Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
«Talap» коммерциялық емес акционерлiк қоғамы

ТӘЖІБАЙ А.К., ОРАЗБЕКОВА Г.Б., МАРҚАБАЙ А.Б.

Оқу құралы
Мамандығы «Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы
және техникасы»
Біліктілігі «Техник»

Техникалық жəне кəсiптiк, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесiне
«0702000 - Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы
жəне техникасы» мамандығына өзектендiрiлген үлгiлiк оқу жоспарлары мен
бағдарламалары бойынша əзiрленген

Нұр-Сұлтан, 2020 ж.
1

ӘОЖ 622.1/.2(075.32)
КБЖ 33.11я722
Т28

Рецензенттер:

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы
«Геологиялық барлау колледжі» КМҚК «Геология, тау-кен өндірісі, пайдалы
қазбаларды өндіру, өрт қауіпсіздігі және төтенше жағдайды қорғау» бейіні
бойынша ОӘБ,
«Қазақстан Республикасының геологиялық өндірістік ұйымдарының
ассоциациясы» заңды тұлғалар қауымдастығы

«Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығымен
ұсынылған
Т28

Мамандығы «Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
технологиясы және техникасы», біліктілігі «Техник»: Оқу құралы
/А.К. Тәжібай, Г.Б. Оразбекова, А.Б. Марқабай/ Нұр-Сұлтан: «Talap»
коммерциялық емес акционерлiк қоғамы, 2020 ж. - 292 б.
ISBN 978-601-350-229-8
«0702000 - Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы және
техникасы» мамандығы бойынша жаңартылған үлгілік оқу жоспары мен
бағдарламасының «Техник» біліктілігінің кәсіби модульдерін игеруге арналған.
Бұл оқулықта бөлімнің қысқаша шолуы, теориялық және практикалық
материалдар, қажетті суреттер бар. Әр тараудың соңында бақылау сұрақтары,
қысқаша қорытындылар, білім деңгейін бекіту және тексеру үшін бақылау-өлшеу
материалдары, пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы мен
технологиясының жекелеген мәселелерін терең зерттеуге арналған әдебиеттер
тізімі келтірілген.
Кәсіби модульдерді игеру нәтижесінде білім алушыларда
бұрғылау
жұмыстары кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша
нұсқаулықтарды орындау, апатты жою кезінде бұрғылау қондырғысын пайдалану,
ұңғымалардағы техникалық операцияларды орындау, ұңғымаларды цементтеудің
әр түрлі әдістері; белгілі бір геологиялық жағдайларда және геологиялықтехникалық тәртіпте ұңғымалардың кез-келген түрін бұрғылауға арналған
жобаларды құру, барлау кен қазбаларының негізгі параметрлерін таңдау және
бұрғылаудың технологиялық режимдерін анықтау және технологиялық
операциялардың кезектілігін сақтау бойынша құзыреттіліктер қалыптасады.
Оқу құралы студенттерге арналған, сонымен қатар орта буын мамандарын
даярлау үшін мұғалімдер зертханалық және практикалық сабақтарды
ұйымдастыруға, өндірістік оқыту шеберлері қолдана алады.

ӘОЖ 622.1/.2(075.32)
КБЖ 33.11я722
ISBN 978-601-350-229-8

2

© КеАҚ «Talap», 2020
«BBP Company» ЖШС аударған

МАЗМҰНЫ
АЛҒЫ СӨЗ
1 ТАРАУ. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАҒАЛАНҒАН ҚҰНЫН ЕСЕПТЕУ
1.1. Қазіргі нарықтық экономика мәселелері
1.1.1. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтікэкономикалық жағдайы
1.1.2. Минералды шикізаттың экономикалық топтары
1.1.3. Кәсіпорындарды кәсіпкерлік қызметтің нысандары мен
түрлері бойынша жіктеу
1.1.4. Геологиялық кәсіпорынның негізгі қорларының мәні және
құрамын анықтау
1.1.5. Нарықтық экономикадағы «өзіндік құны», «баға»
экономикалық санаттарының мəні
1.1.6. Пайда мен рентабельділік, өзіндік құнға кіретін
шығындардың жіктелуі, айналым қаражатын пайдаланудың
негізгі көрсеткіштері
1.2. Нарықтық экономика жағдайында геологиялық
кәсіпорындарды басқару
1.2.1. Адам менеджментінің ғылым және практикалық іс-әрекет
ретінде пайда болуы және қалыптасуы
1.2.2. Еңбек ресурстары мен кадрлардың экономикалық мәні
1.2.3. Жалақы-еңбек қызметінің маңызды мотиваторы
1.2.4. Далалық, камералдық, геологиялық барлау жұмыстарын
ұйымдастырудың мәні
Бақылау-өлшеу материалдары
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
2 ТАРАУ. АПАТТАРДЫ ЖОЮ
2.1. Апаттардың түрі мен себептері және олардың пайда болу
белгілері
2.1.1. Апат туралы түсінік. Апаттардың пайда болуына әсер ететін
факторлар
2.1.2. Апат түрлері
2.1.3. Бұрғылау бағанасының элементтері бар апаттардың алдын
алу
2.2. Бұрғылау кезінде апаттарды жоюға арналған құралдар
2.3. Апаттарды жою кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау
2.4. Апаттарды есепке алу
Бақылау-өлшеу материалдары
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

7
8
8
8
10
11
13
16
20
22
22
25
28
30
33
43
45
45
45
49
57
58
61
66
70
83

3

3 ТАРАУ. БАРЛАУ ТАУ-КЕН ҚАЗБАЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ
ПАРАМЕТРЛЕРІН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТАҢДАУ
3.1. Бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлерін есептеу
3.1.1.Тау-кен жұмыстары мен тау-кен қазбаларының сипаттамасы,
жіктелуі
3.1.2. Жарылыс теориясының элементтері және жарылғыш заттар.
Өнеркәсіптік жарылғыш заттардың сипаттамасы.
3.1.3. Жару құралдары мен тәсілдері. Жарылғыш материалдарды
сақтауға қойылатын талаптарды сақтау
3.1.4. Ұнғыда теспелердің орналасуы
3.1.5. Теспелердегі ұңғымаларды бұрғылау технологиясы мен
техникасы
3.1.6. Жерүсті және жерасты тау-кен қазбаларын үңгілеу кезінде
бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлерін және қауіпсіз
қашықтықтарды есептеу
3.2.Тау-кен қазбаларын үңгілеу кезінде желдету, жарықтандыру
және сутөкпелеу
3.2.1.Тау-кен қазбаларын желдету тәсілдері
3.2.2.Тау-кен қазбаларын жарықтандыруға қойылатын ережелер
мен талаптар
3.2.3.Тау-кен қазбаларын үңгілеу кезінде су төгу тәсілдері
3.2.4. Кен қазбаларын желдету
3.3. Тау-кен барлау қазбаларын бекіту
3.3.1. Тау-кен бекітпесі материалдарының түрлері мен қолданылу
саласы
3.3.2. Тау-кен барлау қазбаларының бекітпесін есептеу
3.3.3. Тау-кен бекітпесін таңдау және тау-кен қазбаларын бекіту
Бақылау-өлшеу материалдары
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
4 ТАРАУ. ҰҢҒЫМАЛАРДЫ КЕҢЕЙТУ, ТЫҒЫНДАУ ЖӘНЕ
ЦЕМЕНТТЕУ
4.1. Ұңғымаларды цементтеу тәсілдері
4.1.1. Ұңғымаларды цементтеудің әртүрлі тәсілдерін қолдану
саласы және жүргізу тәртібі
4.1.2. Цемент ерітінділерін дайындауға арналған материалдар
4.1.3. Ұңғымаларды цементтеу және оның техникалық құралдары
4.1.4. Нақты геологиялық жағдайлар үшін цементтеу тәсілін
таңдау
4.2. Ұңғыма оқпанын кеңейту және пысықтау
4.2.1. Ұңғыма оқпанын кеңейту
4.3. Ұңғыманы шегендеу құбырларымен бекіту
4.3.1. Тампонаждық материалдардың түрлері мен қасиеттері және
оның әртүрлі түрлерінің қолданылу саласы
4.4 . Ұңғыма тампонажы
4

84
84
84
90
94
100
104

109
112
112
112
115
119
123
123
127
130
131
138
139
139
139
145
146
147
149
149
155
155
157

4.4.1. Шегендеу құбырларының қосылу түрлері және үлгі
мөлшерлері
4.4.2. Шегендеу құбырларын түсіруге арналған қосалқы
құралдарды қолдану
4.4.3. Сүзгіні көлденең ұңғымаға түсіруге арналған құрылғы
4.4.4. Корпустың түрлерін және олардың қосылыстарын таңдау.
Шегендеу құбырлары мен сүзгіні ұңғымаға түсіру
4.4.5. Бұрғылау бригадасын басқару
4.5. Ұңғымалардың геофизикалық зерттеу негіздері
4.5.1. Ұңғымаларды зерттеу әдістері
4.5.2. Ұңғыманың қисаюы мен диаметрін өлшеу және оның нақты
тереңдігін анықтау
4.5.3. Цементтеу сапасын тексеру
Бақылау-өлшеу материалдары
Ұсынылған әдебиеттер тізімі
5 ТАРАУ. БҰРҒЫЛАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ РЕЖИМДЕРІН
ТАҢДАУ
5.1. Осьтік жүктемені бақылау
5.1.1. Геологиялық-техникалық нарядтың мақсаты мен
құрамының сипаттамасы
5.1.2. Тұқымды бұзатын құралға осьтік жүктемені айқындау
қағидаларын сақтау
5.1.3. Бұрғылау процесінің көрсеткіштеріне осьтік жүктемені және
осьтік жүктеменің әсерін бақылауға арналған аспаптар
5.1.4. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік
техникасын сақтау
5.1.5. Оңтайлы осьтік жүктемені есептеу
5.2. Нақты жағдайларға арналған жуу сұйықтықтарының түрі мен
қасиеттері
5.2.1. Жуу сұйықтықтарының параметрлері
5.2.2. Бұрғылау жуу сұйықтықтарын қолдану арқылы бұрғылау
шарттары
5.2.3. Жуу тәсілдері
5.2.4. Бұрғылау ерітіндісінің функциялары
5.2.5. Бұрғылау ерітінділерінің жіктелуі
5.2.6. Бұрғылау ерітінділерінің параметрлері және оларды өлшеу
әдістері
5.2.7. Бұрғылау ерітіндісінің сынамасын іріктеу және оны өлшеуге
дайындау
5.2.8. Бұрғылау ерітіндісінің реологиялық қасиеттері
5.2.9. Бұрғылау ерітінділерінің құрылымдық-механикалық
қасиеттері және коагуляциясы
5.2.10. Бұрғылау ерітінділерін дайындауға және тазартуға
арналған жабдық

157
158
160
163
165
168
168
173
175
178
185
186
186
186
187
194
204
208
216
216
217
220
221
224
224
226
228
232
236
5

5.3. Көлбеу бағытталған ұңғымаларды бұрғылау
5.3.1. Ұңғыманың «Қисаюы» ұғымы. Ұңғымалардың қисаюының
түрлері, белгілері және салдары
5.3.2. Ұңғымалардың табиғи қисаю себептері. Ұңғымалардың
қисаюына жол бермейтін шаралар
5.3.3.Тік ұңғымалардың қисаюының алдын алу
5.3.4. Ұңғымалардың қисаюын өлшеуге арналған аспаптардың
құрылысы
5.3.5. Ұңғымаларды мақсатты бұрғылаудың негізгі әдістері мен
қолдану салалары, оның экономикалық тиімділігі
5.3.6. Бағытталған бұрғылау үшін техникалық құралдарды
қолдану
5.3.7. Әртүрлі техникалық құралдарды пайдалану кезінде
бағытталған және көп ұңғылы бұрғылаудың әдістемесі мен
технологиясы
5.3.8.Үздіксіз жұмыс істейтін сынасыз снарядтарды орнату және
қолдану
5.4. Физикалық және коллоидтық химия негіздері
5.4.1. Химиялық термодинамика және термохимия теория
негіздері
5.4.2. Ерітінділердің жалпы сипаттамасы, Рауль, Генри заңдары,
Аррениус электролиттік диссоциация теориясының негізгі
ережелері
5.4.3. Химиялық реакциялардың жылу әсерлері
5.4.4. Жоғары молекулалық қосылыстар синтезінің әдістері
Бақылау-өлшеу материалдары
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Глоссарий
Қосымша

6

237
237
239
240
243
247
255
258
262
267
267
269
269
269
271
282
283
284
290
292

АЛҒЫ СӨЗ
Оқу құралын авторлар ұжымы «0702000 - Пайдалы қазбалар кен
орындарын барлау технологиясы мен техникасы» мамандығы бойынша
ТжКБ жүйесі үшін өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен
бағдарламаларының негізінде әзірледі.
Оқу құралы құзыреттіліктің қалыптасу деңгейін, келесі кәсіби
модульдерді игеру нәтижесінде білім алушылардың кәсіби қызметті
дайындығын бағалауға арналған: сметалық құнын есептеу және геологиялық
барлау жұмыстарын ұйымдастыру, апаттарды жою, барлау тау-кен
қазбаларының негізгі параметрлерін таңдау, ұңғымаларды кеңейту, тығындау
және цементтеу, бұрғылаудың технологиялық режимдерін таңдау.
Кәсіби модульдер кәсіби және арнайы пәндерден қалыптасады.
Оқу құралын пайдалану техниктің күрделі ғылымды қажетсінетін
мамандығын жүйелі, кәсіптік оқытуды қалпына келтіруге және дамытуға
ықпал ететін болады.
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1
ТАРАУ.
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ
БАРЛАУ
ЖҰМЫСТАРЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАҒАЛАНҒАН ҚҰНЫН ЕСЕПТЕУ
Бөлімге қысқаша шолу
Бұл бөлімде геологиялық барлау жұмыстарының сметалық құнын
есептеу үшін қажетті білім, дағдылар сипатталған.
Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар нарықтық экономиканың
негізгі қағидаттарын, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы
Заңның негізгі ережелерін, жер қойнауын пайдалануды лицензиялау тәртібін,
жер қойнауын пайдаланушылардың негізгі салықтары мен төлемдерін
меңгереді; қоғамдық өндіріс жүйесіндегі геологиялық барлаудың
маңыздылығы және Қазақстан Республикасының минералды-шикізат
базасының
жағдайы,
геологиялық
кәсіпорынның
спецификалық
ерекшеліктері, геологиялық кәсіпорынның негізгі және айналым қорларының
құрамы мен құрылымы, менеджмент және маркетинг негіздері, геологиялық
тапсырманы орындауға арналған шығындар сметасын жасаудың мақсаты мен
тәртібі.
Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар жобаланатын геологиялық
барлау жұмыстарының негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін,
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды енгізудің экономикалық
тиімділігін анықтауға, геологиялық кәсіпорынның негізгі және айналым
қаражатын пайдалану көрсеткіштерін
тау-геологиялық жұмыстардың
пайдасы мен рентабельділігін есептеуге үйренеді.
1.1. Қазіргі нарықтық экономика мәселелері
1.1.1. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтікэкономикалық жағдайы
Экономикалық өсу дегеніміз, әдетте, экономикадағы нақты кірістің
(ЖҰӨ, ЖІӨ немесе НД) өсуі, сондай-ақ жан басына шаққандағы нақты
өнімнің өсуі деп түсініледі. Бұл көрсеткіш жан басына шаққандағы кірістің
өсу көрсеткіштерінен өзгеше болуы мүмкін, өйткені ол халықтың
экономикалық белсенділігінің деңгейі мен динамикасын көрсетеді.
Қазақстан Республикасының тәуелсіз дамудың 20 жылы ішінде жүріп
өткен жолын талдай отырып, осы кезеңде саяси және экономикалық қайта
құруларды жүргізумен байланысты бірқатар проблемаларды табысты
шешуге, нарықтық экономикасы бар демократиялық мемлекет құру жолында
елеулі табыстарға қол жеткізілгенін атап өткен жөн. Бұған дұрыс анықталған
басымдықтар, теңдестірілген ішкі және сыртқы саясатты жүргізу, сондай-ақ
қойылған мақсаттарға қол жеткізудегі дәйектілік ықпал етті[1].
Бүгінгі таңда біздің елімізде экономикадағы құрылымдық реформалар
аяқталды: Мемлекеттік меншікті жекешелендіру жүзеге асырылды; дамыған
нарық стандарттарына барабар шаруашылық орта қалыптасты. Қазақстан
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ТМД-да болған алғашқы мемлекеттердің қатарында дамыған мемлекет
ретінде нарықтық экономикасы бар ел деп танылды.
Қазақстанда экономиканың шикізаттық емес секторларын дамытуды
көздейтін елді индустриялық-инновациялық дамыту бағдарламасы іске
асырылды, түрлі салаларда нысаналы Мемлекеттік бағдарламалар табысты
орындалуда. Бұл тұрғын үй және жол құрылысы, ауылды дамыту, денсаулық
сақтау және басқа да бағдарламалар. Әлеуметтік инфрақұрылымды
реформалау жалғасуда. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру
жүйесінде реформалар жүзеге асырылуда. Біздің мемлекетімізде зейнетақы
қорларында 5,1 млрд. доллардан астам жинақталған жинақтаушы зейнетақы
жүйесі табысты жұмыс істеуде.
Келтірілген
мысалдар
Қазақстанның
әлеуметтік-экономикалық
дамуының ауқымын, қарқыны мен перспективаларын айқын сипаттайды. Қол
жеткізілген жетістіктер одан әрі экономикалық өсу үшін жақсы база болып
табылады, ҚР Президенті Н. Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына
Жолдауында қойылған елдің одан да өршіл мақсаттарға қол жеткізуі -10 жыл
ішінде Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіруіне
қол жеткізу [1].
Экономикалық өсудің тағы бір жіктелуі -бұл оның қарқыны. Қандай
қарқындар жақсы және тиімдірек деген сұраққа жауап беруге болады,
жоғары қарқынға ие болу жақсы, бұл жағдайда қоғам көбірек өнім алады
және оның қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. Бірақ өнімнің сапасы және
өндірістің өсу құрылымы сияқты параметр өте маңызды, яғни егер өнім
сапасыз шығарылса, бұл адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандырмауы
мүмкін.
Тиімді экономикалық өсу өте маңызды, ол табиғи ресурстар, еңбек
ресурстары, капитал және технологиялар сияқты факторлармен
айқындалады. Осы факторлардың әрқайсысы жеке-жеке де, жиынтықта да
экономикалық өсу деңгейі мен қарқынын анықтайды. Бірақ экономикалық
өсуді жеделдетуде қажетті нәтижеге жету үшін бірнеше шарттарды сақтау
керек:
Еңбек капиталын арттыру. Егер елде жинақ бар болса және егер бұл
жинақ оның экономикасына инвестицияланса, онда физикалық өндірістік
капиталдың жинақталуы экономикалық қызметпен айналысатындар санының
өсуіне қарағанда тезірек болатындығына қол жеткізуге болады. Бұл процесс,
сайып келгенде, еңбек капиталымен қамтамасыз етудің артуына әкеледі.
Еңбек капиталымен жарақтандырудың өсуі, өз кезегінде, еңбек өнімділігінің
өсуіне әкеледі, демек, осы өндіріспен айналысатын адамдар санына
қарағанда өндірілетін тауарлар көлемінің асып кетуіне әкеледі.
Ғылыми-техникалық прогресс. ХХ ғасыр ғылыми-техникалық
революция ғасырына айналды және ғылыми білімнің өсуіне ғана емес,
сонымен қатар олардың тауарлар мен қызметтерді өндіру үшін тез
пайдаланылуына байланысты болды. Өндірісте жаңа білімді қолдану
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көптеген технологиялардың түбегейлі өзгеруіне және осы негізде еңбек
өнімділігінің артуына әкелді.
Қызметкерлердің білім деңгейін арттыру. Білімді қызметкер
өндірісте маңызды болып табылады. Өнімділікті арттырудың негізгі
қозғаушы күші - ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін дамыту. Жаңа,
неғұрлым өнімді жабдықта жұмыс істеу, сондай-ақ өнімнің жаңа түрлерін
жасау дағдыларын жылдам игеру тек кәсіби біліктілікті ғана емес, сондай-ақ
қызметкерлердің білім деңгейін арттыруды талап етті.
Шектеулі ресурстарды бөлу әдістерін жақсарту. Ел өзінің иелігіндегі
өндіріс ресурстарының көлемін, мысалы, білікті жұмысшылардың санын,
пайдалануға жарамды жерлердің ауданын немесе табиғи байлықты тез
көбейте алмайды, кейде бұл ұзақ мерзімді перспективада мүмкін емес. Бірақ
бұл шектеулі ресурстарды жақсы да, жаман да қолдануға болады.
Бұл әр түрлі салалар мен өндіріс түрлері арасында осындай
ресурстарды бөлудің қолданылатын әдістеріне байланысты. Дәл осындай
бөлуді ұйымдастыруда әртүрлі экономикалық тетіктердің басты міндеті тұр.
Сондықтан оларды жетілдіру экономикалық өсудің қандай қарқынына қол
жеткізуде өте үлкен рөл атқарады.
1.1.2. Минералды шикізаттың экономикалық топтары
Пайдалы қазбалар өндірумен және қайта өңдеумен минералдықшикізат кешенінің салалары (жер қойнауын геологиялық зерттеу, іздеу,
барлау, өндіру, байыту және минералдық шикізатты бастапқы өңдеу)
айналысатын таусылатын және жаңартылмайтын табиғи ресурстарға
жатады. Минералды шикізат өндірісінің макротехнологиялық тізбегі 1.1суретте көрсетілген.
Геология және геологиялық
барлау жұмыстары

Минералдық шикізат
ресурстары

Тау-кен өндіру
салалары

Минералды шикізат

Минералды шикізатты қайта
өңдеу

Халық шаруашылығына арналған
шикізат

1.1-сурет - Халық шаруашылығына арналған шикізат өндірісінің
макротехнологиялық тізбегі
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Табиғи ресурстар-өндірістің барлық процестерін оларды өндірістің
басқа факторларымен біріктіру арқылы жүзеге асыратын факторлардың бірі:
еңбек және капитал[2].
Минералдық-шикізат кешені-геологиялық барлау жұмыстарын,
өндіруді, қайта өңдеуді, металлургиялық, химиялық немесе минералдық
шикізатты өзге де қайта өңдеуді жүзеге асыратын тиісті өндірістік
құрылымдармен бірге пайдалы қазбалардың бір немесе бірнеше түрлерінің
минералдық-шикізат базаларының жиынтығы.
Минералдық-шикізат базасы-барланған және алдын ала бағаланған
пайдалы қазбалар қорларының жиынтығы.
Минералдық-шикізат ресурстары, минералдық ресурстар, минералдықшикізат әлеуеті-барланған және алдын ала бағаланған қорлардың, пайдалы
қазбалардың болжамды (мұнай мен газға қатысты) және перспективалы
ресурстарының жиынтығы.
Минералдық шикізат-тікелей пайдалану немесе кейіннен қайта өңдеу
үшін жер қойнауынан өндірілген пайдалы қазба.
Өндіріс және тұтыну саласында минералды шикізатты пайдалану
бойынша 9 топ бөлінеді:
1) Сұйық және газ тәрізді отын-энергетикалық және химиялық шикізат
(мұнай, табиғи газ, газ конденсаты, ілеспе газ);
2) Қатты отын-энергетикалық және химиялық шикізат (уран, көмір,
тақтатас, шымтезек);
3) Металдар (қара, түсті, асыл, сирек, шашыраңқы және радиоактивті);
4) Металлургияға арналған кенді емес шикізат;
5) Техникалық шикізат, қымбат бағалы, жартылай қымбат бағалы және
қолдан жасалған тастар;
6) Құрылыс индустриясына арналған шикізат;
7) Тау-кен-химиялық және агрономиялық шикізат;
8) Сулар (жерасты және жерүсті, минералды балшықтар мен тұнбалар);
9) Инертті газдар (гелий, неон, аргон).
1.1.3. Кәсіпорындарды кәсіпкерлік қызметтің нысандары мен
түрлері бойынша жіктеу
Кәсіпорындар (фирмалар, компаниялар, ұйымдар) қандай кәсіпкерлік
қызметпен айналысатынына байланысты топтастырылуы мүмкін (сурет. 2).
Кәсіпкерліктің келесі түрлері бар:
- өнімді, тауарларды, жұмыстарды тікелей өндірумен, қызметтерді
көрсетумен, рухани және басқа да материалдық емес құндылықтарды
құрумен байланысты өндірістік, сондықтан өндірістік кәсіпкерлік
кәсіпкерліктің жетекші түрі болып табылады;
- тауарлар мен қызметтерді сатып алу және сату операцияларымен
сипатталатын коммерциялық;
- әртүрлі сипаттағы қаржылық кредиттік Қызметтерді көрсетуге
байланысты қаржылық;
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- ақылы негізде кәсіпорынның қызмет салалары бойынша кеңестер мен
кеңестер берумен байланысты кеңес беру [2-3].
Геологиялық кәсіпорынның өзі орналасқан жерден тыс орналасқан
филиалдарын (экспедицияларды, партияларды) құруға құқығы бар. Бұл
жағдайда экспедициялар мен партиялар заңды тұлға болып табылмайды.
Оларға кәсіпорынның мүлкі беріледі және олар бекіткен Ережелер негізінде
әрекет етеді.
Жер қойнауын геологиялық зерттеу саласындағы мемлекеттік
қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін құрылған мемлекеттік геологиялық
кәсіпорын өз қызметін коммерциялық негізде жүзеге асырады. Алайда, ол
пайдаланатын мүлік мемлекеттік меншікте болғандықтан, кәсіпорынның
жұмысында бірқатар ерекшеліктер бар.
Осы ерекшеліктерді ескере отырып, мемлекеттік геологиялық
кәсіпорындар қызметінің мынадай ережелерін бөліп көрсетуге болады:
1) Кәсіпорын мемлекеттік тапсырыстарға сәйкес жер қойнауын
геологиялық зерттеу жөніндегі жұмыстарды, сондай-ақ акционерлік және
басқа да кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің тапсырыстары
бойынша геологиялық барлау жұмыстарын және басқа да геологиялық
қызметтерді жүзеге асырады;
2) Кәсіпорын орындайтын жұмыстарды қаржыландырудың негізгі
көздері - жер қойнауын геологиялық зерттеуге арналған бюджеттердің
республикалық және жергілікті бөліктерінен қаражат бөлу;
3) Кәсіпорын өз қызметін дербес жоспарлайды және геологиялық
қызметтерге сұранысты және кәсіпорынның өндірістік және әлеуметтік
дамуын қамтамасыз ету, оның қызметкерлерінің кірістерін арттыру
қажеттілігін негізге ала отырып, даму перспективаларын айқындайды.
Жоспардың негізін кәсіпорынға арналған мемлекеттік геологиялық
бағдарламалардың тапсырмалары, сондай-ақ заңды және жеке тұлғаларменгеологиялық қызметтерді тұтынушылармен жасалған шаруашылық шарттар
(келісімшарттар) құрайды;
4) Өз жұмыстары мен қызметтерін дербес немесе шарттық негізде
белгіленетін бағалар бойынша, ал мемлекет мұқтажы үшін орындалатын
жұмыстар бойынша бағалар мен тарифтер бойынша іске асырады;
5) Геологиялық зерттеулер мен геологиялық барлау жұмыстарын
жобалауды және жүргізуді кәсіпорын жер қойнауын геологиялық зерттеу мен
пайдалану жөніндегі стандарттарды, нормалар мен қағидаларды сақтай
отырып жүзеге асырады;
6) Өңірлік геологиялық-геофизикалық жұмыстарды, геологиялық
түсіруді, жер қойнауын жалпы геологиялық зерттеуге бағытталған басқа да
геологиялық жұмыстарды, жер сілкіністерін болжау және вулкандық
қызметті зерттеу жөніндегі геологиялық жұмыстарды, инженерлік геологиялық іздестірулерді, палеонтологиялық, геоэкологиялық зерттеулерді,
жерасты сулары режимін бақылауды жүргізетін кәсіпорындар, жер қойнауы
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тұтастығын елеулі түрде бұзбай жүргізілетін өзге де жұмыстар жер қойнауын
пайдаланғаны үшін төлемдерден босатылады;
7)Кәсіпорын Жарғыда айқындалған мүліктің нысаналы мақсатына
сәйкес өзіне бекітіліп берілген мүлікке билік етеді. Оның мүлікті сатуға, оны
пайдалану шарттарын, оның ішінде коммерциялық мақсаттарда айқындау
тәртібімен енгізуге құқығы жоқ;
8)Кәсіпорын өзге кәсіпорындардың жарғылық қорының төлеміне
дербес билік етеді, мүлікті кепілге береді немесе басқаша иелік етеді;
9)Кәсіпорын жұмыстарды жүргізу нәтижесінде алған жер қойнауы
туралы геологиялық және өзге де ақпарат белгіленген нысан бойынша
мемлекеттік және тиісті аумақтық геологиялық ақпарат қорларына
салықтарды төлегеннен кейін қалатын кірістермен ұсынылады.
Практикалық тапсырма
Тапсырма 1.1
Сіздің аймағыңызда орналасқан геологиялық кәсіпорын туралы ақпарат
жинаңыз, оларға егжей-тегжейлі сипаттама беріңіз және жоғарыда аталған
кәсіпорындарды жіктеу жүйесіндегі орындарын анықтаңыз.
1.1.4. Геологиялық кәсіпорынның негізгі қорларының мәні және
құрамын анықтау
Өндіріс процесі өндірістің келесі негізгі факторларын қолдануды
қамтиды: еңбек құралдары, еңбек объектілері және тірі еңбек. Еңбек
құралдары (машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар және т.б.) және еңбек
заты (шикізат, материалдар, отын және т. б.) - өндірістік қорлардың заттық
құрамын құрайтын өндіріс құралдарын құрайды. Өндірістік қорлардың
экономикалық мәні-бұл өнімнің құнын қалыптастыруға қатысатын өндіріс
құралдары және олардың өндіріс процесіндегі рөліне жұмыс істеу және
жаңару ерекшеліктеріне байланысты олар негізгі және айналым болып
бөлінеді.
Негізгі қорлар-бұл көптеген өндірістік циклдерге қатысатын, өзінің
табиғи-заттық түрін сақтайтын еңбек құралдары, ал олардың құны тозған
сайын жаңа өнімнің құнына бөліп-бөліп ауыстырылады.
Негізгі қорлардың барлық түрлеріне экономикалық белгілер тән:
-негізгі қорлардың барлық түрлері еңбек өніміне өзінің заттай
нысанымен кірмейді;
-негізгі құралдардың барлық түрлері ұзақ уақыт бойы көптеген
өндірістік циклдерге қатысады;
-негізгі қорлардың барлық түрлері өндіріс процесінде біртіндеп тозады
және олардың құны бөлшектеп, тозуына қарай дайын өнімнің құнына кіреді
[3-4]. Негізгі және айналым қорларының айрықша ерекшеліктері 1.1-кестеде
келтірілген.
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1.1-кесте - Негізгі және айналым қорларының айрықша ерекшеліктері
Айырықша белгілері

Негізгі қорлар

Өндірістік процеске қатысу
түрі
Өндірістік процеске қатысу
сипаты

Еңбек құралдары ретінде Еңбек пәні ретінде

Өз құнын дайын өнімге
ауыстыру тәсілі
Өндіріс процесінде табиғи
форманың өзгеруі

Бірнеше рет, бірнеше
өндірістік циклдерге
қызмет етеді
Жұмыс істеу уақыты
ішінде өз құнын
бөліктерге бөледі
Олар өзгермейді, табиғи
пішінін сақтайды

Айналым қорлары

Әр жаңа өндірістік циклде
толығымен тұтынылады, яғни.
бір рет
Әрбір өндірістік циклде өз
құнын дайын өнімге
толығымен өткізіңіз
Олар өзгеріп, толығымен жаңа
өнімдерге көшеді

Пайдалану:
- жұмыс істеп тұрған;
- әрекетсіз (жұмыс орындарындағы, бірақ өндірісте жоқ));
- қосалқы;
- жабылған;
- жалға берілгендер.
Геологиялық
барлау
кәсіпорындарында
басқа
өндірістерден
айырмашылығы, негізгі қорларды пайдалану түбегейлі өзгеше. Жұмыстың
маусымдылығы еңбек құралдары Технологиялық жағдайларға сәйкес өндіріс
процесінде жұмыс істемейтін уақытты анықтайды. Сонымен қатар,
жабдықтың тез тозуы негізгі құралдарды жөндеудің барлық түрлеріне жиі
бөлуді талап етеді, бұл олардың тиімді жүктелу уақытын объективті түрде
қысқартады және жабдықтың тоқтап қалу уақытын арттырады.
Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу үшін, әсіресе шалғай, жету
қиын аудандарда, едәуір көп қосалқы жабдықтар болуы қажет. Бірқатар
өңірлерде қосалқы жабдықтар өндірістік қажеттіліктің 15-20% жетеді. Бұл
тіпті көліктік қамтамасыз етудің қиын жағдайларында да геологиялық
тапсырманың орындалуына кедергі келтірмеуге және барлық қажетті
геологиялық ақпаратты алуға мүмкіндік береді.
Геологиялық ұйымдар үшін “Консервацияланған негізгі қорлар” ұғымы
өте өзекті болып табылады. Консервацияланған негізгі өндірістік қорларға
қазіргі уақытта экономикалық тұрғыдан тиімсіз немесе техникалық тұрғыдан
мүмкін емес пайдалану сияқты қорлар жатады. Консервацияланған негізгі
қорлардың құны кәсіпорын мүлкінің құнынан шегеріледі және салық
салынбайды. Қорларды консервациялау үкіметтің, жергілікті басқару
органдарының шешімі бойынша және кейбір жағдайларда ғана кәсіпорын
басшылығының шешімі бойынша жүргізіледі. Геологиялық ұйымдарда
консервацияланған негізгі қорларға өндіру кәсіпорындарының балансына
берілмеген дебиттік ұңғымалар, тау-кен қазбалары, құрылыстар жатады.
Өндірістік функциялар бойынша:
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- ғимараттар-еңбек етуге, әлеуметтік-тұрмыстық қызмет көрсетуге
және материалдық құндылықтарды сақтауға (өндірістік, әкімшілік-басқару,
қойма және т. б.) жағдай жасайтын сәулет-құрылыс объектілері;
- құрылыстар мен беру құрылғылары-өндірістік процестердің өтуіне
жағдай
жасайтын
инженерлік-құрылыс
объектілері
(ұңғымалар,
резервуарлар, көпірлер, мұнай мен газды қайта өңдеу қондырғылары,
эстакадалар, жолдар, құбырлар және т.б.) [5].
- машиналар мен жабдықтар-энергияны, материалдар мен ақпаратты
түрлендіретін құрылғылар. Оларға мыналар жатады:
- күш машиналары мен жабдықтары (бу турбиналары, электр
генераторлары, трансформаторлар, электр аппараттары және т. б.);
- жұмыс машиналары мен жабдықтары (станоктар, престер, сорғылар,
бұрғылау қондырғылары және т. б.);
- өлшеу және реттеу аспаптары, зертханалық жабдықтар
(параметрлерді өлшеуге арналған аспаптар, сынауға арналған стендтер,
басқару пульттері және т. б.);
- есептеу техникасы;
- көлік құралдары-адамдар мен жүктерді тасымалдауға арналған
құралдар (кемелер, локомотивтер, вагондар, автомобильдер, ұшақтар,
тікұшақтар, автобустар және т. б.);
құрал-сайман,
өндірістік
және
шаруашылық
мүкәммал
(сұйықтықтарды сақтауға арналған ыдыстар, ыдыс, жұмыс үстелдері,
верстактар, стеллаждар және т. б.);
- басқа да негізгі қорлар (жұмыс және өнімді мал, көпжылдық екпелер
және т.б.).
Жеке топтардың негізгі қорлардың жалпы құнындағы үлесі олардың
құрылымы деп аталады.
Геологиялық барлаудағы негізгі өндірістік қорлардың құрылымы басқа
салалардың негізгі өндірістік қорларының құрылымынан айтарлықтай
ерекшеленеді. Сонымен қатар, бұл кәсіпорын жүзеге асыратын жер қойнауын
геологиялық зерттеу түрлеріне байланысты.
Өндіріс процесінде барлық негізгі өндірістік қорлар әртүрлі жолдармен
қатысады. Кейбіреулері өнімнің көлемі мен сапасына, жұмысшылардың
еңбек өнімділігіне тікелей әсер етеді, ал басқалары өндіріс процесінің
қалыпты барысын жанама түрде қамтамасыз етеді.
Бірінші бөлікке машиналар, жабдықтар, аспаптар жатады.
Екінші-ғимараттар, құрылыстар. Өндіріс процесінің барысы мен
нәтижелеріне, негізінен өнімнің көлемі мен сапасына, еңбек өнімділігінің
деңгейіне тікелей әсер ететін негізгі қорлардың бөлігі "негізгі қорлардың
белсенді бөлігі" деп аталады, тек жанама түрде қатысатын және тікелей өнім
шығарумен байланысты емес негізгі қорлар "пассивті бөлік" деп аталады.
Негізгі қорлардың белсенді бөлігінің үлесі неғұрлым жоғары болса,
басқалары тең болса, кәсіпорын негізгі қорларды пайдаланудың жақсы
көрсеткіштеріне және жоғары экономикалық нәтижелерге ие бола алады. 1.215

кестеде бірқатар өндіріс салаларының негізгі қорларының жіктелуі мен
құрылымы көрсетілген.
1.2-кесте - МӨЗ құрылымы, орташа жылдық құнға %
МӨЗ топтары

Өнер
кәсіп

Тау-кен өндіру
салалары
өнеркәсіп

Геологиялық барлау
жұмыс

Ғимараттар
Құрылыстар
Беріліс
құрылғылар
Қуат машиналары
Жұмыс машиналары
Өлшеу
Аспаптар
Көлік
Құралдар

29,0
18,0

8-10
4,0-70

32
28

11,0
8,0
26-27

2,0-10,0
7,0
20-30

0,1
26

1,0-2,0

0,5-0,8

1,5

2,0

2,0-5,0

5,3

2,0

0,5-0,3

4,2

Құрал-саймандар

1.1.5. Нарықтық экономикадағы
экономикалық санаттарының мәні

«өзіндік

құны»,

«баға»

Экономикалық категория ретінде өнімнің өзіндік құны кәсіпорын
қызметінде бірқатар маңызды функцияларды орындайды. Негізгі оның
ішінде болып табылады:
- өзіндік құн сметалық құнның негізі болып табылатындықтан,
жекелеген жұмыс түрлерінің сметалық құнын және геологиялық
тапсырманың жалпы құнын (бағасын) қалыптастыру;
- геологиялық барлау жұмыстарын орындауға өндіріс шығындарын
есепке алу және бақылау;
- геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу техникасын, технологиясын
және әдістемесін таңдау;
- жеке кезеңдегі кәсіпорын қызметінің экономикалық нәтижелерін
анықтау;
- басқару шешімдерінің экономикалық негіздемесі [6-7].
Өзіндік құн-бұл күрделі, жан-жақты экономикалық категория, оның
ішкі мазмұны ғылыми-техникалық прогрестің әсерінен және өндірістік
процестерді ұйымдастыру мен басқаруды жетілдірумен ғана емес, сонымен
бірге мемлекеттік реттеу нәтижесінде де өзгереді.
Өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнын
құрайтын шығындар олардың экономикалық мазмұнына сәйкес мынадай
бағыттар бойынша топтастырылады:
1) материалдық шығындар;
2) еңбекке ақы төлеу шығындары;
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3) әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар;
4) амортизациялық аударымдар;
5) өзге де шығыстар.
Өнімнің өзіндік құнына кіретін шығындар әртүрлі. Дұрыс есепке алу,
жоспарлау және талдау үшін кәсіпорынның өнімді (жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді) өндіруге және өткізуге арналған барлық
шығындары мынадай белгілер бойынша жіктеледі:
1)Экономикалық күтіп-ұстау бойынша тірі еңбек шығындарына және
материалдандырылған еңбек шығындары;
2)Өндіріс процесіндегі негізгі (өндіріс процесімен тікелей байланысты)
және үстеме (қызмет көрсетумен және өндірісті басқарумен байланысты)
экономикалық рөл бойынша;
3)Өзіндік құнға тікелей (өнімнің белгілі бір түрін өндірумен
байланысты шығындар) және жанама (цехтың немесе кәсіпорынның барлық
қызметімен байланысты шығындар) қосу тәсілі бойынша олар өндірілетін
өнімнің барлық түрлері арасында бөлінеді);
4) Өндіріс көлеміне байланысты шартты-ауыспалы (өндіріс көлемінің
өсуімен өзгереді) және шартты-тұрақты (өндіріс көлемінің өзгеруімен
тұрақты болып қалады);
5) Элементтік (қарапайым) шығындарға біртектілік дәрежесі бойынша:
бұл сапалы біртекті шығындар (жалақы, әлеуметтік қажеттіліктерге
аударымдар, электр энергиясы) және кешенді: белгілі бір технологиялық
процеске байланысты әртүрлі бір элементті шығындарды қамтиды
(жабдықты ұстау және пайдалану шығындары);
6) Шығындар элементтері бойынша экономикалық табиғат бойынша;
7)Шығыстардың калькуляциялық баптары бойынша нысаналы мақсаты
немесе туындау орындары бойынша және т. б.
Шығындарды экономикалық элементтер бойынша топтастыру
экономикалық сипаттағы шығындарды біріктіреді және өндіріс процесінде не
және қанша жұмсалғанын көрсетеді. Экономикалық элементтерге бастапқы,
сапалы біртекті шығындар кіреді:
- негізгі материалдар;
- көмекші материалдар;
- отын және энергия;
- негізгі қорлардың амортизациясы;
- барлық қызметкерлердің жалақысы;
- әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар;
- басқа да ақшалай шығыстар.
Бұл топтау кәсіпорынның материалдық ресурстарға, отынға, энергияға,
жалақы шығындарына және басқа шығындарға қажеттілігін анықтауға
мүмкіндік береді. Ол қаржыны және кәсіпорынның даму жоспарының жеке
бөлімдерін жоспарлау үшін қолданылады. Бұл өндіріс шығындарының
сметасын жасауға негіз болып табылады.
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Геологиялық барлау жұмыстарының өзіндік құнын төмендету
көздерінің бірі өндірісті басқаруға және оған қызмет көрсетуге арналған
шығындарды азайту, өнімсіз шығыстар мен ысыраптарды (геологиялық
барлау ұйымдарының үстеме шығыстарын) жою болып табылады.
Өнімнің өзіндік құнын төмендетуді қамтамасыз ететін факторларға
кәсіпорындағы шығындардың мөлшері мен құрылымының өзгеруіне әсер
ететін техникалық және экономикалық жағдайларды жатқызған жөн.
Геологиялық барлау жұмыстарының өзіндік құнының төмендеуін
анықтайтын барлық факторларды екі үлкен топқа бөлуге болады: сыртқы
және ішкі факторлар.
Сыртқы факторларға материалдар мен жабдықтар бағасының өзгеруі,
салықтар мен бюджеттен тыс қорларға аударымдар және т.б., яғни кәсіпорын
әсер ете алмайтын факторлар жатады. Геологияда, сондай-ақ өндіруші
салаларда табиғи факторлар үлкен әсер етеді: пайдалы қазбалардың кенгеологиялық жағдайлары, олардың құрамы, сапасы, сулануы, экономикалықгеографиялық орналасуы және т.б. табиғи факторлардың өзгеруі геологиялық
барлау жұмыстарының өзіндік құнының серпініне де әсер етеді.
Кәсіпорын тарапынан басқаруға болатын ішкі факторларға мыналар
жатады: Жаңа негізгі қорларды енгізу және жұмыс істеп тұрғандарын
жаңғырту, Өндірісті механикаландыру және автоматтандыру деңгейін
арттыру, геологиялық барлау процесінің кезеңдері мен сатылары бойынша
жұмыс өндірісі реттілігінің қатаң сәйкестігі, жұмыс өндірісінің ғылыми
негізделген әдістемелерін жетілдіру, геологиялық барлау жұмыстарын
жобалау сапасын арттыру, материалдық ресурстарды жұмсау нормаларын
жетілдіру; жабдықтар мен Еңбек ресурстарын пайдалануды жақсарту және
т.б. [8].
Баға-бұл сатып алушы сатушыға тауар орнына төлейтін ақша сомасы.
Ол тұтыну тауар нарықтары мен өнеркәсіп өнімдері нарықтарының жұмыс
істеу құралы болып табылады. Тауардың бағасы-оның құнының ақшалай
көрінісі. Тауардың құны-оны өндіруге және сатуға әлеуметтік қажетті еңбек
шығындары. Баға нарықтық механизмнің элементі болып табылады және
нарықтың қалыптасуына әсер етеді, ал нарық өз кезегінде бағаға әсер етеді.
Нарықтық экономикада бағалар сұраныс пен ұсыныстың әсерінен
қалыптасады.
Бағалар келесі функцияларды орындайды. Бағаның бастапқы
функциясы-өлшеу. Бағаның арқасында тауардың құнын өлшеуге, анықтауға
болады, яғни.сатып алушы қанша ақша төлейді, ал сатушы тауар үшін алады.
Бағалар өнім бірлігін сандық бағалауға, сондай-ақ сатылған өнімдер мен
көрсетілген қызметтердің көлемін анықтауға мүмкіндік береді.
Өнім бағасының негізі оның өзіндік құны болып табылады. Ол
кәсіпорынның өнімді өндіруге және сатуға кететін ағымдағы шығындарын
сипаттайды. Кез-келген кәсіпорын өнімді шығаруға байланысты
шығындарды толығымен өтеуге және жеткілікті пайда алуға тырысады.
Кәсіпорынның пайдасы кәсіпорынның дамуын қаржыландыруды ғана емес,
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сонымен бірге оның ұжымының әлеуметтік дамуын да қамтамасыз етуі керек
(қызметкерлерге материалдық көмек, зейнетақыларға үстемеақылар, еңбек
ардагерлеріне зейнетақыға берілетін біржолғы жәрдемақылар, акциялар
бойынша дивидендтер және т.б.).
Геологиялық барлау жұмыстарындағы бағаның рөлін геологиялық
барлау жұмыстарының сметалық құны орындайды.
Геологиялық барлау жұмыстарының құны нақты геологиялық
объектідегі жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі қызметтерге ақы
төлеу сомасын білдіреді. Әрбір геологиялық объектідегі жұмыстар тізбесі
мен геологиялық міндеттер геологиялық тапсырмамен айқындалады.
Геологиялық тапсырма Тапсырыс беруші мен жұмыстарды орындаушы
арасындағы қатынастарды регламенттейтін құжаттардың басты бөлігі және
геологиялық барлаудағы баға белгілеудің негізгі объектісі болып табылады.
Геологиялық тапсырма-бұл пайдалы қазбалар қорын ұлғайту, жаңа кен
орындарын анықтау және барлау, сондай-ақ геологиялық барлау
жұмыстарын жүргізуге байланысты арнайы мәселелерді шешу мақсатында
белгілі бір геологиялық объектілерді зерттеу тапсырмасы. Ол объектіде
жұмыс жүргізуге арналған жобаны жасау және геологиялық барлау
жұмыстарының көлемін физикалық және ақшалай түрде анықтау үшін негіз
болып табылады. Геологиялық объектілер геологиялық алғышарттар мен
жұмыстарды қоюдың экономикалық орындылығы негізінде таңдалады.
Әрбір геологиялық объект тек жер қойнауының өзіндік құрылымымен
ғана емес, сонымен бірге зерттеу ауданы, тереңдігі, егжей-тегжейімен де
ерекшеленеді. Геологиялық тапсырманың мақсатына жету үшін
қарастырылған жұмыстардың құрамы мен көлеміне географиялық
жағдайлар, аймақ экономикасының даму деңгейі, сондай-ақ геологиялық
ұйымның ұйымдық құрылымы үлкен әсер етеді.
Әрбір геологиялық объект бойынша алынған геологиялық ақпарат
әрқашан жеке болып табылады және оның баламасы жоқ, оны басқа жерден
алуға болмайды. Бұл ереже геологиялық тапсырманың құнын анықтауға жеке
көзқарасты анықтайды. Әрбір геологиялық тапсырманың "бағасы" дербес
қалыптастырылады. Жұмыстың құнына жобаның геологиялық-әдістемелік
бөлігінде көзделген геологиялық тапсырманы орындауға әдістемелік тәсіл
әсер етеді. Онда: қажетті жұмыстар кешені; әрбір жұмыс түрі бойынша
жұмыс көлемі негізделеді; жобаланған жұмыстарды орындау шарттары.
Жобаның маңызды бөлімі-уақытты, еңбекті, жабдыққа қажеттілікті негіздеу,
сонымен қатар жұмыстың күнтізбелік кестесін жасау.
Геологиялық барлау жұмыстарының жалпы сметалық құны түрлері,
әдістері, тәсілдері, ауқымы және т. б. бойынша әрбір позицияны бөле
отырып, жұмыстар мен шығындардың мынадай номенклатурасы бойынша
азайтылады:
1. Негізгі шығындар
а) геологиялық барлау жұмыстарының өзі:
- алдын ала жұмыс және жобалау;
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- дала жұмыстары;
- дала жұмыстарын ұйымдастыру және жою;
- зертханалық және технологиялық зерттеулер;
- камералдық және тәжірибелік-әдістемелік жұмыстар;
- өзге де геологиялық барлау жұмыстары;
- б) ілеспе жұмыстар мен шығындар:
- ғимараттар мен құрылыстар салу;
- партиялар мен экспедициялардың жүктері мен персоналын
тасымалдау;
- басқа да ілеспе жұмыстар мен шығындар.
2. Үстеме шығындар
3. Жоспарлы жинақ
4. Өтелетін шығындар
5. Мердігерлік жұмыстар
6 .Күтпеген жұмыстарға арналған резерв
Негізгі шығыстарға нақты жұмыс объектісіне жатқызылуы мүмкін
геологиялық барлау және олармен байланысты жұмыстардың жекелеген
түрлерін өндіруге арналған шығындар жатады.
Негізгі шығыстар геологиялық барлау жұмыстарына, 1-11шығарылымдарға арналған сметалық нормалар жинақтары (СНЖ) және
негізгі шығыстар нормаларының жинақтары (НШНЖ) бойынша, ал
көрсетілген жинақтарда жоқ жұмыс түрлері бойынша-жеке сметалыққаржылық есеп айырысулар бойынша айқындалады. Геологиялық барлау
жұмыстарын орындаудан басқа, геологиялық ұйымдар басқа қызмет
түрлерінен: минералды шикізатты өндіру және сату, өзіндік қосалқы өндіріс
қызметтерінен ақша ала алады. Орындалатын жұмыстардың (қызметтердің)
құны бөгде тұтынушылар, геологиялық қорлардың ақпараттық қызметтері
және т.б. бойынша айқындалатын болады.
1.1.6. Пайда мен рентабельділік, өзіндік құнға кіретін
шығындардың жіктелуі, айналым қаражатын пайдаланудың негізгі
көрсеткіштері
Пайда-бұл
кәсіпорынның
өндірістік-шаруашылық
қызметінің
жалпылама көрсеткіші. Экономикалық категория ретінде пайда кәсіпкерлік
қызмет процесінде пайда болған таза кірісті көрсетеді.
Өндіріс факторларын (еңбек, капитал, табиғи ресурстар) және
шаруашылық жүргізуші субъектілердің өндірістік қызметін біріктірудің
нәтижесі дайын өнім (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) болып табылады,
олар тұтынушыларға өткізілген жағдайда тауарға айналады. Сату сатысында
өткен материалдық және тірі еңбектің құнын қамтитын тауарлардың құны
анықталады. Тірі еңбек құны жаңадан құрылған құнды көрсетеді, ол екіге
бөлінеді. Біріншісі-жұмысшылардың жалақысы (қажетті еңбек құны),
екіншісі таза кірісті (артық еңбек құны) көрсетеді.
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Өзінің өндірістік қызметінде геологиялық барлау кәсіпорындары
геологиялық барлау жұмыстарын орындау есебінен ғана емес, басқа да
көздер есебінен де пайда таба алады. Мұндай көздер кәсіпорынның қосалқы
бөлімшелерінің өнім шығаруы немесе қызмет көрсетуі, пайдалы қазбаларды
өндіру және сату, ақпараттық сипаттағы қызметтер және т.б. болуы мүмкін.
Бұл пайда өнімдерді (жұмыстар мен қызметтерді) сатудан түсетін пайда деп
аталады):
(1.1)
Преал = В – С
Мұнда С – өнімнің, жұмыстардың, қызметтердің өзіндік құны.
Өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен пайдадан басқа,
геологиялық кәсіпорындар басқа сатудан пайда таба алады – бұл негізгі
қызмет түрлерімен байланысты емес, бірақ кәсіпорынның мүлкін (істен
шыққан негізгі қорларды, материалдарды, қосалқы бөлшектерді және басқа
мүлікті) сатудан туындаған қаржылық нәтиже.
Белгілі бір кезеңдегі өндірістік және қаржылық қызметтің барлық түрлерінен
кәсіпорын пайдасының алынған көрсеткіші баланстық немесе жалпы пайда
деп аталады (Пб):
Пб =Преал + Ппреал+Пвнер,

(1.2)

Мұнда Ппреал – өзге де сатудан түскен пайда (кәсіпорынның негізгі
қорлары мен басқа да мүліктері);
Пвнер – пайда өткізу операцияларынан тыс.
Геологиялық
барлауда
пайданы
қалыптастыру
жолдарында
айырмашылықтар бар. Осылайша, жұмыстың сметалық құнында кәсіпорынға
кепілдік берілген пайда салынды. Бұл жоспарлы жинақтар. Геологиялық
тапсырманы орындау кезінде жоспарланған жинақтау геологиялық ұйымға
олардың қызметіне қаржылық қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Алайда,
геологиялық барлау кәсіпорындары пайданың өсуіне әсер етудің неғұрлым
шектеулі спектріне ие[10-12].
Сонымен, геологиялық кәсіпорынның пайда мөлшерін анықтаудағы
ерекшелігі-геологиялық тапсырма құнының едәуір бөлігі (өтелетін
шығындар) нақты шығындар бойынша төленеді және пайда әкелмейді.
Пайда геологиялық барлау жұмыстарының өзі және уақытша
ғимараттар мен құрылыстарды салу жөніндегі жұмыстар есебінен ғана
алынуы мүмкін. Сонымен қатар, геологиялық тапсырманы орындау
сапасының деңгейі оның сметалық құнына әсер етпейді. Геологиялық барлау
жұмыстарының бастапқы кезеңдерінде пайданың өзгеруіне оң да, теріс те
мән жұмыстарды жүргізудің тау-кен геологиялық жағдайларындағы жобалық
және нақты көрсеткіштер арасындағы өзгерістерді көрсетуі мүмкін.
Мысалы, 1 м ұңғыманың құнын есептеу кезінде қабылданған жобалық
бұрғылауға сәйкес тау жыныстары санаттарының нақты аралықтарының
сәйкес келмеуі. Аз зерттелуі объектісі, көп ықтималдығы сәйкес келмеген
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нақты шарттарын және жобалау. Егер мұндай сәйкессіздік сметалық құнның
10% - дан астам өзгеруіне әкеп соқтырса, сметалық бағалауларды индекстеу
орынды деп есептеледі.
Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Минералды-шикізат кешені дегеніміз не?
2.Өндіріс және тұтыну саласында минералды шикізатты пайдалану
бойынша топтарды атаңыз
3. Кәсіпкерлік түрлері
4. Негізгі және айналым қаражаттарының ерекшелігі неде?
5. Өзіндік құн дегеніміз не?
6.Геологиялық барлау жұмыстарының өзіндік құнын төмендету
көздерінің бірі не болып табылады?
7.Геологиялық кәсіпорынның пайда мөлшерін анықтауда қандай
айырмашылық бар?
1.2.
Нарықтық
кәсіпорындарды басқару

экономика

жағдайында

геологиялық

1.2.1. Адам менеджментінің ғылым және практикалық іс-әрекет
ретінде пайда болуы және қалыптасуы
Өндірістік қатынастардың дамуымен еңбек бөлінісі нақты еңбек
процестерінің -басқару процестерінің бөлінуіне әкелді.
Жалпы жағдайда басқару «Белгілі бір құрылымды сақтауды, қызмет
режимін сақтауды, олардың бағдарламалары мен мақсаттарын іске асыруды
қамтамасыз ететін әртүрлі сипаттағы (биологиялық, әлеуметтік, техникалық,
экономикалық) ұйымдасқан жүйелердің элементі функциясы» ретінде
анықталады [1].
«Басқару» категориясымен қатар, отандық экономикалық әдебиеттерде
ағылшын тілінен алынған «Менеджмент» ұғымын да кездестіруге болады.
Жақындыққа қарамастан, «Басқару» және «Менеджмент» терминдерінің
айырмашылықтары бар, олардың негізгілері «Менеджмент»
ұғымы
неғұрлым кең және әмбебап, өйткені ол кез-келген объектілер мен
процестерді басқаруды қамтиды.
Ағылшын тіліндегі «Басқару» сөзі тек кәсіпорын, компания
деңгейіндегі менеджментті білдіреді.
Ағылшын тілінде мемлекетті басқару "government", түрлі техникалық
құралдарды басқару – "control", "driving", "piloting" терминімен сипатталады.
Осылайша, менеджмент-бұл компания, фирма, жоба ауқымында
басқаруға әсер ететін экономикалық менеджменттің бөлігі.
Кәсіпорында болатын көптеген процестердің ішінен процестердің бес
негізгі функционалды тобын ажыратуға болады:
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1)Өндірісті басқару-бұл ресурстарды сыртқы орта тұтынатын өнімге
айналдыру процестерін басқару;
2)Маркетингті басқару-бұл ұйымның мақсаттарына жету үшін өнімді
мақсатты сатып алушылармен тиімді қарым-қатынасты құруға, қолдауға
және кеңейтуге бағытталған іс-шаралар мен бағдарламаларды талдау,
жоспарлау, іске асыру және бақылау;
3)Қаржыны басқару-бұл кәсіпорынның қаржылық қаражатын
қалыптастыру және жылжыту процестерін басқару;
4) Персоналды басқару-кәсіпорынның мақсаттарына қол жеткізу үшін
қызметкерлердің әлеуетін қалыптастыруға және пайдалануға бағытталған
Басқарма;
5)Қаржы-шаруашылық қызметті есепке алу мен талдауды басқару –
басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қажетті ұйымның жұмысы туралы
ақпаратты жинау, өңдеу және талдау процесін басқару [13].
Басқару санатын неғұрлым нақты түсіну үшін кибернетикалық тәсілге
сәйкес басқару процесінің типтік схемасын қарастырыңыз (сурет. 1.2).

1.2-сурет - Басқару процесінің типтік схемасы
Кибернетикалық тұрғыдан басқару - басқару субъектісінің
(басқару ішкі жүйесінің) басқару объектісіне (басқарылатын ішкі
жүйеге) мақсатты әсер ету процесіжүйенің алдына қойылған
міндеттерге қол жеткізу және кері байланысты қамтамасыз ету.
Басқару - бұл ақпараттық процесс, яғни күшті әсер тудыратын
энергетикалық әлсіз әсер.
Кәсіпорынды басқару үш аспектіні қамтиды:
- институционалдық («кім» басқарады);
- функционалды («қалай» басқару жүзеге асырылады);
- аспаптық («не» басқарылады).
Бастапқы басқару - мақсат қою –қозғалыс бағыты мен ісәрекеттің бағытын анықтайтын бағдарды белгілеу процесі.
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Менеджменттегі мақсат басқару объектісінің идеалды немесе қалаған
күйін білдіреді.
Мақсат қою кәсіпорынның миссиясын белгілеуден басталады,
философияны және оның өмір сүруінің мағынасын білдіреді.
Онда кәсіпорынның мәртебесі егжей-тегжейлі сипатталған, оның
жұмыс принциптері жарияланған, басшылықтың ниеті ұйымның
маңызды сипаттамаларын анықтайды.
Басқару әдебиетінде миссияны қалыптастыруда қолданылатын
бірыңғай тәсіл әлі дамымаған, сондықтан оның мазмұнына әртүрлі
анықтамалар бар. Бұл ретте миссия мерзімсіз және кәсіпорынның
мақсаттарын қою үшін негіз болып табылатындығын атап өту
маңызды.
Әр ұйымның мақсаттары мыналарға байланысты белгіленеді
саланың ерекшелігі, қоршаған орта жағдайының ерекшеліктері, өз
миссиясының сипаты мен мазмұны. Әр түрлі тақырыптарда олар
әртүрліұйым параметрлерінің жиынтығы мен шамасы бойынша.
Дегенмен, барлық ұйымдар мақсат қоятын төрт негізгі бағыт бар:
- ұйымның кірістері;
- клиенттермен жұмыс;
- қызметкерлердің қажеттіліктері мен әл-ауқаты;
- әлеуметтік жауапкершілік.
Тиімді басқару үшін мақсаттар сипаттамалары келесі болуы
керек
-нақтылық және өлшемдік. Нақты мақсаттарды білдіру үшін
нақты сілтеме базасын жасайды.Кейінгі шешімдер мен жұмыс барысын
бағалау. Сондай-ақ оңай болады ұйымның бағытта қаншалықты жақсы
жұмыс істейтінін анықтаңыз мақсаттарды жүзеге асыру;
-уақыт бойынша бағдарлау. Бірінші кезекте ұзақ мерзімді
мақсаттар тұжырымдалады, содан кейін орта және қысқа мерзімді
мақсаттары қамтамасыз етіледі;
-қолжетімділік. Мақсаттар ұйымның мүмкіндіктерінен асып
кетту болмайтын етіп орнатылады;
-өзара қызмет көрсету. Қажетті әрекеттер мен шешімдер бір мақсатқа
жету үшін олар басқаларға қол жеткізуге кедергі жасамауы керек.
Басқарудың қағидаттары белгілі бір мақсаттарға сәйкес жүзеге асырылады.
Іс жүзінде басқару принциптері келесі формада болады:
негізгі ережелер, басқару ережелері, оған сәйкес басқару
ұйымдастырылады.
Басқарудың жалпы және нақты принциптерін ажыратады.
Жалпы принциптерге мыналар жатады:
-кибернетикалық,
басқарудың
барлық
түрлерінің
жалпы
ерекшеліктерін ескере отырып (қажетті әртүрлілік, эмердженттілік, кері
байланыс және т. б. принциптері);
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-адамның еңбек қызметімен байланысты басқарудың барлық
міндеттеріне
ортақ
праксеологиялық
(еңбек);
әлеуметтікұйымдастырушылық-адам ұжымдарын (әлеуметтік жүйелерді) басқаруға
ортақ.
Менеджменттегі ең маңызды ерекшеліктер:
-өнер элементтерімен ұштасқан ғылыми принциптер;
-мақсаттылық;
-функционалдық мамандану;
-әмбебаптылық;
Басқару функциялары мен әдістері
Басқару процесінің мазмұны оның функцияларында көрінеді.
Өндірісті басқару функциялары-белгілі бір әсер ету бағыттарын
білдіретін басқарушылық еңбектің объектілерге басқарылатын ерекше
түрлері. Олардың құрамы алғаш рет Француз тәжірибешісі және ғалымы
Анри Файолем ("Жалпы және өнеркәсіптік басқару", 1916), арқылы
тұжырымдалды. Ол басқарудың бес бастапқы функциясын атап өтті:
жоспарлау, ұйымдастыру, басқару, үйлестіру және бақылау.
Қазіргі уақытта зерттеушілердің көпшілігі басқарудың келесі негізгі
(жалпы) функцияларын ажыратады:
- жоспарлау;
- ұйымдастыру;
- мотивация;
- бақылау.
1.2.2. Еңбек ресурстары мен кадрлардың экономикалық мәні
Еңбек ресурстары-бұл халықтың зияткерлік және психофизиологиялық
қасиеттеріне байланысты материалдық қызметтер мен тауарлар өндіруге
арналған еңбекке қабілетті бөлігі. Қалыптасқан статистикалық практикаға
сәйкес еңбек ресурстарына еңбекке қабілетті жастағы азаматтар және ел
экономикасында жұмыс істейтін еңбекке қабілетті жастан асқан және одан
кіші азаматтар кіреді.Жұмыс істейтін жасөспірімдер жас адамдар, ал
үлкендер жұмыс істейтін зейнеткерлер деп аталады. Басқаша айтқанда, еңбек
ресурстарына әлеуетті және нақты жұмысшылар кіреді[13-15].
Тиімді еңбек мүмкіндіктерін анықтау мақсатында «кадрлық әлеует»
ұғымы қолданылады. Кадрлық әлеует деп жинақталған тәжірибе мен кәсіби
білім деңгейін, психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып,
жұмысшылардың өндіріске қатысу мүмкіндігінің шекті мәні түсіндіріледі.
Еңбек әлеуетінің компоненттері:
 денсаулығы;
 ұжымда жұмыс істей білу және адамгершілік;
 шығармашылық әлеуеті жоғары;
 ұйымдастырушылық;
 белсенділік;
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 кәсібилік;
 білімділік.
Еңбек ресурстарын қалыптастыру-бұл еңбек ресурстарының санын
үнемі қалпына келтіру процесі. Ең алдымен, еңбек нарығының дамуы
еңбекке қабілетті халықпен байланысты, сондықтан мұндай халық санының
динамикасы еңбек ресурстарының динамикасы шешуші дәрежеде
анықталады. Қызметкерлердің еңбек мотивациясын басқаруды бағалау
критерийлері ұйымның еңбек көрсеткіштері жүйесі болып табылады. Еңбек
көрсеткіштерінің жүйесі - тірі еңбекті пайдалану тиімділігінің дәрежесін
өндіру процесінде сапалы және сандық өлшегіштердің жиынтығы. Өндіріс
процесінің негізі мен алғышарты - кадрлар, адамдар.
Кадрлық саясат. Персоналды басқару-психологиялық, құқықтық,
экономикалық және басқа да әдістермен кадрлық жұмыс арқылы қызметтің
тиімділігін арттыруға бағытталған кәсіпорынның басқарушы құрамының,
бөлім басшыларының қызмет саласы.
Персоналды басқарудың мақсаттары мен міндеттерін іске асыру кадр
саясаты арқылы жүзеге асырылады. Мақсат - кәсіпорын алдында тұрған
өндірістік міндеттерді сөзсіз орындау. Кадр саясаты-кадрларды іріктеу,
даярлау және орналастыру үшін негіз қалаушы қағидаттар мен шаралар
кешені. Кадрлық саясат-бұл кәсіпорын мен оның қызметкерлерінің
мақсаттары мен басымдықтарын біріктіруге жақсы ықпал ететін еңбек
ұжымын құру бойынша мақсатты қызмет.
Кәсіпорынның кадр саясатының негізгі объектісі персонал (кадрлар)
болып табылады. Кәсіпорынның қызметкерлері оның қызметкерлерінің
негізгі (штаттық) құрамы деп аталады.
Кадрлар-өндірістің негізгі және шешуші факторы, қоғамның негізгі
өндірістік күші. Олар өндіріс құралдарын жасайды және басқарады, оларды
үнемі жетілдіріп отырады.
Өндірістің тиімділігі көбінесе қызметкерлердің біліктілігіне, олардың
кәсіби дайындығына, іскерлік қасиеттеріне байланысты.
Кадрлар-бұл ұжымдық және көп деңгейлі және ұжымдық
тұжырымдама, өйткені ол әртүрлі қызмет саласындағы қызметкерлерді
біріктіреді. Қызметкердің белгілі бір салаға жататындығы оның мемлекеттік
еңбек бөлінісіндегі жағдайы, атқаратын функциялары мен кәсіби қасиеттері
туралы жалпы түсінік береді.
Кадр саясатының мазмұны (элементтері)
1.Кадрлармен жұмыс істеудің принциптері мен нормалары –
қызметкерлерге қойылатын талаптарды қалыптастыру, оларды таңдау,
дайындау және ұтымды пайдалану бойынша кәсіпорынды басқару
органдарының жалпы ұстанымдары мен мақсатты қызметі.
2.Кадрларды тарту және орнықтыру – бұл жаңа қызметкерлерді іріктеу,
оқыту және бейімдеу, мамандарды орналастыру, ротациялау, орнықтыру
және барабар пайдалану, олардың кәсіпорын мақсаттары үшін өздерінің
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кәсіби әлеуетін іске асыруы үшін жағдай жасау, жеке мансапты жоспарлау
және іске асыру.
3.Кадрлық әлеуетті қалыптастыру. Кадрлық әлеует кәсіби тұрғыдан
кәсіпорынның стратегиялық мақсаттарын іске асыруды қамтамасыз етуі
керек.
Кәсіпорынның кадрлық әлеуетінің тактикалық мақсаты ұйымшыл,
жауапты, өнімділігі жоғары еңбек ұжымын құру, кәсіпорынның
қажеттіліктеріне, қолданыстағы заңнаманың талаптарына, еңбек нарығының
жағдайына, қызметкерлерді іскерлік бағалау мен мерзімді аттестаттауға
сәйкес кадрлардың сандық және сапалық құрамын жаңарту және сақтау
процестерінің оңтайлы теңгерімін қамтамасыз ету болып табылады.
4. «Кадр портфелін» құру- бұл кадрларға перспективалық қажеттілікті
айқындау, кадрлар резервін құру және онымен жұмыс істеу, кадрларды
тарту, кадрларды пайдалану, кадрларды дамыту (оқыту, қайта даярлау және
біліктілікті арттыру), кадрлар туралы ақпаратты жинау және талдау (кадр
портфелі), кадрларды босату, кадрларды сақтау және қайтарымды
ынталандыру (мысалы, еңбекке ақы төлеу немесе әлеуметтік игіліктер
саясаты).
Кәсіпорынды басқарудың барлық деңгейлері кадр саясатымен
айналысады: жоғары басшылық, бөлім басшылары және кадр қызметі. Бұдан
басқа, қазіргі уақытта кадр саясаты кадр жұмысында бұрын ескерілмеген
салаларды: еңбек жанжалдары мен әкімшілікпен, қоғамдық ұйымдармен
өзара қарым-қатынас саласын қамти бастады. Бұл жұмыс барысында
өндірістік мәселелер шешіледі, әлеуметтік бағдарламалар жүзеге асырылады,
өндіріс пен қызметкерлерге әсер етіледі.
Кадр саясатының міндеттері төрт тармаққа дейін:
1) Кәсіпорын стратегиясымен байланыс -кадр саясаты кәсіпорынның
даму стратегиясымен, оның кадрларға перспективалық қажеттілігімен тығыз
байланыстырылуға тиіс. Осыған байланысты ол осы стратегияны іске
асырудың Кадрлық қолдауын білдіреді;
2) Тұрақтылық пен икемділік-кадр саясаты икемді болуы керек, яғни ол
бір жағынан тұрақты болуы керек, өйткені жұмысшылардың белгілі бір
үміттері тұрақтылықпен байланысты, екінші жағынан динамикалық, яғни
кәсіпорынның тактикасы мен өндірістік жағдайдың өзгеруіне сәйкес
түзетіледі;
3) Нақтылық және әлеуметтік бағдарлану-кадр саясаты экономикалық
тұрғыдан негізделген, яғни кәсіпорынның нақты қаржылық мүмкіндіктерін
негізге алатын, сондай-ақ әлеуметтік бағдарланған болуға тиіс – ;
4) Жеке көзқарас – кадр саясаты кәсіпорын қызметкерлеріне жеке
көзқарасты көздеуі, олардың кәсіби және мансаптық өсу перспективаларын
ескеруі тиіс.
Кадр саясатының міндеттері жалпы сипатта болады, егер олар тұтастай
алғанда кәсіпорын персоналына қатысты болса, жеке, таңдамалы, олар нақты
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мәселелерді шешуге бағытталған болса (жеке бөлімшелер, функционалды
немесе кәсіби персонал топтары шегінде).
Осылайша, қазіргі жағдайдағы кадр саясаты қолданыстағы заңнаманы
сақтай отырып, тек экономикалық қана емес, сонымен бірге әлеуметтік
нәтиже алуға кадрлармен жұмыс жүйесін қалыптастыруға бағытталған.
Кәсіпорынның кадрлық саясаты, оның стратегиясының бөлігі ретінде,
келесі принциптерге сүйенеді:
1) әділдік;
2) бірізділік;
3) еңбек заңнамасын сақтау;
4) теңдік;
5) кемсітушіліктің болмауы [2-3].
1.2.3. Жалақы-еңбек қызметінің маңызды мотиваторы
Жалақы-бұл еңбекке ақы төлеу нысаны, сонымен қатар кәсіпорын
жұмысшысын ынталандыру. Ол бірқатар функцияларды орындайды:
- ынталандырушы;
- әлеуметтік;
- есеп.
Ынталандыру функциясы жұмысшылардың өндірісті дамытуға, еңбек
өнімділігін арттыруға қызығушылығын арттыруға бағытталған.
Әлеуметтік функция әлеуметтік әділеттілік қағидатын іске асыруға
ықпал етеді. Жалақы қызметкер мен оның отбасы мүшелерінің негізгі табыс
көздерінің бірі болып табылады.
Бухгалтерлік функция өнімнің бағасын қалыптастыру процесінде тірі
еңбектің қатысу мөлшерін, оның өндірістің жалпы шығындарындағы үлесін
сипаттайды.
Кәсіпорындағы жалақының жалпы деңгейі келесі факторларға
байланысты болуы мүмкін:
- өндірістік-шаруашылық қызметінің нәтижелері;
- кәсіпорынның кадрлық саясаты;
- өмір сүру құны (тұтыну қоржыны);
- өңірдегі, облыстағы жұмыссыздық деңгейі;
- кәсіподақтардың, бәсекелестердің, мемлекеттің және т. б. әсері.
Кәсіпорында жалақыны ұйымдастыру-бұл еңбекке ақы төлеу тәртібін
анықтайтын және еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелерін, қосымша
ақылар мен жәрдемақыларды, бонустық схемаларды, сондай-ақ еңбекті
техникалық реттеуді қамтитын шаралар жиынтығы. Кәсіпорында жалақыны
ұйымдастырудың негізгі қағидаттары:
- еңбекақы төлеу нысандарын, жүйелері мен мөлшерлерін белгілеудегі
кәсіпорындардың дербестігі;
- еңбекақы мөлшерінің еңбек нарығындағы жұмыс күшінің құнына
сәйкестігі;
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- жалақының ең төменгі мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен
болмауға тиіс және еңбек заңнамасымен реттеледі;
- жалақы еңбек нәтижелеріне сәйкес келуі керек (Орындалатын
жұмыстардың саны, күрделілігі және жауапкершілігі);
- тең еңбек үшін тең ақы төлеу;
- қалыптыдан ерекшеленетін еңбек жағдайларының өтемақысы;
- жалақы қызметкерді жоғары нәтижелерге қол жеткізуге және
біліктілігін арттыруға шақыруы керек;
- жалақының өсу қарқыны артпауы тиіс
- еңбек өнімділігінің өсу қарқыны;
- жалақыны ұйымдастырудың қарапайымдылығы мен айқындылығы.
Тарифтік жүйе - бұл орындалатын жұмыстардың күрделілігіндегі,
еңбек жағдайларындағы, еңбектің қарқындылығы мен сипатындағы
айырмашылықтарға сүйене отырып, жалақыны саралауды қамтамасыз ететін
нормалар мен нормативтердің жиынтығы.
Тарифтік жүйе мынадай негізгі элементтерден тұрады:
-әр түрлі жұмыс түрлерін күрделілігіне қарай топтарға бөлетін
тарифтік-біліктілік анықтамалықтар;
-уақыт бірлігінде (күн, сағат) 1-разрядты еңбекке ақы төлеудің
абсолюттік мөлшерін айқындайтын тарифтік мөлшерлемелер);
-жұмыс разрядын және кәсіпорынның салалық тиістілігін ескере
отырып, еңбекақы төлеуде саралауды белгілейтін тарифтік кестелер.
Елде жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің Бірыңғай
тарифтік-біліктілік
анықтамалығы
(БТБА),
өндірістік
салалардың
басшылары, мамандары мен қызметшілері лауазымдарының біліктілік
анықтамалықтары (ЛБА), бюджеттік сала қызметшілері лауазымдарының
біліктілік анықтамалығы жұмыс істейді
Кәсіпорындардың тәжірибесінде жалақы төлеудің ең көп таралған
түрлері-бұл жалақы төлеу жүйелерінің түрлерінде көрінетін уақытша,
уақыттық, тарифсіз және келісімшарттық. Төлем формасының келесі түрлері
бөлінеді: тікелей бөлшек, жеке премиум, жеке прогрессивті, жанама-бөлшек,
аккорд, аккорд-премиум.
Еңбекке ақы төлеудің кесімді нысаны кезінде жалақы орындалған
жұмыстың немесе өнімнің әрбір бірлігі үшін алдын ала белгіленген бағалар
бойынша есептеледі. Бұл жұмыстың көлемдік, сандық көрсеткіштерінің
жақсаруын ынталандырады, сондықтан ол қолмен немесе машинамен және
қолмен жұмыс басым өндіріс орындарында қолданылады. Оны қолдану
ұсынылады:
- осы жұмысшыға немесе бригадаға тікелей байланысты жұмыстың
сандық көрсеткіштерінің болуы;
- жұмысшылардың өндірісті немесе орындалған жұмыс көлемін
ұлғайту мүмкіндігі;
- орындалған жұмыстар көлемін дәл есептеу мүмкіндіктері;
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- белгілі бір учаскедегі қызметкерді өндірісті немесе жұмыс көлемін
одан әрі арттыруға ынталандыру қажеттілігі;
- еңбек шығындарының техникалық негізделген нормаларының
болуы[3-5].
1.2.4. Далалық және камералдық геологиялық барлау жұмыстарын
ұйымдастырудың мәні
Геологиялық барлау жұмыстарының кез-келген түрін ұйымдастыруға
осы қызмет түрінің ерекшеліктері айтарлықтай әсер етеді. Онымен бірге, бұл
ерекшеліктер геологиялық барлау процесінің әр түрлі кезеңдері мен
сатыларында геологиялық зерттеулер өндірісін ұйымдастыруда белгілі бір
белгілерді анықтайды.
Геологиялық партиялардың жұмысында келесі негізгі кезеңдерді
бөлуге болады:
- жұмысты алдын ала зерттеу және жобалау;
- ұйым партиясы;
- дала жұмысшылары;
- тарату партиялары;
- камералдық жұмыстар.
Алдын ала зерттеу және жұмыстарды жобалау белгілі бір объектіде
жұмыс жүргізуге алынған геологиялық тапсырма негізінде жүргізіледі. Олар
жұмысының алдыңғы кезеңдерінде алынған объект бойынша геологиялық
ақпаратты жинауды, талдауды және қорғауды қамтамасыз етеді. Бұл
объектіні зерттеу кезеңі мен сатысына сәйкес келетін жұмыстарды сапалы
жобалауға мүмкіндік береді.
Партия ұйымдаструы. Партияны құру және оны партия бастығы не оны
алмастыратын адам етіп тағайындау туралы бұйрықтың шыққан күні оны
ұйымдастырудың басталуы болып табылады. Ұйымдастыру жұмыстарының
бір бөлігі далалық жұмыстар орнына шыққанға дейін, екінші бөлігі - далалық
жұмыстар орнында орындалады.
Дала жұмыстарына шыққанға дейін мынадай іс-шаралар жүргізіледі.
Мамандарды, қызметкерлер мен жұмысшыларды іріктеу, оларға нұсқау беру,
жұмысшыларға тарифтік разрядтар беру жүргізіледі. Қызметкерлерді
олардың алдында тұрған міндеттермен, дала жұмыстарының түрлерімен,
көлемімен және тәртібімен таныстыру жүзеге асырылады. Жобаның
ерекшеліктеріне сәйкес партияны материалдық-техникалық жарақтандыру,
жабдықтарды, көлік құралдары мен механизмдерді тексеру, оларды
жүктемемен сынау жүргізіледі. Сынау нәтижелерінің актілері және оларды
жабдықтың паспортына жазу ресімделеді. Қысқы уақытта жұмыс істеген
кезде жабдықтарды жылыту; оларға жабдықтарды орналастыру үшін шанаға
үйлер салу; қызметтік және тұрғын үй-жайларды отынмен қамтамасыз ету,
қысқы арнайы киім мен шаңғы дайындау жүргізіледі. Партияның барлық
мүлкі қапталып, дала жұмыстарын жүргізу орнына тасымалданады. Жарылыс
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жұмыстарын жүргізуге және жарылғыш материалдарды сақтауға құқық
беретін құжаттарды ресімдеу; акционерлік қоғамдардың аумақтарында
жұмыстар жүргізуге рұқсат алу, радио және т. б. бойынша келіссөздер
жүргізу
жүзеге
асырылады.
Бұрын
жүргізілген
жұмыстардың,
аэрофотосуреттердің нәтижелерімен алдын ала танысу, жұмыс геологиялық
карталары мен стратиграфиялық бағандарды әзірлеу жүргізіледі.
Дала жұмыстарын жүргізу орнында партия персоналы мен мүлкін
орналастыру үшін базаны дайындау жүргізіледі (тұрғын үй және қызметтік
үй-жайларды жалдау, шатырлар, бастырмалар орнату және т.б.). Жетіспейтін
жұмыс күшін жинау, жаңадан қабылданған персоналды оқыту, оған тарифтік
разрядтар беру жүзеге асырылады.
Жүктерді алу және оларды базаға жеткізу, партияны сумен, азықтүлікпен, шаруашылық тауарлармен жабдықтауды ұйымдастыру жүргізіледі.
Партияны қаржыландыру рәсімделеді. Партия қызметкерлеріне санитарлық
және мәдени-тұрмыстық қызмет көрсетуді ұйымдастыру жүргізіледі.
Жергілікті басқару органдарымен байланыс орнатылады. Бұдан басқа,
жергілікті жерді алдын ала тексеру және жұмыс учаскелерінің орналасуын
нақтылау, өту жолдарын қарау, топографиялық-геодезиялық белгілерді
тексеру, жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпті аймақтарды анықтау
және елді мекендердің тұрғындарын оларды жүргізу мерзімдері туралы
хабардар ету және т. б. жүргізіледі.
Далалық жұмыстардың басталуы партияның геологиялық міндеттерін
шешу үшін пайдалануға болатын алғашқы материалдар алынған күн болып
саналады. Дала кезеңінде келесі жұмыс түрлері орындалады:
Геологиялық барлау жұмыстарының жекелеген түрлерін орындаудың
дәйектілігі мен тәсілдері белгіленеді, жасақтар құрамы іріктеледі және
олардың арасында жұмыстар бөлінеді, жабдық бекітіледі. Отрядтар мен
бригадалардың саны, олардың саны жұмыс түрлеріне, жердің геологиялық
құрылымының күрделілігіне, оның өтімділігіне байланысты. Партияның
типтік құрамы СНЖ-де келтіріледі. Жекелеген жұмыс түрлерінің құрамын,
көлемін және орындау мерзімдерін көрсете отырып, жұмыстарды орындау
кестелері жасалады. Кестелер негізінде уақыт өте келе жұмысшылардың,
жабдықтардың, материалдардың қажетті саны, сондай-ақ көлікке қажеттілік
анықталады.
Жабдықты жоспарлы тексеру және жөндеу кестесі жасалады.
Далалық жағдайларда алынған материалдарды камералдық өңдеу
ұйымдастырылады. Бұл олардың нәтижелерін тез талдауға және жұмыстың
тиімді бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. Оң нәтижелер болмаған
жағдайда объектіде одан әрі жұмыстарды тоқтату туралы мәселе қойылуы
мүмкін. Далалық материалдарды камералдық өңдеу жинақталған
коллекцияларды зерттеуді, геологиялық далалық карталар мен қималарды
жасауды, фауна мен флораның үлгілерін карталарға байланыстыруды және
т.б. қамтиды [16-18].
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Бір ауданда бірнеше партиямен жұмыстарды орындау кезінде олардың
арасында алынатын геологиялық нәтижелер туралы толық өзара ақпарат
ұйымдастырылады, бұл қажетсіз шығындарды болдырмауға мүмкіндік
береді.
Орындалатын бақылаулар мен материалдардың сапасына бақылау
ұйымдастырылады. Ай сайын партия басшыларынан және жұмыстарды
тікелей орындаушылардан тұратын комиссия (геофизикадағы оператор,
түсірілімдегі геолог) Орындалатын жұмыстардың көлемі туралы олардың
сапасын көрсете отырып акт жасайды. Комиссия 2 айда бір рет геологиялық
кәсіпорыннан партия бастығынан далалық және камералдық жұмыстарды
қабылдайды. Дала маусымы аяқталғаннан кейін дала материалдарын тексеру
және түпкілікті қабылдау ұйымдастырылады.
Дала жұмыстарының бірінші айында партия бастығы, жұмыс жүргізуші
және кәсіподақ бақылаулар жүргізудің қиындығы мен шарттары санатын
нақтылайды, ол туралы акт жасалады. Ол бекітілгеннен кейін акт құжатқа
айналады, оған сәйкес күнделікті өндіріс нормалары мен белгілі бір жұмыс
түрлерін орындау мерзімдері белгіленеді.
Жекелеген жұмыстарды орындау кезінде жұмыс уақытының
шығындары жұмыс күні мен хронометражды суретке түсіру арқылы
зерттеледі, бұл геологиялық зерттеулердің жекелеген түрлеріне жергілікті
уақыт нормаларын әзірлеу үшін негіз болып табылады.
Далалық жұмыстар далалық материалдарды аралық камералдық
өңдеумен бірнеше далалық маусымдарда жүргізілуі мүмкін.
Далалық жұмыстар аяқталған күннен кейінгі күн партияны таратудың
басталуы болып есептеледі. Партияның негізгі құрамының тарату орнына
келген күні-тарату кезеңінің аяқталуы.
Оның барысында одан әрі пайдалануға жарамды партияның барлық
мүлкі геологиялық кәсіпорынның қоймасына жіберіледі. Ғимараттар мен
құрылыстар келесі дала маусымына дейін консервацияланады не басқа
кәсіпорындарға жалға беріледі.
Камералдық жұмыстармен айналыспайтын партия қызметкерлері
геологиялық
кәсіпорынның
қарамағына
жіберіледі.
Маусымдық
жұмысшылар есеп алады. Камералдық топта жұмыс істейтін партия
қызметкерлері алынған материалдарды өңдегеннен және жинақтағаннан
және геологиялық есепті жасағаннан кейін басқа жұмысқа ауыстырылады.
Камералық жұмыс-бұл партия жұмысының соңғы кезеңі, ол бірнеше
айға созылады, әдетте күзгі-қысқы кезеңде және мәтіндік бөлім мен
графикалық қосымшалардан тұратын геологиялық есепті құрастырумен
аяқталады. Камералдық жұмыстар партия бастығы жасаған кесте бойынша
орындалады. Есеп геологиялық кәсіпорынның басшылығына ұсынылады,
онда ол мазмұны мен дизайнының толықтығы тұрғысынан қарастырылады.
Егер ескертулер болмаса, онда есеп үшінші тарап ұйымдарының
мамандарына сараптамаға жіберіледі. Сарапшылардың пікірлерін алғаннан
кейін есеп геологиялық кәсіпорынның ғылыми-техникалық кеңесінде
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қаралады, онда ол қабылданады немесе пысықтауға жіберіледі. Кеңес оң
шешім қабылдаған жағдайда есепті кәсіпорын басшысы бекітеді және
Тапсырыс берушіге жібереді. Тапсырыс беруші жұмыстарды қабылдаутапсыру актісіне қол қойғаннан кейін бекітілген есептің қағаз және
электрондық жеткізгіштердегі бірінші данасы міндетті түрде "Қазгеоақпарат"
РГАО-ға тұрақты сақтауға тапсырылады. Есептің екінші данасы жұмысы
тіркелген аумақтық басқарманың геологиялық қорына тұрақты сақтауға
жіберіледі. Есептер қорларды есептей отырып, қорлар жөніндегі аумақтық
комиссияға немесе ҚМК-ға жіберіледі. Көрсетілген қорлардың хабарламасын
алғаннан кейін шығындар есептен шығарылады және жұмыстар аяқталды деп
есептеледі[18].
Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1.Бастапқы басқару элементі дегеніміз не?
2.Еңбек ресурстары дегеніміз не ?
3.Персоналды басқарудың мақсаттары мен міндеттерін іске асыру
қалай жүзеге асырылады?
4.Кәсіпорында жалақыны ұйымдастыру дегеніміз не ?
5.Кадр саясатының мазмұны (элементтері)
6.Камералдық жұмыстар қалай орындалады?
Бақылау-өлшеу материалдары
№ 1 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Ұйымдардың ұйымдық-құқықтық нысандарын анықтау.
Мақсаты: Сипаттамалары мен белгілері негізінде ұйымның ұйымдыққұқықтық нысанын анықтау.
Әдістемелік ұсынымдар
Кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық нысаны-нормалар жүйесі.
Кәсіпорын серіктестерінің, сондай-ақ кәсіпорынның басқа кәсіпорындармен
және жеке тұлғалармен қарым-қатынасын анықтайды. [19].
Азаматтық кодекс ұйымдық-құқықтық нысандарды коммерциялық
және коммерциялық емес ұйымдарға негізгі бөлуді жүргізеді.
Коммерциялық ұйымдар
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік деп бір немесе бірнеше тұлға
құрған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарында белгіленген мөлшердегі
үлеске бөлінген серіктестік танылады; жауапкершілігі шектеулі серіктестікке
қатысушылар оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздері
енгізген салымдар құнының шегінде серіктестіктің қызметіне байланысты
залалдар тәуекелін көтереді.
Егер серіктестіктің құрылтай құжаттарында оның белгілі бір мерзімге
немесе белгілі бір мақсатқа жету үшін құрылатыны көзделмесе,
33

жауапкершілігі шектеулі серіктестік белгіленбеген мерзімге құрылған болып
есептеледі. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік заңды тұлға болып
табылады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік өз міндеттемелері бойынша
өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді. Серіктестік өз
қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жарғылық
капиталға салымдарын толық салмаған серіктестікке қатысушылар оның
міндеттемелері бойынша әрбір қатысушының салым енгізбеген бөлігінің
құны шегінде ортақ жауапты болады.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік коммерциялық ұйым болып
табылады, оның азаматтық құқықтары бар және Қазақстан Республикасының
заңнамасында тыйым салынбаған кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыру
үшін қажетті оның қызметіне байланысты міндеттерді атқарады.
Оның құрылтайшылары, сондай-ақ серіктестік құрылғаннан кейін оның
мүлкіндегі үлеске құқық алған адамдар жауапкершілігі шектеулі
серіктестіктің қатысушылары болып табылады.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жалғыз қатысушы ретінде бір
адамнан тұратын басқа шаруашылық серіктестігі бола алмайды.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталы
құрылтайшылардың (қатысушылардың) салымдарын біріктіру жолымен
құрылады. Жарғылық капиталдың бастапқы мөлшері құрылтайшылар
салымдарының сомасына тең және серіктестікті мемлекеттік тіркеу үшін
құжаттар ұсынылған күнгі айлық есептік көрсеткіштің жүз мөлшеріне
баламалы сомадан кем болмауға тиіс. Ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік
құқықтар, оның ішінде жер пайдалану құқығы мен зияткерлік қызмет
нәтижелеріне құқық және өзге де мүлік жауапкершілігі шектеулі
серіктестіктің жарғылық капиталына салым бола алады.
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестіктің
мүлкі
оның
құрылтайшыларының (қатысушыларының) салымдары, серіктестік алған
табыстар, сондай-ақ заңдарда тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен
қалыптастырылады.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің органдары болып табылады:
1)Серіктестіктің жоғары органы - оған қатысушылардың жалпы
жиналысы (жалпы жиналыс););
2)Серіктестіктің атқарушы органы (жеке-дара немесе алқалы) болып
бөлінеді.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің маңызды кемшілігі кез-келген
қатысушының өз мүлкімен еркін шығу мүмкіндігі болып табылады,
нәтижесінде кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының төмендеуі мүмкін3.
Акционерлік қоғам
Өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар
шығаратын заңды тұлға акционерлік қоғам (бұдан әрі - қоғам) деп танылады.
Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады
және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз
міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.
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Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді
және өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғамның қызметіне
байланысты шығындар тәуекелін көтереді. Акционерлік қоғамның өз
қатысушыларының мүлкінен оқшауланған мүлкі болады, өз міндеттемелері
бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады және өз қатысушыларының
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
Бір акционер қоғамның барлық акцияларын сатып алған жағдайда ақ
бір тұлғадан құрылуы немесе бір тұлғадан тұруы мүмкін. Акционерлік
қоғамның өзі шығаратын акцияларды жабық, жеке және ашық тәсілдермен
орналастыруға құқығы бар. АҚ баспасөз басылымында жылдық және
тоқсандық баланстарды және кірістер мен шығындар туралы есептерді
жариялауға міндетті. Акционерлік қоғамның жарияланған жарғылық
капиталы шығаруға жарияланған барлық акциялардың жиынтық номиналды
құнынан тұрады және бірыңғай валютада көрсетіледі. АҚ шығаруға
жарияланған акциялардың барлығын немесе бір бөлігін шығаруға құқылы.
Акционерлік қоғам эмиссиясының жарияланған көлемінен акцияларды толық
орналастырмау ашық орналастыру тәсілі кезінде жарияланған жарғылық
капиталдың азаюына әкеп соқпайды. Акционерлік қоғамның шығарылған
(төленген) жарғылық капиталы шығарылған акциялардың жиынтық
номиналды құнынан тұрады.
Қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері айлық есептік
көрсеткіштің 50 000 еселенген мөлшерін құрайды. АҚ акционерлердің жалпы
жиналысының шешімі бойынша акциялардың атаулы құнын ұлғайту немесе
қосымша акциялар шығару жолымен жарияланған жарғылық капиталды
ұлғайтуға құқылы. Акционерлік қоғамның жарияланған жарғылық
капиталын ұлғайтуға ол толық төленгеннен кейін жол беріледі. Акционерлік
қоғамның шығындар болған кезде акциялар эмиссиясын жүзеге асыруға
құқығы жоқ. Акционерлік қоғамның жарияланған және шығарылған
(төленген) жарғылық капиталын азайту Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Қоғамның жарғылық
капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды
олардың номиналдық құны бойынша және инвесторлардың орналастыру
бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады.
Қоғамның органдары:
1)Жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс
беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда-осы акционер);
2) Басқару органы - Директорлар кеңесі;
3) Атқарушы орган-алқалы орган немесе атауы қоғамның жарғысында
айқындалатын атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге
асыратын адам;
4) Озге де органдар.
Өндірістік кооператив
Азаматтардың бірлескен кәсіпкерлік қызмет үшін мүшелік негізінде
олардың жеке еңбегімен қатысуына және олардың мүшелерінің мүліктік
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жарналарын (пайларын) біріктіруіне негізделген ерікті бірлестігі өндірістік
кооператив деп танылады. Өндірістік кооператив коммерциялық ұйым,
сондай-ақ заңды тұлға болып табылады.
Өндірістік кооперативтер келесі қағидаттар негізінде жұмыс істейді:
а) Кіру және шығу еріктілігі;
б) Мүліктік (пайлық) жарна енгізудің міндеттілігі;
в) Басқарудың демократиялылығы;
г) Өзара көмек көрсету және оның мүшелері үшін экономикалық
пайданы қамтамасыз ету;
д) Өндірістік кооперативтің қызметі туралы ақпараттың қолжетімділігі.
Өндірістік кооперативтің мүшелері кооперативтің міндеттемелері
бойынша өндірістік кооператив туралы заңда көзделген мөлшерде және
тәртіппен қосымша (субсидиарлық) жауаптылықта болады.
Өндірістік кооперативтің меншігіндегі мүлік оның мүшелерінің
пайларына олардың жарналарына бара-бар бөлінеді. Кооперативтің таза
табысы оның мүшелері арасында олардың еңбекке қатысуына сәйкес
бөлінеді. Өндірістік кооператив таратылған немесе кооператив мүшесі одан
шыққан жағдайда кооператив мүшесінің өз пайын бөліп алуға құқығы бар.
Өндірістік кооператив мүшелерінің мүліктік жарналары бастапқы
капиталды қалыптастырады және кооператив қызметін құруға және
ұйымдастыруға, сондай-ақ шығындарды жабуға арналған. Мүліктік
жарналардың құрамы мен мөлшері, сондай-ақ оларды енгізу тәртібі, тәсілдері
мен мерзімдері құрылтай шартында немесе Жарғыда айқындалады. Ақша,
бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер пайдалану
құқығы, Зияткерлік меншік нәтижелеріне құқықтар және өзге де мүлік
кооперативке мүліктік жарна бола алады.
Он алты жасқа толған, кооператив мүшесі болуға ниет білдірген және
оның қызметіне жеке еңбегімен қатысуға қабілетті кез келген жеке тұлға
өндірістік кооператив мүшесі бола алады.
Жоғары органы кооператив мүшелерінің жалпы жиналысы болып
табылады.
Мүшелерінің саны 100-ден асатын кооперативтерде жоғары органның
функцияларын уәкілдер жиналысына жүктеу көзделуі мүмкін.
Басқарма және (немесе) оның төрағасы кооперативтің атқарушы
органдары болып табылады. Кооператив басқармасын жалпы жиналыс
басқарма қатарынан сайлайтын Басқарма Төрағасы басқарады. Мүшелерінің
саны жиырмадан аспайтын кооперативтерде басқарма функцияларын
кооператив төрағасына жүктеуге жол беріледі. Басқарма мүшелері
(кооператив төрағасы) тек кооператив мүшелері ғана бола алады
1 тапсырма. Ұйымдастырушылық-құқықтық формалардың қайсысы
кәсіпорын қызметінің сипатына сәйкес келетінін анықтаңыз (кесте 1.3).
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1.3-кесте-Ұйымдық-құқықтық нысандар
Қызмет сипаты
Нан зауыты
Модельдер үйі
Сүт зауыты

Ықтимал ұйымдық-құқықтық нысаны
Акционерлік қоғам
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Өндірістік кооператив

2 тапсырма. Фирманың қандай ұйымдық-құқықтық нысандары тиімді,
бәсекеге қабілетті және экономиканың келесі салаларына сәйкес келеді:
- отын-энергетика және шикізат кешенінде;
- агроөнеркәсіп кешенінде;
- әскери-өнеркәсіптік кешенде;
- құрылыста, өңдеу өнеркәсібінде, көлікте, қаржы саласында;
- өндірістік емес салада (білім беру, денсаулық сақтау, ғылым, ақпарат,
спорт, туризм және т. б.)
Бақылау сұрақтары:
1.Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын атаңыз.
2.Шаруашылық серіктестіктерге сипаттама беріңіз және олардың
түрлерін атаңыз.
3.Экономикалық қоғамдарды сипаттаңыз және олардың түрлерін
тізімдеңіз.
№ 2 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Шығындарды бағалау және негізгі құралдардың
амортизациясын есептеу.
Мақсаты:
1) «Айналымнан тыс активтер, олардың құрамы. Негізгі қорлар,
олардың құрамы, құрылымы және бағалау әдістері» тақырыбы бойнша
білімдерді бекіту;
2)Негізгі қорлардың баланстық, қалдық және орташа жылдық құнын,
негізгі қорлар қозғалысының көрсеткіштерін есептеуді үйрету және алынған
нәтижелердің мәні негізінде негізгі қорларды жаңарту процесі туралы
қорытынды жасау;
3)Негізгі құралдардың амортизация сомасын есептеуді үйрету;
4)Қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану;
5)Белгіленген әдістемелерді сақтау, формулаларды білу, есептердің
дұрыстығы.
1. Негізгі қорларды ақшалай бағалаудың түрлері:
Негізгі құралдардың толық бастапқы құны - негізгі қорларды
дайындауға немесе сатып алуға, оларды жеткізуге, монтаждауға және жұмыс
орнында орнатуға арналған шығындар сомасы, осы шығындар жүргізілген
уақыт кезеңінің бағаларында анықтау[19-21].
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(1.3)

Сп  Сприобр  Ртр  Зму ,тг

Мұнда Ртр – кәсіпорынға негізгі қорларды жеткізу бойынша шығыстар,
тг. (сатып алу құнынан%);
Рму – жұмыс орнында негізгі қорларды монтаждау және орнату
шығыстары, тг. (сатып алу құнының %).
Қалдық құны - тозу сомасын шегергендегі бастапқы құн. Негізгі
қорлардың қанша құны әлі өндірілген өнімге ауыстырылмағанын көрсетеді.

