейін көрсеткіш цифрлар жазылған. Мензуркадан 
жоғарыда балшық ерітіндісін құюға арналған сауыт 1 бар. Сауыттың беті 
қақпақпен 3 тығыз етіп жабылған. Тұндырғыштың барлық көлемі 600 см3–ге 
алынған сұйықтың көлемі 500 см. 
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Балшық ерітіндісінің ішіндегі құм мөлшерін анықтау үшін 
тұндырғышқа көлемі 50 см3 балшық ерітіндісін жəне 450 см3 су құю керек. 
Тұндырғыш қақпағының көлемі 50 см3 – ге тең. Сауыттың жоғарғы жағында 
диаметрі 3 мм - ге тең тесік бар. Осы тесіктің деңгейіне дейін болғандықтан, 
балшық ерітіндісін тұндырғышқа осы қақпақпен құяды да, оның үстіне 
тұндырғыштың бүйіріндегі тесіктің деңгейіне жеткенше су құяды. Содан 
кейін тұндырғыштың қақпағын жауып, балшық ерітіндісі мен суды жақсылап 
араластыруы үшін тұндырғышты жылдамдатып шайқайды. Араластыру 
біткесін тұндырғышты тік ұстап тұрады да, мензуркадағы шкаладан бір 
минуттың ішінде көлемі қанша тұнба отырғанын анықтайды. Уақытты 
сағатпен немесе секунд есептегішпен анықтауға болады. Мензурканың 
шкаласы көрсеткен тұнба көлемінің санын екіге көбейтіп, ерітіндіде неше 
процент құм мөлшері бар екенін анықтайды. Оқылған санды екіге көбейтетін 
себебіміз - көлемі 100 см3 ерітіндінің ішінде құм мөлшерінің неше процент 
екенін білу. Қалыпты жағдайда балшық ерітіндісінің ішіндегі құм мөлшері 4 
проценттен асып кетпеуі қажет. 

 

    
 
1 – сауыт 
2 – мензурка 
3 - қақпақ 

 
Сурет 83 - Балшық ерітіндісіндегі құм мөлшерін анықтау үшін  

қолданылатын ОМ-2 тұндырғышы 
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Балшық ерітіндісінің су бергіштігін анықтау үшін қолданылатын 
ВМ-6 приборы 

 
Балшық ерітіндісінің ең маңызды параметрі - су беру. Скважинаны 

қоршап тұрған тау жыныстарының су өткізігіштік қасиетіне қарай, балшық 
ерітіндісі өз құрамынан оларға су бөліп беріп тұрады. Су кейбір тау 
жыныстарын бірнеше есе үлкейтеді. Мұндай тау жыныстарын бұрғылағанда, 
скважинаның іші тарылып, бұрғы аспабы жоғары көтерілмей, үсталып қалуы 
мүмкін. Сумен қосылғандықтан тау жыныстары ауырлап, скважинаның ішіне 
опырылып кұлап, бұрғы снарядын шығармай басып қалуы мүмкін. Осыған 
байланысты, скважинаны жуу үшін маңайындағы тау жыныстарына суды аз 
беретін сапалы балшық ерітінділерін қолдану керек. 

Ерітіндінің су беру параметрін əр сменада бір рет тексеріп тұруы керек. 
Су берудің көрсеткіші ретінде 30 мин уақыт ішінде, көлмі 100 мл балшық 
ерітіндісінен диаметрі 75 мм, ауданы 100 см қағаз сүзгіден көлемі қанша су 
сүзіліп шыққанын алады. 

Су беру параметрін анықтау үшін ВМ -6 приборы қолданылады (Сур. 
84). Бұл прибор негізгі төрт бөліктен тұрады: кронштейн мен тақта темір 8, 
қысым цилиндрі 2, сүзбе сауыт 5 жəне шкаласы бар салмақ 1. ВМ - 6 
приборының техникалық сипаттамасы келтірілген. (Кесте 28). 

