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АЛҒЫ СӨЗ 
   

Бұл оқу құралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығына сәйкес техникалық 
және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша өзектендірілген оқу 
жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары негізінде жасақталған.  Бұл оқу 
құралы «0824000 – Бұрғылау технологиясы» мамандығы бойынша №533 
бұйрықтың №97 қосымшасына сәйкес «082401 3–Техник-технолог» 
біліктілігіне арналып әзірленген. «Бұрғылау технологиясы» оқу құралында 
қазіргі өндірісте қолданылатын бұрғылаудың технологиялық процесі 
бұрғылау процесінде түсіріп көтеру операцияларына, кездесетін 
қиыншылықтар мен апаттар және жою әдістері, бұрғылау ерітіндісін 
дайындау, ұңғымада кигізбе тізбегін дайындау және түсіру, цементтеу, құрып 
орнату, жөндеу жұмыстары қарастырылған. Бұл оқу құралы он тараудан  
тұрады. 

Бірінші тарауда ұңғымаларды бұрғылауға дайындау жұмыстары 
қарастырылған. Дайындық жұмыстарының қатарына еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғауды ұйымдастыру, өнеркәсптік қауіпсіздік талаптары, экология 
және қоршаған ортаны қорғау мәселелері қарастырылған.  

Екінші тарауда түсіру-көтеру операцияларын жүргізу жұмыстары 
көрсетілген. Түсіру-көтеру операциялары үшін қолданылатын жабдықтар, 
түсіру-көтеру механизмдерінің техникалық сипаттамасы мен бұрғышының 
басшылығымен түсіру-көтеру операцияларын жүргізу әдіс-тәсілдері 
көрсетілген. 

Үшінші тарауда бұрғылау ерітіндісін дайындау және химиялық өңдеу 
тақырыптары жазылған. Бұрғылау ерітіндісін дайындау рецептурасы және 
оның бұрғылау процесіне әсері мен бұрғылау ерітіндісінің және химиялық 
реагенттердің физикалық-химиялық қасиеттері толықтай қамтылған. 

Төртінші тарауда мұнай мен газға арналған ұңғымаларды бұрғылаудың 
технологиялық процесін ұйымдастыру шаралары берілген. Ұңғымаларды 
бұрғылау технологиясы мен әдісін сипаттау және бұрғылау процесінің 
режимі мен параметрлері, ұңғымалардың конструкциясының қызметі 
сызбаларымен берілген. 

Бесінші тарауда бұрғылау ерітінділерін өңдеу бойынша жұмыстарды 
бақылау жұмыстары қамтылған.  

Алтыншы тарауда күрделі жағдайлар кезіндегі ұңғыманы басқару 
жұмыстары көрсетілген. 

Жетінші тарауда мұнай және газ кен орындарын әзірлеудің 
геологиялық негіздерін жүргізу жұмыстары берілген. 

Сегізінші тарауда ұңғыманың құрылысы бойынша технологиялық 
операцияны басқару жұмыстары көрсетілген. 

Тоғызыншы тарауда орындалатын жұмыстардың сапасын бақылау 
жұмыстары қамтылған. 

Оныншы тарауда техник-технологтың біліктілік жұмысын орындау 
жұмыстары берілген.  
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Модуль атауы:  «Ұңғымаларды бұрғылауға дайындау» 
Оқыту мақсаты: 
1. Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарын орындайды. 
2. Бұрғылау қондырғысын дайындау кезінде құрастыру-бөлшектеу 
жұмыстарын ұйымдастырады 
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Кіріспе 
КМ 01 «Ұңғымаларды бұрғылауға дайындау» модульіне сәйкес еңбекті 

қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарын орындау талаптары, 
бұрғылау қондырғысын дайындау кезінде құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын 
ұйымдастыру әдістері, бұрғылау алдындағы дайындық жұмыстарын 
ұйымдастыру және бұрғылау агрегатына қызмет көрсету түрлері мен 
бұрғылау жабдықтарының бұрғылау жұмыстарын жүргізуге дайындығын 
тексеру және бұрғылау жабдығының жинақталуын тексеру әдістеріне ерекше 
көңіл бөлінген. 
 