Со  Сп  А  Т ,тг.

(1.4)

Мұнда А – жыл сайынғы амортизациялық аударымдар, тг;
- тозу анықталатын уақыт, жыл.
Орташа жылдық құн БФ құнының күн сайын өнім өндіру процесіне
қалай қатысқанын көрсетеді.
Сср .г 
Ссг 

Снг  Скг  , тг
2

немесе

Снг  Свв  t
, тг
 12  t 
12  Cвыб  

 12 

(1.5)
(1.6)

Мұнда t – объектінің жұмыс айларының саны.
2. Негізгі қорлар қозғалысының көрсеткіштері:
Кіріс коэффициенті - бұл жыл ішінде енгізілген негізгі қорлар
құнының жыл басындағы құнына қатынасы:
К вв 

Свв
Снг

(1.7)

Амортизация - негізгі қорлар құнының бөліктері бойынша олардың
табиғи тозуына қарай өндірілетін өнімге ауыстыру. Амортизация негізгі
қорларды кейіннен қалпына келтіру және молайту үшін ақша қаражатын
жинақтау мақсатында жүзеге асырылады [19].
Бір жылдағы амортизация формулалар бойынша есептеледі:
С  Рм  С л  , тг
(1.8)
А п
Та

мұнда А – жыл сайынғы амортизациялық аударымдар, тг;
Сп - негізгі қорлардың толық бастапқы құны, тг;
Рм -барлық қызмет ету мерзімінде негізгі қорларды жаңғыртуға
арналған шығыстар, тг
Сл – негізгі қорлардың тарату құны, тг;
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Т а – негізгі

қорлардың тарату құны, тг;.
А

Сп  Н а  , тг
100

(1.9)

Мұнда Н а – амортизация нормасы,%.
Бір бөлшекке амортизация мынадай формула бойынша есептеледі:
Адет 

А
, тг / дана
N

(1.10)

дана
Мұнда N – өнім шығарудың жылдық көлемі, дана.
Тапсырмалар
1. Кәсіпорын 750 мың теңгеге жабдық сатып алды. Жеткізу шығыны –
6%, орнату – 10%. Жабдықтың бастапқы құнын анықтаңыз.
2. Үш жыл пайдаланғаннан кейін станоктың қалдық құнын анықтау,
оның бастапқы құны 250 мың теңгені құрайды. Нормативтік қызмет мерзімі5 жыл.
3. Негізгі құралдардың бастапқы құны 5 млн. тг. Жыл бойы 1 сәуірден
бастап 100 мың теңге сомасына жаңа ОЖ енгізу жоспарлануда. 1 тамыздан 240 мыңға .тг. 1 қарашадан бастап 220 мың теңге сомасына ОЖ шығуы
жоспарлануда. ОЖ орташа жылдық құнын анықтаңыз.
4. Сатып алу кезіндегі станоктың құны 250 мың теңгені құрады.
Қызмет мерзімі-10 жыл. Станоктың жою құны 4 мың тг. Жылдық норманы
және амортизация сомасын анықтаңыз.
5. Жабдықтың бастапқы құны-100 мың теңге. Амортизация нормасы8%. Егер амортизация сызықтық түрде есептелсе, амортизацияның жылдық
және ай сайынғы сомасын анықтаңыз.
Бақылау үшін сұрақтар:
1. Негізгі құралдардың мәні мен құрамы.
2. Негізгі құралдардың құндық бағалау түрлері.
3. Негізгі құралдар амортизациясының түсінігі мен мәні.
4. Амортизацияны есептеу тәсілдері.
5. Амортизация нормасы.
№ 3 Практикалық жұмыс
Тақырыбы:Ұйым қызметінің негізгі техникалық-экономикалық
көрсеткіштерін есептеу
Мақсаты: 1) «Ұйым қызметінің негізгі техникалық-экономикалық
көрсеткіштерін жоспарлау» тақырыбы бойынша білімді бекіту;
2)Қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану;
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3)Белгіленген әдістемелерді сақтау, формулаларды білу, есептердің
дұрыстығын анықтау.
Әдістемелік нұсқаулар
Техникалық-экономикалық көрсеткіштер-кәсіпорындардың (өндірістік
бірлестіктердің) материалдық-өндірістік базасын және ресурстарды кешенді
пайдалануды сипаттайтын өлшеуіштер жүйесі. Олар өндіріс пен еңбекті
ұйымдастыруды, техника деңгейін, өнім сапасын, негізгі және айналым
қорларын, Еңбек ресурстарын пайдалануды жоспарлау және талдау үшін
қолданылады[20-23].
Талдаудың ақпараттық базасы жоспарлы құжаттардың материалдары,
кәсіпорынның бухгалтерлік және статистикалық есебі мен есептілігінің
деректері болып табылады. Талдау мақсатында бастапқы техникалықэкономикалық көрсеткіштердің шектеулі санын пайдалану ұсынылады.
Заттай көріністегі өнімді шығару көрсеткіштері, тауарлық және
өткізілген өнім (Өнімді сату көлемі) кәсіпорын қызметінің өндірістік және
сауда-өткізу (коммерциялық) тараптарын өзара байланыста сипаттайды.
Өндірістік қуаттың, негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құнының
көрсеткіштері (оларды мерзімді бағалауды ескере отырып) кәсіпорынның
әлеуетті өндірістік мүмкіндіктерін, оның жылжымайтын мүлкінің мөлшерін
көрсетеді.
Кәсіпорынның өнеркәсіптік-өндірістік персоналының орташа жылдық
санының (жұмысшылар санының), еңбекке ақы төлеуге бағытталған ақша
қаражатының көлемінің көрсеткіштері кәсіпорындағы жұмыс орындарының
қолма-қол санын, жұмысшылардың материалдық қамтамасыз етілу деңгейін,
осы параметрлердің серпінін бағалау үшін дербес мәнге ие болып қана
қоймайды, сонымен қатар еңбек өнімділігін, орташа айлық жалақыны және
т.б. есептеу үшін бастапқы болып табылады.
Кәсіпорын
қызметінің
негізгі
техникалық-экономикалық
көрсеткіштерінің толық тізбесі оларды есептеу және қысқаша талдау
бойынша түсіндірмелермен 1-қосымшада келтірілген.
1.Кәсіпорынның ҚҚ орташа жылдық құны 9880 мың теңгені құрайды,
өнеркәсіптік-өндірістік персоналдың орташа тізімдік саны 60 адам. т.пи.
еңбек қорын, қор сыйымдылығын және қор қуатын есептеңіз. Есептелген
көрсеткіштердің экономикалық мағынасын түсіндіріңіз[24-25].
2.Кәсіпорын екі ауысымда 8 сағаттан жұмыс істейді. Жыл басындағы
станоктар саны – 290. 1 сәуірден бастап 60 станок орнатылып, 1 шілдеден
бастап 40 станок шығарылады. Жұмыс күндерінің саны 249. Жөндеуге
жоспарлы тұру-5%. Машинаның өнімділігі-сағатына 6 бөлік. Жылдық
шығарылым жоспары 8 млн. дана. Кәсіпорынның өндірістік қуатын және оны
пайдалану коэффициентін анықтаңыз.
3.Кәсіпорында бірінші тоқсанда сатылған өнімнің құны 6100 мың
теңгені құрады. 1.01 – 640 мың теңгеге айналым қаражатының қалдықтары,
1.02 – 800 мың тг., 1.03-780 мың тг., 1.04 – 840 мың тг. Айналым
коэффициентін, жүктемелерді, күнмен айналым ұзақтығын анықтаңыз.
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Бақылау үшін сұрақтар:
1.Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін сипаттайтын негізгі
техникалық-экономикалық көрсеткіштері қандай?
2.Негізгі құралдарды пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштердің
экономикалық мәні қандай?
3.Айналым қаражатын пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштердің
экономикалық мәні неде?
4.Кәсіпорында персоналды пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштердің
экономикалық мәні қандай?
Тест сұрақтары
1. Негізгі өндірістік қорлар өз құнын мыналарға ауыстырады:
A) сатылған өнім;
B) тауар өнімі;
C) жалпы өнім;
D) сатылмаған өнім;
E) пайдалы өнім
2. Негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құны:
A) жылдың басындағы және аяғындағы орташа арифметикалық шама
ретінде;
B) жыл ішінде жұмыс істеп тұрған, енгізілген және таратылған
қорлардың сомасы ретінде;
C) жыл басындағы қорлардың сомасы ретінде қосу енгізілген негізгі
қорлардың орташа жылдық құны және жыл ішіндегі таратылған негізгі
қорлардың орташа жылдық құны;
D) жыл соңындағы қорлардың сомасы ретінде плюс жыл ішіндегі
таратылған негізгі қорлардың орташа жылдық құны;
E) жыл соңындағы қорлар сомасы және жыл ішінде енгізілген негізгі
қорлардың орташа жылдық құны ретінде.
3. Амортизацияны есептеу кезінде қандай құн қолданылады:
A) бастапқы (қайта бағалаудан кейінгі қалпына келтіру);
B) қалдық;
C) тарату;
D) нарықтық;
E)инвестициялық.
4. Кәсіпорындарда негізгі өндірістік қорлардың тозуының қандай
түрлері ескеріледі:
А) физикалық;
B) моральдық;
C) физикалық және моральдық;
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D) шаршау;
E) абразивті.
5. Негізгі өндірістік қорлардың моральдық тозуы:
A) неғұрлым тиімді қорлардың пайда болуы салдарынан қызмет ету
мерзіміне қарамастан ескіруі;
B) қорлардың техникалық жай-күйінің нашар болуы;
C) қызметтің нормативтік мерзімінен асып кетуі;
D) техниканың қазіргі деңгейіне сәйкес келмеуі;
E) техникалық-экономикалық көрсеткіштердің төмендеуі.
6. Негізгі өндірістік қорлардың қалпына келтіру құны:
A) жаңа жағдайларда олардың өсімін молайту құны;
B) жөндеуден кейінгі негізгі өндірістік қорлардың құны;
C) жаңадан енгізілген объектілерді ескере отырып, Негізгі өндірістік
қорлардың құны;
D) жөндеуге дейінгі негізгі өндірістік қорлардың құны;
E) негізгі қорлардың моральдық тозуы.
7. Негізгі өндірістік қорлардың қалдық құны:
A) бастапқы құн мен тозу сомасы арасындағы айырма;
B) қалпына келтіру құны мен тозу қорларын қайта бағалау нәтижесінде
түзетілген сома арасындағы айырма;
C) жабдықтың тарату құны;
D) жабдықтың инвестициялық құны;
E) жабдықтың нарықтық құны.
8. Қор беру көрсеткіші өндірілген өнім құнының оған қатынасы
ретінде есептеледі:
A) негізгі өндірістік қорлардың бастапқы құны;
B) негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құны;
C) қалдық құны;
D) объектінің физикалық жай-күйін сипаттайтын көрсеткіш ;
E) жойылған құнның негізінде айқындалады.
9. Басқалары тең жағдайларда негізгі өндірістік қорлардың
жеделдетілген амортизациясын қолдану кезінде:
A) өнімді өндіру және өткізу шығындары төмендейді;
B) өнімді өндіру және өткізу шығындары ұлғаяды;
C) өнімді өндіру және өткізу шығындары өзгермейді;
D) өнімді өндіру шығындары төмендейді;
E) өнімді өткізу шығындары төмендейді.
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10. Лизингтік төлемдер мыналарды қамтиды:
A) лизинг алушының пайдасынан негізгі құралдарды аудару;
B) лизинг бойынша алынатын жабдыққа амортизациялық аударымдар;
C) амортизациялық аударымдар, кредит бойынша пайыздар, лизинг
берушінің қызметтерін өтеу;
D) лизинг алушының пайдасынан қосымша қаражат аударымдары;
E) амортизациялық аударымдар және лизинг берушінің қызметтерін
өтеу.
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2 ТАРАУ. АПАТТАРДЫ ЖОЮ
2.1. Апаттардың түрі мен себептері және олардың пайда болу
белгілері
2.1.1. Апат туралы түсінік. Апаттардың пайда болуына әсер ететін
факторлар
Мұнай мен газға ұңғыманы бұрғылау барысында әртүрлі апаттар пайда
болады. Бұрғылау апаты деп ұңғымада құбыр бағанының элементтерін,
сондай-ақ алу үшін арнайы жұмыстар жүргізу талап етілетін әртүрлі заттар
мен құралдарды қалдыра отырып, құбыр бағанасының қозғалғыштығын
жоғалтудан немесе оның сынуынан туындаған ұңғыманы салудың
технологиялық процесінің бұзылуын түсіну керек.
Тән бұзылулар:
- Бұрғылау, ауырлатылған, жетекші, шеген және сорғы-компрессорлық
құбырлардың, бұрғылау құлыптарының, аудармашылардың денесі бойынша
немесе қосылу тораптары бойынша сынулар;
- Кенжарлық қозғалтқыштардың, амортизаторлардың, кеңейткіштердің,
центраторлардың, қашаулардың, қосалқы және аулау құралдарының және т.
б. сынуы.
Сонымен қатар, ұңғымаларда қашаулар, кенжар қозғалтқыштары,
геофизикалық және басқа да аспаптар мен құралдар қалуы мүмкін. Көбінесе
бұрғылау және Корпус бағаналары кенеттен ұңғымада ұсталады немесе
бекітіледі, ұңғыманың бір бөлігі қабаттасатын корпус бағаналары қирайды
немесе бұзылады. Ұңғыманы салу процесін ұзақ уақыт тоқтататын газмұнай-су көріністері жиі кездеседі. Оларды жою үшін жоюға жұмсалған
уақытқа қарамастан қосымша жұмыстар жүргізілетін ұңғыма құрылысының
технологиялық процесінің жоғарыда көрсетілген барлық бұзушылықтары
бұрғылау кезіндегі авария болып саналады.
Сіңіру,
мұнай-газ
көріністері,
шығарындылар,
шөгінділер,
опырылымдар, науа қазбалары, оқпанның қисаюы, ашық атқылау және
басқалар сияқты тау – кен геологиялық сипаттағы құбылыстардан туындаған,
техникалық жобаның талаптары мен бұрғылау жұмыстарын жүргізу
қағидалары сақталған кезде орын алған ұңғыма құрылысының (бұрғылау
және сынау) технологиялық процесінің үздіксіздігінің бұзылуы, сондай-ақ
дүлей зілзалалардың салдары-асқынуларға жатады.
Асқыну - тау-кен геологиялық сипаттағы құбылыстардан туындаған
техникалық жобаның талаптары мен бұрғылау жұмыстарын жүргізу
ережелері сақталған кезде болған Ұңғымаларды бұрғылаудың технологиялық
процесінің бұзылуы (сурет.2.1)
Асқынулармен ұңғыманы бұрғылау мүмкін, бірақ арнайы шаралар
қажет
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2.1-сурет - Бұрғылаудағы асқыну
Апат - бұрғылау құбырлары бағанының қозғалғыштығын жоғалтуынан
немесе ұңғымада баған элементтерін, сондай-ақ алу үшін жобада
көзделмеген арнайы жұмыстарды жүргізу қажет болатын әртүрлі заттарды
қалдыра отырып, оның бұзылуынан туындаған ұңғыманы бұрғылаудың
технологиялық процесінің бұзылуы (2.2-сурет.)

2.2-сурет - Бұрғылау апаттары
Апаттарды жіктеу
Ұңғымалардағы апаттар құбырлар мен колонналардың барлық
түрлерімен, құралдармен, аспаптармен және т.б. болады. Апаттардың түрі
тән, бірнеше рет қайталанатын, бір-біріне ұқсас, бір-бірінен айтарлықтай
ерекшеленбейтін апаттар.
Бұрғылау кезіндегі апаттар шартты түрде келесі түрлерге бөлінеді:
- Бұрғылау құбырлары бағанының элементтері бар апаттар;
- Бұрғылау және шегендеу бағаналарын ұстап алу;
- Қашаулары бар апаттар;
-Шеген бағаналары және оларды жабдықтау элементтері бар апаттар;
сәтсіз цементтеу салдарынан болған апаттар;
- Кенжар қозғалтқыштарымен апаттар;
- Ұңғымаға бөгде заттардың құлауы;

46

- Басқа апаттар [26].
Бұрғылау құбырлары бағанының элементтері бар апаттар- бұранда
құбыры бағанасының элементтерін (жетекші, бұрғылау және ауырлатылған
құбырлар, аудармашылар, муфталар, құлыптар, центраторлар) бұранда
жалғанымы бойынша үзілу салдарынан, сондай-ақ ұңғымаға жоғарыда
аталған элементтердің құлауы салдарынан, бұранда бойынша бұрау немесе
түсіру-көтеру жабдығының немесе аспабының сынуы, тәлдік арқанның үзілуі
салдарынан тегіс учаскеде немесе құлыптық бұранда аймағында немесе
дәнекерлеу тігісі бойынша бұзылуы салдарынан қалдыру. бір штропты
көтеру кезінде және т. б.
Бұрғылау және шегендеу бағаналарын ұстап қалу-қысымның төмендеуі
әсерінен жабысу салдарынан құбыр бағанасының қозғалғыштығының
күтпеген жоғалуы; ойықтарда, тарылу орындарында немесе бөгде заттармен
кептелу; құлау, ұңғымалардың қабырғаларынан тау жыныстарының төгілуі
немесе жуу режимінің бұзылуы есебінен шламның шөгуі, сондай-ақ
бұрғылау бағанасында тығыздаманың пайда болуы салдарынан. Қашаулары
бар апаттар-қашауды, бұрғылау басын, кеңейткішті, сондай-ақ олардың
элементтері мен бөліктерін ұңғымада қалдыру.
Шегендеу бағаналары мен олардың жабдықтау элементтері бар апаттар
-бұрандалы қосылыстар бойынша ажыратудан, дәнекерлеу жігі мен
құбырдың денесі бойынша үзілуден, құбырдың денесі бойынша майысудан
немесе үзілуден, бағананың немесе оның бөлігінің құлауынан, цемент
әйнегін, тоқтату сақинасын, кері клапанды, бағыттаушы тығынды бұрғылау
кезінде құбырлардың зақымдануынан немесе шегендеу бағанасы түбінің
жабдықтау элементтерінің ақаулығынан туындаған, түсірілетін, түсірілген
және цементтелген бағаналары не олардың бөліктері бар апаттар.
Сәтсіз цементтеу салдарынан болған апаттар-шегендеу құбырларының
немесе құйрықтың секциясы түскен бұрғылау құбырларының бағанасын
қатайтылған цемент ерітіндісімен ұстап алу; бекіту процесін және ұңғыманы
одан әрі сымдауды бұзатын шегендеу бағанасы секцияларының аспа
тораптарын істен шығару және бүлдіру; кебекті жалаңаштау, құбыр
сыртындағы кеңістікте көтермеу немесе бағанада цемент ерітіндісін қалдыру,
оны жою үшін бұзушылықтарды жою бойынша қосымша жұмыстар жүргізу
талап етіледі, сондай-ақ сапасыз цементтеуге себеп болған құбырлардың
шегендеу және бұрғылау бағаналарының герметикалығы.
Кенжарлық қозғалтқыштары бар апаттар-бұрғылау бағанасының сынуы
немесе ажыратылуы салдарынан турбобурды, электр бұрамасын, бұрама
қозғалтқышты немесе олардың тораптарын ұңғымада қалдыру.
Ұңғымаға бөгде заттардың құлауы салдарынан болған апаттар ұңғымаға қол құралдарының, айлабұйымдардың және олардың бөліктерінің
және олардың көмегімен ұңғыма сағасында жұмыстар жүргізілген басқа да
заттардың құлауы.
Өзге де апаттар - ұңғымада кәсіпшілік зерттеулер жүргізу кезінде
туындайтын апаттар (кәбілдің, аспаптардың, жүктердің, шаблондардың,
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торпедалардың, перфораторлардың және ұңғымаларды зерттеу мен қосалқы
жұмыстар кезінде қолданылатын басқа да құрылғылардың үзілуі мен
қармалуы), ашық мұнай және газ бұрқақтары; мұнаралардың, теңіз
негіздерінің құлауы мен қирауы, таль жүйесі элементтерінің құлауы
(кроноблок, ілгек блок); жабдықтың істен шығуына және бұрғылауды
тоқтатуға әкеп соғатын бұрғылаудағы жарылыстар мен өрттер.
Апаттың басталуы оның пайда болу сәті болып саналады, бірақ ол
кейінірек табылуы мүмкін, ал апаттың аяқталуы -бұрғылауды жалғастыру
үшін жағдайды қалпына келтіру[27].
Бұрын туындаған апатты жою кезеңінде болған ұңғымадағы апат
тіркеледі, бірақ есепке алынбайды. Оны жоюға арналған уақыт бастапқы
туындаған апатты жою үшін қажетті уақытпен жиынтықталады. Есепке
алудың осындай тәртібі бірінші апатты жою кезінде барлық кейінгі апаттар
туындаған жағдайларға да қолданылады. Бұрғылау процесінде (қабаттарды
сынаушылармен) ұңғыманы сынау кезіндегі немесе бұрғылау аяқталғаннан
кейінгі апаттар ұңғымаларды сынау кезінде болған апаттар ретінде
ескеріледі.
Апаттардың пайда болуына əсер ететін факторлар
Факторлардың үш тобы бар-техникалық, технологиялық және
ұйымдастырушылық. Техникалық факторлар. Бұрғылау қондырғылары,
бұрғылау және шегендеу колонналары, кенжарлық қозғалтқыштар, қашаулар
және т.б. жасалған барлық материалдарда белгілі бір беріктік және басқа да
сипаттамалар бар (механикалық беріктік, қаттылық, коррозияға төзімділік,
аязға төзімділік, серпімділік). Өнімдерді нақты өндіруде көрсетілген
сипаттамалар талап етілгеннен ауытқуы мүмкін, бұл құрылымның беріктігі
мен оның өнімділігін төмендетеді. Апаттың себебі жасырын құрылымдық
ақаулары бар немесе ГОСТ, ТШ бұзылуымен жасалған бөлшектер мен
механизмдерді қолдану болуы мүмкін.
Бағыт пен мәндер бойынша өзгеретін әртүрлі жүктемелердің әсерінен
ұзақ мерзімді жұмыс кезінде пайда болған материалдың шаршауы
құрылымдардың, механизмдердің, бөлшектердің бұзылуына әкелуі мүмкін.
Себебі функционалдық мүмкіндіктері белгіленген жұмыстарды орындау
кезінде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін техникалық құралдарды
қолдану; сондай-ақ адамның психофизикалық мүмкіндіктеріне сәйкес
келмейтін басқару және бақылау жүйесі бар машиналар мен механизмдерді
пайдалану болуы мүмкін.
Технологиялық факторлар:
-бұрғылау режимінің ұтымды параметрлерінің бұзылуы (жуу
сұйықтығының шығыны, осьтік жүктеме, қысым, қашаудың айналу жиілігі);
-бұрғылау процесі параметрлерінің бұзылуы (БК-ға қысатын және
созатын жүктемелер, қашаудағы айналу сәті, ТКО жылдамдықтарының
сақталмауы);
-ұңғыманы бекіту ережелерінің ұтымды бірізділігін сақтамау;
пайдаланылуы гидростатикалық, гидродинамикалық және басқа да
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функциялардың орындалуын қамтамасыз етпейтін жуу сұйықтығының түрін
дұрыс таңдамау; геологиялық және гидродинамикалық жағдайларды,
бұрғыланатын горизонттардағы флюидтердің қасиеттерін дұрыс білмеу;
-ұңғыманың
оқпанын
геофизикалық
зерттеулерге
шегендеу
бағаналарын түсіруге сапасыз дайындау.
Ұйымдастырушылық себептер:
- бұрғылау жұмыстарын орындаушы біліктілігінің төмендігі;
-ұңғымалар құрылысына жобадан ауытқуға мүмкіндік беретін
Техникалық персоналдың төмен орындаушылық тәртібі, регламенттер,
режимдік-технологиялық карталар, бұрғылау жабдықтары мен құралдарын
пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар;
- апаттардың, асқынулардың алдын алу жөніндегі алдын алу ісшараларын
орындамау;
қанағаттанғысыз
материалдық-техникалық
жабдықтау;
- вахтаның ұзақтығы мен олардың ауысымының адам ағзасының
табиғи биологиялық режиміне сәйкес келмеуі;
- вахталық қалашықтағы бұрғылау бригадасының тұрмыс жағдайының
қанағаттанғысыз болуы.
2.1.2. Апат түрлері
Бұрғылау бағанының элементтері бар апаттар
Бұрғылау бағанасының элементтері бар апаттарға мыналар жатады:
жетекші құбырдың сынуы және СБҚ; бұрғылау құбырының, оның
дәнекерлеу тігісінің, оның бұранда бөлігінің дене бойымен сынуы; бұрғылау
бағанасы элементтерінің сынуы (ауыстырғыш, калибратор, центратор,
Кеңейткіш және т.б.).
Бұрғылау бағанасы мен оның элементтерімен болған апаттың себебі
металдың шаршауы болып табылады, ол негізінен келесі негізгі ауыспалы
жүктемелердің әсерінен пайда болады: бұрғылау бағанының тербелісі, иілу,
айналмалы соққылар, созылу, қысу[26-29].
Металлдың шаршауы келесі факторларды тездетеді:
- кернеулер концентрациясының ошақтары болып табылатын құбыр
материалының ақаулары (металлдың құрылымдық әртектілігі және
қабатталуы), конструкциялық ақаулар, қимадағы күрт ауысулар, сызаттар,
өткір кесіктер;
- құбырды құлыппен және муфтамен мінсіз жалғауды қолдану;
- бұрғылау құбырларын сапасыз құрастыру (бұрандалы қосылыстар
мен құбырлардың сәйкес келмеуі), құлыптардың қанағаттанарлықсыз
бекітілуі, жіптің созылуын дұрыс таңдамау;
- жұмыста бұрғылау бағанының элементтерін жоғары тозуымен және
жасырын ақауларымен пайдалану;
- ПКР сыналарымен, кілттермен, жыныстармен, ұңғымадағы бөгде
заттармен механикалық зақымдану;
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- бұрғылау бағанасы элементтерінің коррозиялық зақымдануы
(қышқылды күкіртсутекті, полиминералды агрессия));
- Бұрандалы қосылыстарды бұрау кезіндегі айналу моментінің артуы;
- бұрғылау бағанасы салмағының бір бөлігімен қашауға осьтік жүктеме
жасау;
- қашау, СБҚ, кенжарлық қозғалтқыштар диаметрлерінің және
бұрғылау құбырларының диаметрінің ара қатынасының сәйкес келмеуі;
- қашау типінің бұрғыланатын жыныстардың беріктігіне сәйкес
келмеуі;
- үлкен каверналары бар ұңғымалардағы бұрғылау бағанасының
жұмысы, әсіресе роторлық бұрғылау кезінде;
- бұрғылау колоннасының тербеліс жиілігі колоннаның меншікті
тербеліс жиілігімен сорғыларды шығарудағы қысымның пульсациясынан
сәйкес келген кезде резонанстың пайда болуы;
- берілген тереңдікте бұрғылау кезінде сәйкес келмейтін класты
құбырларды қолдану;
- ұңғыманың осіне қатысты мұнараның, ротордың эксцентриктілігі;
түсіру кезінде қатты қону;
- бұрғылаудың қолайсыз геологиялық жағдайлары-беріктігі әртүрлі тау
жыныстарының жиі қабаттасуы, қабаттардың құлауының үлкен бұрыштары;
- жобаланған бұрғылау режимдерін бұзу.
Бұл себептер денеде және сегіз биттік жіптерде жетекші құбырлардың
бұзылуына, қалыңдатылған ұшындағы бұрғылау құбырларының және
өзгермелі қалыңдығы бар дененің және бұрғылау құлыптарының конустық
бөлігінің, BBT денесі мен байланыстырушы жіптердің бұзылуына әкеледі.
Көлденең слом дене бойынша құбырдың жүреді салдарынан түрлі
зақым әкелетін кернеу концентрациясы жекелеген учаскелерде құбырлардың
бетін тудырады усталостные кернеу металда.
Құбырлардың зақымдалуына бөгде денелерден (тау жыныстары,
конустар, сақиналық кеңістікке енетін "крекер"), көлденең қауіптер мен
жарықтар жатады.
Құбырдың денесінде сыну кернеу мен айналу моментінің тіркесімі
нәтижесінде пайда болуы мүмкін.
Бұл жағдайда келесі жүктемелер құбырдың денесіне әсер етеді:
- созылу;
- иілу жүктемесі;
- бұралу сәті (ротордан, жоғарғы жетектен, төменгі қозғалтқыштан
реакция).
Әдетте, бұзылу орны жоғарыда көрсетілген зақымданулар мен
ақаулары бар құбыр денесінің бөлігі болады. Бұрғылау құбырларының
созылудан жарылуы шекті рұқсат етілген жүктемеге жеткенде пайда болады
(сурет. 2.3).
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2.3-сурет - Бұрғылау құбырларының созылудан жарылуы
Әдетте, бұзылу орны жоғарыда көрсетілген зақымданулар мен
ақаулары бар құбыр денесінің бөлігі болады.
Бұрғылау құбырларының созылудан жарылуы шекті рұқсат етілген
жүктемеге жеткенде пайда болады (сурет. 2.4).
Бұралу нәтижесінде сыну құбырдың денесіндегі кернеу материалдың
кірістілік шегіне жеткен сәттен асып кетеді. Көп жағдайда құбырлардың
бұзылуы спиральда жүреді. Спиральдың бағыты бұрғылау бағанының айналу
бағытына сәйкес келеді [30].

2.4-сурет - Бұрғылау құбырының спираль бойынша сынуы
Бойлық бағытта құбырлар құбырларды дайындау ақауларына
байланысты (денеде раковинаның, стратификацияның болуы), сондай-ақ ішкі
кернеулер пайда болатын, шаршауға әкелетін ішкі кернеулер пайда болатын
прокат және термоөңдеу режимінің бұзылуына байланысты бұзылады.
Құрама конструкцияның бұрғылау құбырларының апаттарының
себептері. Конустық жіп кесілген ұштарында (қону-ішкі немесе сыртқы)
қалыңдататын құрама конструкцияның бұрғылау құбырлары кеңінен
қолданылады, бірақ олардың дизайнында белгілі бір кемшіліктер бар.
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Дәнекерленген құлыптары бар құбырларға тән сынулардан басқа
(құбырларды ақаулық аймағында жуу, бойлық және көлденең бағытта,
сондай-ақ спиральда бұзу), құрама конструкцияның бұрғылау құбырлары
құбырлардың ұштарындағы құбыр жіптерінің қалыңдауы мен кесу
орындарына арналған сынулармен сипатталады.
Құрама құрылымды құбырларды жасау технологиясы сөндіру кезінде
біркелкі салқындауға мүмкіндік бермейді, нәтижесінде кернеулердің
шоғырлану ошақтары болғандықтан, металл шаршауының жедел дамуына
ықпал ететін құбырдың денесінде және бойында кішкене жарықтар пайда
болады. Құбыр құлпы қосылымында ауыспалы жүктемелерден үлкен
кернеулер де шоғырланған. Ең үлкен кернеулер бұрғылау құлыпының
жіптерімен толық түйісетін жіптің бірінші бұрылысының жанында
шоғырланған. Құбыр құлпы қосылымындағы мұндай кернеу концентрациясы
және микрокректердің болуы жұмыс кезінде құбырдың осы бөлігімен
шектелген бұзылуларға әкеледі.
Жіп аймағындағы құбыр қабырғасының қалыңдығының артуы
құбырдағы жарықтардың таралуынан қорғамайды, бірақ құбырдың сыну
уақытын біршама арттырады.
Бұрғылау бағанасының элементтерін бұрау кезіндегі апаттар. Үлкен
апаттар саны себебінен бұзылу замковой бұрандаларды бұрғылау сыртында,
СБҚ мен переводниках.
Бұрғылау құбырлары қосылған құлыптар мен муфталардың
айналасында кернеу концентрациясы аймақтары жасалады. Бұрғылау
бағанына әсер ететін ауыспалы жүктемелер кезінде ең үлкен кернеулер
бұрғылау құлпының бұрандасымен толық түйісетін құбырдағы жіптің
бірінші орамының жанында шоғырланады. Құбырдың қалыңдатылған
ұшындағы сынық құбырдың басқа бөліктерінде орналасқан басқа бөлімдерде
немесе бір уақытта бірнеше бөлімдерде болады. Бірақ сынықтардың ең көп
саны жіптің бірінші толық тізбегіне келеді. Жіптің бұл бөлігі ең қауіпті жер.
Процесс кесуге арналған кесу орындарын құруға ықпал кернеулердің
шоғырлану теле құбырлар, әсіресе шағын радиусах дөңгелектеу. Көптеген
циклдік жүктемелердің әсерінен кернеулер шоғырланған жерлерде жарықтар
пайда болады. Дөңгелектеу радиусы неғұрлым аз болса, жарықтар пайда
болу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Бұл құбыр резьбах жүреді көп
сынықтардың қарағанда замковых, өйткені ірі ою қосатын құлыптық
бұрандалы түтік және замковую муфтаға құрамайды күрт өтуілер. Сонымен
қатар, емізік муфтасы белгілі бір тартумен тұрақты байланысқа дейін жүреді.
Құбырды құбыр жіптерімен құлыппен жалғаған кезде тоқтау болмайды және
жіптің толық жұптасудан толық емеске өту учаскелерінде қауіпті кернеулер
шоғырланады. Сондай–ақ, құбырдың қалыңдатылған ұшында сыну бар, ол
негізінен оның құбырға түсуінен жіптің үшінші-бесінші жіптеріне түседі.
Апаттық құбырда үш - бес жіп қалады.
Бұрандалы қосылыстардың бұзылуы мен бұзылуына байланысты
апаттардың негізгі себептерінің бірі-бірнеше рет бұрап, бұрап алғаннан кейін
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тозу. Жұмыс барысында бұрғылау бағанының бұрандалы қосылыстары
әртүрлі ауыспалы жүктемелерге ұшырайды. Бұл жағдайда бұрандалы
қосылыстың бір бөлігі екінші жағынан жылжиды. Салыстырмалы қозғалыс
мөлшері бұралу аймағының қаттылығы мен тығыздығына байланысты.
Бұрандалы қосылыстың бекітілмеуі жіп бұрылыстарының бір-біріне қатысты
қозғалуына ықпал етеді, бұл жіптің тозуын едәуір жылдамдатады. Жіптің
тозуына бұрғылау ерітіндісінің сапасы және бұрғылау бағанасы арқылы
сорған кездегі қысым да әсер етеді. Бұрғылау ерітіндісінің қысымының үлкен
мәні гидромониторлық қашаулары бар турбиналық бұрғылау кезінде орын
алады. Бұрғылау ерітіндісінің қысымы және абразивті қасиеттері бар қатты
фазаның мазмұны неғұрлым көп болса, бұрандалы қосылыс соғұрлым тез
тозады. Тозу нәтижесінде жіп бұрылыстарының жанасу жазықтығы
төмендейді, үлкен қысым айырмашылығының әсерінен Саңылаулар мен
абразивті бұрғылау ерітіндісі бұрандалы қосылыс бойымен жоғары
жылдамдықпен қозғала бастайды-жіп бұрылыстары шайылады. Бұрандалы
қосылыстарды шайған кезде екі аймақ бөлінеді:
- бұрандалы сызық саңылаулары арқылы сұйықтықтың өту аймағы;
- сұйықтықтың ағып кету аймағы немесе бұзылу аймағы.
Бірінші аймақ жіп профилінің биіктігінің өзгеруімен және алғашқы екі
бұрылыстың бұрандалы сызығында бұзылулардың болуымен сипатталады.
Екінші аймақта құбыр денесі ерітінді ағынымен бұзылады.
Бұрандалы қосылыстардың бұзылуы және олардың мерзімінен бұрын
тозуы жіп элементтерінің өлшемдерінің сәйкес келмеуіне байланысты болуы
мүмкін (әсіресе конустық), өйткені өлшемдердің айтарлықтай ауытқуы
жіптің бұрылыстары бойымен жүктің біркелкі бөлінбеуіне және, демек,
қарқынды тозуға әкеледі.
Муфталар мен құлыптардың денесі арқылы жойылуы. Бұзылулардың
себептері рұқсат етілген жүктемелердің асып кетуі (әсіресе апаттарды жою
кезінде орын алады) және дұрыс емес термоөңдеу болуы мүмкін[29-30].
Рұқсат етілгеннен асатын кернеулердің бұзылуы муфталар мен
құлыптардың денесінде де, бойында да жүреді. Алдымен жарықтар пайда
болады, содан кейін муфтаның немесе құлыптың денесі бұзылады. Рұқсат
етілгеннен асатын айтарлықтай күш-жігерді қолдану, ең алдымен, беріктігі
шаршау кернеулерімен, тозудың жоғарылауымен немесе металдың
коррозиясымен әлсіреген муфталардың сынуына әкеледі. Муфталар негізінен
ортаңғы бөлігінде бұзылады.
Сипаты кесінді муфталар мен факторлары, бояуды слом, сол, кезінде
сломе құбыр бойынша құбыр резьбе. Жалғыз айырмашылық - бұрғылау
құбырларында қалыңдатылған ұштарында жіп сыртқы, ал муфталарда ішкі
болады.
Құлыптар мен муфталардың бойлық және көлденең бұзылу
жағдайлары термиялық өңдеудің дұрыс болмауына байланысты
ерекшеленеді. Құлып бөліктерінің көлденең сынуы емізік жіптерінің бірінші
жіптерінің шұңқырында және муфтаның немесе емізіктің бұрандалы ұштары
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арасында орналасқан жерде пайда болады. Генератрицада бойлық сынықтар
да пайда болуы мүмкін. Дұрыс емес термиялық өңдеуден болған бұзылулар
сыну сипаты мен пайда болу кезеңі бойынша анықталады. Көлденең
бағыттағы сыну орындары ұсақ түйіршікті құрылымға ие. Мұндай
қосылыстармен апаттар, әдетте, жұмыстың басында – алғашқы екі-үш түсу
кезінде пайда болады.
Бұрғылау құбырлары мен бұрғылау бағанасының элементтерін денеге
жуу. Бұрғылау құбырының денеде шайылуы оның ішкі бетінде ақаулардың
болуына байланысты, біртектілікті бұзады. Мұндай ақауларға раковиналар,
тұтқындар, бөгде материалдарды қосу және құбырларды жасау
технологиясымен байланысты басқа да зақымдар жатады.
Құбырлардың шайылуынан болатын апаттың пайда болуы металдағы
шаршау
кернеулерінің және коррозияның бірлескен
әрекетімен
жеделдетіледі. Құбыр денесіндегі ақаулар-бұл кернеудің шоғырлану
орындары. Циклдік жүктемелердің әсерінен бұл жерлерде жарықтар пайда
болады, олар бұрғылау ерітіндісімен эрозияға ұшырайды. Сонымен қатар,
құбыр қабырғасындағы ақаулық орындарында ерітіндінің қозғалыс бағыты
өзгереді, бұрылыстар пайда болады және құбыр қарқынды түрде құлай
бастайды. Құбырдың сыртқы бетінде құлыптың муфталық бөлігіне өту
орындарында сақиналы ойықтар пайда болған жағдайлар байқалады.
Су құбырларды приваренными жалғаушы ұштары размывы орын
бойынша шанамен усталостного сипаттағы, олар көбінесе жақын жіктің. Бұл
жерлерде бұрғылау ерітіндісінің бұралуы пайда болады, бұл құбыр денесінің
эрозиясы мен бұзылуына ықпал етеді.
Бұрғылау құбырларының коррозиялық тозуы. Бұрғылау бағанына әсер
ететін негізгі коррозиялық агенттер-оттегі, күкіртсутек, көмірқышқыл газы,
ерітілген тұздар мен қышқылдар.
Коррозия жылдамдығы рН сутегі иондарының концентрациясының
индикаторымен сипатталатын ортаның белсенділігімен анықталады (рН <7 қышқыл орта, коррозия жылдамдығы артады, рН > 7-төмендейді), ортаның
температурасы, жуу сұйықтығының жылдамдығы, құбыр материалының
гетерогенділігі, бұрғылау құбырлары материалының кернеу мөлшері және
басқа факторлар. Кішкентай жарықтар мен басқа да әлсіреген аймақтардың,
шиеленісі жоғары аймақтардың, сыналар мен кілттердің, механикалық
кесулердің және басқа да беткі ақаулардың болуы раковиналардың пайда
болуына ықпал етеді. Раковиналар электр процестерінде де пайда болады,
мысалы, болат – алюминий жұбы арасында.
Коррозияның тағы бір түрі-сульфидті еріту. Коррозияның бұл түрі
үшін осал жер-аудармашылар мен құлыптардың оюлары.
Абразивті және коррозиялық тозудан қорғау үшін ұсынылады:
- бұрғылау колоннасының жұмсақ жұмыс жағдайын жасау (СБҚ
қолдану есебінен ұзындығы бойынша колоннаның біркелкі созылуы, оның
салмағының бір бөлігі бұрғылау колоннасын созу үшін пайдаланылады);
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- бұрғылау және шегендеу құбырларының өзара тозуынан қорғау үшін
құбырларға киілетін протекторлық сақиналарды қолдану;
- бұрғылау ерітіндісіне майлау қоспаларын енгізуді жүзеге асыру;
- бұрғылау ерітіндісін тұрақты қатты фазадан тазартуды жүзеге асыру;
- сілтілікке жүйелі бақылауды жүзеге асыру (рН)
- бұрғылау ерітіндісі;
- ерекше жағдайларда арнайы қорытпалардан жасалған бұрғылау
құбырларын қолдану;
- бұрғылау ерітіндісіне коррозия ингибиторлары мен күкіртсутектің
коррозиялық әсерін төмендететін реагенттерді енгізу.
Бұрғылау бағанының құлауы
Бұрғылау бағанасының бір штропта көтерілуіне байланысты құлауы.
Құлаудың бұл түрі ТКО кезінде байқамау салдарынан болады.
Келесі мысалды қарастырыңыз. Ұңғыманың тереңдігі 2325 м, жобалық
тереңдігі 2500 м болды. 36-шы шамда бұрғылау бағанасын түсіру кезінде
Ілмек қажет болғаннан әлдеқайда төмен түсірілді, нәтижесінде олар бір
уақытта босатылған элеватордан шыбықтарды Жылжыта алмады және
оларды бұрғылау бағанасы ілулі тұрған роторда тұрған элеватордың көзіне
кіргізе алмады. Ілмекпен көтергіш жүйені көтеру кезінде олар бір элеватор
көзіне стропты салып үлгерді, ал екіншісіне уақыт болмады.
Нәтижесінде салмағы шамамен 50 тс бұрғылау бағанасы ротор
үстелінен 20-25 см биіктікке көтерілді. Бұл лифт астындағы құбырдың қатты
иілуіне себеп болды. Колоннаны роторға қондыру кезінде құбыр
элеватордың астына басқа жаққа бүгіле бастады. Бұрғылау бағанасын ротор
үстеліне отырғызғаннан кейін құбыр бұзылып, 1430 М турбоагрегатпен
бұрғылау құбырлары кенжарға құлады. Ұңғыманың отырғызылмаған бөлігі
кондуктордың аяқ киімінің астынан 2000 м-ден астам шығып, қуыстары
болғандықтан, бұрғылау құбырлары қатты иілген. Расхаживание және жұмыс
домкратом оң нәтиже бермеген[31].
Түсіру-көтеру құралының сынуы немесе дұрыс жұмыс істемеуі
салдарынан бұрғылау бағанасының құлауы.
Құлау себептері:
- бұрғылау колоннасын ұстап алу немесе оны кертпеде тоқтату кезінде
ілмектің жұтқыншағынан бұранда штропының түсуі;
- бүйір сырғаларының сынуы;
- ілгек діңінің бұзылуы;
- ілмектің тоқтатқыш құрылғысының қамытының сынуы;
- шамадан тыс жүктемеден штроптардың бұзылуы.
Бұрғылау бағанасының ұңғымаға құлауының себебі қону орындарын
(яғни муфтаның тірелетін орындарын) немесе элеватордың топсалы
саусағының іске қосылуына байланысты элеватордың өздігінен ашылуы
болуы мүмкін.
Құлауы бұрғылау бағанасының ақауы салдарынан тежегіш жүйесі.

55

Негізгі себептері: тежегіш таспалардың жарылуы. Лебедкаларды ұзақ
уақыт пайдалану кезінде тежегіш таспалардың үлкен ілмектерінде,
тойтармалардың жанында және оларға іргелес аймақтарда пайда болатын
микрокректер бойымен тежегіш таспалардың жарылуы орын алады.
Микрокректердің пайда болуы өткір динамикалық жүктемелердің әсерінен
шаршау кернеулеріне ықпал етеді.
Көптеген үзілістер кенеттен тежеу кезінде пайда болады; тежегіш
жастықшалардың тозуы. Шамадан тыс тозған кезде (қалыптың қалыңдығы
белгіленген мәнге дейін төмендеген кезде) күрт тежеу жекелеген
қалыптардың бұзылуына әкеледі, олар таңғыш пен басқа қалыптың арасына
түсіп, тежеу Күшін күрт азайтып, таңғыштың көлемін азайтады. Бұрғылау
бағанасының сынуымен және оның ұңғымаға құлауымен колоннаның
роторға соққысы, тежеу Күшін азайтатын бандаждарды қатты қыздыру;
гидравликалық немесе электромагниттік тежегішті өшіру.
Оларды үлкен тереңдікте ажырату тежеу күшінің күрт төмендеуіне
әкеледі, бұл колоннаның роторға соғуына, тежегіш тұтқасының кептелуіне,
тежегіш жүйесінің топсалы қосылыстарының шамадан тыс тозуына әкеледі.
Тозған ілмектермен пайда болған ілмектер тежегіш тұтқаның еркін
жүруінің жоғарылауына әкеледі. Топсалы қосылыстардың тозуы жұмыстың
ауыр жағдайларына, нашар майлауға, оларға ерітіндінің, судың, бұзылған
тежегіш қалыптардың бөлшектерінің түсуіне байланысты; Түсіру-көтеру
операциялары кезінде оның элементтерінің түйісуі бұзылған немесе
бұзылған кезде бұрғылау бағанасының құлауы.
Түсіру-көтеру операциялары кезінде бұрғылау бағаналарының
ұңғымаға құлауы құбырлардың дене бойымен сынуынан немесе бұрғылау
бағаналары элементтерінің түйісуінің бұзылуынан, яғни құлып ниппелі
немесе муфтасының бұрамасының үзілуі, бұрғылау бағанасы элементтерінің
(құлыптардың, муфталардың) құбыр жіптері бойынша қосылыстарының
бұзылуынан болады; сынған немесе бұзылған кезде бұрғылау бағанасының
бір бөлігі ұңғымаға түседі.
Бұрғылау бағаналарының құлауының басқа себептері. Ұңғымаға
бұрғылау бағандарының түсу-көтеру аспабының пайдалану талаптарын
сақтамауынан құлау жағдайлары кездеседі. Мысалы, тереңдігі 1510 М
ұңғымадан келесі шамды көтеру үшін лебедка күрт қосылып, лебедканың IV
жылдамдық тізбегі жарылды. Тәл жүйесі төмендеді; бұрғылау ротордан 70-90
см қашықтықта тоқтаған кезде бұрғылаушы оны баяулата алды. Строптар
элеватордың көздеріне кептеліп, олардан 20-30 см алға шықты. Элеватор
көздерінде штроптардың сыналануын Таль жүйесін баяу көтерумен немесе
штроптарды Таль жүйесін көтермей элеватор көздерінен босатумен жоюдың
орнына III жылдамдықты қосып, бұрғылау бағанасын көтере бастады.
Бітелген строптар элеваторды күрт бұра бастады. Элеватордың ілмегі
жарылып, ол ашылып, ұзындығы 285 М баған құдыққа құлады. Бұрғылау
бағанасын көтеру техникасының бұзылуы апатқа әкелді.
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Кейде бұрғылаушылар ұңғыманың жай-күйін ескермейді, бұрғылау
бағанасын сақтық шараларын қабылдамай, қауіпті аралықтарда ең жоғары
жылдамдықта түсіреді.
2.1.3. Бұрғылау бағанының элементтері бар апаттардың алдын алу
Бұрғылау құбырлары. Бұрғылау құбырына әр жинаққа төлқұжатпен
бірге жеткізілуі керек. Жиынтыққа бір зауыт шығарған және құрылымы
бірдей, бір маркалы болаттан жасалған, бір көлемдегі, сыныптағы,
диаметрдегі, қабырға қалыңдығындағы құбырлар кіреді. Әрбір жиынтыққа
белгіленген үлгідегі журнал жүргізіледі, онда осы жиынтықтың құбырлары
есепке алынады. Жинақтың жұмыс барысында журналға келесі мәліметтер
енгізіледі:
- бұрғылау тәсілі (роторлы, ұнғылық қозғалтқыштарды қолдана
отырып);
- әрбір ұңғыманы үңгілеуге қатысқан жиынтық бөлігінің деректерін
көрсете отырып, жиынтық жұмыс істеген ұңғыманың нөмірі;
- құбырлардың жұмыс уақыты және ұңғымалар бойынша жалпы
үңгілеу;
- тексеру, нығыздау, дефектоскопия, жөндеу туралы мәліметтер;
- құбырлар жиынтығын ажыратуға тыйым салынады.
Бұрғылау құбырлары мынадай талаптарды сақтай отырып, арнайы
көлік- құбыр тасығыштармен тасымалданады:
- құбыр тасымалдағышқа салынған құбырлар қатарларының арасында
соққылардан қорғайтын ағаш төсемдер орналастырылады;
- құбырларда қорғаныш қалпақшалары болуы тиіс;
- болат құбырлардың ұштары құбыр тасымалдаушының жалпы
өлшемдерінен 1 м-ден, ал алюминий қорытпаларынан жасалған құбырлар - 2
м-ден аспауы мүмкін;
- құбырларды тиеу-түсіру, стеллаждарға салу, мұнараны фонарьға
апару жүк көтергіш механизмдермен жүргізілуі тиіс;
- құбырларды тастауға және сүйретуге тыйым салынады;
- құбыр жіптері қорғаныс майымен майланады;
- жетекші құбырлар "пеналда"тасымалданады.
Бұрғылау бағанасын пайдалануды жүргізу керек [32]:
- ротордың көлденең жағдайында;
- бұрғылау мұнарасының және ұңғыма осі бар ротордың көлбеулігі
бұрғылау қондырғысының түріне байланысты регламентте белгіленген
мәндерден ауытқымауы тиіс;
- мұнара мен ротордың сорғыштығын тексеру аптасына кемінде 1 рет
жүргізіледі;
- бұрандалы қосылыстарды бұрауға және бұрауға жол берілмейдіротормен, құбыр денесінен кілттермен, ПКР сыналарында бұраумен;
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- бұрандалы қосылыстар машиналық немесе авто-матикалық
кілттермен бекітіледі, бұл ретте құлыптық қосылыстың типтік мөлшеріне
сәйкес келуі тиіс қосылыстар арасындағы саңылау бақыланады;
- бұрғылау колоннасын түсіру кезінде күрт тежеуге және роторға қону
кезінде оның соққыларына және ПКР сыналарына жол берілмейді;
- ПКР сыналарында түсірілетін бұрғылау бағанасының максималды
салмағы қолданылатын құбырлар материалының беріктік тобына және үлгі
өлшеміне сәйкес келуі тиіс;
- құбырлардың көлеміне сәйкес келмейтін кесіктері бар сыналарды
пайдалануға тыйым салынады;
- түсіру-көтеру операциялары кезінде бұрандалы қосылыстарды
тозудан қорғау үшін арнайы майлағыштарды қолдану қажет;
- бұрғылау бағанасын түсіру-көтеру процесінде бұрандалы
қосылыстардың, дәнекерленген жіктердің, құбыр денесі мен құлып
бөлшектерінің жай-күйін көзбен шолып бақылау міндетті;
- салмақ индикаторлары мен тасымалдауға қарсы құралдар ақаулы
болған кезде, сондай-ақ жүк шығырының жүк көтергіштігін шектегіш жүйесі
ақаулы болған кезде ТКО жүргізуге тыйым салынады.
2.2. Бұрғылау кезінде апаттарды жоюға арналған құралдар
2.5-суретте бұрғылау процесінде апаттар мен асқынуларды жоюға
арналған жабдықтардың жіктелуі көрсетілген

2.5-сурет - Бұрғылау процесіндегі апаттар мен асқынуларды жоюға
арналған жабдықты жіктеу
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Шүмектер жыртылған құбырлардың ішкі бетін ұстауға арналған.
Арнайы шүмектер бұрғылау құбырларын құлыптау жіптерінің артына
түсіреді.
Тегіс шүмектер жоғарғы бөлігіндегі үзілген құбырлардың
қабырғасының қалыңдығы кемінде 15 мм болғанда ғана қолданылады.
Шүмектерді қолдануға болмайды: бұрғылау құбырлары денеде сынған
кезде және бекорпус сфералық кесектерін алу үшін.
МБУ және МЗС шүмектерін пайдалана отырып, аулау жұмыстарына
арналған регламент.
Құралды үзілген құбырлардан 3-5 м жоғары тереңдікке түсіріңіз.
Бұрғылау ерітіндісінің айналымын қалпына келтіріңіз, оның қысымын
және төмендетілген бағанның салмағын бекітіңіз.
2 кН артық емес түсіру кезінде үзілген колоннаның "басын" сезіну.
Шүмектің үзілген бағанға кіруі ерітінді қысымының жоғарылауымен
байқалады. Әмбебап шүмекті 800 мм-ге, ал арнайы шүмекті апаттық
колоннаның жоғарғы ұшынан 200 мм-ге түсіруге болмайды.
10-20 кН жүктеме кезінде ротордың баяу айналуымен ротордың
"Қайтарымы" ("серіппелері") пайда болғанға дейін шүмекті оның жұмыс
бөлігінің ұзындығына бұраңыз.
Жыртылған бағанның қысқа ұзындығымен 200 кН жүктеме кезінде
шүмектің бұралу уақытын 30-40 минутқа дейін көбейтіңіз.
Құрал-сайманды қарқынды жуа отырып, колоннаны босату және оны
көтеру. Қажет болса, ваннаны орнатуға болады[33].
2.6-суретте асқынуларды жоюға арналған шүмектер көрсетілген.

2.6-сурет - Асқынуларды жоюға арналған шүмектер
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Қоңырау (тағайындау)
Тесілмейтін қоңырау үзілген құбырларды сыртқы бетіне түсіруге
арналған. Өтпелі қоңырау үзілген құбырлардың бағанасын үзілген
құбырлардың жоғарғы ұшынан төмен орналасқан құлыппен немесе
муфтамен ұстап алады.
К және КС қоңырауларын пайдалана отырып, аулау жұмыстарына
арналған регламент
1. Аспапты үзілген құбырлардан 3-5 м жоғары тереңдікке түсіру.
2.Бұрғылау ерітіндісінің айналымын қалпына келтіріңіз, оның
қысымын және түсірілген құбырлар бағанының салмағын бекітіңіз.
3. 2 кН артық емес түсіру кезінде үзілген аспаптың "Басын" сезіну.
Арттыру қысым ерітіндінің туралы куәландырады кірген қоңырау бар үзінді
құралы. Бұл жағдайда ұңғыманың едәуір тереңдігімен сағадағы бұрғылау
ерітіндісінің температурасы көтеріледі.
4. Ротордың баяу айналуымен (40 айн/мин дейін) 10-30 кН жүктеме
кезінде қоңырауды жұмыс бөлігінің ұзындығына (0,3-0,5 м) бұрыңыз.
Құралдың "Қайтару" ("Серіппелер") пайда болуы қоңыраудың бұралуын
көрсетеді. Жыртылған құралдың қысқа ұзындығымен қоңыраудың бұралу
уақытын 200 кН жүктеме кезінде 30-40 минутқа дейін көбейтіңіз.
5. Аспапты сүйреп апару және қарқынды жуу арқылы аспапты босату
және оны көтеру қажет. Қажет болса, ванна орнатылуы мүмкін.
Құбырлар (мақсаты). Түтікшелер әртүрлі үзілген құбырларды
(бұрғылау, UBT, NKT, қорғасын) және цилиндр пішінді басқа құралдарды
алуға арналған.
Кейбір түтікшелердің дизайны құбырларды үзіліс парағынан әлдеқайда
төмен түсіруге мүмкіндік береді (әмбебап түтікшелер).
Түтікшелер
Қызықты құрылғының дизайны бойынша: Цанг және кескіш.
Қызықты бетінде: сыртқы және ішкі.
Алынатын құбырлармен ажырату мүмкіндігі бойынша: алынбайтын
және алынатын (босатылатын).
Фрезерлер (тағайындау)
- ұңғыманың түбіне металл заттарды фрезерлеу;
- аулау құралымен қармауды жеңілдету үшін Үзілген құбырлардың
жоғарғы бөлігін фрезерлеу;
- шегендеу құбырларының мыжылған бағаналарын фрезерлеу;
- шығарып алу.
Ловиль шыңы
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Ловиль шыңы алынбалы кернеулі қабылдағыштардың бұрғылау
бағанасын алу үшін қолданылады. Оны сол жақ бағанаға түсірген кезде
бағанды алдын ала бұрап алуға болады. Сонымен қатар, шыңды құбырдың
сынған бұрандалы ұшын бұру үшін пайдалануға болады.
Шыңның дөңгелек беттері бар тетраэдрлік кесілген пирамида пішіні
бар. Құбырлардың апаттық колоннасын алу үшін ол құбырлардағы ұңғымаға
түсіріледі және айналусыз құбырға баяу ұсталады.
Қоңырау ұсталды. Ол апаттық бұрғылау құбырларын құбырға немесе
құлыпқа кесілген сыртқы жіптерге шығару үшін қолданылады. Қоңырау
әдетте ұңғымалардың үлкен диаметрлерінде (76-132 мм) қолданылады және
шүмекті пайдалану мүмкін болмаған жағдайда, мысалы, құбырдың сына
немесе спиральды сынуы кезінде қолданылады.
Мөрі. Басып шығару ұңғыманың көлденең қимасындағы апаттық
құралдың орнын анықтау және жыртылған құралдың ұшының пішінін
нақтылау үшін қолданылады. Мөрлер жұмыс орнында жасалады. Корпус
ретінде, мысалы, пайдаланылған карбидті тәж қолданылады. Онда ағаш
тығын бекітілген, оған ұңғымадағы апаттық құралдың ұшымен (қорғасын,
вар, мастика, пластилин) жанасқаннан кейін алынған таңбаны сақтай алатын
пластикалық материал бекітілген. Басып шығару бағаналы құбырға қосылады
және құбырларда ұңғымаға түседі. Апаттық құбырдың ұшымен жанасу ең аз
түсіру жылдамдығымен орындалады
Бұрылмалы
ілмек. Шығару ілгегі ұңғыманың осіне ұңғыма
қабырғасына немесе тесікке түскен бұрғылау құбырының ұшын бұру үшін
қолданылады. Ілмек корпусының жоғарғы бөлігінде кейде шүмек немесе
қоңырау болады. Ілмек құбырлардағы ұңғымаға түсіріліп, құбырдың
жыртылған ұшынан төмен басталып, Ілмек пышағымен оңға бұрылу арқылы
құбыр ұңғыманың осі бойымен орналасады. Ілгекті төмен түсіріп, құбырдың
ұшын қоңырау немесе шүмекпен жабыңыз
Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Шүмектер не үшін арналған?
2. Қоңырау не үшін арналған?
3. Түтікшелер қандай функцияларды орындайды?
4. Басып шығару не үшін қолданылады?
5. Бұрғыш ілмек қайда қолданылады?
2.3. Апаттарды жою кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау
Бұрғылау қондырғысындағы апаттарды жою жөніндегі жұмыстарды
орындауға жауапты қызметкер басқарады. Апатты жою жөніндегі жұмыстар
басталғанға дейін жұмыс басшысы мачтаның, жабдықтың, тәл жүйесінің,
түсіру-көтеру
аспабының
және
бақылау-өлшеу
аспаптарының
жарамдылығын тексереді.
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Апатты жою жөніндегі жұмыстарды бастар алдында бұрғылау
қондырғысының бригадасы осы бұрғылау қондырғысындағы апатты жою
кезінде жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша мақсатты нұсқама жүргізеді.
Құбырларды домкратпен және станоктың шығырымен бір мезгілде тартуға
рұқсат етілмейді.
Ұялармен жұмыс істеу кезінде оларды дұрыс орнату қажет. Рұқсат
етілмейді:
а) домкрат бастары мен лафеталар немесе қамыттар арасында әртүрлі
төсемдерді қолдану;
б) жүктемеде тұрған домкраттардың қисаюын түзету;
в) домкратқа 1 м кем қашықтыққа жақындауға.
Бұрандалардың айналуы бір уақытта жасалады. Бұрандаларды
айналдыру кезінде олардың біркелкі көтерілуін немесе түсуін бақылау керек.
Құбырларды көтеру кезінде ұяның қисаюы пайда болған жағдайда, ұя
босатылып, оны қалыпты күйге келтіреді.
Гидравликалық ұя сорғысын іске қосатын жұмысшы құбырларды
көтеру кезінде қауіпсіз жерде (баспанада) болуы керек.
Аулау бұрғылау құбырларын ұңғымада қалған құбырлармен қосу
кезінде, сондай-ақ оларды бұрап алу жағдайында құбырлардың ұңғымаға
құлауына қарсы шаралар қабылданады.
Өздігінен жүретін бұрғылау қондырғысы мачтаға берілетін күшжігермен орнынан қозғалмауы үшін қондырғы сенімді бекітіледі.
Мачтаға және басқа бұрғылау жабдығына берілетін үлкен жүктемелер
жағдайында апатты жоюмен тікелей айналысатындардан басқа барлық
жұмыскерлер ұңғыманың кіруінен қауіпсіз қашықтыққа әкетіледі.
Су құбыры-кәріз желілерінде жұмыстарды орындауға қойылатын
талаптар[34].
Негізгі ережелер
Наряд-бұл жұмысты орындауға арналған жазбаша өкім, ол жұмыстың
орнын, басталу және аяқталу уақытын, оны қауіпсіз өткізу шарттарын,
бригада құрамын және жұмысты қауіпсіз ұйымдастыруға және орындауға
жауапты адамдарды айқындайды.
Наряд бойынша орындалуы тиіс:
-су құбыры-кәріз желілерін техникалық тексеру бойынша жұмыстар;
-әріз желісін профилактикалық және апаттық тазалау бойынша
жұмыстар; су құбыры-кәріз құдықтарына, камераларға, коллекторларға
түсіру қажеттілігіне байланысты жұмыстар;
-су құбыры-кәріз желілеріндегі апаттарды жою бойынша жұмыстар;
-сорғы
станцияларының
тереңдетілген
шахталарында
және
камераларда технологиялық жабдықтарды жөндеу бойынша жұмыстар.
Жұмысқа наряд екі данада жазылады, көшірмеге толтырылады.
Жазбалар анық, анық және анық орындалуы тиіс; екі данада да жақсы
оқылуы тиіс. Нарядты қарындашпен толтыруға және жазылған мәтінді
түзетуге рұқсат етілмейді.
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Нарядтарды нөмірлеу бірінші нөмірден бастап ай сайын жүргізіледі.
Жұмыстарды орындауды қауіпсіз ұйымдастыруды қамтамасыз ететін
адамдар. Жұмыстарды қауіпсіз ұйымдастыруды және орындауды қамтамасыз
ететін қызметкерлер: наряд беретін басшы, жұмыстардың тікелей басшысы
және бригада мүшелері.
Наряд беретін басшы жұмыс көлемін айқындайды және: жұмыстарды
қауіпсіз орындауға дайындау жөніндегі шараларды; жұмыстардың тікелей
басшысы мен бригада мүшелерінің міндеттерін орындайтын қызметкер
біліктілігінің жеткіліктілігін; осы жұмысты орындау мүмкіндігін қамтамасыз
ету шарты және жұмыстардың тікелей басшысы тарапынан бригадаға
қадағалау қажеттігі негізге алына отырып айқындалатын бригаданың сандық
құрамын айқындайды. Жұмыстарды орындауға нарядтар беру құқығы су
құбыры-кәріз құрылыстарын пайдалануға және салуға тартылған
инженерлік-техникалық қызметкерлер, прорабтар, азаматтық құрылыстар
мен сумен жабдықтау дистанцияларының шеберлері (аға шеберлері)
қатарынан лауазымды адамға беріледі.
Жұмыстардың тікелей басшысын наряд беретін басшы тиісті
мамандандыру бригадирлерінің немесе бесіншіден төмен емес біліктілік
разряды бар бригаданың неғұрлым тәжірибелі мүшелерінің арасынан
тағайындайды. Жұмыстардың тікелей басшылары тағайындай алатын
қызметкерлердің тізімі азаматтық құрылыстар мен сумен жабдықтау
дистанциясының бұйрығымен бекітіледі. Тікелей жұмыс менеджерлері
тағайындай алатын жұмысшылар оқудан және білімін тексеруден өтуі керек.
Жұмыстардың тікелей басшысы:
- жұмыс орнында еңбекті қорғау мәселелері бойынша қажетті нұсқама
өткізу;
- жұмыс орнын дайындаудың дұрыстығы;
-жұмыстарды орындау үшін қажетті қауіпсіздік шараларын қамтамасыз
ету. Жұмыстардың тікелей басшысы қауіпсіздік талаптарының орындалуын
және оның бригадасы мүшелерінің тәртіпті сақтауын ұйымдастырады,
құралдың және басқа да жөндеу жарақтарының жарамдылығын бақылайды.
Жұмыстардың тікелей басшысы жұмыстарды орындау орнында орнатылған
қоршаулардың жұмыс толық аяқталғанға дейін алынбауын және қайта
орналастырылмауын қадағалауға міндетті.
Жұмыстарды орындауға наряд берген кезде тікелей жұмыс басшысын
тағайындау туралы жазба, сондай-ақ нарядтың "тапсырылады", "жұмыстарды
орындау шарттары", "ерекше шарттар", "жұмыстың басталуы мен аяқталуы"
бағандарын және "нарядта көрсетілген жұмыс үшін" бағанының сол жағын
толтыру наряд берген басшының қолымен ресімделеді. Наряд беретін басшы
наряд беру кезінде жұмыстарды қауіпсіз орындау шарттарын басшылыққа
ала отырып, жұмыс бригадасы қандай жеке және ұжымдық қорғану
құралдарымен, бақылау-өлшеу аспаптарымен және қоршаулармен
қамтамасыз етілуге тиіс екенін айқындауға тиіс. Бұл туралы «Нарядта
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көрсетілген жұмыс үшін» бағанының сол жақ бөлігінде міндетті түрде жазба
жасалады.
Жұмыстардың тікелей басшысы жұмыс орнына барар алдында
Жұмыстың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету үшін қажетті наряд берген
басшы айқындаған жеке және ұжымдық қорғану құралдарының, бақылауөлшеу аспаптары мен қоршаулардың дұрыстығын алуға және тексеруге және
«Нарядта көрсетілген жұмыс үшін» бағанының оң бөлігінде бұл туралы
тиісті белгі жасауға міндетті.
Нарядты тікелей жұмыс басшысына беретін басшы оны жұмыстарды
орындау сипатымен таныстыруға және жұмыстарды қауіпсіз орындауға
қатысты нұсқама өткізуге міндетті.
Наряд беретін басшы наряд бланкісін толтыру кезінде қажетті
қауіпсіздік шараларын көрсетуге, ал су құбыры-кәріз құдықтарына,
камералар мен коллекторларға түсіруге байланысты жұмыстарда газдың
болмауын алдын ала тексеру қажеттігін, сондай-ақ жұмыс уақыты ішінде
жұмыс орнында (құдықта, камерада, коллекторда) газ талдағыштың болу
қажеттілігін көрсетуге тиіс.
Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздікті жұмыстардың тікелей
басшысы қамтамасыз етеді. Нарядта көрсетілген жұмыс орнына келген
жұмыстардың тікелей басшысы жұмысшыларды жұмыстың сипатымен,
жұмыстарды орындаудың белгіленген технологиясымен таныстырады және
нарядтың тиісті бағанында бригаданың әрбір мүшесінің қолын қойғызып,
еңбекті қорғау мәселелері бойынша нұсқама өткізеді.
Су құбыры-кәріз құрылыстарын пайдаланатын немесе салатын
кәсіпорын (ұйым) басшыларының нұсқауы бойынша наряд бойынша
жұмыскерлердің құрамына жұмыс орнында міндетті түрде нұсқау бере
отырып және нарядқа белгі қоя отырып, тиісті біліктілігі бар жұмысшылар
қосымша тартылуы мүмкін.
Бригаданы наряд бойынша жұмысқа жіберу
Жұмысқа жіберу алдында жұмыстардың тікелей басшысы жұмыс
орнын дайындау бойынша техникалық іс-шаралардың орындалуын тексереді.
Тексеру жұмыстардың тікелей басшысының қолымен және «Нарядта
көрсетілген жұмыс үшін» және «жұмыс орнының дайындығын тексердім»
бағандарының оң жақ бөлігін толтырумен ресімделеді. Бригада мүшелерін
олардың қауіпсіздігіне қатысты қадағалауды қамтамасыз ету үшін жұмыс
басшысы барлық уақытта жұмыс жүргізу орнында болуы тиіс[34].
Жұмыстарды орындау шарттары бойынша жұмыстардың тікелей
басшысынан бөлек болуға тиіс бригада мүшелерін соңғысы олардың жұмыс
орнына жүргізеді және оларға жұмыстарды қауіпсіз орындау жөнінде қажетті
нұсқаулар береді. Топтың жетекшісі және бригаданың жұмыс тәртібі бұл
жағдайда наряд беретін басшы нарядтың «ерекше жағдайлар» деген
бағанында көрсетілуге тиіс. Наряд беретін басшы, сондай-ақ су құбыры-кәріз
желілері бағынатын кәсіпорындар мен ұйымдардың лауазымды адамдары
мен мамандары қызметкерлердің еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтардың
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талаптарын орындауын ұдайы тексеруге міндетті. Еңбек қауіпсіздігі
талаптарын бұзушылықтар немесе жұмыскерлердің қауіпсіздігіне қатер
төндіретін басқа да мән-жайлар анықталған жағдайда, тікелей жұмыс
басшысынан наряд алынады және бригада жұмыстан шеттетіледі.
Анықталған бұзушылықтарды жойғаннан кейін бригада мүшелері жұмысты
орындаудың қауіпсіз тәсілдерін білуін тексере отырып, еңбекті қорғау
мәселелері бойынша қайтадан нұсқамадан өтеді және бригада наряд беретін
басшының қатысуымен жалпы тәртіппен жұмысқа жіберілуі мүмкін.
Жұмыстың аяқталуы, жұмыс орнын тапсыру және нарядты жабу
Жұмыс толық аяқталғаннан кейін жұмыс орны ретке келтіріледі және
жұмыстардың тікелей басшысы нарядқа жұмыстың аяқталу уақыты туралы
белгі қояды. Жұмыстардың тікелей басшысы тексеру үшін ресімделген
нарядты наряд берген басшыға тапсырады. Нарядты наряд берген басшы
жұмысты орындау үшін берілген жеке және ұжымдық қорғану құралдарын,
бақылау-өлшеу
аспаптарын,
қоршаулар
мен
құрал-саймандарды
тапсырғаннан кейін жабуы мүмкін.
Барлық нарядтардың дұрыс ресімделуін жүйелі түрде бақылауды
нарядтар беретін басшылар жүргізуі тиіс. Қарамағында су құбыры - кәріз
құрылыстары бар кәсіпорындар мен ұйымдардың лауазымды адамдары мен
мамандары бұл бақылауды желіге немесе салынып жатқан объектілерге
шығу кезінде кезең-кезеңімен жүзеге асырады.
Нарядтың қолданылу мерзімі - берілген сәттен бастап бір тәулік. Егер
наряд белгілеген жұмыс көрсетілген мерзімде аяқталмаса, жаңа наряд
жазылады. Егер объектідегі жұмыстарды бірнеше бригада немесе бірнеше
ауысымда жүргізсе, әрбір бригадаға жеке наряд жазылады. Бригада бір тәулік
ішінде объектіге қайта шыққан жағдайда бригада да жаңа наряд жазып
береді.
Жабық нарядтар үш ай бойы сақталады, одан кейін жойылуы мүмкін.
Егер наряд бойынша жұмыстарды орындау кезінде апаттар мен жарақаттар
орын алса, онда бұл нарядтарды тексеру материалдарымен бірге
кәсіпорынның мұрағатында сақтау керек.
Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1.Бұрғылау қондырғысындағы апаттарды жою жұмыстарына кім
басшылық етеді?
2.Наряд деген не ?
3.Наряд бойынша не істеу керек?
4.Тікелей жұмыс жетекшісі жұмысқа жіберілмес бұрын нені тексереді?
5.Нарядтың қолданылу мерзімі қандай?
6.Жабық киімдер қанша ай бойы сақталады?
7.Барлық нарядтардың дұрыс ресімделуіне жүйелі түрде кім бақылау
жүргізуі тиіс?
8.Бригада мүшелерін олардың қауіпсіздігіне қатысты қадағалауды
қамтамасыз ету үшін жұмыс жетекшісінің функциялары?
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2.4. Апаттарды есепке алу
Барлық түрдегі апаттар екі санатқа бөлінеді: тіркелген және есепке
алынған.
Оларды жоюға жұмсалған уақытқа қарамастан барлық апаттар (8
сағаттан кем созылатын тұқым ішіндегі апаттарды қоса алғанда) тіркеуге
жатады; жоюға 8 сағаттан астам уақыт жұмсалған апаттар ескеріледі.
Апаттың басталуы оның пайда болу сәті болып саналады, бірақ ол
кейінірек анықталуы мүмкін; апаттың соңы бұрғылауды жалғастыру үшін
жағдайды қалпына келтіру сәті болып саналады. Егер авария бастапқыда
туындаған апатты жою (апаттың асқынуы) кезінде болса, ол жеке есепке
алынбайды, ал оны жоюға арналған уақыт бастапқы туындаған апатты жою
уақытымен жиынтықталады.
Авария туындаған және оны бір ауысым ішінде жою мүмкін болмаған
кезде бұрғылаушы бұл туралы бұрғылау шеберіне хабарлайды және апатты
жою және оның күрделенуіне жол бермеу жөніндегі бірінші кезектегі
жұмыстарды жүргізеді. Бұрғылау шебері авария туралы кәсіпорынның
(партияның, экспедицияның) бас инженерін хабардар етеді және олармен
келісім бойынша жұмыстар жүргізеді.
Апаттарды жіктеу, есепке алу жəне тексеру.
Апаттардың пайда болуына әсер ететін факторлар үш топқа бөлінеді:
* бұрғылаудың табиғи (қолайсыз тау-кен геологиялық жағдайлары);
*технологиялық (бұрғылау технологиясының жетілмегендігі және
әртүрлі бұзылулары);
*ұйымдастыру-техникалық (бұрғылау жұмыстарын ұйымдастырудың
жетілдірілмеуі; бұрғылау техникасының жетілдірілмеуі және дұрыс
пайдаланбауы).
Бұрғылаудың қолайсыз тау-геологиялық жағдайлары салдарынан
туындайтын апаттарды бұрғылау кезіндегі асқынулардан айыру өте қиын[3334].
Апаттың пайда болу себептері бойынша екі топқа бөлінеді (бұл бөлу
апатты жою кезінде бұрғылау бригадасының еңбегіне ақы төлеуді
негіздейді): бұрғылау бригадасының кінәсінен болған және бұрғылау
бригадасына тәуелді емес апаттар.
Апаттың ауырлық дәрежесі қарапайым және күрделі болып бөлінеді,
бірақ қарапайым апатты жою кезінде ол күрделі апатқа айналуы мүмкін
жағдайлар жиі кездеседі.
Апаттың туындау сипаты бойынша мынадай түрлерге жіктеледі:
*бұрғылау құбырларының бағанымен (бұрғылау бағаналарының
немесе олардың бөліктерінің денеде немесе бұрғылау, жетекші және ауыр
құбырлардың байланыстырушы элементтерінде сынуы салдарынан қалуы;
бұрғылау бағаналары элементтерінің ұңғымаға құлауы; бұрғылау
құбырларының бағаналарымен авария жағдайлары басқа түрлердегі
апаттарды жою салдарынан болуы мүмкін, мысалы, ұстап қалу);
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* бұрғылау бағанасын ұстап қалу нәтижесінде (бұл бұрғылау бағанасын
түсіру немесе көтеру мүмкіндігі толығымен жоғалған апаттар; бұрғылау
құбырларының ұңғыманың қабырғаларына жабысып қалуынан, тау
жынысын бұзатын құралдың, колонкалық немесе бұрғылау құбырларының
кептеліп қалуынан, ұңғымада тығыздамалардың пайда болуынан, ұңғымалар
қабырғаларының опырылып құлауынан және төгілуінен, бұрғылау
құралының күйіп кетуінен, бұрғылау бағанасының тартылуынан болады);
*шегендеу құбырларымен (түсірілетін немесе түсіріліп қойылған
шегендеу құбырларының бұрандалы немесе дәнекерленген қосылыстары
бойынша ажырату; құбырлардың дене бойымен үзілуі; шегендеу
құбырларының ұңғымаға құлауы; шегендеу құбырларын ұсақтау және сүрту;
шегендеу бағаналарын түсіру және көтеру кезінде ұстап алу; башмактарды
бұрау және үзу);
*бұрғылау тәждері мен қашаулары бар (күйдіру немесе ұңғымада
тәждерді, қашауларды қалдыру);
*ұңғымалық жұмыстар кезінде (ұңғымада әртүрлі ұңғымалық
аспаптарды, тросты немесе каротаждық кабельдерді үзу және қалдыру));
* ұңғымаға бөгде заттардың түсуі;
* ұңғымада өзекшені қалдыру.
Бұрғылау кезіндегі апаттылықты талдау
Геологиялық барлау жұмыстары кезінде бұрғылау процесінде
туындайтын түрлі апаттарды жоюға жұмсалатын уақыттың пайызы әлі де
жоғары: мысалы, ВИТРом жүргізген колонкалық бұрғылаудың техникалықэкономикалық көрсеткіштерін бағалау деректері бойынша геологиялық
барлау саласы бойынша апаттарды жоюға арналған өнімсіз шығындардың
жалпы уақыты 4,5% - ды құрайды.
Ұңғыманың тереңдігіне байланысты үзілістерді жоюға арналған уақыт
шығындары
Бұрғылау кезіндегі апаттарды бөлу
Жекелеген түрлер бойынша геологиялық барлау бұрғылау кезінде
апаттардың жалпы санын бөлуді талдау бұрғылау снарядының үзілу және
колонкалық жинақты қармау үлесіне барлық апаттардың 70,8% - ы келетінін
көрсетеді. Практикалық мақсаттар үшін ұңғыманың тереңдігіне байланысты
үзілістерді жоюға кететін уақыт үлкен қызығушылық тудырады. 2.7-суретте
бұрғылау кезінде авриялар мен асқынулар пайда болды.
Ұңғыма қабырғаларының тұтастығы
Ұңғыма қабырғаларының тұтастығы (тұрақтылығы) келесі факторларға
байланысты:
- Геологиялық:
- тимеген массивтегі жыныстардың кернеулі жай-күйі;
-тау жыныстарының құрылысы, құрылымдық байланыстары және
литофациалдық ерекшеліктері;

67

-тау жыныстарының кеуектілігі, өткізгіштігі, ылғалдылығы, беріктік
және пластикалық сипаттамаларын қоса алғанда, физикалық-механикалық
қасиеттері;
-флюидтің құрамы (қаттық су, газ, мұнай);

2.7-сурет - Бұрғылау кезіндегі апаттар мен асқынулар
Ұңғыма қабырғаларының тұрақтылығына әсер ететін факторлар.
*Жыныстардың жату сипаты мен жағдайлары (қатпарлану бұрышы,
ақаулық дәрежесі, әртектілік, жарықшақтық, қатпарлану, бітелу дәрежесі);
*Басқа геологиялық факторлардың болуы (тектоникалық күштер;
бұзылулар; шығарындылар мен тау соққыларына әкелетін өте жоғары қабат
қысымдары).
Техникалық-технологиялық:
*Жуу сұйықтығының параметрлері және оның тау жыныстарына
қатысты физика-химиялық белсенділігі, оның ішінде: ұңғыма қабырғасына
қарсы қысым байланысты тығыздық;
*Тұтқырлық және су беру, оған байланысты гидравликалық сыну және
ұстап қалу күші;
* Сүзу;
* Қыртыс түзілу;
* Жыныстардың ісінуі және ылғалдануы;
* Жуу сұйықтығының қасиеттерін реттеу қарқыны мен сапасы;
*Жуу
сұйықтықтарының айналым жылдамдығы
және тау
жыныстарының эрозиялық бұзылу процесін жеделдететін қарқынды ұзақ жуу
саны;
*Гидродинамикалық
және
температуралық
режимдер
(гидродинамикалық қысым тербелістерінің амплитудасы мен жиілігі және
ұңғыма қабырғаларындағы температураның өзгеруі);
*Түсіру-көтеру операциялары мен бұрғылау кезінде бұрғылау
снарядының кескіш және қисық бөліктерінің механикалық әсер етуі;

68

* Оқпан қазу;
* Бұрғылау әдістері;
* Құралдың орналасуы;
*Түсіру-көтеру операциялары кезінде поршеньдеу әсері тәуелді
болатын тау жынысын бұзатын құралдың түрі;
* Бұрғыланатын массивке қатысты оқпанның орналасуы;
* Бұрғылау ұзақтығы (жыныстардың бекітілмеген күйде болу уақыты).
Ұйымдастыру:
* Техникалық жабдықталу;
* Бұрғылау мәдениеті;
*Бұрғылау шебері мен бригадасының инженерлік-техникалық
дайындығы;
*Алдын алу шараларын дұрыс таңдау және басталған асқынуларды
жою тәсілі;
* Ұңғыманы бұрғылаудың технологиялық процесін бақылау жағдайы;
* Климаттық жағдайлар.
Бұрғылау ұңғымасы қабырғаларының тұрақтылығын анықтайтын
факторлардың бүкіл жиынтығының бір уақытта әсер етуі екіталай. Әрбір
нақты жағдайда магистральдың тұрақтылығын жоғалтумен күресудің ең
дұрыс шаралары мен нысандарын анықтау үшін осы факторлардың әсер ету
түрін, санын және маңыздылығын анықтау қажет.
Апаттарды жою тəсілдері
Апаттарды жою жөніндегі ұсынымдар
Апаттарды жою жөніндегі жалпы ұсынымдар қарапайымнан күрделіге
дейінгі қағидат бойынша баяндалған. Әрбір нақты жағдайда:
* апаттың схемасын, оның себебін, мүмкін болатын асқынуларды
мұқият түсіну;
* осы деректер негізінде апатты жоюдың егжей-тегжейлі жоспарын
жасау;
* апаттық жұмыстар кезінде олардың барысын жүйелі түрде бақылау,
қажет болған жағдайда уақытылы түзетулер енгізу қажет.
Апаттарды жою жөніндегі жұмыстар көп еңбекті қажет етеді.
Апаттарды жою кезінде жіберілген қателер жаңа, неғұрлым күрделі
апаттардың туындауына әкелетінін, бұл жұмыс уақытының ысырабы мен
өнімсіз шығындарына әкелетінін есте ұстаған жөн.
Апаттарды тексеру
Апатты тексеру кезінде апатқа әкеп соққан себептер, апатқа кінәлілер
анықталады, осы апатты жою және кейіннен осындай апаттардың алдын алу
жөніндегі іс-шаралар белгіленеді. Күрделі апатты жоюға жоспар жасалады,
онда: апатты жою жөніндегі іс-шаралар; жұмыстарды жүргізу мерзімдері,
жазатайым оқиғалар мен асқынуларды болдырмауға арналған іс-шаралар;
апатты жою жөніндегі жұмыс жоспарын орындауға жауапты қызметкер
көзделеді.
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Авария жөніндегі материалдарды жүйелі түрде қорытындылау, талдау
және олардың негізінде нақты жағдайларда апаттардың алдын алу жөніндегі
іс-шараларды әзірлеу ұсынылады.
Апаттарды жою
Бұрғылау кезіндегі апаттарды бұрғылау құралының қалыпты жайкүйінің бұзылуынан туындаған ұңғыманы тереңдетудің күтпеген тоқтауы
ретінде қарастыруға болады (үзілген жерлер, ұңғымаға құралдың құлауы,
тәждің күйіп қалуы және т.б.). Бұрғылау кезіндегі асқынулар, әдетте,
ұңғыманың күйінің өзгеруімен байланысты (қабырғалардың құлауы, тау
жыныстарының көтерілуі, құралдың тартылуы, ұңғымада ойықтардың пайда
болуы және т.б.) [35].
Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1.Апаттардың барлық түрлерінің санаттарын атаңыз?
2.Апаттарды жіктеу, есепке алу және тексеру
3.Апаттардың пайда болуына әсер ететін факторлар
4.Апаттарды тергеу қалай жүргізіледі?
5.Апаттарды жою дегеніміз не?
Бақылау-өлшеу материалдары
№ 1 Практикалық тапсырма
Тапсырма:
1.Төменде сипатталған тақырыптарды зерттеу.
2. Сұрақтарға жазбаша жауап беру.
Қысқаша теориялық мәліметтер
1.Бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезіндегі апаттар: күрделі және
ағымдағы жөндеу.
Жоғарыда айтылғандай, апаттардың негізгі себептері: жабдықтың
бұзылуы, технологиялық процестердің бұзылуы,м еталдың коррозиясы және
т. б.
Жалпы ережелер:
- ұңғыма оқпанын бұрғылау процесіне байланысты
-жерасты жабдығының істен шығуына байланысты (аспапты ұстап
қалу, аспапты үзу)
Салдары:
1. Жабдықтың істен шығуы.
2. Технологиялық процестің бұзылуы.
3. Жұмыс уақытын жоғалту.
4. Қоршаған ортаның ластануы (аз).
Мұнай-газ өндіру және геологиялық барлау жұмыстары объектілерінде
117 авария тіркелген (11-мұнай өндіру, 93-газ өндіру, 13-геологиялық
барлау).
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1.1 ҰКЖ-дегі апат туралы түсінік
Ұңғымаларды күрделі жөндеу - күрделі технологиялық процесс. Оны
жүзеге асыру үшін көптеген жабдықтар, құралдар мен материалдар
қолданылады.
Ұңғымадағы жабдық. Ол көрінбейтін адамдар жағдайында жұмыс
істейді. Оның жағдайын тек құрылғылардың көрсеткіштері бойынша бағалау
керек. Бұл жабдықты, құрал-саймандар мен аспаптарды пайдалануға және
күтуге, сондай-ақ Ұңғымаларды күрделі жөндеу технологиясы бойынша
нұсқамаларды қатаң сақтауға көп көңіл бөлуді талап етеді.
Күрделі жөндеудегі апат деп әр түрлі технологиялардың
технологиялық процесінің бұзылуын, ұңғымада құбыр бағанының
элементтерін, сондай-ақ оларды алу үшін арнайы жұмыстар қажет болатын
әртүрлі заттар мен құралдарды қалдыру арқылы бұзылуды түсіну керек.
Тән бұзылулар: сорғы - компрессорлық құбырлардың денесінде немесе
түйінінде сынулар, кенжарлық қозғалтқыштардың, қашаулардың, қосалқы
және аулау құралдарының сынуы.
Көбінесе сорғы-компрессорлық құбырлар күтпеген жерден құдыққа
түсіп кетеді.
Апаттар негізінен технологиялық процесті орындаушылардың немесе
құралдарды, жабдықтар мен механизмдерді өндірушілердің жұмысындағы
ақаулардың салдарынан туындайды.
1.2 Бұрғылау қашаулары бар апаттар
Қашаудың түріне байланысты апаттардың келесі түрлері бөлінеді.
1. Шар тәрізді қашаулармен апаттар-қашауларды бұрау және олардың
сынуы. Бұрау қашауды бекіту немесе түсіру ережелерін бұзу нәтижесінде,
сондай-ақ аудармашыларды сәйкес келмейтін бұрамасы бар қашауға
қолданған кезде (аудармашылар механикалық шеберханаларда бұранданы
калибрлермен тиісті тексерусіз және МЕМСТ-қа сәйкес емес) орын алады.
Биттердің бұзылу себептері:
- ұнғыда шамадан тыс әсер ету;
- рұқсат етілгеннен асатын жүктемелермен бұрғылау;
- қашаумен союға немесе кемерге соққы беру;
- разбуривание жыныстарының долотами келмейді, оларды бекініс;
- тіректердің төмен беріктігі;
- дәнекерленген жіктердің әлсіз беріктігі;
- қашауларды сыналау;
- бұранда кесу ақаулары;
- қашау табандарының иық тіректерінің аудармашының ұшына еркін
жанасуы;
- металл бойынша қашаулармен жұмыс;
- іске қосылған қашауды көтерер алдында ұңғыманы ұзақ жуу.
Қашаулармен болған апаттардың нәтижесінде ұңғымада қашау
шаршалары жиі қалады. Бұл, негізінен, тіректердің едәуір тозуына, олардың
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жұмыс мерзімінің жеткіліксіздігіне, тіпті кескіштердің дизайнында және
ұңғымадағы жұмыс режимдерінде қарастырылған шектерде де байланысты.
2. Алмас қашаулары бар апаттар - түсіру-көтеру операциялары мен
бұрғылау кезінде қашаулардың сыналануы, қашауларды бұрау. Алмаз
кескіштерінің кептеліп қалу себептері:
- Қашаудың ұңғыма оқпанының тарылу аймағында және оның кенжар
маңы аймағында жылдамдықты шектемей Қашауды түсіру нәтижесінде,
әсіресе ұңғыма оқпанының отырғызылмаған бөлігінде күрт отырғызылуы;
-Алмаз кескіші бар бұрғылау бағанасын көтермес бұрын жуу
сұйықтығының айналымын мерзімінен бұрын тоқтату (көбінесе құрылыс
кезінде);
-Ұңғыманы қашау арқылы жеткіліксіз жуу (бұрғылау бағанасының
герметикалық емес учаскелері арқылы жуу сұйықтығының ағуы және
турбобур ниппелі), сондай-ақ жуу сұйықтығының сорғылармен аз берілуі
салдарынан;
-Қашау, ауырлатылған бұрғылау құбырлары мен кенжарлық
қозғалтқыш өлшемдерінің ара қатынасы сәйкес келмеген кезде ұңғыманы
бұрғылау;
-Қашауларды бөгде заттармен (металл, жыныс кесектері) сыналау.
Салыстырмалы түрде жиі секторлардың үлкен калибрлеу бетінің болуына
байланысты сатылы биттердің кептелу жағдайлары байқалады, бұл
ұңғыманың қабырғаларымен үлкен байланысқа қол жеткізеді.
Алмаз кесектерін қолдана отырып Ұңғымаларды бұрғылау кезінде
Гауһар олардың жеткіліксіз бекітілуінің нәтижесінде, сондай-ақ қашаудың
денесінің тозуына байланысты түсіп кетуі мүмкін. Құлаған гауһарлар
кескіштегі басқа гауһарларды қиратады, бұл барлық кесектерді жарамсыз
етуі мүмкін.
Кескіш типтегі кесектерді қолдану сфералық кесектермен
салыстырғанда апаттардың аздығымен бірге жүреді. Апаттар дерлік
оқшауланған, бірақ әлі де орын алады.
3.Кесу түріндегі қашаулары бар апаттар (лоб тәрізді қашаулар) –
қашауды бұрау, қашау қалақтарының сынуы, корпустың сынуы.
Бұл биттер сфералық себептермен бұралады.
Қалақтар олардың корпусқа тығыз қосылмауы нәтижесінде немесе
оның кенжардағы жұмыс режиміне сәйкес келмеуінен туындаған қашаудың
сыналануы салдарынан бұзылады.
Биттер корпусының сынуы жоғарыда қарастырылған шар тәрізді
себептерге ие.
1.3. Апаттарды жою әдістері
Апатты жоюға кіріспес бұрын, оны аулау жұмыстары техникасының
қазіргі жай-күйі мен апатты жою тәжірибесінің негізінде мұқият талдау
қажет. Сәйкес келмейтін балық аулау құралын қолдану апаттың күрделенуіне
және көбінесе ұңғыманы жоюға әкелуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн.
Апатты жою жөніндегі жұмыстарды бұрғылау шебері күрделі жұмыстар
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жөніндегі аға инженердің (шебердің) немесе кәсіпорынның бас (аға)
инженерінің басшылығымен жүргізеді.
Аулау жұмыстарын жүргізер алдында тәл арқанының және Түсірукөтеру жабдығының жай-күйін, сондай-ақ ілгектің жұтқыншағына вертлюг
штропының бекітілуін тексереді. Бұрғылау бағанасының барлық құлыптық
қосылыстары және аулау құралының бөліктерінің қосылыстары машиналық
немесе автоматты кілттермен бекітіледі.
Роторлы бұрғылау кезінде қашаулармен апаттардың белгілері біркелкі
емес айналу, бұрғылау бағанының тік тербелісі болып табылады. Сондай-ақ
үңгілеуді тоқтату, электрмен бұрғылау кезінде - амперметр көрсеткіштерінің
төмендеуі және үңгілеудің болмауы, ал турбиналық бұрғылау кезіндетурбобурдың тоқтауы, сондай-ақ үңгілеудің болмауы. Апаттарды жою
әдістерін таңдау нақты жағдайларға және бұзатын құралдардың болуына
байланысты.
Корпуссыз қашауларды шүмекпен алуға үзілді-кесілді тыйым
салынады. Бұл биттің бөлінуіне немесе оны ұнғы үстінде қалдыруға әкеледі,
өйткені шүмек дәнекерленген тігістерге өте нашар бекітілген.
Кесектердің шарлары мен табандары, сондай-ақ ұңғымада қалған
пышақтардың пышақтары Гидромеханикалық немесе магниттік фрезермен
паукпен шығарылады. Магнитті фрезермен оның үстіне орнатылған металл
ұстағышпен бірге жұмыс істеген жөн.
Жұмсақ тау жыныстарындағы үлкен диаметрлі кесектердің табандарын
алу үшін олар көбінесе екінші магистралды кесіп тастайды (бұралмалы
турбобур, содан кейін табандары шарлармен шыңы тәрізді кескішпен
соқтығысады) және оны цементтейді. Ол үшін қалған қашаудың орнынан 810 м жоғары Кемер жасалады және оның кенжары ескі кенжардан 15-20 м
төмен болатындай етіп жаңа оқпан кесіледі.
1.4. Апаттардың алдын алу
1.4.1. Шарошты қашаулармен апаттардың алдын алу
1.Бұрғылауды бастамас бұрын тиісті шегендеу колоннасына
бұрғылауға паспорттары мен жиынтық ведомосі бар базада тексерілген және
өлшенген қашаулардың үлгі мөлшерлері жиынтығы әкелінеді.
2.Қашауларды үйіп тасымалдауға және сақтауға, сондай-ақ оларды
металл заттарға тастауға тыйым салынады.
3.Қашауды бұрғылау бағанасына қосар алдында бұрғылаушы тексеруге
міндетті:
- қашаудың түрі мен мөлшерінің бұрғыланатын жыныстарға (ГТН)
сәйкестігі (2.1-кесте); бұранда тазалығы;
- гидромонитор қашауларында саптамалардың болуы, оларды бекіту
және тығыздау сенімділігі;
- сыртқы ақаулардың болмауы және жуу арналарының тазалығы.
4. Қашауды тексергеннен кейін қажет:
а) Бұранданы мұқият тазалау және маймен майлау;
б)Бұрғылау журналына қашаудың таңбасын толық тексеру және жазу;
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в)Қашау қосылатын аудармашының бұрандасының жай-күйіне көз
жеткізу.
2.1-кесте - Қашаудың өлшемдері
Қашаудың диаметрі, d мм