 
Кесте 28 - ВМ - 6 приборының техникалық сипаттамасы 
 

Өлшеу шегі (сүзгісінің диаметрі 75 мм) см 40 
Шкала бөліктерінің мөлшері, см3 1 
Өлшемнің дұрыстығы, см3 0,5 
Сүзу үшін жұмсалатын қысым, кг/см2 1 
Тексерілетін балшық ерітіндісінің көлемі, см3 120 
Сүзбенің нақтылы диаметрі, мм 53 
Таза салмағы, кг 7 

 
ВМ - 6 приборының қүрастыруын балшық ерітіндісін кұятын сүзбе 

сауытты құрастырудан бастайды. Ол үшін сауыттың астыңғы түбін денесінен 
бұрау арқылы босатып алып, оның ішіндегі металдан жасалған қағаз сүзбе 
жапсырады. Қағаз сүзбе темір тордың үстіне орналастырылады. Содан кейін 
сауыттың түбін денесіне бұрандамен қайтадан жалғастырып, торға 
жабыстыратын винтті ақырына дейін бұрап, астындағы клапанды бекітеді. 
Дайын болған сауытты кронштейндегі ұясына орналастырады. Бұдан кейін 
сауытқа балшық ерітіндісін кұяды. Ерітінді сауыттың жоғарғы ернеуіне 0,5 
см - дей жетпей тұруы керек. Сауыттың жоғарғы жағына қысым цилиндрін 
орнатады. Бұл екеуіде бұрандамен жалғасады. Қысым цилиндрінің төменгі 
жағында орналасқан реттегіш винтті бекітіп, цилиндрдің ішіне 
трансформатор майын немесе машина майын кұяды. Бұл май балшық 
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беретін сапалы балшық ерітінділерін қолдану керек. 

Ерітіндінің су беру параметрін əр сменада бір рет тексеріп тұруы керек. 
Су берудің көрсеткіші ретінде 30 мин уақыт ішінде, көлмі 100 мл балшық 
ерітіндісінен диаметрі 75 мм, ауданы 100 см қағаз сүзгіден көлемі қанша су 
сүзіліп шыққанын алады. 

Су беру параметрін анықтау үшін ВМ -6 приборы қолданылады (Сур. 
84). Бұл прибор негізгі төрт бөліктен тұрады: кронштейн мен тақта темір 8, 
қысым цилиндрі 2, сүзбе сауыт 5 жəне шкаласы бар салмақ 1. ВМ - 6 
приборының техникалық сипаттамасы келтірілген. (Кесте 28). 

 
Кесте 28 - ВМ - 6 приборының техникалық сипаттамасы 
 

Өлшеу шегі (сүзгісінің диаметрі 75 мм) см 40 
Шкала бөліктерінің мөлшері, см3 1 
Өлшемнің дұрыстығы, см3 0,5 
Сүзу үшін жұмсалатын қысым, кг/см2 1 
Тексерілетін балшық ерітіндісінің көлемі, см3 120 
Сүзбенің нақтылы диаметрі, мм 53 
Таза салмағы, кг 7 

 
ВМ - 6 приборының қүрастыруын балшық ерітіндісін кұятын сүзбе 

сауытты құрастырудан бастайды. Ол үшін сауыттың астыңғы түбін денесінен 
бұрау арқылы босатып алып, оның ішіндегі металдан жасалған қағаз сүзбе 
жапсырады. Қағаз сүзбе темір тордың үстіне орналастырылады. Содан кейін 
сауыттың түбін денесіне бұрандамен қайтадан жалғастырып, торға 
жабыстыратын винтті ақырына дейін бұрап, астындағы клапанды бекітеді. 
Дайын болған сауытты кронштейндегі ұясына орналастырады. Бұдан кейін 
сауытқа балшық ерітіндісін кұяды. Ерітінді сауыттың жоғарғы ернеуіне 0,5 
см - дей жетпей тұруы керек. Сауыттың жоғарғы жағына қысым цилиндрін 
орнатады. Бұл екеуіде бұрандамен жалғасады. Қысым цилиндрінің төменгі 
жағында орналасқан реттегіш винтті бекітіп, цилиндрдің ішіне 
трансформатор майын немесе машина майын кұяды. Бұл май балшық 

 

ерітіндісінің үстінен құйылады. Май деңгейі қысым цилиндрінің жоғарғы 
ернеуіне бір сантиметрдей жетпей тұруы керек. Осыдан кейін, шкаласы бар 
салмақтың поршенін қысым цилиндрініе кигізіп, шкаланың «0» цифрын 
көрсететін сызықты қысым цилиндрінің сыртындағы арнайы сызықпен 
беттестіреді. Ол үшін қысым цилиндрінің реттегіш винті арқылы артық 
құйылған машина майын цилиндрден сыртқа ағызып жібереді. Осы 
жұмыстардан кейін прибор зерттеуге дайын тұрады. 