Модульдің мазмұны: 
 

ТАРАУ 1. ҰҢҒЫМАЛАРДЫ БҰРҒЫЛАУҒА ДАЙЫНДАУ 

1.1. Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарын 
орындау 

1.1.1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды ұйымдастыру 
 

Ұйымдарда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды сақтауға ішкі 
бақылауды жүргізу, жұмыс берушінің міндеті болып, еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау саласында мамандардың қатысуын, ал белгілі бір жағдайларда 
арнайы бөлімшені құруды талап ететін, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, 
өндірістік факторлардың мониторингі, кәсіптік тәуекелдерді басқару және 
бағалау бойынша белгілі бір міндеттер мен шараларды жүзеге асыруды 
көздейді. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау қызметі деп аталатын, бұл 
бөлімше, жұмыскерлерінің саны елуден асатын, өндірістік қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдарда құрылуға тиіс. Бұл ретте, «өндірістік қызмет» ұғымы 
ҚР ЕК және ҚР-ның басқа заңнамалық актілерінде жоқ, соған байланысты 
жұмыс берушінің қалауы бойынша түсіндіріледі, бірақ, көптеген 
кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау қызметі құрылмайды. 
Дегенмен, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1057 бұйрығымен бекітілген, 
Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік 
аттестаттау қағидаларында, өндірістік объектілер ұғымына, олардың өнім 
шығарумен және жасаумен, пайдалы қазбаларды игерумен, өндірумен және 
қайта өңдеумен, құрылыспен және өндірістік қызметтің басқа да түрлерімен 
айналысатын ұйымдардың цехтары, учаскелері және өзге де бөлек тұрған 
өндірістік бөлімшелері екенін түсіндіретін анықтама берілген. Тиісінше, 
өндірістік қызметті, өнімді шығаруға және дайындауға, пайдалы қазбаларды 
әзірлеуге, өндіруге және өңдеуге, және құрылысқа байланысты қызмет 
ретінде түсінуге тиіс. Осы тармақтың ережелеріне сәйкес, жұмыскерлерінің 
саны елуден асатын, өндірістік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарда еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарының сақталуына ішкі бақылауды 
жүзеге асыру мақсатында жұмыс беруші ұйымның тікелей бірінші 
басшысына немесе ол уәкілеттік берген адамға бағынатын еңбек қауіпсіздігі 
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және еңбекті қорғау қызметін құрады. Қызмет ұйымның бірінші басшысына 
немесе оның өкілетті тұлғасына бағынады, өзінің дәрежесі бойынша еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау қызметі негізгі өндірістік қызметтерге 
теңестіріледі. Қызметті ұйымның бірінші басшысы тағайындаған адам 
басқарады. Қызметтің құрылымы мен санын, ұйымда жұмыс істейтіндердің 
санына, сондай-ақ өндірістің қауіптілігі мен зияндылығына байланысты, 
жұмыс берушінің өзі белгілейді.  

 
1.1.2. Өнеркәсптік қауіпсіздік талаптары 
 

Барлық қолданыстағы және жаңадан пайдалануға берілетін өндірістер 
үшін технологиялық регламенттер әзірленеді және бекітіледі. Технологиялық 
регламенттерде сыртқы ауаның температурасы теріс болғанда мұнай өңдеу 
өндірістерін қауіпсіз іске қосу шарттары әзірленуге тиіс. Технологиялық 
жабдық, бақылау, басқару, дабыл, байланыс және апатқа қарсы автоматтық 
қорғау құралдары мынадай мерзімділікпен сыртқы тексеруден өткізілуге 
тиіс: технологиялық жабдық, құбырлық арматура, электрожабдық, қорғау 
құралдары, технологиялық құбырлар - әрбір ауысым басталар алдында және 
ауысым ішінде әрбір 2 сағаттан жиі емес; бақылау, басқару құралдары, 
орындау тетіктері, апатқа қарсы қорғау, дабыл және байланыс құралдары - 
тәулігіне бір реттен жиі емес; желдету жүйелері - әрбір ауысым басталар 
алдында; автоматтық жүйелерді қоса алғанда өрт сөндіру құралдары, - айына 
бір реттен жиі емес. Тексерулердің нәтижелері ауысымдарды қабылдау және 
тапсыру журналына енгізілуге тиіс. Әрбір жарылыс-өрт қауіпті объект үшін 
апаттарды жою жоспары (бұдан әрі - АЖЖ) әзірленуге тиіс, онда объектінің 
ерекше шарттарын ескере отырып, адамдарды құтқару бойынша іс-шаралар, 
басшылардың және қызметкерлердің іс-әрекеттері көзделеді. Жарылыс 
қауіпті және зиянды заттары бар ыдыстарда және аппараттарда орнатылған 
сақтандыру клапандарынан газдардың шығарындылары шырақ жүйелеріне 
жіберілуге тиіс. Технологиялық аппаратурадан атмосфераға бейтарап 
газдардың және булардың шығарындысы қауіпсіз орынға шығарылуы керек. 
Шығару тіреуішінің (шам) биіктігі ең жоғары нүктеден (шығару тіреуішінен 
15 метр радиустағы сыртқы аппаратураның ғимараты немесе қызмет 
көрсететін алаңы) кемінде 5 метр жоғары болуға тиіс. Шамның ең төменгі 
биіктігі алаңның жоспарлау белгісі деңгейінен кемінде 6 метрді құрауға тиіс. 
Жылуфикациялық суда жұмыс істейтін қаздырғыш серіктер жүйесі 
жұмысының гидравликалық беріктігін қамтамасыз ету үшін әрбір серікке 
шектеу тығырықтарын орнату қажет. Тығырықтар тесіктерінің диаметрі 
есеппен анықталады. Сорғының немесе компрессордың айдау және сору 
құбырларында орнатылатын тиек, қырқу және сақтандыру құрылғылары 
қызмет көрсету үшін ыңғайлы және қолжетімді аймақта болуға тиіс. 
Сақтандыру клапандарын орналастыру орындары олардың қызмет көрсету 
ыңғайлылығын қамтамасыз ететін алаңдармен жабдықталуға тиіс. 
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1.1.3. Экология және қоршаған ортаны қорғау 
 