46-76

93 - 349,3

374,6-444,5

469,9 - 508

Шаблонның ішкі диаметрі,
мм

D + 0,6

D + 0,8

D+ 1,6

D + 2,6

5.Кескішті оны корпустан ұстап тұратын арнайы құрылғының (қоңырау
тақтасы) көмегімен бекіту керек.
6. Ұңғыма оқпанын пысықтау керек:
а)бұрғылау колоннасының тартылу және қону аралықтарында;
б)алдыңғы қашаумен бұрғылау аралықтарында, бірақ жетекші
құбырдың ұзындығынан кем емес.
7.Ұңғыманың оқпанын бұрғылау колоннасын 2 м/мин аспайтын
жылдамдықпен бірқалыпты беру және қашауға 20-30 кН және одан аз
жүктеме кезінде өңдеу керек.
8. Кескішті кенжарға жібергеннен кейін оның тірегін ораңыз. Зерттеу
20-30 кН жүктеме кезінде 15-30 минут ішінде, төменгі қозғалтқыштармен
роторлы және төмен айналымды бұрғылау кезінде және жоғары айналымды
турбиналық бұрғылау кезінде 3-5 минут ішінде жүргізілуі керек.
9.Қашауды өңдегеннен кейін жүктемені талап етілетін режимдіктехнологиялық картамен немесе ГТН-ге дейін біртіндеп арттыру қажет.
10. Роторлық бұрғылау процесінде шарошек тіректерінің сыналуының
негізгі белгісі-ротордағы айналу моментінің артуы, ал оның қару-жарағының
іске қосылуы-бұрғылаудың механикалық жылдамдығының төмендеуі.
11. Бұрғылаушы жұмысты тоқтатуға және қашауды көтеруге кірісуге
міндетті: қалақты бұрғылау кезінде және шығырдың электр жетегінің момент
өлшегішімен немесе амперметрімен белгіленген ротордағы айналу
моментінің күрт жоғарылауы жағдайында механикалық бұрғылау
жылдамдығы бастапқы 2,2,5 есе біртіндеп төмендеген жағдайда қайрау-кесу
түріндегі қашаудың барлық түрлерімен бұрғылау кезінде.
12. Момент өлшегіштің немесе амперметрдің көмегімен қашаудың
жай-күйін бақылау кезінде бұрғылаушы:
12.1. Бұрғылау бағанының бос айналуы кезінде моменттің мәнін
анықтаңыз - манометрдің немесе амперметрдің көрсеткі шартты нөлден
ауытқып, белгілі бір позицияға жақын екі бағытта да біртіндеп ауытқуы
керек.
12.2. Айналу басында режимдік-технологиялық картамен көзделген
осьтік жүктемемен бұрғылау кезінде ротордағы айналу моментінің шамасын
анықтау-қалыпты бұрғылау кезінде манометрдің жебесі белгілі бір қалыпта
тоқтап, одан шкаланың 2-3 бөлігіне жоғары және төмен тербелуі тиіс.
12.3. Қашаудың барлық рейсі процесінде манометр көрсеткіштерін
бақылау.
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12.4. Шарошка тіректерінің сыналануына тән белгілер пайда болған
кезде (манометрдің жебесі - шәкілдің 20-30 және одан да көп бөліктеріне
ырғақты ауытқи бастайды), қашаудың сыналғанына көз жеткізу үшін 5 минут
ішінде бағыттаманың тербеліс жиілігін анықтау қажет.
12.5.Тербеліс жиілігі 16-20 кезінде 1 минутта бұрғылау бағанасын
беруді тоқтатып, ілгекте оның толық салмағын таңдағанға дейін бұрғылауды
жалғастырыңыз және манометр жебесінің тербеліс амплитудасының өзгеру
сипатын анықтаңыз.
13. Роторлық әдіспен бұрғылауды тоқтатып, қашауды көтеру керек.
14. Қатты және мықты жыныстардағы турбиналық бұрғылау кезінде
қашауды көтеру сәтін нақты ауданда қашауларды өңдеу деректері бойынша
кәсіпорынның технологиялық қызметі белгілейтін қашауды көтеру уақытын
ескере отырып, қашауға үңгілеудің механикалық жылдамдығын 30-50% - ға
азайту бойынша айқындаған жөн.
15.Ұңғыманың кенжарын әрбір 10-15 түсіру-көтеру арқылы орта және
қатты жыныстарда қашаудың үстіне орнатылатын металл ұстағыштардың
көмегімен металдан тазарту қажет.
16. Қашау кондуктор табанына немесе аралық бағанаға жақындаған
кезде қашаудың табанның сынуын болдырмау үшін бұрғылау бағанасының
көтерілу жылдамдығын азайту керек.
17. Қисықтығы бар оқпанның тарылу аймақтары бар ұңғымалардағы
қашаудың бұралуын болдырмау үшін турбобур білігінің немесе электр
бұрғысының солға реактивті айналуының пайда болуын болдырмау үшін
бағанның түсу жылдамдығын төмендету қажет.
18. Қатты және қатты жыныстарда, сондай-ақ орташа қатты абразивті
жыныстарда бұрғылау қашаудың үстіне орнатылған калибраторлармен
жүргізілуі керек.
1.4.2 Алмас қашаулары бар апаттардың алдын алу
Ұңғымаларды алмас қашауларымен бұрғылау кезінде мұнай және газ
кважиндерін алмас бұрғылау құралдарымен бұрғылау жөніндегі
нұсқаулықтың талаптарын сақтау қажет. Бұл ретте олардың сақталмауы
апаттар туғызатын жұмыстарды жүргізуге ерекше назар аудару керек.
Жердегі бұрғылау жабдығы, бұрғылау бағанасы және құрал ұзақ және
апатсыз жұмыс істеу үшін дайындалуы қажет. Оны тексеріп, қосалқы
бөлшектермен қамтамасыз етіңіз.
Бұрғылау қондырғысы жабдықталуы керек:
АКБ - ЗМ кілттерімен;
Роторға салынған сыналармен;
Қашауды беруді реттеуішпен;
20 ПА дейінгі қысымда жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бұрғылау
бағанасымен;
6 ПА қысым айырмашылығы кезінде 300 сағатқа дейін жұмыс ресурсы
бар турбобуралар;
Ұңғымаға бөгде заттардың түсуін болдырмауға арналған құрылғы.
75

Ұңғыма оқпаны мен кенжары тиісті түрде дайындалуы тиіс, яғни
кенжар металдан тазартылып, оқпанда тарылу аймақтары жойылуы тиіс.
Бұрғылау колоннасының түбін құрастыру СБҚ салмағының бір
бөлігімен қашауға жүктемені беруді, бұрғылау ерітіндісінің бұралу аймағын
болдырмауды, қашаудың үстіне калибраторды немесе эксцентрлік
аудармашыны орнату жолымен ұңғыманың цилиндрлік оқпанын құруды;
бұрғылау колоннасындағы көлденең тербелістерді сөндіруді, сондай-ақ
бұрғылау колоннасының ықтимал сыналануын тез жою үшін ястарды немесе
қауіпсіз аудармашыны орнатуды қамтамасыз етуі тиіс.
Алмаз қашауларын, әсіресе тарылу, опырылу аймақтарында, ықтимал
тартылу және қону орындарында, жасырын және Шеген бағаналарға
жақындаған кезде каверна аймағында, сондай-ақ кенжар маңы аймағында
баяу түсіру керек.
Соңғы 10-15 м бұрғылау бағанының түбіне түсуі қашаудың
айналуымен және бұрғылау ерітіндісінің айналуымен жүргізілуі керек.
Алмазды қашауларды пайдалану кезінде: алмазды қашауларды
дайындалмаған ұңғымаға түсіруге; шегендеу бағанасында алмазды қашауы
бар бұрғылау бағанасын айналдыруға; алмазды қашаулармен ұңғыма
оқпанын мықты және абразивтік жыныстардан құралған аралықтарда
өңдеуге; кенжарды металдан тиісті тазартпай бұрғылауды бастауға; қатты
абразивтік жыныстардағы қашаудың үстіне орнатылған калибраторларсыз
бұрғылауға тыйым салынады.
1.5. Басқа да апаттар
1.5.1 ГМСК кезінде ағынның тұтануы:
1. Хабарлау схемасына сәйкес асқыну туралы хабарлау.
2.Адамдарды қауіпті аймақтан шығару, дәрігерге дейінгі бал көрсету.
Зардап шеккендерге көмек көрсету.
3. Өрт сөндіру командасы келгенге дейін өрттің таралуына жол бермеу
бойынша өрт сөндіру құралдарын пайдалану қажет.
4. Мүмкіндігінше қауіпті аймақтан арнайы техника мен жабдықты
шығару.
5. Одан әрі жұмыстар арнайы жоспар бойынша жүргізіледі.
1.5.2 Электр қуатын өшіру:
1.Электр энергиясы ажыратылған кезде бұрғылаушы электрикті
бұрғылау шеберіне оның ажыратылғаны туралы хабарлау үшін және
радиостанцияны аккумуляторға қосу үшін жібереді.
2.Қысқы жағдайларда бұрғылаушы жұмысшы манифольдты, шлам
сорғыларын, су желілерін сұйықтықтан босату жөнінде шаралар қабылдайды,
ол үшін коммуникацияларда қалған ауамен жұмысшы манифольдты үрлейді.
Барлық крандар мен бітеуіштерді ашуға бұрғылаушылар бар. Оларға
сорғыштардан ерітіндіні ағызу, балшық түтігін ажырату және қалған
сұйықтықты төгу тапсырмасын береді.
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3. Бұрғылау шебері болмаған кезде рация бойынша бұрғылаушы учаске
бастығына электр энергиясының ажыратылғаны және қабылданған шаралар
туралы хабарлайды.
4.Учаске бастығы кәсіпшіліктің энергия қызметіне ажыратылғаны
туралы дереу хабарлайды. Электр энергиясын беруді қамтамасыз ету үшін
шұғыл шаралар қабылдау қажетті.
5. Учаске бастығы электр қуат ажырату туралы ақпарат береді.
6.Электрондық поштаны бергеннен кейін бұрғылаушы бұрғылау
құралын жүргізу және ұстап алуға жол бермеу бойынша шаралар
қабылдайды.
1.4.3 Екі бұрғылау сорғысының істен шығуы:
1. Бұрғылаушы құралды кенжардан қауіпсіз аймаққа көтереді (немесе
сол бағандағы орналасуды көтереді). Қыста манифольдты үрлейді. Вахтаға
балшық шлангісін ажырату, жуу сұйықтығының қалдықтарын төгу,
манифольдты желідегі барлық крандар мен бітеуіштерді ашу, сорғыларды
бөлшектеу, жуу сұйықтығын шлам сорғыларынан түсіру тапсырмасын
береді.
2. Сорғыларды жөндеу слесарьдың басшылығымен жүргізіледі.
3.Бұрғылаушы бұрғылау құралын квадраттың (бір білтенің)
ұзындығына 3 минуттан аспай жүргізеді және учаске бастығы арқылы ОА320 объектісіне шақырады.
4.Бұрғылау сорғыларын жөндеу мүмкін болмаған жағдайда
бұрғылаушы (бұрғылау шебері) өз күшімен учаске бастығы мен басшыға
хабардар етеді
1.5.4. Жуу сұйықтығын айдау блогының бір шлам сорғысының істен
шығуы
1. Бұрғылаушы ШН жұмысына жауапты бұрғылаушының көмекшісіне
екінші ШН жұмысына ауысуға нұсқау береді. Ақаулықты жою үшін
слесарьларға немесе бұрғылаушының екінші көмекшісіне көмек береді.
2.Ақаулықты жою мүмкін болмаған жағдайда бұрғылаушының
көмекшісі немесе слесарь бұрғылаушыны, шеберді немесе учаске бастығын
хабардар етеді.
1.5.5.Жуу сұйықтығын айдау блогының екі шлам сорғысының істен
шығуы
1.Бұрғылаушы құралды кенжардан қауіпсіз аймаққа көтереді. Қыста
манифольдты үрлейді. Вахтаға балшық шлангісін ажыратуға, жуу
сұйықтығының қалдықтарын төгуге, манифольдтағы барлық крандар мен
бітеуіштерді ашуға, жуу сұйықтығын бұрғылау сорғылары мен ШНЖ-дан
ағызуға тапсырма береді. Бұрғылау құралын 3 минуттан аспайтын аралықпен
жүргізеді.
2. Вахта ШН ақаулықтарын жоюға кіріседі. Жұмыстарды слесарь
басқарады.
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3. Слесарь немесе пом. ШН жұмысына жауапты бұрғылаушы
жүргізілген жұмыстың нәтижелері туралы бұрғылаушыны, бұрғылау
шеберін, учаске бастығын хабардар етеді.
1.5.6. Компрессордың істен шығуы
1.Бұрғылаушы бұрғылау құралын бір-екі шамның ұзындығына
көтереді, 3 минуттан аспайтын аралықпен бұрғылау орналасуын жүргізеді.
Слесарьды (немесе көтергіш машинисін) компрессордың істен шығу
себептерін анықтауға жібереді.
2.Бұрғылаушы жұмыс манифольдын, бұрғылау сорғыларын, ШН
манифольдтарын, су желілерін сұйықтықтан босату жөнінде шаралар
қабылдайды. Ол үшін коммуникацияларда қалған ауаны жұмысшы
манифольд үрлейді. Бұрғылаушының көмекшілерін желідегі барлық крандар
мен бітеуіштерді ашуға жібереді. Оларға ШН сорғыларынан жуу
сұйықтығын төгуге, балшық түтігін ажыратуға тапсырма береді. Слесарь мен
электрикті жібереді (немесе пом. компрессорлардың істен шығу себептерін
анықтау үшін.
3. Егер ақаулықтың себебін жою мүмкін болмаса және оны өз бетінше
жою мүмкін болмаса слесарь немесе бұрғылаушының көмекшісі
бұрғылаушыға, бұрғылау шеберіне, учаске бастығына хабарлайды және
қызмет объектісіне шақырады.
Бұрғылаушы компрессорды іске қосу мүмкін болмаған жағдайда
бұрғылау құралын кенжарға түсіреді және бұрғылаушының көмекшілеріне:
коммуникацияларды қатырмау бойынша шаралар қабылдауға нұсқау береді.
1.5.7. Қазанды апаттық тоқтату
1. Апаттық жағдайларда қазандық операторы қазанды дереу тоқтатуға
және бұл туралы бұрғылаушы мен бұрғылау шеберіне хабарлауға міндетті.
2. Бұрғылаушы бұрғылаудың барлық коммуникацияларын қатырмау
үшін шаралар қолданады. Сол үшін бұрғылауды тоқтату керек.
1.5.8. Салмақ индикаторының істен шығуы
1.Көрсететін құрылғы жұмыс істемейді немесе верньер жұмыс
істемейді.
Электрик немесе бұрғылаушының көмекшісі арқылы бұрғылаушы
бұрғылау шеберіне, учаске бастығына хабарлайды және БӨА бойынша
маманды шақырады және жазу аспабын бағдарлай отырып, бұрғылау
аспабын тарқатады (немесе көтереді).
2. Толық жұмыс істемейді.
Электрик немесе бұрғылаушының көмекшісі арқылы бұрғылаушы
бұрғылау шеберіне, учаске бастығына дереу хабарлайды және БӨА маманын
шақырады. Бұрғылаушы бұрғылау бағанасын ұстап қалудың алдын алу
бойынша шаралар қабылдайды. Мүмкіндігінше (ұңғыманың таяз тереңдігі,
зениттік бұрыш 20 градустан төмен, жұмыс істейтін және жұмыс істейтін
ротор) бұрғылаушы бұрғылауды ұңғыманы жуып, әр 3 минут сайын 6-8
айналымға айналдырады. Күрт қалпына келтіру жағдайында ол бұрылысты
тоқтатады, құралдың салмағының 1/3 бөлігіне арналған жинақты түсіреді
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және ұңғыманың түбінен 100 м жоғары тепе-теңдік негізінде мұнай ваннасын
қояды.
3.Одан әрі жұмыстар бұрғылау шеберінің немесе күрделі жұмыстар
шеберінің басшылығымен жүргізіледі.
1.6. Бұрғылау және ҰКЖ-де ПЛВА жасау кезіндегі негізгі міндеттер.
1.6.1 Міндеттерді бөлу
Бас инженер - бас директордың 1-ші орынбасары апаттарды жою
жөніндегі жұмыстардың жауапты басшысы (штаб бастығы) болып табылады.
Апаттарды жою жөніндегі жұмыстар басшысының әрекетіне араласуға
үзілді-кесілді тыйым салынады.
Апаттарды жою, адамдарды құтқару және апатты жою жөніндегі
жұмыстардың басшысы келгенге дейін бұрғылау шебері басшылық етеді.
1.6.2. Бұрғылаушының міндеттері
Апат туралы шеберге хабарлайды. Жұмыс орнына келгенге дейін
шебер жоспардың жедел бөліміне сәйкес апатты жою және адамдарды
құтқару бойынша шаралар қабылдайды. Шебер келгеннен кейін оған
объектідегі істің жағдайы туралы хабарлайды және оның өкімдерін
орындайды
16.3. Бұрғылау шеберінің міндеттері
Бұрғылау шебері хабарлау схемасына сәйкес авария туралы және
апаттық ұңғыма бойынша жедел мәліметтер туралы дереу хабарлауға
міндетті. Объектіге жұмыстардың жауапты басшысы келгеннен кейін оның
қарамағына түседі.
16.4.Апатты жою жөніндегі жұмыстар басшысының міндеттері
Бас инженер - бас директордың 1-ші орынбасары апатты жою
жөніндегі жұмыстардың жауапты басшысы (штаб бастығы) бола отырып,
штабта тұрақты тұрады және апатты жоюға қатысатын барлық адамдар мен
ұйымдардың жұмысын басқарады. Жұмыстың жауапты орындаушысымен
бірге жағдайды анықтап, апатты жою жоспарын жасау керек. Жедел
жоспарға жұмыстардың басшысы мен жауапты орындаушысы қол қояды.
Жедел жоспарды әзірлеудің алдында апатты жоюға қатысушылардың
барлығы үшін орындалуы міндетті аралық тапсырмалар беруге құқығы бар.
Жұмыстардың жауапты басшысы апаттық жұмыстардың барысы
туралы ақпаратты қабылдайды, Жедел жоспарға сәйкес жекелеген адамдарды
тағайындайды және олардың іс-қимылдарын тексереді.
1.6.5. Апатты жою жөніндегі жұмыстарды жауапты орындаушының
міндеттері
1. Әдетте, апат болған жерде болу керек
2.Бекітілген ПЛВА жоспарларына сәйкес жұмыстардың қауіпсіз
жүргізілуін қамтамасыз ету.
3. Механизмдер мен басқа да техникалық құралдарға қызмет көрсететін
персоналмен жедел топтардың іс-қимылын үйлестіруді және келісуді
қамтамасыз етеді.
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4.Жағдайға байланысты апатты жою жоспарында көзделмеген
шешімдер қабылдай алады.
5.Жұмыстардың орындалу барысы туралы жұмыстардың жауапты
басшысын жүйелі түрде хабардар ету.
1.7. Апаттарды жою
Апатты тексеру актісі, апатты тексеру туралы бұйрық жасалады,
олардың негізінде апатты жою жөніндегі іс-шаралар айқындалады. Ісшараларда ұйымдастырушылық, техникалық және материалдық іс-әрекеттер
егжей-тегжейлі сипатталады, апаттардың салдарын жою мерзімдері
белгіленеді
Бақылау сұрақтары:
1. Апаттың қандай тәсілдермен алдын-алуға болады?
2. Апаттарды жою әдістері
3. Бұрғылау шеберінің міндеттері
4.Апатты жою жөніндегі жұмыстардың жауапты орындаушының
міндеттері
5. Апатты жою кезінде қандай рәсімдерді орындау қажет?
Бақылау тапсырмалар
Өз бетінше орындауға арналған тапсырмалар 2.2-кестеге сәйкес
таңдалады.
2.2-кесте - Нұсқалар бойынша есептерді шешуге арналған бастапқы деректер
Нұсқа
1
2
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№1 есеп
Pпл
Pпл
21,3
21,3

№2 есеп
hст
ρp
42
1072

3

16,2

16,2

207

1330

4

19,8

19,8

114

1210

5

22,4

22,4

32

1332

6

34,1

34,1

44

1050

7

16,0

16,0

50,6

1150

8

16,4

16,4

30

9

17,9

17,9

10

21,2

21,2

Нпг
515

Нпг
208

270
0
180
0
680

901

1370

1020

144
0
110
0
500

115

1090

735

1853

146

1123

190
8

150

850
920

1420
172

№3 есеп
ρp
ρp1
1115
110
0
1117
109
0
1118
110
0
1200
111
2
1201
117
0
1190
110
0
1007
114
0
1200
112
0
1005
100
3

hст1
28
24
61
58
54
67
14
151
19

Есептерді шешуге түсініктемелер
1 есеп. Ұңғымадағы салыстырмалы қысымды анықтаңу. Бастапқы
деректер:
Рпл-қабаттық қысым, МПа;
Н-ұңғыманың тереңдігі, м;
Салыстырмалы қысымның мағынасын түсіндіріу.
2 есеп. Сіңіру горизонты болған кезде ұңғымадағы салыстырмалы
қысымды анықтау. Бастапқы деректер:
РР-бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3;
Нпг - сіңіргіш горизонт табанының жату тереңдігі, м;
hст - бұрғылау ерітіндісінің статикалық деңгейі, М.
3 есеп. Үлкен немесе аз тығыздықтағы ерітіндіге ауысу кезінде
статикалық деңгейдің орнын анықтау. Бастапқы деректер:
Нпг - сіңіргіш горизонт табанының жату тереңдігі, м;
ρp - бұрғылау ерітіндісінің бастапқы тығыздығы, кг/мз;
hст - статистикалық деңгейдің орны басталды, м.
рр1 - ұңғымадағы ауыстыру үшін бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, кг/мз;

Рефератқа арналған тақырыптар тізімі
1. Ұңғымалар құрылысының тау-кен геологиялық жағдайлары. Тау
жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттері.
2. Тау жыныстарының кернеулі күйі. Тау және қойнауқаттық қысым.
Қойнауқаттық қысымның ауытқулары туралы түсінік.
3. Ұңғыманың жылу шарттары. Ұңғыма оқпаны бойынша
температураның таралуын есептеу тәсілдері.
4. Ұңғыманы бұрғылау және бекіту кезінде бұрғылау және тампонаж
ерітінділерін сіңіру.
5. Сіңірудің геологиялық және технологиялық факторлары.
6. Сіңіру белгілері. Сіңіру шарттары.
7. Ұңғымадағы сұйықтықтың статикалық және динамикалық
деңгейлері туралы түсінік. Оларды анықтау әдістері.
8. Сіңіргіш горизонттарды зерттеудің гидродинамикалық және
геофизикалық әдістері.
9. Гидравликалық сынудың физикалық-геологиялық мәні.
10. Ұңғыма оқпанындағы салыстырмалы қысымды бағалау.
11. Сіңірулердің алдын алу тәсілдері.
12. Аэрацияланған ерітінділермен шаю арқылы Ұңғымаларды
бұрғылау.
13. Сіңіргіш горизонттарды кольматациялау.
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14. Сіңіргіш горизонттардың қарқындылығын төмендету және оларды
толық оқшаулау үшін инертті толтырғыштарды пайдалану.
15. Толтырғыштарды сіңіру аймағына жеткізу әдістері.
16. Сіңіру аймағын оқшаулауға арналған тампонаждық қоспалар мен
пасталар. Олардың қасиеттері және оларға қойылатын талаптар.
17. Тампонаждық қоспаларды сіңіру аймағына жеткізу тәсілдері.
18. Оқшаулау
көпірлерін
орнату.
Көпірді
орнату
схемасы.
Материалдардың шығынын, күтілетін қысымды, көпірді орнатуға кететін
уақытты, сатылатын сұйықтықтың мөлшерін, тампонаж материалын
таңдауды есептеу.
19. Көпірді орнату бойынша жұмыс жоспары.
20. Қарқындылығы жоғары сіңіру аймақтарын жою үшін қабаттасатын
құрылғыларды пайдалану.
21. Сіңіргіш горизонтты жабу үшін корпусты түсіру.
22. Ұңғыма қабырғасының тұрақтылығының бұзылуымен байланысты
асқынулар. Жауын-шашын, құлау, құлау.
23. Каверна. Ұңғыманы салу және бекіту процесіне теріс әсер.
24. Науа қазбалары (науалар). Білім беру шарттары. Олардың ұңғыманы
салу және бекіту процесіне теріс әсері. Науа қазбаларының алдын алу және
жою әдістері.
25. Көпжылдық қатып қалған жыныстар (ММП) жағдайындағы
құрылыс ерекшеліктері.
26. Мұнай және калий тұздарын кешенді игеру жағдайында
ұңғымаларды салу ерекшеліктері.
27. Апат туралы түсінік. Апаттардың жіктелуі. Апаттардың пайда
болуына әсер ететін факторлар.
28. Бұрғылау бағанасы мен оның элементтері бар апаттар. Сынулар мен
рұқсаттардың түрлері.
29. Бұрғылау бағанының құлауы. Құлау себептері.
30. Бұрғылау бағанасы бар апаттардың алдын алу бойынша іс-шаралар.
31. Ұңғыманы бекіту кезіндегі апаттар.
32. Ұңғыма оқпанын және шегендеу бағанасын түсіруге және
цементтеуге дайындау.
33. Кенжар қозғалтқыштарымен апаттар. Кенжар қозғалтқыштарын
ұтымды және авариясыз өңдеу.
34. Геофизикалық жұмыстарды жүргізу кезіндегі апаттар.
35. Қашаулармен апаттар. Қашауларды ұтымды және апатсыз өңдеу
әдістері.
36. Бұрғылау мұнараларының қирауы және құлауы.
37. Бұрғылау және шегендеу бағаналарын ұстап алу. Ұстау түрлері.
38. Ұстамалардың алдын алу және жою әдістері.
39. Ұстап алудың жоғарғы шекарасын анықтау әдістері.
40. Сұйық ваннаны орнату арқылы ұстап алуды жою. Сұйық ваннаның
схемасы және есебі.
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41. Бұрғылауға рұқсат етілген жүктемелер мен айналымдар санын
анықтауротормен "ұрып-соғу" кезінде баған.
42. Бұрғылау бағанасын белгіленген жерде ажырату.
43. Бұрғылау колоннасының қармауыштарын бітеу әдісімен жою.
44. Ұңғыма оқпанының өздігінен қисаюымен байланысты асқынулар
мен апаттар.
45. Газ-мұнай су көріністері (ГМСК). Олардың пайда болу шарттары.
46. ГМСК тікелей және жанама белгілері.
47. Кенжар қысымын анықтау. Оның төмендеу себептері.
48. Бұрғылау ұңғымасындағы газдың әрекеті. Газ күйінің теңдеуі.
49. Ұңғыма оқпанындағы қысымның инверсиясы.
50. Қашау ұңғыманың кенжарында болған кезде ГМСК жою.
Ұңғыманы өшіру үшін сұйықтықтың тығыздығын анықтау.
51. Түсіру-көтеру операциялары кезінде пайда болған ГМСК-ны жою.
52. ГМСК алдын алу бойынша іс-шаралар.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
1. Басаргин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Осложнения и аварии
при бурении нефтяных и газовых скважин; учебное пособие для вузов. ООО
«Недра - Бизнесцентр» - М. 2000 - 677 с.
2. Гандгжумян Р.А., Калинин А.Г., Никитин Б.А. Инженерные расчеты
при бурении глубоких скважин; справочное пособие под редакцией А.П.
Калинина - М. Недра. 2000 - 489 с.
3. Элияяшевский И.В., Орсуляк Л.М., Стороинский М.И. Типовые
задачи и расчеты в бурении; ученое пособие - М, Недра 1974 - 504 с.
4. Бабаян
Э.В.
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управления
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газонефтеводопроявлениях; ученое пособие. ОАО «Издательство Советская
Кубань» 2006 - 156 с.
5. Предеин А.П. Осложнения и аварии при строительстве нефтяных и
газовых скважин; учебное пособие. Издательство Перм. нац. исслед. политехи,
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3 ТАРАУ. БАРЛАУ ТАУ-КЕН ҚАЗБАЛАРЫНЫҢ
ПАРАМЕТРЛЕРІН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТАҢДАУ

НЕГІЗГІ

3.1. Бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлерін есептеу
3.1.1. Тау-кен жұмыстары мен тау-кен қазбаларының сипаттамасы
және жіктелуі
Геологиялық барлау процесі тау-кен қазбаларын жүргізуге (үңгілеуге),
бекітуге және ұстап тұруға байланысты дәйекті орындалатын тау-кен (таукен барлау) жұмыстарының (процестерінің) кешені болып табылады, Тау-кен
жұмыстары алдында кен орындарын ашу және өндіруге дайындау жөніндегі
жұмыстар жүргізілетін пайдалы қазбаны алуды да қамтиды. Тау-кен өндірісі
деп тау-кен жұмыстарының нәтижесінде пайда болған және тау
жыныстарының массивіндегі қуыс болып табылатын жер қойнауындағы
немесе оның бетіндегі құрылым түсініледі.
Жер қойнауында өткен (оның бетіне тікелей шығатын және
шықпайтын) тау-кен қазбалары жер асты деп аталады, ал жер бетінде
Өткендер ашық деп аталады.
Халық шаруашылық мәніне байланысты тау-кен қазбаларын барлау
және пайдалану [37-38] деп бөледі.
Барлау (тау-кен барлау) қазбалары пайдалы қазбалардың кен
орындарын іздеу және барлау мақсатында жүргізіледі. Қазбалардың көлемі
және олардың түрі геологиялық барлау жұмыстарының сатыларына
байланысты. Сонымен, геологиялық түсіру кезінде тау жыныстарының
жасанды жалаңаштауы жасалады, ал барлау жұмыстарының келесі
кезеңдерінде (іздеу, алдын ала, егжей-тегжейлі және пайдалану барлау) таукен қазбалары зерттелетін кен орындары туралы толық және сенімді ақпарат
алуды қамтамасыз етеді. Тау-кен барлау қазбаларының көмегімен барлаудың
жоғары санатының қорларын есептеу жүргізіледі. Тау-кен жұмыстарының
мәні, әдетте, барлаудың бір сатысынан екіншісіне ауысқан сайын артады.
Пайдалану тау-кен қазбалары кен орнын пайдалану үшін
пайдаланылады. Көп мақсатты мақсатқа ие бола отырып, олар тау-кен
массасын, жабдықтарды, материалдарды тасымалдауға, таза ауаны жеткізуге
және пайдаланылған ауаны шығаруға, жер асты суларының ағуына,
адамдардың қозғалысына және т.б. қызмет етеді.
Тау-кен қазбалары сондай-ақ темір жол және автомобиль көлігі
(тоннельдер) мақсаттары үшін, Гидротехникалық құрылыстарды салу және
судың ағуы мен түсуі (су құбыры арналары, су таратқыштар) кезінде, мұнай
өнімдері мен газ тәрізді заттарды (камералар, сақтау орындары) сақтау үшін
және т. б. жүргізіледі.
Жұмысты қаржыландыру әдісіне байланысты күрделі және күрделі
емес тау-кен жұмыстары ажыратылады. Күрделі қазбалар кәсіпорындардың
құрылысына немесе кен орнын барлауға жіберілген күрделі салымдар
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есебінен, ал күрделі емес қазбалар - жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның
(кеніштің, шахтаның) ағымдағы шығындары есебінен жүргізіледі. Беткейге
көлбеу бұрышы көлденең, көлбеу және тік тау жыныстарын ажыратады.
Көлденең қима ауданы мен бойлық өлшем арасындағы арақатынасқа
байланысты тау-кен қазбалары ұзын (оқпандар, шурфтар, квершлагтар,
штректер, орлар, жыралар және т.б.) және көлемді (камералар мен оқпан
маңындағы аулалар) болып бөлінеді.
Тау-кен элементтері.
Жер қойнауында өткен көлденең және көлбеу қазбаларда оларды
шектейтін келесі беттер бөлінеді: кенжар, шатыр, бүйір және топырақ.
Союды пайдалы қазбаның немесе тау жыныстарының кеңістігінде
қозғалатын бет деп атайды, оның көмегімен оларды алу тікелей жүзеге
асырылады. Қазбаның бүйірлері - оның бүйірлерінен өндіруді шектейтін тау
жыныстарының беттері. Тау жыныстарын жоғарыдан шектейтін тау
жыныстарының беті шатыр, ал төменнен топырақ деп аталады. Тік жер асты
тау-кен қазбаларында кенжар мен жақтар ерекшеленеді.
Жер асты
өндірісінің жер бетіне немесе басқа қазбаларға жанасу орны қазба аузы деп
аталады. Барлық жер асты қазбаларында (ұзын тазартқыштардан басқа)
кенжар маңы кеңістігі -кенжар үңгілеу жабдығы орналасқан және оған
қызмет көрсететін персонал орналасқан кенжар ішіне тікелей жанасатын
кеніш ішіндегі кеңістік ерекшеленеді. Төменгі шұңқырдың ұзындығы
бірнеше ондаған метрге жетеді. Белгілі бір уақыт аралығында (ауысым, күн,
ай) өндіріс кенжары қозғалатын қашықтық кенжардың қозғалысы деп
аталады.
Тау-кен жұмыстары мен тау-кен қазбаларының сипаттамасы және
жіктелуі
Ашық тау-кен қазбалары. Пайдалы қазбалар кен орындарын барлауға
арналған Ашық тау-кен қазбаларына барлау жыралары мен орлар жатады.
Арық-тау жыныстарының геологиялық құрылымын суреттеуге және
пайдалы қазбаларды сынауға қызмет ететін трапеция тәрізді немесе
тікбұрышты пішіндегі шағын қиманың тау-кен өндірісі. Табаны бойынша
жыраның ені 0,6-1 м тең болып қабылданады, бұл геологиялық құжаттаманы
жүргізудің ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Жалпы жағдайда табандағы
арықтың ені қолданылатын ұңғымалық жабдықтың өлшемдеріне байланысты
болады. Арықтың ұзындығы бірден жүздеген метрге дейін. Ұзындығы
бірнеше жүз метрлік арықтарды магистральдық деп атайды. Олар көбінесе 5тен 20 м-ге дейін және одан да көп аралықпен үзік-үзік өтеді. Мұндай
арықтар әдетте нүктелі немесе нүктелі-негізгі деп аталады.
Барлау арықтарынан басқа, еріген сулар мен жауын-шашынды ұстап
тұруға, сондай-ақ жер асты суларының деңгейін төмендетуге арналған
дренаждарды ажыратады. Жер асты қазбасының топырағынан, бүйірінен
және шатырынан ағатын суды жинау үшін су жинайтын (су бұратын)
жыралар салынады.
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Траншея деп төменнен табанмен (түбімен), ал бүйірлерінен көлбеу
жазықтықтармен шектелген көлденең қимасы бар трапеция тәрізді ашық тау
-кен өндірісі аталады: ұзындығы бойынша -жақтары, ені бойынша-ұштары.
Траншеяның бүйір жазықтығының горизонтқа көлбеу бұрышы борттың
көлбеу бұрышы деп аталады.
Мақсатына байланысты күрделі траншеялар (игерілген кен корпусына
немесе көмір қабатына қол жетімділікті тудырады), қималар (бастапқы
жұмыс фронтын құру және тау-кен және көлік жабдықтарын орналастыру
үшін), барлау (барлау мақсатында), дренаж (дренаж және дренаж
мақсатында) және т. б. ерекшеленеді.
Көлденең қиманың толық емес ауданы бар барлау траншеясы бір
жарым траншея деп аталады.
Арық немесе траншея қалыптастыру үшін орындалатын жұмыс
процестерінің жиынтығы арық немесе траншея қазу (жүргізу) деп аталады.
Карьерді әртүрлі тау-кен қазбаларының (траншеялар, қазаншұңқырлар,
кенқұймалар және т.б.) жиынтығы болып табылатын және пайдалы қазбаның
кен орнын ашық тәсілмен игеруді жүзеге асыратын тау-кен кәсіпорны деп
атайды [37-38].
Жерасты тау-кен қазбалары.Барлау шахтасы кен орнын (немесе оның
бір бөлігін) жерасты тәсілімен барлауды жүзеге асыратын және кен орнын
барлауға арналған жерасты тау-кен қазбаларының жиынтығын білдіретін
кәсіпорын болып табылады. Барлау шахтасынан айырмашылығы пайдалы
қазбаларды жерасты тәсілімен өндіруді және оны тікелей тұтынушыға немесе
орталық байыту фабрикасына жөнелтуді жүзеге асыратын тау-кен өнеркәсібі
кәсіпорны болып табылады. Шахтаға кен орнын игеруге арналған жер үсті
құрылыстары мен тау-кен қазбалары да жатады.
Шахтадан айырмашылығы, кенішті жерасты немесе ашық әдіспен кен
өндіретін өнеркәсіптік кәсіпорын деп атайды. Жер асты тау-кен
қазбаларының атауы негізінен олардың кен денесінің (кен орнының)
орналасу элементтеріне және мақсатына қатысты орналасуымен анықталады.
Кен денесінің пайда болуының келесі негізгі элементтері бар (кен орындары,
қабаттар): созылу (созылу сызығы), құлау (құлау сызығы), құлау бұрышы
және қуат. Кен орнының созылуы көлденең жазықтықтың кен денесімен
қиылысу сызығының бағытын білдіреді. Кен денесінің (қойнауқаттың,
өзекшенің) бетінің созылу сызығына перпендикуляр тік жазықтықпен
қиылысу сызығы құлау сызығы деп аталады. Құлау сызығы мен оның
көлденең жазықтықтағы проекциясы арасындағы бұрыш құлау бұрышы деп
аталады.
Минералды шектейтін бетіне тікелей жақын тау жыныстары бүйірлік
жыныстар деп аталады. Шатыр мен топырақ қабатын, тамырларды немесе
шөгінділерді шатыр мен көлбеу төсеммен ажыратыңыз. Кен денелерінің
немесе көмір қабаттарының тік орналасуымен бүйір жыныстар ілулі және
жататын Жақтар деп аталады. Қойнауқаттың (шоғырдың, қалындықтың)
қуаты қойнауқаттың (қалындықтың) беттері арасындағы қалыпты қашықтық
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бойынша, сондай-ақ қойнауқаттың, өзектердің, линзалардың және басқа да
геологиялық денелердің жату және ілу жақтары арасындағы қашықтықпен
анықталады. Шындықтан басқа, көлденең, тік және орташа қуат
ерекшеленеді. Ескірген элементтер тек пластикалық байламдар болып
табылады. Басқа формадағы кен денелерінде, әдетте, тұрақты емес
элементтер болады.
Камералар-салыстырмалы түрде үлкен көлденең өлшемі кішкентай
және жабдықты орналастыруға арналған жерасты тау-кен қазбалары.
Камералар шахта оқпанын (оқпандарын) шахтаның барлық басқа
қазбаларымен қосу үшін қызмет ететін қазбалар жиынтығы болып табылатын
оқпан маңындағы ауланың шегінде орналасады (сурет. 3.1).

1 -шахта оқпаны; 2-сигналдық аппаратурасы бар қуыс; 3-су жинағыш; 4сорғы станциясы; 5 -жұмысшыларды күту камерасы; 6-медициналық
пункттің камерасы; 7-электровоз депосы; 8-рельстік жол; 9-электр қосалқы
станциясының камерасы
3.1-сурет - Оқпан маңы ауласының бір жақты тұйық клеттік схемасы:
Оқпан маңындағы ауланың шегінде мынадай камералар орналасады:
сорғы, электр қосалқы стандарт, өртке қарсы, электровоз депосы, күту,
диспетчерлік, медициналық пункт және т.б. оқпан маңындағы аула шахтадан
жер бетіне берілетін барлық жүкті (пайдалы қазба, бос жыныс) өткізетін
басты жерасты станциясы болып табылады, сондай-ақ жер бетінен келіп
түсетін бос вагоншалар, бекітпе тұрғызуға арналған бекіту материалдары,
кеніш рельстері және шахта жабдығы. Барлау шахталарында әдетте бір
немесе екі тормен жабдықталған бір тік шахта бар. Бұл жағдайда торлы бір
жақты (немесе екі жақты) тұйық (немесе дөңгелек) оқпан маңындағы аула
қабылданады. Кен денесі тік жатқан кезде жер асты тау-кен қазбаларының
орналасуы 3.2-суретте көрсетілген.
Шахта оқпаны-жер бетіне тікелей шығатын және шахта алаңы немесе
оның бөлігі шегінде жер асты жұмыстарына қызмет көрсетуге арналған тік
немесе көлбеу тау-кен қазбасы. Шахта оқпаны барлау немесе пайдалану
болуы мүмкін. Негізгі мақсатына қарай пайдалану оқпандары басты немесе
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қосалқы болады. Барлау оқпаны тау-кен барлау жұмыстарын жүргізудің
барлық функцияларын орындайды: тау-кен қазбаларын жер бетіндегі
жыныстар, адамдарды, жабдықтар мен материалдарды түсіру және көтеру,
тау-кен қазбаларын желдету, суды сору және т.б. қима пішіні бойынша
шахталық оқпандар дөңгелек және тікбұрышты болады. Барлау
шахталарының оқпандары 400 м және одан астам тереңдікке өтеді. Дөңгелек
сандықтардың диаметрі 4 және 4,5 м жарықта болады, ал тікбұрыштыауданы 8,9; 12,7 және 14,2 м2. Егер шахта магистралінің бетіне тікелей
шығуы болмаса, оны соқыр деп атайды.

1-шахта оқпаны; 2 -квершлагтар; 3 -соқыр оқпан; 4-штректер; 5орталар; 6-штольнялар; 7-шурфтар; 8-бөліп шығару
3.2-сурет - Жер асты тау-кен қазбаларының орналасу схемасы
Шурф - беткейден өтетін қиманың дөңгелек немесе тік бұрышты
пішіндегі тік таяз (40 м дейін) тау-кен өндірісі. Барлау шұңқырлары тау
жыныстарының пайда болу жағдайларын және литологиялық қосылыстарын
зерттеу үшін өтеді. Инженерлік зерттеулер кезінде шурфтар топырақтың
сақталу дәрежесін және олардың тұрақтылығын зерттеу үшін, табиғи
ылғалдылық пен бұзылмаған құрылым жағдайында сынама алу үшін
жобаланған құрылымның негізінде өтеді.
Пайдалану шурфтары шахталарды (кеніштерді) желдету, сутөкпе,
материалдарды тасымалдау, адамдарды түсіру және көтеру үшін өтеді.
Мұндай шурфтар шахта оқпандарынан айырмашылығы бірнеше ондаған
метрден аспайтын тереңдікке ие, көбінесе жеңіл көмекші көтергішпен (әдетте
қауғамен) жабдықталады және негізінен желдету мақсатында және жер асты
қазбаларынан қосалқы шығу ретінде пайдаланылады.
Көтерілісші - шоғырдың (қабаттың) көтерілісі бойынша жүргізілетін
және желдету, адамдардың қозғалысы, пайдалы қазбаны немесе жынысты
түсіру, материалдар мен жабдықтарды жеткізу, энергия мен су беру үшін,
сондай-ақ барлау мақсаттары үшін қызмет ететін тік немесе көлбеу тау-кен
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қазбасы. Барлау көтерілісшілері ұзындығы 100 м -ге дейін өтеді, бір-үш
бөлімі және көлденең қимасының ауданы 5 м2-ге дейін тікбұрышты пішінде
болады. Бұрғылау әдісімен өткен көтерілісшілердің диаметрі 0,8-1,5 м дейін
дөңгелек қимасы бар.
Бремсберг - жер бетіне тікелей шыға алмайтын, әдетте, пайдалы қазба
қабатының немесе шоғырының құлау бағыты бойынша өткен және кен
немесе көмірді шахтаның тасымалдау горизонтына түсіруге арналған көлбеу
тау-кен қазбасы. Бремсберг көбінесе конвейерлік қондырғымен
жабдықталған (көбінесе вагонеткаларда немесе скиптерде кабельді
тасымалдау). Бремсбергтер барлау шахталарында өте сирек кездеседі [38].
Еңіс - жер бетіне тікелей шыға алмайтын және пайдалы қазбаны
көтеруге арналған көлбеу тау-кен қазбасы. Көлбеу бремсберг сияқты
жабдықталған және әдетте көмір шахталарында өтеді.
Ұңғыма - тау жыныстарында немесе пайдалы қазбаларда бұрғылаудың
механикалық немесе механикалық емес тәсілдерімен өткен, тереңдігі 5 м-ден
асатын цилиндрлік пішіндегі тау-кен өндірісі. Барлау ұңғымалары пайдалы
қазбаларды іздеуге, олардың қорларын, сапасы мен пайда болу жағдайларын
анықтауға арналған. Жұмыс істеп тұрған кеніштерде ұңғымалардың
көмегімен оны дұрыс пайдалану үшін қажетті кен орнының жекелеген
учаскелерінің геологиялық құрылымының бөлшектері нақтыланады.
Геологиялық құрылымның заңдылықтарын анықтау және кен
орындарын дұрыс экономикалық бағалау үшін ұңғымалар тор немесе барлау
желілері бойымен орналастырылады. Барлаудан басқа, мұнай және газ кен
орындарын, сондай-ақ су кен орындарын пайдалануға арналған ұңғымалар
бар. Тау жыныстарын ұсақтау және қопсыту кезінде жарылғыш заттардың
(ЖЗ) зарядтарын орналастыру үшін жарылғыш ұңғымалар қолданылады.
Барлау ұңғымаларының диаметрі 36 мм және одан да көп. Жарылғыш
ұңғымалар диаметрі 75 мм және одан да көп бұрғыланады. Көлденең
қазбаларға штольня, квершлаг, штрек, орт және бөлгіш жатады. Бұл
қазбаларда бірдей қарсылық деп аталатын ауызға қарай аздап көлбеу болады.
Ол электровоздың ілмегінде бос құрамды көтеруге, ал тиелген құрамды
еңіске жылжытқан кезде бірдей күш-жігерді қамтамасыз етеді. Тең қарсылық
бұрышы-0,05 радиан (3°). Көлбеудің болуы, сондай-ақ қазбаның кенжарынан
қазбаның топырағына салынған су бұрғыш ойық бойынша ауызға судың
бағытталған қозғалысын тудырады.
Штольня - жер бетіне тікелей шығатын, тау-кен немесе барлау
жұмыстарына қызмет көрсетуге арналған көлденең жерасты тау-кен
қазындысы. Штольня шахта оқпанымен бірдей мақсатқа ие. Шахтаның
көлденең бөшкесі штольня деп аталады. Штольня таулы жерде жүргізіледі.
Квершлаг-жер бетіне тікелей шыға алмайтын, кен орнының қиылысқан
жерлері бар және көлік, желдету, адамдардың қозғалысы, сутөкпе үшін,
кәбілдерді, құбырлар мен байланыс желілерін төсеу үшін пайдаланылатын
көлденең жер асты тау-кен қазындысы.
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Штрек-жер бетіне тікелей шыға алмайтын, көлбеу жатқан кен орнының
жайылуы бойынша немесе оның көлденең жатқан кез келген бағытта өткен
көлденең тау-кен қазындысы. Кейде қуыстар бос жыныстар бойымен кен
орнының жайылу сызығына параллель жүргізіледі. Мұндай штректер өріс
деп аталады.
Орт - жер бетіне тікелей шыға алмайтын және кен орнының
қиылысуынан өткен (тік және көлбеу құлау кезінде) көлденең тау-кен
қазындысы. Орта кен орнын игеру кезінде олар қуатты кен орындарында
ілулі және жатқан жақтардың арасындағы пайдалы қазбамен қиылысады. Бұл
жағдайда орт кен орнынан шығып, дала қуыстарын өзара байланыстыра
алады.
Кесу - жер бетіне тікелей шыға алмайтын және шурфтардан,
штольнялардан, штректерден және көтерілісшілерден кен орындарын барлау
мақсатында өткен қысқа көлденең жер асты барлау қазбасы. Кесінділер
әдетте тау жыныстарының қиылысуынан өтеді.
3.1.2. Жарылыс теориясының элементтері және жарылғыш заттар.
Өнеркәсіптік жарылғыш заттардың сипаттамасы.
Жарылыс және жарылғыш зат туралы түсінік. Жарылыс дегеніміззаттың немесе заттар жүйесінің бір күйден екінші күйге өте тез өзгеру
құбылысы, заттағы потенциалдық энергияның кинетикалық жұмысқа
ауысуымен бірге жүреді. Жарылыс белгілерінің бірі-қоршаған ортадағы
қысымның күрт артуы және соққы толқыны мен кернеу өрісінің пайда болуы.
Ол сондай-ақ дыбыстық әсермен бірге жүреді. Жарылыс кезінде бөлінетін
энергия тау жыныстарын бұзу мен жылжытудың тиімді құралы болып
табылады.
Ағып кету сипаты мен энергия көздеріне сәйкес жарылыстар
физикалық, химиялық және ядролық болып бөлінеді. Физикалық
жарылыстарда заттың физикалық күйі өзгереді. Оларға мысал ретінде бу
қазандықтарының, сығылған немесе сұйытылған газ баллондарының
жарылыстары, қуатты электр разрядтары, жерге немесе ғарышқа соғылған
кезде метеориттердің жарылыстары және т.б. химиялық жарылыстар кезінде
реакцияға қатысатын заттардың химиялық құрамы өте тез өзгеріп, жылу
бөлініп, газдар пайда болады. Әдетте бұл өзгеріс жарылғыш заттардағы
немесе оның құрамдас бөліктеріндегі жанғыш элементтердің тотығу
реакцияларының нәтижесі болып табылады. Жарылыстың бұл түріне метанауа қоспасының, көмір шаңының және басқа да жаңа заттардың
жарылыстары жатады.
Тау-кен ісінде жарылғыш заттардың (ЖЗ) көмегімен химиялық
жарылыстар кеңінен таралды, олар химиялық қосылыстар немесе заттардың
механикалық қоспалары деп түсініледі, олар сыртқы импульстардың әсерінен
тез (жарылғыш) өзгерістерге қабілетті, жылу шығарумен және механикалық
жұмыс жасай алатын газ тәрізді өнімдердің көп мөлшерін шығарумен бірге
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жүреді. Жарылғыш заттың химиялық түрленуі оның құрамдас бөліктерінің
тотығуына байланысты болады.
Көптеген ЖЗ жарылыс кезінде сутегі мен көміртектің жанғыш
элементтері, мысалы, жану процесіне қарағанда, ЖЗ құрамына кіретін
оттегімен тотығады, онда тотығу ауа оттегіне байланысты жүреді. ЖЗ
көлемінің бірлігінде энергияның жоғары концентрациясын қамтамасыз етеді.
ЖЗ-дың ерекшелігі-энергияның жоғары көлемдік концентрациясы және
айналу жылдамдығы, процестің экзотермиялық сипаты, газ тәрізді
өнімдердің пайда болуы және дыбыстық эффект[39].
Жарылғыш түрлендірудің келесі формалары бөлінеді: жану, жарылғыш
жану және детонация
Жану процесі-жоғары жалын температурасында өтетін және жылу
берілуіне негізделген жылдамдықтың өзгермелі тотығу реакциясы
(сантиметрдің фракциясынан секундына бірнеше метрге дейін).
Детонация-берілген ЖЗ жылдамдығы үшін тұрақты дыбыстан жоғары
ЖЗ массасы бойынша жарылыстың таралуы. Детонация кезінде жылу беру
соққы толқыны арқылы жүзеге асырылады, бұл қысым мен тығыздықтың
секірісі, мысалы, жарылыстың тез кеңейетін газ тәрізді өнімдерінің әсерінен
таралады. Ауа толқыны ауада таралады.
Жарылғыш жану детонация мен жарылыс арасындағы аралық режим
сияқты. Жарылғыш жану жылдамдығы секундына бірнеше жүз метрге жетуі
мүмкін. Айта кету керек, белгілі бір жағдайларда жарылғыш конверсия
жылдамдығының өзгеруі мүмкін. Нәтижесінде жарылғыш жану детонацияға
немесе, керісінше, детонация жарылысқа айналуы мүмкін. Жарылғыш
түрлендірудің ең тиімді түрі-жарылу, ол тау жыныстарын жою үшін кеңінен
қолданылады, дегенмен белгілі бір жағдайларда жарылғыш жану
қолданылады. Тау-кен ісінде қатты заттардың жарылғыш қоспалары кең
таралған. ЖЗ-да реакция мен жарылыстың қалыпты жүруіне қажетті
элементтер бар. ЖЗ қоспаларына белгілі бір қасиеттер мен сипаттамаларды
беру үшін олардың құрамына тотықтырғыштар, жанғыш қоспалар және
сенсибилизаторлар енгізіледі.
Тотықтырғыштар-жарылыс кезінде жанғыш элементтердің тотығуына
жұмсалатын артық оттегі бар заттар. Тотықтырғыш ретінде аммиак, калий
және натрий нитраттары, калий және аммоний хлораттары мен
перхлораттары, сұйық оттегі және т. б. қолданылады.
Жанғыш қоспалар-жарылыс кезінде бөлінетін энергия мөлшерін
көбейту үшін қолданылатын жарылғыш және жарылғыш емес қатты және
сұйық заттар. Мұндай заттар ретінде күйе, ағаш ұны, қатты және сұйық
көміртегі, алюминий ұнтағы, гексоген және т. б. қолданылады.
Сенсибилизаторлар-бастапқы импульске жоғары сезімталдықпен
сипатталатын және жарылғыш заттардың детонациялық қабілетін арттыруға
қызмет ететін жарылғыш қосылыстар. ЖЗ қарапайым түрлерінде
сенсибилизаторлардың рөлін ағаш ұны, көмір, солярий майы және т. б.
атқарады.
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Тотықтырғыштардан,
жанғыш
қоспалардан
және
сенсибилизаторлардан басқа, ЖЗ құрамына бірқатар инертті және басқа
қоспалар енгізіледі, олар ЖЗ-дың физика-химиялық, детонациялық және
қорғаныш қасиеттерін жақсартуға ықпал етеді. Динамит сияқты ЖЗ - да
тұрақтандырғыштар бор мен сода, аммониттерде-ағаш, торт және шөп ұны
бар. Кейде бұл заттар жанғыш қоспалардың рөлін атқарады.
ЖЗ
сезімталдығын
төмендету
үшін
олардың
құрамына
флегматизаторлар қосылады. Соңғысы ретінде мұнай желі, парафин, түрлі
майлар, тальк және т.б. қолданылады. Аталған қоспалардан басқа, кейбір ЖЗ
құрамына жалын сөндіргіштер - жарылыс температурасы мен жылуын
азайтуға көмектесетін заттар енгізіледі. Мұндай заттар ретінде натрий мен
калий хлориді жиі қолданылады.
Өнеркəсіптік жарылғыш заттарға қойылатын талаптар
Тау-кен өнеркәсібінде жару жұмыстарын жүргізу үшін МЕМСТ немесе
белгіленген тәртіппен бекітілген техникалық шарттары бар әртүрлі
өнеркәсіптік жарылғыш заттар қолданылады.
Өнеркәсіптік ЖЗ сыртқы әсерлерге төмен сезімталдыққа ие болуы,
айналымда қауіпсіз болуы, тасымалдау және сақтау кезінде салыстырмалы
түрде төмен құны болуы тиіс. Олар өндірісте де, қолдану процесінде де адам
ағзасына зиянды әсер етпеуі керек. Сонымен қатар, өнеркәсіптік ЖЗ
жеткілікті қуатқа ие болуы, заманауи жару құралдарынан үздіксіз
детонациялануы, ЖЗ барлық массасы бойынша тұрақты детонацияны
қамтамасыз етуі, зарядтау ыдыстарында ұзақ уақыт бойы өзінің қасиеттерін
сақтауы тиіс өнеркәсіптік ЖЗ механикаландырылған оқтауға жарамды болуы
және оларды суландырылған ұңғымаларда қолданған жағдайда жеткілікті
жоғары су-төзімділікке ие болуы тиіс
Жер асты жағдайында қолданылатын өнеркәсіптік ЖЗ жарылыс кезінде
көп улы газ түзбеуі тиіс, ал газ немесе шаң жарылысы бойынша қауіпті
шахталарда қосымша жарылыстың төменгі температурасы болуы тиіс.
Өнеркәсіптік жарылғыш заттарды қолдану жағдайларының әртүрлілігі
және жоғары техникалық талаптар ондаған атаулардан тұратын кең
ассортименттің қажеттілігін тудырды.
Өнеркәсіптік жарылғыш заттардың жіктелуі
Өнеркәсіптік ЖЗ бірқатар белгілерге байланысты жіктеледі: қоршаған
ортаға әсер ету сипаты, агрегаттық күйі, химиялық құрамы, қолдану
шарттары, сақтау және тасымалдау кезіндегі қауіптілік дәрежесі және т. б.
Қоршаған ортаға әсер ету сипаты бойынша өнеркәсіптік ЖЗ шартты
түрде жоғары бризантты ЖЗ (детонация жылдамдығы D = 45004-7000 м / с),
бризантты (детонация жылдамдығы D=3000-4500 (детонация жылдамдығы D
= 2000-3000 м/с) және лақтыратын-оқ-дәрі (жарылғыш жану жылдамдығы
100-400 м/с).
Агрегаттық күйіне сәйкес өнеркәсіптік ЖЗ ұнтақ, түйіршікті,
престелген, құйылған және су толтырылған (құйылатын) болып жіктеледі.
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Химиялық құрамы бойынша өнеркәсіптік ЖЗ аммиак-селитралық,
нитро туындыларға және олардың қорытпаларына, сұйық эфирлер негізіндегі
ЖЗ, хлоратты және перхлоратты ЖЗ және оқ-дәрілерге жіктеледі. Айта кету
керек, қазіргі уақытта кен орындарын игеру кезінде ЖЗ мен оқ-дәрінің
алғашқы үш тобы ғана кеңінен қолданылады. Соңғылары тасты кесу кезінде
қолданылады.
Айта кету керек, кейде химиялық құрамы бойынша өнеркәсіптік
жарылғыш заттар жеке химиялық қосылыстар мен жарылғыш қасиеттері бар
қоспаларға бөлінеді. Жеке ЖЗ экономикалық себептер бойынша, сондай-ақ
олардың көпшілігінің жоғары сезімталдығына байланысты негізінен аралас
ЖЗ компоненттері ретінде және жару құралдарын жасау үшін қолданылады.
Қолдану шарттары бойынша өнеркәсіптік ЖЗ сегіз сыныпқа бөлінеді
I класс-тек бетінде жаруға арналған сақтандырылмаған ЖЗ;
II класс-жер асты қазбаларының бетінде және кенжарларында жаруға
арналған, жанғыш газдар немесе шаң бөлінбейтін, жарылыс жұмыстары
кезінде жарылыс қаупі бар ортаның тұтануын болдырмайтын кенжар маңы
кеңістігінің инерттілігі қолданылатын сақтандырылмаған ЖЗ;
III класс-метан бөлінетін және жарылғыш шаң жоқ жерасты
қазбаларының кенжарларындағы жыныс бойынша ғана жаруға арналған
сақтандырғыш ЖЗ;
IV класс-жаруға арналған сақтандырғыш ЖЗ:
Метан бөлінбеген кезде көмір немесе сланец шаңының жарылуы
бойынша қауіпті жерасты қазбаларының кенжарларында көмір және жыныс
немесе жанғыш тақтатастар бойынша;
Жарылыс жұмыстары кезінде метан бойынша ерекше қауіптілерге
жатқызылған кенжарлардан басқа, метан бөлінген көмір қабаты бойынша
жүргізілетін жерасты қазбаларының кенжарларында көмір және жыныс
бойынша;
Жерасты қазбаларының кенжарларында солқылдатып жару үшін;
V сынып-шпур зарядының бүйір бетінің тау массивінің теспемен
қиылысатын жарықтарындағы немесе қазбалардағы метан бойынша аса
қауіпті жерасты қазбаларындағы көмір және жыныс бойынша жарылуға
арналған сақтандырғыш ЖЗ;
VI сынып-теспе зарядының бүйір бетінің тау сілемінің қиылысатын
жарықтарында немесе қазбаларда орналасқан метан-ауа қоспасымен жанасуы
мүмкін жағдайларда жүргізілетін, метан бөлінетін қазбалардың көмір және
аралас кенжарларында (көлбеу бұрышы 10°С-тан астам), қазбалардың
ұзындығы 20 м-ден астам болғанда және оларды алдын ала бұрғыланған
ұңғымаларсыз жүргізгенде, жалпы шахталық депрессия есебінен желдетуді
қамтамасыз ететін көмірмен және жыныстармен метан бойынша аса қауіпті
жерасты қазбаларында жаруға арналған сақтандырғыш ЖЗ;
VII сынып-метан мен көмір шаңының жарылыс қаупі бар шоғырлануы
пайда болуы мүмкін жерасты қазбаларының кенжарларында арнайы
жарылыс жұмыстарын жүргізуге арналған (су бүрку және ұнтақ тәрізді
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ингибиторларды тозаңдату үшін, шатырды қондыру кезінде ағаш тіректерді
жару үшін, көмір шығару қазбаларында тау-кен массасының қатып қалуын
жою кезінде, габаритті емес бөлшектерді ұсақтау үшін) сақтандырғыш ЖЗ
және IV-VII кластағы сақтандырғыш ЖЗ-дан жасалған бұйымдар;
Арнайы (с) сынып-метан мен көмір шаңының жарылыс қаупі бар
шоғырлануы пайда болуы мүмкін жерасты қазбаларының кенжарларынан
басқа, арнайы жарылыс жұмыстарына арналған сақталмайтын ЖЗ және
олардан жасалған бұйымдар.
ЖМ (ЖЗ және ЖЗ) сақтау және тасымалдау кезіндегі қауіптілік
дәрежесі бойынша келесі бес топқа бөлінеді:
I топ-құрамында 15%-дан астам сұйық нитроэфирі бар ЖЗ,
легматизацияланбаған гексоген, тетрил;
II топ-аммиак селитрасы негізіндегі ЖЗ, тротил және оның басқа
нитроқосылыстарымен қорытпалары, құрамында ЖЗ бар[39-41].
15% - дан аспайтын сұйық нитроэфир, флегматизацияланған гек-соген,
детонациялайтын бау;
III топ-түтінді және түтінсіз оқ-дәрілер;
IV топ-детонаторлар, КЗДШ;
V топ-оларға орнатылған жарғыштары бар перфораторлық зарядтар
мен снарядтар.
Әртүрлі топтағы ЖМ бөлек сақталуы және тасымалдануы тиіс. Бірлесіп
тасымалдау мүмкіндігі «Жарылыс жұмыстары кезіндегі қауіпсіздіктің
бірыңғай қағидалары» көзделген шарттар сақталған кезде ғана жол беріледі.
Жеке жарылғыш химиялық қосылыстар
Таза түрде немесе жарылғыш қоспаларды дайындау үшін
қолданылатын ең танымал жарылғыш қосылыстар: нитроглицерин,
нитрогликоль, тэн, тротил, гек-соген, динитронафталин, тенерес, қорғасын
азиді, жарылғыш сынап және басқалары. Олар химиялық қосылыстардың
келесі кластарына жатады: алкоголь эфирлері, нитро қосылыстары, сутегі
қышқылының тұздары және сынапты сынап.
3.1.3. Жару құралдары мен тәсілдері. Жарылғыш материалдарды
сақтауға қойылатын талаптарды сақтау
Жарылғыш заттарды жару әдістері мен құралдары туралы ақпарат.
Өнеркәсіптік жарылғыш заттарды жару оған арнайы детонаторларда
орналасқан қоздырғыш жарылғыш зарядтың массасы бойынша кішкене
жарылудан туындаған бастапқы импульсті хабарлау арқылы жүзеге
асырылады. Бастапқы импульсті детонациялық сыммен де шақыруға болады.
Өнеркәсіптік ЖЗ-ның кейбір түрлері үшін, жоғарыда айтылғандардан басқа,
бастапқы импульсті оны қоздыру үшін жеткілікті негізгі зарядқа беруге
қабілетті ЖЗ қосымша заряды түрінде аралық детонаторды қолдану талап
етіледі.
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Қазіргі заманғы тау-кен тәжірибесінде детонаторларда жарылғыш
жарылғыш зарядты қоздыру үшін арнайы өрт сымының немесе электр
тұтанғышының жанып жатқан ұнтақ өзегінің ұшқынынан жылу импульсі
қолданылады. Детонаторларда жарылысты қоздыру үшін қолданылатын
құралдарға байланысты жарылыстың келесі әдістері бөлінеді: от, электр және
детонациялық сым.
Осы жару әдістерінің әрқайсысын орындау үшін жару құралдары деп
аталатын белгілі бір жарақтар қажет. Сонымен қатар, жару әдістері жеке
зарядтардың немесе зарядтар тобының жарылыстары арасындағы уақыт
аралығының шамасына қарай жіктеледі. Бұл жағдайда жедел, қысқа және
баяу жарылысты ажыратыңыз. Жедел жарылыс кезінде барлық жарылғыш
зарядтар бір уақытта дерлік жарылып кетеді. Қысқа мерзімді жарылыс
кезінде жеке зарядтар немесе зарядтар тобы секундтың мыңдық бөлігімен
есептелетін уақыт аралығымен белгілі бір ретпен жарылады. Әдетте уақыт
аралығы 10-500 мс құрайды. Баяу жарылу кезінде ЖЗ зарядтарының
жарылыстары арасындағы баяулау аралықтары 0,5 с-тан ондаған секундқа
дейін [41-42] құрайды.
ЖЗ зарядтарын жарудың атыс тәсілі. Жарудың атыс тәсілінің
құралдары капсюль-детонатор, от өткізгіш сым және от өткізгіш сымды
тұтатуға арналған құралдар болып табылады. От әдісінің мәні капсюльдетонатордың жарылуынан от өткізгіш сымның ұнтақ өзегінің ұшқынынан,
ал капсюль-детонатордың жарылуынан өнеркәсіптік жарылғыш заттың
негізгі заряды жарылып кетеді.
Капсюль-детонатор (КД) металл немесе қағаз гильзадан тұрады, оның
үштен екісі бастаушы ЖЗ-мен толтырылған, ортасында кішкене тесік бар
(диаметрі 2-2,5 мм) жоғарғы жағында шыныаяқпен жабылған. Ол гильзаның
бос бөлігіне от өткізгіш сымды енгізген кезде үйкелістен жарылыс қаупін
азайтады.
Отты шнур (ОШ тұрады ұнтақ өзегінің жіберуші жіппен және
водоизолирующей қабығының. Өзек жасау үшін түтінді оқ қолданылады.
Сымның қабығы бірнеше зығыр, джут, қарасора немесе мақта жіптерінен
тұрады. Ұнтақ өзегін сенімді қорғау үшін, орамалды ылғалға жол бермейтін
әртүрлі заттармен сіңдіреді, су астындағы жарылыстар мен жоғары
ылғалдылық жағдайындағы жарылыстар үшін пластикалық жабыны бар сым
(ОШП) және қос асфальтталған сым (ОШДА) қолданылады. Құрғақ және
дымқыл жерлерде жару үшін асфальтталған сым (ОША) қолданылады.
ОС жану жылдамдығы 1 см/с-қа тең, аз жылдамдықпен жануға рұқсат
етіледі. Алайда, ұзындығы 60 см болатын сегменті кем дегенде 60 см және
70см аспауы керек.
ОШ қолданар алдында сыртқы ақаулар байқалған жерлерді (қабық
тұтастығының бұзылуы, ұсақтау және т.б.) мұқият қарап, кесіп тастау керек.
ОШ сыртқы қабығы, әсіресе асфальтталған 28-30°C-тан жоғары
температурада нашарлайды. Сондықтан ОШ төмен температурада сақталуы
керек. Ыстық жағдайда және күн сәулесінің әсерінен оны ұзақ уақыт
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орамасыз ұстау мүмкін емес. Мұндай жағдайларда сымды жерге себу керек.
Қысқы уақытта (төмен температураларда) жару жұмыстары үшін ЖШ
дайындау алдында шеңберлерді тарқатқан және кескен кезде сыртқы
қабықтың бүлінуін болдырмау үшін оны жұмыс басталғанға дейін 1-2 сағат
бұрын жылы үй-жайға әкелу қажет.
Бауды тарқатқан кезде оның майысуына, сынуына, ілмектеріне,
тораптарына және қабығының зақымдалуына жол берілмейді. Ұнтақ өзегі
ылғалданғандықтан, өрт сымын қолданар алдында жарылыс кезінде
ақаулардың алдын алу үшін әр ұшынан 5 см кесіледі.
Тұтандырғыш жасау кезінде сым кесіндісінің ұштарында қабықтан
бөлек жіптер болмауы және қабық бос болмауын бақылау керек, өйткені бұл
ұнтақ өзегін жауып, оттың капсулаға жетуіне жол бермейді. Қоймаға
жарылғыш материалдар түскен кезде және сақтау процесінде от өткізгіш бау
сыртқы тексеруден басқа, «Жарылыс жұмыстары кезіндегі қауіпсіздіктің
бірыңғай қағидалары» әдістемесі бойынша суға төзімділікке, сондай-ақ жану
жылдамдығына, толықтығына және біркелкілігіне сыналады.
Газ бен шаң бойынша қауіпті шахталарды қоспағанда, от өткізгіш
сымды ашық және жерасты жұмыстарында қолдануға жол беріледі.
ОШ ұзындығы 10 м сегменттермен шығарылады, олар қораптарға, ал
қораптарға салынған қораптарға оралады. Жәшіктерде баудың атауы және
оның саны көрсетіледі.
ОШ тұтату құралы ретінде тұтандырғыш бықсыған білтені, ОШ
кесіндісін ("Тұқым") немесе арнайы тұтандырғыш патрондарды
пайдаланады.
Өрт сөндіргіш жіп мақта немесе зығырдан тұратын өзектен тұрадыкалий нитратының ерітіндісімен сіңдірілген және мақта орамасына
салынған жіптер. Мұндай жіп минутына 0,4-1 см жылдамдықпен жағылады
және ОШ-ны сенімді түрде тұтатады. ОШ-ны ОШ-тың басқа бөлігінен
жағуға болады, егер онда негізгі ОШ-ның тұтанған сегменттерінің санына
сәйкес кесу жасалса. Мұндай кесінді ("Тұқым") жанған кезде кесу
орындарында ОШ-қа от қоюға қабілетті ұшқыны ұшып кетеді. ОШ
сегменттерін топтық тұтату үшін отты патрондар қолданылады.
Тұтандырғыш патрон қағаз гильза түрінде жасалған, оның түбінде
тұтандырғыш құрамы орналасқан. Бумаға жиналған ОШ патронның ашық
бөлігіне тұтандырғыш құрамға жақын енгізіледі. Бір уақытта патрондарға
ОШ патрондарына орналастырылған барлық тұтандыру құрамын тұтату және
тұтату үшін қызмет ететін ұзындығы 15-30 см ОШ кесіндісі енгізіледі. Бұл oh
сегменті басқа oh сегментімен- "Тұқым" бықсыған білте немесе арнайы
электр қыздырғышпен жағылады.
От тәсілімен жаруды жүргізу үшін тұтандырғыш және бақылау
түтіктерін, соққыш патрондарды дайындауды, сондай-ақ оқтаудың өзін (ЖЗ
теспелерге, ұңғымаларға немесе жойылатын тау жыныстарының бетіне
орналастыру) және зарядтарды инертті материалмен союды қамтитын
операциялардың тұтас кешенін орындау қажет. Сипатталған құралдардың
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бірі ОШ тұтатуды жүзеге асырады. Барлық осы жұмыстарды жарушы
орындайды, оның міндеттеріне жарылысқа дейін және одан кейін белгіленген
сигналдарды беру, жарылатын зарядтарды есептеу, жарылыс орнын тексеру
және қажет болған жағдайда істен шығуды жою кіреді.
Отпен жарудың артықшылықтары: қарапайым, қамтамасыз етудің
жеңілдігі, зарядтарды белгілі бір ретпен жарудың сенімділігі, құралдарды
қолдану қажеттілігінің болмауы, кезбе токтар болған кезде қолдану
мүмкіндігі[41].
Отпен жарудың кемшіліктері: салыстырмалы қауіп( жарушының
тікелей жарылыс өндірілген жерде болуы), жарылысты дайындау сапасын
аспаптармен тексерудің мүмкін еместігі, зарядтар тобын жарудың қиындауы,
жер асты қазбалары жағдайында ОШ жану нәтижесінде улы және зиянды
газдардың қосымша мөлшерінің пайда болуы. Сонымен қатар, атыс әдісі бір
зарядтың екіншісіне мерзімінен бұрын соғылуын жоққа шығармайды.
Электрлік жару әдісі-электр детонаторлары, сымдар, тұрақты немесе
тасымалданатын ток көзі және бақылау-өлшеу құралдары. Электрлік жару
әдісінің мәні электр тогының көзінен электр детонаторының жарылуына
дейін азаяды, ал электр детонаторының жарылуынан өнеркәсіптік ЖЗ негізгі
заряды жарылады.
Электр детонатор - капсюль-ОШ рөлін атқаратын электр тұтанғышы
бар детонатор.
Тұтанғыш тұтанғыш басынан, оны тұтатуға арналған құрылғыдан және
сымдардан тұрады. Жанғыш заттар үш түрге бөлінеді: металл көпірмен,
өткізгіш қосылыспен және ұшқынмен.
Жарылғыш машиналар. Электр жару әдісімен ток көзі ретінде
жарылғыш машиналар, 380 В дейінгі кернеуі бар жарықтандыру және электр
желілері, жылжымалы электр станциялары, гальваникалық батареялар
қолданылады.
Ең ыңғайлы ток көздері-жарылғыш машиналар. Сондықтан басқа ток
көздері, әдетте, жарылғыш машиналар болмаған кезде ғана қолданылады.
Жарылыс машинасы-электр тогын шығаруға және электр жару желісіне
электр детонаторларының белгілі бір санын үздіксіз жару үшін жеткілікті ток
импульсін бағыттауға қабілетті портативті құрылғы.
Жарылғыш машиналарға бірқатар талаптар қойылады-олар жұмыста
сенімді, қолдануға ыңғайлы және олар қолданылатын жағдайларға сәйкес
келуі керек. Бұл дегеніміз, жарылғыш машиналар ашық тау-кен
жұмыстарында және газ немесе шаңға қауіпті емес шахталарда, сондай-ақ газ
немесе шаңға қауіпті шахталарда қолдану үшін әр түрлі болуы керек.
Жарылыс машиналары жұмыс принципі бойынша магнитоэлектрлік,
динамоэлектрлік, конденсаторлық және жоғары жиілікті болып бөлінеді.
Қазіргі уақытта біздің елде тек А.и. әзірлеген конденсаторлық
жарылғыш машиналар шығарылады. Мұндай машиналардың схемалық
диаграммасы суретте көрсетілген. 3.3. K1 кілтін қосқан кезде конденсатор c
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тұрақты ток көзінен зарядталады, ал K2 түймесін басқан кезде конденсатор
жарылыс желісіне шығарылады.
Конденсатор машиналары құрылғының қарапайымдылығымен және
жұмыс сенімділігімен ерекшеленеді. Олардың массасы мен көлемі аз,
машинаның жұмысын бақылауға мүмкіндік беретін жарық сигналдары бар
құрылғылармен жабдықталған. Қуат принципіне сәйкес конденсаторлық
жарылғыш машиналар индукторға, аккумуляторға және батареяға бөлінеді.

3.3-сурет - Конденсаторлық жарылғыш машинаның схемалық диаграммасы
КПМ-1а конденсаторлық жару машинасы газ немесе шаң бойынша
қауіпті емес ортада жару жұмыстарын жүргізу кезінде электр
детонаторларды жаруға немесе электр тұтанғыштарды тұтатуға арналған.
Жарудың электр жару тәсілі. Электрлік жару әдісінің ерекшелігі-ОШ
тұтану құралы ретінде электр тұтату түтіктері, электр қыздырғыштар және
электр тұтату патрондары қолданылады. Электр жалынды жаруды бір
мезгілде жарылатын зарядтардың көп саны кезінде, сондай-ақ көлбеу
бұрышы 30°жоғары көлбеу тау-кен қазбаларын жүргізудің бұрғылау-жару
тәсілі кезінде қолдану ұсынылады.
Жарылыстың бұл әдісі қарапайым және арзан. Сонымен қатар, оған
ОШ-ты баспанадан немесе қауіпсіз жерден тұтату мүмкіндігін қоспағанда,
жарудың атыс тәсілінің кемшіліктері тән. Зарядтарды электрмен жару газ
немесе шаң бойынша қауіпті емес шахталарда және ашық тау-кен
жұмыстарында рұқсат етіледі[42].
Электр тұтату түтіктері капсюль-детонаторларды жеке іске қосу үшін
қолданылады. Олар жең түрінде жасалған, оның бос ұшы ОШ орналастыруға
арналған. Гильзаның жабық бөлігіне электр тұтанғыш орнатылады, ол
тұтандырғыш құрамды тұтатады, ал соңғысы, өз кезегінде, ОШ тұтанатын
беріліс құрамын тұтатады.
ОШ электр тұтатқыштары ОШ сегменттерінің жалғыз және аз санын
тұтатуға арналған.
Электр тұтандырғыш патрондар 40-50 тұтандырғыш түтіктерді топтап
тұтату кезінде ОШ тұтату үшін пайдаланылады. Олар қарапайым отты
картридждерден
ерекшеленеді,
өйткені
ОШ-ны
тұтату
электр
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тұтандырғыштан және жанғыш құрамнан тұратын арнайы электр қыздырғыш
көмегімен жүзеге асырылады.
Жарылыс
кезінде
теспелер
мен
ұңғымаларды
оқтауды
механикаландыру. Жарылыс техникасы, қолданылатын жарылыс әдісіне
қарамастан, маңызды процесті-зарядтауды қамтиды.
Қазіргі уақытта көп жағдайда бұл процесс механикаландырылған, яғни
теспелерді, ұңғымаларды немесе басқа ыдыстарды жарылғыш заттармен
толтыру арнайы зарядтау машиналарының көмегімен жүзеге асырылады. II
топқа сақтау және тасымалдау кезіндегі қауіптілік дәрежесі бойынша
жататын және құрамында нитроэфир, гексоген немесе ТЭН жоқ
патрондалған немесе шашылған түйіршіктелген ЖЗ механикаландырылған
оқтауға жатады. Жер асты тау-кен жұмыстарында ЗМК-1, ЗМБС-2 және т. б.
зарядтау
машиналары
қолданылды.
ЗМК-1
зарядтау
машинасы
(пневмозарядчик) ЖЗ пневмотасымалдауға және теспелер мен ұңғымаларды
оқтауға, сондай-ақ игданит түріндегі ЖЗ дайындауға және зауытта
дайындалған ЖЗ ылғалдандыруға арналады. Бұл машинаның көмегімен сіз
диаметрі 32-85 мм және тереңдігі 20 м дейінгі тесіктер мен ұңғымаларды
зарядтай аласыз. Машинаның қабылдау шұңқырының сыйымдылығы-55 кг.
Зарядтау құбырларының ішкі диаметрі 25 және 32 мм. Машинаның қалыпты
жұмысы сығылған ауа қысымы кемінде 0,4 МПа болған кезде қамтамасыз
етіледі. Машинаның массасы 35 кг. ЗМК-1 машинасының техникалық
өнімділігі 20 кг/мин құрайды. Машина қашықтан басқарылады және бір
адамға қызмет көрсетіледі. Ұңғымаларды оқтау кезінде пневмо зарядтағыш
жерге тұйықталуы тиіс. Түйіршіктелген ЖЗ сумен (игданиттен басқа)
ылғалдамай теспелер мен ұңғымаларды оқтауға тыйым салынады. Электр
кедергісі 107 Ом-см -ден асатын және кеніш ауасының салыстырмалы
ылғалдылығы 70%-дан кем жыныстары бар құрғақ кенжарларға ерекше назар
аудару керек-мұндай жағдайларда көлік - зарядтау құбырын төсеу
аймағындағы қазбаларды қосымша суару, сондай-ақ теспелер мен
ұңғымаларды сумен шаю керек. Оқтауды жүргізетін жұмысшы қолғап пен
қорғаныш көзілдірікте болуы тиіс. Оқтау процесінде оқталатын теспелер мен
ұңғымаларға қарсы тұруға тыйым салынады.
Ашық тау-кен жұмыстарында екі типті зарядтау машиналары
қолданылады: түйіршікті және құрамында су бар ЖЗ зарядтау үшін.
Жарылыс тау-кен жұмыстарын кешенді механикаландыру туралы ұғым
"Зауыт-ұңғыма" қағидаты бойынша кен орындарын ашық игеруге қатысты
жарылыс жұмыстарын кешенді механикаландыру, мысалы, солтүстік тау-кен
байыту комбинатында (Кривбасс) бастапқыда аммиак селитрасын ыдыссызконтейнермен қайта өңдеуді, қарапайым ЖЗ (игданит сияқты) механикалық
дайындауды, ұңғымаларды кептіруді және өнімділігі жоғары зарядтау
машиналарын пайдалануды қамтыды. Бұдан әрі жарылыс жұмыстарын
кешенді механикаландыру "Кривбассвзрывпром" мамандандырылған
өнеркәсіптік-өндірістік кәсіпорнында қарқынды түрде жетілдірілді, онда ЖЗ
механикалық өңдеу пункттері мен аралық детонаторларды дайындау
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пункттері енгізілді. Алғаш рет ДШ-ның қажетті бөліктерін жасау үшін
станоктарды қолдана отырып, содырларды орталықтандырылған даярлау
жолға қойылды. Жарылыс жұмыстарын кешенді механикаландыру
құралдарын кеңінен енгізу нәтижесінде жарылыс ұңғымаларын оқтауды
механикаландыру деңгейі қазіргі уақытта 100%-ға жақындап келеді.
Ұңғымалардың
бітелуі
толық
механикаландырылған.
Зарядтау
машиналарының өнімділігін 20-25% - ға арттыруға мүмкіндік беретін ЭЕМ
пайдалана отырып, блоктардың суландырылған учаскелерінде жарылғыш
ұңғымаларды механикаландырылған оқтау бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Барлық көп еңбекті қажет ететін процестерді толық механикаландыруды
көздейтін жарылыс жұмыстарын кешенді механикаландырудың жаңа
технологиялық схемаларын әзірлеу жүргізілуде.
Жарылғыш материалдар қоймалары. Жарылғыш материалдарды (ЖМ)
тек жарылғыш материалдар қоймаларында сақтауға болады. Бірыңғай
Қағидаларға (жарылыс жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік) сәйкес «ЖМ
қоймасы» термині жалпы қоршалған аумақта орналасқан қосалқы
құрылыстары бар бір немесе бірнеше ЖМ қоймаларын, ал жер асты
қоймаларына қатысты ЖМ сақтауға арналған камералар мен ұяшықтарды
және қоймаға шығарылған қазбалары бар қосалқы камераларды білдіреді.
ЖМ қоймалары жер үсті, жартылай тереңдетілген, тереңдетілген және
жер асты болып бөлінеді
Жер бетіне жер бетінің деңгейінде орналасқан қоймалар жатады.
Жартылай тереңдетілген қоймаларда ғимарат карнизінен аспайтын жерде
орналасқан қоймалар болады. Тереңдетілген қоймалардың үстінде топырақ
қалыңдығы 15 м-ден аз болады, ЖМ жер асты қоймаларын орналастыруға
болады. Жер астында жүздеген метр тереңдікте болады.
Қызмет ету мерзіміне байланысты қоймалар тұрақты, уақытша және
қысқа мерзімді болып бөлінеді (олардағы сақтау мерзімі, тиісінше үш
жылдан астам, үш жылдан бір жылға дейін және бір жылдан аз). ЖМ
жоғарыда аталған роме қоймаларына жарылыс жұмыстары кезіндегі
қауіпсіздіктің бірыңғай ережелерінің нұсқаулық құжаттарында баяндалған
бірқатар басқа талаптар да қойылады.
3.1.4. Ұнғыда теспелердің орналасуы
Тау жыныстарын қазбаның кенжарында белгілі бір тереңдікке бөлу
үшін, оларда жарылғыш зарядтарды орналастыру үшін құбырлы, қосалқы,
ұсақтайтын және контурлайтын тесіктерден тұратын шпурлар жиынтығы
бұрғыланады. Жер асты қазбасының кенжары, әдетте, бір ашық бетке ие,
сондықтан мұндай жағдайда бұрғылау зарядтарының жұмысы қиын.
Ұнғыдағы теспе жинағының мақсаты мынадай. Құбыр теспелері қосымша
ашық бетті қалыптастыру арқылы басқа теспелердегі зарядтардың жұмысын
жеңілдету үшін құбырды (қуысты) қалыптастыруға қызмет етеді. Қосалқы
теспелердегі зарядтардың жарылуымен құбыр қуысы қажетті мөлшерге дейін
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кеңейеді. Шұңқырлы шпурлар тау жыныстарын вруб пен қосалқы
теспелерден пайда болған қосымша ашық беткей бағытында ұсақтауға
арналған. Тау-кен контуры бойымен орналасқан шұңқырларды контурлау
деп атайды.
Шұңқырлардың түбіне орналасуына бірқатар талаптар қойылады.
Қажет:
- шпурларды (ТПК) пайдалану коэффициентін 0,85-0,87 кем емес
қамтамасыз ету;
- ұңғылау процесінде қазбаның жобалық көлемінің 3-12% - дан артық
өсуіне жол бермеу (ең үлкен пайызы ҚНжЕ 111-11-77 бойынша IX-XI
санатты жыныстардағы ауданы 8 м2 дейінгі қазбаларға жатады);
- жүк тиеу-тасымалдау машиналарының өнімді жұмысы үшін
жыныстарды жеткілікті ұсақтауға қол жеткізу, ЖЗ артық шығынының
есебінен оны қайта ұсақтауға жол бермеу.
Теспелерді (ТПК) пайдалану коэффициенті деп теспелік зарядтар
жарылысының әсер ету тиімділігін сипаттайтын және кенжардың жарылыс
кезіндегі қозғалу шамасының теспелердің тереңдігіне қатынасын білдіретін
өлшемсіз шама түсініледі. Көптеген теспелерге арналған теспелердің
тереңдігі бірдей. Ерекшелік, егер олар кенжар жазықтығына көлбеу
бұрғыланса, тек құбыр шпурларына қатысты болады. Мұндай тесіктердің
тереңдігі жиынтықтағы басқа тесіктерге қарағанда үлкен. Теспенің тереңдігі
деп теспенің проекциясының ұзындығын айтады, ол тік немесе көлденең
жазықтықта өндіріс осіне параллель тартылған [43].
Бөренелердің түрлері және оларды қолдану шарттары. Бөренелер
құбыр тескіштерінің кенжар жазықтығына немесе қолда бар бос бетке
(жыныстардың жалаңаштау жазықтығына) салыстырмалы орналасуы
бойынша жіктеледі. Ойықтар мынадай топтарға бөлінеді: еңіс немесе кенжар
жазықтығына дұрыс бұрышпен бұрғыланған теспелер түзетін; еңіс және
кенжар жазықтығына тура бұрышта орналасқан теспелердегі зарядтардың
жарылысы түзетін аралас; айналасында теспе зарядтары орналасқан үлкен
диаметрлі ұңғымалармен түзілетін.
Ұнғы жазықтығына көлбеу бұрғыланған теспелермен түзілетін
ойықтар. Орташа күшті және күшті тау жыныстарында сына құрайтын
тесіктердің екі тік қатарынан тұратын сына ойықтары қолданылады (3.1
суретті қараңыз). Қатты монолитті жыныстарда 65-70° шұңқырлы тесіктердің
көлбеу бұрыштары бар, кейде бірнеше кесілген тесікшелер бұрғыланады,
олардың тереңдігі құбырдың тереңдігінің 2/3 құрайды. Кесілген теспелер
жоғары қарай көлбеу болады. Сына ойықтарындағы құбыр теспелерінің
тереңдігін қалған теспелердің тереңдігінен 30-40 см артық, олардағы заряд
массасының тиісті ұлғаюымен қабылдау керек. Контурлайтын теспелердің
еңісін қазбаның қимасының ең аз ұлғаюын (ең аз аралықтарды) қамтамасыз
ете отырып, эксперименттік түрде орнату керек. Сына ойықтарының
кемшілігі-шұңқырларды кішкене ені немесе биіктігі бар кенжарларда қажетті
көлбеу бұрышқа қою мүмкін еместігі. Бұл кемшілік, әсіресе,бұрғылау
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машиналарының ұзындығы 2,5 м немесе одан да көп, өндіріс ені 2-2, 5м
болатын бұрғылау қондырғыларымен бұрғылау кезінде көрінеді, сондықтан
мұндай кенжарларда құбырлы тесіктердің бұрышын арттырып, олардың
тереңдігін азайтуы керек немесе тескіштерді қолмен тескіштермен
бұрғылауы керек.
Призмалық немесе тікелей бөренелер кез-келген тау жыныстарында
қолданылады. Бұл шұңқырларда тесіктер кенжар жазықтығына дұрыс
бұрышпен бұрғыланады және бір-біріне параллель болады. Тау
жыныстарының беріктігіне байланысты көрші арасындағы қашықтық а:
шұңқырдың шұңқырлары 10-30 см, ал өте күшті жыныстарда- 5-10 см
құрайды. Тікелей құбырлардағы тесіктердің саны әдетте 4-9 құрайды. Кейбір
тік құбырларда тесіктердің бір бөлігі зарядталмайды, мұндай тесіктер
өтемақы немесе бос деп аталады. Компенсациялық теспелер жыныс
массивінде әлсіреу қуыстарын жасайды және басқа теспелердегі зарядтардың
жұмысын жеңілдетеді. Құбырда компенсациялық теспелер болған жағдайда,
құбыр теспелерінің тереңдігін қалған теспелермен бірдей қабылдауға
болады.
Ұнғыларда теспелердің орналасуы
Көлденең және көлбеу қазбалар. Кенжарда теспелердің орналасу
схемасын жасау кезінде жыныстардың сипаттамасы, олардың жату
жағдайлары, жарылу бағыты, кенжардың өлшемдері, қолданылатын ЖЗ
қуаты және кенжардың жарылыс үшін қажетті жылжуы ескеріледі. Біртекті
жарылған жыныстарда тесіктердің орналасуына қатысты жалпы ұсыныстар
келесідей.
Сына ойығы кенжардың орталық бөлігінде орналасады.
Құбыр, шой және контурлаушы теспелер санының арақатынасы 1 : 0,5 :
1,5 немесе 1 : 0,5 : 2 қабылданады. Тау жыныстарының беріктігі мен кенжар
ауданының ұлғаюымен құбыр теспелерінің саны 2-ден 8-ге дейін өзгереді
және беріктік коэффициенттері бар жыныстарда = 9-13 ол 6-8 құрайды (сою
алаңы 4 м2-ден асады). Тік тесіктердің жұптары арасындағы қашықтық 40-50
см құрайды.
Бөрене теспелердің еңіс бұрыштарын f>12 және 65-70° С F<=12
жыныстарда 53-55° тең етіп қабылдау ұсынылады. Бұл ұсыныстар тек кең
ұнғыларда орындалуы мүмкін (2,5 м-ден астам тереңдікте 1 м-ден астам).
Құбыр теспелерінің тереңдігі формула бойынша анықталатын қалған
теспелердің тереңдігінен 0,3-0,4 м артық қабылданады.
Шұңқырларды тікелей шұңқырмен (1-4 шұңқырлары) түбіне
орналастырудың мысалы суретте көрсетілген. 3.4. Тікелей журналды кеңейту
үшін екі-төрт көмекші 5-8 шпур қолданылады. Олар құбыр қуысынан оның
еніне тең қашықтықта жарылатын немесе жақсы жарылатын жыныстарда ені
2,5 болады.
9-10 және 11-23 контурлаушы теспелер бір-бірінен және алдыңғы
зарядтардың жарылуынан пайда болған қуыстан ең аз кедергі сызығының
қашықтығында орналасады
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3.4-сурет - Тік құбырмен кенжарда теспелердің орналасуы
Контурдағы зарядтардың әртүрлі жұмыс жағдайларын ескере отырып,
терезе саңылаулары арасындағы қашықтықты тең қабылдауға болады: (1-41,2) w-қазба төбесінде, (0,8-0,9) W-топырақта және W-бүйірлерде (3.4
суретті қараңыз.). Қатты жыныстардағы қазба енінің кемуін болдырмау үшін
=10-20 контурлайтын теспелердің ауыздары қабырғадан 0,15-0,2м
қашықтықта орналасады, ал осы теспелердің кенжарлары қазбаның болашақ
контурынан 5-7 см (жыныстарда 10 см артық емес =20) шығып тұруы тиіс.
Бұл жағдайда контурлы тесіктердің кенжар жазықтығына иілу бұрышы
85-87° құрайды. Егер кенжарда ұңғыма болса, соңғысы журналды жобалау
үшін қолданылады. Ол төрт тесікпен тікелей жасалады, олар ұңғымаға
параллель орналасқан, оның диаметрі 1,8-ге тең. Ұңғыма зарядталмайды, ал
құбыр тесіктерін толтыру коэффициенті 0,9-0,95 дейін жеткізіледі.
Ұңғыманың диаметрі 0,1-0,2 м болған кезде күшті жыныстарда 0,9-0,98-ге
дейін жеткізіліп, ЖЗ шығыны 20-30%-ға азаяды және тесіктердің жалпы
ұзындығы 30% - ға азаяды.
Тік қазбалар. Тік бұрышты қималы барлау шахталарының
оқпандарында төрт-сегіз теспеден тұратын сына ойықтары қолданылады,
олардың зарядтары бірінші болып жарылады (3.5 сурет). Тік қазбаларда шпур
жинағын орналастыру принципі көлденең қазбалардағыдай. Дөңгелек
қималы пішінді оқпандарда теспелер саны жыныстардың беріктігіне, оқпан
диаметріне байланысты және 2-ден 5-ке дейін өзгеретін концентрлік
шеңберлер бойынша орналастырылады. Осы шеңберлердің әрқайсысына
орналастырылған шпурлардың саны 1 : 2 : 3 : 4 : 5 (5 шеңберде). Орташа
күшті және күшті жыныстардағы шпурлар арасындағы қашықтық 0,6-0,8 мге тең қабылданады. Тау жыныстарының беріктігіне және құбырдың пішініне
байланысты құбырлы тесіктердің саны әдетте 6-дан 12-ге дейін.
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3.5-сурет - Дөңгелек пішінді (А және В-сәйкесінше түзу және сына ойығы)
және тікбұрышты (В және г-тиісінше пирамида және сына ойығы) қимасы
бар тік оқпандардағы теспелердің орналасу схемалары)
Бөренелердің әртүрлі формаларын қолданады. Кривбасс жағдайында,
мысалы, біріктірілген пирамида-призмалық құбырмен жақсы нәтижелер
алынды: шұңқырдың айналасында конус немесе пирамида құрайтын көлбеу
шпурлар жиынтығы және тік шпурлар бұрғыланады. Сонымен қатар,
құбырлы шеңбердегі көлбеу және тік тесіктер кезекпен орналастырылады.
Бөрене теспелердің тереңдігі қалғандарының тереңдігінен 10-15% - ға артық.
Түйіршікті шлак сою ретінде қолданылады. Ұсынылатын теспе тереңдігі l
f=2-3; 4-нб кезінде; 7-20 тиісінше 3-2,6; 2,5-2,2 және 2,1-1,5 м. Соңғы
жылдары қатты жыныстар бойынша жүргізілген қазбаларда тереңдігі 4,5 м
теспелер мен контурлық жару қолданыла бастады. Контурлайтын
теспелердің саны жалпы санның 40-50% құрайды.
ҚНжЕ бойынша IV-V санаттағы әлсіз ауа-райының жыныстары
бойынша шағын қималы шурфтарды үңгілеу кезінде екі құбыр теспесі
бұрғыланады, қалғандары контурлағыш және шой болып табылады. Күшті
тау жыныстарында төрт шұңқырдан жасалған пирамидалық журнал
қолданылады. Теспелердің тереңдігі сынамалау аралығына байланысты кең
шектерде ауытқуы мүмкін және 0,2-0,3-тен 1,5 м-ге дейін және одан да көп
болуы мүмкін.
3.1.5. Теспелерді, ұңғымаларды бұрғылау технологиясы мен
техникасы
Теспелерді бұрғылау технологиясы. Теспелерді бұрғылау тәсілдері
және бұрғылау машиналары. Тау-кен қазбаларын үңгілеу кезінде f-ке
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байланысты бұрғылаудың мынадай тәсілдері қолданылады: айналмалы - f<=6
С тау жыныстарында; айналмалы-соққылы - f<=12 С тау жыныстарында және
соққы-айналмалы - f>12 С тау жыныстарында.
F < 8 бар жыныстарда жүргізілетін көлденең қимасының ауданы 6,5 м2
дейінгі көлденең қазбаларда электр жетегі бар БУЭ-1м бір бұрғылау
машинасы бар БУЭ-1м бұрғылау қондырғысы қолданылады. Қозғалыс
жылдамдығы 1,5 км/сағ дейін өздігінен жүретін қондырғы ені 0,6 м, биіктігі
1,2 м және айналмалы режимде тереңдігі 3 м дейін Теспелерді бұрғылауға
мүмкіндік береді. БУЭ-1м құрамына жаяу жүргіншілер жолы жағынан
Орнатылатын домалату платформасы кіреді. Тиеу жабдықтарын ұнғыға
өткізу үшін бұрғылау қондырғысы осы платформаға оралады. Қимасы шағын
геологиялық барлау қазбаларында f<=9 немесе f<=12 кезінде БГА-1м
жыныстарындағы бір бұрғылау машинасымен (маркасы 110-1-1м)
жарақталған айналмалы-соққылы әрекеттегі БУ-1 бұрғылау қондырғысын
қолдануға болады. Теспелерді бұрғылаудың максималды тереңдігі-2,75
м.орнату өздігінен жүрмейтін, пневматикалық, рельсті. Тиеу жабдығының
кенжарына өтуді қамтамасыз ету үшін БУ-1 қондырғысы әдетте тұйық кіруде
немесе жабық айырғышта орналасады[42-45].
Барлау жұмыстары негізінен орташа және күшті жыныстарда өтеді.
Рельс жолдары бар көлденең қазбалардағы f>12 жыныстарындағы Теспелерді
бұрғылау үшін ПК-60 екі бұрғылау машинасымен жабдықталған СБКН-2м
бұрғылау қондырғысы қолданылады. Ені 0,95 м өздігінен жүретін қондырғы
ыңғайлы басқару пультіне ие және 2,5 >м тереңдікке дейін Теспелерді
бұрғылауды қамтамасыз етеді (сурет. 4.1). Орнатуды ауданы 12 м2 дейінгі
кенжарларда қолдануға болады. Күшті жыныстарда (f>12), рельсті бұрғылау
қондырғыларынан басқа, PP-54 немесе PP-36 перфораторларымен және
автоматты бергіштермен жабдықталған жеңіл портативті UPB-1 немесе LPKIV бұрғылау қондырғылары қолданылады (сурет. 4.2). Қондырғылар
қашықтан басқарылады, сондықтан жұмыс дірілі алынып тасталады және
жұмыс айтарлықтай жеңілдейді. Көлденең қазбаларда П8, П11 және П13
пневможабдықтарында қол перфораторлары да қолданылады. Барлық
бұрғылау машиналары Бұрғылау процесінде ұсақ заттарды шығару және
шаңды басу үшін шпурларды сумен шайып бұрғылауды жүзеге асырады.
Мұздатылған жыныстарда ПП-63 перфораторлары қолданылады, олар
шаңды ылғалдандырумен теспені қарқынды үрлеуді қамтамасыз етеді. Олар
ППУ-11-3 типті шаңды басатын қондырғымен бірге жұмыс істейді. T<-16°
температурасы бар жыныстарды бұрғылау кезінде NaCl немесе T>-16 °С
температурада СаС1 бар ерітінді резервуардан сығылған ауамен шығарылады
және шланг арқылы перфораторға түседі. Қоспалардың құрамы су массасына
3-10% құрайды. Бұл шайғыш тұтқасы перфораторды ерітіндісі
араластырылады әуе ағымын және распыляется. Содан кейін сұйық-ауа
қоспасы бұрғылау штангасы арқылы теспенің түбіне өтеді, бұрғылау кезінде
пайда болған шаңды ылғалдандырады және басады. Жоғарыға бағытталған
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Теспелерді бұрғылау кезінде (көтерілісті үңгілеу кезінде) және анкерлі
бекітпемен бекіту кезінде телескоптық перфораторлар қолданылады. Қазіргі
уақытта күшті жыныстардағы ең өнімді перфоратор-pt-36m. pt-29m, pt-45kv
және pt-50 телескоптық перфораторлар да қолданылады.
Ұңғылау кешендерімен жабдықталған дөңгелек қималы оқпандарда
Теспелерді бұрғылау кезінде төрт БГА бұрғылау машинасы бар және
T<=12-14 жыныстарда 4,2 м тереңдікке дейін Теспелерді бұрғылай алатын
1М және 1МЦ оқпан бұрғылау қондырғылары қолданылады. F<= 20 С
жыныстарда 4,4 м тереңдікке дейін бұрғылау үшін ПК-75 екі-бес
бұрғылау машинасымен жарақтандырылатын БУКС-1у2 және БУКС-1у5
бұрғылау қондырғыларын игеру басталды. Ұңғылау кешендері жоқ
оқпандарда Теспелерді ПР-30 қол перфораторларымен бұрғылайды.
Бұрғылау құралы. БУЭ-1 қондырғыларымен Теспелерді бұрғылаудың
айналмалы әдісі кезінде диаметрі 42 мм РБ 42-2 (жыныс) типті кескіштер
және жуу үшін диаметрі 32 мм каналы бар 9 мм дөңгелек штангалар
қолданылады.