Балшық ерітіндісінің су беру параметрін өлшеу үшін прибордың 
астындағы клапанды жоғары көтеріп тұрған винтті 1/3 немесе жарты 
айналымға босатады. Сол сəтте сағатпен уақытты белгілеп, 30 мин өткеннен 
кейін,шкаладан тексеріліп жатқан балшық ерітіндісінің сыртқа қанша су 
беретінін айырады. Қалыпты жағдайда қолданатын балшық ерітіндісінің су 
беру параметрі 30 мин ішінде 25 см3 - ден аспауы керек. 

 

         
 
1 - шкаласы бар салмақ 
2 - қысым цилиндрі 
3 – плунжер 
4 - цилиндр тəрізді тұлға 
5 - сүзбе сауыт 
6 – түп 
7 – тор 
8 - тақта темір 
9 – винт 
10 - реттегіш ине 

 
Сурет 84 - Балшық ерітіндісінің су бергіштігін анықтау үшін 

қолданылатын ВМ-6 приборы 
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Бұрғылау ерітіндісінің тұрақтылығын анықтау жəне бұрғылау 
ерітіндісінің өз құрылымын бұзылудан сақтап қалуға жұмсайтын 

кедергі күшін анықтау 
 
Тұрақтылық. Бұрғылау ерітіндісінің тұрақтылығын анықтау - оның 

бұрғылау ұнтақтарын тұндырмай, бір қалыпты қалқыған күйде тұра 
алатындығын білу үшін керек. Ерітіндінің тұрақтылығын өлшеу үшін ішіне 
500 см3 сұйық сиятын бүйір ортасында шүмегі бар цилиндр сияқты ЦС - 2 
сауытын пайдаланады. Осы сауытқа балшық ерітіндісін толтырып, бір тəулік 
бойы нық орынға қояды. Содан кейін сауыттың бүйіріндегі шүмегінен 
ерітіндінің жоғарғы бөлігін құйып алып, АГ - 2 ареометрімен оның сыбағалы 
салмағын өлшейді. Сауыт шүмегінің деңгейінен төмен орналасқан ерітіндінің 
де сыбағалы салмағын осылай анықтайды. Сосын олардың айырымын 
табады. Бұл табылған сан балшық ерітіндісі тұрақтылығының көрсеткіші 
болып табылады. Балшық ерітіндісі тұрақтылығының мөлшері 0,06 г/см3 - 
ден аспауы керек. 

Ығысудың статикалық кернеуі. Бұл параметрді лабораторияда 
анықтайды. Ығысудың статикалық кернеуі деп бұрғылау ерітіндісінің өз 
құрылымын бұзылудан сақтап қалуға жұмсайтын кедергі күшін, екінші 
сөзбен, қозғалмай тұрған балшық ерітіндісін орнынан қозғап ағызу үшін 
(ығыстру үшін) қандай күшпен əсер ету керек екенін анықтайды. Егер 
балшық ерітіндісін ығыстыруға яғни орнынан жылжытуға ерітіндінің 
ішіндегі бұрғылау ұнтақтарының күші жетпесе, мұндай ерітіндіні сапалы 
ерітінді деп атайды. Сапалы ерітіндінің ішіндегі бұрғылау ұнтақтары төмен 
қарай батпай, бір қалыпта көпке дейін қалықтап тұра береді. Əйткенмен 
ерітінді ығысуының бастама күші ұнтақтардың жер бетіндегі 
тұндырғыштарда тұнуына кедергі жасамауы керек, басқаша айтьқанда, 
ұнтақтардың тұндырғышта бату күшінен кем болмауы қажет. Балшық 
ерітіндісінң ығысудың статикалық кернеуіне қарсы қандай күшпен кедергі 
жасайтынын анықтау үшін СНС - 2 приборын қолданады. (Сур.85). 