Табиғат- адам баласының тіршілік тынысы әрі таусылмас қазынасы. 

Адам табиғаттың туындысы ретінде біте қайнасып, өміріне қажетті азық 
қорын алады. Биологиялық түр ретінде алғашқы адамдар табиғат 
ресурстарын тұрпайы күйінде пайдаланып келді. Бертін келе, саналы түрде 
үй шаруашылығы мен айналысып, өсімдіктерді баптап өсіріп, жануарлардың 
кейбір түрлерін қолға үйретті. 

Табиғат қорғау дегеніміз табиғат ресурстарын пайдалану барысында 
оның тиімді жолдарын іздеу, қайта түлету, бүліну, ластану жолдарынан 
сақтау және қорғауды жүзеге асыру. Табиғат қорғауға ғылыми тұрғыда 
бағытталған халықаралық, мемлекеттік және қоғамдық ауқымдағы іс 
шаралар жатады. 

Соңғы жылдары жер шарында барлық табиғат қорлары бұрын-соңды 
болмаған антропогендік өзгерістерге ұшырап отыр. Олардың ең бастысы- 
әлемдік климаттағы өзгерістер. Күн мен жел энергиясы сарқылмайтын қор 
болғанымен, өнеркәсіптік қарқындап дамуына байланысты ауаға зиянды 
газдар, шаңдар көтеріп, адамдардың денсаулығына қауіп төндіруде. Бұл 
апатты құбылыстар өнеркәсібі шоғырланған ірі қалаларда өріс алып отыр. 
Ауа кеңістігінің ластануы Дүниежүзілік мұхиттар мен теңіздерге де өз 
ықпалын тигізуде. 

Табиғатты қорғаудың бірнеше ұстанымдары: 
 Табиғат байлықтарын пайдалануды тұтынушылардың мақсатын 

ескере  отырып жүзеге асыру. Мысалы: орман тек қана құрылыс 
материалы ретінде емес, ол ауа райын реттеуші, ылғал көзі, дәрі 
дәрмек, аң мен құстың мекені, топырақты қорғаушы және адам үшін 
денсаулық кепілі екенін ескеру қажет. 

 Табиғат байлықтарын пайдалану барысында оның жергілікті жер 
үшін маңызы мен қорын қатаң есепке алу. Бұл әсіресе орман, су 
қоры үшін қажет. Мысалы: Әмудария мен Сырдарияның өзендерін 
ауыл щаруашылығы барынша пайдаланып, оның Арал теңізі үшін 
маңызы ескерілмеді. Нәтижесінде, Арал теңізінің біржола құрып 
кету қаупі төніп тұр. 

 Табиғат қорларын пайдаланғанда олардың бір-бірімен байланысты 
екендігін есте сақтау керек. Яғни, табиғаттың тарихи-табиғи 
байланысын, тепе-теңдік процесін бұзбау деген сөз. Мысалы: Семей 
өңірінің Шыңғыстау ормандарының құрылыс үшін кесілуі-осы 
өңірді аң-құсы мен шұрайлы жайылымынан айырды. 