3.6-сурет - УПБ-1 тасымалды бұрғылау қондырғысы
Бұрғылаудың айналмалы-соққы әдісімен диаметрі 42 мм болатын
арнайы кескіш тәждер қолданылады (БУ-1100-1-0,6), л сондай-ақ жоғары
беріктігі бар және жоғары бұрғылау жылдамдығын қамтамасыз етеді КУВШ
42-25 тәжі. Шыбықтар бұрғылаудың айналмалы әдісімен бірдей
қолданылады. Күшті жыныстарда бұрғылаудың соққы-бұрылу әдісімен,
негізінен, диаметрі 36-43 мм, ВК15 және ВК11В қатты қорытпаларымен
нығайтылған, бұрғылау штангасымен конустық немесе бұрандалы
байланысы бар, Плиталық(КДП) және крест тәрізді (ККП) тәждер
қолданылады. Қатты қорытпаның тікбұрышты плиталары бар кескіш тәждер
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күшті және тұтқыр жыныстарды бұрғылау үшін қолданылады, ал крест
тәрізді пластиналар қатты сынған жыныстарды бұрғылау үшін қолданылады.
Қолмен бұрғылауға арналған бұрғылау шыбықтары диаметрі 22 және 25 мм
бұрғылау болаттан жасалған, олардың ұзындығы 108 мм. шыбықтың
ұзындығы 700 мм -ден (забурник) 4300 мм-ге дейін, ал массасы 2,2-ден 17 кгға дейін.
Теспелерді бұрғылау техникасы. Тау-кен барлау қазбаларын жүргізу
кезінде сығылған ауа пневматикалық бұрғылау машиналарының, тиеу
машиналарының,
шой
балғалардың,
желдету
қондырғыларының
пневматикалық қозғалтқыштарының және сорғылардың жұмысы үшін
қолданылады.
Пневматикалық
қондырғылардың
тиімділігі
электр
қондырғыларынан төмен, бірақ пневматикалық қондырғыларды күту
қауіпсіз, пайдалану оңай және сенімді. Сығылған ауаны 0,3 МПа-дан астам
қысыммен беру үшін компрессорлар қолданылады.
Іздеу-барлау жұмыстары кезінде жылжымалы компрессорлық
станциялар қолданылады, олар бір объектіден екіншісіне тасымалданады.
Бұл станциялар екі түрге бөлінеді: тіркелген және тасымалданатын. Тіркеме
станциялары айналмалы құрылғымен, тежегіш жүйесімен, серіппелі
суспензиямен және пневматикалық жүрістегі доңғалақтармен жабдықталған
бір немесе екі осьті тіркемелерге орнатылады. Мұндай станциялар жұмыс
орнына автокөлікпен немесе трактормен жеткізіледі.
Жылжымалы станциялар дөңгелектері жоқ жақтауға орнатылады және
олар жұмыс орнына көлік құралдарының көмегімен жеткізіледі немесе
сүйреп апару арқылы жерге жылжытылады. Жетек түріне сәйкес
жылжымалы компрессорлық станциялар ішкі жану қозғалтқыштары немесе
электр қозғалтқыштары бар станцияларға бөлінеді. Жылжымалы
компрессорлық станцияларда 1 МПа дейінгі қысым кезінде өнімділігі шағын
(3 м3/мин дейін) және орташа (10 м3/мин дейін) компрессорлар
пайдаланылады.
Ең көп таралған поршеньдік және бұрандалы компрессорлар.
Екі сатылы сығылған және ауамен салқындатылған поршеньді
компрессорлары бар жылжымалы тіркемелі компрессорлық станциялар
(ЗИФ-55, ЗИФ-51, ДК-9М, ПК-10 және т.б.) 0,6-0,7 МПа жұмыс қысымы
кезінде 4,6-10,5 м3/мин өнімділігін қамтамасыз етеді. Компрессорлардың
бензинді (ЗИФ-55) дизельді (ДК-9М, ПК-10) немесе электрлі (ЗИФ-51)
қозғалтқышы және 3-тен 6-ға дейін тарату вентильдері болады. Ротациялық
және бұрандалы компрессорлары бар жылжымалы компрессорлық
станциялар (ЗИФ-ПР-6, ПР-10, ПВ-10 және ЗИФ-55В) 0,7 МПа қысым
кезінде өнімділікті 5,5-тен 10 м3/мин дейін қамтамасыз етеді, қуаты шамамен
75 кВт дизельді немесе бензинді қозғалтқышы бар.
Ұңғымалық
жұмыстардың
үлкен
көлемінде
қолданылатын
стационарлық компрессорлық станциялар компрессорлар мен қосалқы
жабдықтар жиынтығынан тұрады, олар түбтерді сығылған ауамен үздіксіз
қамтамасыз етеді. Өнімділігі 10-нан 50 м3/мин дейінгі және қысымы 0,8 МПа
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компрессорлардың қуаты 57-ден 275 кВт-қа дейінгі электр жетегі және суды
салқындату бар. Компрессорлық станцияның қосалқы жабдықтарына ауаны
тазартуға арналған сүзгілер, май бөлгіштер, суды салқындатуға арналған
құрылғылар және сорғы станциялары жатады. Ауаны шаңнан және бөгде
бөлшектерден тазарту үшін мата және металл сүзгілер қолданылады.
Тұтынушыларға сығылған ауаның біркелкі берілмеуін теңестіру, оның
жинақталуы және тұтынудың біркелкі еместігін тегістеу үшін ауа жинағыш
қолданылады, ол номиналды қысымнан асатын қысым кезінде ауаның бір
бөлігін шығаратын қауіпсіздік клапаны болуы керек.
Сығылған ауаны судан және майдан тазарту үшін компрессор мен ауа
жинағыш арасында май бөлгіш орнатылады. Компрессорды салқындату үшін
бөлек сорғы қондырғысының немесе резервуардың су құбырынан көйлекіне
жеткізілетін су қолданылады. Су таза және зиянды қоспалар болмауы керек.
Үлкен ластану кезінде су тұндырғыштарда немесе сүзгілерде тазартылады.

3.7-сурет - ЗИФ-55 жылжымалы компрессорлық станциясы:
1-ЗИЛ-157м қозғалтқышы; 2-сорғыш; 3-аспап қалқаны; 4-компрессор;
5-компрессордың ауа сүзгілері; 6-желдеткіш; 7-аралық тоңазытқыш; 8-ауа
жинағыш; 9-тарату клапаны; 10-бензин ыдысы; 11-көктем; 12- манометрлер;
13 - рамка арбасы 14-доңғалақ; 15 - тіркеме құрылғы.
Шахтада бұрғылау жабдығын қауіпсіз пайдалану шарттары
Теспелерді бұрғылау алдында үңгілеуші кенжарды қарап шығуға,
жабынды, кенжарды және қазбаның бүйірлерін жыныстың қабыршақтанған
бөліктерінен алуға, қазбаның бекітілу сенімділігін және уақытша бекітпе
орнату қажеттілігін тексеруге, сондай-ақ бұрғылау жабдығының
жарамдылығын сынамалау жолымен тексеруге міндетті.
Ауа және су магистральдарынан бұрғылау машинасына өтетін
шлангілерді жалғау жабық вентильдер кезінде жүргізілуі тиіс. Магистральға
су мен ауа беруді бөгемей, шлангтерді машиналардан ажыратуға тыйым
салынады. Штуцерлерді майысқан гайкамен шаң ұстағышқа бекіту
қамыттардың шлангісінің көмегімен жүргізілуі тиіс. Бұрғылауды теспелерді
жуусыз немесе шаң басу және тозаңды ұстап қалу үшін шаңдануды шекті
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рұқсат етілген концентрацияға дейін төмендетуді қамтамасыз ететін басқа да
сенімді құралдарды қолданбай жүргізуге тыйым салынады.
Теспелерді перфораторлармен және электр бұрғыштармен бұрғылау
және бұрғылау кезінде бұрғылау штангін қолмен ұстауға тыйым салынады.
Бұрғылау кезінде қысқа забурникті (штанганы) қолдану қажет.
Перфораторларда дірілді басатын арба-дірілді санитарлық нормаларға дейін
төмендететін тұтқасы болуы тиіс. Дірілді сөндіретін арбаны мезгіл тексеріп,
майлау керек. Проекторларды дірілден қорғаудың ең тиімді шарасыпневматикалық қолдаудағы тескіштердің орнына УПБ-1 немесе ЛПК-IV
жылжымалы бұрғылау қондырғыларымен теспелерді бұрғылауға көшу,
сондай-ақ өздігінен жүретін бұрғылау қондырғыларын қолдану. Мұндай
жабдықта жұмыс істеген кезде жұмысшы дірілден толық қорғалады.
Бұрғылау машиналары жұмыс істеп тұрған кезде, әсіресе бұрғылау
және теспелерді үрлеу кезінде бұрғылаушылардың көздеріне жыныс пен
бұрғылау шламының ұшатын сынықтарымен зақым келтіру қаупі бар.
Сондықтан, осы операцияларды орындау кезінде қауіпсіздік көзілдірігін
немесе плексигласс қауіпсіздік қалқандарын кию керек
Бұрғылау қондырғысымен теспелерді бұрғылау кезінде соңғы
рельстерге мұқият бекітілуі керек.
Жарылғаннан кейін теспелердің түп бөліктерін "Стақанға" бұрғылауға,
сондай-ақ жарылмаған зарядтар (істен шығулар) болған жағдайда, осы
зарядтарды жоюға байланысты жағдайлардан басқа кезде теспелерді
кенжарларда бұрғылауға тыйым салынады. Жарылмаған зарядтарды жоюға
арналған теспелерді бұрғылау «Үш жарылыс жұмыстары қауіпсіздігінің
бірыңғай ережелерінің» талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
Теспелерден кептелген бұрғылау штангаларын алуды тек арнайы
кілттердің көмегімен жүргізу қажет.
БУЭ-1 типті айналмалы бұрғылау қондырғыларында жұмыс істеу
кезінде электр қауіпсіздігі шараларын қамтамасыз ету қажет. Электрлік
бұрғылау машинасын жерге қосу икемді кабельдің төртінші өзегі арқылы
жүзеге асырылады. Бұрғылаушылар резеңке қолғаптарды пайдалануы тиіс.
3.1.6. Жер үсті және жер асты тау-кен қазбаларын үңгілеу кезінде
бұрғылау-жару
жұмыстарының
параметрлерін
және
қауіпсіз
қашықтықтарды есептеу
Қазба жүргізілгенге дейін бұрғылау-жару жұмыстарының паспорты
жасалады, ол теспелік әдіспен жару жұмыстарын жүргізу тәртібін
регламенттейтін техникалық құжат (нұсқаулық карта) болып табылады.
Жер асты жағдайлары үшін бұрғылау-жару жұмыстарының паспорты
мыналарды қамтуы тиіс:
- әртүрлі уақытта жару кезінде зарядтардың жарылу немесе
жалаңаштау мүмкіндігін болдырмайтын кенжардағы теспелердің орналасу
схемасы;
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- теспелер саны және олардың тереңдігі;
- әрбір теспедегі зарядтардың массасы;
- ЖЗ және жару құралдарының (ЖТ) атауы;
- жару серияларының саны және реттілігі;
- ұнғы материалы және оның шамасы;
-жарғыш пен жұмысшылардың жарылыс кезіндегі баспана орны
туралы нұсқау;
- кенжарды желдету уақыты.
Кенжардағы теспелердің орналасу схемасы көлденең қазбаларға
арналған үш проекцияда және тік қазбаларға арналған екі проекцияда, оларда
зарядтарды жару кезектілігі бойынша теспелердің нөмірленуін көрсете
отырып келтіріледі.
Зарядтың құрылымы теспеге келтіріледі. Теспелердің ұзындығы,
олардың еңіс бұрыштары және олардағы зарядтардың массалары туралы
деректер паспортқа қоса берілген кестеге жинақталады. Сондай-ақ,
техникалық-экономикалық көрсеткіштер кестесі келтірілген, онда қазбаның
көлденең қимасы, жару шарттары, бұрғылау машиналарының атауы мен
саны, жарылғыш заттың түрі мен шығыны және т. б. көрсетілген.
Есептік деректер бойынша жүргізілетін тәжірибелік жарылыстардан
кейін паспорт жасалады. Егер жарылыс нәтижесінде кем дегенде 0,85-0,87
жетсе, тиеу машиналарының өнімді жұмысы үшін қолайлы кесектілік
(жыныстардың қайта ұсақталуы болмаған кезде) қазбаның ең аз іріктеумен
жақсы контурлануы және жыныстың ықшам құлауы (кенжардан үлкен
қашықтықта шашырауға жол берілмейді) [41] жарамды болып саналады.
Паспортты барлау партиясының немесе экспедицияның бас инженері
бекітеді. Бұрғылау-жару жұмыстарының паспортымен осы учаскенің
инженерлік-техникалық
қызметкерлері,
сондай-ақ
бұрғылау-жару
жұмыстарын орындайтын персонал қолхатпен танысуы тиіс. Осыған ұқсас
жағдайлар үшін бұрғылау-жару жұмыстарының паспорты жалпы (үлгілік)
болуы мүмкін.
БВР паспортын әзірлеу төменде келтірілген дәйектілікпен жүзеге
асырылады.
ЖЗ таңдау ұсынылатын жарылғыш заттардың тізбесі бойынша
жүргізіледі. Аммиак селитрасы негізіндегі В-да ең көп таралған ұнтақ
немесе түйіршікті болады. Салыстырмалы монолитті жыныстарда қолдану
үшін ЖЗ-ны шамамен таңдағанда, проф. м. м. шкаласы бойынша тау
жыныстарының беріктік коэффициентін басшылыққа алуға болады. 12----14
ең жиі қолданылатын аммонит № 6ЖВ, F > бар жыныстарда 14---17 детонит
М қолданады, ал өте күшті, жарылмайтын жыныстарда № 1 тасты аммонит
қолданылады. Детонит м және № 1 тасты аммонит № 6 ЖВ аммонитпен
салыстырғанда қымбат ЖЗ екенін ескеру қажет. Сонымен қатар, детонит М
айналымда қауіпті. Сондықтан, өте күшті жыныстармен (f>14 кезінде) жақсы
дамыған жарықтар болған кезде, олар ЖЗ нақты шығынын біршама

110

арттыруға жүгініп, № 6 ЖВ аммонитті пайдалану мүмкіндігін табуға
тырысады.
ЖЗ үлестік шығынын тәжірибелік жарылыстар негізінде анықтау
ұсынылады. Бір ашық беті бар кенжарларда № 6 ЖВ аммониттің нақты
шығынын шамамен табу үшін 3.1 кесте деректерін пайдалана аласыз.
3.1-кесте - Аммониттің меншікті шығыны
ҚНжЕ бойынша
тұқымдардың
санаты
II и IV

Коэффициенті
жыныстардың

V
VI—VII
VIII
IX
X
XI

2—3
4—6
7—9
10—14
15—18
19-20

1,5

ЖЗ шығыны 1 м3 қазбаның қима ауданы кезінде
алаптағы жарылған жыныстар (кг), м2
до 5 |
до 7
до 10
1,5
1,23
0,95
1,4
1,92
3,0
4,2
4,5
5,0

1,2
1,74
2,73
3,83
4,28
4,75

1,0
1,55
2,45
3,45
4,05
4.5

Бұрғылау
жару
жұмыстарының
техникалық-экономикалық
көрсеткіштері төменде келтірілген.
Шахтаның санаты -газ және шаң бойынша қауіпті емес
Қазбаның қима ауданы, м2 . . . . . . 6,5
М. М. Протодьяконов бойынша жыныстар беріктігінің коэффициенті
14.
Бұрғылау қондырғыларының саны 2 убш-222п
ПК-60 машиналарымен......... . 1
ККП тәжінің диаметрі-40, мм.......40
Циклге шпурлар саны (оның ішінде оқталатындар) . . 28 (24)
Теспенің тереңдігі, м...........2,3
Циклге теспелердің ұзындығы, м........62,6
Шпурды пайдалану коэффициенті......0,87
Бір цикл үшін ЖЗ шығыны, кг ... .....44,3
Электр детонаторлардың шығыны: цикл үшін.............. 24
1 м қазбаға..........1
Электр детонаторлардың түрі.........ЭД-8П иЭДКЗ-ПМ-15
Ұнғыды цикл үшін жылжыту, м . ......2
Шығу жыныстар үшін цикл (массивтегі), м3.....13
Жарылғыш құралдардың саны-100 м.....1
Теспелердің орналасу кестесі, бұрғылау-жару жұмыстарының
техникалық-экономикалық көрсеткіштері және теспелердің орналасу
схемасы бұрғылау-жару жұмыстарының паспортына кіреді.
Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Геологиялық барлау процесі дегеніміз не?
2. Тау-кен элементтерін тізімдеңіз
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3. Тау-кен жұмыстары мен тау-кен қазбаларының сипаттамасы және
жіктелуі
4. Жарылғыш түрлендірудің келесі формалары қандай?
5. Ұнғыда теспелердің орналасуына қандай талаптар қойылады?
3.2. Тау-кен қазбаларын үңгілеу кезінде желдету, жарықтандыру
және сутөкпелеу
3.2.1. Тау-кен қазбаларын желдету тәсілдері
Желдету құбырларының маңызды аэродинамикалық параметрлері
олардың аэродинамикалық кедергісі, дем алу және депрессия болып
табылады. Құбырдың аэродинамикалық кедергісі деп құбыр арқылы қозғалу
кезінде ауаны жеңетін қарсылық түсініледі. Негізінен, оның мәні құбырдың
ішкі бетіне ауаның үйкеліс күшімен анықталады.
Ауа өткізгіштігі, ең алдымен, құбырдағы жеке сілтемелер арасындағы
буындардың санына және буынның ауа өткізгіштігіне байланысты.
Артық ішкі қысыммен жұмыс істейтін құбырдың ауа өткізгіштігі ағып
кету және жоғалу коэффициентімен, ал сирету кезінде жұмыс істейтіндер
ауаны сору коэффициентімен бағаланады. Екі жағдайда да бұл коэффициент
құбыр арқылы ауа ағынының қатынасын білдіреді[42-43].
3.2.2. Тау-кен қазбаларын жарықтандыруға қойылатын ережелер
мен талаптар
Тау-кен қазбаларын жарықтандыру. Жарық туралы кейбір мәліметтер.
Тау-кен қазбаларын жарықтандыру нормалары. Тау-кен қазбаларын ұтымды
жарықтандыру қалыпты еңбек жағдайларын жасау үшін өте маңызды. Дұрыс
орындалған жарықтандыру жұмысшылардың шаршауын азайтады және
еңбек өнімділігі мен қауіпсіздігін арттырады.
Жарықтандыру сапасын бағалау үшін қолданылатын негізгі
жарықтандыру-бұл жарық ағынының жарық бетінің ауданына қатынасы
жарықтандыруы. Жарық люкстерде (лк) бағаланады және люксметрлер деп
аталатын арнайы аспаптармен өлшенеді. Ең көп таралған фотоэлектрлік
люксметрлер.
Жарықтандырылған объектінің визуалды қабылдауын бағалау үшін
жарықтылық деп аталатын жарық техникасы қолданылады. R жарықтығы
жарық беті шығаратын жарық ағынының сол беттің ауданына қатынасы
ретінде анықталады. Жарықтылық люкстердегі жарық сияқты өлшенеді. Егер
жарық түсетін жарық ағынын ескерсе, онда жарықтылық тек шағылысқан
немесе өткізілген (сынған) болады. Жер асты жағдайында тау
жыныстарының және басқа объектілердің жарықтығы негізінен олардың
шағылысу қабілетімен, Р шағылысу коэффициентімен анықталады.

112

Тау
жыныстарының
шағылысу
коэффициентінің
шамасына
байланысты олардың жарықтығы 15-20 есе өзгереді.
Мысалы, ағарту арқылы қазба бетінің шағылысу коэффициентін 0,020,08-ден 0,4-0,5-ке дейін арттыруға болады.
Жарықтың шағылысуы шашыраңқы және айна болуы мүмкін.
Диффузиялық шағылысу коэффициенті үлкен практикалық мәнге ие.
Жарқырау дегеніміз-жарқын жарықтандырылған беттің бақылаушының
соқырлығын немесе дұрыс жұмыс істемеуін тудыратын ерекше қасиеті.
Тікелей жарық көзінен (бас шамы, прожектор және т. б.) және шағылысатын
беттердің айналарымен байланысты жанама шағылысуды ажыру.
Тау-кен қазбаларындағы жылтырдан қорғаудың негізгі шаралары
электр шамдарында әлсіз әйнекті пайдалану және шамдардың көру осінен
кемінде 30° жоғары орналасуы болып табылады.
Тау-кен қазбаларындағы жарықтандыру қауіпсіздік ережелерімен
белгіленген жарықтандыру нормаларына сәйкес келуі тиіс.
Тау-кен қазбаларын жарықтандыру үшін желілік электр және жеке
шамдар қолданылады. Сонымен қатар, сою машиналарының кейбір түрлері
және барлық электровоздарда жарық шамдары бар.
Желілік жарықтандыру үшін стационарлық немесе портативті шамдар
қолданылады. Шам немесе жарықтандыру құралы-бұл жарық ағынын дұрыс
бағытта шоғырландыруға, жұмысшылардың көздерін шамның жеке
элементтерінің шамадан тыс жарықтығынан қорғауға, шамның механикалық
зақымданудан қорғауға, жанғыш газдар мен шаңдардың тұтануы мен
жарылуын болдырмауға арналған қосымша жарықтандыру арматурасы бар
шам. Арматурасыз шамды пайдалану қауіпсіздік ережелерін бұзу болып
табылады.
Стационарлық электр шамдары (3.8 сурет) қыздыру лампаларымен де,
люминесцентті лампалармен де шығарылады. Қауіпсіздік дәрежесі бойынша
олар қалыпты және жарылысқа төзімді болып бөлінеді. Қалыпты шырақтар
(PH) газ немесе шаң жарылысы бойынша қауіпті емес қазбаларда, ал
жарылысқа қарсы сенімділігі жоғары (РП) және жарылыс қаупі жоқ (РВ)
қазбаларда-газ немесе шаң жарылысы бойынша қауіпті қазбаларда
қолданылады. 13.2 кестеде желілік шахталық шамдардың негізгі техникалық
деректері келтірілген.
Люминесцентті лампалары бар шамдарда 4-5 рет жарық беру және
қызмет ету мерзімі қыздыру лампалары бар шамдарға қарағанда 2-2,5 есе
жоғары.
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3.8-сурет - Люминесцентті лампалары (а) және қыздыру лампалары
(б және в) бар стационарлық электр шырақтары
Шахта оқпандарының кенжарларын жарықтандыру үшін үңгілеу
кезінде сенімділігі жоғары ППН-500 үңгілеу шырақтары және ПНН-500
қалыпты орындалған шырақтар қолданылады.
Қыздыру шамдары бар индукциялық портативті шамдар ыңғайлы,
өйткені олар желіге жарық кабелін кеспей қосылады.
Қол шамдары бастықтарға қарағанда әлдеқайда аз қолданылады.
Аккумуляторлық шамдар шамдардың 10 сағат бойы жануын қамтамасыз
етеді, аккумуляторларды зарядтау 4,4-5,2 В-қа тең зарядтау кернеуін
қамтамасыз ететін зарядтау станцияларынан жүзеге асырылады.
Тау-кен барлау жұмыстарында конструкцияның қарапайымдылығының
және газ немесе шаң бойынша қауіпті емес қазбалардағы ашық жалынның
арқасында ацетилен (карбид) шамдары қолданылады. Олардың жұмыс
принципі судың кальций карбидінің ыдырауына байланысты шамның
төменгі резервуарында пайда болатын ацетиленнің жануына негізделген. Су
жоғарғы резервуардан жұқа түтік арқылы тамшылармен келеді. Төменгі
резервуарға судың түсуі, демек, ацетиленнің мөлшері және шамның жарық
ағыны арнайы бұрандамен реттеледі.
Шам. Шам бөлмесі-бұл жеке шамдар, сондай-ақ өзін-өзі құтқарғыштар
мен респираторлар сақталатын әкімшілік-тұрмыстық комбинаттағы бөлме.
Лампалық шамшырақтарда жұмыс жағдайына келтіріледі, тау-кен
қазбаларына түсушілерге беріледі және олардан шыққаннан кейін
қабылданады. Жарамды шамдардың саны жер асты еңбекшілерінің тізімдік
құрамынан 10% артық болуы тиіс.
Тау-кен қазбаларында жарықтандыруды ұйымдастыру кезіндегі
қауіпсіздік қағидаларының талаптары
Тау-кен қазбаларындағы желілік жарықтандыру үшін қыздыру
шамдары бар стационарлық шамдармен 127 В желілік кернеуді қолдануға
рұқсат етіледі, 220 В желілік кернеу стационарлық люминесцентті
жарықтандыру үшін рұқсат етіледі. Тасымалды қол шамдарын қоректендіру
үшін 42 В жоғары емес кернеуді, ал жұмыс тоқ өткізгіш беттерге жанасумен
байланысты ылғалды үй -жайларда жұмыс істеген кезде 12 В жоғары емес
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кернеуді қолдануға болады, кернеуі 42 В және одан төмен шамдарды
қоректендіруді бастапқы және қайталама кернеулердің бөлек орамалары бар
трансформаторлардан жүргізу қажет.
Автотрансформаторларды осы мақсатта қолдануға жол берілмейді.
Шамдар жарылыстар мен өрттерге қатысты қауіпті өндірістік үй-жайлар
болып табылады. Бұл аккумуляторларды зарядтау кезінде сутектің, кальций
карбиді бар ыдыстың герметикалығы бұзылған кезде ацетиленнің
шығарылуына және шамдарға құю кезінде, сондай-ақ бензин шамдарына
арналған бензинді пайдалануға байланысты. Сутегінің -4% -дан астам,
ацетиленнің-2,5% - дан астам, бензин буларының-2,6% - дан астам көлемді
концентрациясы жарылыс қаупі бар болып табылады. Осыған байланысты
шам бөлмелерінде ашық отты пайдалануға және темекі шегуге, ал
аккумуляторлық батареяларға арналған үй-жайларда ұшқын шығаруы мүмкін
электр қыздырғыш аспаптар мен аппараттарды пайдалануға тыйым
салынады.
Шам үй-жайларында сору-сыртқа тарату желдеткіші жабдықталады.
Әрбір аккумуляторлық үй-жай тиісті өлшеу аспаптарымен, қорғаныс
құралдарымен және бейтараптандыратын ерітінділермен қамтамасыз етіледі.
Лампа бөлмелерінде алғашқы көмек көрсетудің қажетті құралдарымен
жабдықталған дәрі қобдишалары жабдықталады. Онда өрт сөндіру
құралдары болуы тиіс. Шамды алған кезде оның жарамдылығына жеке көз
жеткізу керек, ал ақаулық анықталған кезде оны қайтарып, орнына басқасын
алу керек. Қауіпсіздік қағидаларымен адамдардың қазбаларда жүруіне және
жеке шырақсыз жұмыс жүргізуге тыйым салынады.
3.2.3. Тау-кен қазбаларын үңгілеу кезіндегі сутөкпе тәсілдері
Сутөкпе-бұл сулы жыныстардан жер бетіне тау жыныстарына түсетін
суды кетіру жөніндегі шаралар кешені. Тау жыныстарында су табиғи
қуыстардың (кеуектер, жарықтар, каверналар және т.б.) немесе тау-кен
жұмыстарын жүргізу кезінде пайда болған жасанды қуыстардың болуына
байланысты жиналады.
Жер асты сулары арынды және арынсыз (топырақты) болып бөлінеді.
Қысымсыз-бұл бірінші су өткізбейтін қабатта орналасқан және бос, яғни
атмосфералық қысым астында орналасқан тұрақты Сулы қабаттың бетінен
бірінші су. Арынды суларға әлсіз өткізгіш тау жыныстарымен оқшауланған
Сулы қабаттардағы жер асты сулары жатады [37-41].
Тау
жыныстарындағы
су
атмосфералық
жауын-шашынның
инфильтрациясы, жер үсті су қоймаларынан сүзу нәтижесінде жиналады
немесе терең болуы мүмкін, яғни.литосфераның терең бөліктерінен
көтеріледі.
Әдетте тұщы немесе әлсіз минералданған жер асты сулары таяз
тереңдікте айналады, ал терең тау жыныстары жоғары минералданған сулар
мен тұздықтарды ашады. Осыған байланысты шахта сулары Көп жағдайда
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агрессивті, яғни тау-кен жабдықтарының металл бөліктерінің коррозиясын
тудыруы мүмкін.
Кен орнының сулану дәрежесіне оның географиялық орналасуы,
климаттық жағдайы және жер беті бедерінің пішіні, ауданның
стратиграфиясы мен тектоникасы, пайдалы қазбаның тереңдігі мен орналасу
жағдайлары, литологиялық құрамы, су өткізгіш және су өткізбейтін
жыныстардың өзара байланысы және басқа да факторлар әсер етеді. Мысалы,
тереңдікпен тау жыныстарының сулануы төмендейді, өйткені олардың
кеуектілігі мен жарықтығы төмендейді.
Тау-кен қазбаларына су ағыны уақыт бірлігіне келетін су мөлшерімен
3
(м /сағ) бағаланады. Су ағындары кен орнының сулану дәрежесіне, судың
қысымына, жыл мезгіліне, ол ашқан сулы жыныстарға қатысты қазба
жағдайына (созылу және т.б.) және тау-кен бетіндегі жыныстың дренаждық
қабілетіне байланысты. Су ағыны бөлек тау-кен өндірісі сағатына бірнеше
ондаған текше метрге жетуі мүмкін, ал жалпы шахтада -жүздеген, тіпті
мыңдаған текше метр.
Жер асты суларының динамикасына негізделген әдістермен тау-кен
қазбаларына мүмкін болатын су ағындарын есептеу тек болжамды нәтиже
бере алады, өйткені су ағындары уақыт өте келе тұрақты емес факторлардың
кешеніне байланысты. Дәлірек мәліметтер барлау ұңғымаларынан
тәжірибелік айдау арқылы алынады.
Тік қазбаларды үңгілеу кезіндегі сутөкпе. Тік қазбаларға
(магистральдарға, шурфтарға) су ағыны негізінен суды ағызатын жеке сулы
қабаттардың ашылуының нәтижесі болып табылады. Қазбада судың болуы,
ең алдымен тікелей кенжарда, қазба жұмыстарының барлық жұмыстарын
орындауды қиындатады, тау-кен жұмыстарының жылдамдығын төмендетеді
және олардың құнын арттырады.
Оқпанға немесе шурфқа түсетін су қима ауданы бойынша біркелкі
бөлінбейді. Судың шамамен 65-80% қабырғалардан 30 см қашықтықта және
оның орталық бөлігінде тек 5% бөлінеді.
Тік қазбаларды арнайы әдістерді қолданбай жүргізген кезде ҚНжЕ III11-77 сәйкес оны кенжардан айдау жолымен сумен күрес, әдетте, кенжардағы
су ағындары 8 м3/сағ аспайтын кезде жүзеге асырылады.
Су ағындарын су жинап қолдану арқылы да азайтуға болады.
Сц айдыны тәсілі бірегейлігі сол, ол белгілі бір учаскелерде өндіру,
бірінші кезекте, байланысты кесу сулы горизонттарды жүргізіледі және
жинау науасы болады. (су жинау сақина).
Науадан су төмен орналасқан сорғы станциясына құбыр арқылы өтеді.
Су ағызу саңылауы жағына қарай суды ағызу үшін науаның еңісі 0,02-0,03
болады. Айдау станциясында су жинауға арналған бактар орнатылады.
Бетон бекітпесімен жабылған сулы қабаттың жасанды дренажын
жүзеге асыру арқылы суды айдау станциясының резервуарларына су жинау
сақинасы арқылы ағызудың ең тиімді схемасы (3.9 сурет)
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Су сақиналары әдетте канал арқалықтарынан немесе болаттан
жасалған. Суды жақсы ұстау үшін сақинада висор бар, ол артқы сөренің
аймағында шашырауды азайту үшін бүктеледі.
Кенжарда жиналатын суды сорып алу керек. Суды ағызудың ең
қарапайым және сенімді әдісі-суды кенжардан ванналармен беру. Қауғалар
жеңіл айдау кенжарлық сорғылардың көмегімен сумен толтырылады. Егер
барлау оқпанына су ағыны 3 м3/сағ-тан, ал барлау шурфына-0,3 м3/сағ-тан
аспаса, мұндай сутөкпе тәсіліне жол беріледі.
Сорғылармен сутөкпе кезінде қазбаның кенжарынан су тікелей жер
бетіне немесе айдау станциялары арқылы беріледі. Бірінші жағдайда дренаж
бір сатылы схема бойынша жүзеге асырылады, екіншісінде-екі немесе көп
сатылы. Бір сатылы дренаж схемасында аспалы сорғылар қолданылады.
Насос атанып, арынды құбыр және кабель ілінеді арқанмен беріледі.
Арқанның бір ұшы копрдың тігісті алаңына бекітілген, екіншісі шкивтерді
сорғының рамасына және копрдың тігісті алаңына бүгеді, содан кейін
ұңғылау шығырының барабанына оралады. Кабель кабель шығырының
барабанына оралады.

3.9-сурет - Жасанды дренаж көмегімен суды ұстау схемасы
Қысымды құбыр мен кабель арқанға оқпан тереңдігіне байланысты 4-6
м сайын орнатылатын арнайы қысқыштармен бекітіледі.
Бетінде шланг су құбырларының қақпағына қосылады, ол арқылы су
төгетін ойыққа түседі.
Сутөкпемен бір сатылы схема бойынша тереңдігі 350 м дейінгі
оқпандар жоғары қысымды аспалы ұңғылау сорғыларын, мысалы, ВП-ЗС
пайдалана отырып өтеді.
Бір сатылы сутөкпе бірқатар кемшіліктерге ие: жарылыс жұмыстары
кезінде сорғыны көтеру және түсіруге байланысты жұмыстағы кідірістер
және осы уақыт ішінде оқпан кенжарында жиналған суды сору; сорғының
қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін шұңқырдағы су деңгейін жүйелі
түрде бақылау қажеттілігі; кенжарда сорғы мен сору жеңінің болуына
байланысты тиеу жабдығын пайдалануға байланысты қиындықтар[42].
Бір сатылы дренаждың кемшіліктері екі немесе көп сатылы схеманы
қолданған кезде жойылады, икемді шланг арқылы сорғы суды сорғы
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станциясының резервуарына жібереді, ал ол жерден су асты немесе көлденең
сорғы арқылы бетіне шығарылады немесе аралық айдау станциясының
резервуарына жіберіледі. Кенжар сорғыларының саны қосымша ағынның
мөлшеріне байланысты және 1-ден 3-ке дейін.
Көлбеу және көлденең қазбаларды ұңғылау кезіндегі сутөкпе. Көлбеу
қазбаларды жүргізу кезінде суды ұстау үшін олардың топырағында әрбір 510 м сайын көлденең ойықтар жабдықталады, олардан су бойлық ойыққа,
содан кейін су жинағышқа түседі. Сондай-ақ, кенжардан су сорғымен
сорылады. Көлденең стационарлық сорғының көмегімен су тікелей бетіне
сорылады немесе аралық су жинағышқа беріледі.
Кенжар
сорғылары
көлденеңінен
жүгіргіштермен
немесе
доңғалақтармен жабдықталған арнайы рамаларға, сондай-ақ жылжымалы
сөрелерге орнатылады.
Қазбалар бойынша сорғылар салазкаларда немесе доңғалақтарда рельс
жолдары бойынша аралық сорғы станциясының бетінде немесе камерасында
Орнатылатын арқандар мен шығырлардың көмегімен жылжытылады.
Сорғының айдау құбыры қазбаның тереңдеуіне қарай мерзімді түрде
ұлғайтылады. Осы мақсатта сорғы қысымды құбырға икемді жеңмен
қосылады. Көлбеу қазбаларға шағын су ағындары кезінде, сондай-ақ тік
қазбаларды жүргізу кезінде су жыныспен бірге вагоншаларда немесе
скиптерде шығарылуы мүмкін
Көлденең қазбалардан сутөкпе судың өздігінен ағатын жыралар
бойынша қозғалысын қамтамасыз ету үшін (сондай-ақ жүктерді тасымалдау
жағдайларын жақсарту үшін) сутөкпе жыралардың көмегімен жүзеге
асырылады, қазба топырағына 0,002-ден 0,005-ке дейін бойлық еңіс беріледі.
Суды ойыққа ағызу үшін топырақтың көлденең көлбеуі кемінде 0,002 болуы
керек.
Ойықтың көлденең қимасы шамамен 0,05 м2 болса, ол су ағыны 60-70
м3/сағ дейін суды ағызуды қамтамасыз етеді.
Штольнялар мен басқа да қазбаларды жүргізу процесінде олардан
штольня сағасынан жоғары белгілерге ойықтағы су тікелей жер бетіне
шығады, ал басқа қазбаларды жүргізу кезінде ол көлденең қазбалардың
ойықтары бойынша шурфтың немесе оқпанның су жинағышына ағады, ол
жерден сорғымен жер бетіне айдалады.
Тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде сутөкпе бойынша қауіпсіздік
қағидаларының негізгі талаптары
Қазба түбіне судың түсуі көбінесе жер үсті суларынан туындауы
мүмкін. Бұл құбылыстың алдын алу үшін қазба сағасының айналасында су
төгетін ойықтар орнатылады.
Шахталар мен шурфтардың барлау оқпандарын ұңғылау кезінде әдетте
бір немесе екі аспалы сорғы қолданылады. Тағы бір сорғы резервтік болып
табылады. Ол қазба аузына жақын жерде болуы керек. Жұмыс ұңғылау
сорғыларының жиынтық өнімділігі күтілетін ең жоғары су ағынынан 1,5-2
есе артық болуы қажет.
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Қазбаларды жүргізу кезінде сутөкпе қондырғылары тәулігіне кемінде
бір рет арнайы тағайындалған тұлғалармен тексерілуі тиіс. Тау-кен
қазбаларынан жер бетіне берілетін су техникалық мақсаттар үшін
пайдаланылуы мүмкін. Алайда, бұл үшін, сондай-ақ қоршаған ортаның
ластануын болдырмау үшін ол алдын-ала физика-химиялық және
бактериологиялық талдаудан өтеді. Оның санитариялық талаптарға
сәйкестігін тексеру кезеңділігі-жарты жылда кемінде бір рет.
3.2.4. Тау-кен қазбаларын желдету
Жүргізу барысында желдету шарттары бойынша барлық барлау
қазбалары тұйық қазбаларға жатады, яғни оларда желдету ағысының
толассыз қозғалысы болмайды .Қазбалардың ұзындығына немесе тереңдігіне
байланысты және нақты тау-кен геологиялық және тау-кен техникалық
жағдайларын ескере отырып, мұндай қазбаларды желдету жергілікті желдету
желдеткіштері мен желдету құбырларының көмегімен, ал кейбір жағдайларда
турбулентті диффузияны және бойлық аралықтарды пайдалану арқылы
жүзеге асырылады.
Диффузия есебінен ұзындығы 10 м -ден аспайтын, ал тігінен-тереңдігі
5 м-ден аспайтын көлденең қазбаларды желдетуге рұқсат етіледі.
Барлау жұмыстары көбінесе бірнеше километрмен өлшенетін
айтарлықтай ұзындыққа ие. Мұндай ұзын қазбаларды желдету жергілікті
желдету желдеткіштерінің және бүкіл қазбаға төселетін құбырдың, қосалқы
параллель қазбалар мен желдету ұңғымаларының (шурфтардың) көмегімен
жүзеге асырылады. Желдету бөлімдерін пайдалану барлау тәжірибесінде
қолданылмады, өйткені бұл жағдайда қазбалардың көлденең қимасы
ұлғаяды, жүктерді тасымалдау қиынға соғады, ауаның ағып кетуіне жол
бермеу үшін қалқаның жақсы герметикалануын қамтамасыз ету қажет.
Желдетудің айдау әдісі. Бұл әдіс ең көп таралған. Бұл әсіресе
қазбалардың ұзындығы (тереңдігі) 300 м-ге дейін тиімді және тек осы әдіс газ
немесе шаң жарылысынан қауіпті қазбаларды желдету үшін қолданылады.
Айдау тәсілі кезінде таза ауа бүкіл қазбаға төселетін желдеткіш құбыр
арқылы беріледі, ал ластанған ауа тікелей қазбаға шығарылады. ПБ - ға
сәйкес құбыр көлденең қазбада кенжардан 8 м -ден, ал тік қазбада 5 м-ден
аспауы керек.әдістің басты артықшылығы-құбырдан таза ауа тікелей адамдар
жұмыс істейтін кенжарға түседі. Құбыр шамадан тыс ішкі қысыммен жұмыс
істейді, сондықтан айдау әдісімен қатты және жұмсақ желдету құбырларын
қолдануға болады.
Қазбаның кенжарында құбырдан шығатын ауа ағынының қашықтығы
оның құбырдағы қозғалыс жылдамдығына және қазбаның көлденең
қимасына байланысты. Ауа ағынының диапазонын арттыру үшін құбырдың
соңында конустық саптаманы қолданған жөн.
Айдау желдеткіші желдетілетін қазбаның сағасынан кемінде 10 м
қашықтықта орнатылады. Егер бұл талап орындалмаса, онда өндіріс
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сағасындағы Шығыс ағынының ауасының бір бөлігі қайтадан желдеткішке
түсіп, қайта айналу пайда болады[41-43].
Егер айдау желдеткіші негізгі қазбаның өтпелі ағысына орнатылса,
онда рециркуляцияны болдырмау үшін желдеткіштің берілуі жалпы
шахталық депрессия есебінен негізгі қазба бойынша ауаның 70%- дан аспауы
қажет.
Айдау әдісінің кемшілігі-жарылыс кезінде пайда болған газдардың
қазбаның төменгі шұңқырынан алынып тасталуы қазбаның бүкіл
ұзындығына таралады. Бұл оны желдету аяқталғанға дейін кез-келген
жұмыстың орындалуын болдырмайды.
Желдетудің сору әдісі. Осы әдіспен желдету кезінде таза ауа тікелей
өндіріс арқылы өтеді, ал ластанған ауа құбыр арқылы шығарылады.
Сору әдісі ұзын қазбаларды желдету үшін орынды, өйткені қазба
ұзындығына қарамастан, кенжар маңы бөлігін қоспағанда, жарылыстың улы
өнімдерімен ластанбайды.
Әдістің басты кемшілігі-желдету кезінде кенжарда ауа қарқынды
араласпайды. Желдеткіш ауаны соратын сирек аймақ таяз тереңдікке ие.
Нәтижесінде улы газдардың жоғары концентрациясы бар тоқырау аймақтары
кенжарда пайда болуы мүмкін. Осы жетіспеушілікке байланысты сору әдісі
үлкен көлденең қимасы бар қазбаларда тиімді емес.
Сонымен қатар, сору әдісімен қазбаның кенжарынан желдеткішке
дейінгі аймақтағы желдету құбыры жетіспейтін қысыммен жұмыс істейді.
Сондықтан мұнда «Жұмсақ» құбырларды қолдану алынып тасталады.
Бұл әдісті газ немесе шаң жарылысынан қауіпті қазбаларда қолдануға
болмайды.
Аралас желдету әдісі. Бұл әдісті қолданған кезде бүкіл қазбаға тек қана
құбыр төселеді, ол бойынша кенжардан ластанған ауа сорылады, ал
кенжарлық бөлігінде кенжарға таза ауа беру үшін құбыр қосымша салынады.
Осылайша, біріктірілген әдіс айдау мен сорудың артықшылықтарын
біріктіреді. Айдау желдеткіші жарылыс жұмыстары кезінде зиянды
газдармен және шаңмен ластанған аймақтан тыс орнатылады. Бұл аймақтың
ұзындығы жарылатын ЖЗ массасына, оның қасиеттеріне және қазбаның
көлденең қимасының ауданына байланысты есептеумен анықталады. Орташа
алғанда, бұл мән шамамен 50 м құрайды.
Аралас әдіс үлкен көлденең қимасы бар ұзын қазбаларды желдету үшін
әсіресе орынды. Алайда, сору сияқты, ол газ немесе шаң жарылыс қауіпті кен
орындарында қолдануға болмайды.
Ұңғымалардың көмегімен қазбаларды желдету. Қазбалардың едәуір
ұзындығында, жер бетіне салыстырмалы түрде қысқа қашықтықта немесе
барлау шахтасында жоғары орналасқан барлау горизонты болған кезде
желдету үшін желдету ұңғымаларын қолданған жөн (12.3 сурет). Ұңғыманың
желдету нұсқасына артықшылық осы әдісті бүкіл өндіріс бойынша құбыр
төсеу кезінде әдеттегідей техникалық-экономикалық салыстыру негізінде
беріледі.
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Ұңғымаларды пайдалану өндірісті оның негізгі ұзындығында құбырдан
босатуға мүмкіндік береді. Желдету ұңғымаларын бұрғылау кезінде тау
жыныстары туралы қосымша геологиялық ақпарат алуға болады.
Желдету функциясы бар ұңғымалардың өздері басқа техникалық
мақсаттарда -құбырлар мен кабельдерді төсеу, ұзын материалдарды жеткізу
және т. б. үшін пайдаланылуы мүмкін.
Ұңғымалар негізінен сору режимінде жұмыс істейді, ал желдеткіш
ұңғыманың аузына орнатылады. ТБ сәйкес ұңғымалар бойынша ауа
қозғалысының жылдамдығы шектелмейді.
Тау-кен қазбаларын желдетуге арналған жабдықтар
Желдеткіштер. Барлау қазбаларын желдету үшін оларды жүргізу
барысында осьтік және орталықтан тепкіш желдеткіштер қолданылады.
Осьтік желдеткіштер неғұрлым ықшам; оларды қазбаға орнатқан кезде оны
кеңейту немесе арнайы камералар салу қажет емес. Барлау шахталары мен
шұңқырларды желдетуді қамтамасыз ету үшін орталықтан тепкіш
желдеткіштер де қолданылады. Желдеткіштердің негізгі аэродинамикалық
параметрлері-беру, қысым (қысым), қуат және тиімділік. Желдеткіштің
жұмыс процесіндегі аэродинамикалық параметрлер өзара байланысты.
Желдеткіштің қысымының, қуатының және тиімділігінің оның берілуіне
графикалық тәуелділігі желдеткіштің аэродинамикалық сипаттамасы деп
аталады.Барлық желдеткіштерде берілістің жоғарылауымен дамыған қысым
төмендейді. Ұйқының жоғарылауымен желдеткіштердің тиімділігі артып,
содан кейін төмендей бастайды. Электрлік желдеткіштер үшін максималды
тиімділік мәні осьтік желдеткіштер үшін 0,7-0,8, орталықтан тепкіш
желдеткіштер үшін 0,8 -0,86 құрайды; пневматикалық желдеткіштер үшін
тиімділік әлдеқайда төмен.
Желдету құбырлары. Тау-кен барлау жұмыстарында екі жақты резеңке
жабыны бар арнайы мақта-матадан жасалған М типті иілгіш желдету
құбырлары кеңінен қолданылады. Өнеркәсіп сонымен қатар нейлон, резеңке
немесе полихлорвинилмен қапталған аралас мата (мақта қосылған лавсан)
негізіндегі икемді құбырларды шығарады. Иілгіш құбырлармен қатар металл
құбырлар да қолданылады. Кейбір тау-кен кәсіпорындарында дөңгелек
фанера құбырлары сәтті қолданылады.
Металл құбырлар қалыңдығы 2-2,5 мм парақтан дәнекерленген. Олар
әртүрлі диаметрлерде, соның ішінде диамдарда шығарылады. 500, 600 және
800 мм.құбырлардың ұзындығы 2,5 м (диам. 500 мм) немесе 3,5 м (диам. 600
және 800 мм). Құбырлармен салыстырғанда металл құбырлар басқа
материалдарда айтарлықтай ауыр. Мысалы, диаметрі 1 м құбырдың массасы
500 мм шамамен 35 кг құрайды.
Металл құбырлар желдету құбырына фланецтер мен болттар немесе
белдіктер арқылы қосылады. Тығыздық резеңке тығыздағыштарды қолдану
арқылы қамтамасыз етіледі.
Тау-кен қазбаларында металл желдету құбыры қамыттар мен
арқандардың көмегімен ілінеді немесе қатты тіректерге орналастырылады.
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Резеңкеленген матадан жасалған құбырлар (М типті құбырлар) бірнеше
панельдерден тігіледі. Тігістердің бірі тарақ түрінде ресімделеді және оған
металл ілмектер бекітіледі, олардың көмегімен құбыр қазбаның бойымен
тартылған металл арқанға ілінеді. Бұл құбырлардың диаметрі 300, 400, 500
және 600 мм және ұзындығы 5, 10 немесе 20 м сілтемелер арқылы
шығарылады. Көрші сілтемелерді қосу үшін бір сілтеменің серіппелі
сақинасы қысылып, екіншісінің ішіне енгізіледі. Түзету арқылы серіппелі
сақина тығыз түйіспені қамтамасыз етеді.
Жарылыс жұмыстары кезінде құбырды зақымданудан қорғау үшін
кенжардағы құбырдың шет жағына арнайы металл қорғаныс құрылғылары
орналастырылады.
Металл құбырлар резеңкеленген матадан жасалған құбырлармен және
тұтастай алғанда икемді құбырлармен салыстырғанда едәуір берік және
берік, керісінше олар ішкі қысым кезінде де, жұқару кезінде де жұмыс істей
алады. Бірақ металл құбырлардың үлкен массасына байланысты олардан
құбырды орнату және бөлшектеу процесі жоғары еңбек сыйымдылығымен
сипатталады.
Резеңкеленген матадан жасалған құбырлар тасымалдауға ыңғайлы,
олар металлдан арзан.
Тау-кен қазбаларын желдету паспорты. Жерасты тау-кен барлау
қазбасын желдету желдету спаспортына қатаң сәйкестікте жүргізіледі. Бұл
міндетті құжат барлық жерасты қазбаларын жүргізу үшін жасалады, олар
үшін желдету параметрлері мен режимі бұрғылау-жару жұмыстарының
паспортында көрсетіледі. Желдету паспортын тау-кен жұмыстарының
басшысы жасайды және оны партияның немесе экспедицияның бас инженері
бекітеді; паспортпен тау-кен барлау жұмыстарын орындауға байланысты
жұмысшылар мен техникалық персонал қолхатпен танысуы тиіс.
Желдету паспортында жоспарда және қазбаның көлденең қимасында
көрсетілген желдету схемасы, қазбаның сипаттамалары, желдету жүйесі,
желдеткіш, желдету құбырлары, сондай-ақ желдету құралдары мен тәсілдері
туралы қажетті қосымша мәліметтер болады. Желдету паспортының нысаны
және оны жасау жөніндегі Нұсқаулық қауіпсіздік ережелеріндегі
қосымшалардың бірі ретінде берілген[37-38].
Бақылау сұрақтары:
1.Тау-кен қазбаларын желдету әдістерін атаңыз
2.Тау-кен қазбаларын жарықтандыруға қандай ережелер мен талаптар
қойылады?
3.Тау-кен қазбаларын үңгілеу кезінде сутөкпе әдістерін атаңыз
4. Тау-кен қазбаларын жарықтандыру кезінде қандай шамдар
қолданылады?
5. Тау-кен қазбаларын желдету дегеніміз не?
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3.3. Тау-кен барлау қазбаларын бекіту
3.3.1. Тау-кен бекітпесі материалдарының түрлері мен қолданылу
саласы
Тау-кен бекітпесі (рудничная, шахтная)-қоршаған жыныстардың
құлауын болдырмау және қиманың қажетті аудандарын сақтау үшін, сондайақ тау-кен қысымын басқару үшін қазбаларда тұрғызылатын жасанды
құрылыстар. Тау-кен бекітпесіне келесі негізгі талаптар қойылады: өндірісті
оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде жұмыс күйінде ұстау керек, оны жасау
оңай, үнемді, тасымалдауға және салуға ыңғайлы. Қызмет ету мерзіміне
сәйкес уақытша және тұрақты бекітпелер бөлінеді. Уақытша бекітпелер,
әдетте, төменгі шұңқыр аймағында, бұзылуға бейім жыныстарда тұрақты
тірек салынғанға дейін салынады.
Геологиялық барлау жұмыстарында уақытша бекіту жеңілдетілген
ағаш жақтаулар түрінде жасалады. Пішіні бойынша тау бекітпесі трапеция
тәрізді, тікбұрышты, арка және сақиналы; өндіріс периметрі бойынша-жабық
және ашық. Тау қысымының әсерінен деформация сипаты бойынша бекіту
қатты, икемді немесе топсалы болуы мүмкін. Қатты бекітпеде икемді немесе
топсалы түйіндер жоқ. Қатты бекітпенің мысалы-бетон және темірбетон
бекітпелері.
Бекіту жақтауы деп ағаштан, металдан немесе темірбетоннан жасалған,
тікбұрышты, трапеция тәрізді, арқа, дөңгелек немесе басқа пішінді тау
бекітпесінің дизайны түсіріледі. Рамадан айырмашылығы, қатты бекіту
толығымен шатыр мен өндіріс жақтарын, кейде топырақты толығымен
жабады. Мұндай бекіту монолитті бетоннан немесе темірбетоннан жасалған.
Қарай тұтас, сондай-ақ жатқызады және рамную бекітпе, егер бекітпе
рамасының орнатылған тығыз.
Ағаш бекіту материалы ретінде тау-кен қазбаларын бекіту үшін кең
таралған. Ағаштың келесі түрлері ең көп қолданылады: шырша, қарағай,
балқарағай, және шырша. Ағаш конструкцияларының артықшылықтары:
өндірістің қарапайымдылығы, төмен еңбек сыйымдылығы және
салыстырмалы түрде төмен бастапқы құны. Кемшіліктері: жер асты
жағдайындағы қысқа қызмет мерзімі, өрт қаупі, шіруге сезімталдық және
қайта пайдалану мүмкін еместігі. Бекіту материалы ретінде ең көп таралған
қарағай шырша мен шыршаға қарағанда жоғары механикалық қасиеттерге ие
болды.
Тау-кен қазбаларын бекіту үшін келесі ағаш материалдары
қолданылады, олардың мөлшері мен ақаулары ГОСТ 8468-81 сәйкес келуі
керек.
Кесу-бойлық ось бойымен жартысында кесілген тіректер. Кесулер мен
пластиналар негізінен уақытша бекітпенің үстіңгі жағы ретінде және
шұңқырларды бекіту үшін, сондай-ақ қазба бүйірлері мен төбелерін қатайту
үшін қолданылады.
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Барлар-қалыңдығы еніне тең немесе енінің жартысынан асатын ағаш.
Егер қалыңдығы мен ені 10 см немесе одан аз болса, онда олар барлар деп
аталады. Жолақтардың жақтары жиектер деп аталады. Барлар кейде барлау
шахталарының таяз сандықтарын бекіту үшін қолданылады. Төрт және екі
жақты жолақтарды ажырады, соңғыларында тек екі жағы пропилен бар.
Беріктігі ағаш кедергісі сығу (созылуға қабілеттігі артады және иіледі)
тұқымына ағаштың ылғалдылығы, құрылыстың сипаты, бағыты және орнықосымшаның күші[41-42].
Snip II-B. 4-71 сәйкес иілу үшін дөңгелек материалдардан жасалған
ағаштың (қарағайдың) есептелген кедергісі 16 МПа, ал дөңгелек емес
элементтер үшін- 13 МПа.
Бекіту орманын шіруден қорғау сіңдіру немесе антисептикпен жағу
арқылы жүргізіледі. Антисептиктер адамдарға зиянсыз болуы керек,
сіңдірілген ағаштан шаймауы керек, кептіру кезінде иіс пен зиянды газдар
болмауы керек, жануға ықпал етпеуі керек, ал жанған кезде зиянды газдар
мен қалың түтін шығармауы керек.
Ағашты саңырауқұлақтардан (шіріктен) қорғау үшін оны фторлы
натрийдің 2-4% ерітіндісімен сіңдіреді, ол ағашқа оңай енеді, жанбайды және
иіссіз болады. Мырыш хлориді натрий фторидімен бірдей қасиеттерге ие,
бірақ су болған кезде оңай сілтіленеді. Кремнефторлы натрий ағашты сіңдіру
үшін тек ыстық ерітінділер түрінде қолданылады, өйткені суық ерітінділерде
ол ағашқа нашар енеді.
Ағашқа оттан қорғайтын қасиеттер беру үшін бекітпені отқа төзімді
қосылыстармен сіңдіреді: аммоний фосфорқышқылымен немесе Петровтың
керосинмен байланысы бар фосфор қышқылы мен аммоний сульфатының
қоспасымен. Соңғы қоспасы гигроскопиялық емес ағаштың беріктігін
төмендетпейді. Ағашты шіріктен қорғау үшін фторлы натрий немесе басқа
антисептиктер отқа төзімді қоспаларға қосылады.
Тау бекітпесіне арналған тұтқыр заттар мен ерітінділер
Табиғи немесе жасанды материалдар, олар сумен жабылғаннан немесе
қатайтқышты енгізгеннен кейін, біртіндеп қатайып, тас материалдарының бір
бөлігіне қосылуға қызмет ететін пластикалық қамырды құрайды, әдетте
тұтқыр материалдар (немесе жай тұтқыр) деп аталады. Тау бекінісін салу
үшін ең көп таралған байланыстырғыш цемент болып табылады. Цемент
сумен жабылған кезде цемент қамыры пайда болады. Цемент қамырын
орнатқаннан кейін қатаю кезеңі басталады, оның барысында қалыптасқан
цемент тасының механикалық беріктігі біртіндеп артады. Қатаюдың ең
жақсы шарттары ылғалды ортада 15-тен 20 °C-қа дейінгі температурада
қамтамасыз етіледі, 5°C-тан төмен температурада орнату және қатаю
жылдамдығы едәуір төмендейді, ал -10 °C-та орнату тоқтайды.
Тау-кен ісінде және құрылыста 300, 400, 500 және 600 (ГОСТ 10173-75)
маркалы портландцемент (Силикат цементі) кең таралған. Цемент маркасы
су-цемент қатынасында 1:3 (цементтің бір бөлігі және құмның үш бөлігі
көлемі бойынша) ерітіндісінен жасалған үлгілерді сығу кезіндегі беріктік
124

шегін сипаттайды : Ц = 0,4. 40x40x160 мм өлшемді үлгілер 28 күн ішінде
иілу және қысу арқылы сыналады. Кәдімгі портландцементте орнату 45
минуттан ерте басталмауы керек және жабу сәтінен бастап 12 сағаттан
кешіктірілмей аяқталуы керек. Орнату мерзімін қысқарту үшін цементке 1,55% (массасы бойынша) кальций хлориді қосылады. Қазіргі уақытта тез
цемент өндіріледі.
Агрессивті шахта суларында арнайы цементтер қолданылады:
глинозем, шлак, портландцемент және т. б.
Бекіту материалы ретінде қолданылатын ерітінділер-бұл цемент, құм
және судан тұратын дұрыс таңдалған қоспалар. Ерітінділер пластикалық
күйде төсеу, қазба қабырғаларын кесу, бекітпенің артындағы қуыстарды
бекіту, құбырларды ілу үшін тау жыныстарындағы металл шыбықтарды
бекіту, якорь, темірбетон бекітпелері және т. б. үшін қолданылады.
Ерітіндінің маркасы-бұл 105 Па-да көрсетілген сығымдау күші,
дайындалғаннан кейін 28 күн өткен соң 7 см жағы бар текшелер. Тас төсеу
үшін 100, 75 және 50 маркалы ерітінділер қолданылады.
Аз жұмыс көлемімен ерітінді қолмен, ал едәуір көлемде -ерітінді
араластырғыштарда дайындалады. Гидрофобты қоспалары бар құрғақ
қоспалар да дайындалады, олар тіпті арнайы қаптамасыз да ұзақ уақыт бойы
өз қасиеттерін сақтайды (сумен жабылғанға дейін), яғни.бітеліп, белсенділік
жоғалмай сақталады.
Полимер
немесе
пластификаторлар
байланыстырғыштан,
қатайтқыштан, толтырғыштан, модератордан және пластификатордан
тұрады. Пластиналарды құмдарды, жарылған жыныстарды және якорьді
бекіту үшін қолдануға болады. Толтырғыш ретінде құмды, ал синтетикалық
шайырларды тұтқыр ретінде қолдануға болады. Шайырдың түріне
байланысты қатайтқыштар: тұз немесе оксал қышқылы, аммоний хлориді
және т. б.
Геологиялық барлау жұмыстарындағы полимерлі ерітінділер әлі де аз
таралған және дөңгелек қиманың шыңдарын бекіту кезінде қатайту ретінде
қолданылатын шыны талшықты дайындау үшін қолданылады.
Тау бекітпесі үшін бетон жəне темірбетон. Бетон-бұл құрылыста
қолданылатын және байланыстырғыштан, құмнан, қиыршық тастан немесе
қиыршық тастан жасалған қоспаны сумен немесе қатайтқышты енгізгеннен
кейін қатайту нәтижесінде алынған жасанды тас материал. Қиыршық тас
немесе қиыршық тастың беріктігі одан алынған бетонның беріктігінен төмен
болмауы керек. Цемент байланыстырғышындағы бетондар ең көп
қолданылды. Егер синтетикалық шайыр байланыстырғыш ретінде
қолданылса, онда алынған бетон пластбетон деп аталады.
Құм (ұсақ агрегат) және қиыршық тас немесе қиыршық тас (үлкен
агрегат) инертті қоспалар болып табылады, олар цемент шығынын азайтып,
бетонның жоғары беріктігі мен тығыздығын қамтамасыз етеді. Тұтқыр, су
және қатайтқыш бетон мен пластбетонның белсенді компоненттері болып
табылады.
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Бетонның құрамы массаның қатынасы арқылы көрінеді 1: a: bu, яғни
цементтің бір бөлігі құм мен Б бөліктері қиыршық тас немесе қиыршық
тастан тұрады. Ұсақ және ірі агрегаттар жібек, жер және саз қоспаларымен
ластанбауы тиіс. Бетонды дайындамас бұрын оларды жуу керек. Қиыршық
тас мөлшері 50-60 мм, ал кварц құмы дән мөлшері 0,15-5 мм және
органикалық қоспаларсыз қолданылады. Бетонды жабуға арналған су таза
болуы керек және құрамында бос көміртегі тотығы немесе цемент тасының
беріктігіне зиянды әсер ететін заттар болмауы керек.
Бетон тығыздығы ауыр және жеңіл болып бөлінеді. Тау бекітпесі үшін
негізінен тығыздығы 2200-2300 кг/м3 болатын ауыр бетондар қолданылады.
Бетон қоспасының 1 м3 үшін цемент шығыны майлы (250 кг/м3-ден астам),
орташа (200-250 кг/м3) және арық (200 кг/м3-ден аз) бетондарды ажыратады.
Тау бекітпелері үшін майлы және орташа бетон қолданылады.
Консистенциясы бойынша бетон қоспалары қатты, пластикалық және
құйма болып бөлінеді. Қатты қоспаларда құрғақ қоспаның массасынан 66,5% су (130-170 л/м3) болады. Төсеу кезінде олар дірілдеуді немесе қысуды
қажет етеді. Пластикалық бетондарда 6,5—8% су бар (1 м3-ге 170-230 литр)
және әлсіз тегістеумен жақсы үйлеседі. Құйылған бетондарда судың 8-12%
(230 л/м3 астам), олар еркін жайылады және қалыптарға жиналады. Тау
бекітпесін жасау үшін қатты бетон қолданылады. Пластикалық бетондар
темірбетон конструкцияларын салуда жиі қолданылады, ал құймалар бетон
төсегіштерді қолданған жағдайда қолданылады.
Бетон қоспасындағы су массасының цемент массасына қатынасы суцемент қатынасы (B/C) деп аталады. Қатты бетондар үшін B/C=0,3 - ^0,4. Тау
бекітпесі үшін көбінесе бетон қосылыстары қолданылады (1: А: Б) 1 : 2 : 3;
1:3:5; 1:4:6. 1 м3 бетон құрамын алу үшін 1: А: Б құрамдас бөліктердің саны
(Ц -цемент, П- құм және Щ-қиыршық тас немесе қиыршық тас).
Бетон бекітпелерін жасау үшін M150-ден M500-ге дейінгі маркалы
бетон қолданылады. Бетонның беріктігі цементтің маркасына және B/C суцемент қатынасына байланысты.
Бетон қоспасының құрамын таңдау зертханада жүргізіледі. Цементті аз
тұтынған кезде, қатайғаннан кейін бетонның беріктігін қамтамасыз ететін
төсеу үшін ыңғайлы бетон қоспасын алғанда мақсат орындалады.
Торкретбетон-сумен жабылған цемент пен құмнан тұратын бетон
(цемент-құм ерітіндісі). Торкретбетондағы құмның мөлшері 8 мм-ге
дейін.құмның немесе қиыршық тастың үлкен фракциялары қосылған кезде
(25 мм-ге дейін) бетон бүрку бетон деп аталады. Мұндай бетондардағы суцемент қатынасы 0,3-0,4 шегінде болады. Торкретбетон мен бүріккіш
бетонның ерекшелігі-бетон қоспасын дайындау және оны төсеу әдістері.
Темір бетон-металмен нығайтылған бетон. Геологиялық барлау
қазбаларын бекіту үшін оның үлкен еңбек сыйымдылығына және жоғары
құнына байланысты шектеулі қолданылуы бар. Жақында рамалық немесе
қатты бекітпенің элементтері темірбетоннан жасалған (тіректер, шыңдар,
қатайтқыштар, плиталар және т.б.).
126

Тау бекітпесіне арналған металл. Жоғары беріктігі мен қайта
пайдалану
мүмкіндігінің
арқасында
металл
ең
жақсы
бекіту
материалдарының бірі болып табылады. Болат прокаты көтергіш қабілетін
жоғалтпай айтарлықтай деформацияға ие және құрылымдық сапаның жоғары
коэффициентіне ие, сондықтан кеніш бекітпесінің барлық элементтерін
дайындауға жарамды. Бекіткіш элементтері деформациядан кейін түзетіліп,
қайтадан қолданыла алады. Металл бекітпелердің кемшілігі-жер асты
жағдайында коррозияға бейімділік.
3.3.2. Тау-кен барлау қазбаларының бекітпесін есептеу
Металл тау бекітпесі және оны есептеу. Металл рамалық бекітпе
жоғары беріктігі, беріктігі және отқа төзімділігі салдарынан көмір
шахталарында кеңінен таралған, онда ол қолданылатын қазбалардың жалпы
ұзындығының шамамен 55% - ын бекітеді.
Кеніштерде және геологиялық барлау жұмыстарында бұл бекітпе сирек
қолданылады -тек күрделі тау-геологиялық жағдайларда және жоғары тау
қысымы кезінде. Металл бекітпенің құны ағаштан жоғары. Барлау
қазбаларын жүргізу кезінде кейде ЖТК арнайы шахталық прокатының үш
сегментінен: жоғарғы (арка) және екі бүйірден (тіреуден) тұратын аркалы
иілгіш бекітпе (АП) қолданылады. Бекіткіштің дизайны суретте көрсетілген.
3.10. Бұл бекітпені айтарлықтай тау қысымы кезінде көлбеу бұрышы 25°
дейінгі қазбаларда қолдануға болады. 1 доғасының ұштары 2 тіректерге (40
см-ге) қолданылады және түйісу орны 3 жаңғақтармен 4 қысқыштармен
бекітіледі. Бекіткіштің икемділігі тіректердің 300-350 мм мәніне жылжуымен
қамтамасыз етіледі. Тау жыныстарында тіректер тесіктерге орнатылады.
Қазбаның осі бойымен рамалардың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін олар
ескі рельстерден немесе басқа болаттан жасалған 7 шпангоуттармен бірбірімен байланысады, олар жақтауға жақшалармен бекітіледі (III түйін).

3.10-сурет - Арқалы иілгіш бекітпе
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Соңғы уақытта көмір шахталарында қалыңдығы 3-07 мм қалыңдығы
2,5 мм және ені 800-1200 мм болатын полимерлі шайырлармен сіңдірілген 307 типті шыны талшықтан жасалған прокат шыны талшықты аралық қоршау
қолданыла бастады.
Иілгіш режимде жұмыс істеген кезде СВП профилінен АП аркалы
металл бекітпесі мынадай кедергіге ие: № 17-140-150 кН, № 19-160-170 кН,
№ 22- 180-190 кН және № 27-200-220 кН профильден. Қатты режимде жұмыс
істеген кезде жеке аркалардың келесі көтеру қабілетін қабылдау ұсынылады:
№ 17-260 кН, № 19-280 кН, № 22-300 кН және № 27-310-350 кН.
Мысал. Біз Q -119 кН/м қабылдаймыз, №17 СВП-дан аркалар
арасындағы қашықтықты р=150 кН (икемді режимде жұмыс істеу) және L=
150/(1,2-119) =0,7 м.бұл жағдайда металл жақтауларды 0,7 м -ден, ал ағаш
бекіту жақтауын (диаметрі 22 см орманнан) 0,5 м-ден орнатуға
болатындығын көруге болады. Алайда, металл тіреу ағаштан қымбат және
құрылыста көп уақытты қажет етеді. Сондықтан, осы жағдайларда бекітпені
таңдау тек техникалық және экономикалық есептеулермен ғана шешілуі
мүмкін.
Шашыранды тау бекітпесі
Шашыранды бетон бекітпесі көлденең тау-кен барлау қазбаларын
бекіту үшін кеңінен таралуда. Бұл бекітпені бұзылудың алдын алу
мақсатында F=7 және одан жоғары жарылған және тез желденетін
жыныстарды ұстап тұру үшін қолдану ұсынылады. Бекіткіштің қалыңдығы 37 см аралығындағы тау жыныстарының беріктігіне байланысты бүкіл
периметр бойынша бірдей қабылданады (топырақ бетондалмайды).
Шашыранды бетон бекітпесін салу БМ-60, БМ-68 және т.б. бетон
шиналарымен немесе БУК-2 немесе БУК-3 бетон төсеу кешенінің көмегімен
жүргізіледі.
Бетон төсейтін кешендер бетон қоспасын пішіндеу үшін
механикаландырылған төсеуге арналған және шашыратқыш бетон бекітпесін
қолдану үшін кеңінен қолданылады -тегістелмеген бетондау.
БУК-2 кешенін шашыранды бетон жабыны үшін пайдаланған кезде
құрғақ бетон қоспасы 1 кеніш вагоншаларына жеткізіледі және 2 грейферлі
тиегішпен 3 бетонашинаға тиеледі, одан иілгіш шланг -бетон өткізгіш
арқылы 4 саптамаға түседі, онда 5 су магистралінен сумен жабылады (сурет.
3.11).
Саптаманың араластырғыш камерасына жеткізілетін судың қысымы
құрғақ бетон қоспасын тасымалдайтын ауа қысымынан біршама жоғары (0,1
МПа). Кешен БУК-2 бар басқару пульті 5, бұл айтарлықтай жеңілдетеді.
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3.11-сурет - БУК-2 бетон төсеу кешені
Анкерлік және аралас тау бекітпелері. Зәкір деп құрылғы түсініледі,
оның негізгі жүк көтергіш бөлігі металл шыбық (өзек) болып табылады. Ол
құлыптың, бетонның, синтетикалық шайырдың, жарылыстың және т.б.
көмегімен теспеге бекітілген, гайкамен немесе төсеммен тірек плитасы
түрінде тірек элементі бар. Олардың дизайны бойынша зәкірлер
ерекшеленеді: металл (құлып, сына, бұрандалы және т. б.), темірбетон, болат
полимер және т. б.
Анкерлік (штангалық) бекіткіш дегеніміз-тау жыныстарының массивін
нығайту және қабаттарды немесе құрылымдық блоктарды бекіту арқылы
экспозицияның тұрақтылығын арттыру үшін белгілі бір жолмен шатыр мен
жақтарға бекітілген зәкір жүйесі.
Зәкірді жаңғақтармен созған кезде тау жыныстарының қабаттары
немесе массивтің құрылымдық блоктары бір-біріне қысылып, тұрақты
монолитті плитаны құрайды[43-45].
Қазіргі уақытта анкерлі бекітпе тау-кен өнеркәсібінің барлық
салаларында және әртүрлі тау-кен геологиялық жағдайларында геологиялық
барлау жұмыстарында табысты қолданылатын бекітудің прогрессивті және
үнемді түрлерінің бірі болып табылады. Зәкір бекітпесінің басқа түрлеріне
қарағанда айтарлықтай техникалық-экономикалық артықшылықтары бар.
Оны қолдану арқылы жұмыс қауіпсіздігі артады, қазбалардың желдетілуі
жақсарады және оларды бекіту және пайдалану кезінде ұстау шығындары
азаяды. Басқа түрлермен салыстырғанда зәкір бекітпесі оны салу процесін
механикаландыруды жеңілдетеді.
Қара және түсті металлургия тау-кен кәсіпорындарында темірбетонды
зәкір кеңінен қолданылады, ол металл сынықтарын және күшті жыныстарда
жүк көтергіштігі жеткіліксіз (20-25 кН) бар тіреуіш құлпы бар зәкірді
толығымен алмастырды.
Темірбетон зәкірлерінің сенімділігі негізінен цемент-құм қоспасының
сапасына байланысты. Ерітінді дайындау үшін М400-М600 маркалы БТЦ
типті бтц түріндегі илегіш цементтер немесе сол маркалы кәдімгі
портландцемент қолданылады. Агрегат-мөлшері 5 мм-ге дейін құм.
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Қоспаның құрамы C: P= = 1:1 және 1: 2. Шпурды бетонмен
толтырғаннан кейін арматуралық өзек телескоптық перфоратордың
көмегімен немесе-қолмен енгізіледі. Ерітінді орнатылғанға дейін шыбықтың
теспеден құлап кетуін болдырмау үшін оны теспенің аузында бітелген ағаш
сыналармен ұстайды. Болған жағдайда, анкера бұранданы созу гайка орната
отырып, тірек тақталар жүргуді өткен соң 3 тәулік.
Болат полимерлік анкер синтетикалық шайырлар мен қатайтқыш 2,
тығыздағыш резеңке сақина 3, тірек тақтасы 4 және тарту гайкасы 5 негізінде
тез қататын құрамның көмегімен теспеге бекітілген мерзімді профильдегі
арматуралық болаттан жасалған 7 штангадан тұрады. Шайыр шығынын
азайту үшін оған құм қосылады. Құм мен шайыр (кейде тек шайыр) үлкен
полиэтилен ампуласында болады, оның ішінде кішкентай ампула
қатайтқышы бар. Ампулалардың ұзындығы 350 -500 мм, диаметрі 22-36 ММ.
Болат полимерлі зәкір теспеге телескопиялық перфоратор немесе
электр бұрғысының көмегімен орнатылады. Полимері бар бір немесе екі
ампуланы шпурға қолмен енгізеді, оларды штангамен шпур түбіне қарай
итереді. Содан кейін штанга арнайы саптаманың (адаптердің) көмегімен
телескопиялық тескішке қосылады. Перфоратор қосылған кезде штанганы
айналдырып, жоғары қарай бұрады. Ампуланың қабығы жарылып,
компоненттер 40-60 с айналу кезінде араласады.
Орта есеппен 140 кН сыйымдылығы бар болат полимерлі зәкірге 35- €0
кН алдын-ала кернеу беріледі. Зәкір орнатудан бірнеше минут өткен соң
толық жүк көтергіштігі бар жұмысқа кіріседі.
Ол жарылыс жұмыстарының сейсмикалық әсеріне ұшырамайды. Соңғы
уақытта болат полимерлі зәкірді орнатудың ампуласыз әдісі бойынша
жұмыстар жүргізілуде.
3.3.3. Тау-кен бекітпесін таңдау және олардың қазбаларын бекіту
Тау бекітпесін таңдау жəне бекіту паспорты. Көлденең және көлбеу
қазбалар үшін бекітпені таңдау өлшемсіз параметр бойынша жасалуы мүмкін
ПУ мәні бойынша бекітпенің ұсынылатын түрлері кестеде келтірілген.
әдебиет
Қазбаны бекіту паспорты. Жарықтағы қазбалардың көлденең
қималары тау-кен барлау қазбаларының үлгілік қималарының нысандары
мен өлшемдерін белгілейтін МЕМСТ 22940-85 сәйкес келуі тиіс. ЕЖБ - ға
сәйкес геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде қазбаларды бекіту
уақтылы және олар үшін бекітілген бекіту паспорттарына сәйкес жүргізілуі
тиіс, оларды геологиялық барлау жұмыстары учаскесінің бастығы
нұсқаулыққа сәйкес жасайды және бас инженер бекітеді. Үңгілеу басталғанға
дейін бекіту паспортымен қолхатпен үңгілеушілер және техникалық
қадағалау таныстырылуы тиіс.
Барлаудың нақты шарттары үшін бекіту паспортын жасау кезінде
кеніштерде қолданылатын үлгілік нысанды пайдалану ұсынылады. Бұл
форма-стандартты форматтағы кеңейтілген Парақ. Парақтың сол жағында
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бөлшектері бар екі проекцияда бекітпенің құрылымы мен өлшемдері бар
графикалық материал, оң жағында түсіндірме жазба орналасқан. Тау-кен
барлау қазбасын бекіту паспортына түсіндірме жазбаға қазбаның,
жыныстардың және бекітпелердің сипаттамалары, сондай-ақ темір-бетон
анкердің өлшемдері, материалдардың шығысы, қосымша ескертулер,
бекітпенің рұқсат етілген қалып қоюы және бекітпенің бұзылуы және
қазбаны пайдалану кезінде оны жөндеу туралы мәліметтер кіреді.
Паспортты жұмыс басшысы жасайды, бас инженердің қауіпсіздік
жөніндегі орынбасарымен, аға геологпен және аға маркшейдермен келісіледі
және экспедицияның немесе партияның бас инженері бекітеді[46].
Паспортпен тау-кен шебері, бекітуші, үңгілеуші және жарушы
қолхатпен танысуы тиіс.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:
1.Геологиялық барлау жұмыстарында уақытша бекітпелер қандай
рамалар түрінде жасалады?
2. Тау бекітпесіне қандай талаптар қойылады?
3. Бекіту жақтауы дегеніміз не?
4. Зәкірлер дегеніміз не?
5.Қазбаны бекіту төлқұжатын кім жасайды?
Бақылау-өлшеу материалдары
№ 1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: Тазарту ұңғыларындағы теспелер мен олардың орналасуы
Жұмыстың мақсаты: Кенді бұрғылау және бұрғылау кезінде
зарядтардың орналасуын зерттеу
Әдістемелік нұсқаулар
Макеттер, плакаттар мен стендтер бойынша кенді ұсақтау кезінде
теспелер мен ұңғымалардың орналасуын зерттеу қажет.
А) Ұңғымалық ұсақтау. - 3.12 сурет Кенді ұсақтау кезінде жарылғыш
ұңғымалардың орналасу сызбасы өзгертіледі.
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а-параллель, б-желдеткіш; 1-ұңғылар; 2 - бұрғылау қазбалары; W/ - ең аз
кедергі сызығы; h-бұрғылау қазбасының биіктігі.
3.12-сурет - Кенді ұсақтау кезіндегі жарылғыш ұңғымалардың орналасу
сызбасы
Кесілген қабаттағы ұңғымалардың орналасуы:
- параллель;
- параллель-жақын;
- веерное;
- шоғырлы.
Ұңғымалардың параллель орналасуындағы артықшылықтарға мыналар
жатады:
- ЖЗ зарядтарын кесілетін массивке біркелкі орналастыру бұл аз
габаритті шығымы бар кенді сапалы ұсақтауға ықпал етеді;
- ұңғымалардың меншікті шығыны аз;
- барлық ұңғымалардың ұзындығы неғұрлым толық пайдаланылады,
өйткені ЖЗ толтырылмайтын жақын учаскелер жоқ.
Ұңғымалардың параллель орналасуында кемшіліктер бар:
- көп уақытты қажет ететін кесу жұмыстарының үлкен көлемі, өйткені
әрбір кесілген қабат үшін қосымша бұрғылау өндірісі (жабық немесе ашық
кіру) қажет;
- машинаны орнатудың әр позициясынан тек бір ұңғыманы бұрғылауға
болады;
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а-көлденең теспелермен ойып түсетін төмен түсетін қабатты ойық;
б-тік теспелермен ойығы бар төмен түсетін қабат ойығы; в - көлденең
теспелермен ойығы бар көтерілетін қабат ойығы; г — тік теспелермен ойығы
бар көтерілетін қабат ойығы; д-төбеге түсетін ойығы;. е - подэтажная
отбойка.
3.13-сурет - Кенді теспемен кесу сызбасы
б) Теспелік
Бұрғылау кезінде кенді алу қабатты (сурет 3.13 а, б), төбе (сурет. .3.13
в, г, д) және қабатты (сурет 3.13 е), кесілетін қабаттың биіктігі теспелер
бұрғыланатын қазбалардың биіктігінен асып түседі. Қабаттар, әдетте
көлденең, төменнен жоғары немесе жоғарыдан төмен қарай жүйелі түрде
жұмыс істейді. Теспелер қабатында көлденең немесе тігінен (көлбеу)
орналастырылады.
Теспелерді пайдалана отырып кенді алу тәртібі - жоғары немесе
көлденең бағытта қабатталған. Жоғары қазу кезінде кен массиві төменнен
жоғары қарай көлденең қабаттармен өңделеді. Бұл ретте адамдар кен
сілемінің астында жұмыс істейтіндіктен, ол орташадан төмен емес
тұрақтылыққа ие болуы тиіс. Әр қабаттағы кенді кесу, егер кен тұрақты
болса, көтерілетін теспелермен немесе массивтің тұрақтылығы жеткіліксіз
болса, көлденең теспелермен жүзеге асырылады.
Соңғысы көлденең шпурлармен ұрған кезде, кенжардың төбесі тегіс
болады және онда аз соққылар пайда болады — массивпен әлсіз байланысқан
және кез-келген уақытта одан бөлініп шығуға қабілетті бөліктер. Көтерілетін
теспелермен ұрғанда Теспелерді кенжардың ұзындығы бойынша бірнеше
бұрғылау машиналарымен бір мезгілде бұрғылауға және ұзындығы (3-4 м
дейін) кесілетін кеннің бір реттік көлемін шектейтін көлденең теспелермен
ұрғанға қарағанда кенді үлкен көлемде ұруға болады[45-46].
Бұрғылау чиптерінің артықшылықтары:
- кен шоғырының кез келген қуатында және өндірілген кеңістікті
жасанды ұстау кезінде қолдану мүмкіндігі;
- кен шоғырының түйіскен жерінде кенді неғұрлым толық қазып алу
және бос жыныспен салыстырмалы түрде аз құнарландыру;
- кенді ұсақ ұсақтау жеткілікті.
Бұрғылау чиптерінің кемшіліктері:
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- жоғары материалдық-еңбек шығындары;
- бұрғылаушының блоктың бұзылатын бөлігіне жақын жерде жұмыс
істеуі, -бұл
-әрдайым жеткілікті қауіпсіз бола бермейді;
Өзін-өзі бақылау сұрақтары:
1.Бұрғылау ұңғымалары сынған қабатта қалай орналасуы мүмкін?
2.Ұңғымалардың параллель орналасуының артықшылықтары мен
кемшіліктері.
3.Кенді ұңғымалық ұсақтаудың артықшылықтары мен кемшіліктері.
4.Кенді көлденең және жоғары бағытта қабаттап алу тәртібі.
5.Кенді кесудің артықшылықтары мен кемшіліктері.
№ 2 Практикалық жұмыс
Тақырыбы. Көлденең жер асты тау-кен қазбаларының бекітпе
элементтерін есептеу
Жұмыстың
мақсаты:
ағаш
және
штангалық
бекітпелер
элементтерінің өлшемдерін анықтау бойынша практикалық дағдыларды
қалыптастыру.
Әдістемелік нұсқаулар
А. Ағаш бекіту.
Бекіту жақтауының жоғарғы бөлігінің диаметрін анықтаңыз d,
формула бойынша қараңыз
d  1,61 a  3

 L
 n  f

  1,3  L 

 a
 u  f

,
(3.1)
мұнда a - жарықтағы жабын бойынша қима енінің жартысы, см;
γ - тау жыныстарының тығыздығы, кг/см3;
L - бекіту қадамы, см;
f – коэффициенті жыныстардың;
[δи] - үстіңгі материал үшін иілуге рұқсат етілген кернеу, кг/см2.
Біз ағаш үшін рұқсат етілген кернеуді қабылдаймыз [δп] = 60 кг/см2;
бекіту қадамын қабылдаймыз L = 50÷150 см.
Бекіту орманы стандартталған және диаметрі бойынша келесі
өлшемдерге ие 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30 қараңыз
Тығыздағыштың қалыңдығын анықтаңыз δ, формула бойынша
жапқыштардан қараңыз

(3.2)

Б. штангалық бекітпе
Штанганың көлденең қимасын анықтаңыз S, см2 формула бойынша ең
әлсіреген жерде

134

S  0,6 

 d2
4

,

(3.3)

мұнда d – штанганың диаметрі, см.
Штанга диаметрі қабылданады принимают d = 16÷20 мм.
1 өндірісінің бойлық және көлденең бағыттарындағы штангалар арасындағы
l

қашықтықты формула бойынша анықтаңыз

  S
p

h 

мұнда [δр] - штанганың созылуына рұқсат етілген кернеу, кг/см2;
S - штанганың ең әлсіз жердегі көлденең қимасының ауданы, см2;
h - тартылатын шатырдың қалыңдығы (қуаты), см;
γ - тығыздалған жыныстардың тығыздығы, кг/см3.
Штанганың ұзындығын анықтаңыз lш, см формула бойынша
lш 

B
f

 Kш

,

(3.5)

Мұнда B - үңгілеудегі қазбаның ені, см;
f - коэффициенті жыныстардың;
Kш - барбелл коэффициенті, см.
Қарнақтың коэффициентін КШ = 50 см қазбаның ені < 3,5 м болғанда
қабылдайды және кш = 20 см қазбаның ені в > 3,5 м болғанда қабылдайды
№ 5 практикалық жұмысқа арналған тапсырмалар кестеде келтірілген.3.5.
3.5-кесте - Практикалық жұмысқа тапсырмалар №5
Тау
жыныстарыны
ң тығыздығы,
т/м3

Қалыңдығы
тығыз. қабат,
м

Тау
жыныстарыны
ң тығыздығы,
т/м3

Коэф-т
жыныстардың

Шатырдың
ені, м

1, 6, 11
2, 7, 12
3, 8, 13
4, 9, 14
5, 10, 11

Коэф-т
жыныстардың

Вариант

Штангалық бекітпе

Шатырдың
ені, м

Ағаш бекіту

2,5
4,0
2,7
4,2
2,4

6
7
5
8
6

2,2
2,5
2,1
1,9
1,8

1,4
1,2
1,5
1,1
1,2

2,8
3,0
2,6
3,2
3,3

12
14
15
10
13

3,2
2,8
2,6
3,6
3,7

Өзін-өзі бақылау сұрақтары:
1.Ағаш бекітпенің толық және толық емес жалақысы не деп аталады?
Жалақы элементтері қалай аталады?
2.Ағаш бекітпенің құлпы дегеніміз не? Құлыптардың түрлері?
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3. Бекіту қадамы дегеніміз не?
4. Бекіткіш дегеніміз не және ол не үшін қажет?
5. Штангалық бекіткіш қашан қолданылады?
6. Штангалық бекітпелер қандай?
7. Бекіткіштің бөліктері қалай аталады?
№ 3 практикалық жұмыс
Тақырыбы. Көлденең тау-кен қазбаларын желдетуді есептеу
Жұмыс мақсаты: желдету параметрлерін анықтау және желдеткішті
таңдау дағдыларын дамыту.
Әдістемелік нұсқаулар
Біз желдетуді айдау әдісімен жүргіземіз, ал есептеу жарылыс факторы
бойынша жүзеге асырылады.
Ауа мөлшерін анықтаңыз Qз, м3/с, формула бойынша союға не беру
керек
к  Qф  B  L2
2,25  S св

Qз 
60  t пр
S св  р 2

,

(3.6)

мұнда Sсв - қазбаның жарықтағы көлденең қимасының ауданы, м2;
tпр - қазбаны желдету уақыты, мин;
k - қазбаның сулану коэффициенті;
Qф - кенжарда жарылатын ЖЗ саны,кг;
В - ЖЗ газдылығы, л/кг;
L - жүргізілген қазба ұзындығы, м;
р - ауа ағуының (жоғалуының) коэффициенті (кесте) 3.6)
ВВ газдылығы = 40 л/кг қабылданады.
V м/с өндіру бойынша ауа қозғалысының жылдамдығын мынадай
формула бойынша анықтаймыз
V

Qз
.
S св

(3.7)

3.6-кесте-Ағып кету коэффициенттерінің мәні

Құбырдың (қазбаның)
Ұзындығы L, м
Ауа ағу коэффициенті, p

150

200

250

300

350

400

1,11

1,14

1,17

1,20

1,23

1,25

Егер біз v < 0,25 м/с алсақ, онда қайта есептейміз Qз формула бойынша
Qз  0,25  S св

(3.8)

Желдеткіштің қажетті берілуін анықтаңыз QB , м3/с формула бойынша
(3.9)
QB  p  Qз
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Құбырдың аэродинамикалық кедергісін анықтаймыз R, н · с2/м4
формула бойынша
R

65    L
,
d т5

(3.10)

мұнда  = 0,00045 - резеңкеленген құбырдың аэродинамикалық
кедергісінің коэффициенті;
dт - қабылданатын құбырдың диаметрі 0,4-0,6 м;
L-құбырдың ұзындығы, м.
Құбырдағы ауа қозғалысының жылдамдығын анықтаймыз Vt, м/с
формула бойынша
Vt 

4  Qз
П  d т2

(3.11)

Құбырдағы статикалық қысымды анықтаймыз Нс, Па формула
бойынша
(3.12)
H c  P  R  Qз2 ,
Құбырдағы қысымның жергілікті жоғалуын анықтаймыз Нм, Па
формула бойынша
H м  0,2  H c
(3.13)
Құбырдағы динамикалық қысымды анықтаймыз Нд, Па формула бойынша
Hд 
3

Vt 2  
2

(3.14)

мұнда γ – ауаның тығыздығы, кг/м .
біз ауа тығыздығы үшін қабылдаймыз γ = 1,2 кг/м3.
Желдеткіштің толық қысымын анықтаңыз H B , Па формула бойынша
H В  Hc  H м  Hд

3.7-кесте - № 6 Практикалық жұмысқа тапсырма
ЖЗ
Өндіріс
Құбыр
Қима
сан
Вариан
ауданыSсв ұзындығ диаметріdт
ы
т
2
,м
ы L, м
,м
Qф,
кг
1, 6, 11
8
160
0,5
25
2, 7, 12
9
200
0,6
30
3, 8, 13
10
240
0,4
36
4, 9, 14
11
250
0,5
26
5, 10, 15
12
190
0,6
32

(3.15)
Желдет
у
уақыты
tпр, мин

Сулану
коэффициент
іК

15
20
18
20
15

0,6
0,8
0,3
0,6
0,8
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары:
1. Тау-кен қазбаларын қалай желдетуге болады?
2. Желдетуді есептеу қандай факторларға байланысты жүргізіледі?
3.Қандай ауа құбырлары қолданылады және олар тау-кен қазбаларында
қалай ілінеді?
4.Желдеткіштің беру (өнімділік) және қысым (қысым) дегеніміз не?
5. Бір құбырда жүйелі жұмыс кезінде желдеткіштерді қалай орнатуға
болады?
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
1. Арсеньев А.И. Вскрытие и системы разработки карьерных полей. –
М.: Недра, 2000. – 301 с.
2. Кутузов Б. Н. Разрушение горных пород взрывом. - М.: Издательство
МГГУ, 2007. - 448 с.
3. Ломоносов Г.Г. Горно-инженерная графика. – М.: Недра, 2004. – 328
с.
4. Ржевский В.В. Открытые горные работы. Часть 1. - М.: Недра, 2002.
– 465с.
5. Ржевский В.В. Открытые горные работы Часть 2. - М.: Недра, 2003. 453с.
6. Родионов Л.Е. Открытая разработка месторождений полезных
ископаемых. – М.: Недра, 2006. – 293 с.
7. Хохряков В.С. Открытая разработка месторождений полезных
ископаемых. - М.: МГГУ, 2004. – 567 с.
8. Шешко Е.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования транспортных
комплексов карьеров. - М.: Издательство Московского государственного
горного университета, 2000. -425 с.
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4 ТАРАУ. ҰҢҒЫМАЛАРДЫ КЕҢЕЙТУ, ТАМПОНАЖдау ЖӘНЕ
ЦЕМЕНТТЕУ
4.1. Ұңғымаларды цементтеу әдістері
4.1.1. Ұңғымаларды цементтеудің әртүрлі тәсілдерін қолдану
саласы және жүргізу тәртібі
Қазіргі деңгейде ол цементтеу жұмыстарын орындау үшін әзірленген
нормалар мен ережелер жүйесін, сондай-ақ цементтеу процесін
ұйымдастырудың типтік схемаларын қамтиды. Әрбір нақты жағдайда
цементтеу технологиясы ұңғыманың құрылымы мен жағдайына,
цементтелетін аралықтың ұзындығына, тау-кен геологиялық жағдайларына,
техникалық құралдармен жабдықталу деңгейіне және осы ауданда цементтеу
жұмыстарын жүргізу тәжірибесіне байланысты нақтыланады.
Қолданылатын технология мыналарды қамтамасыз етуі керек:
- көзделген аралықты оның барлық ұзындығы бойынша цементтеу;
-жуу сұйықтығын цементтелетін аралық шегінде тампонаждық
ерітіндімен толық алмастыру;
- тампонаждық ерітіндіні оған жуу сұйықтығының түсуінен қорғау;
- қажетті механикалық қасиеттері бар, жоғары беріктігі мен өткізгіштігі
төмен цемент тасын алу; цемент тасының корпус бағанына және ұңғыма
қабырғаларына жақсы адгезиясын қамтамасыз ету.
Нақты жағдайлар үшін цементтеу технологиясын жасау кезінде, ең
алдымен, тампонаж ерітіндісін белгіленген биіктікке көтеруді, онымен
қарастырылған барлық аралықты толтыруды қамтамасыз ететін әдіс
таңдалады (егер қажет болса, онда белгілі бір аралықты тампонаж
ерітіндісінің енуінен қорғайды), тампонаж ерітіндісін корпус бойымен
қозғалу кезінде жуу сұйықтығының түсуінен қорғайды.
Жуу сұйықтығының ең толық ауыстырылуы турбулентті режимде
(98%) жүреді, нашар көрсеткіштер (42%) реактивті режимді береді[47].
Жуу сұйықтығын толығымен ауыстыру үшін бірқатар шаралар
ұсынылады:
- тұтқырлықты және статикалық ығысу кернеуін ең төменгі рұқсат
етілген мәндерге дейін төмендету мақсатында цементтеу алдында ұңғыманы
толтыратын жуу сұйықтығының реологиялық қасиеттерін мұқият реттеу;
- турбуленттік режимді қамтамасыз ететін ағыс жылдамдығы бар құбыр
сыртындағы кеңістікке тампонаждық ерітіндіні айдау;
- жуу сұйықтығы және тампонаждық ерітінді бөлімінде тиісті буферлік
сұйықтықтарды қолдану;
- құбыр сыртындағы кеңістікке тампонаждық ерітіндіні беру кезінде
шегендеу бағанасын расхаживание немесе айналдыру;
- корпусты технологиялық жабдықтаудың толық кешенін қолдану.
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Технологияны әзірлеу кезінде тампонаж материалы, тампонаж
ерітіндісінің рецептурасы мен қасиеттері таңдалады, тампонаж ерітіндісін
айдау және сату режимі, цементтеу жұмыстарының жалпы ұзақтығы және
ұңғымадағы жұмысты қайта бастауға мүмкіндік беретін жеткілікті беріктігі
бар цемент тасын құбыр кеңістігінде қалыптастыру үшін қажетті уақыт
аралығы анықталады
Екі тығыны бар бір циклді цементтеу. Екі тығыны бар бір циклді
цементтеу әдісін 1905 жылы Баку инженері А.А. Богушевский ұсынған. Осы
әдіске сәйкес, дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін бағанға
диафрагмамен уақытша жабылған өту арнасы бар төменгі тығын енгізіледі.
Цементтеу басы бағанның жоғарғы ұшына бұралып, араластырғыш
қондырғыда бірден дайындалған тампонаж ерітіндісін айдауға кіріседі.
Цемент ерітіндісінің барлық есептелген көлемі ұңғымаға құйылғаннан кейін,
жоғарғы штепсель босатылады, ол бұрын цементтеу басында
түйреуіштермен ұсталады. Осы сәттен бастап корпусқа сұйықтық жіберіледі,
оның қысымымен жоғарғы штепсель цемент ерітіндісінің бағанын төмен
түсіреді. Оның жоғары тығыздығына байланысты цемент ерітіндісі өз
салмағымен жуу сұйықтығын ығыстырады, бұл цементтеу басындағы
қысымның төмендеуімен байқалады.
Төменгі тығын тұрақты сақинаға жеткенде, оның үстіндегі қысым
жоғарылайды және оның әсерінен төменгі штепсельдегі арнаны жабатын
диафрагма бұзылады; қысымның 4-5 МПа жоғарылауы байқалады.
Диафрагма жойылғаннан кейін ерітінді құбырға жол ашады.
Ұңғымаға сорылатын сұйықтықтың көлемі үздіксіз бақыланады. 1 - 2
3
м сұйықтық құю аяқталғанға дейін қалса, беру қарқындылығы күрт
төмендейді. Екі штепсель (жоғарғы және төменгі) байланысқаннан кейін
айдау тоқтатылады; бұл сәт цементтеу басындағы қысымның күрт
жоғарылауымен белгіленеді. Тұрақты сақинаның астындағы корпуста 15-20
м биіктіктегі әйнекті құрайтын ерітіндінің белгілі бір мөлшері қалады. егер
баған тексеру клапанымен жабдықталған болса, сіз цементтеу басындағы
шүмектерді ашып, қысымды азайта аласыз.
Екі сатылы (екі циклді) цементтеу
Екі сатылы цементтеу дегеніміз-ұңғымадағы екі аралықты (төменгі
және жоғарғы) бөлек сериялық цементтеу.
Бұл әдіс алдыңғы әдіске қарағанда бірқатар артықшылықтарға ие. Атап
айтқанда, бұл мүмкіндік береді:
- цементті көтерудің жоғары деңгейінде қабаттағы гидростатикалық
қысымды төмендету;
- құбыр сыртындағы кеңістікте айдау қысымының айтарлықтай өсуінсіз
цемент ерітіндісінің көтерілу биіктігін елеулі арттыруға;
- цемент ерітіндісінің ластануын оны құбыр сыртындағы кеңістікте жуу
сұйықтығымен араластырудан азайту;
- жоғарғы аралықта қолданылатын цемент ерітіндісінің қасиеттеріне
жоғары температураның әсерін болдырмаңыз, бұл өз кезегінде цементтелген
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аралықтың шарттары бойынша цемент ерітіндісін дұрыс таңдауға мүмкіндік
береді.
Корпуста екі сатылы цементтеуді жүзеге асыру үшін жоғарғы
аралықтың түбіне сәйкес келетін деңгейде арнайы толтырғыш муфтасы
орнатылады (сурет. 4.1). Ұңғыманы цементтеуге дайындау жоғарыда
сипатталғандай жүргізіледі. Ұңғыманы жуып, цементтеу басының бағанына
орнатқаннан кейін олар бірінші кезеңнің цементтелген көлеміне сәйкес
келетін цемент ерітіндісінің бірінші бөлігін жүктей бастайды. Цемент
ерітіндісінің қажетті көлемін сорып алғаннан кейін, бірінші сатыдағы
жоғарғы тығын бағанға енгізіледі, ол құю ілінісі арқылы еркін өтеді (сурет.
4.1, а). Сығымдалған сұйықтық ерітіндіні құбырға жібереді.
Құю муфтасы мен тіреу сақинасы арасындағы аралықтағы корпус
бағанының ішкі көлеміне тең сатылатын сұйықтық көлемін айдағаннан кейін
цементтеу басындағы екінші сатының төменгі тығыны босатылады. Құю
муфтасына жеткенде, тығын жеңге түсіп, қысыммен оны төмен қарай
жылжытады, муфтадағы тесіктерді ашады (сурет.4.1, б). Саңылаулардың
ашылу сигналы-айдау қысымының күрт төмендеуі.
Екі сатылы цементтеу әдісінің екі түрі бар. Олардың біріне сәйкес
екінші сатыны цементтеуге арналған тампонаждық ерітінді екінші сатының
төменгі тығынының артына бірден сорылады-бұл үздіксіз цементтеу әдісі деп
аталады. Басқа жағдайда, құю муфтасындағы тесіктер ашылғаннан кейін,
бұрғылау ерітіндісінің айналымы қалпына келтіріледі, ал екінші сатыдағы
тампонаж ерітіндісі біраз уақыттан кейін ұңғымаға беріледі, мысалы, бірінші
бөліктің ерітіндісін орнату үшін қажет - мұндай цементтеу екі сатылы деп
аталады.
Бұл әдіс құбыр сыртындағы кеңістіктегі гидродинамикалық қысымды
реттеу есебінен төменгі аралықты цементтеу сапасын арттыруға мүмкіндік
береді.
Үшінші тығын (екінші сатыдағы жоғарғы тығын) екінші сатыны
цементтеу үшін ерітіндінің барлық есептелген көлемін бергеннен кейін
бағанға енгізіледі. Үшінші тығынның артында құдыққа сұйықтық құйылады.
Бұл штепсель құю муфтасында кешіктіріліп, қысыммен саңылауларды
жабатын жеңді төмен қарай жылжытады. Қысымның күрт жоғарылауы
цементтеудің аяқталғанын білдіреді. Осыдан кейін ұңғыма цемент тасын
қалыптастыру үшін жалғыз қалады[48].
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а-бірінші сатыны цементтеу кезінде; б-екінші сатыны цементтеу
кезінде;
1-корпус; 2-жоғарғы ер-тоқым; 3-жоғарғы төлке; 4-құю тесіктері;
5-төменгі ер-тоқым; 6-төменгі жең
4.1- сурет - Сатылы цементтеу үшін құю муфтасы
Цементтеудің манжеттік әдісі төмен қабат қысымы бар өнімді
горизонттардың цемент ерітіндісімен ластануын болдырмау немесе цемент
ерітіндісінің сүзгі аймағына енуіне жол бермеу қажет болған жағдайларда
қолданылады. Шегендеу бағанындағы цементтеу аралығының төменгі
белгісіне қарсы ерітіндінің құбыр кеңістігіне және сыртынан металл немесе
брезент манжетке өтуі үшін өту тесіктері бар муфтаны орнатады (сурет. 4.2).
Цемент ерітіндісін айдау кезінде манжеттер ашылып, құбырдың
кеңістігін жабады, осылайша ерітінді тек бір бағытта - жоғары қарай жүре
алады. Іліністің астындағы бағанның ішіне бағанның төменгі бөлігіне кіруді
бұғаттайтын клапан орналастырылған.
Жасырын бағандар мен секцияларды цементтеу. Шегендеу колоннасын
секциялармен, сондай-ақ жасырын колоннамен түсіру Бұрғылау
құбырларының колоннасында жүзеге асырылады, олар аудармашымен сол
жақ бұрандамен жалғанады. Секциялар мен жасырын бағандарды цементтеу
үшін бір бөлгіш штепсельмен бір циклді цементтеу әдісі қолданылады. Ол
екі бөліктен тұрады: цементтелген құбырлардың ішкі диаметріне сәйкес
келетін сыртқы диаметрі бар өткізгіш штепсель (бұрғылау бағанының
төменгі ұшының ажыратқышына түйреуіштермен бекітілген) және бұрғылау
құбырларының бағанынан еркін өтетін кіші диаметрлі серпімді штепсель.
Серпімді тығынды бұрғылау колоннасына тампонаждық ерітіндіден
кейін енгізеді, сығу сұйықтығының қысымымен ол өту тығынына дейін
түсіріледі және онда кідіртіледі. Өсіп келе жатқан қысымның әсерінен
бұрғылау бағанасында өтетін штепсельді ұстап тұратын түйреуіштер кесіліп,
екі штепсель де бір-біріне төзімді сақинаға қарай жылжиды. Ерітіндіні құбыр
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сыртындағы кеңістікке толық басу сигналы айдау қысымының артуы болып
табылады.
Бұрғылау құбырларының бағаналарын төменгі аудармадағы цемент
ерітіндісінен жуу үшін бағанға лақтырылған шардың көмегімен ағынды
тесіктер ашылады. Жуу сұйықтығының ағынымен цемент ерітіндісінің
қалдықтары бағанадан жуылады.