Бұл прибор мына бөлшектерден тұрады: ішкі цилиндр 3, серпімділігі 
күшті болат сым 1, шкалалы лимб 5, сыртқы цилиндр 9, көрсеткіш 12, электр 
моторы 10, тіреу 6, тақта темір 7 жəне теңестіргіш винт 8. 

Анықтаманы мына жолмен жүргізеді. Сыртқы цилиндрдің ішіне ішкі 
цилиндрдің жоғарғы бетімен бірдей етіп балшық ерітіндісін құяды. Содан 1 
мин уақыт өткенше приборға тимейді, себебі бұл уақытта балшық еріңтіндісі 
мен прибор бөлшектері қозғалуларын тоқтатып тынышталады. Уақыт өткени 
соң электр моторын жібереді, бұл мотор бір минуттың ішінде бір рет 
айналады. Электр моторымен қоса-қабат сыртқы цилиндрде айналады. 
Айналу кезінде ішкі цилиндр аздап кейінірек қалуы мүмкін. Болат сымның 
есілуге қарсы жұмсаған балшық ерітіндісі мен ішкі цилиндр арасындағы 
үйкеліс күшіне теңелгенде, ішкі цилиндрдің айналуы тоқтап, ол кері 
айналады. Осы мезгілде тіреудегі көрсеткіш арқылы шкалалы лимбтен ішкі 
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Бұрғылау ерітіндісінің тұрақтылығын анықтау жəне бұрғылау 
ерітіндісінің өз құрылымын бұзылудан сақтап қалуға жұмсайтын 

кедергі күшін анықтау 
 
Тұрақтылық. Бұрғылау ерітіндісінің тұрақтылығын анықтау - оның 

бұрғылау ұнтақтарын тұндырмай, бір қалыпты қалқыған күйде тұра 
алатындығын білу үшін керек. Ерітіндінің тұрақтылығын өлшеу үшін ішіне 
500 см3 сұйық сиятын бүйір ортасында шүмегі бар цилиндр сияқты ЦС - 2 
сауытын пайдаланады. Осы сауытқа балшық ерітіндісін толтырып, бір тəулік 
бойы нық орынға қояды. Содан кейін сауыттың бүйіріндегі шүмегінен 
ерітіндінің жоғарғы бөлігін құйып алып, АГ - 2 ареометрімен оның сыбағалы 
салмағын өлшейді. Сауыт шүмегінің деңгейінен төмен орналасқан ерітіндінің 
де сыбағалы салмағын осылай анықтайды. Сосын олардың айырымын 
табады. Бұл табылған сан балшық ерітіндісі тұрақтылығының көрсеткіші 
болып табылады. Балшық ерітіндісі тұрақтылығының мөлшері 0,06 г/см3 - 
ден аспауы керек. 

Ығысудың статикалық кернеуі. Бұл параметрді лабораторияда 
анықтайды. Ығысудың статикалық кернеуі деп бұрғылау ерітіндісінің өз 
құрылымын бұзылудан сақтап қалуға жұмсайтын кедергі күшін, екінші 
сөзбен, қозғалмай тұрған балшық ерітіндісін орнынан қозғап ағызу үшін 
(ығыстру үшін) қандай күшпен əсер ету керек екенін анықтайды. Егер 
балшық ерітіндісін ығыстыруға яғни орнынан жылжытуға ерітіндінің 
ішіндегі бұрғылау ұнтақтарының күші жетпесе, мұндай ерітіндіні сапалы 
ерітінді деп атайды. Сапалы ерітіндінің ішіндегі бұрғылау ұнтақтары төмен 
қарай батпай, бір қалыпта көпке дейін қалықтап тұра береді. Əйткенмен 
ерітінді ығысуының бастама күші ұнтақтардың жер бетіндегі 
тұндырғыштарда тұнуына кедергі жасамауы керек, басқаша айтьқанда, 
ұнтақтардың тұндырғышта бату күшінен кем болмауы қажет. Балшық 
ерітіндісінң ығысудың статикалық кернеуіне қарсы қандай күшпен кедергі 
жасайтынын анықтау үшін СНС - 2 приборын қолданады. (Сур.85). 