Экология мен табиғат қорғау ғылымдары бірін-бірі толықтырып 
отырады. Экология ғылымы табиғатты тиімді пайдалану мен қорғаудың 
ғылыми-теориялық негізін жасайды. Сонымен бірге табиғат ресурстары мен 
оның құрауыштарында экологиялық факторларды қоршаған ортамен және 
адамның іс-әрекетімен байланыстыра отырып зерттеп, оны жүзеге асырудың 
негізгі тұжырымдары бекітілді. Ал табиғат қорғау ғылымы-экология 
ғымымының негізгі тұжырымдарын жүзеге асыратын мемлекеттік немесе 
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қоғамдық игі істер жиынтығы. Экология мен табиғат қорғау апаттарына жол 
бермейді. Нәтижесінде, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мен оны 
қорғаудың жоспары жүзеге асады.  

Адам баласы табиғатты қорғау үшін оның заңдылықтары мен негізгі 
ұстанымдарын білуге міндетті: 

1. Биосфера шегінде барлық тірі организмдер бір-бірімен байланысты 
және қарым-қатынас жағдайында ғана тіршілік етуге бейімделген. 
Бұл байланыстардың біреуінің бұзылуы табиғаттағы тепе-теңдікке 
өзгерістен әкелуі мүмкін. Сондықтан адам баласы әрбір табиғат 
құрауыштарының орта мен табиғи экожүйедегі ролін білуі тиіс. 

2. Табиғатта ешбір зат жоғалып кетпейді. Егер адам баласы жаңа бір 
затты дүниеге әкелсе оны жоюдың да жолын ойлауы керек. Ол зат 
табиғи айналымға түсуі тиіс. Мысалы: адам полиэтиленді ойлап 
тапты.  Полиэтилен табиғатта айналымға түспейді. Себебі, оны 
ыдырататын редуцент яғни бактерия жоқ. Осыдан барып жер бетінде 
қоқыстар көбеюде. 

3. Заттардағы барлық өзгерістер энергия жұмсау мен жүзеге асады. 
Яғни, энергияның сақталу заңы бойынша жұмыс істейді. Сол үшін 
адам баласы табиғатты пайдаланған кезде оны өндіру мен қайта 
түлетуді үйлестіре отырып, адам мен табиғаттың қауіпсіздігін 
сақтауы керек. 

4. Табиғаттағы экожүйелер мен ондағы қарым-қатынас ұзақ жылғы 
тұрақты даму эволюциясының жемісі. Сондықтан адам баласы оны 
бұзбауы керек. Ал бұзған жағдайда қайтымсыз экологиялық 
апаттарға алып келуі мүмкін. Осыған орай, табиғат қорғау ғылымы 
алдында бірнеше маңызды міндеттер тұр: 

 өндірісті, өнеркәсіпті және агрокешендерді игеру кезінде табиғатқа 
түсетін салмақ ең аз мөлшерде болуы керек; 

 өндірісті пен өнеркәсіп салаларын ұйымдастыру кезінде адам баласы 
мен табиғат арасында экологиялық қауіпсіздік сақталуы тиіс; 

 табиғат ресурстарын игеру кезінде оның қоршаған ортаға пайдалы 
әсеріне көңіл бөлінуі керек; 

 табиғат ресурстарын сол қалпында сақтау үшін қорықтар, ұлттық сая 
бақтар мен басқа да ерекше қорғалатын обьектілерді көбейту қажет; 

 қоршаған орта мен адам баласының денсаулығын сақтау үшін 
экологиялық қауіпсіздік шаралары қадағаланып отырады. 

Табиғат қорғаудың міндеттері мен ұстанымдарын жүзеге асыру алдын 
ала ескерту және нақты шешім қабылдау арқылы анықталады. 

Алдын ала ескерту шаралары белгілі бір аймақтағы табиғат 
обьектілерін анықтап, оны қорғау мен қалпына келтіруді жоспарлап 
отырады. 

Нақты шешім қабылдау шаралары – табиғаттағы адамның іс-әрекетінен 
бүлінген немесе ластанған, жарамсызданған обьектіні қалпына келтіру 
немесе жою жұмыстары. 
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1.1.4. Өндірістік санитария 
 
Адамның еңбек ету жағдайы белгілі бір өндірістік орта жағдайында 

өтеді. Гигиеналық талаптарды орындамаған кезде адамның денсаулығына 
және жұмысқа қабілеттілігіне қолайсыз жағдай туғызады. 
Өндірістік санитария дегеніміз – еңбектің дұрыс гигиеналық жағдайын 
жасайтын, жұмыстың адам ағзасына зиянды әсерін жоятын, кәсіби 
сырқаттардың орын алуына жол бермейтін санитарлық-техникалық 
шаралардың жүйесі. 