4.2-сурет - Манжетті цементтеу әдісі
Кері цементтеу әдісі
Кері цементтеу дегеніміз-цемент ерітіндісі бетінен тікелей құбыр
кеңістігіне айдалып, аяқ киім арқылы бұрғылау ерітіндісі корпус бағанына
түсіп, оның үстіне бетіне шыққан кезде.
Кері цементтеу әдісі ұзақ уақыт бойы мамандардың назарын аударды,
бірақ ол бірқатар техникалық қиындықтарға байланысты кең өнеркәсіптік
қолдануды ала алмады, ең алдымен цемент ерітіндісінің корпустың түбіне
жеткен сәтін бақылаудың қиындығы және осы жауапты бөлікте цементтеудің
жоғары сапасын сенімді қамтамасыз ету[47].
Цемент көпірлерін орнату. Жекелеген жағдайларда ұңғыманың
шегенделген немесе ашық оқпанында оның қалған бөлігінен жеке аралықты
сенімді оқшаулау қажеттілігі туындайды (мысалы, шегенделген ұңғымадағы
қабаттарды сынауды жүргізу кезінде төменнен жоғарыға қарай, жоғары
жатқан өнімді горизонтты пайдалануға көшу кезінде және т.б.). Ұңғыманың
төменгі аралығын оқшаулаудың ең көп таралған әдісі-магистральда цемент
көпірін құру. Ол сондай-ақ жасанды кенжарды жасау қажет болған жағдайда
орнатылады (мысалы, ұңғыманың қисықтығы және т.б.).
Цемент көпірі-бұл бірнеше ондаған метр биіктіктегі цемент әйнегі, ол
сенімді және өткізбейтін оқшаулауды жасауға жеткілікті.
Көлденең ұңғымаларды бекіту ерекшеліктері. Қазіргі уақытта
отандық тәжірибеде ұңғыманың көлденең бөлігі немесе тігінен ауытқу
бұрышы үлкен баррель, әдетте, цементтелмеген күйінде қалды. Жақсы
жағдайда, ол өнімді қабаттың аралығында Ойық тәрізді сүзгілері бар
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бағанмен немесе білікпен отырғызылады. Алайда, Ұңғымаларды аяқтаудың
бұл әдісі бірқатар маңызды кемшіліктерге ие.
1.Өнімді қабаттың аралығындағы көлденең ұңғыманың кез-келген
бөлігіндегі газдың немесе судың жарылуы ұңғыманың тұтастай жоғалуына
әкелуі мүмкін.
2.Ұңғыманы қышқылмен өңдеу немесе өнімді резервуардың
гидравликалық сынуы арқылы ынталандыру қажет болған кезде шешілмейтін
проблемалар туындайды.
3.Әр түрлі өткізгіштігі бар резервуар аралықтарында сұйықтықты
өндіруді немесе айдауды дәл реттеу мүмкін емес.
Осы себепті, цементтеу және перфорация қымбатырақ және қабатты
ластап, кейбір тау жыныстарындағы тау-кен (немесе айдау) қарқынын
шектеуі мүмкін, бірақ жоғарыда аталған проблемалармен күресудің
артықшылығы бұл кемшіліктерден асып түседі.
Көлденең және көлбеу бағытталған ұңғымаларды цементтеу
тәжірибесінің алғашқы он жылында корпус бағандарының әдеттегі
стандартты технологиялық жабдықтары қолданылды. Алайда, ол жабдықтың
өзі көлбеу күйде болған кезде немесе ұңғыманың көлбеу немесе көлденең
күйдегі баррелі тік магистральдан шұңқыр қазбаларының болуымен немесе
оның төменгі бөлігінің шламымен ерекшеленетін жағдайда қалыпты жұмыс
істеуді қамтамасыз етпейтіні белгілі болды.Серіппелі шар жапқышы бар
тексеру клапандары сенімді жабылуды тоқтатты, ал шар жапқышы серіппелі
болған жағдайда, шарлар аралық жуу кезінде жуылады және ысырманы
жаппайды.
Сондықтан, шетелдік тәжірибеде клапандардың дизайнын қиындату
арқылы жүрдік.
Идеал центратор-бұл қатты спиральды центратор, оның сыртқы
диаметрі Ұңғымаларды бұрғылау кезінде қолданылатын тұрақтандырғыш
қабырғаларының диаметрінен аз.
Кәдімгі тік немесе көлбеу ұңғымаларды цементтеу кезінде баған ішінде
қозғалу кезінде буферлік сұйықтықпен тампонаж ерітіндісінің қоспасының
пайда болуын болдырмау үшін төменгі бөлгіш штепсельдерді қолдану
ұсынылады. Бұл ретте тығынның манжеттерімен қабырғадан алынатын
пленка түріндегі шегендеу бағанының ішкі бетіне жабысқан тампонаждық
ерітіндінің ең жауапты соңғы порциясының бұрғылау арқылы ластану қаупі
жойылады. Осы себепті олар бағанға цемент стаканын бағанның аяқ киімі
мен "тоқтату" сақинасы арасында 20 м-ге дейін қалдыруды қарастырады.
Көлденең ұңғымаларды цементтеу кезінде сатушы және төменгі
штепсельдерді толық пайдалану міндетті болып табылады, өйткені
экономикалық себептерге байланысты бағанның ішінде цемент әйнегінің
болуы мүмкін емес.
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4.1.2. Цемент ерітінділерін дайындауға арналған материалдар
Ұңғымаларды цементтеуге арналған тампонаждық материалдар мен
жабдықтар.
Тампонаж материалдары. Бұл сумен жабылған кезде суспензиялар
пайда болатын материалдар, содан кейін олар қатты өткізбейтін тасқа
айналуы мүмкін.
Тұтқыр материалдың түріне байланысты тампонаж материалдары
бөлінеді:
1) портландцемент негізіндегі тампонаждық цемент;
2) домна шлактары негізіндегі тампонаждық цемент;
3) әк-құм қоспалары негізіндегі тампонаждық цемент;
4) басқа да тампонаждық цементтер (АҚ және т.б.).
Ұңғымаларды цементтеу кезінде алғашқы екі түрі ғана қолданыладыпортландцемент пен Домен шлактарына негізделген тампонаж цементтері.
Цемент ерітінділеріне келесі негізгі талаптар қойылады:
- ерітіндінің қозғалғыштығы оны ұңғымаға сорғылармен айдауға
болатындай болуы керек және ол ерітінді дайындалған сәттен бастап басу
процесі аяқталғанға дейін сақталуы керек;
- ерітіндінің құрылымын қалыптастыру, яғни қалыңдату және оны
корпусқа басқаннан кейін орнату тез жүруі керек;
- қоюлау және орнату сатыларындағы цемент ерітіндісі және
қалыптасқан тас су, мұнай және газ үшін өткізбейтін болуы тиіс;
- цемент ерітіндісінен пайда болатын цемент тасы коррозияға және
температураға төзімді болуы керек, ал оның бағанамен және ұңғыманың
қабырғаларымен байланыстары әртүрлі технологиялық операциялар кезінде
корпус
бағанасында
пайда
болатын
жүктемелер
мен
қысым
айырмашылықтарының әсерінен бұзылмауы керек[46-48].
Қоспаларға байланысты тампонажды цементтер мен олардың
ерітінділері құмды, талшықты, гельцемент, поззолан, сульфатқа төзімді,
кеңейетін, төмен сүзу жылдамдығы бар жеңіл, су эмульсиясы, мұнай-цемент
және т. б. болып бөлінеді.
Қазіргі уақытта портландцемент пен шлак негізіндегі тампонажды
цементтердің номенклатурасында мыналар бар:
1)"Суық" және "Ыстық" ұңғымаларға арналған тампонаждық
портландцементтер (температурасы 500С дейінгі ұңғымалар үшін "суық"
цемент, 1000С дейінгі температуралар үшін "ыстық" цемент, ерітіндінің
тығыздығы 1,88 г/см3);
2) Тампонаждық портландцементтер базасында, сондай - ақ шлак - құм
қоспасы негізінде (90-1400с температураға дейін) тығыздығы 1,4-1,6 г/см3
ерітінділер алу үшін жеңілдетілген цементтер, жеңілдететін қоспалар ретінде
саз-ұнтақтар немесе ұнтақталған пемза, трепел, опока және т. б.
пайдаланылады.;
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3) "Суық" және "Ыстық" цементтерге сәйкес келетін температураларға
арналған тампонаждық портландцементтер, сондай - ақ 90-1400с
температураларға арналған шлак құм қоспасы негізінде тығыздығы кемінде
2,15 г/см3 ерітінділер алуға арналған ауырлатылған цементтер (ауырлататын
қоспалар ретінде магнетит, барит және т. б. пайдаланылады).);
4)Температурасы 90 - 140 және 140 - 1800с ұңғымаларға арналған
ыстыққа төзімді шлак-құмдалған цементтер;
5)Ұзақ сақтауға арналған төмен гигроскопиялық тампонаждық
цементтер.
Цемент ерітінділерінің қасиеттерін су-цемент қатынасын өзгерту
арқылы (B:C), сондай-ақ орнату және қатайту уақытын тездететін немесе
баяулататын, тұтқырлық пен сүзу көрсеткішін төмендететін әртүрлі
химиялық реагенттерді қосу арқылы реттеңіз.
Бұрғылау тәжірибесінде көп жағдайда C B цемент ерітіндісі
қолданылады:C = 0,4 - 0,5. В төменгі шегі: Ц цемент ерітіндісінің
аққыштығымен шектеледі, жоғарғы шегі - цемент тасының беріктігінің
төмендеуі және орнату мерзімінің ұзаруымен.
Үдеткіштерге кальций хлориді, калий және натрий кіреді; сұйық әйнек
(натрий және калий силикаттары); сода күлі; алюминий хлориді. Бұл
реактивтер цемент ерітіндісінің төмен температурада орнатылуын
қамтамасыз етеді және төмен температурада (40 °C дейін) орнатуды
тездетеді.
Гидролизденген
полиакрилонитрил,
карбоксиметилцеллюлоза,
полиакриламид, сульфит-спирт барда, конденсацияланған сульфит-спирт
барда, нитролигнин сияқты химиялық реагенттер цемент ерітіндісінің
орнатылуын баяулатады. Аталған реагенттер біріктірілген әсерге ие.
Олардың барлығы сүзуді азайтады және сонымен бірге цемент ерітіндісінің
қозғалғыштығын арттыруы немесе төмендетуі мүмкін.
Цемент ерітіндісін дайындау үшін химиялық реагенттер алдын-ала
ерітінді сұйықтығында (суда) ерітіледі. Ауырлататын, жеңілдететін және
температураға төзімділікті арттыратын қоспалар өндіріс процесінде (арнайы
цементтер) немесе бұрғылау кәсіпорнында (құрғақ цемент қоспалары)
қолданар алдында тұтқыр затпен араласады.
4.1.3. Ұңғымаларды цементтеу және цементтеу үшін техникалық
құралдары
Ұңғымаларды цементтеу үшін қажетті жабдыққа мыналар жатады:
цементтеу қондырғылары, цемент араластырғыш машиналар, цементтеу
басы, құю штепсельдері және басқа да ұсақ жабдықтар (жоғары қысымды
крандар, ерітінді тарату құрылғылары, икемді металл шлангтар және т.б.).
Цементтеу агрегаттары. Цементтеу қондырғысының көмегімен
цементті бекіту жүзеге асырылады (егер цемент араластырғыш машина
қолданылмаса), цемент ерітіндісі ұңғымаға құйылады, цемент ерітіндісі
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құбырға басылады. Сонымен қатар, цементтеу агрегаттары басқа жұмыстар
үшін де қолданылады (цемент көпірлерін, мұнай ванналарын орнату,
бағаналарды герметикалыққа сынау және т.б.).
Жұмыстың сипатын ескере отырып, цементтеу қондырғылары жүк
машинасына барлық қажетті жабдықты орнатумен жылжымалы түрде
жасалады. Автомашинаның ашық платформасында: цемент ерітіндісін
айдауға арналған жоғары қысымды поршеньді сорғы; олардың көмегімен
цемент ерітіндісін сығу үшін колоннаға айдалатын сұйықтық мөлшерін
анықтайтын өлшеу бактары; сорғыны жетектеуге арналған қозғалтқыш
монтаждалған.
Корпусты цементтеу үшін негізінен келесі типтегі цементтеу
қондырғылары қолданылады: CA-320M, zza-.400, ЗЦА-400А және т.б. (ОА цементтеу агрегаты, сәйкесінше 320 және 400 сандары 32 және 40 МПа - осы
цементтеу агрегаттарының сорғылары жасаған максималды қысым) [48-50].
Цементтеу агрегаттарын ұңғыма аузымен орталықтандырылған байлау
үшін манифольдтар блогы қолданылады. Ол CA-ны ұңғыманың сағасына
қосу үшін жоғары қысымды коллектордан және CA-ға берілетін су мен
сұйықтықты тарату үшін төмен қысымды коллектордан тұрады.
Манифольдтар Блок әдетте көтергіш құрылғымен жабдықталған.
Цемент араластырғыш машиналар. Цементтеу цемент араластырғыш
машиналардың көмегімен жүзеге асырылады. Цемент араластырғыш
машиналардың әртүрлі түрлері қолданылады: СМ-10, 2 СМН-20, СПМ-20
және т.б. бұл жағдайда 10, 20 сандары және т. б. араластырғыш машинаның
бункеріне салуға болатын цемент мөлшерін (т) білдіреді.
Цементтеу бастары ұңғыманы жууға және цементтеуге арналған.
Түсірілген шегендеу колоннасы цементтеу агрегаттарынан айдау құбырлары
(манифольдтар) қосылатын арнайы цементтеу бастиегімен жабдықталады.
Қазіргі уақытта цементтеу бастары ЦГЗ, ГЦК, ГЦ5-150, СНПУ, 2гуц400 және т.б. қолданылады, өйткені құрылымдық жағынан аталған барлық
бастардың ұқсастықтары бар, біз олардың біреуін мысал ретінде
қарастырамыз. - Сур. 160 ұңғыманы цементтеу кезінде сағаны байлауға
арналған және 40 МПа максималды қысымға есептелген 2гуц-400 сағалық
цементтеу басын көрсетеді.
Екі сатылы цементтеу кезінде арнайы цементтеу штепсельдері
қолданылады.
4.1.4. Нақты геологиялық жағдайлар үшін цементтеу әдісін таңдау
Цементтеу әдісін таңдауды анықтайтын бірінші шарт-оқшаулау
жұмыстарын тағайындау. Цемент сақинасын түзеткенде, ұңғымаға жоғары
қысымды сулардың ағынын оқшаулау және төменгі қабатқа оралу кезінде
цемент штепсельін бұрғылаумен арнайы покер тесіктері арқылы цементтеу
немесе қысыммен цементтеу қолданылады. Үстіңгі қабатқа оралған кезде
цементтеу қысымсыз қолданылады.
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Цементтеу әдісін таңдауды анықтайтын екінші шарт-ұңғыманың сіңіру
қабілеті. Бұл жағдайда "Ұңғыманың сіңіру қабілеті" өрнегі шартты түрде, ол
оқшаулағыш затты жұмыс бағанына айдау жоспарланған кез-келген
тесіктердің суға және цемент ерітіндісіне сіңіру қабілетін білдіреді.
Олардың сіңіру қабілеті бойынша ұңғымалар үш топқа бөлінеді.
Бірінші топқа аузына 50 ат астам қысым кезінде сіңіру қабілеті 0,1 м3/мин
аспайтын ұңғымалар жатады. Мұндай ұңғымалардағы статикалық деңгей
аузында болады, кейде тіпті магистральдан сұйықтық құйылады. Сіңіру
қабілеті төмен Ұңғымаларды жуу кезінде жуу суы сіңірілмейді. Екінші
топтағы ұңғымаларда статикалық деңгей әдетте аузынан төмен болады,
оларды жуған кезде жуу суы ішінара сіңеді. Сіңіргіш ұңғымалар келесі
ерекшеліктермен сипатталады. Олар төмен статикалық деңгейге ие, биіктігі
50-200 М сұйықтық бағанына сәйкес келеді, суға, сазға және цемент
ерітінділеріне жоғары сіңіру қабілетіне ие. Осының салдарынан өнімділігі
100 л/сек дейінгі жуу агрегаттарымен тура және кері жуу кезінде
циркуляцияны шақыру мүмкін емес. Суды, сазды және цемент ерітінділерін
айдау кезінде сіңіргіш ұңғымалардағы деңгей жоғарылайды, бірақ содан
кейін қысқа уақыт ішінде (0,5-1 сағат) статикалық деңгейге дейін төмендейді.
Сіңіргіш ұңғымалардың бұл ерекшеліктері цементтеудің нақты әдістерін
қолдануды қажет етеді.
Ұңғымалардың үлкен сулануы кезінде сүзгі саңылаулары арқылы
цементтеуді қолдану керек, ал аз сулану кезінде- арнайы тесіктер арқылы
цементтеу немесе мұнай-жер ерітінділерін қолдану керек.
Цементтеу әдісін таңдауды анықтайтын төртінші шарт-бұл сыртқы су
кіретін бағаналық айналым арналарын тау жыныстарынан, саздан және
қатайтылмаған цемент массасынан тазарту мүмкіндігі. Суды іріктеумен
ұңғыманы қарқынды ағызғаннан кейін Q кем емес сүзгі тесіктері арқылы
цементтеу қолданылады.
Резервуардан су жеткіліксіз болған жағдайда цементтеу арнайы
тесіктер арқылы жүзеге асырылады, дорба айналымы арналарын пакермен
алдын-ала жуады.
Цементтеу әдісін таңдауды анықтайтын бесінші шарт-ұңғыманың
тереңдігі. Тереңдіктің жоғарылауымен құю құбырларын түсіру және көтеру
уақыты артады, жуу кезінде гидравликалық қарсылық жоғарылайды,
сонымен қатар түбіндегі температура мен қысым. Бұл факторлар цементтеу
әдісін қолдану мүмкіндігін шектейді [51-52].
Ауыстыру әдісін таңдау кезінде ескерілетін алтыншы шарт-пайдалану
бағанының техникалық жағдайы. Көптеген жағдайларда ол мүмкін болатын
ең жоғары қысымды шектейді және бағандағы қысымның төмендеу
дәрежесін анықтайды.
Бақылау сұрақтары:
1.Ұңғымаларды цементтеу технологиялары
2.Цементтеу әдісін таңдауды анықтайтын шарттарды атаңыз
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2.Неліктен ұңғыманы цементтеу керек?
3.Тампонаж материалдарының түрлері
4.Цемент ерітінділерінің қасиеттері не үшін реттеледі?
5. Цементтеу бастары не үшін арналған
4.2. Ұңғыма оқпанын кеңейту және пысықтау
4.2.1. Ұңғыма оқпанын кеңейту
Бөшкелерді кеңейту процесі ұңғыманы салу кезінде кең таралған және
маңызды жұмыс болып табылады. Бұл операция қабырғаларды бекіту
процесінде төтенше жағдайлардың пайда болу қаупін азайтуға мүмкіндік
береді, сонымен қатар ұңғымаға корпустың ең қол жетімді бағанасын түсіру
мүмкіндігіне байланысты ағынның жылдамдығын арттыруға мүмкіндік
береді (сурет. 4.3).

4.3- сурет - Баррельді кеңейту процесі
Бұрғылау және өткізу технологияларын дамыту, көмірсутектердің
пайда болу тереңдігін арттыру және ұңғымалардың өнімділігін арттыру
қажеттілігі бұрғыланған ұңғыма оқпанының диаметрін ұлғайту міндетіне
көбірек өзектілік береді.
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Әр түрлі типтегі кеңейткіштер қолданыстағы ұңғымалар қорын жөндеу
кезінде де, мысалы, ЗБС кезінде де, тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру
мәселелері ерекше маңызды болатын қайраң кен орындарын игеру кезінде де
кеңінен қолданылады.
Ұңғыманың диаметрін ұлғайту бірқатар артықшылықтар береді,
олардың ішінде мыналарды атап өтуге болады:
- біріншіден, бағаналардың түсуін жеңілдету және бұрғылау процесінде
үлкен диаметрлі аралық корпусты қолдану мүмкіндігі, бұл корпус тарылған
жерлерден төмен ұңғымалардың кеңеюіне байланысты;
- екіншіден, құбыр сыртындағы кеңістіктегі ағын жылдамдығы
төмендеген кезде айналымдағы бұрғылау ерітіндісінің баламалы тығыздығын
тиімді реттеу есебінен гидравликалық соққылардан туындаған апаттардың
туындау қаупін төмендету;
- үшіншіден, ашық оқпаны бар ұңғымаларды, қиыршықтас сүзгілері
мен үлкен көлемді қалдықтарды пайдалана отырып, Ұңғымаларды аяқтау
операцияларын оңайлату;
- төртіншіден, цементтеу жұмыстарын оңтайландыру.
Ұңғыманы кеңейту жұмыстарын орындау үшін әртүрлі жұмыс
принциптері бар бұрғылау құралдарын қолдануға болады.
Жалпы жағдайда барлық құралдарды жұмыс барысында құралдың
жұмыс диаметрін өзгерту мүмкіндігі негізінде екі үлкен топқа бөлуге болады.
Бұл бөлу кезінде құралдың бекітілген диаметрі бар құралдар, мысалы,
бицентрлік биттер және жер үсті эксцентрлік калибраторлар, ал екінші топқа
жұмыс органдарының диаметрі өзгеретін құралдар немесе кеңейткіштер
кіреді.
Біріншісінің жұмыс диаметрі бар, ол ұңғыманың бекітілген бөлігінің
диаметрімен шектеледі, ал екіншісі ұңғымаға түскеннен кейін жұмыс
элементтерінің диаметрін ұлғайту мүмкіндігімен сипатталады.
Екі типтегі құралдардың артықшылықтары мен кемшіліктері 4.1кестеде келтірілген.
Ұңғымаларды салу кезінде кеңейткіштерді қолданудың айтарлықтай
әсеріне қарамастан, бұл операция күрделі және қысылуға және созылуға
әкелуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Кейбір мамандардың мәліметтері
бойынша, барлық қармаулардың 20% дәл ұңғыма оқпанын кеңейту
процесінде жүреді[52].
Бұл операцияның сәттілігі мен сапасы көбінесе қолданылатын
жабдықтың сапасы мен технологиясына байланысты, сондықтан
қолданылатын құралды таңдауға мұқият қарау керек. Жабдықты үнемдеу
кеңейту жұмыстарын жүргізу кезінде де, одан кейінгі операциялар кезінде де
- корпусты немесе концевикті түсіру және цементтеу кезінде қиындықтар
туындаған жағдайда айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін.
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4.1-кесте - Ұңғыма оқпанын кеңейтуге арналған құралдардың салыстырмалы
сипаттамасы

№

1

2

3

4

5

Жұмыс элементтерінің бекітілген
диаметрі бар құрал (бицентрлік
қашаулар және эксцентрлік
калибраторлар)
Артықшылықтары Кемшіліктері
Технологиялық
Кеңейтудің
операцияның
шектеулі дәрежесіқарапайымдылығы оңтайлы түрде
және жабдықты
бастапқы
жобалау
диаметрдің 10%
аспайды
Қосымша ЕБҚ
Жұмыс
жүргізудің қажеті
тұрақсыздығыжоқ
ұңғыма осінен
жоғары діріл
ауытқуы
Барлық аралықты
Көлбеу және
қажетті тереңдікке көлденең
дейін кеңейту
оқпандардағы
мүмкіндігі
жұмыстың
күрделілігі
Бұрғылау
процесінде өлшеу
құралдарының
күрделі жұмысы
ЗД бұрғылау
кезінде бағытты
әлсіз бақылау

Жұмыс элементтерінің ауыспалы
диаметрі бар құрал (кеңейткіштер)
Артықшылықтары
Оқпанды бастапқы
диаметрден 25% ға дейін ұлғайту
мүмкіндігі

Кемшіліктері
Аса күрделі және
қымбат
конструкциясы

Тұрақтылық және
теңгерімді
жобалау-діріл және
соққы азаяды

Бұрғыланған
аралықты жеке
рейспен кеңейту
қажет

Өлшеу
жабдығының
тұрақтылығы

Кеңейтушіден
төмен орналасу
ұзындығына
кеңейтілмеген
бөлім қалады
Допты іске қосу
кезінде жоғары
қысымды құру
және ұстап тұру
қажеттілігі

Бастапқы бар
кеңейтілген
баррель
сорғыштығы
Бұрғылау бағытын
толық бақылау

Көптеген жылдар бойы кеңейткіштердің қарапайым конструкциялары
мұнай өнеркәсібінің қажеттіліктерін қанағаттандырды. Алайда, бағытталған
бұрғылауды белсенді қолданудың басталуымен, ұзындықтың едәуір
артуымен және ұңғымалар геометриясының күрделенуімен жоғары өнімді
бұрғылаудың барлық талаптарына сәйкес келетін заманауи жоғары
технологиялық құралдарды қолдану қажеттілігі туындады - осылайша кең
таралған заманауи кеңейткіштер дәуірі басталды.
Механикалық және гидравликалық активтендіру принципі бар
дәлелденген құралдармен қатар, радиожиілікті белсендірумен (RFID)
инновациялық құрылғылар да пайда болды. Бұл әдіс, мысалы,
кеңейткіштерді қолдану аясын едәуір кеңейтуге және бұрғылау процесінде
құралды бірнеше рет іске қосу және өшіру мүмкіндігін қамтамасыз ете
отырып, жұмыс құнын төмендетуге мүмкіндік береді, бұл бір ұңғымадағы
әртүрлі аралықтарды кеңейту үшін бірнеше рет ҚКҚ жүргізу қажеттілігін
болдырмауға мүмкіндік береді.
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Радиожиілік белгілері әдісін қолдана отырып, ұңғымада іске қосылған
алғашқы осындай Кеңейткіш Weatherford компаниясының RipTideTM құралы
болды, ол әр түрлі типтегі кеңейтушілерді тиімді жобалаудың бүкіл
тәжірибесін жинақтады. Айта кету керек, жұмыстың сенімділігі және
RipTideTM бұрғылау кеңейткішін іске қосудың әртүрлі әдістерін қолдану
мүмкіндігі оның дизайн ерекшеліктерімен қамтамасыз етіледі .
Контроллер мен ұзартқыштың денесінен тұратын екі компонентті
кеңейту дизайны оның орналасуын нақты міндеттерге бейімдеуге мүмкіндік
береді. Кеңейткіштің өнімділігі кеңейткіштің дене диаметрі, кескіштердің
мөлшері, жуылатын саптамалардың диаметрі, сондай-ақ активтендіру әдісі
сияқты параметрлермен реттеледі.
Қалпына келтірілген шарды іске қосудың қарапайым әдісі құралды бір
түсу үшін бір рет іске қосу үшін қолданылады, ал радиожиілікті іске қосуды
қолдану үлкен тереңдікте жұмыс істеу кезінде немесе бір ҚКҚ үшін бірнеше
аралықты
кеңейту
кезінде
маңызды.Riptidetm
кеңейткішінің
артықшылықтары сонымен қатар бұрғылау процесінде құралдың дірілінің
едәуір төмендеуін қамтамасыз ететін 120° кесу бастарынан тұратын үш
тескіш блогының дизайнының тепе-теңдігін қамтуы керек. Өз кезегінде,
профильдері мен қару-жарақтары бұрғылаудың нақты жағдайлары үшін
таңдалған кескіштер жоғары беріктігі бар поликристалды немесе PDC
қондырғыларымен жабдықталған, олар жоғары соққы беріктігі мен эрозияға
төзімділігімен сипатталады (кескіштер мен поликристалды кірістірулердің
дизайн нұсқалары 4.2 суретте көрсетілген.). RIPTIDETM кеңейткішінің алуан
түрлілігі кез-келген дизайндағы ұңғымалардың аралықтарын кеңейту
жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді[48-53].

4.2- сурет - Кескіштер мен поликристалды кірістірулердің дизайн
нұсқалары
RipTideTM кеңейтушілерінің дизайн ерекшеліктері оның келесі
артықшылықтарын анықтайды:
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Айналмалы басқарылатын жүйелермен үйлесімділік
RIPTIDETM кеңейткішін роторлы және роторлы басқарылатын
жүйелермен (РБЖ), тік және көлбеу ұңғымаларда да пайдалануға болады.
Қаз-мен үйлесімділік құралды бұрғылаудың ұзақ аралықтарында көлбеубағытталған бұрғылау бойынша жұмыстарды орындау кезінде пайдалануға
мүмкіндік береді.
RIPTIDETM 8500 кеңейткішін РБЖ-мен бірге қолданудың мысалы2015 жылдың ақпан айында Шығыс Сібірдегі кен орнында Weatherford
мамандары жүргізген жұмыс. Бұл ұңғыманы бір уақытта кеңейту арқылы
бұрғылау болды.КБК-да кеңейткішті орнату туралы шешім бұрғылау
процесінде тұрақсыз жыныстардың қозғалысы нәтижесінде орналасу қаупін
азайту мақсатында қабылданды. Бұл шешім қымбат РБЖ қолданудың
баламасы ретінде қабылданды. Шармен іске қосылған RIPTIDETM 8500
кеңейткішін қолдана отырып, жұмысты орындау кезінде әр түрлі бекіністегі
булай және Бельская свиталарының жыныстарында бір рейс үшін 458 м (5% дан 95% - ға дейін) өтті. Диаметрі 215,9 мм пайдалану бағанына бұрғылау
оқпанды кейіннен 228,6 мм-ге дейін кеңейте отырып жүргізілді, кеңейткіштің
қару-жарағы ретінде өлшемі 9,5 мм PDC ендірмелері бар орташа жыныстарға
арналған кескіш блоктар қолданылды.
Жобаны іске асыру барысында келесі режимдер таңдалды:
- қашауға жүктеме-8-15 тонна;
- ротор айналымы-120-160 айн/мин;
- сорғылардың шығыны 2000-2200 л / мин.
Мұндай көрсеткіштермен бұрғылаудың орташа жылдамдығы сағатына
20 м-ден асты.
Кеңейткіштің бетіне көтерілгеннен кейін оның қару-жарағының тозуы
4.3-суретте көрсетілген рейстен кейін рейске дейін

4.3 - сурет-Кеңейткіштің сыртқы түрі және кескіштер блогының рейске
дейін және кейін қару-жарағының тозуы
Бұрғылаудың салыстырмалы түрде төмен жылдамдығы көрсетілген
аралықтағы тау жыныстарының едәуір гетерогенділігіне байланысты болды,
153

бұл дірілдің пайда болуына әкеліп соқты және кескішке жүктемені азайтуға
мәжбүр етті. Осыған қарамастан, жалпы жұмыс нәтижесі ұңғыманы бір
уақытта кеңейтумен бұрғылау кезінде жақсы механикалық сипаттамаларды
көрсетті, сонымен қатар Кеңейткіш конструкциясының жоғары сенімділігі
мен сенімділігін көрсетті[48-50].
Ұзартқыштарды тиімді қолданудың тағы бір мысалы-Мексика
шығанағындағы үлкен бұрыштық бұрышы бар теңіз ұңғымасында riptidetm
бұрғылау кеңейткіші мен MetalSkin® кеңейту білігін бірлесіп қолдану.
6,5 дюймдік 6000 сериялы riptidetm бұрғылау кеңейткіші ұзындығы 227
М учаскеде ұңғыманың баррелін 7 дюймге дейін кеңейту және кеңейту үшін
қолданылды, содан кейін судың әсерінен ісінген тақтатас жыныстарын
оқшаулау үшін 6×7 5/8 дюймдік metalskin ұңғымаларына арналған қондырғы
сәтті орнатылды. Ұзындығы 277 М кеңейтілген metalskin білігі 2573-2850 м
тереңдікте 41 м қабаттасумен цементтелусіз орнатылды.
Осы технологияларды қолдану нәтижесінде өту арнасының
айтарлықтай үлкен диаметрі алынды, бұл операторға 5 7/8-дюймдік бұрғылау
қашауының көмегімен циркуляцияның толық жоғалу аймағын еңсеруге
мүмкіндік берді. Сонымен қатар, механикалық тосқауыл операторға Мұнай
негізіндегі бұрғылау ерітіндісінің орнына теңіз суын қолдануға және
жобалық тереңдікке сәтті жетуге мүмкіндік берді.
Кеңейткіш корпусын орындаудың əртүрлі нұсқалары
Кеңейтушінің дизайны кеңейтушінің оңтайлы орналасуын таңдауға
және активтендірудің таңдаулы әдістерінің бірін - механикалық немесе
радиожиілікті таңдауға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта Weatherford компаниясының операциялар базасында
RipTideTM кеңейткіштерін қолданумен 3000-ға жуық жұмыс бар, бұл ретте
2015 жылдың басында бүкіл әлем бойынша RFID радиожиілік датчиктерімен
белсендірілген RipTideTM кеңейткіштерін қолданумен 400-ден астам жұмыс
жүргізілді. Бұл ретте жұмыстар әлемдегі ең ірі мұнай-газ компаниялары үшін
жүргізілді.
Іске қосу әдістері
RipTideTM кеңейткішін дәстүрлі шар механизмі арқылы да,
электроника арқылы да қосуға болады, мұнда бұрғылау құбырының ішіндегі
кішкентай, бірақ өте күшті RFID сенсорлары ақпаратты құрал
контроллерінде орналасқан электронды оқырманға жібереді. RFID
белсендіру (RFID) RipTideTM бұрғылау кеңейткішінің Моделі - бұл саладағы
алғашқы автоматты бұрғылау кеңейткіші.
Бұрғылауды пайдалану құны жоғары болған жағдайда және бұрғылау
бригадаларының алдында өндірістік емес уақытты азайту міндеті тұр,
мысалы, қайраңда бұрғылау кезінде мердігер компаниялар мен кен
орындарының операторлары РБЖ жүргізбестен бұрғылау кезінде кескіш
блоктарды бірнеше рет іске қосу және өшіру мүмкіндігімен кеңейткіштерге
көбірек назар аударады.
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Бұл технологияның басты артықшылығы Аляскадағы Оугурук кен
орнында жүргізілген жұмыстың мысалында айқын көрінеді, мұнда
Weatherford компаниясының riptidetm бұрғылау кеңейткішін қолдану
диаметрі 10 5/8 дюйм болатын ұңғыманы бұрғылауға және оны 11 дюймге
дейін кеңейтуге мүмкіндік берді, бұл диаметрі 9 5/8 дюйм болатын қосымша
саңылауды қамтамасыз етеді.
Бұл мәселені шешу үшін Weatherford компаниясы 10625 сериялы RFID
бар riptidetm кеңейткішін қолданды, ол роторлы-басқарылатын жүйемен
(RUS) бірге түсірілді, соның арқасында 2124-2577 м аралықта ұңғыманың
аралық бөлігін кеңейтуге мүмкіндік алды, 452,63 М тақтатас жыныстарынан
өтіп, құмтас пен құмтас қабаттарымен бір түсу кезінде құралды бес есе
белсендірді: жердегі сынақтарда диаметрі 11 дюйм болатын аяқ киімнің
астында, қысқа пысықтауға арналған табандық, жобалық тереңдікте және
көтерілгеннен кейін жердегі сынақтар кезінде.
Оператор үшін бұл жұмыстың нәтижесі диаметрі 9 5/8 дюйм болатын
корпусты жобалық тереңдікке сәтті және қауіпсіз түсіру болды[50-53].
Бақылау сұрақтары:
1.Ұңғыма оқпанын кеңейтуге арналған құралдардың салыстырмалы
сипаттамасы
2.Кеңейтушілерді тиімді пайдалану мысалдары қандай
3.Ұңғыманы салу кезінде қандай процесс кең таралған және маңызды
операция болып табылады?
4.Ұңғыманың диаметрін арттырудың қандай артықшылықтары бар?
5.Кеңейтушінің жұмыс сипаттамалары қандай параметрлермен
реттеледі:
4.3. Ұңғыманы шегендеу құбырларымен бекіту
4.3.1. Тампонаждық материалдардың түрлері мен қасиеттері және
оның әртүрлі түрлерінің қолданылу саласы
Тұтқыр, тампонаж материалы, ерітінді туралы түсінік. Өнімді
қабаттарды бөлу үшін, терең ұңғымаларды бұрғылаудың ұзақ тәжірибесі
көрсеткендей, минералды байланыстырғыштарға негізделген ерітінділер ең
тиімді материал болып табылады.
Жалпы жағдайда минералды байланыстырғыштар моно - немесе
полиминералды құрамдағы ұсақ дисперсті ұнтақтар деп аталады, олар сумен
немесе тұздардың ерітінділерімен араласқан кезде уақыт өте келе
кристалдануға айналатын, белгілі бір беріктігі мен беріктігіне ие
коагуляциялық құрылымдар түзе алады.
Тұтқыр заттардың құрылымды қалыптастыру қабілетіне сәйкес олар
үш топқа бөлінеді:
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1. Ауаны қатайтатын байланыстырғыштар-бұл тек ауада ұзақ уақыт
бойына беріктікке ие және берік бола алатын заттар. Бұл топқа гипс, әк,
магнезия байланыстырғыштары және қышқылға төзімді цемент кіреді.
Ұңғымаларды салу кезінде аталғандардың ішінен гипс және магнезиалды
байланыстырғыштар қолданылады;
2. Гидравликалық қатайтатын Байланыстырғыш заттар-бұл ауада да,
суда да ұзақ уақыт бойы беріктігін сақтап, сақтай алатын заттар. Бұл топқа
портландцемент және оның түрлері, шлак негізіндегі цементтер, алюминий
цементтері және т. б.;
3. Гидротермалды қатайтатын Байланыстырғыш заттар-бұл тек
гидротермальды жағдайда (жоғары температура мен қысым кезінде) жасанды
тасты түзуге қабілетті заттар. Барлық қарастырылған байланыстырғыштар
қатаюдың коагуляциялық сипаты бар саз пасталарынан және қатаюдың
полимеризациялық сипаты бар полимерлі байланыстырғыштардан
айырмашылығы гидратациялық қатаюдың байланыстырғышына жатады[53].
Ұңғымаларды цементтеу үшін қолданылатын тампонаж материалы
дегеніміз-байланыстырғыштың өзі мен оның негізіндегі ерітіндінің
технологиялық қасиеттерін реттеу үшін енгізілген қоспалармен
байланыстырғыш қоспаны түсіну. Тампонаж материалы бітеу сұйықтығымен
араласқанда тампонаж ерітіндісін түзеді. Тығындау ерітіндісінің құрамы
тығындау су массасының тығындау материалының массасына қатынасымен су қататын қатынасымен (В/Т) немесе су цементті - тығындау су массасының
цемент массасына қатынасымен (в/Ц) анықталады. Кейде әдебиетте су
қоспасының қатынасы (B/C) кездеседі – сұйықтың қоспасының тампонаждық
қоспаның массасына қатынасы.
Ұңғымаларды цементтеу кезінде тампонаждық материалдар мен
олардың негізіндегі ерітінділерге қойылатын негізгі талаптар:
-тампонаждық материал оны құбыр сыртындағы кеңістікке тасымалдау
барысында жылжымалы болып қалуы тиіс;
-тампонаждық ерітіндіні айдауды тоқтатқаннан кейін ол ұзақ уақыт
бойы қоршаған орта әсерінен өзінің қасиеттерін өзгертпейтін, өткізгіштігі
төмен, берік, шөгілмейтін цемент тасын құруы тиіс.
Портландцемент-бұл портландцемент клинкерін гипспен және басқа
да арнайы қоспалармен ұсақтау арқылы алынған гидравликалық
байланыстырғыш. Клинкер әктас пен саздан тұратын жұқа дисперсті біртекті
шикізат қоспасын күйдіргенге дейін жағылады. Портландцемент алу үшін
негізінен карбонатты (әктас, бор, кальцийлі туф, мергель және т.б.) және
сазды (саз, саздауыт, сазды тақтатас, лесс, лесс тәрізді саздауыт) жыныстар
қолданылады. Сонымен қатар, шикізат ретінде табиғи шикізаттың басқа
түрлері қолданылады, сонымен қатар әртүрлі өндірістердің қалдықтары Домна пештері, глинозем қалдықтары, белит (нефелин) шламы, күл және т.б.
Гипс орнату жылдамдығын және тампонаж ерітіндісі мен пайда болатын
тастың басқа да қасиеттерін реттеу үшін енгізіледі.
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Портландцементтің қасиеттері ең алдымен клинкердің сапасымен
анықталады. Портландцементті клинкер әдетте пештің түріне, күйдіру
режиміне және т.б. байланысты 50-60 мм-ге дейінгі мөлшерде ұсақ және
үлкен түйіршіктер мен кесектер түрінде алынады. Клинкердің химиялық
құрамы кең ауқымда өзгереді. Цемент клинкерінің негізгі тотықтары-cao
кальций оксиді, ЅіО2 кремний диоксиді, All2o3 алюминий оксиді және Fe2O3
темір оксиді, олардың жалпы мөлшері әдетте 95-97% жетеді. Олардан басқа
магний тотығы МДО, күкірт ангидриті SO3, титан қостотығы ТіО2, Хром
тотығы Сг2О3 марганец тотығы Мп2О3, сілті Na2O және K2O, қоспалары
бар. фосфорлы ангидрит P2O5 және т. б. [54-55]
Белгілі бір жағдайлар үшін тампонаж материалының түрін таңдау және
әртүрлі жағдайларда ұңғыманы бекіту ережелері. [2, 3]
Бақылау сұрақтары:
1. Минералды тұтқыр заттар дегеніміз не?
2.Тампонаж материалдары мен ерітінділерге қойылатын негізгі
талаптар қандай
3. Минералды байланыстырғыштардың түрлері
4.Ұңғымаларды цементтеу үшін қолданылатын тампонаж материалы
дегеніміз не
5.Портландцемент қандай тәсілдермен алынады?
6. Портландцемент қасиеттері қалай анықталады?
4.4. Ұңғыма тампонажы
4.4.1. Шегендеу құбырларының қосылу түрлері және үлгі
мөлшерлері
Ұңғыманың қабырғаларын бекіту үшін ГОСТ 632-80 сәйкес
шығарылатын корпус құбырлары қолданылады. Шегендеу құбырларының
негізгі өлшемдері: сыртқы диаметрі 114-508 мм, қабырғасының қалыңдығы
7-12 ММ. әрбір құбырда муфтадан бос ұшынан 0,4-0,6 м қашықтықта таңба
соғылады, онда мыналар көрсетіледі:
- шартты диаметр, мм;
- қабырға қалыңдығы, мм
- "удл" бұрамасының ұзындығы (ұзартылған бұрамасы бар
құбырларда ғана қағылады);
- дайындаушы зауыттың тауар белгісі;
- шығарылған айы мен жылы.
Құбырлардың әрбір партиясы құбырлардың сапасын және МЕМСТ-қа
сәйкестігін куәландыратын сертификатпен сүйемелденеді. Корпустық
құбырлар қысқа және ұзартылған болуы мүмкін жіптерге қосылады. Жіптің
түрі үшбұрышты және трапеция тәрізді. Трапеция тәрізді Бұрандалы
бұрандалы қосылыстардың созылу күші үшбұрышты Бұрандалы бұрандалы
қосылыстарға қарағанда 25-50% жоғары. Трапецеидалды бұрандасы бар
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шегендеу құбырлары ОТТМ-мен таңбаланады. Мұндай жіп профилі берік
және жоғары герметикалық қосылысты қамтамасыз етеді. ОТТГ маркалы
жоғары герметикалығы бар муфталы қосылыстары бар құбырларда
беріктікке трапецеидальді бұранда арқылы, ал герметикалыққа –
құбырлардың бүйір жағында орналасқан арнайы конустық тығыздағыш
беттермен қол жеткізіледі. ОТТГ құбырлары муфталардың көмегімен
қосылады. Сонымен қатар, қалыңдатылған ұштары бар арнайы қатты
тұрмыстық қалдықтар шығарылады, бұл бұрандалы қосылыстардың созылу
беріктігін, сондай-ақ олардың тығыздығын арттыруға мүмкіндік береді.
ТҚҚ маркалы (муфтасыз шегенделген) құбырлар ОТТГ құбырларымен
бірдей және өзара алмастырылады және орындау тәсілімен ерекшеленеді.
ТҚҚ құбырларындағы жіптер сыртқы түсіру арқылы жасалады. Шегендеу
құбырлары көміртекті және қоспаланған болаттан дайындалады, онда
күкірт пен фосфордың құрамы әрқайсысының 0,045% – ынан, ал күшәннің
құрамы 0,15% - дан аспауға тиіс. Болат құбырларының беріктік топтары: С,
Д, К, Е, Л, М, Р.
Оларға құбырлар мен муфталар беріктігі бірдей топтағы болаттан
жасалуы тиіс. К және одан жоғары беріктік топтарының құбырлары
термиялық өңделуі тиіс. Стандартта термоөңдеу түрлері көрсетілмейді.
Диаметрі 219 мм-ге дейін және одан аз барлық шегендеу құбырлары
және үлкен диаметрлі құбырлардың 50% - ы муфталарды бұрап,
бекіткеннен кейін зауытта 10 секунд бойы нығыздалуы тиіс.
Корпустың құбырлары түзу болуы керек. Құбырдың әрбір ұшынан
оның ұзындығының 1/3 арақашықтығындағы майысу жебесі осы учаскенің
ұзындығының әрбір метріне 1,3 мм-ден аспауы тиіс[56].
4.4.2. Шегендеу құбырларын түсіруге арналған қосалқы құралдарды
қолдану
Ұңғымалар құрылысының циклінде түсіру-көтеру операцияларын
(ҚКҚ) жүзеге асыру кезінде ұңғымаға түсірілетін немесе жер бетіне
көтерілетін құбырларды қармау және ілу үшін қажетті көмекші құрал мен
арнайы құрылғылар пайдаланылады. Мұндай құралға: шанышқылар, топсалы
және қысқыш қысқыштар, пышақ қысқыштары, Құбыр ұстағыштар,
бұрандалы штепсельдер, фарштули, арнайы іліністер-сырғалар немесе
қапсырмалар, бас киімдер, элеваторлар жатады.
Астыңғы шанышқылар слоттары бар БТ-ны іліп қою үшін
қолданылады. Тілік киген шанышқы ҚКҚ жүзеге асыру кезінде шегендеу
құбырының шетіне немесе құбыр бұратын механизм роторының үстеліне
қойылады. Төсем шанышқыларының параметрлері BT өлшемдеріне және
олардың ниппель немесе құлып түріндегі қосылыстарына сәйкес келеді.
Корпус үшін алынбалы қысқыш болттармен бекітілген екі жартыдан тұрады.
Бұл жағдайда ішкі диаметр корпус немесе бағаналы құбырдың сыртқы
диаметріне сәйкес келуі керек.
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Лафетті қамыттар ұңғыма сағасындағы шегендеу құбырларын ұстап
алу үшін қызмет етеді. Қамыт төңкерілген конус түрінде өту тесігі бар
массивті корпустан тұрады, онда қажетті мөлшердегі тесік пен сынаны
(өліктерді) алу үшін алынбалы сақиналар салынуы мүмкін, олардың
көмегімен корпус сыналады және салмақта ұсталады. Лафеттік қысқыштар
едәуір үлкен массадағы корпус құбырларының бағанын ұстап тұруға
арналған.
Бұрандалы штепсельдер бұрандалы қосылыс арқылы БТ-ны ұстап алу
үшін қолданылады. Тығын төменгі ұшында бұрғылау құбырларының
жіптеріне сәйкес келетін жіптері бар корпустан тұрады, сырға корпустың
жоғарғы ұшына топсалы түрде бекітіледі, оның көмегімен тығын-бұранда
жүк көтергіш арқанға қосылады. Сырға гайкамен ұсталады.
Тіркеме-сырғалар, бұрылмалы қапсырмалар және көтергіш сырғалар
жүк көтергіш құрылғылардың (фарштульдер, элеваторлар) тәлдік блогына
немесе болат арқанына жалғау үшін қызмет етеді. Айналмалы кронштейн
немесе айналмалы амортизатор бағаннан бұралған BT шамын көтеру үшін
қолданылады.
Фарштули және элеваторлар бағанды түсіру немесе көтеру кезінде
және оның ұштарында тіреуіш шығыңқы жерлері (муфта, құлып, бастиек)
немесе қосылыстарда арнайы ойықтар (алаңдар) болған кезде БТ-ны ұстап
алу үшін қызмет ететін құрылғылар болып табылады. Фарштули және
элеваторлар қарапайым және күрделі құрылым болуы мүмкін, бұл барлық
ТКО процестерін механикаландыруға мүмкіндік береді.
Жартылай автоматты элеваторлар ТКО процесінің кейбір элементтерін
механикаландыруға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, олардың көмегімен
бұрғылау мұнарасының немесе діңгегінің жоғарғы сөресінде (алаңында)
орналасқан екінші жұмысшының қатысуы жойылады[56].
Дизайн бойынша барлық жартылай автоматты элеваторларды екі үлкен
топқа бөлуге болады: бүйіріне немесе үстіне БТ-ға қойылған элеваторлар.
Сонымен қатар, лифтілерді бөліп алуға болады, қызықты BT арнайы құрылғы
үшін — бас (саңырауқұлақ) немесе стандартты қосылыс үшін -ілінісу немесе
құлып. Элеваторлардың бірінші тобына: Неймет элеваторы, МСГ1-5
(Грибский), «Уралец-22», МЗ-50-80 және т.б. екінші топқа -воркутинец,
Урал-2, пеш-3 элеваторлары және т. б. осы топтың элеваторлары бас
сүйектерсіз жұмыс істейді, бұл олардың құнын төмендетеді және ҚКҚ -ға
еңбек шығындарын азайтады.
Жартылай автоматты элеватордан және көтергіш муфталардан тұратын
МЗ-50-80 жүк көтергіш жиынтығы диаметрі 50 мм болатын муфталық
қосылыстың бұрғылау құбырларымен ҚКҚ-ны жүзеге асыруға арналған.
бұрғылау құбырлары диаметрі 80 мм-ге дейін резеңке протекторлармен
жабдықталуы мүмкін.
КССК-76 кешенінің жүк көтергіш жиынтығы УКБ-7, УКБ-8 немесе
ЗИФ-1200 MP қондырғыларымен жұмыс істеу кезінде Бұрғылау
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құбырларының ЕБҚ жүзеге асыруға арналған. Жинаққа ЭНЗ-32 жартылай
автоматты элеваторы және Р-70/90 арнайы бастиектері кіреді.
4.4.3. Сүзгіні көлденең ұңғымаға түсіруге арналған құрылғы
Сүзгіні көлденең ұңғымаға түсіруге арналған құрылғы (патент
авторлары: Зиганшин Сабирзян Салимьянович (RU), Вакула Андрей
Ярославович (RU), Якупов Рафис Нафисович (RU), Шаяхметов Шамиль
Кашфуллинович (RU), Файзуллин Расих Нафисович (RU), Шаяхметов Азат
Шамилевич (RU)
Өнертабыс ұңғымаларды салу саласына, атап айтқанда Ұңғымаларды
бұрғылау арқылы аяқтауға, атап айтқанда сүзгіні көлденең ұңғымаға түсіруге
арналған құрылғыларға қатысты. Техникалық нәтиже апатсыз түсіруді
қамтамасыз ету және сүзгіні белгіленген аралыққа жеткізу болып табылады.
Сүзгіні көлденең ұңғымаға түсіруге арналған құрылғы қуыс корпусты және
оның төменгі бөлігімен топсамен байланысқан бағыттаушы басын қамтиды,
оның сыртқы бетінің ойықтарында бойлық осіне бұрышпен бұрандалы сызық
бойымен орналасқан роликтер орнатылады. Корпус өзіне бекітілген іліністі
құрайтын центрлік жұмыс элементтері бар эксцентрлік цилиндрді айналдыру
мүмкіндігімен оған орнатылған ілінісу түрінде жасалады. Бағыттаушы бас
ұшында бұрандасы бар қуыс цилиндр түрінде жасалады және орталық және
бүйірлік жуу арналары бар ұшымен, сондай-ақ бағыттаушы бастың
бұрандасына жауап ретінде бұрандамен жабдықталған. Топсаның денесінде
орталық канал жасалады, ол бір жағынан муфтаның қуысымен, ал екінші
жағынан бағыттаушы бастың қуысымен байланысады.
Өнертабыс ұңғымаларды салу саласына, атап айтқанда Ұңғымаларды
бұрғылау арқылы аяқтауға, атап айтқанда сүзгіні көлденең ұңғымаға түсіруге
арналған құрылғыларға қатысты.
Шегендеу бағаналарының шеткі бөлігіне құйрықтарды орнату белгілі
(авт. қараңыз). свид. №981592, МПК Е21В 43/08, 7/08, опубл. 1982 ж.), оған
бағыттаушы ұшы (башмақ) қосылған перфорацияланған учаске (сүзгі) кіреді.
Бұл құрылғының кемшілігі көлденең ұңғымалардың белгілі бір
аралығына сүзгілерді орнатудың төмен сенімділігі болып табылады, өйткені
сүзгінің осы ұңғымаларда ағып кетуіне және итерілуіне байланысты
корпустың бағанының құйрығы және сүзгінің өзі деформацияланған,
нәтижесінде соңғысы белгіленген аралыққа жетпейді немесе оны толығымен
жауып тастамайды.
Ұсынылған құрылғыға техникалық мәні бойынша ең жақын- «Сүзгіні
көлденең ұңғымаға түсіруге арналған құрылғы» (РФ патенті №2019684, Е21В
43/08, 7/08, opubl. БИ №17, 15.09.1994) корпусы бар және оның төменгі
бөлігімен топсамен байланысқан бағыттаушы басы бар, оның ойықтарында
роликтер бұрандалы сызық бойымен бастың бойлық осіне бұрышпен
орнатылады.
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Көрсетілген құрылғы техникалық мәні бойынша ұсынылған
техникалық шешімге неғұрлым жақын және прототип ретінде қабылдануы
мүмкін.
Онда жоғарыда аталған құрылғының кемшіліктері ішінара жойылады,
бірақ ол кемшіліктерсіз болмайды.
Бұл құрылғының кемшіліктері келесідей. Бұл жұмыста сенімді емес,
өйткені ол ұңғымаға түсу кезінде бағыттаушы бастың алдында ұңғыманы
жууға мүмкіндік бермейді, бұл сүзгіні бағыттаушы баспен түсіруді және
итеруді қиындатады. Бұл төтенше жағдайларға әкелуі мүмкін, атап айтқанда,
ұңғыманың жоспарланбаған бөлігінде сүзгіні отырғызу, сондай-ақ түсетін
жабдықты ұстап алу. Өздеріңіз білетіндей, ұңғымадағы мұндай апаттар
оларды жою үшін көп уақытты қажет етеді, қосымша техникалық құралдар
мен техникалық қызметтерді тартады, бұл бұрғылау бригадасының еңбек
өнімділігінің төмендеуіне және ұңғыма құрылысының айтарлықтай
қымбаттауына әкеледі. Сонымен қатар, оны пайдалану кезінде ұңғыманың
төменгі бетіне бір жақты тығыз орналасуына байланысты сүзгі бетінің бір
бөлігінің жоғалуы жоққа шығарылмайды.
Өнертабыстың техникалық міндеті-прототиптің жоғарыда аталған
кемшіліктерін жою.
Қойылған техникалық міндет сүзгіні көлденең ұңғымаға түсіруге
арналған сипатталған құрылғымен шешіледі, оның ішінде қуыс корпус және
оның төменгі бөлігімен топсамен байланысқан, ұшы конустық түрде
жасалған бағыттаушы бас, оның сыртқы бетінің ойықтарында бойлық осіне
бұрышта бұрандалы сызық бойымен орналасқан роликтер орнатылған[53-56].
Жаңа болып табылады, корпус өздігінен жүретін муфтаны құрайтын,
центрлік жұмыс элементтері бар эксцентрлік цилиндрмен айналу мүмкіндігі
бар ілінісу түрінде жасалады, бағыттаушы бас ұшында жіптері бар қуыс
цилиндр түрінде жасалады және орталық және бүйірлік жуу арналары бар
ұшымен, сондай - ақ бағыттаушы бастың жіптеріне жауап ретінде жіппен
жабдықталған, ал топсаның денесінде орталық канал бір жағынан муфтаның
қуысымен, ал екінші жағынан бағыттаушы бастың қуысымен байланысады.
Бағыттағыш басы қалың қабырғалы құбыр түрінде жасалады, ал эксцентрлік
цилиндрдің центрлік жұмыс элементтері роликтер түрінде жасалады, ал сүзгі
бөлімдері құрылғының ілінісі сияқты ұқсас өзін-өзі орталықтандыратын
муфталармен өзара байланысты. Техниканың осы саласындағы белгілі
техникалық шешімдерді талдау мәлімделетін техникалық шешімнің
аналогтарда жоқ белгілері бар екенін, ал оларды мәлімделетін елеулі белгілер
жиынтығында пайдалану жаңа техникалық нәтиже алуға мүмкіндік беретінін
көрсетті. Демек, мәлімделген техникалық шешім «Жаңалық» патентке
қабілеттілік шарттарына және біздің ойымызша «Өнертапқыштық деңгейіне»
сәйкес келеді деп болжауға болады.
Сүзгіні көлденең ұңғымаға түсіруге арналған құрылғы 1 ілінісу түрінде
жасалған қуыс корпусты қамтиды (4.4 суретті қараңыз.) және оның төменгі
бөлігімен байланысты 2 бағыттаушы басы 3, оның ойықтарында бұрандалы
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сызық бойымен орналасқан 4 роликтері бастың бойлық осіне бұрышпен
орнатылады. 1 муфтасының сыртқы бетінде өздігінен жүретін муфтаны
құрайтын 6 ролик түрінде жасалған центрлік жұмыс элементтерімен айналу
мүмкіндігі бар 5 эксцентрлік цилиндр орнатылған. Эксцентрлік цилиндр
олардың сақиналық тесіктеріне орнатылған 7 шарларымен муфтамен
байланысты. 3 бағыттаушы басы қуыс цилиндр түрінде жасалған,оның
төменгі ұшы 9 және 10 және 11 орталық және бүйірлік арналары бар 9
ұшымен жабдықталған, ал 12 жіптің астындағы жіп 8 бағыттаушы басы 3.
Ұштың денесінде бағыттаушы бастың кілтімен қолмен бұрауға арналған 13
технологиялық соқыр тесіктер жасалады. 2 ілмегінің денесінде 14 және 15
қуыстарымен және сәйкесінше бағыттаушы бастармен байланысқан 16
орталық арна жасалады.
Құрылғы келесідей жұмыс істейді.
Құрылғы құдыққа жиналған түрінде жеткізіледі, бұл суретте
көрсетілгендей.4.4 және оны сүзгінің төменгі бөлігінің соңына, ал сүзгінің
жоғарғы бөлігін корпус 17-нің артқы жағына қосып, 18 ұңғымасына түсіріңіз
.
Құрылғыны ұңғымаға түсіру кезінде сорғы қондырғысының көмегімен
сұйықтықты беру арқылы кенжар мезгіл-мезгіл жуылады. Сұйықтық 14
топсаның 2 орталық каналдары арқылы, муфтаның және бағыттаушы бастың
15 және 16 қуыстары арқылы, сондай-ақ ұштың 10 және 11 каналдары
арқылы кедергісіз өтіп, ұңғыманың өткізгіш аралықтарында пайда болған,
ұңғыманың өту бөлігін тарылтатын және сүзгіні түсіруді және итеруді
қиындататын ұңғыманың қабырғаларынан бос сазды қыртысты кетіреді.
Осылайша, жуу операциясын жүзеге асыру, сипатталғаннан көрініп
тұрғандай, көлденең ұңғымаға сүзгінің апатсыз түсуін қамтамасыз етеді, онда
ұңғыманың жоспарланбаған учаскесінде немесе түсірілетін жабдықты ұстап
қалу кезінде сүзгі қонбайды

4.4- сурет - Сүзгіні түсіруге арналған құрылғы
Ұсыныстың техникалық-экономикалық артықшылығы келесідей.
Ұсынылған техникалық шешімді пайдалану сүзгіні көлденең ұңғымаға
апатсыз түсіру жағдайларын едәуір жеңілдетуге және оларды ұңғыманың
көлденең бөлігінің белгіленген аралықтарына жеткізудің сенімділігін
арттыруға, сүзгіні орнату сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Өздігінен
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жүретін типтегі құрылғының корпусын орындау сүзгіні көлденең ұңғыманың
бөшкесінің төменгі бетіне бір жақты бекітуден сақтайды, бұл оны
түсіргеннен кейін сапалы жууға мүмкіндік береді. Сайып келгенде, мұның
бәрі ұңғыманың құрылысын жеделдетуге әкеледі.
1. Сүзгіні көлденең ұңғымаға түсіруге арналған құрылғы, оның ішінде
қуыс корпус және оның төменгі бөлігімен топсамен байланысқан
бағыттаушы бас, оның сыртқы бетінің ойықтарында бойлық осіне бұрышта
бұрандалы сызық бойымен орналастырылған роликтер орнатылады, бұл
корпустың эксцентрлік жұмыс элементтері бар эксцентрлік цилиндрмен
айналу мүмкіндігімен оған орнатылған муфталар түрінде жасалуымен
ерекшеленеді. өзін-өзі орталықтандыратын муфтаны құрайды, бағыттаушы
бас ұшында бұрандасы бар қуыс цилиндр түрінде жасалады және орталық
және бүйірлік жуу арналары бар ұшымен, сондай - ақ бағыттаушы бастың
жіптеріне жауап ретінде жіптермен жабдықталған, ал топсаның денесінде
орталық канал бір жағынан муфтаның қуысымен, ал екінші жағынан
бағыттаушы бастың қуысымен байланысады.
2. 1-тармаққа сәйкес құрылғы, бағыттаушы басы қалың қабырғалы
құбыр түрінде жасалатындығымен сипатталады.
3. 1-тармаққа сәйкес құрылғы, эксцентрлік цилиндрдің орталық жұмыс
элементтері роликтер түрінде жасалатындығымен сипатталады.
4. Құрылғы 1-тармаққа сәйкес келеді, ол сүзгі бөлімдері құрылғының
ілінісі сияқты ұқсас өзін-өзі орталықтандыратын муфталармен өзара
байланысты. [57].
4.4.4. Корпустың түрлерін және олардың қосылыстарын таңдау.
Шегендеу құбырлары мен сүзгіні ұңғымаға түсіру
Ұңғыманы бекітетін құбырлардың түрін таңдағанда, құбыраралық
қосылыстың сенімділігі сияқты параметрге назар аударыңыз. Корпустың
тығыздығы, судың сапасы және ұңғыманың қызмет ету мерзімі осыған
байланысты. Корпустың бірнеше түрі бар: металл, пластик және асбестцемент. Құбырлардың бір түрін таңдау бірнеше негізгі параметрлерге
негізделген: бұрғылау тереңдігі, топырақ түрі, құбырдың бағасы. Соңғы
таңдау кезінде басқа параметрлер жиі ескеріледі-мысалы, ұңғыманың
тереңдігі. Болашақ ұңғыманың болжамды тереңдігін сіз бұрғылаушылардың
қызметтерін пайдаланған көршілерден біле аласыз.
Корпус бірнеше негізгі міндеттерді орындауы керек:
- топырақ қысымына төтеп бере отырып, ұңғыманың геометриясы мен
тығыздығын сақтаңыз ;
- коррозияға төзімділіктің қажетті деңгейіне ие болу ;
- ұңғыманың ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету ;
- Сулы қабаттан келетін судың сапасын төмендетпеу.
Корпустың сенімді байланысы
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Кезінде обсадке ұңғыманың бүйір шеттері құбырлары біріктірілуі
мүмкін мына тәсілдер: резьбовое біріктіру, пісіру, раструб және муфта.
Ұңғымада құбырлар арасындағы буындар тығыздықты қамтамасыз етуі
керек-бұл ең маңызды сипаттама, оның болуы ұңғымадан таза судың ағып
кетуіне кепілдік береді.
Бұрандалы қосылыс (4.5 сурет.) құбырларды жіппен жалғау үшін көп
шығындар қажет болады, өйткені жіп арнайы жабдыққа кесіледі. Алайда,
корпустың элементтерін бұрау процесі тез жүреді, нәтижесінде сіз сапалы
сумен жабдықтауды ұйымдастыру үшін өте маңызды ең берік және тығыз
байланыс аласыз.
Ұңғымаға түсірілген корпус (әсіресе терең) іс жүзінде қалпына
келтірілмейтінін ескере отырып, бұрандалы қосылымды қолдануға кеңес
береміз.
Арнайы жабдықтары бар бұрғылаушылардың кәсіби тобы ғана
ұңғыманы бұрандалы құбырлармен сапалы түрде отырғыза алады.

4.5- сурет - Бұрандалы болат құбыр байланысы-берік және ұзақ
пайдаланылатын
Дәнекерлеу арқылы жалғау. Дұрыс жасалмаған дәнекерлеу тығыздықты
жоғалту және коррозияның басталу орны болуы мүмкін. Қалай болғанда да,
металға жергілікті жылу әсері оның коррозияға төзімділігін төмендетеді.
Әрбір буынды сапалы дәнекерлеу үшін кәсіби дәнекерлеуші және қосымша
уақыт қажет. 4.6 суретте болат құбырлардың дәнекерленген қосылысы
көрсетілген.

4.6- сурет - Дәнекерленген болат құбырлар

164

Қоңырау байланысы (4.7 сурет.). Жылдам қосылу. Корпустың беріктігі мен
тығыздығы топырақтың тік және бүйірлік жылжуымен де төмен.

4.7-сурет - Резеңке тығыздағышпен қоңырау байланысы
Муфтаның көмегімен қосылу. Ол негізінен асбест-цемент және ұқсас
құбырларды қосу үшін қолданылады. Муфталар, фитингтер және әртүрлі
адаптерлер корпустың дизайнын қиындатады, оны сенімді етпейді.
Муфтаның диаметрі құбырға қарағанда үлкен. Сондықтан сіз ұңғыманың
диаметрін көбейтуіңіз керек, бұл бұрғылауды қымбатырақ етеді немесе
корпустың диаметрін азайтады, бірақ содан кейін сорғыны таңдауда
қиындықтар туындайды[58].
Құбырлар мен құбыраралық қосылысты оңтайлы таңдау
Шегендеу құбыры топырақтың жалпы сыртқы қысымына, жекелеген
тастардың нүктелік қысымына, геологиялық қабаттардың жылжуына және
ығысуына төтеп беруі және бұл ретте жіктердің герметикалығын сақтауы
тиіс. Механикалық беріктіктен басқа, көптеген жылдар бойы сумен
байланыста болатын материалдың коррозияға төзімділігі маңызды. Мұндай
жағдайларда ең сенімді шешім бұрандалы қосылыстары бар болаттан
жасалған корпус болады.
4.4.5. Бұрғылау бригадасын басқару
Орындалатын жұмыстардың тізімі және бұрғылау бригадасының
жұмысын ұйымдастыру бұрғылау мақсатына, ұңғыманың тереңдігі мен
дизайнына байланысты. Бұл ұңғыманы бұрғылау алдында дайындық
жұмыстарын орындау (Таль жүйесін жабдықтау, Роторды орнату, бұрғылау
жеңін айдау құбырының көтергішімен және вертлюгпен қосу; жуу
сұйықтығын дайындау, кіші механизация бұрғылау элементтерімен, Түсірукөтеру операцияларын және ұңғыманы жүргізу процесінде басқа да
жұмыстарды орындауға арналған тетіктермен және құрал-саймандармен
жарақтандыру).
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Ұңғыманы тереңдетуді қамтамасыз ету және оның оқпанын
геофизикалық зерттеулер жүргізуге дайындау, шегендеу бағаналарын түсіру,
шығарындыға қарсы және фонтандық жабдықтарды орнату, сондай-ақ
ұңғыманы аяқтау бойынша жұмыстарды жүргізу және тағы басқалар. Терең
бұрғылауда бұрғылаудың үздіксіз (ауысымдық) жұмысы ұйымдастырылады.
Әдетте, бұл төрт ауысым (ауысым), олар әр түрлі кестелер бойынша тәулігіне
8 немесе екі 12 сағат жұмыс істейді. Бұл еңбек пен демалыстың ұтымды
режимін сақтайды.
Бұрғылау бригадасын бұрғылау шебері басқарады. Бұл лауазымға
сертификатталған маман тағайындалады. Ол жұмыстардың үздіксіз
жүргізілуіне, процесті барлық қажетті материалдармен қамтамасыз етуге,
ұңғыманы салу жобасының сақталуы мен орындалуына, қауіпсіз еңбек
жағдайларын қамтамасыз етуге және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
шараларды жүзеге асыруға дербес жауапты болады, ББ-ты монтаждаудан
қабылдау жөніндегі комиссияның жұмысына және оны бөлшектеуге тапсыру
кезінде қатысады.
Вахтаны бұрғылаушы басқарады. Ол ауысым кезеңінде орындалатын
барлық жұмыстар үшін дербес жауапты болады. Оның міндеттері кіреді:
- алдыңғы вахтадан жабдықтар мен құрал-саймандарды қабылдау;
-ұңғыманы тереңдету бойынша негізгі жұмыстарды жүзеге асыру;
-белгіленген режимдік-технологиялық картамен және геологиялықтехникалық нарядпен бұрғылау режимін сақтау;
- бұрғылау және қосалқы жабдықтардың жағдайын бақылауды жүзеге
асыру;
- вахтаның барлық мүшелерінің жұмысына басшылық ету.
ЕБҚ орындау және қашаудың кенжардағы жұмысы кезінде
бұрғылаушы ҚБ басқару пультінде болады. ҚКҚ кезінде бұрғылаушының
бірінші көмекшісі машина кілтіне қызмет көрсетеді, бұрғылау құбырларын
бұрау, бұрау құбырларын бұрау, құбырларды "Шам" дүкеніне тік
орналастыру кезінде немесе қабылдау көпірлеріне ауыстыру бойынша негізгі
операциялардың орындалуын қамтамасыз етеді және бұрғылаушының
үшінші көмекшісімен бірлесіп элеватормен операцияларды орындайды.
Бұрғылау кезінде оның міндетіне бұрғылау сорғыларының жұмысын
бақылау, жуу сұйықтығының параметрлерін және тазарту жүйесінің
жұмысын бақылау, ерітіндіні дайындауға және өңдеуге қатысу кіреді. ҚКҚ
кезінде бұрғылаушының екінші көмекшісі жоғарғы жағында жұмыс істейді
(бұрғылау мұнарасында арнайы жабдықталған жерде, жұмысшының балконы
деп аталады).
Ол элеваторды киеді немесе алып тастайды және Шамның жоғарғы
ұшын жылжытады. Қалған уақытта ол бұрғылаушының тапсырмаларын
орындайды. ҚКҚ кезінде бұрғылаушының үшінші көмекшісі машина
кілтіндегі ротордың жанында жұмыс істейді, шамның төменгі ұшын
жылжытуға көмектеседі. Қалған уақытта ол Бұрғылаудағы тазалықты
қадағалайды, сонымен қатар бұрғылаушының тапсырмаларын орындайды.
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Бұрғылау жұмысшысы, әдетте, жоғары біліктілікті талап етпейтін
жұмыстарды (тиеу-түсіру, жөндеу, аумақты жинау және жабдықты таза
ұстау) орындау үшін пайдаланылады)
Бұрғылау бригадасының құрамына сондай-ақ бұрғылау шеберінің
көмекшісі, моторшылар (Іштен жану қозғалтқыштарынан ББ жетегін
қолданған кезде), электриктер (электр жетегін пайдаланған кезде),
коллектор-зертханашылар, ББ қызмет көрсету жөніндегі слесарлар, қазандық
қондырғыларының операторлары, аспаздар және т. б. кіреді.
Вахтаның барлық мүшелеріне ауыр жүктемелер Түсіру-көтеру
операцияларын орындау және шегендеу колонналарын түсіру кезінде түседі.
Жуу аяқталғаннан кейін бұрғылаушы шығырды басқара отырып, бұрғылау
бағанасын жетекші құбырдың төменгі аудармашысы ротордың үстінде
көрінетіндей етіп көтереді. Бұл уақытта роторда жұмыс істейтін
бұрғылаушының көмекшілері одан Кішкене лайнерлерді алып тастайды
(роликті лайнерлерді немесе жоғарғы қуат жетегін пайдалану кезінде бұл
операция процестен шығарылады) және бұрғылау бағанасын іліп қою жүзеге
асырылатын пневматикалық сына ұстағышын салыңыз. Содан кейін
құбырларды бұрап алыңыз. Бұрандалы қосылысты бұрап алу кезінде
бұралмалы жетекші құбыр салмақ бойынша ұсталады. Ажыратылған жетекші
құбырды көтереді және оның төменгі ұшына бекітілген арнайы құрылғының
(автоатаскиватель) көмегімен шурфқа кіргізеді.
Бұрғылаушының бірінші және үшінші көмекшілері бұрғылау ілгегін
бұрағыштан ажыратады және ротор үстелінің үстінде тұрған бұрғылау
құбырына бұрын тозған элеватордың көздеріне қосады. Бұрғылау
бағанасының көтерілуі басталады. Ол бірінші шамның ұзындығына
шығарылғаннан кейін және оның төменгі муфтасы ротордың үстінен пайда
болғаннан кейін, бұрғылаушы лебедканы тоқтатады және бағанды тежеу
және қонуды жүзеге асырады, бұрандалы қосылыстың орналасуын ескере
отырып, автоматты кілттің жұмыс бөлігі деңгейінде, содан кейін шамды
бұрап алу үшін. Осыдан кейін шам көтеріліп, шамға орнатылады. Жоғарғы
жағында жұмыс істейтін бұрғылаушының екінші көмекшісі элеваторды
ашып, Шамның жоғарғы ұшын саусағыңызбен бастайды (шамдарды тік
ұстауға арналған арнайы саптама). Бұрғылаушы элеваторы бар тәлдік блокты
түсіріп, оны кезекті құбыр муфтасының жанына баяулатады.
Бұрғылаушының бірінші және үшінші көмекшілері оған элеваторды қояды,
ал келесі шамды көтеру процесі қайталанады[56-59].
Бұрғылау құралын түсіру кезінде операциялар тек Бұрандалы
қосылыстарды арнайы маймен майлау элементін қосу арқылы кері ретпен
орындалады. Ұңғыманы тереңдету процесінде бұрғылау бағанасын мезгілмезгіл құбырлармен толықтыру қажет, бұл операция құрастыру деп
аталады.Ол жетекші құбырдың ұзындығына тең аралық бұрғыланғаннан
кейін орындалады. Бұл әрекеттің мәні келесідей. Бұрғылау бағанасы жетекші
құбырдың ұзындығына көтеріледі, жетекші құбыр ажыратылып, шурфқа
орнатылады, алдын ала дайындалған және өлшенген құбыр көпірлерден
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бұрғылау құбырына (көмекші лебедка немесе консольді-бұрылмалы кран
көмегімен) беріледі. Содан кейін элеватор құбырға қойылады, ол ұңғыманың
осіне шығарылады және бұрғылау бағанасынан бұралып, ұңғымаға түседі.
Осыдан кейін жетекші құбыр бағанға қосылады және бұрғылау процесі
жалғасады.
Шегендеу құбырларын түсіру шегендеу бағанасының салмағына сәйкес
элеваторларда немесе жүгірткілерде жүзеге асырылады.
Бақылау сұрақтары:
1. Лафеттік қысқыштар не үшін қызмет етеді?
2. Фарштули және элеватор құрылғылары дегеніміз не?
3. Корпустың түсуі қалай жүзеге асырылады ?
4. Қамыттар қызмет етеді
5. Корпустың түсуі қалай жүзеге асырылады?
4.5. Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу негіздері
4.5.1. Ұңғымаларды зерттеу әдістері
Ұңғымаларды
геофизикалық
зерттеу
(ГАЖ)бұл
барлау
геофизикасының
зерттеу
әдістемесі
бойынша
ғана
басқалардан
ерекшеленетін (сейсмо , магнит - электр , гравибарлау, радиометрия және
ядролық-геофизикалық әдістер) саласы. Ұңғымаларда өлшенетін Физикалық
өрістер теориясының негізгі ережелері далалық геофизикамен бірдей болып
қалады.
Уақыт өте келе ГАЖ-ның рөлі мен маңызы үнемі артып келеді, өйткені
болашақта ГАЖ Ұңғымаларды түйінсіз білуге жол ашады. Қазіргі уақытта
ұңғымаларда 35-тен астам түрлі параметрлер тіркелген: тау жыныстарының
әртүрлі физикалық қасиеттері, әртүрлі физикалық өрістердің кернеуі,
бұрғылау ұңғымасының жай-күйінің техникалық сипаттамалары. Бұл ретте
ГАЖ құны ұңғыманың құрылысы мен жабдығы құнының аз ғана бөлігін
құрайды. Мысалы, ГАЖ өте ауқымды кешені қолданылатын мұнай
ұңғымаларында оның құны бұрғылау жұмыстары құнының 4% - ынан
аспайды, бұл ретте ұңғыманы жабдықтау үшін қажетті қаражаттың 20% - ына
дейін үнемдеуді қамтамасыз етеді.
Қазіргі уақытта далалық геофизиканың барлық әдістерінің ұңғымалық
нұсқадағы аналогтары бар, сонымен қатар Дала арасында аналогы жоқ ГАЖ
әдістері бар, мысалы, электродтық потенциалдар әдісі, гамма-гамма-каротаж,
инклинометрия және т. б.
Геофизикалық жұмыстарды орындауға арналған қаражатты бөлуді
талдау ГАЖ (қаражаттың 20% - дан астамы) бұл тұрғыдан тек сейсмикалық
барлаудан (қаражаттың 50% - ға жуығы) төмен екенін және барлау
геофизикасының барлық басқа салаларынан едәуір асып түсетінін көрсетеді.

168

ГАЖ əдістерінің жіктелуі. ГАЖ-да үш үлкен бөлім бар: каротаж,
ұңғымалардағы операциялар және ұңғымалық геофизика.
Каротаж. Каротаж-ұңғымалар қималарының геологиялық құрылымын
зерттеудің геофизикалық әдістері. Бұл каротаж ұңғыманың қабырғаларына
жақын орналасқан тау жыныстарының өте аз мөлшерін зерттейді дегенді
білдіреді. Каротаждың айрықша ерекшелігі-зерттеулердің аса жоғары
нақтылығы мен дәлдігі. Бұл ерекшелік каротаж нәтижелері датчиктердің
ұңғыма бойымен қозғалысы кезінде үздіксіз диаграммалар түрінде немесе 1020 см-ге жуық өте аз іріктеу қадамы бар сандық мәндер түрінде
жазылатындығына байланысты.
Каротаж ұңғымалар тілімдерін литологиялық бөлуді орындауға,
олардағы пайдалы қазба аралықтарын бөлуге және in situ тау жыныстары мен
пайдалы қазбалардың физикалық қасиеттерін анықтауға мүмкіндік береді.
Барлық далалық геофизикалық әдістердің нәтижелерін түсіндіру каротаж
деректері негізінде жүргізіледі: электрбарлау - таужыныстардың меншікті
электрлік кедергісі туралы деректер бойынша, магниттік барлау таужыныстардың магниттік сезімталдық мәндері бойынша, гравибарлау тығыздығы бойынша және т.б. [61].
Тұтастай алғанда, кейбір жағдайларда каротаж кен орындарының
қорларын есептеу үшін қажетті ақпаратты береді - кен орындарының қуаты
және олардағы пайдалы компоненттің құрамы туралы мәліметтер.
Каротаж әдістері оларда зерттелетін физикалық өрістердің табиғаты
бойынша электрлік каротаж, радиоактивті каротаж және басқа әдістер болып
бөлінеді.
Электрлік каротаж əдістері:
- КС әдісі (айқын қарсылық) -далалық геофизикада электр профиліне
ұқсас электрлік каротаж әдістерінің ең көп тарағаны;
- БКЗ әдісі (бүйірлік каротаждық зондтау) - ВЭЗ әдісінің ұңғымалық
аналогы (электрлік барлаудағы тік электрлік зондтау);
- микрокаротаж-ұңғыманың қабырғасына басылған өте кішкентай
зондты қондырғылары бар КС әдісінің нұсқасы; ұңғыманың бөлігінде
коллекторларды бөлудің өте тиімді әдісі;
- резистивиметрия-ұңғымадағы бұрғылау ерітіндісінің меншікті
кедергісін анықтау әдісі;
- ағымдағы каротаж-өрісті жасанды қоздырумен электрлік әдістердің ең
қарапайымы; оның екі кең таралған түрі бар: БТК (бүйірлік ток каротажы)
және МСК (жылжымалы байланыс әдісі);
- БК - ҚС әдісіне қарағанда ток фокусталатын зондты қондырғыларды
пайдаланатын бүйірлік каротаж;
- Өрісті гальваникалық қоздыру арқылы электр каротаж мүмкін
болмайтын Мұнай негізіндегі ерітіндімен толтырылған құрғақ ұңғымалар
мен ұңғымаларды электр зерттеулерімен қамтуға мүмкіндік беретін ИҚиндукциялық каротаж (КС және БК);
- ҚС әдісі-электрбарлаудағы табиғи өріс әдісінің ұңғымалық нұсқасы;
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- дала әдістері арасында баламасы жоқ МЭП әдісі (электродты
потенциалдар);
- ЭК (электролиттік каротаж) - туындаған поляризация әдісінің аналогы
(каротаж ВП).
Радиоактивті каротаж əдістері (ҚР). Радиоактивті немесе ядролықГеофизикалық зерттеулерді белгілеу кезінде әріптік белгілеулер жүйесі
қабылданған, онда бірінші әріп объектіге әсер ететін сәулелену түрін
білдіреді (Г - гамма-сәулелену; Н - нейтрондық); екінші әріп өлшенетін
сәулелену түрін білдіреді; үшінші - қолдану саласы (к - каротаж, ұңғыма; О сынамалау; А - талдау; м-жалпы әдіс); төртінші әріп, әдіс белгілеуінің
соңында немесе оның алдында қойылады, қосымша ақпарат алады.
- ПС-гамма-каротаж, тау жыныстарының табиғи гамма-сәулеленуін
тіркеуден тұратын ҚР әдістерінің ең қарапайымы
тұқым;
- ГТК-гамма-гамма-каротаж, екі түрі бар, шешілетін міндеттер
бойынша бөлінеді: тығыздық (ПГТК) және селективті (ГГК немесе Z-ГГК);
- РРК-рентген-радиометриялық каротаж, қабылданған белгілеу
жүйесіне сәйкес ГРК-гамма-рентгендік каротаж деп атау дұрысырақ болар
еді;
- НТК-тұрақты нейтрон көзі бар нейтрондық гамма - каротаж-мұнай
ұңғымаларын зерттеудің негізгі әдістерінің бірі;
- ННК-нейтрон-түрлері бар нейтрондық каротаж: ННК-Т (жылу
нейтрондары бойынша), ННК-НТ (жылу үсті нейтрондары бойынша), МНКкөп тонналық нейтрондық каротаж;
- ИННК-көздің нейтрондарының ортамен өзара әрекеттесуінің әртүрлі
өнімдерін өлшей отырып, нейтрондардың импульсті генераторын
пайдаланатын импульсті нейтрондық каротаж: ИННК-Т, ИННК-НТ, ИНГК,
ИНГК-С (спектрометриялық);
- ГНК-гамма-нейтрондық каротаж, нейтрондардың шығарылуымен
гамма-кванттардың ядролық фотопоглощения құбылысына негізделген;
гамма-кванттардың салыстырмалы түрде төмен энергиясымен (1,67 МэВ) бұл
әсер бериллий атомдарының ядроларында ғана байқалады, соның арқасында
әдіс 0,001 дейін кендердегі бериллий құрамын анықтаудың дәлдігін
қамтамасыз етеді%;
- НАК-нейтрондық сәулеленудің әсерінен тау жыныстары заттарының
құрамында пайда болған жасанды радионуклидтердің гамма-белсенділігін
өлшеуден тұратын нейтрондық-активтендіру каротажы.
Каротаждың басқа әдістері. Бұл бөлімде әртүрлі физикалық өрістерді
қолданатын әдістер біріктірілген, бірақ электрлік немесе радиоактивті
каротаж әдістері сияқты ажыратылмаған:
- АК-акустикалық каротаж-ұңғыманың қабырғаларында серпімді
толқындардың таралу және түсу жылдамдығын өлшеу;
КМВ-магниттік сезімталдық каротажы;
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- термокаротаж-ұңғыма қабырғаларының жылу қасиеттерін өлшеу
(температура немесе жылу кедергісі);
- механикалық каротаж (немесе ұңғылау ұзақтығы бойынша каротаж) тікелей бұрғылау процесінде ұңғыма оқпанының әрбір қума метрінің
ұңғылау ұзақтығын өлшеу;
- газ каротажы-ұңғыманы бұрғылау процесінде ұңғымадан бетіне
шығатын бұрғылау ерітіндісіндегі көмірсутекті газдардың құрамын
өлшеу[62].
"Каротаж"терминінің этимологиясы (шығу тегі) туралы қысқаша. Ол
француздық" la carotte " - сәбізден шыққан. Француз бұрғылаушылары
ұңғымадан алынған өзек бағанын осылай атады. Олар ядро алу процесін
carottage деп атады. Содан кейін бұл сөз негізгі бөліктің құжаттау процесін
белгілеу үшін қолданыла бастады. Сондықтан Француз геофизиктері электр
кедергісі үшін кесулерді құжаттау әдісін ұсынған кезде, оны электр каротажы
деп атады. Алайда, француз тілінде "каротаж" сөзі "ұсақ алаяқтық"дегенді
білдіретін басқа мағынаға ие. Осы себепті, кейінірек француздар "des
diagraphies "деген тағы бір терминді қолдана бастады - сөзбе-сөз аударғанда"
диаграмма", бұл әдістердің мәнін жақынырақ көрсетеді. Ұқсас термин
ағылшын тілінде бар- "well logging" - ұңғыма диаграммасы. Неміс тілінде
каротаж "bohrlochmessung" деп белгіленеді - бұрғылау ұңғымаларындағы
өлшемдер, бұл мағынасы бойынша ГАЖ-ға толық сәйкес келеді. Соған
қарамастан, "каротаж" термині орыс тілінде тамыр алды, біз оны қолданамыз.
Ұңғымалардағы операциялар. Бұл бөлімнің атауы шартты. Оған
ұңғыманың техникалық жағдайын зерттеу әдістері және оның ішінде
орындалатын кейбір операциялар кіреді.
Ұңғымалардың техникалық жағдайын зерттеу маңызды рөл атқарады,
өйткені бұрғылау ұңғымалары өте қымбат құрылымдар болып табылады.
Терең ұңғымаларды бұрғылау бірнеше айға, ал өте терең ұңғымаларды
бұрғылау бірнеше жылға созылады. Мысалы, Кола өте терең ұңғымасы
(тереңдігі 12 км-ден астам) 20 жылдан астам уақыт бойы бұрғыланды.
Ұңғымалардың техникалық жағдайын бақылау, біріншіден, бұрғылау
апаттарының алдын алуға, екіншіден, ГАЖ деректерін сандық түсіндіру
кезінде ұңғыманың әсерін ескеруге мүмкіндік береді. Бұл бөлімде келесі
әдістер мен операциялар орындалады:
- кавернометрия-бұрғылау ұңғымасының орташа диаметрін өлшеу;
профильметрия-ұңғыманың бір көлденең қимасында бірнеше
диаметрді өлшеу;
- инклинометрия-ұңғыманың қисаю бұрыштарын өлшеу; қабаттық
наклонометрия-ұңғымамен қиылысқан қабаттардың орналасу элементтерін
анықтау;
ағындометрия-ұңғыма
оқпаны
бойынша
флюидтің
қозғалыс
жылдамдығын өлшеу;
- қабат флюидтерінің сынамаларын алу;

171

цементометрия-ұңғыманы цементтеу сапасын зерттеу; дефектометрияұңғымалардағы Болат шегендеу бағаналарының (ОК) жай-күйін зерттеу; *
ату (немесе жару) жұмыстары:
* "Грунттарды", яғни ұңғыма қабырғаларынан топырақ сынамаларын
алу;
* ОК перфорациясы;
* Ұңғымаларды торпедалау.
Айта кету керек, топырақты таңдау және ОК перфорациясы жарылғыш
емес тәсілдермен жүргізілуі мүмкін.
Ұңғымалық геофизика-ұңғыма аралық, ұңғыма жанындағы және
кенжар маңындағы кеңістіктің геологиялық құрылымын зерттеудің
геофизикалық әдістері. Осылайша, ұңғымалық геофизика каротаждан
зерттелетін тау жыныстарының едәуір үлкен көлемімен ерекшеленеді. ГАЖның бұл бөлімі біздің ғасырдың 50-60 жылдары пайда болды, дегенмен бұл
топтың жеке әдістері бұрын болған. Мысалы, "зарядталған дене" әдісі (
ДСМ) - 1908 ж.
Ұңғымалық геофизика, бір жағынан, бұрғылау ұңғымаларының
геологиялық ақпараттылығын едәуір арттыруға мүмкіндік береді; екінші
жағынан, геофизикалық зерттеулердің тереңдігін арттыру, өйткені
ұңғымалардың арқасында әртүрлі физикалық өрістердің көздері мен
өлшеуіштерін зерттеу объектілеріне жақындатуға мүмкіндік береді.
Қолданудың негізгі саласы-әртүрлі кендер мен қазба көмір кен орындары.
Ұңғыманың әдістері далалық геофизика сияқты зерттелетін физикалық
өрістердің табиғаты бойынша бөлінеді.
Ұңғымалық электрбарлау.
Тұрақты токта:
- ЕП-С әдісі (табиғи өріс, ұңғымалық нұсқа),
- МЗТ-зарядталған дене әдісі,
- МЭК-ұңғымалардың қималарын электрлік корреляциялау әдісі.
Айнымалы токта:
- РВП-радиотолқынды сәулелендіру әдісі,
- ДЭМП-дипольді электрмагниттік ұңғыларды профильдеу,
- ННП-с әдісі-жерге тұйықталмаған ілмектер, ұңғыма нұсқасы.
Импульстік токта:
- ВП - с-туындаған поляризация әдісі, ұңғымалық нұсқа,
- МПП - с-өтпелі процестер, ұңғымалық нұсқа,
- КСПК-ұңғымалық нұсқада полярографиялық талдау әдісін жүзеге
асыратын поляризация қисықтарының байланыс әдісі.
Ұңғымаларды геофизикалық зерттеудің негізгі түрлері
Ұңғымалардың геофизикалық зерттеулерін жіктеу зерттелетін
алқаптардың түрі бойынша жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда 50-ден астам
түрлі әдістер белгілі. Олар бір-бірінен айтарлықтай айырмашылықтарға ие
және белгілі бір жұмыс түріне байланысты қолданылады.
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Геофизикалық зерттеулердің негізгі түрлері мынадай әдістерді
қамтиды:
электрлік;
ядролық;термиялық;
сейсмикалық-акустикалық;
магниттік.
Негізінен ГАЖ әртүрлі каротаждар болып табылады. Бұл қажетті
шамалардың өзгеруін бақылау электр кабеліне түсетін арнайы құрылғы
арқылы жүзеге асырылады, ол тиісті жабдықпен жабдықталған.
Ұңғымаларды зерттеудің геофизикалық әдістері өнімді қабаттың
физикалық және гидрогеологиялық сипаттамаларын табу үшін тікелей қажет
[62].
Қалыңдықтың сипаттамалары келесі жолдармен анықталады: электр
каротажы; кавернометрия; шығын өлшеуі; термометрия және т.б. кешенді
зерттеудің алынған нәтижелерін салыстыру көмірсутекті горизонттың толық
сипаттамасын жасауға мүмкіндік береді.
Бақылау сұрақтары:
1.ГАЖ барлау геофизикасының басқа салалары арасында қандай орын
алады?
2.Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу қандай негізгі бөлімдерді
қамтиды?
3.Каротаж әдістерін қолдана отырып шешілетін геологиялық
міндеттерді тізімдеңіз.
4.Каротаждың далалық геофизика әдістерінен айырмашылығы неде?
5.Каротаж әдістері қандай негізде бөлінеді?
6.ГАЖ көмегімен ұңғымалардың қандай техникалық сипаттамалары
зерттеледі?
7.Геофизикалық қызмет орындайтын ұңғымалардағы жұмыстарды
тізімдеңіз.
8.Ұңғымалық геофизика мен каротаж әдістерінің айырмашылығы неде.
4.5.2. Ұңғыманың қисаюы мен диаметрін өлшеу және ұңғыманың
нақты тереңдігін анықтау
Бұрғылау процесінде кеңістіктегі ұңғыма осінің орнын үнемі бақылау
қажет, ол үшін оны анықтау қажет:
1) өнімді қаттар жатуының шынайы тереңдігі,
2) жобада берілген нүктеге түсу үшін ұңғыма кенжарының жағдайы.
Сондықтан ұңғыманың зениттік және азимуттық бұрыштарын және
оларды өлшеу тереңдігін білу қажет. Мұндай өлшеулер арнайы
инклинометрлер көмегімен жүзеге асырылады.
Инклинометрлер бөлінеді:
Ақпаратты өлшеу және жер бетіне беру тәсілі бойынша:
1) кенжарларға - бұрғылау процесінде ақпаратты өлшейді және береді,
2) бұрғылау құбырлары бағанының ішіне түсірілетін және құралсайман көтерілгеннен кейін ғана ақпарат беретін автономды аспаптар,
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[63].