Бұл прибор мына бөлшектерден тұрады: ішкі цилиндр 3, серпімділігі 
күшті болат сым 1, шкалалы лимб 5, сыртқы цилиндр 9, көрсеткіш 12, электр 
моторы 10, тіреу 6, тақта темір 7 жəне теңестіргіш винт 8. 

Анықтаманы мына жолмен жүргізеді. Сыртқы цилиндрдің ішіне ішкі 
цилиндрдің жоғарғы бетімен бірдей етіп балшық ерітіндісін құяды. Содан 1 
мин уақыт өткенше приборға тимейді, себебі бұл уақытта балшық еріңтіндісі 
мен прибор бөлшектері қозғалуларын тоқтатып тынышталады. Уақыт өткени 
соң электр моторын жібереді, бұл мотор бір минуттың ішінде бір рет 
айналады. Электр моторымен қоса-қабат сыртқы цилиндрде айналады. 
Айналу кезінде ішкі цилиндр аздап кейінірек қалуы мүмкін. Болат сымның 
есілуге қарсы жұмсаған балшық ерітіндісі мен ішкі цилиндр арасындағы 
үйкеліс күшіне теңелгенде, ішкі цилиндрдің айналуы тоқтап, ол кері 
айналады. Осы мезгілде тіреудегі көрсеткіш арқылы шкалалы лимбтен ішкі 

 

цилиндрдің балшық ерітіндісімен бірге неше градусқа дейін айналғанын 
анықтайды. Содан кейін прибордың паспортынан болат сымның 1° - қа 
айналғанда, есілуге қарсы қанша күш жұмсайтындығын біледі.Оны сымның 
нөміріне байланысты алады. Бұл санды барлық айналған градус санына 
көбейтіп, көрсеткіштің мөлшеріне көбейтіп, көрсеткіштің мөлшерін мг/см 
есебіне айналдырады. Осындай анықтаманы 10 минут өткеннен кейін де 
екінші рет жасайды. Егер екі рет өлшегенде анықталган көрсеткіштің мəні 
бірдей болса, онда осы көрсеткішті ығысудың статикалық кернеуіне балшық 
ерітіндісінің қарсы жұмсалған кедергісінің мөлшері деп түсінеді. Қалыпты 
жағдайда ол 10 мг/см2 - ден түспеуі керек. 

 

 
 
1 - серпінділігі күшті болат сым 
2 - конусты ілмек 
3 - ішкі цилиндр 
4 - түтік 
5 - шкалалы лимб 
6 – тіреу 
7 - тақта темір 
8 - теңестіргіш винт 
9 - сыртқы цилиндр 
10 - электр моторы 
11 - беріліс қайысы 
12 - көрсеткіш  

 
Сурет 85 - Балшық ерітіндісінің статикалық кернеуін анықтау үшін 

қолданатын СНС-2 приборы 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Aғынды шақыру – тұрып қалған скважина түбінде қарсы қысымдарды 

төмендетудің технологиялық процесі, қабатқа репрессияны жою жəне 
қабаттан скважинаға флюидтің ағуы басталатын депрессияны жасау. 

Aғынды шақыру жəне меңгеру мақсаты – арнайы басу сұйығымен 
толтырылған скважиналар түбінде қарсы қысымдарды төмендету жəне 
жасанды қалпына келтіру немесе сəйкес шығымды немесе қабылдағыштықты 
алу үшін түпкі аймақтың фильтрациялық сипаттамасын жақсарту. 

Mассалы шығынды газ құрамы – берілген термобаралық шарт кезінде, 
газ массасы шығынының, қоспа массасы шығына қатынасы. 

Абсолютті немесе теориялық кеуектілік– жыныстағы барлық 
қуыстардың жалпы көлемі (кеуек, каверна, жарылыс). 

Ағымдағы қабат қысымы – бұл əртүрлі уақыт сəтінде орташа өлшенген 
қабат қысымы. 

Айдау аймағындағы қабат қысымы – айдау скважиналары орналасқан 
аймақтағы орташа өлшенген қабат қысымы 

Алу аймағындағы қабат қысымы–игеру скважиналары аймағында 
орташа өлшенген қабат қысымы 

Атқылаған жыныстар – негізінен кристалды құрылысты, магма деп 
аталатын силикат балақыманың жер бетінде немесе жер қыртысы 
қойнауында қату нəтижесінде пайда болды. 

Ашылу дəрежесі бойынша жетілмеген скважина – бұл өнімді 
горизонттың барлық қалыңдығын ашпаған скважина. 

Ашылу сипаты бойынша жетілмеген скважина – бұл өнімді қабаттың 
барлық қалыңдығын ашқан, шегенделген жəне перфорацияланған скважина. 

Бастапқы ашу – өнімді горизонтты қашаумен бұрғылау процесі. 
Бастапқы қабат қысымы – игерудің ең басында, барлау скважиналар 

тобы бойынша анықталған, орташа өлшенген қабат қысымы 
Блокты жүйе – айдау скважиналарын параллельді тік бұрышты 

қатармен, əдетте құрылымның бойлы өсіне айқастыра орналастырады, игеру 
скважиналарын айдау скважиналары арасында қатарын бұрғылайды. 

Вертикаль қалыңдық – бұл вертикаль бойынша, жабынның кез-келген 
нүктесінен қабат табанына дейін ара қашықтық. 

Газ арынды режим – бұл қабаттың жұмыс режимі кезінде, басым 
энергия түрі болып газ қалпағында жиналған бос газдың энергиясы əсер етеді 

Газ қалпағы – бос газдың мұнай кеніші үстінен жиналуы. 
Газ саны – берілген термобаралық жағдай кезінде бос газ көлемінің 

белгіленген геометриялық көлемдегі сұйық көлеміне қатынасы. 
Газ факторы – 1т шығарылатын мұнайға келетін, қалыпты жағдайға 

келтірілген газ мөлшері. 
Гидродинамикалық жетілген скважина – өнімді қабатты толық ашқан 

скважина, онда кез келген бекіту элементтері болмайды. 
Горизонталь қалыңдық – бұл горизонталь бойынша жабынның кез 

келген нүктесінен табанына дейін ара қашықтық. 
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Aғынды шақыру – тұрып қалған скважина түбінде қарсы қысымдарды 

төмендетудің технологиялық процесі, қабатқа репрессияны жою жəне 
қабаттан скважинаға флюидтің ағуы басталатын депрессияны жасау. 

Aғынды шақыру жəне меңгеру мақсаты – арнайы басу сұйығымен 
толтырылған скважиналар түбінде қарсы қысымдарды төмендету жəне 
жасанды қалпына келтіру немесе сəйкес шығымды немесе қабылдағыштықты 
алу үшін түпкі аймақтың фильтрациялық сипаттамасын жақсарту. 

Mассалы шығынды газ құрамы – берілген термобаралық шарт кезінде, 
газ массасы шығынының, қоспа массасы шығына қатынасы. 

Абсолютті немесе теориялық кеуектілік– жыныстағы барлық 
қуыстардың жалпы көлемі (кеуек, каверна, жарылыс). 

Ағымдағы қабат қысымы – бұл əртүрлі уақыт сəтінде орташа өлшенген 
қабат қысымы. 

Айдау аймағындағы қабат қысымы – айдау скважиналары орналасқан 
аймақтағы орташа өлшенген қабат қысымы 

Алу аймағындағы қабат қысымы–игеру скважиналары аймағында 
орташа өлшенген қабат қысымы 

Атқылаған жыныстар – негізінен кристалды құрылысты, магма деп 
аталатын силикат балақыманың жер бетінде немесе жер қыртысы 
қойнауында қату нəтижесінде пайда болды. 

Ашылу дəрежесі бойынша жетілмеген скважина – бұл өнімді 
горизонттың барлық қалыңдығын ашпаған скважина. 

Ашылу сипаты бойынша жетілмеген скважина – бұл өнімді қабаттың 
барлық қалыңдығын ашқан, шегенделген жəне перфорацияланған скважина. 