3) кабельдегі немесе кабельдегі ұңғымаға түсірілетін инклинометрлер

Бірінші жағдайда байланыс арнасы арқылы кенжарлық датчиктерден
алынған ақпарат бетіне жіберіледі, онда ол шифрланған. Қазіргі уақытта
сымды және сымсыз байланыс арналары қолданылады. Сымды байланыс
арнасы электр қондырғыларымен кеңінен қолданылады, өйткені бұл
жағдайда сигнал электр кабелі арқылы кенжардан берілуі мүмкін.
Бұл СЭТ тележүйе принципіне жұмыс істейді. Әр бұрғылау құбырына
біріктірілген, коннекторлармен байланысқан кабельдер, индукциялық
байланыс желілері және қатты қалпына келтіру кабельдері бар жүйелер бар.
Мұндай байланыс желілері Жоғары беру қабілетін қамтамасыз етеді, бірақ
олар өте қымбат, түсіру және көтеру жұмыстарын қиындатады, кабельдің
тозуына байланысты төмен қарсылыққа ие, бұрғылау құбырларының
үзілуін жою кезінде кедергі келтіреді.
Сымсыз байланыс арналарына гидравликалық, электрлік, акустикалық
және басқалары жатады. Гидравликалық арнада ақпарат жуу сұйықтығы
арқылы қысым импульсі түрінде беріледі, жиілігі, фазасы немесе
амплитудасы берілген параметрдің мәніне сәйкес келеді. Сымсыз электр
байланыс арнасы бұрғылау құбырларының жынысы мен бағанына электр
сигналын беруге негізделген. Алайда, бұл жағдайда ұңғыманың тереңдігінің
жоғарылауымен сигналдың айтарлықтай өшуі және бұрмалануы байқалады.
Бұл принцип бойынша ZIS-4 жүйесі және оның модификациялары жұмыс
істейді.
Басқа байланыс арналары әлі кең қолданылмайды.
Кенжар инклинометриялық жүйелерінің артықшылықтары бар және:
1) ұңғыманың кеңістіктегі орнын үнемі бақылау,
2) бір уақытта ұңғыманың түбінде тікелей өлшейді: зениттік бұрыш
және азимут, бұрғылау процесінің басқа параметрлері және өтетін
жыныстардың сипаттамалары.
Бұл телеметриялық жүйелердің кемшілігі-жұмыс құнын арттыру.
Автономды инклинометрлер бұрғылау құбырлары бағанының ішіне
түсіріледі (лақтырылады) және бұрғылау процесінде зениттік бұрыш пен
азимутты өлшейді, бірақ ақпарат бетіне берілмейді, бірақ құрылғының
жадында сақталады және бұрғылау құбырлары бағанын көтергеннен кейін
одан оқылады. Өлшеу үшін рұқсат беретін сигнал, әдетте, бұрғылау
процесін тоқтату болып табылады, ал бұрғылау кезінде инклинометр
ажыратылады. Инклинометрдің түріне байланысты аспапты бір түсіру үшін
50-ге дейін өлшеу жүргізілуі мүмкін.
Кабельдегі ұңғымаға түсірілген инклинометрлер қазіргі уақытта біздің
елімізде аздап кең таралған. Оларды қисықтық параметрлерін өлшеу үшін
қолданған кезде қосымша уақыт қажет, бірақ мұндай инклинометрлер
қарапайым және құны төмен.
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Өлшеу әдісіне сәйкес азимуттар өлшеу құралдарына бөлінеді:
магниттік емес ортада - магниттік көрсеткіні қолдана отырып, магниттік
ортада.
Көлбеу бағытталған ұңғымалардың профильдерін жобалау:
1) профиль түрін таңдауда,
2) оқпанның жекелеген учаскелерінде қисаю қарқындылығын
анықтауда,
3) тігінен ұзындықтарды, тереңдіктерді есептеуді қамтитын бейінді
есептеуде
4) оқпан мен ұңғыманың әрбір аралығы үшін көлденеңінен
қалдықтарды [64]
4.5.3. Цементтеу сапасын тексеру
Цементтеу сапасын және бағандардың техникалық жағдайын
бақылау үшін радиоактивті және акустикалық әдістер қолданылады. Бұл
жеңіл және газдалған тампонажды қоспаларды қолдана отырып,
Ұңғымаларды бекітудің қарапайым және күрделі геологиялық және
техникалық жағдайларын бақылауға мүмкіндік береді.
Цементтеу сапасын бақылаудың радиоактивті әдісі СГДКӨ – НВЦ
ұңғымалық құралын қолдануға негізделген, оны анықтауға мүмкіндік
береді:
- құбыр сыртындағы кеңістіктегі тампонаждық қоспаны көтеру
биіктігі;
- әртүрлі тампонаждық қоспалары бар аралықтар;
- бағанның эксцентриктілігі;
- тығыздық өлшегіш бағанының артындағы тампонаждық қоспаның
тығыздығы;
- корпус қабырғаларының қалыңдығы
- жалғастырғыш муфталардың, орталықтандырғыш шамдардың,
арнайы Пакерлердің және т. б. орналасуы.

Цементтеу сапасын және бағандардың техникалық жағдайын бақылау
үшін радиоактивті және акустикалық әдістер қолданылады. Бұл жеңіл және
газдалған тампонажды қоспаларды қолдана отырып, Ұңғымаларды
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бекітудің қарапайым және күрделі геологиялық және техникалық
жағдайларын бақылауға мүмкіндік береді.
Цементтеу сапасын бақылаудың радиоактивті әдісі СГДКӨ – НВЦ
ұңғымалық құралын қолдануға негізделген, оны анықтауға мүмкіндік
береді:
- құбыр сыртындағы кеңістіктегі тампонаждық қоспаны көтеру
биіктігі;
- әртүрлі тампонаждық қоспалары бар аралықтар;
- бағанның эксцентриктілігі;
- тығыздық өлшегіш бағанының артындағы тампонаждық қоспаның
тығыздығы;
- корпус қабырғаларының қалыңдығы
- жалғастырғыш муфталардың, орталықтандырғыш шамдардың,
арнайы пакерлердің және т. б. орналасуы.

/ сағ

Өлшеу диапазоны:
Корпус қабырғасының қалыңдығы: 5-тен 12 мм-ге дейін
Тығыздықты өлшеу: 1000-нан 2000 кг/м3 дейін
Сипаттамалары
Диаметрі: 175 мм
Ұзындығы: 1825 мм
Салмағы: 110 кг
Максималды қысым: 40 МПа
Максималды температура: 100 0С
Зерттелетін бағандардың диаметрі: 219...324 мм
Каротаж жылдамдығы: егжей-тегжейлі зерттеулер кезінде 400-500 м

шолу зерттеулерінде 900-1000 м / сағ
Цементтеу сапасын бақылаудың акустикалық әдісі ұңғымалық мак-3
құралын қолдануға негізделген, оны анықтауға мүмкіндік береді:
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цемент тасының бағанамен және жыныспен адгезия сапасы;
цемент тасы мен баған арасындағы микрокольдік саңылаудың мәні,
бұл жабдықтың тар жолақты нұсқаларын қолдану кезінде мүмкін емес.

Бұл әдіс бағанның ішкі диаметрі 220-дан 320 мм-ге дейінгі және көлбеу
бұрышы 150-ге дейінгі бұрғыланған ұңғымаларды, сондай-ақ диаметрі 200ден 500 мм-ге дейінгі бұрғыланбаған ұңғымаларды зерттеу үшін
қолданылады [65].
Сипаттамалары
Серпімді толқындардың таралуының аралық уақытын өлшеу диапазоны: 120160 мкс / м
Өшу коэффициентін өлшеу диапазоны: 3-25 дБ/м
Жұмыс температурасының диапазоны: 5 -120 0С
Максималды қысым: 80 МПа
Ұзындығы: 4500 мм
Диаметрі: (центратор жоқ) 100 мм
Бақылау сұрақтары:
1.Ұңғыманың құрылысы дегеніміз не? Ол нені қамтамасыз етуі керек?
Ұңғыманың дизайнында корпустың қандай түрлері қолданылады?
2. Корпустың саны және олардың түсу тереңдігі қалай таңдалады?
3. Корпустың диаметрі мен цемент көтеру биіктігі қалай таңдалады?
4. Газ ұңғымалары конструкцияларының сипаттамалары қандай?
5.Ұңғымаларды бекіту үшін қандай құбырлар қолданылады? Бұл
құбырларда қандай жіптер қолданылады?
6. Корпусты жабдықтауға арналған қандай құрылғылар мен бағандар
бар?
7. Жоғарғы жабдық үшін қандай қоршау құрылғылар қолданылады?
8. Корпустың ұңғымаға сәтті түсуінің негізі ата?
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9.Ұңғымаларды цементтеудің қандай әдістері бар? Осы әдістердің
әрқайсысын әңгімелеп бер.
10.Ұңғымалар цементтеу үшін қандай тампонаж материалдары
қолданылады?
11.Ұңғымаларды цементтеу үшін қандай жабдық қолданылады?
12. Дайындық жұмыстары мен цементтеу процесін қалай ұйымдастыру
керек?
13. Цементтеу нәтижелері қалай тексеріледі?
14. Корпусты бекітуге арналған жабдықтың сызбасын беріңіз.
15. Ұңғымаларды бекіту кезінде табиғат пен қоршаған ортаны қорғау
шаралары туралы айтып беріңіз.
Бақылау-өлшеу материалдары
№ 1 практикалық сабақ
Тақырыбы: Ұңғымаларды тампондау
Мақсаты:
Сабақтың мақсаты: ұңғыманың дизайнын, оған қойылатын
талаптарды зерттеу. Ұңғымадағы шегендеу бағаналарының мақсаты,
олардың саны, түсу тереңдігі.
Практикалық сабақты өткізу тәртібі:
Қабаттарды ажыратудың мақсаты мен әдістері.
Ұңғымалардың құрылысы туралы түсінік.
Корпус құбырлары: ГОСТ. Шегендеу бағаналарын есептеу әдістемесі.
Конструкциясы төменгі шеген.
Цементтеу әдістері. Корпусты цементтеу технологиясы.
№ 1 тапсырма: ұңғыманың дизайн сызбасын құрыңыз және негіздеңіз.
№2 тапсырма: ұңғыманы цементтеуді есептеу.
Әдебиет:
1.Калинин, А.Г., Соловьев, Н.В. барлау бұрғылау. - М.: Жер қойнауы,
2001 ж
№ 1 зертханалық жұмыс
Тақырыбы: Гамма әдісі (табиғи радиоактивтілік әдісі)
Жұмыстың мақсаты: гамма әдісінің физикалық негіздерімен, гамма
белсенділігін өлшеу принципімен және табиғи радиоактивтілік әдісінің
диаграммаларын түсіндіру негіздерімен танысу.
Әдістің физикалық негіздері. Тау жыныстарының радиоактивтілігі
негізінен уран u 238 және торий Th232 тобының изотоптарымен, сондай-ақ
K40 радиоактивті изотопымен байланысты . N радиоактивті изотоптың
атомдарының саны және оның белсенділігі N=N0e-λt Заңы бойынша уақыт
өте келе төмендейді, мұндағы N0 және N – Радиоактивті изотоптардың
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бастапқы саны және олардың саны t уақыты аяқталғаннан кейін, λ – ыдырау
тұрақтысы.
Радиоактивті изотоптардың өмір сүру уақыты жартылай шығарылу
кезеңімен (Т1/2), атомдардың жартысы ыдырайтын уақытпен бағаланады.
Жартылай шығарылу кезеңі мен ыдырау тұрақтысының арасында байланыс
бар: Т1/2=0,693/λ. Геофизикалық зерттеулер кезінде жыныстардың гаммасәулелену қарқындылығын бағалау үшін 1 г жынысқа радийдің гаммаэквивалент бірлігі (г-экв Ra/г) қолданылады.
Мұндай қондырғы тау жынысындағы радиоактивті элементтердің
концентрациясына сәйкес келеді, онда гамма-сәулелену қалыңдығы 0,5 мм
платина сүзгісіне орналастырылған 1 г радийдің ыдырауымен бірдей
қарқындылыққа ие.
Сәулелендірілген ортаға әсер ету әсеріне негізделген қондырғылар жиі
қолданылады. Мұндай бірлік ретінде сәулелену дозасы қолданылады.
Сәулелену дозасы-бұл Сәулеленген зат сіңіретін γ-кванттардың немесе
рентген сәулелерінің мөлшері. Сәулелену дозасының бірлігі рентген (Р)
болып табылады.
Бір рентген рентген немесе гамма-сәулеленудің осындай мөлшерінің
сіңуіне сәйкес келеді, нәтижесінде 1 см3 құрғақ ауа 00С температурада және
760 мм сынап бағанасында бір электростатикалық бірлікті (2,083·109 жұп
ион) өткізетін иондар пайда болады. Уақыт бірлігіндегі сәулелену дозасы
сәулелену дозасының қуаты болып табылады. Бұл сағатына рентген ретінде
қызмет етеді (R/сағ). Гамма әдісінің диаграммалары әдетте сағатына
микрорентгендермен аяқталады. Бұл бірлік практикада гамма (γ) деп
аталады.
Аппаратура және өлшеу техникасы
Тау жыныстарының гамма-белсенділігін өлшеу ұңғымалық құралмен
жүзеге асырылады, онда индикаторлар ретінде газ разрядты есептегіштер
(Гейгер-Мюллер есептегіштері) немесе сцинтилляциялық есептегіштер
қолданылады (сурет. 4.8, 4.9).
Қазіргі уақытта drst типті ұңғыма жабдықтары жиі қолданылады, бұл
гамма-әдіс қисығынан басқа басқа радиоактивті әдістің көрсеткіштерін
жазуға мүмкіндік береді. Алынған қисық қимадағы радиоактивтіліктің
өзгеруін сипаттайды.
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1-сцинтиллятор (люминофор); 2 – рефлектор; 3 – ФЭУ; 4 – фотокатод;
5 – фокустайтын диод; 6 – динодтар; 7 – жиналатын электрод (анод); 8 –
кернеу бөлгіші.
4.8-сурет - Сцинтилляциялық есептегіштің схемалық диаграммасы

күшейткішке
1-шыны цилиндр; 2-Металл цилиндр немесе металл жабын (катод); 3 –
жіп (анод); 4 – контактілер мен оқшаулағыштар.
C-сыйымдылық; R-кедергі; it-тұрақты ток көзі.
4.9-сурет - Газ разрядты есептегіштерді орнату және қосу схемасы
Гамма-әдіс диаграммаларын түсіндіру
1.Гамма әдісінің нақты қисықтары асимметриялы. Радиоактивтілігі
жоғары қойнауқаттың табаны көрсеткіштердің өсуі басталғанда, төбесіқұлдыраудың басталғанда байқалады.
2.Қабаттың шекараларын дәлірек анықтау үшін алдымен түзудің
жалған қуатын анықтау керек – аномалия амплитудасының жартысында
орналасқан қисық сызықтағы нүктелер арасындағы қашықтық (сурет. 4.10).
Шынайы қуат тиісті палетканы (сурет) қолдана отырып, жалған арқылы
анықталады. 4.10 в). Z=f(h) палеткасын қолдана отырып, қабаттың нақты
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қуатына сәйкес (сурет. 4.10 б) Z болып табылады, оның шамасы қаттың
төменгі бөлігіндегі аномалияның жартысында орналасқан нүктеден төмен
орналастырылады және осылайша қаттың табанының орнын алады. Табаннан
h қашықтықта қабаттың төбесі болады (сурет. 4.10).

4.10-сурет - Жоғары радиоактивтілік қабатына қарсы ГМ
диаграммасындағы аномалияның шамамен алынған нысаны
(1-саз; 2-әктас (төмен радиоактивтілік қабаты))
Төмен қуат қабаттарында ГМ қисығын жазу кезінде жабдықтың
инерциясына байланысты аномалиялардың біршама төмендеуі байқалады,
бұл υγ түзету коэффициентін енгізу арқылы ескеріледі. Υγ шамасы палеткада
орналасқан (сурет. 6.4 а).
Гамма-сәулеленудің
жазылатын
қарқындылығы
келесі
компоненттерден тұрады:
Jγрег=Jγп+Jγр+Jγк+Jγц

(4.1)

мұнда Jγп, Jγр, Jγк, Jγц – гамма-сәулеленудің қарқындылығы, тиісінше, қабат,
ерітінді, баған, цемент.
Гамма әдісінің қисықтарын түсіндіру кезінде компоненттерді алып тастау
немесе ескеру қажет Jγр, Jγк, Jγц. Бұл операция түзету коэффициентін
енгізу арқылы көрсеткіштерді бірыңғай ұңғымалық жағдайларға
келтіру арқылы жүзеге асырылады
Jγст= Jγрегηγ

(4.2)

мұнда Jγп, Jγр, Jγк, Jγц – гамма-сәулеленудің қарқындылығы, тиісінше, қабат,
ерітінді, баған, цемент.
ηγ тиісті пикеттерде орналасқан.
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Қалыңдығы 3,5 м-ден аз қабат үшін палеткалар қолданылады: сурет.
4.11 а-отырғызылмаған ұңғымада диаметрі 102 мм аппаратурамен өлшеу
кезінде; сурет. 4.11 б - отырғызылмаған ұңғымада диа - метрмен 60 мм
аппаратурамен өлшеу кезінде; сурет. 4.11 - диаметрі 102 мм болатын
құбырлармен қапталған ұңғымада өлшеу кезінде. құрылғының диаметрі 102
мм. Қисық шифры - δр в г/см3; жақша ішінде ұңғыманың номи-налдық
диаметрі көрсетілген dн в мм

4.11-сурет - Түзетуді айқындауға арналған палеткалар ηγ, ұңғыма диаметрінің
әсерін ескере отырып dс диаметрі 102 мм (а) және 60 мм (б) аппаратурасы
бар, отырғызылмаған ұңғымада өлшеу жағдайы үшін ГМ - ді пайдалануға.
Қаттардың қуаты h<3,5 м; қисық шифры – δр в г/см3
Егер ұңғыманың номиналды диаметрі палеткалардың ешқайсысына
сәйкес келмеген жағдайда, ηγ интерполяция арқылы табыңыз. Шаманың
тәуелділік графигін не үшін құру керек ηγ ұңғыманың диаметрінен
ұңғыманың нақты диаметріне және бұрғылау ерітіндісінің тығыздығына
сәйкес келеді (сурет. 4.12).
Егер сіз бірнеше факторлардың әсерін ескеруіңіз керек болса, онда
жалпы түзету келесідей:
ηγ= ηγр ηγк ηγц.
(4.3)
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Рисунок 4.12- ηγ және dн кезінде δр=1,3 г/см3 және dф=50 см арасындағы
тәуелділікті құру мысалы

4.13-сурет-салыстырмалы айырмашылық параметрінің бірліктеріндегі
гамма-әдіс көрсеткіштерінің тәуелділігі ΔJγ тау жыныстарының
саздылығынан Cгл
Барлық түзетулер енгізілгеннен кейін қос айырмашылық параметрінің
бірлігі есептеледі
Ретінде Jγоп′ зерттелген бөлімде ең аз көрсеткіштерді қолданыңыз; Jγоп″ саз (аргиллит) қабаттарымен шектелген максималды.
Есептелген мәндер бойынша ΔJγ, тиісті шөгінділерге тәуелділікті
қолдану ΔJγ=f(Cгл), тау жыныстарының саздылығын табыңыз (сурет. 4.13).
Жұмысты орындау тәртібі
1.Қабаттарды бөліп алыңыз, шатырды, табанның табанын (өрескел
және дәл) және қуатты табыңыз.
2.Қабаттарға (шатырда) және төселетін жыныстарға қарсы
көрсеткіштер есептеледі. Көрсеткіштердің айырмашылығы резервуарға
қарсы аномалия болады. Үлгілерді кез-келген бірлікте жасауға болады.
Υγ шектеулі қуаты үшін түзету енгізіңіз. υγ палеткадан табылған.
Шексіз қуат қабатына келтірілген көрсеткіштерді есептеңіз
(Jγ∞).
Jγ∞=( Jγп- Jγвм)/ υγ+ Jγвм - радиоактивтілігі жоғары қабаттар үшін
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(Jγп > Jγвм) және Jγ∞=Jγвм-(Jγвм-Jγп)/υγ - радиоактивтілігі төмен қабаттар
үшін
(Jγп < Jγвм),
мұнда Jγп - қабатқа қарсы көрсеткіштер (оның шатыр бөлігінен),
Jγвм - қабаттық жыныстардағы көрсеткіштер (қаттың табанынан төмен).

Көрсеткіштер Jγ∞ стандартты ұңғыма жағдайларына әкеледі Jγст =( Jγ∞Jγф)ηγ + Jγф,
(4.4)

мұнда Jγф - аппаратуралық шама γ-фон. ДРСТ типті аппаратуралар
үшін Jγф≈0,7 мкР/сағ Әдетте Jγф диаграммаларды көшіру кезінде ескеріледі,
содан кейін қосылады Jγф керек.
Отырғызылмаған ұңғымаларда палетка бойынша номиналдыға
(ұлғайту немесе азайту) қатысты ұңғыманың диаметрін өзгерткені үшін
түзету енгізіледі. Палеткада qп/qр қатынасты ауыстыруға болады

Jγп/Jγmin,

(4.5)

Мұнда Jγmin - зерттелетін бөлімдегі ең төменгі көрсеткіштер.
Каверналы (h>3,5 м) қуатты қаттар үшін стандартты ұңғымалық
жағдайларға (ұңғыманың стандартты диаметріне) келтіру кезінде алдымен
нөлдік диаметрге (ұңғыманың диаметрі ұлғайған немесе азайған және
қалыпты диаметрі кезінде) келтірілген түзетулер болады. Содан кейін бірінші
түзету екіншісіне бөлінеді және осылайша номиналды диаметрге келтіру
үшін түзету болады. Каверлық қуаты 3,5 м қабаттарға арналған ηγ күрішті
пайдаланып табыңыз. 4.11-4.13
Саз қабығына байланысты ұңғыманың диаметрінің төмендеуі γсәулеленудің қарқындылығына аздап өзгеріс әкеледі және hгк әдетте
енгізілмейді.
Құрылғы мен ұңғыманың эксцентрициясына түзету енгізу керек.
Алайда, осы факторды ескерудің қиындығына байланысты эксцентриктілікке
түзету енгізілмейді.
Орнатылған ұңғымаларда баған мен цементтің әсеріне түзетулер
енгізілуі керек.
1.Қос айырмашылық параметрінің бірлігі
2.Бойынша байланысты ΔJγ=f(Cгл) жыныстардың саздылығын табамыз.
Есептеу
Жұмыс нәтижелері есеп түрінде ұсынылады, онда әдістің физикалық
негіздері, жұмысты орындау тәртібі және алынған нәтижелер қысқаша
баяндалады.
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5 ТАРАУ. БҰРҒЫЛАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ РЕЖИМДЕРІН
ТАҢДАУ
5.1. Осьтік жүктемені бақылау
5.1.1. Геологиялық-техникалық
құрамының сипаттамасы

нарядтың

мақсаты

мен

Геологиялық-техникалық нарядты (ГТН) мыналардың негізінде:
- ұңғымалар құрылысының ауданы туралы қолда бар геологиялық
ақпарат;
- ұңғыманың әзірленген жобалық құрылымы;
- таңдалған Бұрғылау жабдығын, құрал-саймандарды және бақылауөлшеу аспаптарын;
- бұрғылаудың әзірленген технологиясы;
- ұңғымадағы геофизикалық, гидрогеологиялық және т. б. зерттеулер;
- ұңғымадағы қажетті арнайы жұмыстарды анықтау.
Геологиялық-техникалық нарядтың әрбір бұрғылауда болуы, ал оның
параметрлерін жұмыс бригадасының мүшелері орындауы тиіс.
ГТН-ді геолог және өндірістік ұйымның бұрғылау жөніндегі инженері
әзірлейді және оны бас инженер бекітеді. ГТН-ге нарядтың барлық
бағандары бойынша жобалық және нақты деректер енгізілуі тиіс. Бұрғылау
қондырғысының машинисі және геолог әрбір рейстен кейін ұңғыманы
бұрғылау процесінде нарядты толтырады.
Геологиялық және техникалық киімдердің формасында шамалы
айырмашылықтар, тіпті атаулар болуы мүмкін, бірақ олардың негізгі
мазмұны бірдей болып қалады.
Мұнай және газ коллекторы ұғымы, олардың жіктелуі
Көптеген зерттеушілерден коллекторларды әртүрлі сипаттамаларға
сәйкес жіктеуді сұрады. Алайда, бұл жіктеулер тек тау жыныстарының
белгілі бір түрлеріне ғана қатысты, сондықтан жалпы болуы мүмкін емес
(мысалы, Г.И. Теодоровичтің карбонатты коллекторларының жіктелуі)
немесе жіктеу белгілері толығымен сәтті таңдалмаған (мысалы, генетикалық
ерекшеліктерді ескерусіз салынған П. И. Авдусин мен М. А. Цветкова).
Жеке жіктеулерді құру тәжірибесін қолдана отырып, коллекторларды
жалпы жіктеудің негізгі принциптерін анықтауға болады, олар келесідей:
1) коллекторлардың ірі топтарын бөлу кеуек кеңістіктерінің генезисі
және олардың жыныс құрылымымен байланысы бойынша жүргізіледі;
2) топтардың ішінде коллекторлар жыныстардың сүзгіш қасиеттерінің
өзгеруіне себепші болатын негізгі факторлар бойынша бөлінеді.
Мұндай жіктеу коллекторлардың ықтимал мүмкіндіктерін анықтауға
және олардың қасиеттерінің өзгеруін болжауға арналған өлшемдерге ие
болуға мүмкіндік береді.
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Барлық коллекторларды үш үлкен топқа бөлген жөн:
1) астықаралық
2) агрегатаралық
3) аралас
Қазіргі уақытта коллекторлардың табиғи кіші топтарымен қатар
қасиеттері техникалық өңдеу нәтижесінде пайда болатын коллекторларды
бөліп алу қажеттілігі туындады, оларды техноколлекторлар деп атады.
Резервуарға әсер етудің заманауи әдістерімен оның физикалық қасиеттері
айтарлықтай өзгеруі мүмкін.
Мысалы, гидравликалық үзіліс кезінде резервуардың төменгі бөлігінде
құмды линзалар пайда болады, олардың коллекторлық қасиеттері қабатты
құрайтын жыныстардың қасиеттерімен ерекшеленеді. Мұнай мен жамбас
коллекторларының жіктелуі, егер олар ауданның таралу сипаты бойынша
ажыратылмаса, толық болмас еді.
Барлық коллекторларды екі топқа бөлген жөн:
1) ареалдық, едәуір алаңдарда таралатын (шамамен ондаған шаршы
километр және одан астам)
2) салыстырмалы түрде шектеулі таралуы бар жергілікті.
5.1.2. Тұқымды бұзатын құралға осьтік жүктемені айқындау
қағидаларын сақтау
Тау жынысын бұзатын құрал (Қ) ұңғыманы бұрғылау кезінде тау
жынысын кенжарда бұзуға арналған.
Тау жыныстарын бұзу принципі бойынша 3 топқа бөлінеді:
1) кесу-жару әрекеті кезінде-тұтқыр, иілгіш және аз абразивті
жыныстарды бұрғылау үшін қолданылады;
2) ұсақтау-жару әрекеті кезінде-орташа қаттылықтағы, қатты, мықты
және өте мықты абразивті емес және абразивті жыныстарды бұрғылау үшін
қолданылады;
3) қажау-кесу әрекеті кезінде – орташа қаттылықтағы жыныстарда
бұрғылау үшін, сондай-ақ жоғары иілімді төмен тұтқырлы жыныстарды
орташа қаттылықтағы және тіпті қатты жыныстармен алмастыру кезінде
қолданылады.
Мақсаты бойынша бөлінеді:
1) тұтас кенжармен бұрғылау үшін (Кернді іріктеусіз) – бұрғылау
қашаулары;
2) айналма кенжар бойынша бұрғылау үшін (Кернді іріктеумен) –
бұрғытқыштар;
3) бұрғыланған ұңғымадағы (оқпанды тегістеу және кеңейту) және
шегендеу бағанасындағы арнайы жұмыстар үшін (цемент тасын бұрғылау
және т. б.).
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4) конструктивтік орындалуы бойынша үш топқа бөлінеді:
1) беті (сурет. 5.1.);
2) сфералық (сурет. 5.2.);
3) сектор (сурет. 5.3.).

5.1-сурет - Қалақты қашаулар: а-3ДРШ-165М, б –3ДР-132М

5.2-сурет - Шар тәрізді қашаулар

5.3-сурет - Секторлық қашаулар
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Тау жыныстарын бұзатын элементтердің материалы бойынша төрт топқа
бөлінеді:
1) Болат қару-жарақпен;
2) Қарбидті қару-жарақпен;
3) Алмазды қару-жарақпен;
4) Алмазды карбидті қару-жарақпен.
Бұрғылау қашаулары. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау
тәжірибесінде ең көп таралған-карбидті немесе болаттан жасалған қаружарақпен ұсақтау әрекеті бар сфералық биттер. Үш бұрышты кескіштің
дизайны суретте көрсетілген. 5.4.

5.4-сурет - Үш бұрышты қашаудың конструкциясы
3 үш табаны бір-бірімен дәнекерленген. Құрылымның жоғарғы ұшында
құлыптау бұрандасы кесіледі. Төменгі бөлігіндегі әр табан 5 шұңқырмен
аяқталады, онда жүгіру жолдары шарлар мен роликтердің астына түседі. 6
мойынтіректер жүйесі арқылы цапфада жүгіру жолдары бар 4 шарошка
орнатылады.
Шарошкидің денесі тәждерге орналастырылған 7 Болат
тістерімен жабдықталған. Жалғағыш бұранда жағынан ұшында қашаудың
шифрі, оның реттік нөмірі, дайындалған жылы қағылады. Сфералық биттер
орталық және бүйірлік жуу жүйесімен жасалады . Бүйір гидромониторлы
жуу жүйесі бар қашаудың табанында гидромониторлы саптамаларды (а – а
қимасы) орнатуға арналған жуу арналары мен ұялары бар 2-ші арнайы
қалыңдау-жайылу орындалды.
Кенжарды орталық жуу кезінде кенжардың ортасы мен
шарошкалардың ұшынан шламнан жақсы тазартылады, шлам жер үсті
аймағына кедергісіз шығарылады. Алайда, кенжарды тереңдетудің жоғары
жылдамдығында, кенжарды сапалы тазарту үшін қажетті гидравликалық
қуатты қашауға жеткізу қиын (орталық жууы бар қашаулардағы қысымның
төмендеуі 0,5-1,5 МПа аспайды). Бүйірлік гидромониторлық жуу
кенжардың барынша бітелген шеткері бөлігін жақсы тазалауды
қамтамасыз етеді, қашауға үлкен гидравликалық қуатты әкелуге мүмкіндік

189

береді (гидромониторлы жуумен қашаулардағы қысымның ауытқуы 5-15
МПа жетеді).
Алайда, гидромониторлы саптамалардан шығатын бұрғылау
ерітіндісінің қуатты ағындары қашаудың секциялары арасындағы
саңылаулар арқылы шламды тасымалдауды қорғайды, сондықтан шламның
бір бөлігі шаршалардың әсер ету аймағында біраз уақыт айналады және қайта
ұсақталады, ал бір бөлігі ұңғыманың қабырғасы мен табанның арқалықтары
арасындағы саңылауларда тасымалданады. Сондықтан олар көбінесе биттің
негізгі көлік арналарының өткізу қабілетін арттыру үшін бір немесе екі
гидромониторлық саптамаларды сөндіріп, асимметриялық жуу жүйесіне
ауысады. Коньки мен конустың жүгіру жолдары және сепараторсыз
жылжымалы
денелер
конустың
тірегін
құрайды.
Жылжымалы
мойынтіректерден басқа, тірекке сырғанау мойынтіректері (антифрикциялық
жеңдер) және соңғы пятки (антифрикциялық диск) кіруі мүмкін. Қолдау
қуысы маймен толтырылады.
Шар тәрізді тіректер-бұл шар тәрізді биттің ең маңызды түйіндері,
олардың тұрақтылығы көбінесе биттің беріктігін анықтайды. Тіректер
радиалды және осьтік жүктемелерді қабылдайды (цапфаға қатысты).
Шарикті тіректер кескіштердің өлшеміне байланысты шарлы және
роликті мойынтіректер мен сырғанау мойынтіректерінің әртүрлі
комбинацияларынан жасалған.
Шарикті мойынтіректерді шектеулі мөлшерде шарошкаларға
орналастыру оңай, олар шарошкалар мен цапфалардың осьтерінің мүмкін
болатын қисықтарына әлсіз жауап береді. Алайда шкивтеріндегі шарлар
бойынша екі жақ дорожкам бұл подшипниктер тез қызып талап етеді
қарқынды салқындату.
Роликті мойынтіректер шарикті мойынтіректерге қарағанда үлкен
жүктемені қабылдай алады, бірақ шектеулі шар өлшемдеріне сәйкес келу
қиынырақ. Олар конустар мен цапфалардың осьтерінің қисаюына өте
сезімтал, ал роликтер тозған кезде, конустар көбінесе цапфаларға кептеледі.
Сырғанау мойынтіректері ең үлкен жүктемелерді қабылдай алады.
Алайда, олар тек төмен бит жылдамдығында тиімді, шарлардың және
цапфалардың және көрші жылжымалы мойынтіректердің үйкелетін беттері
қатты қызбаған кезде.
Әрбір тірек жүйесінде міндетті түрде екі жақты әсер ететін құлыптау
радиалды-тірек подшипниктері деп аталатын бір шарикті подшипник бар. Ол
шарикті цапфада ұстайды және цапфаның осіне перпендикуляр және
перпендикуляр бағытталған күштерді қабылдайды. Бұл подшипник, ең
алдымен, цапфадағы цилиндрлік канал арқылы орнатылады, содан кейін өзек
(саусақ) осы каналға салынып, оның сыртқы бөлігі цапфаның денесіне
дәнекерленген.
Шарошкалардың мойынтіректері бұрғылау процесінде шарошка негізі
мен цапфадағы тіреуіш беті арасындағы саңылау бойынша оларға енетін
бұрғылау ерітіндісімен майланады және салқындатылады. Сондықтан
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Бұрғылау ерітіндісіне оның майлау қасиеттерін жақсартатын арнайы
реагенттер қосылады.
Ұңғыманы ауамен үрлеу арқылы бұрғылау кезінде мойынтіректердің
үйкелетін бөлшектерінен жеткіліксіз жылу шығарудың салдарынан
шаршалар тіректерінің жұмыс жағдайы едәуір нашарлайды. Сондықтан
ауамен үрлеп бұрғылауға арналған қашауларда табандар мен цапфалардағы
арнайы арналар бойынша ауаның бір бөлігі шаршалардың тіректеріне тікелей
бағытталады.
Соңғы жылдары герметикалық маймен толтырылған тіректері бар
биттер көбірек қолданыла бастады (сурет. 5.5.), онда арнайы майлау
мойынтіректерге серпімді цилиндрден табан мен цапфадағы канал арқылы
өтеді. Бұрғылау ерітіндісінің осындай тірек қуысына енуі және майлаудың
ағып кетуіне қатаң тығыздағыш манжеттер кедергі келтіреді. Мұндай
қашаулардың беріктігі шектеулі айналу жиілігінде тапсырыс бойынша және
ашық тіректері бар қашаулардың беріктігінен асып түседі.
Қару-жарақтың беріктігін арттыру үшін әртүрлі қаттылықтағы
абразивті жыныстарда Ұңғымаларды бұрғылау үшін шарошкалар қосылатын
карбидті тістермен (түйреуіштермен) жабдықталған. Мұндай биттер көбінесе
түйреуіштер деп аталады.
Қосылатын тістер шарошканың денесіне престеу әдісімен бекітіледі. Аз
абразивті жыныстарда бұрғылау үшін призмалық тістер Болат конустың
денесінде фрезерленеді, олардың беті термохимиялық өңдеумен күшейтіледі.

5.5-сурет - Герметикаланған маймен толтырылған тірегі бар қашаудың
схемасы
МЕМСТ 20692 "Шарошкалы қашаулар" бойынша диаметрі 76-508 ММ
қашауларды шығару көзделеді. Батыс Сібірде Мұнай және газ ұңғымаларын
бұрғылаудың ең үлкен көлемі диаметрі 190,5; 215,9; 269,9; 295,3 мм үш
бұрышты қашауларға келеді.
Қару-жарақ материалы бойынша шарикті қашаулар екі сыныпқа
бөлінеді:
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1-сынып-аз абразивті жыныстарды бұрғылауға арналған фрезерленген
Болат қару-жарағы бар қашау (М, МС, с, СТ, Т, ТК);
2-сынып-абразивтік жыныстарды бұрғылауға арналған қатты балқитын
алмалы-салмалы қару-жарағы бар қашау (ДСМ, МСЗ, СЗ, ТЗ, ТКЗ, К, ОК))
Қазіргі уақытта СТ және ТК типті қашаулар шығарылмайды.
Жуу немесе үрлеу арналарының орналасуы мен дизайнына сәйкес
сфералық биттер бөлінеді:
- орталық жуумен (Ц);
- бүйірлік гидромониторлы жуумен (Г);
- орталық үрлеумен (П);
- бүйірден үрлеумен (ПГ).
Жоғары айналымды бұрғылауға арналған қашауларды (қашаудың
айналу жиілігі минутына 400-ден астам) тербеліс мойынтіректеріндегі
тіректермен (В) дайындайды.
Төмен айналымды бұрғылауға арналған қашаулар (қашаудың айналу
жиілігі минутына 100 - 400) жылжымалы мойынтіректердегі тіректермен
және бір сырғанау мойынтіректерімен (Н) дайындалады.
Сфералық кесектердің түрлері мен көлемі кестеде келтірілген. 5.1.
5.1-кесте - Үш ұшты қашаулардың түрлері және олардың мақсаты
Қашау
түрі
М
МЗ
МС
МСЗ
С
СЗ
СТ
Т
ТЗ
ТК
ТКЗ
К
ОК

Қашауларды қолданудың ұсынылатын салалары

Ең жұмсақ, цементтелмеген, пластикалық (шөгінділер, жұмсақ және тұтқыр
саздар, тақтатастар, жұмсақ әктас)
Жұмсақ, аздап цементтелген, абразивті (құмтастар, мергельдер)
Жұмсақ, абразивті емес, орташа қаттылықтағы жыныстардың қабаттары
бар (әлсіз цементтелген құмтастардың қабаттары бар бор, ангидриттердің
қабаттары бар тас тұз, сазды тақтатастар)
Жұмсақ, сәл цементтелген, абразивтік, орташа қаттылықтағы
жыныстардың қатпарлары бар (құмды сазды тақтатастар, тығыз
құмтас қабаттарымен саз)
Пластикалық және сынғыш пластикалық абразивті емес, орташа қаттылық
(тығыз саздар, сазды тақтатастар, орташа қаттылық әктастары)
Абразивтік, орташа қаттылықтағы (құмтастар, құмтасты тақтатастар)
Сынғыш пластик, орташа қатты, қатты жыныстардың қабаттасуымен (гипс
қабаттасуымен құмтастар, гипс қабаттасуымен әктастар, ангидриттер)
Қатты, абразивті емес (қатты әктас доломиттері,
доломитизированные әктас)
Қатты, абразивті (қорытылған әк және доломиттер)
Қатты, мықты пластиктері бар (ұсақ Кристалл әктастары мен доломиттері
бар қатты әктастар)
Абразивтік, қатты, қатты қабықтары бар (кремнийлі аргиллиттер, қатты
әктастар және доломиттер, ұсақ түйіршікті қатты цементтелген құмтастар)

Төмен
жиілікте
бұрғылауға
арналған
қашауларды
(қашау
айналымдарының жиілігі минутына 100-ден аспайды) екі және одан да көп
сырғу мойынтіректері мен тербелу мойынтіректерінде тіреулермен (а)
дайындайды.
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Ашық тіреуіші бар және тығыздағыш манжеттері мен майлауға
арналған резервуарлары (У) бар қашаулар шығарылады.
Қашаудың шартты белгісі (шифры):
III-215,9 С-ГНУ 2354,
мұндағы III-үш бұрышты;
Кескішке осьтік жүктемені есептеу кезінде келесі әдістер қолданылады:
1.Ұқсас геологиялық-техникалық жағдайларда қашауларды қазуды
статистикалық талдау.
2.Сапалық көрсеткіштерге негізделген аналитикалық есептеу тау
жынысының
механикалық
қасиеттері
мен
сфералық
биттердің
сипаттамалары, биттің беріктігі мен механикалық бұрғылау жылдамдығының
негізгі бұрғылау параметрлеріне негізгі тәуелділіктерін қолдану.
3. Кескішке рұқсат етілген жүктеме жағдайынан есептеу.
Осьтік жүктемені есептеудің аналитикалық және статистикалық
әдістері қолданылған кезде жүйелілік ең дұрыс болып саналады.
Есептеулерден кейін алынған мәндердің көпшілігі қашау паспорты бойынша
рұқсат етілген жүктемемен салыстырылады. Егер есептік жүктеме
паспорттық мәннен үлкен болса, онда соңғысы қабылданады. Кері жағдайдаесептелген мән қабылданады.
Тау жынысының көлемді бұзылуы қамтамасыз етілетін шарошақты
қашауларға арналған G1 осьтік жүктемесінің талдамалық есебі мынадай
формула бойынша жүргізіледі
𝐺𝐺1 = 𝛼𝛼𝛼𝛼ш 𝐹𝐹, кг

(5.1)

мұнда α – кенжар жағдайларының коэффициенті, α = 0,33 – 0,59,
жобалау жағдайында α =1;
Pш – бұрғылау бойынша берілген таужыныстар пакеті үшін
ШТАМП бойынша таужыныстардың орташа өлшенген қаттылығы, кг/см2 ;
F – қашаудың жұмыс бетінің тірек алаңы, см2 .
Жаңа сфералық биттер үшін
𝐹𝐹 =

𝐷𝐷д
2

ƞ𝜎𝜎 , см2,

(5.2)

Мұнда Dд - қашаудың диаметрі, см;
η - қабаттасу коэффициенті-қазіргі заманғы биттер үшін жыныспен
жанасатын тістердің жалпы ұзындығына генератрицаның ұзындығының
қатынасы η = 0,7– 1,7, есептеулерде қабылдауға болады η = 1;
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δ – тістердің бастапқы күңгірттенуі, см, δ = 1– 4 мм, есептеулерде
орташа мән қабылданады δ = 1,5 мм.
Бұрғылау кезінде қашау тістерінің тозуы орын алады, ал тірек аймағы
артады. Тәжірибелер көрсеткендей, бұл өсу бес-сегіз есе. Осыған байланысты
бұрғылау процесінде тау жынысының көлемді бұзылуын қамтамасыз ету
үшін осьтік жүктеме біртіндеп артуы керек.
G2 осьтік жүктемесін статистикалық есептеу кезінде формула
қолданылады
(5.3)
𝐺𝐺2 = 𝑞𝑞𝑞𝑞д , кН,
мұнда q – қашау диаметрінің бір миллиметріне үлестік жүктеме кН/мм;
Dд – в мм.

Шар тәрізді биттер үшін осьтік жүктемелердің мәні кестеде келтірілген. 5.1.
5.2-кесте - Шарошақты қашауларға арналған үлестік осьтік жүктемелер
Қашау
түрі
Нақты
жүктеме,
кН/мм

М

МЗ

МС

МСЗ, СЗ

С, СТ

Т, ТК

ТЗ, ТКЗ

К, ОК

0,1-0,2

0,2-0,5

0,3-0,6

0,3-0,8

0,4-1

0,6-1,5

0,5-1

1-1,5

Сынған гетерогенді жыныстар үшін және жоғары айналу жиіліктерінде
аз нақты жүктемелер алынады.
PDC, Алмаз және БМЖ қашаулары үшін меншікті осьтік жүктемелер
50-ден 400 кг/см-ге дейін қабылданады.
Бұрғылау процесінде жол берілетін G3 қашауына осьтік жүктеме шекті
жүктеменің 80% - ынан аспауы тиіс Gпред , техникалық сипаттамада
(паспортта) көрсетілген қашаудың, яғни
G3 = 0,8 Gал ,

(5.4)

5.1.3. Бұрғылау процесінің көрсеткіштеріне осьтік жүктемені және
осьтік жүктеменің әсерін бақылауға арналған аспаптар
Бұрғылау кезінде бақылау-өлшеу аппаратурасын пайдалану шарттары
оны кез келген басқа салада пайдалану жағдайынан күрт ерекшеленеді.
Мұндай жағдайларға қатты діріл, динамикалық жүктемелер, қоршаған орта
температурасының таралуы, оның ылғалдылығы, қысымы, қуат кернеуінің
ауытқуы және электр тогының жиілігі жатады. Аспаптарды пайдаланудың
ерекше шарттары аппаратураға қызмет көрсетумен және қадағалаумен
байланысты. Әдетте, мұндай қызмет әрдайым уақтылы және білікті бола
бермейді. Сондықтан бұрғылауды бақылау-өлшеу жабдықтарына қойылатын
талаптар жоғары сенімділік, құрылғы мен пайдаланудың қарапайымдылығы,
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төмен құны сияқты қасиеттердің болуын болжайды. 5.6-суретте машинаның
басқару тақтасы көрсетілген.

1-тұтану кілті бар іске қосу панелі; 2-қолдау күшінің датчигі; 3-беру күшінің
датчигі;4-Бұрғылау сорғысының манометрі; 5-негізгі гидравликалық
сорғының манометрі; 6-көмекші сорғының манометрі; 7-шығын өлшегіш;
8-айналу жылдамдығының датчигі-сандық тахометр; 9-автоматты басқаруды
құлыптау түймесі
5.6-сурет - Машинаны басқару тақтасы
Бұрғылау процесінің параметрлерін бақылауға арналған Аппаратура.
Тиімді бұрғылау үшін, атап айтқанда, бұрғылау құралын ұтымды пайдалану
шарттарын сақтау және жоғары механикалық бұрғылау жылдамдығына қол
жеткізу үшін құралдың осьтік жүктемесінің мәні, бұрғылау бағанының
жылдамдығы, ұңғыманы жуу немесе үрлеу режимінің параметрлері, момент,
бұрғылау қуатының құны сияқты бірқатар параметрлер бақылануы керек.
Қазіргі заманғы машиналарда бұрғылау процесін басқаруды қамтамасыз
ететін негізгі индикаторлар басқару тақтасына шығарылады .
Снарядтың салмағын жəне осьтік жүктемені өлшегіштер. Бұрғылау
қондырғыларындағы осьтік жүктемені өлшеуге арналған жабдық міндетті
түрде қолданылады және көбінесе бұрғылау машинасын беру механизмінің
элементі болып табылады.
Құралға осьтік жүктемені беру әрқашан бұрғылау снарядын ұңғымада
болған жағдайда өлшеуден басталады(снарядты бұру, жуу және механикалық
бұрғылау жылдамдығына тең жылдамдықпен қозғалу). Содан кейін барлық
снарядтар (7 немесе осьтік жүктеме кезінде ескеріледі немесе машинаның
гидравликалық жүйесімен өтеледі.
Осьтік жүктеме Рос снарядының массасын ескере отырып, бұрғылау
құралына байланысты анықталады
Рос- О ± Р
(5.5)

195

мұнда Р - бұрғылау снарядының жоғарғы жағына қолданылатын
қосымша күш (снарядтың салмағы осьтік жүктемеден аз болса, онда " + "
белгісімен, снарядтың салмағы осьтік жүктемеден үлкен болса, "-").
Бұрғылау процесінде осьтік жүктемені бір деңгейде ұстау немесе оны
өзгерту (реттеу) Р параметрін түзету жолымен жүргізіледі .
Мысал. Бағанның салмағы 0 және технологиялық параметрлермен
берілген бұрғылау құралына осьтік жүктеме Рж анықтайды шамасын және
бағытын қоса беріліп отырған тарапынан гидрожүйе бұрғылау станогының
күш-жігерін Р. Мысалы, егер берілген Рос= 20 000 Н, ал снарядтың салмағы
0= 10 000 Н, содан кейін машинаның гидрожүйесі бұрғылау бағанының
жүктеме Күшін жасауы керек />= 10 000 Н. Бұл жағдай салыстырмалы түрде
таяз ұңғымаларды бұрғылау кезінде пайда болады (сурет. 5.7, а).
Терең ұңғымаларды бұрғылау кезінде, бұрғылау бағанының салмағы
қажетті осьтік жүктемеден асып кетсе, бұрғылауды түсіру арқылы жүзеге
асырылады, яғни машина гидравликалық жүйесінің күші Р жоғарыға
бағытталған, баған түсіріледі (сурет. 5.7, б). Мысалы, егер ұңғыманың
тереңдеуіне қарай 0 бағанының салмағы 25 000 Н дейін көтерілсе, онда =20
000 Н өссе, бағананы түсіру күші Р = (0 - Рж) 5000 Н тең болады.
Қазіргі заманғы бұрғылау машиналарында, әдетте, гидравликалық беру
жүйесімен жабдықталған, осьтік жүктемені реттеу суретте көрсетілген
схемаға сәйкес жүзеге асырылады.5.7, а, б.
Аспаптардың көрсеткіштері бойынша станоктың гидрожүйесінің
элементтеріндегі қысымды анықтауға және станоктың қозғалысын және
колоннаға осьтік жүктемелер жасауды қамтамасыз ететін күштердің мүмкін
мәндерін есептеуге болады.
Станоктың гидрожүйесіндегі жоғары және төмен беру күшінің мәнін
жалпы түр формуласы бойынша анықтауға болады:
Р = 0'*Р,
(5.6)
мұнда()г - гидроцилиндр қуысындағы қысым 2, Па;
F-поршеньнің ауданы 4 гидроцилиндр 2 жоғарғы немесе төменгі
қуыстар жағынан, м2.
4 поршеньдердің жоғарғы және төменгі беттерінің аудандары әртүрлі
екенін ескере отырып, қысым мен көтеру күштерінің теңдігін қамтамасыз
ететін дифференциалды мәндер анықталады, яғни 4 поршеньдері мен 3
шыбықтары қозғалмайтын сәт. 4 поршеньдердің жоғарғы және төменгі
беттерінің аудандарындағы айырмашылық жоғарғы беттің бір бөлігін 3
гидравликалық цилиндрдің 2 өзегі алып жатқандығынан туындайды.
Осылайша, егер өзек диаметрі 3 тең болса с/ш, ал поршень диаметрі 4 /)п, онда-жігері жоғарғы қуысының гидроцилиндра 2 Рв қысым кезінде Qv тең
болады
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1-жетекші бұрғылау құбырлары; 2 - гидроцилиндрлер; 3 - штоктар; 4порни; 5-МКН беру күшінің датчиктері бар штуцерлер
5.7-сурет-Бұрғылау бағанасын жүктеу (А) және түсіру (б) күштерінің
гидрожүйелі станогын құру сызбасы.
Рн, Рв, (.Рн - Рв) күштерін есептеу кезінде гидравликалық шпиндель
механизмі бар машиналарда екі гидравликалық цилиндр болатындығын
ескерсек, онда алынған мәндерді екіге көбейту керек.
Жоғары бағытталған күш жасау үшін түсіру арқылы бұрғылау
машинасын басқарған кезде 2 гидравликалық цилиндрлердің жоғарғы және
төменгі қуыстарындағы қысымды теңестіру немесе 2 гидравликалық
цилиндрдің төменгі қуыстарында жоғары қысым жасау жеткілікті (сурет. 5.6,
а). Қосымша жүктемемен бұрғылау кезінде төмен бағытталған күш жасау
үшін 2 гидравликалық цилиндрлердің жоғарғы қуыстарында артық қысым
жасау керек (сурет. 5.6, б). Станоктың гидравликалық жүйесінде май
қысымын
өлшеу
үшін
гидрожүйеде
бұрғылау
станогының
гидроцилиндрлерінің жоғарғы және төменгі қуыстарындағы қысымды
көрсететін 5 тиісті датчиктер орнатылады. Машинаның гидравликалық
жүйесімен байланысты датчиктер майдың қысымын түрлендіреді және одан
әрі сенсордың дизайнына байланысты: мембрананың бүгілуіне, серіппелі
поршеньдің соққысына, Бурдон түтігінің деформациясына, материалдың
ферромагниттік қасиеттерінің өзгеруіне және т. б., бұл әртүрлі типтегі
сандық индикаторлардың көмегімен қысымның, күштің және т. б.
көрсеткіштерін алуға мүмкіндік береді.
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Датчиктердің көрсетілген жүйесінен басқа, осьтік жүктемені өлшеу
Таль жүйесінің бекітілген ұшының кернеуі арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
Мұндай құрылғылардың ішінде ең көп таралған giv-6, ол қағаз дөңгелек
(күнделікті) диаграммада көрсеткіштерді жаза отырып және күш-жігерді
көрсеткі түріндегі сандық көрсеткішке (сурет) тіркей отырып, көтергіш
арқанның бекітілген ұшының кернеу Күшін тіркейді. 5.7). Құрылғының 1
корпусы 2 арқанға орнатылады, осылайша 3 бүйірлік роликтер мен 4 ортаңғы
роликтің көмегімен 2 тальдік арқанның иілісі пайда болады. 2 арқанды
тартқан кезде, жүйенің Таль блогындағы жүктің көтерілуіне байланысты P
күшінің жоғарылауымен l күші пайда болады, ол 2 арқанын сыну орнында d /
қашықтыққа жылжытады, сонымен бірге орташа ролик 4 және мембранасы
бар қалқымалы 5. Нәтижесінде 6 сұйықтығы бар камерада қысым
жоғарылайды және 7 құбырындағы сұйықтық қысымды 8 бақылау
тақтасындағы индикаторларға жібереді. 8 бақылау тақтасында екі индикатор
бар-сандық көрсеткі және механикалық сия қалам түрінде күш жазу
құрылғысы бар индикатор.
Тәулік ішінде бүкіл жұмыс кезеңіндегі күш-жігерді жазу
құрылғысымен жүктеме мәндерін белгілейтін диаграммаға сәйкес бұрғылау
жұмыстарының тізімін және олардың ұзақтығын анықтауға болады, мысалы,
бұрғылау уақыты, Түсіру-көтеру операциялары немесе өндірістік емес
уақыттың ұзақтығы.
Тальдік жүйенің бекітілген ұшындағы күшті өлшеудің тағы бір
нұсқасы-магниттік-серпімді жүктеме өлшегішті қолдану МКН-1, онда
тальдік арқандағы күш ГИВ-6 сияқты гидравликалық сигналға емес, тіркеу
құрылғысымен бекітілген электрлік сигналға айналады. Бұл жағдайда giv-6
құрылғысына ұқсас, орташа роликті жылжыту 4 (сурет. 5.7) гидравликалық
сигналға емес, микрон-1 құрылғысының сенсоры арқылы электрлік сигналға
айналады.
Гидравликалық беру жүйесі бар машиналар үшін гидравликалық
жүйедегі май қысымы электр сигналына айналатын МКН-2 жүктеме
өлшегіші қолданылады. Бұл жағдайда MKN-2 сенсорлары машинаны беру
механизмінің гидравликалық цилиндрлерінің жоғарғы және төменгі
қуыстарына қосылады.
Қысым өлшегіштер бұрғылау қондырғысының жүйесінде бұрғылау
қондырғысының гидравликалық жүйесіндегі май қысымын және ұңғыманы
жуу немесе үрлеу жүйесіндегі сұйықтықтың немесе ауаның қысымын өлшеу
үшін кеңінен қолданылады. Мұндай өлшеуіштер ретінде әртүрлі
манометрлер қолданылады
.Жуу сұйықтығының ағын өлшегіштері жуу сұйықтығының айналым
процесін бақылау үшін қажет. Жуу сұйықтығын тұтыну датчиктері бірқатар
күрделі жағдайларға сәйкес келуі керек, өйткені жуу сұйықтықтарының
параметрлері әртүрлі және өзгермелі, жуу сұйықтығында абразивті
бөлшектердің едәуір мөлшері бар және химиялық белсенді болуы мүмкін.
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Жуу сұйықтығын айдау кезінде ағын да, қысым да өзгеруі мүмкін, ағын мен
қысымның күрт ауытқуы, гидравликалық соққылар байқалады.
Бұрғылау кезінде әртүрлі жұмыс принципінің шығын өлшегіштері
қолданылады: электромагниттік, тахометриялық, ультрадыбыстық және т. б.
Су мен саз ерітіндісінің шығынын өлшеуге арналған ЭМР (ЭМР-1,
ЭМР-2, ЭМР-3, ЭМР-4) электромагниттік шығын өлшегіштері оның
физикалық-механикалық
қасиеттері:
тұтқырлығы,
тығыздығы,
температурасы, қысымы кең өзгерген кезде сұйықтық шығынын өлшеудің
үздіксіз визуалды бақылауын және тұрақты дәлдігін қамтамасыз етеді.
Шығын өлшегіштің әрекеті электромагниттік сенсордағы сұйықтық
ағынын электр кернеуіне айналдыруға негізделген, бұл параметр өзгерген
кезде тазарту агентінің нақты шығынын түзетуге мүмкіндік береді.
Ең көп таралған ЭМР-3 шығын өлшегіші, оны жуу сұйықтығында
майлы сұйықтықтар болған жағдайда қолдануға болады, бұл бұрғылау
кезінде мүмкін емес. Шығын өлшегіш 10 МПа дейінгі қысым және +40 с
дейінгі температура кезінде сұйықтық шығынын 0-300 л/мин шегінде
өлшеуге қабілетті.
Бұрғылау кезінде айналмалы жүзі бар RPL-1 шығын өлшегіші де
кеңінен қолданылады, ол ағынды өлшегіштерге жатады. Сұйықтық
ағынының әсерінен сенсордың пышағы сұйықтықтың өтуіне арналған тесікті
ашып, тиісті бұрышқа ауытқиды, бұл сұйықтық ағынының өлшемі ретінде
қызмет етеді. Сұйықтық ағынының қысымына қарсы тұру-индуктивті
түрлендіргіштің өзегі ретінде қызмет ететін пышақтың суспензиясының
серпімділігі. Пышақтың айналуымен индуктивті сенсордың жұмыс аймағы
өзгереді, бұл ток кернеуінің өзгеруі арқылы шығыс сигналының өзгеруіне
әкеледі, ол электр өлшегішке түсіп, л/мин-де бағдарламаланған шкала
бойынша оқулар береді.
Шығын өлшегіштің мүмкіндіктері ЭМР-3 шығын өлшегішімен бірдей
сұйықтық параметрлерінің кең спектрін қамтиды, бірақ сұйықтықтың
қысымы 6,3 МПа параметрімен шектеледі, бірақ сұйықтықтың тығыздығы
0,9-дан 0,9-ға дейін болуы мүмкін 1,3 гр/см3.
Эттес немесе Сг^етеп сияқты станоктарда қолданылатын бұрғылау
сұйықтығының шығынын реттегіш бұрғылау сорғысының айдау желісіне
қосылады (сурет. 5.8). Шығын өлшегіш электронды блоктан және
кіріктірілген пышақ дөңгелегі бар фитингтен тұрады. Пышақ дөңгелегі жуу
сұйықтығының әсерінен айналады, ал пышақ доңғалағының жылдамдығы
сұйықтық ағынына пропорционалды.
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1-корпус; 2-тәл арқан; 3-тартпалы бүйір роликтер; 4-орташа ролик; 5қалқымасы бар мембрана; 6-сұйықтығы бар камера; 7-құбыр желісі; 8жүктеме көрсеткіштері-көрсеткі бар сандық және тәуліктік диаграмма
жазылған
5.7-сурет-ГИВ-6 аспабының сызбасы
Коммутация элементін орнату дисплейдің астында орналасқан үш
қосқыштың көмегімен жүзеге асырылады. Сонымен қатар, орнату сыртқы
реттегіш арқылы жүзеге асырылуы мүмкін
Электр байланысы коннектор арқылы жүреді, ал ағын көрсеткіштері
бұрғылау қондырғысының негізгі қашықтан басқару құралына шығарылады.
Құрылғы үш жұмыс режимінде жұмыс істейді. Қалыпты режимде
жұмыс істеген кезде өлшенген Шығыс пен коммутацияның бағдарламалық
шегі көрсетіледі.
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5.8-сурет - Сгешеп СБ10 бұрғылау агрегатының ТЛЮО сорғысының
айдау желісіне орнатылған шығын өлшегіш
Қалыпты режимнен калибрлеу және модельдеу режимдеріне өтуге
болады. Калибрлеу режимі барлық параметрлерді бағдарламалауға қол
жеткізуді қамтамасыз етеді (тұтыну бірлігі, Оқу режимінде калибрлеу, қуат,
сүзу, гистограмма және т.б.).
Модельдеу режимінде калибрлеу режимінде бағдарламаланатын
конфигурацияны сынау үшін ағынның теориялық мәні енгізіледі.
Моментті өлшеуіштер мен шектегіштер. Ваттметрлер
Момент бұрғылау процесінің маңызды параметрі болып табылады.
Бұрғылау станогының шпинделіндегі (роторындағы) айналу сәтін бақылау ең
қауіпті жоғарғы қимада бұрғылау құралының тиелуін бақылауға; бұрғылау
станогының жетегінің тиелуін және ұңғыманың жай-күйін (шлам, шығып
кету), оқпанның күрт қисаюын, құралдың тозу дәрежесін, мысалы, қашау
шаршаларының сыналануын бағалауға мүмкіндік береді. Айналу моментінің
шекті мәндерін шектеу бұрғылау процесінде бірқатар асқынулар мен
апаттарды болдырмауға мүмкіндік береді.
Момент Мкр бұрғылау машинасының жетек жүйесінде F күшінің иыққа
көбейтіндісі арқылы анықтауға болады г: Мкр = F- г.
Айналдыру моментінің берілісі кинематикасында Мк р радиус г
элементі (білік, беріліс) осы F элементіндегі күшті өлшеу арқылы моментті
өлшеуге және басқаруға болады (сурет. 5.9). Бұл қалай Рис'г 9'Схсма айналу
моментін электр тізбегіне, момент күшіне түрлендіру МкР1 = F Г, мұнда
күш г = Ыsin
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5.9-сурет - Бұрғылау машинасының жетек жүйесіндегі момент
а. осылайша, F Күшін d динамометрімен өлшей отырып, сіз моментті
анықтай аласыз Мкр] және Мкр2.
ДМ датчиктерінде моментті өлшеу үшін момент әсерінен механизм
білігі материалының магниттік сипаттамаларын өзгерту әсері қолданылады.
Асинхронды жетекті және қатаң кинематикалық тізбекті пайдаланған
кезде, крутящий формула бойынша электр қозғалтқыш тұтынатын белсенді
қуаттың мәні бойынша жанама түрде анықталуы мүмкін
N = ЗІ/Ісощ),

(5.7)

мұнда N- белсенді қуат, кВт;
п - қозғалтқыштың айналу жиілігі, мин ,
U - кернеуі, Вт;
I – ток күші, А.
Бұл формулалардан асинхронды қозғалтқыштың орамасынан өтетін
электр тогының параметрлері бойынша белсенді қуатты анықтауға және
моментті есептеуге болады.
Бұрғылау машинасының шпинделіндегі моментті өлшеу үшін электр
қозғалтқышының фазаларының біріне қосылған кернеу мен ток датчиктері
қажет. Машинаның шпинделіндегі айналу сәтін өлшеу және қондырғының
топсасындағы күш ОМ-40 аспабында қолданылады. Станоктың
шпинделіндегі ОМ-40 аспабының айналу сәтін өлшеу диапазоны 0-2, 5 кН м
және 2><3 0-250 кН жабдықтау кезінде таль жүйесінің ілмегіндегі күшті
өлшеу диапазоны; 1X2 0-125 кН жабдықтау кезінде және 0х 1 0-62, 5 кН.
Бұрғылау станоктарын жетек үшін тұрақты токтың электр
қозғалтқыштарын пайдаланған кезде олардың білігіндегі айналу сәті қоздыру
тогы және электр қозғалтқыштың Зәкір тізбегіндегі ток бойынша анықталады
(ДМ аппаратурасының момент датчигі КУРС-613).
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Н-348 өздігінен жазатын ваттметр 50 Гц жиіліктегі үш фазалы
айнымалы ток желілерінде белсенді немесе реактивті қуат таспасында
өлшеу жəне үздіксіз жазу үшін кеңінен қолданылады.
Желіден үш фазалы электр қозғалтқышы тұтынатын N белсенді
қуаты (7.2) формула бойынша анықталады. Қозғалтқыш фазасына қосылған
ваттметр берілген фазаның қуатын өлшейді. Ваттметр шкаласы жетек
қозғалтқышының білігіндегі пайдалы қуаттың қатынасы мен айналу
жиілігіне пропорционал болатын момент бірліктерінде аяқталады (7.1
формуласын қараңыз). Көрсеткіштер қозғалыс жылдамдығы 20, 60,180,
600,1800 және 5400 мм/сағ шегінде берілуі мүмкін диаграммалық таспада
жазылады.
Бұрғылау жылдамдығын өлшегіштер бұрғылау процесінің тиімділігін
бағалау үшін қолданылады. Бұрғылау жылдамдығын өлшегіштер ретінде
ПСП және ПСБ типті аспаптар қолданылады. Бұл құрылғылар бұрғылау
жылдамдығын бұрғылау құралының берілу жылдамдығымен анықтайды, ал
біріншісі бұрғылау құралын лебедкамен қамтамасыз ететін бұрғылау
қондырғыларында, ал екіншісі - ZIF және SKB гидравликалық берілісі бар
машиналарда қолданылады.
Орташа жəне жоғары жылдамдықты құрылғыларда қолданылатын
ditak 9 немесе DITAK 7 автономды қуаты бар заманауи бұрғылау
машиналарының гидроқозғалтқыштарының айналу жиілігінің индикаторы.
Бұл жылдамдық индикаторы магниттік сенсорларда немесе 30 Гц-тен
жоғары жиілікте жұмыс істейтін басқа биполярлық сенсорларда қолдануға
өте ыңғайлы. Блок алдыңғы панельдегі екі пернені қолдана отырып, уақыт
диапазонын, жылдамдық коэффициентін және ондықтар санын таңдау
мүмкіндігімен сипатталады.
Блокқа биіктігі 11,7 мм болатын 5 биттік СКД дисплейі кіреді, ол оң
(ашық фонда қара сандар) немесе теріс (қара фонда қызыл немесе сары /
жасыл сандар) дисплейде жұмыс істейді. Кернеуі 3,0 В индикаторды
қоректендіру 7 жыл бойы үздіксіз жұмыс істеуге мүмкіндік беретін литий
аккумуляторларынан қамтамасыз етіледі.
Артқы жарығы бар модельдер 9-28 в кернеуі бар тұрақты токтың
сыртқы қуат көзінен жұмыс істейді.блок корпусы жеңіл, жоғары берік
пластиктен жасалған, көру әйнегі бар. Дұрыс орнатылған кезде, ауа
өткізбейтін алдыңғы панель ылғалды және шаңды жағдайда жұмыс істеу
үшін техникалық талаптарға жауап береді.
Қазіргі заманғы бұрғылау қондырғылары басқару және басқару
жүйелері бар дизельді қозғалтқышпен жабдықталған мысалы, хабаршы
жүйесі қозғалтқыш жылдамдығы, май қысымы, салқындату температурасы,
үрлеу қысымы, қозғалтқыш жүктемесі, отын шығыны, отын қысымы, отын
температурасы , кіріс ауа температурасы , отын деңгейі, май температурасы,
салқындатқыш деңгейі, батарея кернеуі, дроссельдің бастапқы жағдайы, май
сүзгісінің дифференциалды қысымы, қозғалтқыш майының деңгейі,
қозғалтқыштың қажетті жылдамдығы сияқты қозғалтқыш параметрлерін
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бақылайды, шығатын тоңазытқыштың қысымы мен салқындату
температурасы, оң және сол жақ кіреберістің ластануы, ауа қабылдау
қысымы, салқындатқыштың қысымы, құбырдағы шығатын газдардың
температурасы және т. б.
КУРС (КУРС-411, КУРС-613, КУРС-713) үлгісіндегі бұрғылау
режимінің параметрлерін бақылау аппаратурасы УКБ сериялы бұрғылау
қондырғыларын жинақтауға арналған.
КУРС аппаратурасы тіркеушімен бірге бұрғылау жұмыстарының
өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Бұған бұрғылау режимінің оңтайлы параметрлерін іздеуді, ұңғымадағы
апаттар мен асқынулардың алдын алуды қамтамасыз ететін жабдықтың
жұмыс сапасы есебінен қол жеткізіледі. Бұл жабдық бірнеше жүйелерден
тұрады, олардың әрқайсысы аталған параметрлердің бірін өлшеуге арналған:
- бұрғылау аспабына осьтік жүктемені өлшеу және ілмекке күш салу;
- бұрғылау жылдамдығын өлшеу;
- жуу сұйықтығының қысымы мен шығынын өлшеу;
- бұрғылау бағанының айналу жиілігін өлшеу;
- айналу сәтін өлшеу;
- ескерту дабылы;
- қоректендіру блогы.
КУРС-411 аппаратурасы санамаланған параметрлер қатарын көзбен
шолып бақылауға мүмкіндік береді және жуу сұйықтығы ағынының апаттық
төмендеуі кезінде жарық және дыбыс сигнализациясын қамтамасыз етеді.
КУРС-613 және КУРС-713 аппаратурасы КУРС-411 функцияларын
толығымен орындайды, сонымен қатар шекті рұқсат етілген шамалардың
айналу жиілігі мен айналу моментін визуалды бақылауға мүмкіндік береді.
Жабдықта алты арналы әмбебап румби бұрғылау режимінің тіркеушісі
қосылуы мүмкін.
Ол УБК-7 және У КБ-8 бұрғылау қондырғыларын тиісінше КУРС-613
және КУРС-713 пайдаланған кезде, сондай-ақ ЗИФ-1200мр станоктары бар
бұрғылау қондырғыларын жарақтандыруға арналған.
Аппаратураны бірге қолданған кезде КУРС М РОМБИ аппаратураның
датчиктерінің сигналдарын пайдаланады; басқа нұсқада ромби тіркеушісі
тиісті датчиктер жиынтығымен бірге жеткізіледі.
5.1.4. Бұрғылау
техникасын сақтау

жұмыстарын

жүргізу

кезінде

қауіпсіздік

1. Барлық жұмыстар бекітілген жобаларға қатаң сәйкестікте және
«Геологиялық барлау жұмыстарын жүзеге асыру кезіндегі қауіпсіздіктің
бірыңғай ережелерін» сақтай отырып жүргізілуге тиіс.
2. Бұрғылау қондырғылары (көшкеннен кейін жаңадан салынған немесе
жөндеуге ұшыраған жылжымалы) оларды комиссия қабылдағаннан кейін
ғана пайдалануға берілуі тиіс. Комиссияны геологиялық барлау
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экспедициясының басшылары тағайындайды. Экспедициядан өткеннен кейін
шағын габаритті бұрғылау қондырғысы жұмысты бастауға дайын және оны
"геологиялық барлау жұмыстарын жүзеге асыру кезіндегі қауіпсіздіктің
бірыңғай ережелерінің"жиынтығына сәйкес жүзеге асыра алады деп
сендіретін акт жасалады. Тереңдігі 1200 метрден асатын бұрғылау
қондырғысын
қабылдау
кезінде
Комиссия
құрамына
Мемкенқадағалаукомының өкілдері қатысуы тиіс.
3. Бұрғылау жұмыстарына қатысатын барлық жұмысшылар міндетті
түрде медициналық тексеруден өтуі керек, оның барысында олардың жұмыс
жағдайлары, сондай-ақ олардың қызмет профилі ескерілуі керек. Денсаулық
жағдайы бойынша қызметтік міндеттерін орындай алмайтын адамдарды
жұмысқа жіберуге тыйым салынады.
Бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау
5.10 суретте көрсетілген.

5.10-сурет - Бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік
техникасын сақтау
4.Бұрғылау жабдығымен манипуляцияларға, сондай-ақ бұрғылау
қондырғыларының, сорғылардың, электр станцияларының және өзге де
Бұрғылау жабдықтары мен құралдарының күштік агрегаттарына қызмет
көрсетуге тиісті куәлігі жоқ адамдар жіберілмейді. Бұрғылау жабдығына
қызмет көрсету мен басқаруды оған құқығы жоқ адамдарға беру қауіпсіздік
техникасын өрескел бұзу болып табылады.
5. Жұмысшылар жұмыстарды орындауға тек техника қауіпсіздігін оқыту
аяқталғаннан кейін және тиісті емтихандарды тапсырғаннан кейін ғана
жіберіледі. Жер асты жұмыстарын жүргізетін жұмысшылар міндетті түрде
өзін-өзі құтқарғышты пайдалану курсынан өтуі керек.
Жаңа Еңбек әдістерін немесе технологиялық процестерді енгізу кезінде,
сондай-ақ жаңа тетіктерді, құралдарды және Бұрғылау жабдығының басқа да
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түрлерін енгізу кезінде барлық жұмысшылар қосымша нұсқамадан өтуге
міндетті.
Жұмыстардың сәтті жүргізілуіне және пайдаланылатын бұрғылау
құралына қарамастан, барлық жұмысшыларға қайталама нұсқама жылына екі
рет жүргізілуі тиіс.
Қайталама нұсқамадан өту "қауіпсіздік техникасы бойынша
жұмысшыларға нұсқау беру кітабында" тіркелуі тиіс, ал кітаптың өзі жасақ
бастығында (жұмыс жетекшісінде) немесе қауіпсіздік техникасы бойынша
жұмысшылардың инженерінде сақталуы тиіс.
6.Жұмысшыларды алдын-ала оқытудың ұзақтығын бас инженер
тағайындайды және объектіде орындалатын бұрғылау жұмыстарының
сипатына байланысты болуы мүмкін.
Алдын ала оқыту аяқталғаннан кейін әрбір қызметкер тәжірибелі
жұмысшының
басшылығына
ауысады
және
өндірісте
оқыту
бағдарламасымен бекітілген мерзім ішінде оқушы ретінде жұмыс істейді.
Осы мерзім ішінде студент өзінің біліктілігін арттырып қана қоймай,
сонымен қатар жұмыстың қауіпсіздік ережелерін толық меңгеруі керек.
Осыдан кейін оған өз мамандығы бойынша емтихан тапсырып, қолына
бұрғылау жабдығымен манипуляцияларды жүзеге асыру құқығын
куәландыратын құжат алуға тура келеді.
Емтихан комиссиясының сынағын қабылдайтын құрамын партия
бастығы қалыптастырады.
7. Әрбір жұмысшы өзі оқыған қызмет түрін ғана орындауы керек. Қайта
мамандандырусыз және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан өтпей-ақ
оны басқа салаларға ауыстыруға жол берілмейді.
8. Жұмысты бастамас бұрын, шынжыр табанды базадағы шағын
габаритті бұрғылау қондырғысының машинисі қозғалтқыштың, бұрғылау
сорғысының, сондай-ақ Бұрғылау жабдығының барлық сақтандыру
құрылғыларының жарамдылығын тексеруі тиіс.
9. Тыйым салынады: Бұрғылау жабдығын ақаулықты толық жойғанға
дейін іске қосуға; жұмыс істеп тұрған бұрғылау қондырғысын қараусыз
қалдыруға; жетек белдігін қозғалтқышты тоқтатпай шешуге және киюге;
бұрғылау сорғысын белдік қоршауынсыз іске қосуға; жүкшығырдың жұмысы
кезінде қолмен арқанды алуға; жабдықты жүкшығыр білігіне қолмен көтеру
тұтқасын қалдырып іске қосуға; станоктың фрикциясы қосылған кезде күш
агрегатын іске қосуға; Бұрғылау жабдығын муфтаны, шпиндельді және басқа
да қозғалмалы бөліктерді
10. Ауысымды тапсыратын Машинист жұмыс барысында анықталған
барлық ақаулар туралы қабылдаушы машинистке хабарлауы тиіс. Бұдан
басқа, барлық ақауларды бұрғылау шебері ауысымды тапсыру-қабылдау
журналында белгілеуі тиіс.
11.Жұмысшылар үшін аздаған қауіп анықталған жағдайда бұрғылау
шеберінің көмекшісі немесе шебердің өзі дереу шаралар қолдануға міндетті.
Егер қауіпті жою мүмкін болмаса, Бұрғылау жабдығының жұмысын тоқтату
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қажет, содан кейін персоналды қауіпсіз жерге көшіру және жасақ бастығына,
прорабқа немесе аға шеберге дереу хабарлау қажет.
Жұмыстарды төтенше тоқтату және сынуды жою туралы бұрғылау
шебері ауысымды тапсыру-қабылдау журналында есеп беруі тиіс.
12. Қауіпсіздік техникасы бойынша ескертулер журналының болуы
қатаң міндетті болып табылады. Жұмыс процесінің басшысы (жасақ
бастығы, бұрғылау шебері, прораб) онкүндікте кемінде бір рет жергілікті
жерлерде қауіпсіздік техникасының сақталуын тексеруге, ал тексеру
нәтижелері туралы ескертулер журналында есеп беруге міндетті.
13. Техникалық персоналдың барлық мүшелері арнайы киіммен және
барлық қажетті қорғаныс құралдарымен: каскалармен, диэлектрлік
қолғаптармен, қорғаныс көзілдіріктерімен, қауіпсіздік белдіктерімен,
қолғаптармен жабдықталуы керек. Жұмыс киімі жұмысшы қызметінің
ерекшелігіне қарай таңдалады.
14.Шағын габаритті бұрғылау қондырғысының барлық металл
конструкциялары жерге тұйықталуы тиіс. Жерге тұйықтау үшін
қолданылатын барлық құрылғылар қауіпсіздік техникасының "Электр
техникалық шаруашылығы" бөлімі ұсынған талаптарға сәйкес болуы тиіс.
Іске қосу аппаратурасына тікелей жақын жерде әрдайым қорғаныс құралдары
(диэлектрлік қолғаптар және резеңке кілемшелер) болуы тиіс.
15. Жұмыскерлер үшін ықтимал қауіп көзі болып табылатын
объектілердің (жоғары вольтты электр беру желілері, Мұнай және газ
құбырлары) жанында бұрғылауды жүзеге асыру кезінде қосымша сақтық
шаралары қабылдануға тиіс. Қызметкерлерге қауіп туралы міндетті түрде
ескертілуі тиіс.
16.Кілттерді, балғаларды, кувалдаларды, сүймендерді және басқа да қол
аспаптарын толық жарамды күйде ұстау керек. Тұтқалармен жабдықталған
барлық құралдар оларға мықтап бекітілуі керек. Ақаулы құралмен жұмыс
істеуге қатаң тыйым салынады.
17.Егер жұмыс құралы жер деңгейінен 2 метрден астам биіктікте
қолданылса, онда оны арнайы сөмкелерде алып жүру керек, ал жұмыс
кезінде байлау керек.
18. Егер жұмыстың ерекшелігі қажет болса, кілттердің тұтқаларын
ұзарту керек. Ол оларға жіксіз келтеқұбырларды кигізу арқылы жүзеге
асырылуы мүмкін. Иықтың жалпы ұзындығы 2 м-ден аспауы керек.
19. Егер жұмыс жерден 2 метр биіктікте жүргізілсе, онда жұмыс
орындары міндетті түрде көпірлері бар алаңдармен жабдықталуға, сатылары
мен сүйеніштері болуға тиіс. 3 метрден жоғары биіктікте жұмыстарды жүзеге
асыру кезінде барлық жұмысшылар сақтандыру белдіктерін киюі тиіс. Ауа
райының қолайсыз жағдайларында (нөсер, найзағай, күші 5 баллдан жоғары
екпінді жел, қатты қар) биіктікте жұмыс істеуге тыйым салынады.
20.Биіктікте жұмыс істей отырып, жұмысшыларға құралды бір-біріне
лақтыруға қатаң тыйым салынады. Ауысым аяқталғаннан кейін барлық
көмекші бұрғылау аспабы орнына жиналуы тиіс.
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21. Стационарлық бұрғылау қондырғыларының жұмыс үй-жайлары
міндетті түрде өртке қарсы құрал-саймандармен жабдықталуы тиіс.
22. Барлық жұмыс орындарында қауіп туралы ескертетін тақтайшалар,
сондай-ақ ілеспе нұсқаулықтар мен белгілер ілінуі тиіс.
23. Бұрғылау мұнарасының барлық өндірістік объектілерінде
медициналық дәрі қобдишалары болуы тиіс. Олардың құрамында таңғыш,
йод, мақта жүні және алғашқы медициналық көмек туралы егжей-тегжейлі
нұсқаулар болуы керек.
24.Бөгде адамдар объектіге жіберілуге тиіс емес. Барлық өндірістік үйжайларға (бұрғылау қондырғылары, сорғы станциялары, жылжымалы электр
станциялары) кіру рұқсаттамалар бойынша жүзеге асырылуы тиіс.
25. Мас күйдегі адамдарды жұмысты орындауға жіберуге тыйым
салынады.
26. Өндіріспен байланысты барлық жазатайым оқиғалар регламентке
сәйкес тексерілуге тиіс.
5.1.5. Оңтайлы осьтік жүктемені есептеу
5.1. Кескішке осьтік жүктемені анықтау
Кескішке жобалық осьтік жүктеменің мәні (G) әртүрлі әдістермен
есептеледі, олардың тиімділігі төменде қарастырылады.
5.2. Ұңғыманың түбіндегі тау жыныстарының көлемді бұзылуын
қарастыратын G есептеудің аналитикалық әдісі. Бұл жағдайда G мәні
келесідей [1]
(5.8)
G  Pш  Fк ,
мұнда: Рш - тау жыныстарының ШТАМП бойынша қаттылығы, МПа, (Па);
Fк - кенжармен бір күштік өзара әрекеттесудің аяқталу сәтінде немесе
тістердің тұқыммен қарқынды күштік байланысы (басу) кезінде (жаңа
фрезерлік қару кезінде деформацияланбаған кенжар үшін) қашаудың бірнеше
тістерінің түйісу ауданының проекциясы.
Fк болып табылады алаңы контакт зубцов кезінде күштік өзара ісқимыл, олардың кенжар, әрі жиі Fк деп атайды алаңы "контакт зубцов қашау
отырып, кенжар";
(5.9)
Fк  0,4  R   п  b з  0,4   l i  b з ;
R - қашаудың радиусы, м;
п - ұңғыма кенжарының қашауын қару-жарақпен жабу коэффициенті;
bз - бір тістің кенжармен жанасу аймағының проекциясының ені,
кесектің кенжар жынысына максималды шегіну сәтінде немесе тістің
жыныспен осьтік күштік өзара әрекеттесуі аяқталған кезде (ұңғыманың
деформацияланбаған кенжары кезінде жаңа фрезерленген тістер үшін
bз - бұл оның жоғарғы жағындағы тістің орташа (тәж) ені);
li - қашаудың квадраттары үш (төрт, екі - төрт және екі бұрышты қашаулары
үшін) квадраттарының генератрицасы бойынша қашаудың тістері
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ұзындықтарының орташа қосындысы үш шаршалы кенжармен бір мезгілде
күштік байланыста болады деген болжам.
5.3-кесте - Диаметрі 212,7...349,2 мм М, МС, С, СТ, Т типтерінің үш ұшты
қашаулардың кейбір параметрлерінің өзгеру шектері
Қашау Қашау диометрі,
түрі
мм
М

212,7...250,8
269,9…349,2

МС

212,7...250,8
269,9…349,2
212,7...250,8
269,9…349,2
212,7...250,8
269,9…349,2
212,7...250,8
269,9…349,2

С
СТ
Т

Тәждердегі тістердің қадамы, мм

перифериялық басқа тәждер үшін
үшін
40...60
32...45
50…70
40…50
35…45
43...50
20...30
25...36
20...27
23...30
19...22
20…25

28...35
34…45
19…25
22…30
I8...28
21…28
I5...20
18…23

Тістің ұзындығы
(тәжінің ені),мм
11…14
12…18
9…12
10…13
7...9
10…11
6…9
8…10
8...9
9…11

5.3 Шамасы п анықтамалық әдебиеттен анықтаңыз, мысалы [2] немесе
тікелей нақты кескіште:

п 

  li
,
R

(5.9)

әрі li кейбір кесектер үшін кестеден шамамен анықтауға болады. 5.1.
(Масленников и. К. Бұрғылау құралы Спр. - М.: Жер Қойнауы, 1989. - 430с..)
Ені bз тісті тұқымға 0,5-ке итерген жағдайда, оны кескіште анықтаған
дұрыс...2 мм [3, кесте.17, сурет.2.4], төменгі шегі қатты жыныстарға, ал
жоғарғы жағы жұмсақ немесе қатты серпімді жыныстарға арналған.
5.4. Бірінші тапсырманы орындаудың шамамен тәртібі. Вниибт
әдістемесі бойынша Кт, Ка тарта отырып [1] қашаудың түрін таңдайды. Содан
соң тауып, қажетті параметрлерді есептеу үшін G. Әрі Тш, Кт, Ка таба және
жұмыс [4] тапсырма бойынша оқытушының немесе студенттің қалауы
және мінсіз конструкциясы бойынша таңдалған алдымен тапсырманы
орындау.
5.6 Ескертпе: G шамасы шын мәнінде жынысқа жүктеме, сондықтан
оны ұңғыманы бұрғылаудың нақты жағдайларында іске асыру үшін одан әрі
бағанның ұңғыманың қабырғасына үйкеліс күштерін ескере отырып,
ұңғыманың сағасына аспап бойынша (мысалы, гив бойынша) қолдау қажет
осьтік жүктемені жобалау қажет, содан кейін бұрғылау құралының қандай
элементтері есебінен қашауға жүктеме қамтамасыз етіледі деген мәселені
шешу қажет.
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5.7. Ұңғыманың түбіндегі тау жыныстарының көлемді бұзылуын
жүзеге асыру үшін қашаудың айналу жиілігін (n) жобалау.
5.7.1. Есептеу n = n байланыс уақытын сақтау кезінде (к) (союмен)
қашаудың кейбір параметрлерін ескере отырып және к:

n   4,8...7,2  10 3 

tz
,
R  к

(5.10)

мұнда: tz - шаманы ескере отырып, қашау шарошкасының шеткері тәжі
тістерінің қадамының орташа шамасы bз, м (см);
R – қашау радиусы, м (см);
к - 2…8 мс - төменгі шегі жұмсақ жыныстар үшін, жоғарғы шегі қатты
жыныстар үшін; күшті жыныстар үшін - к  15мс.
5.7.2. Есеп айырысу кезінде n R және tz мәндерін бірінші тапсырма бойынша
алуға болады,а к - сүйене отырып, табл.2.3 және 3.3. [5, кесте.2.4; 4, 174 бет]
Есептік деректер
Қаттылық
категориясы
ШТАМП бойынша
жыныстар

1, 2, 3

4, 5

6, 7

8, 9

10, 11, 12

Т

С

Т

К

ОК

5.7.3. Қашауға осьтік жүктеменің белгілі шамалары кезінде, атап
айтқанда оның динамикалық құрамдас бөлігі (GD), серпімділік модулі (Е)
және динамикалық белсенді учаскенің денесінің көлденең қимасы ауданы
(F), мысалы, кенжарлық қозғалтқыш білігі, қамтамасыз ету үшін қашаудың
айналу жиілігі.
формула бойынша [1]:
c Gд
n 1  340
,
(5.11)
E  F  R   к  sin 
"СИ" жүйесіндегі параметрлердің өлшемдері қайда:
с - қозғалтқыш білігінің материалындағы дыбыс жылдамдығы
, с = 5100 м/с;
 - әдетте кескіштегі сфералық ось арасындағы бұрыш sin = 0,80...0,82;
Е = 2,11011 Па (болат үшін);
к - мс;
Gд - Н.
Бұл тапсырманы орындау кезінде GD мәнін [1] бұрын табылған G
жүктемесінен табуға болады, ал R және K - оның нұсқасы үшін алдыңғы
тапсырмалардан табуға болады. F ауданы әдетте 38-ден 65 см2-ге дейін
өзгереді (төменгі қозғалтқыштар үшін). Бұл параметрді қозғалтқыштың
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төлқұжат мәліметтерін қолдана отырып бөлу керек, өйткені анықтамалық
әдебиеттерде қозғалтқыш біліктерінің дизайны туралы мәліметтер тек 1970
жылдан бері қайта шығарылмаған [6]. Бұл тапсырманы орындау үшін - F
мәнін оқытушының келісімі бойынша қабылдауға болады.
5.7.3. Қашауға осьтік жүктеменің белгілі шамалары кезінде, атап
айтқанда оның динамикалық құрамдас бөлігі (GD), серпімділік модулі (Е)
және динамикалық белсенді учаскенің денесінің көлденең қимасы ауданы
(F), мысалы, кенжарлық қозғалтқыш білігі, қамтамасыз ету үшін қашаудың
айналу жиілігі.
формула бойынша [1]:
c Gд
n 1  340
,
(5.12)
E  F  R   к  sin 

м/с;

"СИ" жүйесіндегі параметрлердің өлшемдері қайда:
с - қозғалтқыш білігінің материалындағы дыбыс жылдамдығы, с = 5100
 - әдетте кескіштегі сфералық ось арасындағы бұрыш sin = 0,80...0,82;
Е = 2,11011 Па (болат үшін);
к - мс;
Gд - Н.