Бастапқы ашу – өнімді горизонтты қашаумен бұрғылау процесі. 
Бастапқы қабат қысымы – игерудің ең басында, барлау скважиналар 

тобы бойынша анықталған, орташа өлшенген қабат қысымы 
Блокты жүйе – айдау скважиналарын параллельді тік бұрышты 

қатармен, əдетте құрылымның бойлы өсіне айқастыра орналастырады, игеру 
скважиналарын айдау скважиналары арасында қатарын бұрғылайды. 

Вертикаль қалыңдық – бұл вертикаль бойынша, жабынның кез-келген 
нүктесінен қабат табанына дейін ара қашықтық. 

Газ арынды режим – бұл қабаттың жұмыс режимі кезінде, басым 
энергия түрі болып газ қалпағында жиналған бос газдың энергиясы əсер етеді 

Газ қалпағы – бос газдың мұнай кеніші үстінен жиналуы. 
Газ саны – берілген термобаралық жағдай кезінде бос газ көлемінің 

белгіленген геометриялық көлемдегі сұйық көлеміне қатынасы. 
Газ факторы – 1т шығарылатын мұнайға келетін, қалыпты жағдайға 

келтірілген газ мөлшері. 
Гидродинамикалық жетілген скважина – өнімді қабатты толық ашқан 

скважина, онда кез келген бекіту элементтері болмайды. 
Горизонталь қалыңдық – бұл горизонталь бойынша жабынның кез 

келген нүктесінен табанына дейін ара қашықтық. 
 

Динамикалық қысым – скважинадан сұйықты немесе газды алу кезінде 
немесе скважинаға сұйықты немесе газды айдау кезінде қалыптасатын, 
скважина түбіндегі қысым. 

Екінші ашу – скважинаның ішкі қуысының өнімді қабатпен байланыс 
процесі. 

Жабын – бұл қабатты үстінен шектейтін бет. 
Индикаторлық қисық – депрессиядан сұйықтық сығу тəуелділік 

қисығы. 
Келтірілген қысым – бұл шартты горизонталь жазықтыққа қатысты 

есептелген түптік қысым, оның абсолбттік шамасы белгілі. 
Кеуектілік коэффиценті – бұл жыныстың жалпы қуыс көлемінің 

барлық жыныс көлеміне қатынасы. 
Коллектор – сұйық жəне газ үшін өткізгішті жəне олардың сыйымды 

ыдысы бола алатын кеуекті жəне жарылымды тау жыныстары. 
Кольматация – скважинаның түп аймағының механикалық 

бөлшектермен ластану процесі. 
Минералдар – жер қыртысында болатын физика- химиялық процестер 

нəтижесінде пайда болатын химиялық құрамы жəне физикалық қасиеттері 
бойынша біртекті табиғи зат. 

Мұнай – көміртегі жəне сутегінің күрделі қосылысы. 
Мұнай жəне газ кен орыны – жер қыртысы қойнауында бір ауданда 

орналасқан, бір топқа жататын кеніштердің (мысалы, күмбезді қабаты немесе 
массивті жəне т.б.) жиынтығы. 

Мұнай эмульсиясы – мұнай жəне судың араласуы кезінде, осы 
сұйықтардың қиын бөлінетін қоспасы түзіледі, ол мұнай эмульсиясы деп 
аталады. 

Мұнай-газды кеніштің табаны немесе су-мұнайлы бөлімнің беті – 
мұнай жəне суды бөлетін бет деп аталады. 

Нақты қалыңдық немесе қуат – бұл қабаттың жабынының кез-келген 
нүктесінен табанына дейін түсетін перпендикуляр. 

Орташа қабат қысымы – бұл орташа өлшенген статикалық қысым 
Өткізгіштік – бұл қысымның өзгерісі кезінде жыныстың сұйықты жəне 

газды өткізу қабілеті. 
Сазқышқыл – тұз қышқылы жəне плавикалық қышқыл қоспасы. 
Сораптың толу коэффиценті – фактолы плунжердің астына келіп 

түсетін сұйық көлемінің, плунжердің жоғары жүрісі кезінде сызатын көлемге 
қатынасы. 

Статикалық деңгей – тоқтатудан кейін, скважинада қалыптасатын 
сұйық бағанасының деңгейі, оған атмосфералық қысым əсер ететін шарт. 