5.7.4. Бұл тапсырманы орындау кезінде GD мәнін [1] бұрын табылған G
жүктемесінен табуға болады, ал R және K - оның нұсқасы үшін алдыңғы
тапсырмалардан табуға болады. F ауданы әдетте 38-ден 65 см2-ге дейін
өзгереді (төменгі қозғалтқыштар үшін). Бұл параметрді қозғалтқыштың
төлқұжат мәліметтерін қолдана отырып бөлу керек, өйткені анықтамалық
әдебиеттерде қозғалтқыш біліктерінің дизайны туралы мәліметтер тек 1970
жылдан бері қайта шығарылмаған [6]. Бұл тапсырманы орындау үшін - F
мәнін оқытушының келісімі бойынша қабылдауға болады.
5.8 Қашауға (яғни Gh және nh) барынша үңгілеуді алу шарттарын ескере
отырып, G және n есептеу.
5.8.1. Бұл тәсіл "д", ТРМ, ТН типті қозғалтқыштарды қолдану алдын-ала
қарастырылған кезде қатты және күшті тау жыныстарын бұрғылау кезінде
тиімді, бұл ұңғыманы төмен жылдамдықпен тереңдетуге мүмкіндік береді,
әсіресе "у туралы мәліметтер болған кезде.
GH есептеу формула бойынша жүзеге асырылады:
t д  bn  n
Gh 
,
(5.13)
2  KG
мұнда: tд - жұмыс уақыты бойынша қашаудың әлеуетті ресурсы, сағ ("3"
типті қашаулар үшін (2.7) формула бойынша 89 - шек, ал жоғарғысы - "Н"
типті қашаулар үшін"):
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t д  89...160   D д ;

(5.14)

Dд – қашаудын диометрі, м
bn - қашау тірегінің беріктігінің төмендеуін ескеретін коэффициент (Топ)
N 1 айналымға мин-мен АРТТЫРУ есебінен; bn = 0,02 чмин/об;
КG - қашауға жүктемені 1 кН-ға арттыру кезінде Топ-тың азаюын
ескеретін коэффициент,
K G  0,045ч / кН .
Қашауға ең жоғары үңгілеуді қамтамасыз ету үшін қашаудың айналу
жиілігін жобалау (берілген G шамасы кезінде) мынадай формулаға сәйкес
жүзеге асырылады:
y  t д  K G  G 
nh 
,
(5.15)
b n  y  1
мұнда: у - тау жыныстары қасиеттерінің әсерін, кенжардың қару - жарақпен
зақымдану санын және К мәнін һд шамасына (үңгілеудің механикалық
жылдамдығы арқылы-Vм) ескереді.
У шамасы: қатты жыныстар үшін төмен айналымды бұрғылау кезінде у = 0,5;
жұмсақ жыныстар үшін-у = 1;
қатты жыныстар үшін жоғары айналымды бұрғылау кезінде у = 0,36, ал
жұмсақ у = 0,7.
Ұңғыманы бұрғылаудың қалыпты жағдайында жуу сұйықтығының шығынын
(бұрғылау сорғыларын беру) жобалау.
Жуу сұйықтығының (Q) шығыны көрсетілген жағдайларда:
(5.16)
Q min  Q  Q тн ,
мұнда: Qтн - технологиялық қажетті шама Q, ұңғыманы тереңдету
процесінің негізгі технологиялық талаптарын қанағаттандыратын (м3/с
немесе л/с)
Qmin - бұл шығын Q ұңғыманы бұрғыланған тау жыныстарынан
тиімді тазартуға мүмкіндік береді және гидромеханиканың ұсыныстары
бойынша анықталады, мысалы [7] немесе кестеден.2.4.
Шамасын Qтн формула бойынша табыңыз [1]:

Q тн 



Pmax  Pгд  Pоч  PR

3   1  a i   b i  l i    2  b j  l j

,

(5.17)

мұнда: Pmax - бұрғылау сорғыларының лақтырғышындағы ең жоғарғы
қысым, МПа, ол оның тиімді, шамалары туралы кәсіпшілік ақпаратты өңдеу
негізінде анықталуы мүмкін немесе [8] формуласы бойынша, кенжарлық
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қозғалтқыштың білігіне қажетті осьтік гидравликалық жүктемені (gg) ұстап
тұруды ескеретін мынадай формула бойынша анықталуы мүмкін:
Pmax 

1
 G max  G вр  Tп  0,5  Pт  Pоч ,
Fp





мұнда:Gmax - кескішке максималды осьтік жүктеме, Н;
Gвр - турбобурдың (кенжарлық қозғалтқыштың)
элементтерінің салмағы, Н;
Тп - қозғалтқыштың осьтік тірегіне осьтік жүктеме, Н:
2
Fp  0,785  d ср
;

(5.18)

айналатын

(5.19)

dср - турбиналардың орташа диаметрі, м [1, 6];
Рт - турбобурдағы қысымның төмендеуі, МПа;
Роч - кенжарды бұрғыланған жыныстардан тазарту үшін қажетті қысым
[8], Па, (формулада (2.9) МПа-да)
Ргд - қашаудың жуу түйініндегі қысымның ауытқуы, МПа;
РR - гидроимпульсті қысым, МПа, РR2 МПа; [8];
1, 2 - бұрғылау құралының ішіндегі және баған сыртындағы
кеңістіктегі жуу сұйықтығының тығыздығы, кг/м3 (или Нс2/м4);
ai - ұңғыманың тереңдігіне(L) немесе бұрғылау бағанасы секцияларының
ұзындығына тәуелді емес гидрооқшаулардың коэффициенті. М-4;
bi, bj - байланысты гидрооқшаулау коэффициенттері L, м-5,
li, lj - Құбыр қабырғаларының қалыңдығы мен диаметрі әртүрлі
бұрғылау бағанасы секцияларының ұзындығы, м;
2.5.2. Перепад Ргд технологиялық тұрғыдан қажет деп анықтауға болады
(Рдт). Бұл ретте Ргд біз белсенді "жүктеме реттегіші" деп санаймыз Gг.
Шамасын Рдт өрнекке сәйкес табамыз:
1
Р дт 
 G ср  G вр  Tп   Pт  PR  .
(5.20)
Fp
Тапсырманы орындау тәртібі 5.2
5.1, 5.2-тапсырмадан G шамасын аламыз (өйткені 5.1, 5.2-тапсырмадағы
Рш бір мәнде берілген, содан кейін Рмах және Рдт есептеу үшін шартты
түрде Gmax = Gcp = G) аламыз.
Gвр = (0,40...(Мұнда b - Архимед Күшін, a GT - турбобурдың салмағын
ескереді) [9, 14, 15].
Тп (2.10) және (2.11) формулалар бойынша есептеулерге қабылданады,
әрі жұмсақ жыныстар үшін Тп = + (10...30) кН, орташалар үшін Тп = 0, қатты
жыныстар үшін
Тп = - (10...30) кН.
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Есептейміз:Fр (dср взять из табл. 1.2 Жұмыс [8] кестеден.1.3 [10]) Роч
ретінде Роч = Nоч/Qmin (nоч - ұнғыды бұрғыланған тау жыныстарынан
тазартуға арналған қуат, (1.20) [8] формуласы бойынша есептеледі, ал Qmin
кестеден алынады.2.4 mu деректері), ал күшті тұқымдар үшін Сіз Роч = 0
жасай аласыз және PR = 2 МПа аламыз. Роч есептеу кезінде жыныстың
тығыздығын (ст р) жұмыстардың деректеріне сәйкес [4, 5] немесе орташа
(берілген тапсырма үшін) ретінде п = 2500 кг/м3 деп қабылдау керек. Мұнда
бұрғылаудың механикалық жылдамдығын шартты түрде қабылдауға болады:
40 м/сағ (жұмсақ жыныстар), 30 м/сағ (орташа жыныстар) және 20 м / сағ
(қатты жыныстар).
Кестеге сәйкес Qmin, 1-ші, 2-ші және бұрғылау бағанын (құбырларды)
қабылдаймыз.2.4.ai, bi, bj (1 [1] қосымшадан) немесе [1] формулалары
бойынша анықтаймыз, әрі осы есептеу үшін ai үшін 1 [I] қосымшаның екінші
жолынан алынсын.
Осы тапсырмада болады бұрғылау бағанасы взять одноразмерной, ал
ысыраптарға да СБҚ елемеуге.
Турбобурды таңдау (GZD).
GZD диаметрі dd сәйкес таңдалады.
N желінің жиілігі (2.3-тапсырмадан) таңдалған турбобур білігінің
оңтайлы айналу жиілігіне теңестіріледі.
Ұңғыманы тереңдету процесінде турбобур (қашаумен) жұмысы кезінде
кедергі сәтін есептейді:
М с  М дп  М о  М п ,
(5.21)
М дп  М у  G c ;
мұнда: Му - ұңғыманы тереңдетуге қашау жұмысы кезіндегі үлес сәті,нм/кН;
Gc - кескішке осьтік жүктеменің статикалық компоненті, кН:
G c  0,75...0,85  G ;

Мо - қашаудың ұңғыма қабырғасына үйкелуіне жұмсалатын сәт, Нм;
Мп - турбобурдың осьтік тірегіндегі кедергіге жұмсалатын айналу сәті:
(5.22)
М п  Т п   п  rп ;
Тп - осьтік тірекке осьтік жүктеме (.бесінші) турбобура, оны 2.5
тармағында ұсынылған ретінде қабылдауға болады;
п - турбобурдың осьтік тірегіндегі кедергі коэффициенті, п = 0,08…0,3
осы тапсырмада болады п = 0,1;
rп - осьтік тіректің өкшесіндегі үйкелістің орташа радиусы, м:

2 rн3  rв3
rп   2
;
3 rн  rв2
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(5.23)

rн, rв - тірек өкшесінің сыртқы және ішкі радиусы, м;
диаметрі турбобурлар үшін (dт):
rн = 92 мм
rв = 70 мм
240 MM
195 мм
rн = 75 мм
rв = 62 мм
rв = 56 мм.
172 мм
rн = 66 мм
Mo және Mu шамаларын жұмыстан алуға болады [5, 185 бет], жұмыста
бөлек [11] немесе:
М 0  550  D д ;
Dд - қашаудың диаметрі, м;

М у  0,55...0,72  R   гп  10 3 ;
R – қашаудың радиусы, м;
гп - қашаудың жыныс туралы қару-жарағының үйкеліс (кедергі)
коэффициенті;
гп = 0,1...0,4 - тиісінше, күшті және жұмсақ тұқымдар үшін.
Мс-ны турбобур білігіндегі оңтайлы айналу моментіне (Моп) және N
қозғалтқыш білігінің оңтайлы айналу жиілігіне (поп) теңестіре отырып,
анықтамалық деректер бойынша [8, 9, 10, 11] жуылатын сұйықтықтың ең аз
шығыны (анықтамалық) немесе технологиялық қажет (Qтн) шығыны кезінде
ең жақсы турбобурды табады.
Айта кету керек, тапсырмаларды орындаумен ауыстыруға болады;
турбобурдағы қысымның алдын-ала таңдалған айырмашылығымен Qtn
анықтаңыз (яғни, турбобур алдын-ала таңдалған). Немесе 2.6тапсырмадағыдай,
турбобурлардың
жұмысы
туралы
анықтамалық
мәліметтерде ұсынылған ең аз Мүмкін Q турбобур таңдалады. Турбобурды
таңдау әдісі GZD басқа түрлерін таңдауда қолданылады.
Тапсырманы орындау тәртібі.
Олар mu, Gc, MDP, Mo есептейді, p, TP қабылдайды, GP, MP, Mc
табады.
Мс = Моп және N сет = поп теңестіріліп, турбобурдың ең жақсы моделін
таңдаңыз.
Егер Qtn алдын-ала есептелмесе, онда qtn мәні белгілі болған кезде
анықтамалық мәндерден ең аз Q моделін алыңыз (Qmin шатастырмаңыз),
содан кейін qtn үшін турбобур таңдалады. Екі жағдайда да 1-ші тығыздық
кезінде қайта есептеу формулаларын қолдану мүмкін (немесе қажет).
Мысалы.
Есептелді: Мс = 1700 Н Сан м, n Сан = 420об / мин (7 айн/с), Qтн = 32
л/с, (0,032 м3/с). Сондай-ақ берілген: 1 = 1200 кг/м3 және dт = 195 мм.
Из табл.1.2 [8] жоғарыда келтірілген параметрлерге сәйкес сәйкес
келетінін көруге болады (бірақ олай емес !) Турбобур ЗТСШ1-195 кезінде Q
= 30 л/с.
Біз сол mu [8, PPR-де келтірілген қайта есептеу формулаларын
қолданамыз.] біздің Q = 32 л/с кезінде біз табамыз:
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М оп.1 

1480  0,32 2  1100
0,03 2  1000

 1850Н  м ;

0,032  6,6
7 1с
0,03
Qтн = 32 л/с кезінде ЗТСШ1-195 турбобуры өте сәтті келді, бірақ сіз біздің
npm, ms және Qtn-мен 3ТСШ1М2-195 екі бөлімін ала аласыз [кесте.1.38,].
Егер турбобурлардың ешқайсысы қабылданбаса, онда сіз "D", TPM және т. б.
қозғалтқыштарын таңдай аласыз.
n оп.1 

5.2. Нақты жағдайларға арналған жуу сұйықтарының түрі мен
қасиеттері
5.2.1. Жуу сұйықтықтарының параметрлері
Ұңғымада айналмалы бұрғылау кезінде сұйықтық ағыны үнемі
айналып тұрады, ол бұрын бұзылған өнімдерді (шламдарды) жою құралы
ретінде қарастырылған. Қазіргі уақытта ол бүкіл бұрғылау процесінің
тиімділігін қамтамасыз ететін негізгі факторлардың бірі ретінде
қабылданады.
Бұрғылау кезінде ұңғымада айналатын сұйықтық әдетте бұрғылау
ерітіндісі немесе жуу сұйықтығы деп аталады (Drilling mud, drilling fluid).
Бұрғылау ерітіндісі шламды алып тастаудан басқа, бұрғылау процесін
тиімді, үнемді және қауіпсіз орындауға және аяқтауға бағытталған басқа да
бірдей маңызды функцияларды орындауы керек. Осы себепті бұрғылау
ерітінділерінің құрамы және оның қасиеттерін бағалау ғылыми-практикалық
зерттеулер мен талдаудың үлкен көлеміне айналды.
1.Тығыздық (кг/м3) - гидростатикалық қысым жасау керек.
2. Шартты тұтқырлық (УВ, сек) – Тұтқырометр – бұрғылау ерітіндісінің
үлкен сыйымдылықтан (700 мл) кішіге (500 мл) шығу уақытын өлшейді.
3. Сүзу (см3/30мин, Ф) – ВМ-6 сүзуді өлшейді.
4. Балшық қабығының қалыңдығы (мм).
5. Статикалық ығысу кернеуі (SNS, dpa*c) – жуу сұйықтығының
құрылымы болуы керек. Ол үшін оған CMC қосылады.
ҰШЖ-2
Тиксотропия көрсеткіші-ерітіндінің гель күйінен тұзға және керісінше
өту мүмкіндігі.
ҰШЖ-1 және ҰШЖ – 10-олардың қатынасы ығысудың статистикалық
бағыты болып табылады.
6. Құмның мөлшері (%) құралдар құлап кетпеуі үшін 4% - дан аспауы
керек.
7. Жіктелуі. Жуу сұйықтығының құрамында дисперсиясы бойынша 2
немесе бірнеше компоненттер бар:
- гомогенді-біртекті құрылым (су, тұздардың сулы ерітінділері,
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полимерлі ерітінділер)
- гетерогенді-қатты дисперсті фазамен және сулы дисперсті ортамен
(сазды, Борлы, әкті); сұйық фазамен (эмульсия); сұйық дисперсті фазамен
және көмірсутекті ортамен (әкті битумды ерітінді); газды дисперсті фазамен
және сулы дисперсті ортамен (агригирленген Сұйықтықтар мен көбіктер)
Қызметтері:
1. Жуу сұйықтығы энергияны төменгі қозғалтқышқа өткізеді.
2. Тау жынысын бұзатын құралды салқындатады және тазартады.
3. Тау жыныстарының жойылуын жеңілдетеді.
4. Циркуляцияны тоқтатқан кезде бұрғыланған жыныстарды уақытша
ұстау.
5. Ұңғыма қабырғаларын уақытша нығайту.
Айналмалы бұрғылау кезінде шаюдың екі түрі қолданылады: түзу және
кері. Тікелей жуу кезінде жуу сұйықтығы бұрғылау құбырлары арқылы тау
жынысын бұзатын құралға жіберіледі және бұрғылау құбырлары мен
ұңғыманың қабырғалары арасындағы сақина саңылауы бетіне көтеріледі.
Кері жуу кезінде жуу сұйықтығы ұңғымаға ұңғыма оқпаны бойымен
герметикалық жабылған сағадан түседі және бұрғылау құбырлары арқылы
бетіне көтеріледі.Ұңғыманы жуу (Тікелей, кері немесе аралас). Ауыздағы
және құбыр сыртындағы кеңістіктегі ысырмалар ашық болғанда орындалады.
Ұңғыманы толтыратын сұйықтық пен жуу сұйықтығы бетіндегі контейнерге
түседі.
Қазіргі уақытта бұрғылаудың негізгі әдісі механикалық айналмалы
бұрғылау болып табылады. Оның мәні мынада: тау жынысын бұзатын құрал
(бит) бұрғылау құбырларының бағанасы арқылы бетіне орнатылған
қозғалтқыштың көмегімен (айналмалы бұрғылау) немесе тікелей кескіштің
үстіне орнатылған бұрғылау қозғалтқышының көмегімен (турбобур немесе
электробур) айналады.
5.2.2.
шарттары

Бұрғылау жуу сұйықтықтарын қолдану арқылы бұрғылау

Бұрғылау процесінде ұңғымалардың қабырғаларын құрайтын тау
жыныстарының тепе-теңдігі бұзылады. Қабырғалардың тұрақтылығы тау
жыныстарының бастапқы беріктік сипаттамаларына, әртүрлі факторлардың
әсерінен уақыт өте келе өзгеруіне байланысты. Мұнда жуу процесі мен
жуғыш зат үлкен рөл атқарады.
Жуудың негізгі міндеті-Ұңғымаларды бұрғылаудың тиімді процесін
қамтамасыз ету, ол ұңғымалар қабырғаларының тұрақтылығын да, өзегін де
сақтауды қамтиды.
Тау жыныстарының тұтастығы бұзылған жағдайда тау қысымы үлкен
рөл атқарады. Ұңғыманың магистральдық бөлігінде ол тік және көлденең
бағытта көрінеді. Бүйірлік қысым тік қысымның салдары болып табылады
және тау жыныстарының пайда болуына, магистральдың тарылуына және
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құлаудың пайда болуына ықпал ететін жанама кернеулерді тудырады.
Тангенс кернеулерінің мөлшері тек тау қысымына ғана емес, сонымен қатар
жуу сұйықтығының қысымына да байланысты.
Бұрғылау кезінде тау қысымы әрқашан ұңғымадағы жуу
сұйықтығының гидростатикалық бағанынан асып түседі және егер тау
жыныстарының беріктігі жеткіліксіз болса немесе жуу сұйықтығының
әсерінен айтарлықтай әлсіреген болса, ұңғыма қабырғаларының бұзылуына
ықпал етеді. Тау жынысының деформациясы ұңғыманың қабырғаларына
жақын орналасқан, онда бүйірлік қысым гидростатикалық және тау
жынысының адгезиялық күштерімен теңестірілмейді. Жыныстағы адгезия
күштерінің өзгеру сипаты тау жынысының геологиялық-минералогиялық
ерекшеліктеріне және оның жуу сұйықтығымен, негізінен физика - химиялық
әрекеттесуіне байланысты.
Сұйықтықтың жынысқа физикалық-химиялық әсері үш негізгі формада
көрінеді:
1) гидратация, диссоциация, ион алмасу және химиялық түрлену
процестеріне негізделген белсенді әсер ету;
2) адсорбциялық әсер;
3) осмотикалық әсер ету.
Жуу сұйықтығының тау жыныстарының беріктігіне негізгі теріс әсері
фильтраттың әсерінен тау жыныстарының құрылымындағы физикахимиялық өзгерістерге дейін азаяды. Фильтраттың әрекеті жыныстың сазды
компонентінің дисперсиясымен, ісінумен, капиллярлық және динамикалық
сынумен бірге жүреді. Жуу сұйықтығының ұңғыманың қабырғаларымен
байланыста химиялық еруі, сілтіленуі, жыныстың Гидромеханикалық
бұзылуы орын алады. Процесс бұрғылау бағанының ұңғымалардың
қабырғаларына механикалық әсерімен күшейтіледі.
Жуумен бұрғылау кезінде тау жыныстарының бөлшектері арасындағы
байланыстардың әлсіреу сипаты мен жылдамдығы көбінесе тау
жыныстарының табиғи бұзылыстарының болуына байланысты (кеуектілік,
сыну). Бір жағынан, олар өздері жыныстың механикалық беріктігін
төмендетудің көзі болып табылады және оның сулануына ықпал етеді.
Бұзылған жерлерде фильтрат қозғалады және капиллярлық күштер пайда
болады. Екінші жағынан, бұзылулардың болуы тау жынысының
тұрақтылығын арттыруға ықпал ететін жуу агентінің қатты фазалық
бөлшектерінен сүзгі қыртысының пайда болуының шарты болып табылады.
Тау жыныстарының тұрақтылығының маңызды факторы-оның табиғи
ылғалдылығы. Тау жыныстары аздап ылғалданса да, олардың тұрақты пайда
болу тереңдігі күрт төмендейді. Судың толық қанығуымен, мысалы, тығыз
саздар мен сазды тақтатастардың беріктігі 2 – 10 есе азаяды. Тау жынысын
қанықтыратын сұйықтықтардың физика - химиялық құрамы ұңғымалар
қабырғаларының тұрақтылығы үшін үлкен маңызға ие.
Қойнауқаттық сұйықтық қойнауқатты ашу кезінде күшейетін
таужыныстарға химиялық әсер етеді, ол сондай-ақ диффузия мен осмостың
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алғышарты болып табылады. Егер ұңғымада жуу сұйықтығы резервуардағы
суға қарағанда минералданған болса, онда осмос процесі тау жыныстарының
тұтастығына әсер етпейді, өйткені Орта жаңарып, тау жыныстарындағы
сұйықтық мөлшері көбеймейді.
Ұңғымалардың қабырғаларын бұзу процесінде тау жыныстарының
бөліну жылдамдығы жуу сұйықтығының бағанының қысымына, сондай-ақ
айналым процесінде сұйықтықтың Гидромеханикалық әсеріне байланысты.
Алайда, ағынды сұйықтық бағанының қысымының құлайтын жыныстарға
айтарлықтай оң әсері фильтраттың қабатқа өте шектеулі түсуімен немесе
оның жынысқа физикалық және химиялық беріктендіру әсерімен ғана
болады. Пластикалық (сойылатын) жыныстарда жуу сұйықтығының қысымға
қарсы өсуі, негізінен, жуу сұйықтығының ұңғымалардың қабырғаларын
құрайтын жыныстармен физика - химиялық әрекеттесуіне байланысты,
баррельдің тарылуын едәуір қиындатады.
Жуу сұйықтығының тау жыныстарымен өзара әрекеттесуі нәтижесінде
ұңғымалар қабырғалары тұтастығының бұзылуының мынадай түрлері
бөлінеді: опырылу (шөгу); ісіну; пластикалық ағым (сығылу); химиялық еру;
шайылу.
Тау жыныстарының тұрақтылығы көбінесе геологиялық бөлімде
өткізгіш тау жыныстары болған кезде бұрғылау процесінде жуу
сұйықтығының үздіксіз айналымын қамтамасыз етумен байланысты.
Көбінесе барлау колонкаларын бұрғылау тәжірибесінде мұндай өткізгіш
аймақтар Сулы қабаттармен ұсынылған. Резервуардағы қысымға және
қолданылатын жуу агентіне байланысты жуу сұйықтығының сіңуі, судың
пайда болуы және тұрақсыз айналым болуы мүмкін. Жуу сұйықтығының
сіңуі қымбаттайды, кейде ұңғыманы бұрғылауға мүмкіндік бермейді. Су
көрінісі айналым кезінде жуу сұйықтығының сапасын нашарлатады,
қосымша экологиялық ластануға әкеледі. Тұрақсыз айналым бұрғылау
технологиясын, сұйықтықтың сапасын сақтауды, оны реттеуді қиындатады.
Жұтулар ішінара және толық болып бөлінеді. Өткізгіш аймақтар
бұрғылау процесінде аймақтың өткізгіштігін сипаттайтын коэффициент
бойынша жіктеледі. Тұрақсыз, жіңішке немесе кеуекті жыныстардан тұратын
өткізгіш аймақтар Ұңғымаларды бұрғылау кезінде жуу сұйықтығының қатты
фазасының бөлшектерімен оқшауланады. Мұнда жуу агентінің жоғалуы
қыртыстың пайда болу процесінде сүзілген көлемге дейін азаяды.
Алайда, егер ұңғыманы бұрғылау сұйық немесе газ тәрізді минералда
жүргізілсе, онда резервуардың өткізгіштігін сақтау міндеті қойылады және
жуу агентінің рөлі күрделене түседі.
Жуу сұйықтығы бағанасы мен қойнауқаттық (кеуектік) қысым
қатынасы ұңғымадағы дифференциалды қысым шамасын анықтайды, ол
ұңғыманың қабырғаларын сақтауда ғана емес, сонымен қатар бұрғылау
құралының кенжары мен шұңқырларындағы жыныстың бұзылу процесінде
де маңызды рөл атқарады
Ұңғымаларды бұрғылау кезінде жуу сұйықтығы жабық гидравликалық
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тізбек бойымен айналуы керек. Гидравликалық тізбектің түріне байланысты
барлық қолданыстағы жуу жүйелері екі топқа бөлінеді:
-ерітіндінің бетіне шығатын шаю жүйелері;
-ұңғыма ішіндегі циркуляциясы бар жуу жүйелері.
Бұрғылау құралына қатысты жуу сұйықтығының қозғалыс бағытына
байланысты оның бетіне шығуымен шаю күрішке келтірілгендердің бірі
бойынша жүзеге асырылады. 6.1. схемалар.
Орындау технологиясы бойынша жуудың құрамдастырылған жүйесі
кезеңдік (жүйелі) және біріктірілген (қосарлас) болып бөлінеді. Екі нұсқа да
тікелей және кері схема бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
Мерзімді жууды қолданған кезде, ерітінді ағынының бағыты тікелей
жуудан кері және керісінше өзгереді. Ұңғыманың түбіне жеткізілетін
ерітіндінің қозғалыс бағыты Сорғы мен ұңғыманың аузын тиісті байлау
арқылы бетінде өзгереді.
5.2.3. Жуу тəсілдері
Ұңғымаларды бұрғылау кезінде жуу сұйықтығы жабық гидравликалық
тізбек бойымен айналуы керек. Гидравликалық тізбектің түріне байланысты
барлық қолданыстағы жуу жүйелері екі топқа бөлінеді:
1) ерітіндінің бетіне шығатын шаю жүйелері;
2) ұңғыма ішіндегі айналымы бар жуу жүйелері.Бұрғылау құралына қатысты
жуу сұйықтығының қозғалыс бағытына байланысты оның бетіне шығуымен
шаю күрішке келтірілгендердің бірі бойынша жүзеге асырылады (5.11 кесте)
.
а

б

в

г

а – тікелей жуу, б – кері жуу, в-Қос колонкалы құбыр арқылы кері жуу (Керн
гидрокөлігімен, г-аралас жуу)
5.11-сурет - Бұрғылау ерітіндісінің бетіне шығуымен жуу схемасы:
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Орындау технологиясы бойынша жуудың құрамдастырылған жүйесі
кезеңдік (жүйелі) және біріктірілген (қосарлас) болып бөлінеді. Екі нұсқа да
тікелей және кері схема бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Мерзімді жууды
қолданған кезде, ерітінді ағынының бағыты тікелей жуудан кері және
керісінше өзгереді. Ұңғыманың түбіне жеткізілетін ерітіндінің қозғалыс
бағыты Сорғы мен ұңғыманың аузын тиісті байлау арқылы бетінде өзгереді.
5.2.4. Бұрғылау ерітіндісінің қызметтері
Ұңғыма өнімдерін жою. Барлық бұрғыланған жыныстар шламның
қайта ұсақталуын және жыныстарды бұзатын құралдар мен бұрғылау
құбырларының қосымша тозуын болдырмау үшін кенжардан және оқпаннан
тиімді шығарылуы тиіс. Кенжарды тазарту сапасы төменгі шұңқыр
аймағындағы сұйықтықтың турбулизация деңгейіне байланысты. Ол
неғұрлым жоғары болса, ұңғыманың кенжары бұрғыланған жыныстардан
соғұрлым жақсы және тез тазартылады. Ұңғыманың төменгі шұңқыр
аймағындағы сұйықтық ағымының сипатына бұрғылау снарядының айналу
жиілігі, сондай-ақ тау жынысын бұзатын құралдағы жуу терезелерінің
дизайны мен орналасуы айтарлықтай әсер етеді.
Бұрғылау ерітіндісінің ұңғымадан тұнбаны тұндырғышқа шығару
қабілеті ішінара ерітіндінің сипаттамаларына және ішінара бұрғылау құбыры
мен ұңғыма қабырғасы арасындағы айналмалы кеңістіктегі айналым
жылдамдығына байланысты. Бұрғылау сорғысының қуаты шламды тиімді
жою үшін бұрғылау ерітіндісінің қажетті көтерілу жылдамдығын қамтамасыз
ету үшін жеткіліксіз болған кезде, ерітіндінің тұтқырлығын, әсіресе кірістілік
шегін арттыруға болады. Алайда, бұл ерітіндіні тазарту жағдайларының
нашарлауына және ұңғыманың айналым жүйесіндегі гидравликалық
кедергілердің өсуіне әкеледі. Тау жынысын бұзатын құралдар мен бұрғылау
құбырларын салқындату
Бұрғылау процесінде тау жыныстарын бұзатын құрал кенжарда
орындалатын механикалық жұмыстарға байланысты қызады. Конвекциялық
алмасу нәтижесінде тау жынысын бұзатын құралды жуатын бұрғылау
ерітіндісі жылуды кетіреді. Салқындатудың тиімділігі бұрғылау ерітіндісінің
ағынына, оның жылу физикалық қасиеттеріне және бастапқы температураға,
сондай-ақ тау жынысын бұзатын құралдың мөлшері мен дизайн
ерекшеліктеріне байланысты.
Бұрғылау ерітіндісі ұңғыманың қабырғасына үйкеліс салдарынан
қызатын бұрғылау құбырларын салқындатады.
Бұрғылау ерітінділері салыстырмалы
түрде
жоғары жылу
сыйымдылығына ие, сондықтан салқындату функциясы олардың аз
шығындарымен де жүзеге асырылады.
Бұрғыланған жыныстың бөлшектерін қалқыма күйінде ұстау
бұрғыланған жыныстың және ауырлатқыштың бөлшектерін ұңғымадағы жуу
сұйықтығында қалқыма күйінде ұстап тұру айналымды тоқтатқан кезде
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бұрғылау құралының қармауын болдырмау үшін қажет. Бұл функцияны
орындау үшін бұрғылау ерітіндісі тиксотропты қасиетке ие болуы керек,
яғни белгілі бір қарсылыққа ие құрылымды қалыптастыру үшін күлден
гельге қозғалыс болмаған кезде айналу мүмкіндігі болуы керек.
Құрылымның тұрақтылығы статикалық ығысу кернеуінің шамасымен
бағаланады
Кенжардағы тау жыныстарының бұзылу процесін жеңілдету
Бұрғылау ерітіндісінің кенжарға белсенді әсері негізінен бұрғылау
снарядының шығысындағы ағынның кинетикалық энергиясына байланысты.
Гидродинамикалық әсердің әсері көлденең қиманы және сұйықтық
ұңғыманың түбіне өтетін арналардың орналасуын таңдау арқылы
күшейтіледі. Жуу сұйықтығының бұл функциясы борпылдақ кешен
жыныстарында тиімді. Сонымен қатар, кенжардағы тау жыныстарының
бұзылу процесін жеңілдету олардың қаттылығын төмендету арқылы жүзеге
асырылуы мүмкін. Тау жыныстарының қаттылығын төмендету процесінің
мәні келесідей, тау жыныстары беріктігі бойынша біркелкі емес, Кристалл
торында әлсіз жерлерге ие, сонымен қатар кристалдар арқылы өтетін және
олардың шекараларында орналасқан микрокректер. Сұйықтық сыртқы орта
ретінде тау жыныстарының механикалық бұзылу процесіне белсенді
қатысады, Деформацияланатын дененің тереңдігіне - сыну аймағына енеді,
бұл бұзылған қабаттар болып табылады.
Сұйықтықтың белсенділігін оған арнайы заттардың кішкене
қоспаларымен едәуір арттыруға болады, олар қаттылықты төмендету деп
аталады. Бұл заттардың тау жыныстарының бұзылу процесіне әсері
дисперсиялық ортаның механикалық бұзылу процесінде дамып келе жатқан
Жаңа Тау жыныстарының физика-химиялық әрекеттесуін күшейтуге
негізделген. Бұрғылау ерітіндісінің дисперсиялық ортасы сыну аймағына
еніп, микрокректерге бөлініп, тау жыныстарының беттерінде адсорбциялық
қабықшалар (тұзды қабаттар) түзеді. Бұл пленкалар жалаңаш тау
жыныстарының бетіне жақын орналасқан жерлерде сынық әсерін тудырады,
нәтижесінде олардың жойылуына жақсы жағдайлар жасалады. Ылғал
сұйықтықтың дене бетімен байланысы неғұрлым күшті болса, адсорбциялықсольватты топтардың сынау әрекеті соғұрлым күшті болады.
Бақылаулар көрсеткендей, бұрғылау ерітіндісіне қаттылықты
төмендететін бұрғылау кезінде тау жыныстарының жойылу алдындағы
аймақтары анағұрлым дамыған, ұрық саңылаулары едәуір тереңірек таралады
және олардың мөлшері белсенді емес, адсорбцияланбайтын сұйықтықтардың
әсерімен салыстырғанда артады.
Микрокректердің жалаңаш беттеріне адсорбцияланған беттік белсенді
заттар дененің бос беттік энергиясын азайтуға көмектеседі, бұл бұзылу үшін
қажетті жұмыстың мөлшерін азайтады және тау жынысының бұрғылануын
жеңілдетеді. Қаттылықты төмендететін заттардың тиімділігі механикалық
бұзылу жағдайларына (ең алдымен күш әсерінің жиілігіне), Реактивтердің
химиялық сипатына, олардың бұрғылау ерітіндісіндегі концентрациясына
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және тау жыныстарының физика-химиялық қасиеттеріне байланысты. Қатты
беттерде Органикалық заттардың (электролиттер емес) беттік белсенді
молекулалары да, электролит иондары да қаттылықты төмендететін зат
ретінде адсорбциялануы мүмкін.
Кальцийленген сода, каустикалық сода, тез және сөндірілген әк және
түрлі сабындар жыныстардың қаттылығын негізгі төмендетуші ретінде
қолданылады. Тау жыныстарының қаттылығын төмендету дөңгелек
айналымдағы бұрғылау шламын одан әрі тарату процесіне көмектеседі. Бұл,
әсіресе, кенжарды табиғи жуу ерітінділерімен шаю кезінде өте маңызды,
олардың дисперсті фазасы кескіштің кенжарға механикалық әсерінен
дисперсті қатты жыныстардың бөлшектерінен пайда болады. Табиғи
карбонатты ерітінділерді тұрақтандыру үшін қолданылатын беттік-белсенді
заттар шламның едәуір үлкен бөлшектерінің жарықшақтарына енеді, олар
бит тістерінің соққыларымен кенжардан бөлініп шығады. Жаңадан пайда
болған беттерде адсорбцияланып, сыну әсерін қамтамасыз етеді және беткі
кернеуді төмендетеді, бұл заттар ерітіндінің дисперсті фазасы ретінде жүйеде
қалған коллоидтық бөлшектердің шламын одан әрі таратуға ықпал етеді.
Ұңғыма қабырғаларының тұрақтылығын сақтау қалыпты бұрғылау
процесінің міндетті шарты болып табылады. Қабырғалардың құлау себебі тау қысымының әсері. Бұрғылау кезінде борпылдақ кешеннің тау
жыныстарын суландыру ұңғыма қабырғаларының беріктігін, демек, олардың
тұрақтылығын күрт төмендетеді. Ылғалдану аймағы неғұрлым кең таралса,
қабырғаларды бұзу процесі соғұрлым қарқынды болады. Бұл процесс жуу
сұйықтығының эрозиялық әсеріне, ондағы тау жыныстарының бұзылуына
ықпал ететін заттардың болуына байланысты күшейеді.
Тау
жыныстарының
қасиеттерінің
жағымсыз
өзгеруі
жуу
сұйықтығының құрамын таңдау арқылы жойылады. Атап айтқанда, оған
бекіту қасиеттерін беретін компоненттер енгізіледі. Сонымен қатар, жуу
сұйықтықтарының қатарында қатты фаза бар, ол тері тесігі мен жұқа
жарықтардағы фильтрация кезінде сұйық фаза үшін аз өткізгіш қыртысты
құрайды. Мұндай қыртыс белгілі бір механикалық беріктікке ие, әлсіз
цементтелген тау жыныстарының бөлшектерін байланыстырады, ұңғыманың
айналасындағы суланған аймақтың одан әрі таралу процесін баяулатады
немесе толығымен тоқтатады.
Ұңғыма қабырғаларының тұрақтылығын сақтау жуу сұйықтығының
гидростатикалық қысымына ықпал етеді. Алайда, оның өсуімен тау
жыныстарына жуу сұйықтығының ену қарқындылығы артады, бұрғылаудың
механикалық жылдамдығы төмендейді. Мұндай жағдайларда сүзгі
қабығының оқшаулағыш және бекіту рөлі одан әрі артады.
Жуу сұйықтығының гидростатикалық қысымы сынған жыныстарды
бұрғылау кезінде, сондай-ақ тау қысымының әсерінен ұңғымаға баяу
сығылатын қасиеті бар тау жыныстары мен минералдарда (мысалы, тұздар:
галит, карналлит және т.б.) үлкен мәнге ие болады. Жеткілікті жоғары
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гидростатикалық
қысым
жасау
осындай
жағдайларда
қабырғаларының тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді

ұңғыма

5.2.5. Бұрғылау ерітінділерінің жіктелуі
Бұрғылау тәжірибесінде бұрғылау ерітінділері ретінде: су және су
ерітінділері қолданылады;
1) су негізіндегі дисперсті жүйелер:
- өндірілетін қатты фазаның (сазды, Борлы, сапропельді, аралас
ерітінділер);
- сұйық дисперсті фаза (эмульсиялар);
- конденсацияланған қатты фаза;
- бұрғыланған тау жыныстары (табиғи
- жуу сұйықтықтары);
2) көмірсутегі негізіндегі дисперсті жүйелер;
3) Сығылған ауа.
Ерекше жағдайларда ұңғымаларды жуу үшін көмірсутекті
сұйықтықтар (дизель отыны, мұнай) пайдаланылады);
Барлық қатты фазалық дисперсті жүйелер кішкентай (7% дейін),
қалыпты (20 – 22% дейін) және қатты фазаның (20 – 22% - дан астам) болуы
мүмкін.
Бұрғылау ерітінділері белгілі бір жағдайларда жасанды түрде ауамен
қанықтырылып, газдалған санатқа енуі мүмкін. Суда және сулы ерітінділерде
ауа оның құрамына байланысты дисперсті фаза немесе дисперсиялық орта
ретінде әрекет ете алады. Соңғы жағдайда жуу сұйықтықтары көбік деп
аталады.
Мақсаты бойынша бұрғылау ерітінділері бөлінеді:
1) бұрғылаудың қалыпты геологиялық жағдайларына арналған
сұйықтықтар (су, кейбір сулы ерітінділер, қалыпты сазды ерітінділер);
2) бұрғылаудың күрделі геологиялық жағдайларына арналған
сұйықтықтар.
5.2.6. Бұрғылау ерітінділерінің параметрлері және оларды өлшеу
әдістері
Бұрғылау ерітіндісі барлық қызметтері бірдей орындай алмайды. Ең
бастысы, бұл әрдайым қажет емес. Сондықтан бұрғылаудың нақты
жағдайлары үшін бұрғылау ерітіндісінің негізгі функцияларының жиынтығы
және олардың орындалуын қамтамасыз ететін қасиеттер анықталады.
Берілген қасиеттерді алу міндетіне ерітіндінің рецептураларын (құрамын)
таңдау және оларды реттеу жөніндегі барлық жұмыстар бағынуға тиіс. Бұл
ретте жуу агентінің қалған параметрлерін қолайлы деңгейде сақтау қажет.
Сұйықтықтың берілген қасиеттері компоненттердің құрамы мен түрін
таңдау арқылы алынады. Ең үлкен қиындық-дисперсті бұрғылау
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ерітінділерін алу, өйткені мұнда қатты фазаның дисперсия дәрежесі және
оның басқа компоненттермен өзара әрекеттесу сипаты өте маңызды.
Дисперсия дәрежесін өзгерту арқылы бұрғылау сұйықтығының бірдей
құрамын, ең алдымен жуғыш заттың кейбір реологиялық қасиеттерін
өзгертуге болады. Бұрғылау барысында бұрғылау ерітіндісі бұрғыланатын
жыныстармен, қабат суларымен өзара әрекеттеседі, механикалық
жүктемелерге, температураға, қысымға, атмосфералық ауаға, жауыншашынға ұшырайды. Онда бөлшектердегі электр зарядтарының әлсіреуіне
және құрамдас бөліктердің қартаюына байланысты ішкі процестер жүреді.
Мұның бәрі ерітіндінің қасиеттерінің нашарлауына әкеледі, ол қажетті
функцияларды орындау қабілетін жоғалтады. Сондықтан бұрғылау
процесінде оның қажетті қасиеттерін қалпына келтіру және сақтау қажет.
Геологиялық бөлімде тау жыныстарының ауысуы көбінесе бұрғылау
ерітіндісінің кейбір функцияларын өзгерту қажеттілігін тудырады.
Сондықтан, егер сіз ерітіндіні алмастыра алмасаңыз, оның қасиеттері тиісті
аралыққа жақындаған кезде бұрғылау процесінде реттеледі.
Осылайша, бұрғылау ерітіндісінің қасиеттерін реттеу қажеттілігі келесі
жағдайларда туындайды:
1) дайындау кезінде - берілген қасиеттері бар ерітінді алу үшін;
2) бұрғылау процесінде-талап етілетін функцияларды қолдау үшін;
3) бұрғылау процесінде - өзгеретін геологиялық жағдайларға қатысты
параметрлерді өзгерту үшін.
Бұрғылау ерітіндісінің қасиеттері:
- химиялық өңдеу (арнайы заттар - реагенттерді енгізу жолымен);
- физикалық әдістермен (сұйылту, шоғырландыру, диспергирлеу,
ауырлату, толтырғыштарды енгізу);
- физика-химиялық әдістермен (аталған әдістердің комбинациясы).
Осылайша, ұңғыманы бұрғылау кезінде бұрғылау ерітінділері қажетті
функцияларды орындауы үшін оларды дайындау үшін негізгі материалдарды
таңдау керек, химиялық реагенттердің көмегімен арнайы өңдеу керек,
олардың қасиеттерін реттеуге арналған заттарды енгізу керек және т. б.
Ұңғымаларды бұрғылау шарттары (тереңдігі, диаметрі, температурасы,
бұрғылау жыныстарының орналасуы мен қасиеттері) әр түрлі кен орындары
үшін ғана емес, сонымен қатар бір кен орнының жеке учаскелері үшін де
әртүрлі. Сондықтан бұрғылау ерітінділері әр түрлі бұрғылау учаскелерінде
ғана емес, сонымен қатар осы ұңғыманың тереңдеуіне байланысты да әртүрлі
қасиеттерге ие болуы керек. Бұрғылау ерітіндісінің осы ұңғымада белгілі бір
функцияларды орындау қабілеті неғұрлым жақсы болса, оның сапасы
соғұрлым жоғары болады. Алайда, басқа ұңғымалар үшін осы ұңғыма үшін
ең жоғары сапалы бұрғылау ерітіндісі бұрғылау жағдайында төмен сапалы
ғана емес, сонымен қатар жарамсыз болуы мүмкін. Бұл жағдай жобалау
кезеңінде бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін анықтау қажеттілігін
түсіндіреді.
Бұрғылау процесінде бұрғыланған тау жынысы бұрғылау ерітіндісіне
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әсер етеді: ішінара сұйықтықта гүлдену арқылы, ішінара химиялық әсер ету
арқылы. Бұрғылау ерітіндісі резервуар суларын сұйылтуы мүмкін. Оған
жоғары температура әсер етеді.
Барлық осы әсерлер процесінде оның қасиеттерін өзгертетін күрделі
физика-химиялық процестер бұрғылау ерітіндісінде жүреді. Осыған
байланысты ұңғыманы бұрғылау процесінде оның параметрлерін өлшеу
арқылы ерітіндінің қажетті функцияларды орындау қабілетін бақылау және
қажет болған жағдайда оларды тиісті әдістермен қалпына келтіру қажет.
Бұрғылау ерітінділерінің қасиеттерін өлшеу әдістеріне қойылатын
талаптар:
1.Өлшенетін параметрлер жалпыға бірдей қабылдануы керек, барлық
бұрғылау ұйымдары мен кәсіпорындары үшін міндетті, әйтпесе әртүрлі
аудандарда параметрлерді реттеу бойынша ұсыныстар жасау мүмкін емес.
2.Алқаптың параметрлерін өлшеу әдістері бір болуы керек, әйтпесе
әртүрлі аудандарда қолданылатын бұрғылау ерітінділерінің сипаттамаларын
салыстыру мүмкін емес.
3.Өлшеу әдістері тікелей бұрғыланған ұңғымаларда қолдануға қол
жетімді болуы керек, өйткені оларды реттеудің тиімділігі, демек бұрғылау
технологиясы бұзылуы мүмкін.
4.Қабылданған әдістер жедел болуы керек: параметрлерді өлшеу
ұзақтығы бұрғылау ұңғымасының күйі өзгеруі мүмкін уақыттан аз болуы
керек, әйтпесе параметрлердің талаптарға сәйкес келмеуі байқалғанға дейін
ұңғымада асқынулар пайда болуы мүмкін.
5.Қабылданған әдістерде айналымдағы ерітіндінің сынамаларын
алудың осындай тәсілдерін және ұңғымада айналымдағы және қажетті
функцияларды жүзеге асыратын сұйықтықтың сипаттамаларына сәйкес
келетін сипаттамаларды алуды қамтамасыз ететін өлшеу тәсілдерін
қарастыру қажет; оларды ұңғыманың берілген тереңдігіне сәйкес келетін
температура мен қысым кезінде барынша дұрыс өлшеу; қатаң сәйкестікті
жүзеге асыру мүмкін емес, сондықтан бұрғылау ерітіндісінің жеке
функцияларын немесе Функциялар тобын көрсететін параметрлерді өлшеу
процестері ұңғымадағы бұрғылау ерітіндісінің әрекетін шартты түрде
модельдейді. Бұл модельдер түпнұсқаға неғұрлым жақын болса, яғни ерітінді
ұңғымада орналасқан жағдайларға байланысты оның қасиеттері соғұрлым
дұрыс сипатталады.
5.2.7. Бұрғылау ерітіндісінің сынамасын іріктеу және оны өлшеуге
дайындау
Бұрғылау ерітіндісінің сынамасының қасиеттері айналымдағы
сұйықтықтың қасиеттеріне және сыйымдылықта немесе жер қоймасында
сақталуға сәйкес келуі үшін Сынаманы алу орнын, оның көлемі мен
сынаманы іріктеу мен оны талдау арасындағы уақытты нақтылау қажет.
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Ұңғымада айналымдағы сұйықтық туралы мәліметтер қажет болған
кезде, сынаманы тазарту құрылғыларынан, газсыздандырғыштардан өтпес
бұрын ұңғымадан (сағадан) шығатын жерге жақын жерде іріктеп алу керек.
Үлгіні тек айналым кезінде таңдау керек.
Ұңғымаға айдалатын сұйықтықтың сипаттамасын алу үшін сынама
науалардың соңында алынады, ол бойынша ол сорғылардың қабылдауына
беріледі. Қажет болса, барлық сұйықтықтан ерекшеленетін "пакеттер" деп
аталатын айналмалы бұрғылау ерітіндісінің гетерогенділігін сипаттаңыз,
сынамалар осы "қораптардан"ұңғыманың сағасынан алынады.
Егер талдау тікелей бұрғылаудан жүргізілсе, сынама бір талдау үшін
қажетті мөлшерде алынады. Бұл көлемді алу үшін әр 5-15 минут сайын 0,5
литр сұйықтық алынады және бір ыдысқа, мысалы, шелекке құйылады, оны
вискозиметрден тор арқылы өткізеді.
Бұрғылау ерітіндісі сақталатын ыдыстардан сынама алу алдында
ішіндегісін оның барлық көлемі біртекті болғанша сорғылардың көмегімен
араластырады. Бұл туралы қойманың әртүрлі, бір-бірінен алшақ
учаскелерінен алынған кемінде екі сынаманың негізгі сипаттамаларының
сәйкес келуі (тұтқырлығы 5% - дан артық емес ерекшеленеді) куәландыруы
тиіс.
Іріктеу мен талдау арасындағы уақыт маңызды рөл атқарады.
Ұңғымадан бұрғылау ерітіндісімен шығарылған Газ тез буланып кетуі
мүмкін, нәтижесінде оның тығыздығы артады. Қыздырылған бұрғылау
ерітіндісі салқындатылады және оның көптеген сипаттамалары өзгереді,
әсіресе тығыздық, тұтқырлық және газ мөлшеріне әсер етеді. Сондықтан олар
тікелей бұрғылау шұңқырларында анықталады.
Бұрғылау ерітіндісінің кейбір қасиеттерін бұрғылау бригадасы өлшей
алады, әдетте бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, шартты тұтқырлығы және
суды ағызу. Сонымен қатар, топ құмның құрамын, тұздардың
концентрациясы мен ерітіндінің сілтілігін өлшей алады
Алайда, бұрғылау ерітіндісінің қасиеттерін сапалы басқару үшін, ол
берілген функциялардың тиімді орындалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді, мұндай параметрлер жиынтығы жеткіліксіз.
Үлес салмағы - салмағы 1 см3 жуу сұйықтығы-Y деп белгіленеді және
г/см3. Тығыздық дегеніміз-дене салмағының оның көлеміне қатынасы
арқылы анықталатын шаманы түсіну. Ол R-Мен белгіленеді және г/см3.
Нақты ауырлық ұңғымадағы сұйықтықтың гидродинамикалық және
гидростатикалық функцияларды орындау қабілетін сипаттайды:
1) Өлшенген күйде ұстауға және ұңғымадан ең үлкен мөлшердегі
жыныс бөлшектерін шығаруға;
2) Мұнай, газ немесе судың ұңғыма оқпанына қабаттан түсуін
болдырмау және ұңғыма қабырғаларының бүтіндігін сақтау қажеттілігіне
сүйене отырып есептелген ұңғыма қабырғасына гидростатикалық қысым
жасау;
3) Бұрғылау және шегендеу құбырлары бағаналарының салмағын
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азайтуды қамтамасыз ету, осыған байланысты бұрғылау жүйесінің тальдік
жүйесіне жүктеме азаяды;
4) Газы бар жуу сұйықтығының тығыздығы айқын деп аталады, ал
газсыз сұйықтықтың тығыздығы шын деп аталады. Тығыздықты өлшеу
процесі өлшеу ыдысының түбіндегі гидростатикалық қысымды анықтауға
негізделген. Өлшеу алдында жуу сұйықтығы ВБР-1 вискозиметр торынан
өтеді;
5) АДБ-1 аспабы. Жинаққа гидрометрдің өзі және ерітінді үшін
сынама алушы ретінде қызмет ететін қақпағы бар шелек түріндегі ұзартылған
металл қорап кіреді (сурет. 5.12.).

5.12-сурет - АДБ-1 аспабы
5.2.8.

Бұрғылау ерітіндісінің реологиялық қасиеттері

Қазіргі уақытта кеңінен қолданылатын бұрғылау ерітінділері-дисперсті
фазасы бар сұйықтықтар. Кәдімгі сұйықтықтар сияқты, олар ұтқырлыққа ие,
яғни.ағып кету мүмкіндігі. Бұл жағдайда сұйықтық бөлшектерінің бастапқы
орналасуы өзгереді, деформация пайда болады. Денелердің деформациясы
мен ағымы туралы ғылым реология деп аталады, ал денелердің ағымы мен
деформациясына байланысты қасиеттері реологиялық деп аталады. Олар
өлшеу жағдайларына және өлшеу құралдарының дизайнына тәуелсіз белгілі
бір шамалармен сипатталады. Мұндай шамалар реологиялық константалар
деп аталады.
Бұрғылау ерітінділерінің реологиялық қасиеттері басым әсер етеді:
*ұңғыманың кенжарын шламнан тазарту және тау жынысын бұзатын
құралды салқындату дәрежесіне;
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*ағынының тасымалдау қабілеті;
*ұңғыманың
айналым
жүйесінің
барлық
буындарындағы
гидравликалық кедергінің шамасы;
бұрғылау процесінде оның қабырғалары мен ұнғы гидродинамикалық
қысымның шамасы;
* сорғыларды іске қосу және тоқтату, ТКО орындау және бұрғылау
бағанасын ағытумен ұңғыманы пысықтау кезіндегі қысым ауытқуларының
амплитудасы;
* бұрғылау ерітіндісін шламмен байыту қарқындылығы;
* ұңғымалар қабырғаларының эрозия жылдамдығы және т. б.
Дисперсті жүйелердің реологиялық қасиеттерін зерттеу сұйықтық
ағынын тудыратын күштер (кернеулер) мен алынған ағым жылдамдығы
(деформациялар) арасындағы байланыс заңдылықтарын анықтауға
негізделген.
Бұрғылау ерітінділерінің реологиялық қасиеттерін сипаттайтын негізгі
және олардан алынған көрсеткіштердің тізімі реологиялық модельді таңдау
арқылы анықталады.
Бұрғылау ерітінділерінің әйгілі реологиялық модельдерінің ішінде
Бингам - Шведов және Оствальд де Ваале модельдері отандық және шетелдік
тәжірибеде кеңінен қолданылады:
 = 0 + 
n
(5.24)
 = k()
мұнда  - тангенс кернеуі сдвиаг, дПа;
 - ығысу жылдамдығы, мПа*с;
 - пластикалық тұтқырлық ПВ, мПа*с;
0 - динамикалық ығысу кернеуі ДНС, дПа;
n
- ньютондық емес мінез-құлық көрсеткіші ПНП;
k - показатель консистенции ПК, мПа*с.
Реологиялық сипаттамалардың көмегімен дисперсті жүйелердің коллоидтықхимиялық қасиеттерін анықтауға болады, бұл жуу сұйықтықтарының
сапасын бағалау және олардың қасиеттерін реттеу әдістерін таңдау үшін өте
маңызды.
Сүзу процестері жүйенің кеуекті орта арқылы қозғалысы кезінде пайда
болатын дисперсті жүйенің фазаларын бөлу процесі деп аталады, олардың
кеуек мөлшері дисперсті фазаның бөлшектерінің мөлшерімен бірдей немесе
одан аз болады.
Дисперсті жүйе кеуекті ортаның бір жағында орналасқан және сол
жағында сүзу процесін тудыратын қысымның жоғарылауы бар. Кеуекті орта
арқылы дисперсті жүйенің қозғалысы нәтижесінде кеуекті дененің
кеуектерінде және бетінде фильтрациялық қыртысты құрайтын дисперсті
фазаның бөлшектері сақталады. Соңғысында дисперсиялық ортаның белгілі
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бір мөлшері бар, бірақ бастапқы дисперсиялық жүйеге қарағанда едәуір аз.
Дисперсті жүйе екі топтың біріне жататын бөлшектерден тұрады.
Біріншісінде бөлшектердің орташа мөлшері тері тесігінің орташа мөлшерінен
аз болады. Мұндай бөлшектер кеуекті ортаға белгілі бір тереңдікке өтіп,
кеуекті жылу ішінде қыртыс жасайды. Үлкен бөлшектер кеуекті ортаға
өтпейді және оның бетінде қыртыс түзеді. Дисперсті фазаның үлкен
бөлшектері арасындағы сүзгі қабығында қалған жолдар ұсақ бөлшектермен
қабаттасады.
Үздіксіз сүзу процесінде сұйықтық пайда болған сүзгі тортынан өтіп,
оған жаңа бөлшектер пайда болады; Сүзгі тортының қалыңдығы үздіксіз өсіп
келеді және гидравликалық кедергілердің жоғарылауына байланысты оның
өткізгіштігі (сүзгі арқылы өту мүмкіндігі) төмендейді.
Сондықтан сүзу-бұл уақыт өте келе өшетін процесс. Уақыт өте келе
жиналатын фильтраттың көлемі сүзу ұзақтығының квадрат түбіріне
пропорционал. Егер сіз сүзгілеу ұзақтығын және оған сәйкес келетін
фильтраттың көлемін логарифмдік қағазға салсаңыз, сіз белгілі бір уақыт
өткеннен кейін фильтраттың көлемін анықтауға мүмкіндік беретін түзу
сызық аласыз.
Сүзгі көлемі процесс басталғаннан кейін 30 минуттан кейін өлшенеді.
Логарифмдік тәуелділік өлшеуді тездетуге мүмкіндік береді: 7,5 минуттан
кейін бөлінген фильтраттың көлемі 30 минуттық фильтрациядан кейін
алынған көлемнің жартысына тең.
Уақыт өте келе сүзу жылдамдығының өзгеруі сүзгі қабығының
қасиеттеріне әсер етеді. Кеуекті дененің бетіне жақын орналасқан қыртыстың
бөлігі тығыздалған, ең аз ылғалдылық пен беріктікке ие. Бастапқы дисперсті
жүйеге неғұрлым жақын болса, қыртыстың бөлігі соғұрлым бос болады,
оның құрамы дисперсті жүйенің құрамына жақын болады. Алайда, қыртыс
пен жүйе арасында дисперсті жүйенің қасиеттері күрт өзгеретін бөлім
шекарасы бар. Кейде
дисперсті жүйенің тиксотропты беріктенуіне байланысты бұл
шекараны байқау қиын.
Сүзу жылдамдығы көбінесе сүзгі жүйесінің бөлшектерінің
дисперсиясына байланысты. Бөлшектердің мөлшері неғұрлым аз болса
(бөлшектер кеуектерге қарағанда үлкен болса), сүзу жылдамдығы соғұрлым
аз болады. Бөлшектердің мөлшері тері тесігінің мөлшерінен аз болған кезде,
бөлшектердің мөлшерінің азаюымен сүзу жылдамдығы қайтадан артады.
Полидисперс жүйесінің сүзу жылдамдығы монодисперске қарағанда аз. Бұл
кішігірім
бөлшектердің
үлкендердің
арасындағы
саңылауларды
жабатындығына байланысты. Сондықтан дисперсті фазаның бөлшектерін
олардың мөлшеріне қарай бөлу кезінде ең аз сүзу жылдамдығын қамтамасыз
ететін оңтайлы қатынастар бар. Мұндай қатынастар үшін кішігірім
бөлшектердің әр тобы үлкен бөлшектердің келесі тобының бөлшектері
арасындағы саңылаулардың қабаттасуын қамтамасыз етеді.
Сүзу жылдамдығын төмендетудің осы әдісіне қосымша физика230

химиялық әдістер де бар. Сонымен, егер дисперсті фазаның бөлшектері
коагуляциядан қорғалмаса, олар бір-біріне жабысып, дисперсиялық ортаға
оңай өтетін Бос агрегаттар түзеді. Мұндай агрегаттардан пайда болған сүзгі
қабығы да сүзгіден оңай өтеді.
Дисперсті фазаның бөлшектерін агрегаттық тұрақсыздықтан қорғауды
қамтамасыз ететін шараларды қабылдау борпылдақ агрегаттары жоқ
дисперсті жүйені алуды қамтамасыз етеді.
Мұндай жүйедегі сүзгі қабығы бір-біріне тығыз орналасқан
бөлшектерден пайда болады, сондықтан өткізгіштігі төмен болады.
Агрегаттар түзетін қыртыстағы бөлшектердің борпылдақ қаптамасынан
айырмашылығы, бұл қаптама ықшам деп аталады. Қорғаныс жоғары
молекулалық және жоғары гидрофильді органикалық қосылыстардың
қосылуымен қамтамасыз етілгенде, олардың бөлшектері де қыртыстың түзілу
процесіне қатысады, дисперсті фазаның бөлшектері арасында қалған ұсақ
саңылауларды толтырады және қыртыстың өткізгіштігін одан әрі
төмендетеді.
Сүзу жылдамдығын анықтайтын келесі фактор дисперсиялық ортаның
тұтқырлығы болып табылады. Тұтқырлықтың жоғарылауымен фильтраттың
сүзгі бетінің тесіктері арқылы ағуға кедергісі артады, сондықтан сүзу
жылдамдығы төмендейді. Бұл жоғары молекулалы органикалық қосылыстар
суда еріген кезде тұтқырлықты едәуір арттырады, сүзу жылдамдығын
төмендетеді.
Сүзу процесіне қысымның мөлшері айтарлықтай әсер етеді, оның
айырмашылығы сүзуді тудырады. Бұл әсердің сипаты бойынша барлық сүзгі
торттары сығылмайтын және сығылмайтын болып бөлінеді.
Біріншіден, сүзу жылдамдығы қысымның төмендеуімен жоғарылайды,
алдымен тез, содан кейін баяу. Сығылатын қыртыстар үшін бастапқыда
тәуелділік бірдей, алайда бұл жағдайларда бір-бірімен әлсіз байланысқан
бөлшектер түзетін қыртысқа белгілі бір сыни қысымға жеткенде, соңғылары
ықшам қаптаманы қамтамасыз ете отырып қайта топталады. Сүзу
жылдамдығы төмендейді.
Температура сүзу процесіне айтарлықтай әсер етеді.
Статикалық және динамикалық сүзуді ажыратыңыз. Бірінші жағдайда,
сүзгі бетіндегі дисперсті жүйенің қозғалысының жалғыз түрі оның кеуекті
ортаға біртіндеп енуі болып табылады. Динамикалық сүзу кезінде дисперсті
жүйе мәжбүрлі түрде, мысалы, араластырғышпен, сүзгі бетіне қатысты
қозғалады және жеткілікті жоғары жылдамдықта сүзгі қабығын
бұлдыратады. Соңғысының қалыңдығының төмендеуі сүзу жылдамдығының
өсуіне әкеледі.
Су беруді өлшеуге арналған қолданыстағы құралдар қысыммен жұмыс
істейтін және вакууммен жұмыс істейтін болып бөлінеді. Алғашқы
Біріншісі статикалық су беруді өлшейтін құралдарға және
динамикалық су беруді өлшейтін құралдарға бөлінеді (сүзгіден жоғары
айналым кезінде). Соңғылары күрделі және әзірге тек ғылыми зерттеулерде
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қолданылады, барлау бұрғылау тәжірибесінде ең көп таралған құрылғыларға
ВМ-6 жатады (сурет. 6.8.), онда су беру 0,1 МПа қысымның төмендеуі
кезінде статикалық жағдайда өлшенеді. Сүзу көрсеткіші ретінде ауданы 28
см2 дөңгелек қағаз фильтрі арқылы сүзілген сұйықтықтың мөлшері 30 минут
ішінде қабылданады.
5.2.9. Бұрғылау
ерітінділерінің
қасиеттері және коагуляция

құрылымдық-механикалық

Агрегаттық күйі мен механикалық қасиеттері бойынша дисперсті
жүйелерді екі топқа бөлуге болады:
1) бос дисперсті немесе құрылымсыз,
2) біріктірілген немесе құрылымдалған.
Еркін дисперсті жүйелер қозғалғыштығымен ерекшеленеді және
ығысуға кедергі келтірмейді. Мұндай жүйенің дисперсті фазасының
бөлшектері салыстырмалы түрде еркін күйде болады, сыртқы күштердің
әсерінен олар бір-біріне тәуелсіз қозғалады және жалпы құрылымдалған
жүйеге қосылмаған. Мұндай жүйелер күл деп аталады. Егер дисперсиялық
орта су болса, онда жүйе гидросол деп аталады, егер органикалық сұйықтық
болса-органозол және т. б.
Бұл жүйелердің механикалық қасиеттері олардың дисперсиялық
ортасының механикалық қасиеттеріне ұқсас. Егер бұрғылау ерітіндісі,
мысалы, су карбонаты ерітіндісі, белгілі бір жағдайда бос дисперсті,
құрылымсыз жүйе болса, онда оның механикалық қасиеттері дисперсиялық
ортаның қасиеттеріне ұқсас. Сондай-ақ, ол ығысу кедергісіне ие емес, яғни
механикалық беріктікке ие емес және төмен тұтқырлықтағы су суспензиясы
болып табылады, тыныш тұрғанда қалыңдатылмайды және қозғалыс кезінде
сұйылтылмайды.
Мұндай жүйелердің тұтқырлығы бірлік көлеміне келетін дисперсті
фазаның мөлшері өзгерген кезде ғана өзгереді. Дисперсиялық орта көлемінің
бір бөлігін толтыру арқылы дисперсті фазалық бөлшектердің көлемінің
ұлғаюымен жүйенің тұтқырлығы артады.
Біріктірілген, құрылымдалған жүйелер гельдер деп аталады.Бұл
жүйелерде дисперсті фазаның бөлшектері молекулалық адгезия күштерімен
өзара байланысты және белгілі бір механикалық беріктігі бар кеңістіктік
құрылымдар - торлар, жақтаулар құрайды.
Дисперсті жүйеде құрылымды алу үшін басқа жағдайлармен қатар
қатты дисперсті фазаның белгілі бір концентрациясы қажет. Қатты фазаның
төмен концентрациясы бар сұйылтылған жүйелер әдетте бос дисперсті күл
болып табылады.
Кеңістіктік құрылымы бар дисперсті жүйе жүйені құрайтын заттардың
физика-химиялық қасиеттеріне және олардың сандық қатынасына
байланысты беріктік, серпімділік, икемділік, тұтқырлық сияқты физикамеханикалық қасиеттерге ие. Ерітінділердің құрылымдық-механикалық
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қасиеттері көбінесе олардың сапасын анықтайды. Жуу сұйықтықтарының
маңызды сипаттамаларының бірі-құрылымды құруға және бұзуға
байланысты тиксотропия.
Жақсы коллоидты бұрғылау ерітінділері-золи және жоғары дисперсті
суспензиялар, олар қозғалу кезінде төмен тұтқыр және қозғалмалы
сұйықтықтар болып табылады, тыныш күйде, уақыт өте келе құрылымды
алуға, қалыңдауға және гельге айналуға қабілетті. Механикалық әсер ету
кезінде (шайқау, араластыру, шайқау, айналым) мұндай гель тәрізді ерітінді
қайтадан жылжымалы күлге айналады. Бұл процесс кез-келген рет
қайталануы мүмкін. Тыныш күйдегі күлдің гельге айналуы және күлдегі
гельдің механикалық әсеріне ұшырауы тиксотропия деп аталады.
Демек, тиксотропия-бұл Кеңістіктік құрылымдық тордың-дисперсті
жүйенің жақтауының қайтымды құрылуымен және бұзылуымен байланысты
процесс.
Шекті татымдық ығысу кернеуі
Ығысудың шекті статикалық кернеуі (ҰШЖ) "q" әрпімен белгіленеді
және Па-мен өлшенеді.
Физикалық мағынасы: бір (ҰШЖ1) немесе он (ҰШЖ10) минут бойы
тыныштықта болғаннан кейін жуу сұйықтығында пайда болатын
тиксотропты құрылымның беріктігінің шартты сипаттамасы. Бірінші мән жуу
сұйықтығының ұстап тұру қабілетін сипаттайды. Жуу сұйықтығының
параметрлерін таңдау кезінде көрсетілген функцияны орындау қамтамасыз
етілетін ҰШЖ1 шамасының аз мәні қабылданады. Одан да аз мөлшерде тау
жыныстары тоқтатылған күйде ұсталмайды.
Жуу сұйықтығының тиксотропиясына байланысты ұзақ уақыт демалу
кезінде құрылымның беріктігі циркуляцияны қалпына келтіру кезінде
құрылымның
кедергісі
жуу
сұйықтығының
қысымының
едәуір
жоғарылауына әкелетін мәндерге жетуі мүмкін, бұл резервуардың
жарылуына ықпал етеді. Сондықтан, ҰШЖ1 шамасынан басқа, ҰШЖ10 да
өлшенеді, ал тиксотропия екінші шаманың біріншіге бөлінуінен жеке
сипатталады.
Коммерциялық зертханаларда ҰШЖ анықтау үшін әртүрлі айналмалы
құрылғылар жиі кездеседі. Бұл құрылғылардың жалпы жұмыс принципізерттелетін Сұйықтық пен сымға ілінген цилиндрдің өзара қозғалысы кезінде
пайда болатын кедергілерді және осы сымның бұралу кезіндегі серпімді
кедергілерді теңестіру. Кейбір айналмалы құрылғыларда ішкі цилиндр
қозғалмайды, ал ерітіндімен толтырылған сыртқы цилиндр-әйнек айналады,
басқа типтегі құрылғыларда ішкі цилиндр айналады, ал сыртқы цилиндрәйнектегі сұйықтық қозғалмайды. Егер, мысалы, сыртқы әйнек айналса, онда
әйнектегі құрылымдалған ерітінді мен ішкі цилиндрдің беті арасындағы
өзара әрекеттесу күші соңғысын да айналдырады, ал цилиндр ілулі тұрған
сым бұралады. Ішкі цилиндрдің айналуы бұралған сымның өсіп келе жатқан
кедергісі цилиндр мен сұйықтықтың өзара қозғалысы кезінде пайда болатын
ығысу кедергісімен салыстырылғанша пайда болады.
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Ондағы ішкі цилиндрдің f1 айналу ерітіндісінің қарсыласу күші
цилиндрдің бүйір бетінің статикалық ығысу кернеуіне көбейтіндісіне тең.
Отандық тәжірибеде ішкі цилиндрі бекітілген және айналмалы сыртқы
цилиндр-әйнегі бар айналмалы құрылғылар қолданылады.
SNS - 2 құрылғы (сурет 6.12.) аспап қондырғысы.
Жуу сұйықтығының беттік керілуін бұрғылау процесінде тау
жыныстарының қаттылығын төмендету үшін беттік-белсенді заттарды
пайдалану кезінде, сондай-ақ жуу сұйықтығының компоненттері ретінде,
мысалы, эмульсиялық ерітінділер ретінде анықтау қажет.
Беткі кернеуді анықтаудың ең қарапайым әдісі-сталагмометриялық
(жыртылатын тамшы әдісі).
Сталагмометр-төменгі бөлігінде капиллярлық саңылауы бар штативтегі
шыны түтік, оның ұшы өз осіне перпендикуляр тегістелген. Сталагмометрден
сұйықтықтың баяу ағып кетуімен оның соңында тамшы пайда болады.
Сталагмометрден үздіксіз келетін сұйықтық тамшы мөлшерін оның салмағы
сұйықтықтың беттік керілу күшінің мөлшерінен аспайынша арттырады,
содан кейін тамшы шығады. Сұйықтықтың беткі кернеуі неғұрлым аз болса,
сұйықтықтың бірдей көлемі аяқталғаннан кейін тамшылар соғұрлым көп
болады. Саны бойынша тамшы сотталуда туралы шоғырлануы ПБЗ.
Өлшеу сұйық-сұйықтық шекарасында (сыналатын сұйықтықтың ағуы
керосинде жүреді) немесе сұйық-ауа шекарасында жүзеге асырылады.
Соңғы әдіс жеткілікті дәл емес, бірақ қарапайым, сондықтан беттікбелсенді заттардың құрамын жедел бақылау үшін қолданылады.
Сұйықтықтың беттік керілуі σ стандартты сұйықтықтың беттік керілуін
қолдану арқылы анықталады σ, сапасы көбінесе су қабылданады.
σ = σв (nвγв/n γ),

(5.25)

мұнда nв и n - зерттелетін және стандартты сұйықтыққа сәйкес
тамшылардың саны;
γв және γ зерттелетін және стандартты сұйықтықтың үлес салмағы.
Әдетте, алдын-ала зерттеулердің нәтижелері бойынша ерітіндідегі
беттік-белсенді заттардың концентрациясына тәуелділік графигі жасалады.
Сонда шоғырлануын өлшеу ПБЗ жуу сұйықтығының азайтатын санын
анықтау тамшы және оқуға концентрациядағы графика.
Сүзінді су мен судың құрамын жуу сұйықтығының қасиеттерін
реттеудің қандай да бір әдісін қолданудың орындылығын бағалау үшін білу
қажет. Бұл жуу сұйықтығының химиялық құрамын, негізінен минералды
тұздардың концентрациясын анықтауға байланысты. Көбінесе судың
қаттылығын сипаттайтын хлорлы тұздар мен тұздардың концентрациясы
анықталады. Кейде сұйықтықтың белгілі бір қасиеттерін өзгерту үшін
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заттарды енгізгеннен кейін дисперсиялық ортаның химиялық құрамын
бағалау қажет. Әдетте сүзгілеу көрсеткішін өлшеу арқылы алынған сүзінді
зерттеледі.
Су ерітінділерін химиялық талдау әдістері арнайы оқулықтарда
жазылады.
Сіңіру кезінде инертті толтырғыштарды енгізу арқылы берілген жуу
сұйықтықтарының бітеуіш қасиеттерін білу маңызды. Кейде бұрғылау
жағдайлары үшін ерітінділердің жарамдылығын бағалауда бағынышты мәнге
ие басқа қасиеттерді (жылу сыйымдылығы, дисперсті фазаның құрамы, сүзгі
қабығының жабысқақтығы және т.б.) анықтау қажет.
Дисперсті жүйелерді дайындау әдістері
Дисперсті жүйелерді дайындаудың екі түбегейлі қарама-қарсы әдісі
бар.
Бірінші диспергирлеу ірі денелерді қажетті мөлшердегі бөлшектері бар
жүйелерді алғанға дейін ұсақтауға негізделген.
Екінші конденсация бөлшектердің мөлшерін молекулалық шамалардан
жаңа дисперсті фазаның пайда болуына дейін арттыруға негізделген.
Көптеген жағдайларда дисперсті жүйелерді дайындау үшін жуғыш
сұйықтық техникасында бірінші әдіс қолданылады диспергирлеу. Ол қатты
араластырудың үйлесімінен тұрады, онда ұсақталған денелер бір-бірімен
қатты соққылармен соқтығысады беті, мысалы, араластырғыштың
пышақтары немесе арнайы шағылысатын беттер бар. Ерімейтін денелерді
тарату кезінде еріту деп аталатын дисперсиядан айырмашылығы, ұсақтаудың
молекулалық дәрежесіне қол жеткізілмейді. Бұл екі себепке байланысты.
Денені бұзатын күш күш моментімен оның иығындағы күш шамасының
көбейтіндісімен анықталады. Бөлшектің ыдырауы, дисперсиясы кезінде иық
бөлшектің мөлшеріне тең болады. Ол неғұрлым кішкентай болса, иық
соғұрлым аз болады. Сондықтан деструктивті күштің мөлшері
диспергирленген сайын тез өсуі керек. Бірақ ұнтақтау құрылғыларындағы
күш мөлшері белгілі бір шектерге дейін артуы мүмкін, сондықтан ұнтақтау
шектеулі болуы керек. Екінші себеп, белгілі бір беттің өсуімен бос
интерфазалық беттік энергияның әсері артады. Бөлшектер арасындағы
тартылыс күштері ұсақталған сайын тез артады. Нәтижесінде бөлшектердің
бір-біріне тартылуы артады: бөлшектер біріктіріліп, үлкейеді. Бұл үлкейту
процесі дисперсті фазалық бөлшектердің мөлшерінің ұлғаюына әкеледі.
Бөлшектердің дисперсиясымен қатар олардың өсуі де басталады
бөлшектердің конденсациясы. Бөлшектер неғұрлым аз болса, конденсация
соғұрлым қарқынды болады. Диспергирование болғанда тоқтатылады өсуі
дәрежелі дисперсности, шақырылатын бұзылуына бөлшектер, сравняется
ұлғайта отырып, олардың, шақырылушы суға айналдыра отырып.
Диспергирлеу процесін жүйеге бөлшектердің бетіне адсорбциялауға
қабілетті заттарды (тұрақтандырғыштар) енгізу және конденсацияны
болдырмайтын бөлшектерді қоршау (экрандау) арқылы жеделдетуге болады.
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Бұл процесс пептизация деп аталады. Диспергирлеу процесінде
адсорбциялық беріктікті төмендету (Ребиндер эффектісі) де қолданылады.
Ақыр соңында, бөлшектердің концентрациясының жоғарылауы
дисперсті жүйенің беріктігін арттырады; сонымен бірге бөлшектерге әсер
ететін күштер де артады. Сондықтан көбінесе дисперсиялық фазаның
бөлшектердің концентрациясының жоғарылауымен ең үлкен дисперсияға
жетеді.
5.2.10. Бұрғылау ерітінділерін дайындауға және тазартуға арналған
жабдық
Бұрғылау ерітінділерін дайындау, өлшеу және өңдеу, сондай — ақ
оларды бұрғыланған жыныстардан тазарту ұңғыманы бұрғылау кезінде
маңызды процесс болып табылады. Ұңғыма сымдарының сәттілігі көбінесе
бұрғылау ерітіндісінің сапасына байланысты.
Бұрғылау ерітінділерін дайындау механикалық араластырғыштарда
және гидравликалық араластырғыштарда жүзеге асырылуы мүмкін.
Қазіргі уақытта отандық тәжірибеде ұнтақты материалдар бұрғылау
ерітінділерін дайындау үшін кеңінен қолданылады. Осы материалдардан
бұрғылау ерітінділерін дайындау үшін келесі жабдықтар қолданылады:
ерітінді дайындау блогы (ЕДБ), шығарылатын гидроэжекторлық
араластырғыш, гидравликалық диспергатор, ОЖ ыдыстары, механикалық
және гидравликалық араластырғыштар, поршеньдік сорғы.
Балшық ерітінділерін, әсіресе құрамында сілтілер мен қышқылдар бар
химиялық реагенттермен өңдеу кезінде жұмысшылар резеңке қолғаптармен,
көзілдіріктермен, алжапқыштармен және етіктермен жұмыс істеуі керек,
сондықтан сілті мен қышқылдың шашырауы бетіне, қолына және киіміне
зақым келтірмейді.
Механикалық саз араластырғыштарда шикі саздан, сазбалшықтан және
саз ұнтағынан ерітінділер дайындауға болады.
ФСМ-3 және ФСМ-7 фрезерлік-сиялы диірмендерден гөрі тиімді.
Фрезерлік-сиялы диірменді тек ерітінділерді дайындау үшін ғана емес,
сонымен қатар бұрғылау ерітіндісін өлшеу үшін де, оған саз бен саз ұнтағын
қосу үшін де қолдануға болады. Бұл жағдайда судың орнына ФСМ-ге
бұрғылау ерітіндісі беріледі. ФСМ техникалық сипаттамасы төменде
келтірілген.
Жуу сұйықтығын бұрғыланған жыныстың (шламның) сынықтарынан
тазарту. Ұңғыманың бетіне шығатын бұрғылау ерітіндісін қайта пайдалануға
болады, бірақ ол үшін ол бұрғыланған жыныстың (шламның) сынықтарынан
тазартылуы тиіс.
Бұрғылау ерітіндісіне кіретін бұрғыланған жыныстың бөлшектері оның
негізгі технологиялық қасиеттеріне зиянды әсер етеді. Сонымен қатар,
ерітіндіде абразивті бөлшектердің болуы қашаулардың, гидравликалық
кенжарлық қозғалтқыштардың, бұрғылау сорғыларының және басқа
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жабдықтардың жұмысын айтарлықтай төмендетеді. Осыған байланысты
бұрғылау ерітінділерін тазартуға ерекше назар аудару керек.
Бақылау сұрақтары:
1.Бұрғылау ерітінділері немесе жуу сұйықтығы дегеніміз не?
2. Жуу сұйықтығының жіктелуі
3. Жуу сұйықтығының қызметтері
4. Жуу әдістерін атаңыз
5. Бұрғылау ерітінділерінің қасиеттерін өлшеу әдістеріне қойылатын
талаптар
6. Дисперсті жүйелерді дайындау әдістері
5.3. Көлбеу бағытталған ұңғымаларды бұрғылау
5.3.1 Ұңғыманың "қисаюы" түсінігі. Ұңғымалардың қисаюының
түрлері, белгілері және салдары
Бұрғылау кезінде олардың қазіргі бағытын төсеу кезінде белгіленгенге
қатысты өзгертетін ұңғымалар қисық болып табылады. Сонымен қатар,
ұңғыманы бұрғылау кезінде тек зениттік бұрыштардың өзгеруі оның зениттік
қисықтығын тудырады, ол тек бір тік жазықтықта жүреді және мұндай
ұңғыманың осі арқылы тек бір апсель жазықтығын жүргізуге болады. Тек
азимутальды бұрыштардың өзгеруі ұңғымалардың азимутальды қисықтығын
тудырады.
Іс жүзінде ұңғымалардың қисаюы кезінде зениттік және азимуттық
бұрыштарда бірлескен өзгеріс болады, бұл ұңғымалардың кеңістіктік немесе
жалпы қисықтығын тудырады. Жазықтық немесе кеңістіктік қисық осьте
бұрғыланған барлық ұңғымалар қисық.
Осылайша, қисықтық деп кеңістіктегі ұңғыманың осінің немесе
траекториясының позициясының күндізгі бетке ұңғымаларды салу кезінде
берілген бастапқы позицияға өзгеруін түсіну керек, ал ұңғыманың нақты
жағдайы мен оның жобалық түзу немесе қисық осьтің арасындағы
алшақтықты ұңғыманың кез-келген нүктесінде оның жобалық жолынан
ауытқу деп атаған жөн.
Бұрғылау процесінде ұңғымалардың басым көпшілігі бүгіледі.
Көптеген ұңғымалардың қисықтығы жеткілікті тұрақты, үнемі қайталанып
отырады, бүкіл ұңғымада немесе тау жыныстарының белгілі бір
қалыңдығында жоғары ықтималдығы бар және тұрақты деп санауға болады;
басқалары кездейсоқ, тұрақты емес сипатқа ие, олардың қайталануы мен
қарқындылығы жеткіліксіз тұрақты, яғни.зерттеудің осы кезеңінде тек төмен
ықтималдық деңгейімен белгіленеді, сондықтан оларды кономеративті емес
деп санау керек.
Қисықтықтың қарқындылығы. Ұңғыманың ұзындығы бірлігіне
жатқызылған зениттік және азимуттық бұрыштардың сандық өзгерісі
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ұңғыманың қисықтық дәрежесін сипаттайды және қисықтық қарқындылығы
немесе К қисықтығы деп аталады, бұл ұңғыманың ұзындығының белгілі бір
учаскесіндегі зениттік ± Δθ немесе азимуттық ±Δα бұрыштарының өсу
қатынасын білдіреді.
Ұңғымалардың табиғи және жасанды қисықтығы. Жалпы жағдайда, тау
жыныстарының физикалық-механикалық, құрылымдық және басқа
қасиеттерінің және олардың еңістену бұрыштарының немесе ұңғымамен
кездесу бұрыштарының (геологиялық факторлар) және оларды бұрғылаудың
технологиялық режимдерінің, колонкалық жиынтықтардың, тау жынысын
бұзатын құралдардың және т. б. сәйкес келмеуінен болатын ұңғымалардың
кез келген байқаусызда қисаюы. (технологиялық факторлар) және бөлек
немесе бірлесіп жұмыс істейтіндерді ұңғымалардың табиғи қисықтығы деп
атауға болады.Арнайы ауытқуларды қолданған кезде немесе технологиялық
әдістер кешенінің (бұрғылаудың технологиялық режимдері мен түрлері,
бағаналы жиынтықтардың, орталықтандырушылардың тау жыныстарын
бұзатын құралдардың құрамы мен өлшемдері және т.б.) алдын-ала
белгіленген өзгеруі нәтижесінде кеңістіктегі ұңғыма осінің орнын өзгерту
ұңғыманың жасанды қисықтығы деп аталады.
Табиғи қисықтықты қолдана отырып Ұңғымаларды бұрғылау
бағытталған бұрғылау деп аталады. Осылайша, бағытталған бұрғылау кезкелген тау жынысын бұзатын құралдың кез-келген түрімен бұрғыланған
барлық бағыттағы, көп баррельді, көп баррельді, көлденең және көтерілетін
Ұңғымаларды бұрғылау деп түсіну керек.
Бұл ретте:
а) бағытталғандар деп жобалау кезінде табиғи және (немесе) жасанды
қисаюды ескере отырып, салу бұрыштары мен жобалау трассасы алдын ала
есептелген, қисаю қарқындылығының алдын алудың немесе реттеудің
техникалық және технологиялық тәсілдері мен шаралары, оның ішінде
арнайы қабылдамайтын құралдар көзделген және қолданылған, тік, көлбеу
және көлденең төселген кез келген ұңғымалар түсініледі;
б) көп ұңғылы деп негізгі оқпанынан көлемі барлау желілерінің
жобалау пункттерінің ережесінде немесе геологиялық тапсырмада көзделген,
сондай-ақ қайта сынау мақсаттары немесе басқа да мақсаттар үшін кез келген
трассамен және олардың кенжарларының ауытқуларымен бірдей немесе аз
диаметрлі бір немесе бірнеше қосымша (оның ішінде бұрын бұрғыланған)
оқпандар өткен бағытталған ұңғымалар түсініледі;
в) көп ұңғылы-бұта деп негізгі оқпанынан пайдалы қазба бойынша сол
немесе кіші диаметрдегі олардың кенжарларының стандартты емес
ауытқулары бар бір немесе бірнеше (серия немесе бұта) қысқартылған
оқпандар өтетін, барлау желісінің әрбір тармағы (қиылысуы) бойынша
ақпараттың және шынайылықтың артуын қамтамасыз ету мақсаты бар
ұңғымалар түсініледі, олардың тығыздығы бұл жағдайда кенді де, сол сияқты
күндізгі бет бойынша да тиісті түрде сиретілуге тиіс.
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5.3.2. Ұңғымалардың табиғи қисаю себептері. Ұңғымалардың
қисаюына жол бермейтін шаралар
Ұңғымалардың қисаюының сипаты мен қарқындылығына әсер ететін
себептер үш топқа бөлінеді: геологиялық, техникалық және технологиялық.
Қисықтыққа ең үлкен әсер геологиялық себептерге байланысты. Ең алдымен,
бұл анизотропты қасиеттер және тау жыныстарының қаттылығы бойынша
қиылысу.
Тау
жыныстарының
анизантропты
қасиеттері
анизотропты
қасиеттердің симметрия жазықтығына қатысты ұңғыма осінің орналасуына
байланысты механикалық бұрғылау жылдамдығының шамасына белгілі бір
әсер етеді. Анизотропты жыныстарды бұрғылау кезінде мүмкін болатын
Бұрғылау жылдамдығының айырмашылық дәрежесі олардың анизотропты
бұрғылау қасиеттерін анықтайды. Соңғылары бұрғылау анизотропиясының
көрсеткішімен сипатталады.
Ұңғыма осінің ауытқуына қабаттасу, тақтатас, сыну, фрагментация,
кавернозия жəне басқа жыныстар күйінің көрсеткіштері де əсер етеді. Тау
жыныстарының қаттылығының үзілістерінің ұңғыма бағытының өзгеруіне
əсері 5.13-суретте айқын көрінеді. Ұңғыма əлсіз жыныстан қаттыға
ауысқанда ұңғыма осі қатты қабаттың шекарасына қарай қалыптыға ауысады
(5.13а-сурет), қаттыдан əлсізге ауысқанда, керісінше, ұңғы қалыптыдан
қабаттардың шекарасына ауысады (5.13б-сурет).
Көп жағдайда ұңғы қабатты жыныстардың орамымен қиылысқанда
ұңғыма саңылауы тау жыныстарының қалыпты төсенішіне қарай иіледі (5.13
а-сурет) шекара əлсіз жыныстардан қатты жыныстарға ауысудың өткір
бұрышымен түйіскен кезде ұңғыма ауытқып, шекара бойымен жүруі мүмкін,
интерфейстік жазықтық бойымен тау жыныстары (5.13 г-сурет). Ұңғыма
əлсіз тұрақты, кавернозды жыныстармен кездескенде, өткір, көбінесе
болжанбайтын, ұңғыма сілкінісі болуы мүмкін.
a = Vmin/Vmax

(5.26)

1-ұңғыманың берілген бағыты; 2-қисық ұңғыманың жағдайы
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5.13-сурет - Ұңғыманың шекарадағы қисаюы жұмсақ жыныстан қатты
жынысқа (а) ауысқан кезде, қатты жыныстан жұмсақ жынысқа (б) ауысқан
кезде, қатты жыныспен кездесудің өткір бұрыштарында (г)
Техникалық себептерге байланысты ұңғымалардың қисықтығы
бұрғылау кезінде оның осінің берілген бағыттан ауытқуы нәтижесінде және
бұрғылау снарядының төменгі бөлігінің сәйкес келмеуіне байланысты болуы
мүмкін. Соңғысына тым қысқа немесе, керісінше, центраторсыз тым ұзын
бағаналы құбыр, бағаналы құбыр мен ұңғыма қабырғалары арасындағы
үлкен алшақтық, СБҚ болуы немесе болмауы және басқалары жатады. Бұл
ескеру подбирая түрлі кенжар компановки болады әсер ету бағыты мен
қарқындылығы ұңғыманың қисаю.
Технологиялық себептер бұрғылау кезінде тау жыныстарының бұзылу
сипатына, ұңғыманың дамуына және бұрғылау режимі параметрлерінің
әсеріне байланысты. Әлбетте, ұңғыманың дамуы неғұрлым көп болса,
соғұрлым қисықтық қарқындылығы артады.
Қисықтықтың қарқындылығына ең үлкен әсер – осьтік жүктеме
неғұрлым үлкен болса, ұңғыманың қисықтығы соғұрлым күшті болады
(бұрғылау құбырларының иілуіне байланысты). СБҚ бұрғылау құбырлары
бағанының төменгі бөлігінде қолдану арқылы ұлғайтылған осьтік
жүктеменің әсерін азайтуға болады. Айналу жылдамдығының артуы
центрифугалық күштердің әсерінен діріл мен бұрғылау құбырларының қатты
иілісі пайда болған кезде қисықтықты арттыруы мүмкін. Жуу сұйықтығының
жоғарылауы ұңғыманың қабырғаларының шайылуына әкелуі мүмкін, бұл
қисықтықты арттырады.
Жоғарыда аталған барлық техникалық және технологиялық
факторларды ұңғыманың қажетсіз қисықтығын азайту үшін де, егер бұл
ұңғыма трассасының жобасында қарастырылған болса, қисықтықтың
қарқындылығын арттыру үшін де қолдануға болады.
5.3.3 Тік ұңғымалардың қисаюының алдын алу
Ұңғыманың тереңдігінің ұлғаюымен, бұрғылау режимдерінің
күшеюімен (қашауға жүктемелердің, қысымның және жуу сұйықтығының
шығынының ұлғаюымен) және жаңа аудандарға шығумен, әсіресе,
геологиялық барлау жұмыстары кезінде ұңғымалардың қисаюының алдын
алу проблемасы өзекті болып табылады.
Күрделі геологиялық жағдайларда жұмыс жүргізетін көптеген
ұйымдарда әртүрлі КНБК бұрғылау кезінде ұңғымалардың қисаюының
алдын алуда айтарлықтай тәжірибе жинақталған. Алайда, жергілікті
жағдайларда орналасу сызбаларын әлсіз теориялық негіздеуге және олардың
элементтерін қолмен жасауға байланысты BHA қолдану әрдайым тиімді бола
бермейді
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Теориялық және конструкторлық жұмыстар мен эксперименттікөнеркәсіптік зерттеулер КНБК есептеу әдістемесін әзірлеуге, ұңғымалардың
қисаюының алдын алудың техникалық құралдарын жасауға және сынауға
мүмкіндік берді. Тік ұңғымалардың қисаюын болдырмаудың негізгі құралықашауға осьтік жүктеме, ұңғыманың диаметрі мен тереңдігі, геологиялық
жағдайлар, тау жыныстарының физикалық және механикалық қасиеттері,
зениттік бұрыш және басқа да факторлармен анықталатын КНБК-ның дұрыс
дизайны екенін есте ұстаған жөн.
Қиын
геологиялық
жағдайларда
ұңғымалардың
қисаюын
болдырмаудың ең көп таралған әдістері:
- қашауға осьтік жүктемені төмендету;
- жасанды қисаю құралдарын мерзімді пайдалану;
- тік пилот-оқпанды қатты КНБК-мен бұрғылау және кейіннен оның
кеңеюі;
- қатты КНБК бұрғылау;
- ауырлық орталығы қашауға барынша жақын КНБК бұрғылау.
Қашауға осьтік жүктемені азайту әдісі Ұңғыманы күрделі
геологиялық жағдайларда аз қисықтықпен, иілусіз және минималды
қарқындылықпен
жүргізуге
мүмкіндік
берсе
де,
механикалық
жылдамдықтың төмен болуына және қашауға, әсіресе күшті жыныстарда
бұрғылаудың уақыты мен құнының артуына әкеледі.
* АҚШ-та қашауға осьтік жүктемені төмендету ұңғымалардың
қисаюын болдырмаудың құрамдастырылған әдісі кезінде пайдаланылады, ол
қисаю бұрышы белгіленген шекке жақындағанға дейін жоғары жүктемелері
бар қатты КНБК бұрғылаудан тұрады. Содан кейін КНБК қолданылады, олар
"тік сызық" әсерін жасайды және кескішке жүктемені азайтады. Осылайша,
біріктірілген әдіспен бұрғылау көрсеткіштері жоғары және ұңғыма рұқсат
етілген қисықтықпен жүзеге асырылады, бірақ әртүрлі қисықтық
қарқындылығына байланысты баррельдің сөзсіз иілуімен.
* Жасанды қисаю құралдарын мерзімді қолданумен бұрғылау әдісі
бұрғылау осы аудан үшін жалпы қабылданған КНБК-мен, қашауға толық
жүктемемен және қисаю бұрышы 5-7°жеткенге дейін жүргізіледі. Содан
кейін ауытқушы мезгіл-мезгіл ұңғымаға түсіп, ұңғыма қарама-қарсы бағытта
бүгіледі. Бұл ретте бұрғылаудың жақсы көрсеткіштері алынады
(механикалық жылдамдық және қашауға ұңғылау), бірақ сапасыз ұңғы
қалыптасады, өткір иілісі бар, бұл ұңғыманы өткізудің барлық әрі қарайғы
процесіне теріс әсер етеді. Кемшіліктерге сонымен қатар ауытқушылықтарды
бағыттауға қосымша уақыт жұмсау жатады. Бұл әдіс қазірдің өзінде бұралған
ұңғымамен күресу әдісі болып табылады.
Үлкен диаметрлі ұңғымалар үшін екі әдіс қолданылады:
Сериялық элементтерден қатты КНБК тік ұшқыш-оқпанын бұрғылау
және кейіннен оны кеңейту;
Үлкен диаметрлі қашаулармен бұрғылау.
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Бірінші әдіс оңтайлы тау жыныстарын жою тұрғысынан тиімді (кіші
диаметрлі ұңғыманың алдын-ала бұзылу аймағын құру), бірақ тиімді
құралдардың болмауына байланысты ұңғыманы кеңейту үшін үлкен
шығындар қажет.
Екінші әдіспен биттердің төмен сапасына және жуу сұйықтығының
жеткіліксіз мөлшеріне байланысты төмен көрсеткіштер байқалады.
Максималды сыртқы диаметрлі қатты КНБК-ны қолдану ең жақсы
орталықтандыру және бұралудың аз мүмкіндігі болып табылады, бұл
бұрғылау жылдамдығын жақсарта отырып, кескішке үлкен осьтік
жүктемелер жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қисықтықтың
қарқындылығы BHA мен ұңғыма қабырғасы арасындағы алшақтықтың
мөлшеріне байланысты. Бұл әдіс тірек-центрлік элементтердің (ТЦЭ) ұңғыма
қабырғасымен үнемі байланыста болатын тұрақты жыныстарда тиімді.
Ауырлық центрін қашауға барынша жақындату әдісі кнбк
құрамындағы ең үлкен диаметрлі СБҚ тіктеуіш ретінде (маятникті әсер)
пайдалануға негізделген. Бұл әдіс OCE жоқ BHA үшін әлсіз төзімді
жыныстарда жарамды, бұл кезде кескішке айтарлықтай жүктеме жоғары
жылдамдықпен бұрғылауға мүмкіндік береді.
Ұңғымалардың
қисықтығын
болдырмауда
қатты
КНБК-ны
қолданудың тиімділігі көбінесе олардың дизайн ерекшеліктеріне
байланысты. КНБК жұмыс жағдайларын талдау және теориялық
зерттеулердің нәтижелері конструкцияларға қойылатын негізгі талаптарды
қалыптастыруға мүмкіндік берді. BHA максималды қаттылыққа ие болуы
керек, сондықтан оларды дөңгелек UBT-ден үлкенірек диаметрден немесе
арнайы прокаттың СБҚ-ден, бұйра көлденең қимасы бар (шаршы, крест
тәрізді және т.б.) жасау керек, олардың қаттылығы дөңгелек
СБҚқаттылығынан үлкен.
Қатты КНБК -да минималды бастапқы иілу болуы керек, өйткені
деформацияланған макеттер баррельдің диаметрінен үлкен болады. ОСО мен
ұңғыма қабырғалары арасындағы радиалды Саңылау ұлғаяды, КНБК қисаюы
мен оқпанның қисаюы үшін қолайлы жағдайлар жасалады. КНБК-да
алғашқы майысуды ұлғайтатын, құрастыруды-бөлшектеуді қиындататын
және апат жағдайында аулау жұмыстарын қиындататын бұрандалы
қосылыстар барынша аз болуы тиіс.
Қатты КНБК құрамында ұңғыманың қабырғаларын тегістеу және
қармауыштардың алдын алу үшін жер үсті Калибраторы болуы тиіс.
Бұрғылау кезінде, әсіресе сфералық кесектермен, біркелкі емес қабырғалар
алынады, баррельдің пішіні цилиндрден ерекшеленеді. Калибратордың рөлін
тозуға төзімді материалдан жасалған жұмыс бетінің күшейтілген қаруы бар
төменгі ОЦЭ орындай алады.
Барлық ОСО сыртқы бетіндегі жуу сұйықтығының қалыпты
айналымы үшін жуу каналдары құрастырудың құрамына кіретін СБҚ және
ұңғыма қабырғалары арасындағы сақиналы саңылауға жақын мөлшерлері
болуы тиіс. Әрбір ОСО сыртқы диаметрі қашаудың диаметріне тең, ал
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ұзындығы 1,5-2 номиналды диаметрден кем болмауы тиіс. ОСО жұмыс
беттерінің ұңғыма қабырғаларымен жанасу алаңы КНБК-ның сенімді
орталықтануын қамтамасыз етуі және ұңғыма қабырғаларының қарқынды
бұзылуын тудырмауы тиіс. Барлық ОСО жұмыс беттері тозуға төзімді
материалмен арматуралануы тиіс.
Қисықтықтың сәтті алдын алу үшін нақты геологиялық жағдайларға
сүйену керек. Егер ұңғыманың қисықтығына әсер ететін геологиялық
факторлар өте әлсіз болса, онда тек техникалық және технологиялық
факторлардың әсерін жою керек, яғни.тиісті диаметрдің жеткілікті мөлшерін
қолданыңыз және бұрғылаудың технологиялық ережелерін сақтаңыз. Егер
геологиялық факторлардың әсері үлкен болса, онда қисықтықтың алдын алу
үшін көрсетілген шаралар жеткіліксіз болады және максималды сыртқы
диаметрдің қатаң КНБК қолдану қажет.
Осылайша, күрделі геологиялық жағдайларда ұңғымалардың қисаюын
болдырмаудың барлық әдістерінің ішінде тұрақты жыныстарда қатаң КНБК
және қашауға жақын ауырлық орталығы бар КНБК-ны, яғни әлсіз төзімді
жыныстарда максималды диаметрлерден тұратын ең тиімді пайдалану.
5.3.4 Ұңғымалардың қисаюын өлшеуге арналған аспаптардың
құрылысы
Ұңғыма кенжарының және оқпан осі нүктелерінің орналасуы
ұңғыманың тереңдеуіне қарай берілген тереңдіктегі зениттік және азимуттық
бұрыштардың мерзімді өлшемдерімен анықталады.
Зениттік бұрышты өлшеуге арналған датчиктер келесі негізгі топтарға
бөлінеді:
- сұйықтықтың көлденең деңгейі принципін қолдану;
- тіктеуіш принципін қолдану;
- акселерометрлер.
Жоғарыда аталған сенсорларды қолданудың басқа жағдайлары
сияқты, ауырлық Заңына сәйкес құрылғыларды сұйықтықтағы ауа көпіршігі
немесе жарты шардағы жылжымалы доп түрінде қолдануға болады
Акселерометр ( лат. accelero — ускоряю және греч. metric — өлшеу) көрінетін үдеудің проекциясын өлшейтін құрал (объектінің шынайы үдеуі
мен гравитациялық үдеу арасындағы айырмашылық). Әдетте, акселерометр
— бұл серпімді суспензияға бекітілген 2 сезімтал жүктеме-1 серіппесі (сурет.
3.1). 2-жүктің бастапқы күйінен ауытқуы, егер көрінетін үдеу болса, осы
үдеудің мәні туралы ақпарат алады. 3 демпфері 2 жүктің тербеліс
амплитудасын өшіру үшін қолданылады.
Дизайн бойынша акселерометрлер бір компонентті болып бөлінеді
(суретті қараңыз. 5.14), екі компонентті және үш компонентті. Тиісінше, олар
үдеуді бір, екі және үш осьтер бойымен өлшеуге мүмкіндік береді.
Акселерометрді абсолютті сызықтық үдеудің проекцияларын өлшеу
үшін де, гравитациялық үдеудің проекциясын жанама өлшеу үшін де
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қолдануға болады. Бірінші қасиет инерциялық навигациялық жүйелерді құру
үшін қолданылады, онда акселерометрлер арқылы алынған өлшеулер
интеграцияланып, инерциялық жылдамдық пен медиа координаттарын
алады. Осылайша, акселерометрлер гироскоптармен қатар, ұшу
аппараттарының, кемелердің және суасты қайықтарының навигациялық және
басқару жүйелерінің ажырамас бөлігі болып табылады. Екінші қасиет
беткейлерді өлшеу үшін акселерометрлерді, яғни инклинометрлер ретінде
пайдалануға мүмкіндік береді.

1-серіппе; 2-жүк; 3-демпфер
5.14-сурет - Акселерометрдің жұмыс схемасы:
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Ұңғыма азимутын өлшеуге арналған датчиктер:
- магниттік көрсеткі;
- механикалық және оптикалық гироскоптар;
- магнитометр.
Егер магниттік көрсеткі Жердің ғаламдық магниттік полюсі бағытында
көлденең жазықтықта бағдарлай отырып, әлем елдерінің бағытын көрсетсе,
гироскоптар мен магнитометр басқаша жұмыс істейді, әсіресе
электромагниттік өрістердің болуы жағдайында өлшеулердің сенімділігі мен
дәлдігін едәуір арттырады.
Гироскоп-инерциялық тірек шеңберіне қатысты дененің бағдарлау
бұрыштарының өзгеруіне жауап бере алатын құрылғы. Гироскоптың
қарапайым мысалы-юла (жоғарғы).
Бұл құрылғыны алғаш рет 1817 жылы жасаған боненбергер
гироскопының негізгі бөлігі автомобиль суспензиясындағы айналмалы
массивтік доп болды. 1832 жылы американдық Уолтер Р. Джонсон
айналмалы дискімен гироскоп ойлап тапты (сурет. 5.15). 1852 жылы француз
ғалымы Фуко гироскопты жетілдірді және оны алғаш рет бағыттың өзгеруін
көрсететін құрылғы ретінде қолданды. Гироскоптың ежелгі құрылғылардан
артықшылығы-ол қиын жағдайларда дұрыс жұмыс істеді (нашар көріну,
дірілдеу, электромагниттік кедергілер).
XIX ғасырдың екінші жартысында.гироскоптың айналуын жеделдету
және қолдау үшін электр қозғалтқышын пайдалану ұсынылды, бұл іс жүзінде
Торпедо бағытын тұрақтандыру үшін гироскопты қолдануға мүмкіндік берді.
ХХ ғасырда.гироскоптар компастың орнына немесе онымен бірге
ұшақтарда, зымырандарда және суасты қайықтарында, кейіннен
инклинометрлердегі бағыттаушы датчиктер ретінде қолданыла бастады.

1-ротордың осі; 2-сыртқы жақтау; 3-ротор; 4-ішкі жақтау; 5-корпус
5.15-сурет - Гироскоп схемасы
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Механикалық жағынан қатар оптикалық гироскоптар да белгілі, олар
талшықты-оптикалық және лазерлік болып бөлінеді. Олардың әрекет ету
принципі Саньяк әсеріне негізделген және теориялық тұрғыдан арнайы
салыстырмалылық теориясымен түсіндіріледі. Бұл теорияға сәйкес жарық
жылдамдығы кез-келген инерциялық эталондық жүйеде тұрақты болады.
Инерциялық емес жүйеде жарық жылдамдығы басқаша болады. Жарық
сәулесін құрылғының айналу бағытына және оның айналу бағытына қарсы
жіберген
кезде
сәулелердің
келу
уақытындағы
айырмашылық
(интерферометрмен анықталған) инерциялық тірек шеңберіндегі сәулелердің
оптикалық жолдарының айырмашылығын, демек, сәуленің өтуі кезінде
құрылғының бұрыштық айналу шамасын табуға мүмкіндік береді.
Магнитометр-магнит өрісінің сипаттамаларын өлшеуге арналған аспап,
ол магнит өрісінің бағытын оның қарқындылығымен анықтауға мүмкіндік
береді.
Инклинометрлер деп аталатын ұңғыманың қисықтығын толық өлшеуге
арналған құрылғыларды бірқатар негізгі топтарға бөлуге болады.
•
1. Ұңғымаға бағытталған сұйықтықтың көлденең деңгейі
принципін қолданатын құрылғылар. Бұл жағдайда бір өлшеу нәтижесін
құрылғыны ұңғымадан шығарғаннан кейін ғана алуға болады. Мұндай
құрылғылар апси - тақталар деп аталады. Қазіргі уақытта олар көбінесе Керн
- носкоптарда — бағытталған өзекті таңдау үшін қолданылады.
•
2. Магниттік көрсеткі бойынша азимуттық бағытты және тік сызық
бойынша зениттік бұрышты анықтау үшін жердің гравитациялық өрісін
анықтау үшін Жердің магнит өрісін пайдаланатын аспаптар. Бұл жағдайда
көбінесе сенсорлардың орналасуы электрлік сигналға айналады, өлшеу саны
шектеусіз және олардың нәтижелері электр кабелі арқылы инклинометр
қашықтан басқару құралына бетіне түседі.
* Жедел бақылау үшін көрсетілген датчиктер Зенит пен азимутты бір,
екі немесе бірнеше нүктелерде анықтау үшін жеңілдетілген аспаптарда
қолданылады. Бұл жағдайда өлшеу нәтижесі құрылғыны ұңғымадан
шығарғаннан кейін ғана қол жетімді болады.
* Азимутты анықтау үшін жоғары жиіліктегі (10-20 мың мин-1)
айналмалы массаның гироскопиялық әсерін пайдаланатын аспаптар - ауыр
диск-маховик. Мұндай сенсор гироскоп деп аталады-бұл тез айналатын диск
жетегі, оның осі үш еркіндік дәрежесіне ие және кеңістіктегі бағытын еркін
өзгерте алады. Нәтижесінде Жердің айналуы нәтижесінде пайда болатын
және айналмалы дискіге әсер ететін Кориолис Инерция күшінің әсерінен
соңғысының осі жергілікті магнит өрістеріне (мысалы, темір кені кен
орындарының магнит өрісі немесе бұрғылау бағанасының статикалық магнит
өрісі) және Жердің ғаламдық магнит өрісіне қарамастан кеңістікте дұрыс
бағдар ретінде қызмет ететін географиялық меридиан бағытына
бағдарланады.
* Гироскопиялық инклинометрлердегі зениттік бұрышты өлшеу үшін
сол немесе басқа дизайндағы тіктеуіш қолданылады.
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* Зениттік және азимуттық бұрыштарды өлшеу үшін ұңғыманың
траекториясын көшіру принципі бойынша жұмыс істейтін инклинометрлер
қолданылады. Бұл жағдайда мұндай инклинометрді оқпан бойымен зенит пен
азимут анықталған нүктеден осы бұрыштық параметрлерді өлшеу қажет
болатын басқа нүктеге жылжытқан кезде, инклинометрдің көшірме сенсоры
зениттік және азимуттық бұрыштардың осы бұрыштардың белгілі мәндеріне
қатысты өсуін тіркейді. Осылайша, ұңғыманың кеңістіктік орналасуы
параметрлерінің барлық қажетті мәндері интервалды түрде анықталады.
* Қазіргі уақытта КНБК тіктеуіш қағидатымен жұмыс істейтін және
кенжардан бастап бағанның ұңғыма қабырғасымен төменгі түйіспесіне дейін
учаскенің барынша орынды ұзындығын қамтамасыз ететін кеңінен
қолданылады. КНБК құрылымы, оны ұңғыма оқпанында орталықтандыру
принципіне (қатты КНБК) негізделген, сирек қолданылады, бірақ
геологиялық жағдайлар ұңғымалардың қатты қисаюына ықпал ететін
аудандарда олар көбінесе қисаюдың алдын алуда жақсы нәтиже береді.
* Көптеген ұңғымалар үшін типтік КНБК – ға ұшпа массалар
арасындағы қашаудың үстіндегі екі ОСО (СБҚ түріндегі маховиктер) және
турбобурдың үстіндегі ОСО немесе роторлы бұрғылау кезінде – қашаудың
үстінен және одан жоғары, кейбір жағдайларда ОЦЭ-СБҚ шаршы қиманың
(куб) орнына екі ОСО кіреді. Егер есептеулер немесе тәжірибелік тексеру
бойынша нормалар бойынша жол берілмейтін ауытқулар алынса, онда
КНБК-ға бірнеше ОСО қосылады.
КНБК-ның әртүрлі типтерін пайдалану тәжірибесі көрсеткендей,
ұңғымалардың қисаюын болдырмауға және қисықтыққа ықпал ететін
геологиялық жағдайларда осьтік жүктемені шектеместен бұрғылауға болады.
Тік ұңғымалардың қисаюын болдырмаудың тиімді әдісі-әсіресе терең
және өте терең ұңғымаларды салу үшін шарикті кеңейткіштерді, реактивтітурбиналық бұрғылау агрегаттарын (РТБ) КНБК-ға қосу.
ОСО сыртқы диаметрі мен ұңғыма қабырғасы арасындағы ең аз
саңылауды сақтау-ұңғыма оқпанында КНБК орталықтандыруды қамтамасыз
ететін негізгі факторлардың бірі. Нақты тау-геологиялық жағдайларда
бұрғылау үшін типтік КНБК таңдау үшін оны норма шегінде де, қашау
жұмысының көрсеткіштерін арттыруға қатысты да тік оқпандағы бірнеше
ұңғымаларда сынақтан өткізу қажет. Барлық эксперименттік тексерулер мен
белгілі бір BHA тиімділігін салыстыру кезінде осьтік жүктемені шектеусіз
бұрғылау қажет екенін есте ұстаған жөн. Өте күрделі геологиялық жағдайда
тік ұңғымаларды техникалық (КНБК конструкциясы) және технологиялық
(бұрғылау режимдері) факторларды ескере отырып бұрғылау керек.
5.3.5 Ұңғымаларды мақсатты бұрғылаудың негізгі әдістері мен
қолдану салалары, оның экономикалық тиімділігі
Бүгінгі таңда барлық ұңғымалар механикаландырылған әдіспен
бұрғыланады, бұл топырақтың бұзылуына, оны екі жолдың бірімен
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қамтамасыз етуге негізделген: құрғақ, қазылған тау жынысы ұңғымадан
бетіне тасымалданған кезде, механизмдермен немесе ауамен және
гидравликалық сумен жуылған кезде.
Бұрғылаудың екі негізгі әдісі бар: өзекшені таңдау арқылы -баған,
үздіксіз сою -бұрандалы, пневматикалық және сфералық.
Біз әртүрлі салаларда ұңғымаларды салу үшін кеңінен қолданылатын
бұрғылаудың 4 негізгі түрін бөліп көрсетеміз:
• баған;
 бұрандалы;
 пневматикалық;
 сфералық.
Бұрғылаудың әр түрінің өзіндік ерекшеліктері бар және ол үшін арнайы
жасалған жабдықтармен орындалады. Бұрғылаудың осы түрлерін толығырақ
қарастырайық, олардың айырмашылықтары неде және әр жағдайда қандай
әдісті қолдану керектігін анықтаймыз.
Бағанды бұрғылаудың ерекшелігі
Колонкалық бұрғылау-сазды немесе тығыз құмды топырақ цилиндр
пішінді өзек түрінде алынатын механикалық айналмалы әдіс.
Бағаналық бұрғылау снарядының жоғарғы жағында (сурет. 5.16)
бұрғылау бағанасын өсіру үшін қажетті штангаларды қосуға арналған
құрылғы орналасқан. Төменде-тәжі, оның түрі бұрғыланатын топырақтың
санатына байланысты таңдалады.
Бағаналы әдіспен қазу кезінде топырақ сақина тәрізді тәжмен
жойылады. Бұл жағдайда өзектің ішкі бөлігі бұзылмаған күйде сақталады.
Қатты және жартылай қатты саздауыттарда, саздарда, тау жыныстарында
бұрғылау процесін жеңілдету үшін кенжарға жуу сұйықтығы беріледі.

5.16 – сурет - Бағаналық бұрғылауға арналған снаряд
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Шламды кейде жуу арқылы алып тастайды-магистральға көп
мөлшерде су құю арқылы. Көбінесе жуу компрессормен құбырға
жеткізілетін сығылған ауамен үрлеу арқылы ауыстырылады.
Бағаналы бұрғылау келесі жағдайларда қолданылады:
* пайдалы қазбаларды геологиялық барлау;
* барлау ұңғымаларын бұрғылау;
* кез келген тереңдіктегі су тұтқыш Ұңғымаларды, оның ішінде тас
жыныстарындағы сүзілмеген Ұңғымаларды орнату.
Тиімділігі жағынан колонка әдісі су ұңғымаларын бұрғылаудың
бұрандалы әдісінен біршама төмен (сурет. 5.17). Бұранда тезірек
бұрғыланады, бірақ ол магистралды бұрғыланған жыныстан толығымен
босатуға мүмкіндік бермейді. Кейде олар жұпта қолданылады немесе
біріктіріледі. Егер ол берілсе, онда алғашқы бірнеше метр шнек арқылы
өтеді.

5.17-сурет - Бағаналы бұрғылау
Артықшылықтары мен кемшіліктері
Механикалық бұрғылаудың шар тәрізді әдісімен салыстырғанда,
баған өте тез жасалады, бұл жұмыс уақытын едәуір қысқартады. Оның
басты кемшілігі-борпылдақ топырақты және сумен қаныққан қиыршық
тастарды көтеру мүмкін еместігі. Тау жыныстары арқылы баяу
қозғалады.
Бағаналық бұрғылаудың артықшылықтары:
* технология жер бетіне Керн материалын шығаруды жүзеге
асырады, бұл осы жердегі геологияның жай-күйін анықтауға мүмкіндік
береді, бұл мұнда пайдалы қазбалар кен орындарының болуын немесе
болмауын негіздеуге көмектеседі.
* жоғары өнімділік және тереңдігі 100 м-ден асатын Ұңғымаларды
бұрғылау мүмкіндігі;
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*
бұрғылау
құралының
қосылыстарына
және
бұрғылау
колоннасының жетегіне жүктемені азайту, Кернді ойып алу (кесу)
арқылы жыныстың шағын бұзылу ауданы есебінен;
Бағандық бұрғылаудың басты кемшілігі-бағандық бұрғылауды
жылдам әдіспен атауға болмайды, өйткені өзекшені іріктеу әдісі
кернеулі құбырдың әр аралығы арқылы бұрғылау қондырғысын
бөлшектеуді талап етеді. Сонымен қатар, процесс барысында баған өте
тез түсіп кетеді, өйткені ол қатты жыныстармен жұмыс кезінде қатты
қызып кетеді.
Бұрандалы бұрғылаудың ерекшеліктері
Бұрғылаудың бұл түрі бүгінде жеке фермаларда Сулы
Ұңғымаларды салуда жиі қолданылады. Бұрандалы бұрғылаудың
ерекшелігі (сурет. 5.18) игеріліп жатқан жыныс қосымша жабдықты
тартпай ұңғыма тұстамасынан толығымен алынып тасталынады.
Құрал-ұңғыманың бетіне тасымалданған тау жынысы шнек деп
аталады. Ол ребордпен қапталған бекіту құлыптары бар жүк көтергіш
құбырды қайта орнатады. Тау жынысын бұзатын құрал-қатты
қорытпаның дәнекерленген немесе ауыстырылатын элементтері бар
кесек. Қысыммен кесек тау жынысын бұзады және жарады, ол одан әрі
реборд арқылы ұңғыманың аузына тасымалданады. Көбінесе өзек
берілген белгіден таңдалуы керек болған кезде бағаналы бұрғылаумен
бірге қолданылады.

5.18-сурет - Бұрандалы бұрғылау
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Бұранданы қолдана отырып бұрғылау көп күш пен қаржылық
шығындарды қажет етпейді, сондықтан бұл әдісті қолдану аясы кең:
барлау ұңғымалары, коммуникацияларды төсеу, бұрғылау ұңғымаларын
орнату және ішінара су бұрғылау.
Бұл әдіс жұмсақ және борпылдақ топырақтарда тереңдігі 30 м-ге
дейін және орташа тығыз жерлерде 20 м-ге дейін Сулы Ұңғымаларды
игеруге жарамды. Шнекпен үңгілеуден және қондыруды орнатқаннан
кейін ұңғыманың оқпанын міндетті түрде емделмеген жыныстардан
желонкамен тазалайды.
Шнек тау жыныстарында жұмыс істеуге мүлдем жарамайды! Ол
120 м-ге дейін Ұңғымаларды ішінара қазу үшін қолданылады, ал бұл
әдіс басқалармен біріктіріледі: сфералық , соққы-арқан, баған.
Бұранданы қолданудың оң және теріс жақтары
Бұрғылау әдісі (5.19-сурет) бұранданың өлшемі мен қашаудың
көлбеу бұрышы дұрыс таңдалған жағдайда ұңғыманы мүмкіндігінше тез
жасауға мүмкіндік береді.
Бұрандалы бұрғылаудың артықшылықтары:
* технологиялық тоқтаусыз жерге тереңдетудің жоғары
жылдамдығы;
* ұңғыма оқпанын жуудың қажеті жоқ;
* бірінші сілтемені бетіне көтеріп, бұрғылау бағанын баған әдісі
сияқты бөлшектеу/жинау қажет емес.

5.19-сурет - Бұрандалы бұрғылау әдісі
Бұрандалы бұрғылаудың басты кемшілігі – борпылдақ және өте
қатты топырақтарда жұмыс істей алмау деп санауға болады, бірақ
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сонымен бірге шнек сазды, аралас (саз және құмдақ) және жұмсақ сазды
топырақтарда бұрғылауға арналған тамаша құрал болып табылады.
Су ұңғымаларын орнату үшін бұранданы қолдануды шектейтін
тағы бір кемшілік – оқпанды құлаған жыныстардан тазарту үшін соққыарқан әдісін қолдану қажеттілігі.
Пневматикалық бұрғылау ерекшеліктері
Пневмоударникпен бұрғылау (сурет. 5.20.) соққылы-айналмалы
бұрғылау технологияларына жатады және инженерлік-геологиялық
ізденістер саласында, сондай-ақ су тарту ұңғымаларын бұрғылау үшін
кеңінен қолданылады. Пневматикалық құралмен бұрғылау көмегімен
бұрғылаудың 10 санатына дейін топырақта тік және бағытталған
ұңғымалардың тау-кен жұмыстарын жүргізуге болады.
Техниканың басты
ерекшелігі-тау
жынысын бұзу үшін
пневматикалық соққы және бұрғылау қондырғысының ротаторы бір
уақытта орындалатын соққы және айналмалы әрекеттер қолданылады.
Жұмыс органы станоктың болып табылады батырылған
пневмоударник.
Клапан
құрылғысының
көмегімен
бұрғылау
штангасынан келетін Сығылған ауа бұрғылау тәжінің білігіне соққы
беретін
барабанды
үдемелі-қайтарымды
қозғалысқа
келтіреді.
Штангамен бірге пневматикалық соққы айналады; ротатор ұңғыманың
сыртында орналасқан. Бұрғылау чиптері ұңғымадан сығылған ауамен
шығарылады.

5.20-сурет - Пневмосоққышпен бұрғылау
Пневматикалық соққымен бұрғылаудың артықшылықтары мен
кемшіліктері
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Пневматикалық балғамен бұрғылаудың негізгі артықшылықтарыҰңғымаларды құрудың жоғары жылдамдығы, шламдарды тиімді тазарту,
жартасты тау жыныстарында жұмыс істеу және бентонит шығындары
мен жуу суын жеткізуден бас тарту.
Олардың артықшылықтарына мыналарды жатқызамыз :
* бұрғылау циклы бұрын қарастырылған уақыттан бірнеше есе аз.
Пневматикалық соққымен бұрғылау технологиясы Ұңғымаларды жуу
сұйықтығымен бұрғылауға қарағанда тезірек жасауға мүмкіндік береді.
Негізгі себеп-ауа ағынының жылдамдығы жуу ерітіндісінің қозғалу
жылдамдығынан әлдеқайда жоғары;
* бұрғылау барысында ұңғыманы ілеспе тазалау. Шламды
шығаруға бұрғылау бағанасы мен ұңғыма қабырғасы арасындағы
саңылаудағы қуатты ауа ағынының қозғалысы арқылы қол жеткізіледі;
* жуу ерітіндісін пайдаланудың қажеті жоқ, оны дайындау үшін
бентонит сатып алу және суды жұмыс орнына тасымалдауды
ұйымдастыру қажет;
* бұрғылау құралын жылдам және ыңғайлы ауыстыру.
Кемшіліктеріне бұрғылау пневмоударным тәсілімен жатқызуға
болады, қажеттілік үлкен көлемде сығылған ауа, мүмкін прихват
бұрғылау колоннасының бұрғылау кезінде су тұтқыш көкжиектердің
және жыныстардың жоғары жарықшақтық. Ұңғыма қабырғаларының
тұрақтылығын қамтамасыз ету қажет.
Шарқашаулы бұрғылаудың сипаттамасы
Шарқашаулы бұрғылау-тау жынысын бұзатын құрал ретінде
шарошты қашауды пайдалана отырып, Ұңғымаларды бұрғылаудың
айналмалы тәсілі. Ротатор автомобиль қозғалтқышынан немесе жетек
білігі арқылы бөлек орнатылған электр қозғалтқышынан басқарылады.
Әзірленген топырақ ұңғыманың түбінен тікелей немесе кері жуу
арқылы жуылады. Жуу ерітіндісін ауырлық күшімен де, сорғы
станциясымен де беруге болады.

5.21 сурет - Шарқашаулы бұрғалау
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Шарқашаулы бұрғалау 150 м-ге дейін терең ұңғымаларды салу
кезінде тау жыныстары мен жартылай беткейлерді игеру үшін
қолданылады. Дұрыс таңдалған кескіш пен салмақты бұрғылау
құбырлары бар бұрғылау қондырғысы тау жыныстарымен жақсы
күреседі.
Бұрғылау мамандары келесі шарттарды ескере отырып,
бұрғылаудың осы әдісін қолдануды ұсынады:
1.Учаскенің гидрогеологиялық бөлімі жақсы зерттелген. Белгілі
бурить алда қатты жыныстар. Жергілікті жыныстардағы Сулы аймақтың
пайда болу деңгейі белгілі.
2.Жер асты суы артезиан ұңғымаларына тән қысымға ие
3.Ұңғыманы жуу үшін техникалық суды үздіксіз жеткізу
мүмкіндігі бар.
Шарикті бұрғылаудың артықшылықтары мен кемшіліктері
Бұл бұрғылау әдісі келесі артықшылықтарға ие:
* байырғы тау жыныстарындағы су тасымалдағышты ашудың
жоғары сапасы;
* үлкен диаметрлі ұңғыманы орнату мүмкіндігі;
* жоғары бұрғылау жылдамдығы, аз энергия шығыны.
Шарқашаулы бұрғылаудың маңызды кемшілігі-ұңғыманы жууды
ұйымдастыру қажеттілігі.
Бұрғылаудың қандай әдісін таңдау керек?
Қорытындылай келе, мынаны айтуға болады:
1.Пластикалық сазды топырақтарда бұрғылау үшін бағаналы
бұрғылауды қолданған жөн. Колонкалық әдіс көптеген су алу
қазбаларын орнату үшін жарамды, қажет болған жағдайда соққылыарқанды жұпта пайдаланылады.
2.Қолдану саласы бойынша бұрандалы бұрғылау бағаналы әдіске
ұқсас. Ол баррельді сапасыз тазартумен ерекшеленеді, ол желонканы
міндетті түрде пайдалануды немесе қолданар алдында ұңғыманы ұзақ
уақыт жууды қажет етеді.
3. Шарқашаулы бұрғалау -бұл тау жыныстарындағы ұңғымаларды
тесудің ең жақсы нұсқасы.
4.Пневматикалық бұрғылау сынған, қатты және құрғақ
жыныстармен жұмыс істеу кезінде ең тиімді болып табылады.
Бұрғылаудың белгілі бір әдісін қолдана отырып ұңғыманы игеру
құны көбінесе қандай жабдықтың қолданылатынына, сондай-ақ
бұрғылау кезінде өткен тау жыныстарының санаттарына байланысты
болады.
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5.3.6. Бағытталған бұрғылау үшін техникалық құралдарды
қолдану
Ұңғымаларды қажетті бағытта жасанды түрде қисайту үшін
дефлектор деп аталатын әртүрлі техникалық құралдар қолданылады.
Роторлы бұрғылау кезінде техникалық құралдар мен жасанды қисықтық
технологиясы күрделірек, сондықтан көбінесе төменгі қозғалтқыштары бар
ауытқушылар қолданылады.
Төменгі қозғалтқыштармен жұмыс істеу кезіндегі ауытқушы
факторлар:
1) Тау жынысын бұзатын құралда ауытқу күші жасалады,
2) ұңғыманың осі мен тау жынысын бұзатын құралдың осі арасында
қисаюдың белгілі бір бұрышы пайда болады - төменгі қозғалтқыштың
ауытқуы.
Көбінесе бұл девиантты факторлар бірге әрекет етеді, бірақ олардың
кез-келгені басым мәнге ие.
Бұл ретте турбобурдың майысуы және қашау мен турбобур
диаметрінің кез келген ара қатынасы кезінде ұңғыманың оқпанын әзірлеу
болмаған кезде кез келген ауытқымалы орналасу үшін ұңғыманың
қабырғасын фрезерлеу салдарынан оқпанның қисаюы кенжардың
асимметриялық бұзылуы нәтижесінен 4,84 есе көп екендігі дәлелденді.
Егер төменгі қозғалтқыш бүгілсе, онда кенжардағы жыныстың
асимметриялық бұзылуына байланысты магистральдың қисықтық үлесі
одан да аз болады.
Қабылдамаушылар бар:
-серпімді бағыттаушы секциямен, егер қисықтық негізінен ұңғыманың
қабырғасын фрезерлеуге байланысты болса
-қатты бағыттаушы секциямен-егер құралдың бұрмалануына
байланысты.
Ең көп таралған ауытқуларға суретте көрсетілген қисық аударма
жатады. 1.
Бұл қарапайым аудармашы, оның жіптері бір-біріне бұрышта
жасалады. Бұл бұрыш 1-ден 4О-ға дейін.
Қисық аударма төменгі қозғалтқыш пен UBT арасындағы орналасуға
қосылады. Үлкен қаттылықтың нәтижесінде төменгі қозғалтқышта иілу
пайда болады, ал тау жынысын бұзатын құралда ауытқу күші пайда болады.
Ауытқу күшінің мөлшері айтарлықтай байланысты:
1) кенжар қозғалтқышының ұзындығы;
2) кенжар қозғалтқышының қаттылығы.
Сондықтан қисық аудармашылар бір секциялы немесе қысқартылған
турбобуралармен және бұрандалы төменгі қозғалтқыштармен қолданылады.
Қисық аудармашыларды қолданған кезде ұңғыманың қисықтық
қарқындылығы мыналарға байланысты:
1) Бұранда бұрышы,
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2)Құрастырудың
геометриялық,
қатты
және
салмақтық
сипаттамалары,
3) Бұрғылау режимі,
4) Қашаудың фрезерлеу қабілеті,
5) Тау жыныстарының физикалық-механикалық,
6) Ұңғыманың зениттік бұрышы.
Сондықтан ол 1 д 6 град / 10 м кең ауқымда ауытқиды.
Бір секциялы турбобуры бар қисық аудармашыны қолдану кезінде қол
жеткізуге болатын ең жоғары зениттік бұрыш 40-45о құрайды.
Үлкен зениттік бұрыштарға жету қажет болған жағдайда
қысқартылған немесе қысқа ұнғылық қозғалтқыштарды пайдалану керек.
Қисық аудармашының артықшылығы-оның қарапайымдылығы (сурет.
2).Кемшіліктері оны пайдалану:
*кенжарлық қозғалтқыштың жұмыс жағдайы серпімді деформация
есебінен нашарлайды,
*жоғарыда
аталған
факторларға
байланысты
қисықтық
қарқындылығы кең ауқымда өзгереді,
*девиантты күштің болуына байланысты тау жынысын бұзатын құрал
неғұрлым ауыр жағдайларда жұмыс істейді.
T сериялы турбина ауытқулары турбиналық 1 және шпиндельді 2
бөлімнен тұрады. Секциялар корпустары осьтік жүктемені беруге мүмкіндік
беретін 3 қисық аудармашымен өзара қосылады. Турбина секциясының
білігінен бір-біріне бұрышта орналасқан шпиндель білігіне айналу сәті 4
камералы топсамен беріледі. Аударма қисығының байланыстырушы
жіптерінің осьтерінің қисаюының максималды бұрышы Ω формула
бойынша анықталуы мүмкін:
(5.27)
Ω = 57,3(2l1 - l2)(D - d)/ 2l12,
Мұнда l1 - қашаудың ұшынан қисық аудармашыға дейінгі
қашықтық, м;
l2 - қисық өткізгіштен ауытқудың жоғарғы аудармашысына
дейінгі қашықтық,м;
D - қашаудың диаметрі, м;
d - турбобур диаметрі, м.
L1 мәнін өрнектен анықтауға болады:
l1 = 23,9 [(D - d)/ i10]0,5,
(5.28)
мұнда i10 - ұңғыманың қисаюының қажетті қарқындылығы, град / 10
м.Шаманың шекті мәні l2, турбобурдың майысуы болмайтын кезде
мынадай формула бойынша анықталады:
(5.29)
l2 = 2,83 . l1
Сериялық шығарылатын турбиналық ауытқулардың аудармашысы
бұрамаларының қисаю бұрышы 1,5 О, ал корпус диаметрі 172, 195 және 240
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мм. оқпанның қисаю қарқындылығы оларды қолдану кезінде 3 град/10 м-ге
жетеді.
Турбина
ауытқуларының
артықшылығы-қисық
аудармашының
ұңғыманың түбіне жақындауы, нәтижесінде магистральдың қисықтығы
тұрақты сипатқа ие, тау жыныстарының физика-механикалық қасиеттеріне
және бұрғылау технологиясына аз тәуелді. Бірнеше турбиналық секцияларды
(ОТС сериялы ауытқушылықтар) пайдалану қашаудағы қуат пен айналу сәтін
арттыруға және осындай ауытқушылықтарды шағын диаметрлі ұңғымаларда
қолдануға мүмкіндік береді, яғни кәдімгі қисық аудармашылар қажетті
нәтиже бермейтін жерлерде.
Турбиналық ауытқулардың маңызды кемшілігі-шпиндель мен
турбиналық секциялардың біліктерін байланыстыратын камералық топсаның
шағын моторесурсы.
Бұл кемшілік белгілі бір дәрежеде шпиндельді қабылдамаушылардан
айырылады. Шпиндельді кез-келген секциялық турбобуры бар кәдімгі
шыбықтың орнына қолдануға болады.
Сериялық өндірілген шпиндельді ауытқытқыштардың аударма
қисығының бұрышы-1О30', ал сыртқы диаметрі - 195 және 240 мм.қисық
аудармашының кенжарға жақындауына байланысты ұңғыманың қисаю
қабілеті мен тұрақтылығы артады.
Ең қарапайым өндіріс-бұл эксцентрлік қабаттасуы бар ауытқушы. Бұл
жағдайда шпиндельде немесе кенжар қозғалтқышының корпусында
жапсырма дәнекерленеді. Нәтижесінде тау жынысын бұзатын құралда
ауытқу күші пайда болады және ұңғыманың қисықтығы пайда болады.
Баррель қисығының R радиусы формула бойынша есептелуі мүмкін:
1
,
(5.30)
𝑅𝑅 =
бұл ретте 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

ℎ

𝑙𝑙2

[2sin(a+j)]

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

(𝑑𝑑+2ℎ−𝐷𝐷)
2𝑙𝑙1

(5.31)

(5.32)

мұнда l - турбобур ұзындығы, м;
h - төсем биіктігі, мм;
D - қашаудың диаметрі, мм;
d - төменгі қозғалтқыштың диаметрі, мм;
l1 - қашаудың ұшынан бастап жапсырмаға дейінгі қашықтық, м;
l2 - жапсырмадан турбобурдың жоғарғы аудармашысына дейінгі
қашықтық, М.
Ұңғыманың
қисықтық
қабаттасуымен
ауытқулардың
артықшылықтары:
- басқа ауытқушылармен салыстырғанда ең тұрақты;
- ұңғыманың зениттік бұрышының ұлғаюымен ауытқу қабілеті
төмендемейді;
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- кез-келген қозғалтқышпен пайдалануға болады.
Кемшіліктері:
- бұрғылау процесінде құралдың" қатып қалуы " тау жынысы туралы
төсеніштің үйкелісі нәтижесінде. Кейбір жағдайларда, әсіресе күшті
жыныстарда, механикалық бұрғылау жылдамдығының 50% - ға дейін
төмендеуі байқалады. Осы фактордың әсерін азайту үшін төсемнің шеттері
кесілген, ол резеңкемен қапталған, бірақ "мұздату" проблемасы сақталады.
Серпімді ауытқу-бұл қабаттасуы бар ауытқудың бір түрі, бірақ оның
дизайны белгілі бір дәрежеде кемшіліктен арылуға мүмкіндік береді. Бұл
резеңке серіппеге негізделген турбобурдың шпинделіндегі төсеніш.
Жағдайда, "тоқтап қалған" немесе сыналанып құрал жүреді майысуы рессоры
септігін тигізіп, еркін арқылы өту отклонителя ұңғыма бойынша. Көктемнің
қалыңдығын өзгерту арқылы ұңғыманың қисықтық қарқындылығын реттеуге
болады.
Қисықтықтың қарқындылығы мен тұрақтылығын арттыру үшін кейбір
жағдайларда бұрғылау бағанының түбінің орналасуына екі ауытқушы
қосылады, мысалы, бұрандалы қозғалтқышпен шпиндельді ауытқушы және
қарапайым қисық аудармашы. Бұл жағдайда, әрине, ауытқушылардың әрекет
ету бағыттары сәйкес келуі керек.
Ұңғыманы қажетті шамаға қисайтқаннан кейін жоғарыда сипатталған
барлық ауытқуларды қолданған кезде, тау жынысын бұзатын құралдың тозу
дәрежесіне қарамастан, орналасу ауыстырылады. Уақытты азайту үшін
бұрғылау құбырларының бағанын ротормен бір уақытта бұру арқылы
бұрғылау қондырғысын бұрғылауға болады.
Осы мақсаттар үшін ең қолайлы-эксцентрлік қабаттасуы бар
ауытқушы, өйткені басқа ауытқуларды қолданған кезде төменгі
қозғалтқыштардың тез тозуы орын алады. Бұл ретте ұңғыма диаметрінің
номиналдыдан 10% - ға дейін ұлғаюын атап өткен жөн.
Құралды
көтерместен
бұрғылау
процесінде
қисықтықтың
қарқындылығын реттеу үшін бірнеше ауытқу конструкциялары ұсынылады.
Алайда, қазіргі уақытта тек француз мұнай институты жасаған телепилоттан
бас тартушы жаппай шығарылуда.
5.3.7. Әртүрлі техникалық құралдарды пайдалану кезінде
бағытталған және көп ұңғылы ұңғымаларды бұрғылау әдістемесі мен
технологиясы
"Көп ұңғылы ұңғыма" термині негізгі ұңғымадан шығатын бірнеше
оқпаннан тұратын ұңғыманы білдіреді. Мұндай бұрғылаудың артықшылығықамту коэффициентінің жоғарылауы. Көп ұңғылы ұңғымаларсыз әлемде
мұнай өндіру көлемі әлдеқайда төмен болар еді, өйткені көбінесе жаңа
ұңғымаларды жер бетінен бұрғылауға техникалық мүмкіндік жоқ, немесе
егер жоба шығындары тым жоғары болса. Мұнай өндіру платформалары
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үшін көп ұңғылы ұңғымаларды салу технологиясы ерекше өзекті (бұрғылау
үшін слоттар жетіспейді).
Көп ұңғылы бұрғылау технологиясына алғашқы патенттер өткен
ғасырдың 20-шы жылдары тіркелгеніне қарамастан, мұнай өндірудің бұл
әдісі әлі де дамып келеді. Қазір әлемде көп ұңғылы технология бойынша
салынған мыңдаған ұңғымалар жұмыс істейді.
Мұндай ұңғымалардың үш негізгі сорттары:
- стандартты пайдалану;
- тығыздау;
- орталық оқпаннан шығатын бүйірлік оқпандар
Егер көп ұңғылы ұңғыма жақсы жерде бұрғыланса, тиімділігі жағынан
ол бірден бірнеше дәстүрлі аналогтардан асып түседі. Сонымен қатар,
құрылыс шығындары азаяды, жұмыс тиімділігі артады, резервуардан мұнай
тез және үлкен көлемде келеді. Көп ұңғылы бұрғылау технологиясын сауатты
іске асыру кен орындарын игеруді неғұрлым сапалы жүргізуге және КИН
(мұнай алу коэффициенті) көрсеткішін едәуір арттыруға мүмкіндік береді.
Тиісінше, ұңғымалардың экономикалық тиімділігі күмән тудырмайды.
Тәсілдерін іске асыру технологиясы өте көп. Әсіресе, ол тік құламалы
кен орындарын барлау қажет болған жағдайларда пайдаланылады. Мұндай
жағдайларда әр магистраль табиғи бағытта бүгіледі. Кестелер бір -бірінен өте
ерекшеленеді-бүйірге қатысты негізгі магистраль жоғары, төмен немесе
ортасында болуы мүмкін. Ұңғыманың күрделі құрылымы шығады, әрбір
нақты жағдайда ұңғымаларды көп ұңғылы бұрғылау кен орнының
ерекшеліктерін ескере отырып, жеке жоба бойынша жүргізіледі.
Жаңа және қолданыстағы кен орындарында көп ұңғылы бұрғылау
Көп жағдайда көп ұңғылы бұрғылау жаңа кен орнын барлау кезінде
қолданылады. Егер технологияны қолдану орынды деп танылса, ол
өнеркәсіптік мақсаттарда қолданылады. Бұрын мүмкіндіктер жабдықтың
жетілмегендігімен шектелген, бірақ қазір технология сенімді және
тексерілген ретінде қарастырылады – ол барлық жерде қолданылады.

5.21-сурет - Көп ұңғылы бұрғылау
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Көп ұңғылы бұрғылаудың қарқынды дамуы мұнайдың үлкен
көлемі тау жыныстарының жеткілікті үлкен қуыстарында орналасқан
қолданыстағы ірі кен орындарының сарқылуымен де түсіндіріледі.
Қазіргі кен орындарының едәуір бөлігі оқшауланған қуыстардың көптігі
болып табылады, оларға қарапайым бір баррельді ұңғымалардың
көмегімен қол жеткізу өте қиын және экономикалық тұрғыдан мүмкін
емес. Сонымен қатар, көп ұңғылы ұңғымалар бір уақытта бірнеше
қуыстардан бір баррельге мұнай шығаруға мүмкіндік береді.
Ұңғымаларды
көп
ұңғылы
технологиямен
салу
келесі
артықшылықтарды береді:
* Жұмыстың жалпы құны төмендейді, өйткені алдымен бұрғылау
жұмыс тереңдігіне дейін жүзеге асырылады, содан кейін көлденең
бұтақтар қосылады.
* Бір платформаға есептегенде алынатын мұнай көлемі артадытиісінше, үнемділік те артады.
* Бірнеше магистральдардың болуы үлкен аймақта коллекторды
дамытуға мүмкіндік береді.
* Қорлардың ағымдағы көлемін барынша дәлдікпен бағалауға
болады. Көп ұңғылы ұңғымаларды пайдалану тіпті маргиналды кен
орындарын игеруді тиімді етеді.
* Жер бетіндегі ұңғымалар аз • соның арқасында қоршаған ортаға
теріс әсер азаяды.
* Бұрғылау ерітіндісі мен шламдары аз көлемде кәдеге
жаратылады.
Перспективалық шешім-қолданыстағы қордың негізінде көп
ұңғылы ұңғымалар салу (экономикалық тиімділікті арттыру үшін).
Әзірленіп жатқан нысандарды қамту артып келеді, ал шығындар азаяды
– бұрғыланған ұңғымалар мен ілеспе Инфрақұрылым түрінде негіз бар.
Теңіз платформаларында бұрғылау үшін көп баррельді
технологияға балама іс жүзінде жоқ – ұңғымалардың бастапқы саны
шектеулі және тиімділікті арттыруға қосымша бұтақтар арқылы ғана қол
жеткізуге болады.
Көп ұңғылы ұңғымаларды салу технологиясы
Жобалау мен құрылыстың жақсы дамыған әдістеріне қарамастан,
көп ұңғылы бұрғылау-бұл ауқымды және ресурстарды қажет ететін
жоба. Осы себепті бастапқы кезеңде коллекторды мұқият бағалау
жүргізіледі. Көп ұңғылы бұрғылаудың орындылығын көрсететін
коллекторлардың негізгі сипаттамалары:
* Коллектордағы көмірсутектердің жиналуын оқшаулау.
* Бір көлденең немесе тік ұңғыманы пайдалануға жол бермейтін
коллектор пішіні.
* Коллектордағы табиғи жарықтардың көптігі немесе тек бір
бағытта жеткілікті өткізгіштігі.
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• су басумен әзірлеу. Бұл жағдайда негізгі аяқталған ұңғыма айдау
ретінде пайдаланылады, ал бүйірлік бұтақтар өнімді болады. Кері нұсқа,
қысым жасау үшін бүйірлік бөшкелер қолданылған кезде де мүмкін.
* Өндіруші платформада қарастырылған ұңғымалар саны күтілетін
тиімділікпен игеруге мүмкіндік бермейді.
Бірнеше мұнай қабаттары бар көп деңгейлі кен орындары үшін көп
ұңғылы ұңғымаларды салу технологиясы оңтайлы болып табылады. Бір
қабатқа бірнеше бұтақтарды орнатуға рұқсат етіледі, бұл оның ашылуын
жақсартады, сонымен қатар бірнеше деңгейде қабаттарды ашуға
мүмкіндік беретін карпальды форма аз кездеседі. Бір қабаттың аясында
көп ұңғылы бұрғылау негізінен дренаж аймағын ұлғайту үшін
қолданылады (параллель немесе желдеткіш бұтақтар).
Көп
ұңғылы
ұңғымаларды
салу
технологиясының
артықшылықтары:
Геологиялық-техникалық
жағдайлардың
күрделілігіне
*
қарамастан пайдалану мүмкіндігі.
* Ұңғыма өнімді аймаққа цементтелген білікшені (немесе
цементтелмеген сүзгі білікшесін) батырып, бүйірлік бөшкелермен
аяқталуы мүмкін. Қажет болса, қабатты ашық күйде қалдыруға болады.
* Параметрлері әр түрлі болса да, бірнеше өнімді аймақтармен бір
уақытта жұмыс жасаңыз.
* Оқпанды ұзақ мерзімге тұрақты күйде ұстау.
Кемшіліктердің
ішінде
қымбат
жабдықты
пайдалану
қажеттілігімен байланысты бұрғылаудың жоғары құнын ажыратуға
болады. Бұл жабдық істен шыққан кезде бұрғылау бірнеше айға созылуы
мүмкін дегенді білдіреді. Бұл факторлар көп баррельді технология
бойынша мұнай өндірудің әлі де жеткілікті дамымауының басты себебі
болып табылады.
Көп ұңғылы ұңғымалардың экономикалық тиімділігі
Кейбір жағдайларда ұңғымаларды көп ұңғылап бұрғылау жаңа кен
орнын барлауды әлдеқайда жылдам және шығынды аз етеді. Көп ұңғылы
ұңғымалардың экономикалық тиімділігі барлық жағынан көрінеді:
* Кен орнын барлауға қажетті уақыт қысқарады.
* Жұмыс көлемі 20-30 пайызға төмендейді (жабдықтарды
монтаждау және демонтаждау, электр, су жеткізу).
* Барлауды жүргізу әдістемесі өзгереді, бастапқы ұңғымалардың аз
саны талап етіледі.
* Жабдықтар мен инфрақұрылымдық құрылыстар аз талап етіледі,
кен орнында мұнай өндіру кешеніне қызмет көрсету шығындары азаяды.
Көп ұңғылы Ұңғымаларды салудың экономикалық тиімділігі
бұрғылау және аяқтау шығындары азаяды, ал өндіріс көлемі артады.
Коллектордың дренажының тиімділігі артады. Аз ұңғымалармен көбірек
шикізат алуға болады. Барлау мен дамытудың жалпы шығындары төмен,
инфрақұрылымда үнемдеуге қол жеткізіледі.
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Көп ұңғылы ұңғымалардың экономикалық тиімділігін көрсететін
қосымша фактор-оларды қолданыстағы оқпандар негізінде салу
мүмкіндігі. Мұнда жер бетінен бұрғылау қажет емес, сіз бұрын
жіберілген қабаттарға бұтақтар жасай аласыз.
5.3.8. Үздіксіз жұмыс істейтін сынасыз снарядтарды орнату және
қолдану
Бұрғылау кезінде қатты бұралған ұңғымалар келесі әдістердің бірімен
түзетіледі.
Егер қисықтық қаттылығы төмен тау жыныстарында пайда болса,
қисық аймақ цементтеледі, содан кейін тау жыныстарын бұзатын құралға аз
жүктеме түскен кезде ұзын қатты бағаналы снарядпен қайта бұрғыланады.
Қатты жыныстардағы ұңғыманың қисаюы кезінде оның ауытқуының
басталуы торпедалық болады, содан кейін ұңғымада корпустық құбырлар
орнатылып, цементтеледі және режим параметрлері төмендеген кезде
бұрғылауды жалғастырады.
Сонымен қатар, қисық ұңғыманы жасанды түрде кері бағытта түзету
арқылы түзетуге болады.
Жасанды қисаю, сондай-ақ керн алынбаған аралықтарды қайта
бұрғылау үшін және жойылуы экономикалық тұрғыдан тиімсіз күрделі
апаттар орындарын айналып өту үшін де қолданылады.
Ұңғымаларды әртүрлі техникалық және технологиялық құралдардың
көмегімен жасанды түрде бұрап, бағытталған бұрғылау жұмыстарын
жүргізуге болады.
Геологиялық барлау ұңғымаларын бағытталған бұрғылау қандай да бір
себептермен ұңғыма салуға болмайтын учаскелердің астына (су бассейнінің
түбіне, батпақты жерге, инженерлік құрылысқа бұрғылау) және т. б.
жүргізіледі.
Пайдалы қазбалар қабаттарының күрт төмендеуімен кен орындарын
барлау кезінде көлбеу Ұңғымаларды бұрғылау қажеттілігі туындайды,
оларды бұрғылау вертикальға қарағанда әлдеқайда қиын. Мұндай
жағдайларда тік немесе сәл көлбеу ұңғымалар төселіп, тереңдікте олар
бүгіліп, кен орны белгіленген жерде қиылысқан кезде бағытталған
бұрғылауды қолданған жөн
Берілген бағыттағы жасанды қисаю негізгі оқпаннан пайдалы қазбаны
белгіленген барлау желісі бойынша кесіп өтетін бірнеше қосымша оқпандар
бөлінген кезде көп ұңғылы Ұңғымаларды бұрғылау үшін пайдаланылады.
Көп қабатты бұрғылау келесі тәртіппен жүзеге асырылады. Кен денесін
ұңғыманың негізгі оқпанымен кескеннен кейін кенжардан белгілі бір
қашықтықта ауытқушы орнатылады және жаңа оқпан бұрғыланады, олар
басқа жерде минералмен қиылысады. Басқа қосымша оқпандарды бұрғылау
да жүргізіледі. Оларды негізгі және кез-келген жаңадан жасалған
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магистральдан бұрғылауға болады. Мұндай ұңғымаларды жобалау кезінде
олардың пайдалы қазбалармен кездесуінің қажетті бұрышы ескерілуі керек.
Жұмыс кезінде Бұрғылау бағанасының шамадан тыс иілуінің алдын алу
үшін қисық ұңғыманың қисықтық радиусы кемінде 60 м болуы керек.
1 м көп ұңғыманы бұрғылау құны әдеттегіден шамамен 15-20%
жоғары. Алайда, көп бұрғылау кезінде жабдықты орнатуға, бөлшектеуге
және тасымалдауға уақыт пен қаражат азаяды, сонымен қатар Ұңғымаларды
бұрғылау көлемі азаяды.
Көп қабатты бұрғылаудың экономикалық тиімділігін талдау таяз
ұңғымаларды салу кезінде (250-300 м дейін) оны пайдалану тиімсіз екенін
көрсетеді. Терең көп қабатты ұңғымаларды бұрғылау 40-55% үнемдеуге
мүмкіндік береді.
Бағытталған бұрғылау қиманың геологиялық құрылымын және
ұңғымалардың қисаю заңдылықтарын ескере отырып жүзеге асырылады.
Қажетті қисықтық бағытына сәйкес ұңғыманың табиғи қисықтығын
күшейтетін немесе, керісінше, оған қарсы тұратын бұрғылау технологиясын
қолдану қажет. Мысалы, ұңғыманың зениттік бұрышын тегістеу бағытында
ұлғайту қажет болса, кескіштердің үлкен шығысы бар тәжі бар қысқа
бағаналы снарядты қолдану керек, тау жынысын бұзатын құралға осьтік
жүктемені арттыру керек.
Қолдан қисайтуға арналған техникалық құралдар мақсаты бойынша
мынадай топтарға бөлінеді:
1)Көпжиналы Ұңғымаларды бұрғылау, ұңғымадағы
апаттық
аралықтарды айналып өту, пайдалы қазбаны қайта қайта бұрғылау кезінде
қосымша оқпандарды бұрғылауға пайдаланылатын стационарлық сыналар;
2)Ұңғымаларды олардың табиғи кенжарынан жасанды қисайтуға
арналған,:
А)Диаметрі кішірейтілген пилот-ұңғыманы бұрғылауды жасанды
қисаю процесінде қамтамасыз ететін алынатын сыналық снарядтар;
б)Ұңғыманың диаметрін сақтай отырып, оны қисайтуға мүмкіндік
беретін бірнеше әрекетті снарядтар;
в) Ұңғыманың диаметрін сақтай отырып, жасанды қисықтықтың бүкіл
процесі ішінде қисықтықтың үздіксіз жиынтығын қамтамасыз ететін сынасыз
жылжымалы снарядтар;
3)Колонкалық жиынтықтардың топсалы және орталықтанған
құрастырулары:
а) Қолайлы геологиялық жағдайларда ұңғымаларды шайуға немесе
бастапқыда қандай да бір ауытқитын снарядты пайдалану кезінде
орындалған ұңғыманы одан әрі қисайтуға арналған топсалы құрастырмалар;
б)Ұңғымалардың табиғи қисаю қарқындылығын төмендету және
жасанды қисаю аралықтарын пысықтау үшін пайдаланылатын орталықтанған
құрауыштар.
Cos-73-2,5°; cos-57 2,5°; cos 44 1,5° барлық металл сына мен босату
құрылғысынан тұрады. Сына бекітуші құрылғымен бірге ұңғымаға
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бұрғылау құбырларында түсіріледі және кенжарға орнатылады. Бұрғылау
бағанының массасының немесе машинаның гидравликалық жүйесінің
қосымша жүктемесінің әсерінен бекіту бұрандасы кесіліп, пластинаның
жоғарғы және төменгі бөліктерінде ішкі кесектері бар босату құрылғысының
корпусы өзекпен жалғанған конустарға қатысты қозғалады және ұңғымада
жиналады. Содан кейін осьтік жүктемені 30-35 кН-ге дейін арттыру арқылы
тойтармалар кесіліп, орнату құбыры бар бұрғылау бағанасы ұңғымадан
шығарылады.
Cos-73 стационарлық сынасынан бұрғылау диаметрі 76 мм тәжден
немесе қашаудан, диаметрі 57 мм бағаналы құбырдан және диаметрі 42 мм
бұрғылау
құбырларынан
тұратын
снарядпен
жүргізіледі.колонка
жиынтығының ұзындығы 1,3 м-ден аспауы керек. алғашқы 1,5 м осьтік
жүктеме 4-5 кН болатын минималды айналу жиілігінде бұрғылануы керек.
Сынадан бұрғылау кезінде екінші рейс бірдей орналасудың снарядымен
жүзеге асырылады, бірақ баған жиынтығының ұзындығы 1,7—1,75 м
құрайды.жұмыс машинаның екінші жылдамдығымен жүзеге асырылады,
осьтік жүктемені біртіндеп осы тау жыныстарындағы бұрғылау
технологиясына дейін арттырады. Бұрғылау процесі ұңғымадан 3 метрлік
баған жиынтығының ұзындығына дейін бұрғыланған кезде аяқталды деп
саналады. Одан әрі бұрғылау әдеттегі орналасудың бұрғылау снарядымен
жүзеге асырылады.
КОС сыналарын ұңғыманың кез-келген жерінде жасалған жасанды
кенжарға орнатуға болады, ол қосымша баррельді кесу қажет болған кезде
қолданылады (мысалы, көп бұрғылау кезінде). Жасанды союды жасау үшін
диаметрі 73, 57 және 44 мм болатын ПЗ тығыны қолданылады.
Тығын жеңі өзіндік тығын мен гидравликалық жетектен тұрады.
Бұрғылау бағанасы арқылы ұңғымаға айдалатын сұйықтық гидропроводтың
өзегін төмен қарай жылжытады. онымен бірге бекіту бұрандасын кесіп,
конус. Конуспен қозғалатын өліктер ұңғымадағы тығынның корпусын
сынайды. Осыдан кейін бұрғылау бағанасын оңға бұру арқылы
гидравликалық жетек штепсельден ажыратылып, ұңғымадан шығарылады.
Шығарылатын сына снарядтарынан ең кең қолданылатын ауытқушы
снарядтар Co 73/46-3° және СО-57/36-3° ВИТР конструкциялары, СНБ КО89, СНБ КО 73, СНБ-КО 57 казимс конструкциялары және СНБ-АС-73, СНБАС 57 ЮКТГУ конструкциялары.
Со-73/46-3° ауытқитын снаряд снарядтың корпусына тойтармамен
және шектегіш кілтпен қосылған тұтас металл сынадан тұрады.
Диаметрі ұңғыманың диаметрінен кіші болатын Бұрғылау снаряды
корпусқа бұрандалармен қосылады.
Бұрғылау снарядын ұңғыманың түбіне бағыттағаннан кейін
машинаның гидравликалық жүйесі жүктеме жасайды және тойтарманы кесіп
тастайды. Босатылған снарядтың корпусы төмен түсіп, ұңғымадағы сынаны
мықтап бекітеді, ұңғыманың қабырғасы мен сына ойығы арасында сыналады.
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Жүктемені 20-25 кН-ге дейін арттыру, бұрандаларды кесіңіз. Бұрғылау
қабығы төмен түсіп, гайка жеңнің конустық ойығына енеді
3. Жүктемені 0,5—1 кН-ге дейін төмендетіп, бұрғылау құбырларының
бағанын айналдыру арқылы адаптер гайкадан бұрылады. Осылайша
снарядты 5 корпусынан босатып, ұңғыманың ұшқышы бұрғылана бастайды.
Бұрғылау 0,5-1 кН осьтік жүктеме кезінде машинаның бірінші
жылдамдығында жүзеге асырылады, соңғысын біртіндеп 3 5 кН-ге дейін
арттырады (CO-57/36 үшін 2-4 кН). Бұрғылау снаряды сына ойығынан
шыққаннан кейін шпиндельдің екінші жылдамдығына ауысады және осьтік
жүктемені 7-9 кН (CO 57/36 үшін 4-5 кН) дейін арттырады. Пилотты
бұрғылау-ұзындығы 1,3 м ұңғыма (CO 57-1, 2 м үшін), бұрғылау снаряды
ұңғымадан шығарылады. Бұл жағдайда адаптердің фланеці жеңнің төменгі
ұшына тіреледі, ал сына тәрізді снаряд толығымен бетіне көтеріледі. Содан
кейін ұшқыш ұңғыманы РС-59/76 сатылы кеңейткішпен кеңейтеді (CO 57/36
үшін РС-46/59 кеңейткіші).
Ұңғыманың бастапқы диаметріне дейін кеңейтілген кәдімгі бағаналы
снарядпен бұрғылауды жалғастырыңыз. CO, СНБ 10, СНБ-АС үлгісіндегі
алынатын сына тәрізді снарядтарды кезеңдік орнату ұңғыманың тереңдеуіне
қарай оның қисықтықтың қажетті жиынтығымен жасанды қисаюын
қамтамасыз етеді.
Ұңғымалардың бағытталған қисықтығы үшін қолданылатын үздіксіз
циклдік жылжымалы снарядтардың маңызды артықшылығы-диаметрін
жоғалтпай бұрғылаумен бір уақытта қисықтықтың біркелкі жиналу
мүмкіндігі. өндірістік кәсіпорындар осы топтың келесі снарядтарын
қолданады: TЗ-3-57 (73, 89, 108), ҰҚКҰ 57 (73, 89, 108), СНБ-ИМР-73 (89),
СБС 46 (59).
T3-3-73 снаряды (Забайкальский тарбаган) айналмалы бөліктен тұрады
— ротор I және айналмалы емес — статор II. Статор бұрғылау процесінде
ауытқу Күшін құруға және оның бағытын тұрақтандыруға қызмет етеді. Bpa
бұрғылау роторы қашаумен жабдықталған және ұңғыманың кенжарын
жылжытуды қамтамасыз етеді.
Ротор білігінің орталық жуу арнасы бар және екі бөліктен тұрады, олар
бір-бірімен Саңылау түйінімен байланысады . Мойынтіректер мен білік
мойынтіректерге сүйенеді. Құлыптау түйіні ротор мен статордың ауытқуды
тасымалдау және бағыттау кезінде өзара орналасуын бекітеді.
Статордың тірек-ауытқу түйіні төменгі және жоғарғы жартылай
сақиналардан тұрады, олардың арасында 45° бұрышпен кесілген және Lтәрізді ойықтармен жартылай шеңберлерге қосылған жылжымалы жүгірткі
орналасқан.
Снарядтың тасымалдау жағдайында статор серіппесі 2-5 мм-ге
қысылып, құлыпты қамтамасыз етеді, ал 30 мм құрастыру кезінде Сығылған
ротор серіппесі жүгірткіні ауытқушы корпусқа тартуды қамтамасыз етеді.
Ұңғымаға түсіп, дұрыс бағытта бағытталғаннан кейін тт снарядтары
кенжарға орнатылып, осьтік жүктеме жасайды. Бұл жағдайда біліктің
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жоғарғы бөлігі сплинт Түйініне байланысты төмен қарай жылжиды, жоғарғы
мойынтірек түйіні арқылы статор серіппесіне әсер етеді. Серіппенің күші
корпусқа беріледі, ол жүгірткіні ұңғыманың қабырғасына тірелгенге дейін
түсіреді.
Статор серіппесін қысу кезінде құлып құлыпталады және ротор
статорға қатысты айналу мүмкіндігін алады. Бұрғылау кезінде ротордың
төменгі бөлігі мен бит сырғытпаға қарама-қарсы бағытта ауытқиды.
Статордың бағытын тұрақтандыру үшін жүгірткіге 13 роликтердің вагондары
орнатылады, олар ұңғыманың тереңдеуіне қарай оның қабырғасына
домаланады және ауытқу корпусының бұрыштық жылжуына жол бермейді.
СБС сырғанаусыз снарядының ТЗ-3 снарядымен құрылымдық жағынан
көп ұқсастығы бар.
Түсіру және бағдарлаудан кейін СБС түбіне орнатылады және қажетті
жүктемені жасайды, ол бұрғылау бағанасын 5 білігіне қосатын адаптер
арқылы контейнер серіппелеріне , мойынтіректерге және сыналарға беріледі.
Сына, төмен қарай жылжып, аралық тіреуішті денеден шығарады, роликтер
қабырғаға тіреліп, құдыққа соғылады, бұрылыста қаншама снарядтар бар.
Бұл кезде тіреуіш қондырғы серіппені қысып, сплайн қосқышын
жауып, корпустың үйіндісіне тіреліп, дефлекторды снаряд осінен
желдетілетін араластырғышқа итереді.
Жетекші білік иілген буынға бүгіліп, адаптерді конструкциясында
аздап қабылдамайды.
Айналмалы орналасуы бар ауытқитын снарядтар диаметрі тәждің
диаметрінен кіші болатын қалыңдатылған матрицасы бар арнайы тәжден
және бұрғылау құбырларынан кейін топсалы құрылғыдан тұрады. Топсаның
болуы баған жиынтығының бұрғылау бағанына қосылу қаттылығын
төмендетеді. Мұндай снаряд ұңғыманың қабырғасына тәжімен және топсалы
құрылғымен сүйенеді. Бұл ретте колонка жиынтығының осі ұңғыманың осіне
бұрышпен орнатылады. Бұрғылау процесінде осы көлбеу бұрыштың үнемі
сақталуына байланысты ұңғыманың қисықтығының үздіксіз жиынтығы
жүреді. Қисықтықтың қарқындылығы неғұрлым үлкен болса, көлбеу бұрышы
соғұрлым үлкен болады және баған жиынтығының ұзындығы аз болады.
Бақылау сұрақтары:
1. Бұрғылаудың екі негізгі әдісін атаңыз
2. Бағаналы бұрғылау дегеніміз не?
3. Бұрандалы бұрғылаудың ерекшеліктері
4. Пневмоударникпен бұрғылау
5. Бұрғылау әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері
6. Шарикті бұрғылау не үшін қолданылады?
7. Көп ұңғылы ұңғыма дегеніміз не?
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5.4 Физикалық және коллоидты химия негіздері
Физикалық химия-бұл химиялық процестер мен құбылыстардың
заңдылықтары туралы ғылым. Физикалық химия кез-келген жүйеде болып
жатқан өзгерістерді зерттейді, энергияның химиялық формаларының әртүрлі
физикалық формаларға ауысуымен бірге жүреді: жылу, электр, Сәуле және т.
б.
Физикалық химияның негізгі міндеттеріне процестердің бағытын,
олардың ағымының жылдамдығын, оларға қоршаған ортаның, қоспалардың,
сәулеленудің және т.б. әсерін анықтайтын негізгі заңдылықтарды зерттеу
және түсіндіру, қажетті өнімдердің максималды шығымдылығын алу
шарттары жатады. Физикалық химияның негізгі бағыттары-әр түрлі
агрегаттық күйлердегі заттың құрылымы мен оның қасиеттерін зерттеу,
термохимияны
және
тепе-теңдік
Доктринасын,
ерітінділерді,
электрохимияны, химиялық реакциялар кинетикасын қоса алғанда, химиялық
термодинамика.
Физикалық химия геология, минералогия, петрография, геохимия,
гидрохимия және басқа ғылымдарды зерттеу тақырыбын құрайтын жер
қыртысында болатын физика-химиялық құбылыстар мен процестерді
зерттеудің теориялық негізі болып табылады, сондықтан мамандардың
физика-химиялық дайындығы ерекше маңызды.
Коллоидтық химия-дисперсті жүйелердің пайда болуы мен бұзылу
процестерін, сондай-ақ осы жүйелердегі фазалық бөліну шекараларындағы
беттік құбылыстармен байланысты олардың сипаттамалық қасиеттерін
зерттейтін физика-химия ғылымының дербес саласы.
Дисперсті жүйелер-бұл фазалар арасындағы жоғары дамыған ішкі беті
бар микрогетерогенді жүйелер. Олар екі немесе бірнеше фазадан тұрады,
олардың біреуі (дисперсті фаза) жоғары дисперсияға ие (бөлшектелген) және
қоршаған үздіксіз дисперсиялық ортадағы көптеген ұсақ бөлшектер түрінде
бөлінеді.
Әр түрлі дисперсті жүйелердің мысалдары барлық жыныстар,
топырақтар мен топырақтар, тұман мен бұлттар, атмосфералық жауыншашын, ғарыштық шаң, металдар мен қорытпалар, табиғи сулар мен мұнай,
бетон мен резеңке және т. б.
5.4.1. Химиялық термодинамика және термохимияның теориялық
негіздері
Термодинамика-бұл физикалық немесе химиялық процестермен бірге
жүретін әртүрлі энергия түрлерінің өзара байланысын, сондай-ақ процестің
өту мүмкіндігін, оның бағыты мен ағымының шегін зерттейтін ғылым.
Химиялық термодинамика химиялық құбылыстарды зерттеуге жалпы
термодинамиканың
ережелері
мен
заңдылықтарын
өзгертеді.
Термодинамикадағы негізгі ұғымдар: термодинамикалық жүйе, жүйенің
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термодинамикалық параметрлері, термодинамикалық процесс, күй
функциясы және т. б.
Термодинамикалық жүйе-өзара әрекеттесетін және қоршаған
ортадан нақты немесе қиялдағы интерфейспен бөлінген дене немесе денелер
тобы.
Термодинамикалық жүйелер:
- ашық-қоршаған ортамен жылу және зат (жұмыс) алмасады);
- жабық-қоршаған ортамен жылу алмасады, бірақ зат алмаспайды;
- оқшауланған-қоршаған ортамен жылу да, зат та алмаспайды.
Жүйенің
термодинамикалық
күйі
оның
термодинамикалық
параметрлерімен сипатталады. Термодинамикалық параметрлер кең және
қарқынды болып бөлінеді.
Экстенсивті термодинамикалық параметрлер-қарастырылатын дененің
немесе термодинамикалық жүйенің массасына (немесе зат мөлшеріне)
пропорционалды шамалар, оларға мыналар жатады: көлем, ішкі энергия,
энтальпия, жылу сыйымдылығы және т. б.
Қарқынды термодинамикалық параметрлер-қарастырылып отырған
дененің немесе термодинамикалық жүйенің массасынан тәуелсіз және
жүйенің күйінің термодинамикалық параметрлері ретінде қызмет ететін
шамалар: температура мен қысым.
Шамасы тек жүйенің күйіне байланысты және жүйенің берілген күйге
келген жолына тәуелді емес Параметр жүйенің күй функциясы деп аталады.
Жүйе күйінің функциясы-өзгеруі процестің жолына тәуелді емес, тек
жүйенің бастапқы және соңғы күйіне байланысты болатын функция (бұл
жүйенің бір мәнді сипаттамасы).
Термодинамиканың алғашқы бастауының тұжырымдары
- кез-келген оқшауланған жүйеде энергияның жалпы қоры тұрақты
болып қалады;
- энергия еш жерде жоғалмайды және еш жерде пайда болмайды,
энергияның әртүрлі түрлері қатаң эквивалентті мөлшерде бір-біріне ауысады;
- бірінші типтегі мәңгі қозғалтқыш мүмкін емес (Perpetuum mobile),
яғни оған тиісті қуат жұмсамай жұмыс істейтін машина салу мүмкін емес;
Термодинамиканың екінші бастамасының тұжырымдары
- процестердің ешқандай жиынтығы сол салдардың суық денеден
ыстық денеге берілуіне дейін төмендей алмайды, ал жылудың ыстық денеден
суыққа ауысуы процестің жалғыз нәтижесі болып табылады (Клаузиус
тұжырымы);
- процестердің ешқандай жиынтығы жылуды жұмысқа айналдыруға
дейін төмендетілмейді, ал жұмыстың жылуға айналуы процестің жалғыз
нәтижесі болуы мүмкін (Томсон тұжырымдамасы), екінші типтегі мәңгі
қозғалтқышты құру мүмкін емес (Оствальд тұжырымы). Екінші типтегі
мәңгілік қозғалтқыш деп жылудың бір бөлігін тоңазытқышқа бермей, тек
қоршаған ортадан жылуды сіңіру арқылы жұмыс істейтін машина түсініледі.
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5.4.2. Ерітінділердің жалпы сипаттамасы, Рауль, Генри заңдары,
Аррениус электролиттік диссоциация теориясының негізгі ережелері
Ерітінділер-ауыспалы құрамның термодинамикалық тұрақты жүйелері,
кем дегенде екі компоненттен және олардың өзара әрекеттесу өнімдерінен
тұрады. Бұл дисперсті фазадан және дисперсиялық ортадан тұратын
дисперсті жүйелер.
Сұйық, газ және қатты ерітінділер бар. Ерітінділер химиялық
қосылыстардан ерекшеленеді, олардың құрамы үздіксіз өзгеруі мүмкін. Бұл
жағдайда кез-келген химиялық тепе-теңдік жүйесі сияқты, ерітінділерде
Гиббс бос энергиясы аз болуы керек. Олардың агрегаттық күйіне сәйкес
дисперсті жүйелер болуы мүмкін: газ тәрізді, сұйық, қатты; дисперстік
дәрежесі бойынша – суспензиялар, коллоидтық және шынайы ерітінділер.
Суспензиялар-уақыт өте келе тұрақсыз гетерогенді жүйелер.
Рауль, Генри заңдарымен, Аррениус электролиттік диссоциация
теориясының негізгі ережелерімен толығырақ танысу [10]
5.4.3.Коллоидты ерітінділерді агрегаттау және конденсациялау
әдістері
Коллоидты ерітінді немесе күлді алу үшін екі шартты орындау керек:
1) сұйықтықта қатты немесе сұйық ерімейтін коллоидтық дисперсия
бөлшектерін құру;
2) осы бөлшектердің тұрақтылығын қамтамасыз ету, оларды бір-біріне
жабысудан (коагуляциядан) сақтау, яғни жүйені тұрақтандыру.
Коллоидтық жүйелерді тұрақтандыру жүйеге жаңа компоненттітұрақтандырғышты енгізу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін, ол коллоидты
бөлшектердің бетіне адсорбцияланады және бөлшектерге заряд береді және
(немесе) қорғаныс қабығын құрайды.
1.4.4.Жоғары молекулалық қосылыстарды синтездеу әдістері
Қазіргі уақытта жоғары молекулалық қосылыстарды синтездеудің төрт
негізгі әдісі белгілі:
1. Полимерлеу;
2. Поликонденсация;
3. Сатылы полимерлеу;
4. Трансформация реакциясы.
Олардың ішіндегі ең көп тарағандары-алғашқы екі әдіс.
Полимеризация-бұл жоғары молекулалық қосылыстардың тізбекті
реакциясы, оның барысында мономер молекулалары өсіп келе жатқан
тізбектің соңында орналасқан белсенді орталыққа дәйекті түрде қосылады.
Полимерлеу реакциясы қос байланысы бар қосылыстарға тән, олардың
саны мен сипаты мономер молекуласында әр түрлі болуы мүмкін.
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Полимерлеу жанама өнімдердің шығарылуымен бірге жүрмейді, сондықтан
реактивті заттардың Элементарлық құрамын өзгертпестен жүреді.
Полимерлеу реакцияларындағы белсенді орталықтар бос радикал немесе
ион болуы мүмкін. Осыған байланысты радикалды немесе иондық
полимеризация ажыратылады. Радикалды полимеризация кезінде белсенді
орталықтар бос радикалдар-бір бөлінбеген электроны бар электронды
бейтарап бөлшектер, сондықтан еркін радикалдар әртүрлі мономерлермен
оңай реакцияға түседі. Иондық полимерлеу кезінде белсенді орталықтар оң
және теріс зарядталған бөлшектер - катализаторлардың қатысуымен түзілетін
иондар, олар электрондарды оңай беретін немесе қабылдайтын металл
қосылыстары болып табылады. Радикалды полимерлеу бастамашыларынан
айырмашылығы, иондық полимерлеу процесін белсендіретін катализаторлар
реакциялар кезінде тұтынылмайды және полимердің құрамына кірмейді.
Поликонденсация-бұл функционалды топтарды алмастыру механизмі
арқылы жүретін бірдей немесе әртүрлі құрылымдағы мономерлердің бірнеше
молекулаларынан жоғары молекулалық қосылыстардың түзілу реакциясы.
Поликонденсация реакциясы төмен молекулалы өнімдердің (су, аммиак,
алкоголь, сутегі хлориді және т.б.) шығарылуымен жүреді, нәтижесінде
түзілген полимердің элементар құрамы бастапқы зат - мономердің элементар
құрамынан ерекшеленеді.
Поликонденсация реакциясының пайда болуының міндетті шарты мономерлердегі кемінде екі функционалды топтың (- oh, - Coon, NH2 және
т.б.) құрамы. Бастапқы заттардың функционалдығы алынған өнімдердің
құрылымы мен қасиеттеріне үлкен әсер етеді.
Егер мономерлер ретінде үш немесе тетрафункционалды мономерлер
қолданылса, олардың поликонденсация реакциясы кеңістіктік тігілген
жоғары молекулалық қосылыстардың пайда болуына әкеледі.
Жоғары молекулалық қосылыстар синтезінің (полимеризация немесе
поликонденсация) реакцияларын жүргізудің бірнеше әдісі белгілі:
- блокта немесе массада полимерлеу және поликонденсация;
- ерітіндідегі полимерлеу және поликонденсация;
- фазаларды бөлу бетіндегі полимерлеу және поликонденсация
(эмульсиялы немесе суспензиялы);
- балқымадағы полимерлеу және поликонденсация;
- қатты фазадағы полимерлеу және поликонденсация;
- газ фазасындағы полимерлеу.
Жоғары молекулалық қосылыстар синтезі үшін қолданылатын
әдістердің әрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар,
оларды ескере отырып, жоғары молекулалық қосылыстарды синтездеу әдісі,
оны жүзеге асырудың технологиялық режимі, белгілі бір бұйымдарды жасау
үшін алынған өнімнің қажетті тазалығы және оны өңдеу технологиясы,
сондай-ақ
материалдар
мен
өнімдерді
алу
қажеттілігі
таңдалады.тұтынушылық қасиеттердің оңтайлы кешені.
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:
1. Физикалық химияның негізгі міндеттеріне не жатады?
2.Негізгі термодинамикалық процестерді атаңыз.
3. Қандай процесс изохорный деп аталады?
4. Қандай процесс изобар деп аталады?
5. Адиабат процесі қандай жағдайларда жүреді?
6. Кез-келген тұрақты процесті немесе процестер жиынтығын қандай
процесс сипаттай алады?
7. Дисперсті жүйелер дегеніміз не?
8. Шешім түрлерін тізімдеңіз
9.Жоғары молекулалық қосылыстар синтезінің негізгі әдістерін атаңыз
10. Полимерлеу дегеніміз не?
Бақылау-өлшеу материалдары
Шешім мысалдары бар тапсырмалар, бақылау тапсырмалары және
өзіндік жұмыс үшін тапсырмалар
Міндет 1.Бір килограмм оттегі P1 = 106 Па қысымымен және T = 277 0C
температурасымен анықталатын табиғи күйден P2 = 105pa қысымымен
соңғы күйге дейін адиабатты түрде кеңейеді. Процестің басында және
соңында оттегінің нақты көлемін, сондай-ақ оның соңғы температурасы мен
кеңеюінің жұмысын анықтаңыз.
Шешім:
Клапейрон-Менделеев теңдеуінен процестің басындағы газдың нақты
көлемін табамыз:
𝑚𝑚
𝑃𝑃1 𝑉𝑉1 = 𝑅𝑅𝑇𝑇1
(5.33)

𝑣𝑣1 =

𝑣𝑣1 =

𝑉𝑉1
𝑚𝑚

8,31∙550

32∙10−3 ∙106

𝜇𝜇

=

𝑅𝑅𝑇𝑇1

𝜇𝜇𝜇𝜇1

= 0,143м3/кг

(5.34)

(5.35)

Оттегі диатомды газ болғандықтан, еркіндік дәрежелерінің саны i=5.
𝑖𝑖+2
Сонда адиабата көрсеткіші𝛾𝛾 =
Адиабат процесінің теңдеуін қолдана
𝑖𝑖
отырып, процестің соңында белгілі бір көлемді табуға болады:
𝛾𝛾

1/4

𝑣𝑣2 = 0,143 ∙ √10=0,74 м3/кг

𝑣𝑣2 = 𝑣𝑣1 √

𝑃𝑃1
𝑃𝑃2

(5.36)

Газдың температурасы процесінің соңында анықталуы мүмкін бірі
теңдеулер адиабаты ауыспалы (T,V)
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𝛾𝛾−1

𝑇𝑇1 𝑣𝑣1

0,143 0,4

𝑇𝑇2 = 550 ∙ (

0,74

)

𝛾𝛾−1

(5.37)

= 𝑇𝑇2 𝑣𝑣2
𝑣𝑣

𝛾𝛾−1

(5.38)

𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇1 ( 1)
𝑣𝑣2

= 285К

Адиабатты кеңейту жұмысын келесі формула бойынша анықтауға
болады:
𝐴𝐴 =

𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑇𝑇1 −𝑇𝑇2 )
𝜇𝜇(𝛾𝛾−1)

=

1∙8,31∙(550−285)
0,32∙(1,4−1)

𝐴𝐴 =

= 172кДж

𝑃𝑃2 𝑣𝑣2 −𝑃𝑃1 𝑣𝑣1
1−𝛾𝛾

=

𝑃𝑃1 𝑣𝑣1 −𝑃𝑃2 𝑣𝑣2

(5.39)

𝛾𝛾−1

106 ∙ 0,143 − 105 ∙ 0,74
= 172,5 ∙ 103 Дж = 172,5кДж
𝐴𝐴 =
0,4

Жауабы: 𝑣𝑣1 = 0,143м3/кг; 𝑣𝑣2 =0,74 м3/кг; 𝑇𝑇2 = 285К; 𝐴𝐴 = 172кДж.

Бақылау тапсырмалары
1-тапсырма - Күй параметрлері
Дене күйінің параметрлерін анықтаңыз. Дене күйінің негізгі
параметрлерін атаңыз және анықтаңыз. Дене күйінің негізгі параметрлерін
анықтау үшін өлшем бірліктері мен формулаларын көрсетіңіз.
1 есеп
Белгілі бір жағдайларда V, м3, метанның массасы m, кг құрайды.осы
жағдайларда метанның тығыздығы мен нақты көлемін анықтаңыз.
Жауаптың дәлдігі-үтірден кейінгі 3 белгі.
5.4-кестеде есептеу үшін қажетті бастапқы деректер келтірілген.
5.4-кесте - Бастапқы деректер
Деректер
1
2
3
m, кг
0,12 0,17 0,2
V, м3
1
1,01 1,2
2 есеп
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4
0,31
1,21

Нұсқа
5
6
0,42 0,57
1,28 1,32

7
0,63
1,36

8
0,69
1,4

9
07
1,49

10
0,75
1,53

Егер қысым өлшегіш Р1, МПа көрсетсе, ал сынап барометрі бойынша
атмосфералық қысым Р2, мм рт болса, қазандықтағы абсолютті бу қысымын
табыңыз.Б.
МПа-ға жауап беріңіз.
Жауаптың дәлдігі-үтірден кейінгі 4 белгі.
5.5-кестеде есептеу үшін қажетті бастапқы деректер келтірілген.
5.5-кесте - Бастапқы деректер
Деректер
1
2
3
Р1, МПа
0,1 0,11 0,12
Р2,
680 681 682
мм.рт.ст.

4
0,13

Нұсқа
5
6
0,14 0,15

7
0,16

8
0,17

9
0,18

10
0,19

683

684

686

687

688

689

685

3 есеп
Бу
қазандығының
супер
қыздырғышынан
шығатын
будың
температурасы t, 0f. бұл температураны t, 0С және Т, к-ге аударыңыз.
5.6-кестеде есептеу үшін қажетті бастапқы деректер келтірілген.
5.6-кесте - Бастапқы деректер
Деректер
1
2
3
t, 0F
810 832 836

4
845

Нұсқа
5
6
891 900

7
920

8
934

9
947

10
950

2-тапсырма - Идеал газ күйінің теңдеуі
Идеал және нақты газдардың анықтамасын беріңіз. Идеал және нақты
газдардың күй теңдеулерін жазыңыз.
Олар кім және олар қалай аталады?
Идеал газ теңдеуі қандай заңдарға негізделген?
Осы заңдардың тұжырымдамасын беріңіз.
4 есеп
T, 0С температурада және Р, МПа қысымында 1кг азот қанша мөлшерде
алады?
Жауаптың дәлдігі-үтірден кейінгі 3 белгі.
Газ тұрақтысы, R,
бойынша айқындалады:

Дж
1 кг-ға жатқызылған газ мынадай формула
кг  К
R

8314
,


(5.40)
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мұнда μ - 1 моль газдың массасы (газдың молекулалық массасына сандық
тең).
5.7-кестеде есептеу үшін қажетті бастапқы деректер келтірілген.
5.7-кесте - Бастапқы деректер
Деректер
t, 0С
Р, МПа

1
30
0,13

2
41
0,1

3
50
0,19

4
54
0,2

Нұсқа
5
6
63
69
0,26 0,31

7
70
0,4

8
76
0,5

9
80
0,15

10
82
0,22

5 есеп
Жылжымалы поршеньі бар цилиндрде V, м3, Р1, МПа қысымындағы ауа
бар. Қысым P2, мм. рт дейін жоғарылаған кезде көлем қалай өзгеруі
керек.өнер, температура өзгерген жоқ. Қысым МПа-ға ауысады.
Жауаптың дәлдігі-үтірден кейінгі 3 белгі.
5.8-кестеде есептеу үшін қажетті бастапқы деректер келтірілген.
5.8-кесте - Бастапқы деректер
Деректер

Нұсқа
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V, м3

0,1

0,8

0,73

0,16

0,24

0,96

1,2

3

0,27

0,61

Р1, МПа

0,5

0,2

1

0,76

0,3

0,4

0,8

1,21

0,6

0,9

Р2,
мм.рт.ст.

53,2 19,95 66,5

39,9

13,3

26,6

53,2 134,33 23,94 86,45

№ 1 зертханалық жұмыс
Тақырыбы: "инклинометрлердің мақсатын, әрекет ету принципін
және құрылысын зерттеу»
Жұмыс мақсаты: инклинометрлердің жұмыс істеу принципі мен
құрылысын, ұңғымалардың қисаюын өлшеу нәтижелерін бейнелеу
тәсілдерін зерттеу; ұңғымалар осьтерінің көлденең және тік
проекцияларын құру; ұңғымалық инклинометрлерді градуирлеуді жүргізу.
Теориялық негіздері
Қандай да бір тереңдіктегі кеңістіктегі ұңғыма осінің орналасуы
берілген нүктеде ұңғыманың осіне тік және тангенс арасындағы бұрыш
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және α-Дирекция бұрышы-географиялық солтүстікке бағыт пен тангенс
арасындағы сағат тілінің бағыты бойынша есептелген бұрыш. ұңғыма
осінің көлденең проекциясы. Тангенс бағыты ұңғыманың тереңдігін
арттыру бағытында таңдалады.
Дирекция бұрышының орнына көбінесе өлшеу кезінде алынған
магниттік қисықтық азимуты қолданылады. Дирекциялық бұрыш α
магниттік азимуттан γ±d, яғни α= φ+γ±d шамасына ерекшеленеді, мұндағы
γ - жақындау бұрышы - осьтік және осы нүктедегі меридиандар
арасындағы бұрыш; D - магниттік ауытқу (Шығыс " + " белгісімен, Батыс
— "-"). Γ±d мәні әдетте карталарда көрсетіледі.
Ұңғыма инклинометрлері
Ұңғымалардың қисықтығын анықтау үшін инклинометрлер деп
аталатын құрылғылар қолданылады. Вертикальдан ауытқу бұрышын
анықтауға арналған аспаптың сезімтал элементі сұйықтық, қалтқы немесе
тіктеуіш болуы мүмкін, ал Дирекция бұрышын анықтау үшін — магниттік
жебе (КИТ, МИ-30, ИФ-6), гироскоптар (ИГ-50, ИГ-32), феррозодтар (ин 1721) болуы мүмкін.
Инклинометрлермен өлшеу негізінен үздіксіз емес, ұңғыманың жеке
нүктелерінде жүзеге асырылады. Оператор зениттік бұрыш пен ұңғыманың
азимутының мәндерін журналға кесте түрінде жазады. Өлшеу
нәтижелерінің фотоқұжаттамасын алу үшін ИФ-6 фотоинклинометр
пайдаланылады, онда есептеу құрылғысының көрсеткіштері, зениттік
бұрыш пен азимуттың датчиктерінің шәкілдері тікелей ұңғымалық аспапта
суретке түсіріледі.
Сандық тіркеу инклинометрлермен ИН1-721 дискретті түрде 1 немесе
5 м нәтижелерді орташаландыру аралығымен, кабель 0,3 м/с
жылдамдықпен үздіксіз қозғалған кезде орындалады.
Іс жүзінде ең көп таралған-Жердің магнит өрісіне қатысты ұңғыманың
қисықтық азимутын анықтайтын магниттік инклинометрлер. Көрсетілген
инклинометрлер ИШ-2, ИШ-4 инклинометрлерінің жетілдірілген
модификациялары болып табылады.
Зениттік бұрышты дұрыс өлшеу үшін реохорд тақтасының жазықтығы
ұңғыманың қисықтық жазықтығымен сәйкес келуі керек — өлшеу
аралығындағы тік және ұңғыма осінен өтетін жазықтық.
Ол үшін сізге қажет:
1) реохорд панелінің жазықтығы құрылғының осі мен вертикаль
арқылы өтетін жазықтықта болуы үшін;
2) аспаптың осі ұңғыманың осіне параллель болуы тиіс.
Бірінші шарт раманың дизайнымен қамтамасыз етіледі, екіншісіұңғыма құрылғысының жеткілікті үлкен өлшемдері (кестені қараңыз. 5.9).
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5.9-кесте - Инклинометрлердің негізгі техникалық сипаттамалары
Сипаттамасы
Вертикальдан ауытқу
бұрыштарын өлшеу шектері
Азимутты анықтаудағы
негізгі аспаптық қулық
Вертикальдан ауытқу
бұрышын өлшеудегі қателік,
мин.
Сезімтал элементтерді
тыныштандыру уақыты, с
Ұңғыма аспабының диаметрі,
мм
Ұңғымалық аспаптың жұмыс
ұзындығы, мм
Сандық кабель

КИТ

МИ-30

ИФ-6

ПГ-50

0-50

0-50

0-90

0-60

±3

±5

±4

±5

12

10

8

10

60

30

86

50

1800

2100

2360

2040

1

1

1

1

30

30

30

30

Магнитті жебесі бар инклинометрдің корпусы магнитті емес болаттан
жасалады және аспап тоқтаған кезде датчиктер тербелістерінің неғұрлым тез
сөнуі үшін көлемнің 75% - на (шамамен 1 л) кремний органикалық
сұйықтықпен толтырылады.
Азимут пен зениттік бұрыштың датчиктері ауырлық центрімен еркін
айналатын жақтауда орналасқан (сурет. 5.22) жүк есебінен 3.
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5.22- сурет - Инклинометр рамасының кинематикалық схемасы
Азимут датчигі 1 буссолдан (екі магниттелген өзекшеден) және оның
астында орналасқан дөңгелек азимуттық реохордпен тағаннан, ал 2 зениттік
бұрыш датчигі — жебесі бар тіктеуіштен және бұрыштық реохордтан
тұрады. 1-суретте ұңғыманың бөлігі δ бұрышына қисайған кезде зениттік
бұрыш көрсеткішінің орны көрсетілген. Зениттік көмірде δ тік сызықпен
қатты бекітілген Байланыс реохордтан доға δ-ге ауысады, ал реохордтың
кедергісі δr-ге пропорционал өзгереді. Сондықтан зениттік бұрыштың
орнына ΔR өлшенеді.
Азимут датчигінің буссолы агат мойынтірегі бар дуралумин қақпағына
бекітілген, ол жылжымалы осьтің ұшына орнатылады. Оқшауланған
панельдегі буссольдің астында R резисторы шеңбер бойымен орнатылады,
оның басталуы мен соңы А нүктесінде орналасқан және 0 және 360°сәйкес
келеді.
Буссоль рамкаға орнатылады, сондықтан оа сызығы оның
жазықтығында болады, әрқашан көлденең позицияны алады және раманың
ауыр шетінен бағытталған.
Сонымен, φ бұрышы-оа сызығының азимуты, яғни ұңғыманың
қисықтық азимуты. Жоғарыда айтылғандардан δ және φ бұрыштарының
орнына тиісті қарсылықты ΔRδ және ΔRφ өлшеуге болады. Инклинометрде
ΔRδ және ΔRφ кедергі киті көпір тізбегі бойынша өлшенеді (сурет. 5.23).
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Көпірдің үш қолы R. 1, R2, R3 тұрақты қарсылықтар түрінде
ұсынылған, ал R4 төртінші иық қарсылықтардан тұрады:
R4=R5+R6 + R7+Rδ(φ).
Бұл теңдікте R5-бұл көпірдің өзгермелі кедергісі, кабельдің әсерін өтеу
үшін R6 кедергісі және инклинометрдің жерге кедергісі, R7-кабельдің
кедергісі, ал rδ және Rφ —зениттік бұрыш көрсеткішінің және магниттік
буссолдың реохордтық кедергісі.
E ток көзі АВ көпірінің бір диагоналіне, екінші mn-гальванометрге
қосылған.
Зениттік бұрыш пен ұңғыманың қисықтық азимутын 4 ауыстырыпқосқыш құрылғысымен өлшеу үшін (суретті қараңыз. 5.23) операциялардың
келесі циклі орындалады.
1.Сезімтал элементтерді тыныштандыру. Құрылғы тізбегі полярланған
реле орамасының үлкен R9 кедергісі арқылы жерге қосылады; жылжымалы
жүйе еркін күйде. Тіктеуіш пен магниттік жүйе ұңғымадағы инклинометрдің
жағдайына сәйкес келетін қалыпта орнатылады.
2.Азимут шкаласын бақылау. Тік және магниттік жүйе бос. R4
көпірінің иығына bussoli rφ кедергісі толығымен кіреді. Кабельдің
кедергісінің әсерін өтеу үшін R5 аяқталған кедергісі Rφ мәніне азаяды, яғни
360° бақылау белгісіне қойылады, ал R6 кедергісін реттеу арқылы өлшеу
көпірінің тепе-теңдігі орнатылады.
3.Азимутты өлшеу. Реохордқа басылған магниттік көрсеткінің
Солтүстік ұшы ΔRφ кедергі аймағын қысқартады, нәтижесінде көпір тепе-тең
болмайды. Оны тепе-теңдік күйіне келтіру үшін R5 кедергісін ΔRφ мәніне
арттыру керек.
4.Сезімтал элементтерді тыныштандыру."1" позициясындағы сияқты,
құрылғының тізбегі үлкен R9 кедергісі арқылы Жерге тұйықталған. Тік және
буссол еркін күйде.
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5.23-сурет - КИТ инклинометрінің функционалдық схемасы
5.Зениттік бұрыш шкаласын бақылау.R4 иығына зениттік бұрыш
көрсеткішінің кедергісі толығымен қосылады. R5 аяқталған кедергісі тиісті
бақылау белгісіне ΔRδ мәніне азаяды және R5 кедергісінің өзгеруі көпірдің
тепе-теңдігін орнатады.
6.Зениттік бұрышты өлшеу. Rδ кедергісіне басылған тік сызықтың
контактісі оның ΔRδ бөлігін қысқартады, нәтижесінде көпір теңгерілмейді.
Оны тепе-теңдік күйіне келтіру үшін өлшенген R5 кедергісін өлшенетін
зениттік бұрышқа пропорционал ΔRδ мәніне арттыру қажет.
Бос позицияларда ("1" және "4" позициялары) инклинометрдің бақылау
тізбегінің мА миллиамперметрінен өтетін ток R8 және R9 кедергілеріне
байланысты болады. Қарсылықтардың жалпы мәні өте үлкен болғандықтан,
тізбектегі ток нөлге тең болады.
Бақылау позицияларында ("2" және "5" позициялары) бақылау
тізбегіндегі токтың мәні датчиктердің толық кедергісіне байланысты болады.
Азимуталды және бұрыштық реостаттардың кедергісі әртүрлі болып
таңдалады, осылайша тізбектегі токтың мәні бойынша инклинометрдің
өлшеу бөлігінің қосқышының орнын анықтауға болады. Ма шкаласында
жұмыс істеудің ыңғайлылығы үшін бақыланатын позиция ("азимут" немесе
"бұрыш") тікелей көрсетіледі.
"2" позициясындағы R8 айнымалы кедергісін қолдана отырып, ток
миллиамперметрдің көрсеткі орташа сызықтан сәл сол жақта болатындай
етіп таңдалады.
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Содан кейін "4" позициясында ол оңға қарай ауытқып, "бұрышты"
көрсетеді, өйткені бұрыштық реохордтың кедергісі аз таңдалады, сәйкесінше
басқару тізбегінде ағып жатқан ток азимут позициясынан үлкен болады.
Азимут пен бұрышты өлшеу кезінде басқару тізбегі өшіп, көпір тізбегі
пайда болады. Азимут пен бұрыш коммутатордың "3" және "6"
позицияларында жазылады, сәйкесінше ΔRδ және ΔRφ кедергілерінің
бөліктері қысқарады, нәтижесінде көпір теңгеріліп, гальванометр көрсеткіші
нөлден ауытқиды.
Көпір R5 реостатының көмегімен теңдестіріледі, оның шкаласы
бойынша δ немесе φ шамалары есептеледі.
КИТ түріндегі инклинометрлермен бұрыш пен азимут үздіксіз
өлшенбейді, бірақ ұңғыманың жекелеген нүктелерінде. Тік ұңғымаларда 2550 м немесе көлбеу бағытта бұрғылау кезінде 5 м нүктелер арасындағы
интервалдар ұсынылады.
Инклинометрді градуирлеу
Ұңғымада жұмыс жасамас бұрын, негізде инклинометр мен
коммутациялық құрылғының жұмыс қабілеттілігі тексеріледі. Егер
құрылғының корпусы тот баспайтын болаттан жасалған болса, онда
корпустың қалдық магниттелуі инклинометрлердің көрсеткіштеріне әсер
етпейтінін орнатыңыз. Әйтпесе, корпус демагнетизацияланған.
Инклинометрлерді бітіру үшін УСИ-2 инклинометриялық үстел
қолданылады, ол арнайы бөлмеге бөгде магниттелген заттардан жеткілікті
қашықтықта орналастырылады. Wuxi-2 көмегімен бітіру үшін инклинометр
қажетті позицияға орнатылады.
Берілген бұрыштар инклинометрмен және Wuxi-2 қондырғысының
лимбімен өлшенеді: тік — зениттік бұрыш, көлденең — азимут. Лимбалар
нониустармен жабдықталған, олардың көмегімен өлшеу 0,1°аспайтын
қателікпен жүзеге асырылады. Бітіру нәтижелері инклинометрдің беткі
тақтасының шкаласын реттеу үшін қолданылады.
Инклинограм құрылысы
Δ бұрышын және φ азимутты өлшеу нәтижелері бойынша ұңғыманың
қисықтығы жер бетінің көлденең жазықтығына ұңғыма осінің проекциясы
(ұңғыма жоспары) және магниттік меридиан жазықтығына немесе кез келген
басқа жазықтыққа ұңғыманың тік профильдері, профиль (мысалы, кен
орнының геологиялық қимасы жасалатын профиль) жасалады.
Ұңғыма осінің проекциясын құру кезінде шартты түрде екі өлшеу
нүктесінің арасындағы барлық интервал үшін δ және φ бұрыштары тұрақты
және төменгі нүктедегі мәндерге тең деп саналады.
Ұңғыма осінің көлденең бетке жиынтық проекциясы әдетте 1:200
масштабта жасалады (сурет. 5.24). Көлденең проекциядағы соңғы
аралықтардың бірінші нүктесі мен соңғы нүктесінің арасындағы қашықтық
ұңғыманың кенжарының ығысуын анықтайды.
Ұңғыманың бүкіл зерттелген бөлігінің жиынтық көлденең проекциясы
ΔL(I) жеке интервалдарының проекцияларын дәйекті құру арқылы
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графикалық түрде алынады. Вертикальдан δ(I) бұрышына ауытқыған I
интервалдың ΔL(I) көлденең проекциясы (осы интервал шегінде ұңғыма
осінің вертикальдан ығысуы) мынадай формула бойынша есептеледі
ΔL(I) =L sin [δ(I)],
мұнда L=H(I) - H(I—1) - аралық ұзындығы;
H(I—1) және H (I) - интервалдың бастапқы (жоғарғы) және соңғы
(төменгі) нүктелерінің тереңдігі, м.
Жұмысты орындау тәртібі
1.Жұмысты бастамас бұрын, әрекет принципімен және КИТ
инклинометрінің құрылғысымен танысу керек.
2. Инклинометрді жұмысқа дайындау.
3.Инклинометр панелінде орнатылған тиісті өлшеу құралын қолдана
отырып, инклинометрдің қуат тогын орнатыңыз.
4.КИТ панелін азимут пен қисықтық бұрышын өлшеуге дайындау.
Өлшеу құралын 2 – позицияда құрылғы "азимутты", ал 4-позицияда
"бұрышты"көрсететіндей етіп тартыңыз. Кабельдің кедергісін өтеу.
5.Wuxi-2 стендтік қондырғысының көмегімен инклинометрді әр
түрлі көлбеу және азимут бұрыштарын орнатып, 10 нүктеге өлшеу
жасаңыз.
6.Өлшенген мәндерді берілген мәндермен салыстырыңыз және
инклинометрмен өлшеу дәлдігін бағалаңыз.

5.24-сурет - Ұңғыма осінің көлденең проекциясы
7.Инклинометрмен өлшеу қателігін инклинометр мен ұңғыма осінің
осінің сәйкес келмеуіне байланысты бағалаңыз.
8.Берілген мәндер бойынша δ және φ өлшеу нүктелері арасындағы
қашықтық 10 және 25 м болатын инклиномограмма құрыңыз.
Нәтижелердің дәлдігін жобалау және бағалау
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Жұмыс аяқталғаннан кейін есеп жасалады, онда еркін айналатын
жақтауы бар инклинометрлердің жұмыс принципі мен құрылғысының
қысқаша сипаттамасы келтірілуі керек.
Есепке қоса беріледі:
А) УСИ-2 қондырғысындағы инклинометрмен өлшеу нәтижелерінің
кестесі;
б) инклинограмма;
Есепте өлшенген δ және φ мәндерін берілген мәндермен салыстыру
нәтижелері көрсетілген және инклинометрмен өлшеу дәлдігі, сондай-ақ
инклинометр мен ұңғыма осінің оссіз орналасуына байланысты
ұңғымалардағы өлшеу қателігін есептеу нәтижелері бағаланады.
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ГЛОССАРИЙ
Амортизация - бұл ОЖ құнын бөлшектермен олардың көмегімен
жасалған өнімдерге беру процесі.
Жалпы пайда - бұл барлық қызмет түрлерінен, сондай-ақ
кәсіпорынның операциялық емес операцияларынан алынған пайда.
Инвестиция дегеніміз-капиталды сақтау және ұлғайту мақсатында Бизнестің
материалдық бөлігіне кез-келген қаражатты (міндетті түрде ақшалай емес)
ұзақ мерзімді инвестициялау.
Нормалау - бұл кәсіпорынның айналым капиталына қажеттілігін
анықтау
Өндіріс - ресурстарды дайын өнімге айналдыру процесі. Өндіріс
процесінде өндіріс құралдары қолданылады
Басшылар - бұл кәсіпорындар мен олардың құрылымдық
бөлімшелерінің басшылары лауазымдарын атқаратын қызметкерлер, сондайақ олардың орынбасарлары (Директорлар, бастықтар, басқарушылар,
меңгерушілер, бас инженер, бас механик, бас бухгалтер және т.б.).
Өзіндік құн - өнімді өндіру мен өткізуге арналған ағымдағы шығындар
Қор сыйымдылығы - өнім бірлігін (жұмыс, қызмет) өндіру үшін
негізгі құралдардың қажетті мөлшерін анықтайды)
Бұрғылау - бұл тау жыныстарын бұзу арқылы ұңғыманы салу процесі.
Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу (ҰГЗ) - ұңғымаға электр
кабелімен түсірілетін арнайы аспаптардың көмегімен тау жыныстарын
зерттеу.
Геофизикалық әдістер - геологиялық құрылым туралы ақпарат алу
мақсатында Жердің физикалық қасиеттері мен процестерін зерттеу.
Қашау - бұрғылау кезінде тау жыныстарын бұзуға арналған құрал.
Ұңғыма - бұл адамның қол жетімінсіз салынған және диаметрі оның
ұзындығынан бірнеше есе аз цилиндрлік тау-кен өндірісі.
Ұңғыма сағасы - ұңғыма трассасының күндізгі бетімен қиылысуы;
Кенжар ұңғыма түбіне бұрғылау ұңғымасының перемещающееся
әсерінің нәтижесінде породоразрушающего инструментli арналған тұқымы;
Ұңғыма қабырғалары - бұрғылау ұңғымасының бүйір беттері;
Шегендеу бағаналары - өзара қосылған шегендеу құбырларының
бағаналары. Егер ұңғыманың қабырғалары тұрақты жыныстардан тұрса, онда
ұңғымаға корпустық бағаналар түсірілмейді.
Ұңғыма оқпаны-бұрғылау ұңғымасы алып жатқан жер қойнауындағы
кеңістік;
Ұңғыманың осі - бұрғылау ұңғымасының көлденең қималарының
орталықтарын байланыстыратын қиял сызығы.
Үш құрамдасты ұңғымалық магниттік барлау (ҮҚҰМБ) ұңғымалардағы
жердегі
магнит
өрісінің
кернеулігі
векторының
құрауыштарын өлшеу.
Ұңғымалық гравибарлау - ұңғымалардағы ауырлық күшін өлшеу.
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Ұңғымалық сейсмобарлау (ұңғымааралық акустикалық дыбысталу ҰАД, тік сейсмикалық бейіндеу-ТСБ және т.б.).
Ұңғымалық термометрия - тау жыныстарындағы жылу өрістерінің
көлемдік құрылымын зерттеу.
Ұңғыма радиометриясы. Көптеген радиоактивті сәулеленулердің ену
қабілеті аз болғандықтан, мұнда тек ғарыштық сәулеленуді жер асты тіркеу
әдісі туралы айтуға болады.
Ұңғымалық геохимиялық әдістер - электр және ядролықгеофизикалық әдістерді тарта отырып, шашыраудың бастапқы және
қайталама ореолдарын зерттеу
Бұрғылау ерітіндісі - ұңғыманы тазарту үшін бұрғылау кезінде
қолданылатын күрделі газдалған, эмульсиялық немесе суспензиялық
сұйықтық.
Колонкалық бұрғылау - ұңғымаларды бұрғылаудың айналмалы
әдісінің кең таралған түрі
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1 Қосымша
Өндірістік
көрсеткіштері

Көрсеткіштер
1.Өндірістік қуаты
(ӨМ), дана, тг.

2.Заттай көріністегі
өнім шығару, дана

3. Өндірістік қуатты
пайдалану
коэффициенті
4.Тауарлық өнім, мың
тг
5. Сатылған өнім
(Өнімді сату көлемі),
мың тг.
6. Құны
7. Қор беру, тг

8. Өнеркәсіптікөндірістік
персоналдың (жұмыс
істейтіндердің) саны,
адам
9. Еңбек өнімділігі
(ЖМ), мың тг.
10. Орташа айлық
еңбекақы, тг.
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кәсіпорынның

негізгі

техникалық-экономикалық

Показатели
Бұл, әдетте, табиғи өлшем бірліктерінде (дана, т., л., кВт, кг., м2,
м3 және т. б.) көрсетілген қолда бар өндірістік жабдықта өнімнің
мүмкін болатын ең жоғары шығарылымы.
Егер өндіріс моно-клатуралық болып табылса (гетерогенді
өнімнің бірнеше түрі шығарылады), онда ПМ теңгемен
есептеледі. (ақша бірліктеріне аудару үшін өнімнің әр түрі үшін
PM ескеру керек және қорытындылау керек). Егер PM өсуі
байқалса, бұл өнімнің жаңа түрлерін игеру немесе жаңғырту
үшін жаңа өндірістік жабдықты сатып алуға байланысты. Егер
ПМ-нің өзгеруі құндық мәнде болса, онда бағаның өзгеруі әсер
етуі мүмкін.
Бұл табиғи өлшем бірлігіндегі өнімнің нақты шығарылымы.
талданатын уақыт кезеңі үшін.
Көрсеткіштің өсуі көбінесе кәсіпорын өніміне тапсырыс
көлемінің өсуін көрсетеді (яғни өнімге сұраныстың өсуі
байқалады). Егер ӨМ құндық мәнде көрсетілсе, онда бұл
көрсеткіш көрсетілмейді.
Заттай мәнде өнім шығарудың өндірістік қуатқа қатынасы
ретінде есептеледі (21). Егер ПМ құндық мәнде көрсетілсе, онда
бұл көрсеткіш тауарлық өнімнің өндірістік қуатқа қатынасы
ретінде есептеледі.
Өндірістегі өндірістік қуаттардың іске қосылу дәрежесін
көрсетеді. Максималды мәні 1 немесе 100%.
Теориялық тұрғыдан алғанда, бизнес өзінің өндірістік
қуаттылығының 100% - ында жұмыс істей алады, бірақ іс
жүзінде максималды шығу аз болады, өйткені жабдық жөндеуді
қажет етеді, жұмысшылар демалысқа шығады және т. б.
Мысалы, компания өзінің өндірістік қуаттылығының 0,85 - ін
пайдалана алады, оның шығарылымы барлық қолда бар
ресурстарды пайдалана отырып, өндіруге қабілетті
максимумның 85% - ын құрайды.
Егер компанияның өндірістік қуаттылықты пайдалану
коэффициенті төмен болса-50% дейін, онда ол өсу үшін үлкен
әлеуетке ие болса да, әдетте төмен табыс алады немесе шығынға
ұшырайды.
Қуаттылықтың 80% немесе одан да көп деңгейінде жұмыс
істейтін компания, әдетте, даму мүмкіндіктері аз болса да,
жоғары тиімді.