Ондай шараларға  мыналар жатады: 
1. Жұмыс орнында тиісті микроклиматты қамтамасыз ету; 
2. Шаңның, будың және газдың ағзаға зиянды әсерін жою; 
3. Жұмыс орнында шу мен дірілдің мөлшерін азайту немесе жою; 
4. Жұмыс орнының тиісті жарықтылығын қамтамасыз ету; 
5. Радиоактивтік заттардан сауықтыру жұмыстарын жүргізу; 
6. Температурасы нормадан жоғары немесе төмен жұмыс орындарында 

еңбектің арнайы жағдайын жасау; 
7.Санитарлық-тұрмыстық бөлмелердің болуы және оның қажетті 

заттармен жабдықталуы; 
8.Қызметкерлердің арнайы киіммен және жеке қорғану құралдарымен 

қамтамасыз етілу; 
9.Өндіріске жаңа техниканы, технологияны енгізу және 

автоматтандыру, еңбекті кешенді жарақтандыруға көшу. 
Дәрігерлік алдын-алу және санитарлық-гигиеналық шараларға–

дәрігерлік бақылаудан өткізіп тұру, түрлі ауруларға қарсы егу мен өндірістік 
гимнастиканы жүргізу, қызметкерлердің тамақтануы мен демалуы, жеке 
гигиенасын қатаң сақтау жұмыстары жатады. Техникалық шараларға–
техниканы және технологиялық үдерістерді жетілдіру, оларды зиянды 
өндірістік факторларды тудырмайтын әдістермен салыстыру, өндірістік 
үдерістерді механикаландыру, автоматтандыру және қашықтан басқаруды 
ұйымдастыру, жеткілікті жарықпен қамтамасыз ету жатады. 

Ұйымдастыру шараларына– қызметкерлерді жұмыс істеуге рұқсат ету 
талаптарын орындау, жұмыс орындарын дұрыс ұйымдастыру, еңбек және 
демалыс режимдерін қатаң сақтау, өндірістің жоғары мәдениетін 
қалыптастыру, өндірістік бөлмелер мен тұрмыстық бөлмелерде санитарлық 
ережелерді сақтау жатады. 

Өндірісте еңбек қауіпсіздік шараларын, санитарлық қолайлығын 
талаптарға сай қамтамасыз етуді, сондай-ақ, олардың өндірістік және 
тұрмыстық бөлмелерін еңбекке қолайлы етіп жасап шығару. Санитарлық-
гигиеналық талаптардың қанағаттандырылмағаны тек қана кәсіптік 
ауруларға ғана шалдықтыра қоймай, сонымен қатар өндірістегі 
жарақаттанудың бірден-бір себебі болуы да мүмкін. Сондықтан да, өндірістік 
санитарлық-гигиеналық талаптарға сай жасалуы керек. 

Қорыта айтқанда, өндірістік санитария еңбек гигиенасының 
талаптарына сүйене отырып, еңбекте еңбекшіге дұрыс және зиянсыз 



15
  

 

жағдайларды қамтамасыз етуге бағытталған санитарлық-гигиеналық, емдеу-
профилактикалық және ұйымдастыру-техникалық шараларын жасайды. 
Сондай-ақ әрбір адам өндірісте жеке бас гигиенасын сақтай білуі қажет. 
Жұмыс уақытының, тамақтанудың, демалудың, тазалық сақтаудың, өзін-өзі 
күте білудің орындалуы өте маңызды. 

 
1.1.5. Еңбек гигиенасының нормалары мен талаптары 
 

Еңбек гигиенасы- қызметкерлердiң денсаулығын сақтау, өндiрiстiк 
ортаның және еңбек процесiнiң қолайсыз әсерiнiң алдын алу жөнiндегi 
санитарлық-гигиеналық шаралар мен құралдар кешенi. Еңбек гигиенасы – 
еңбек жағдайының және қоршаған өндірістік орта факторларының еңбек 
етуші жұмысшылардың ағзасы мен денсаулық жағдайына тигізетін әсерін 
зерттейтін профилактикалық медицина ғылымының бір бөлімі. Өндірістегі 
гигиеналық зерттеулердің негізгі мақсаты денсаулықты сақтау, кәсіптік 
ауруларды болдырмау және өндірістік үдеріс барысында жұмысшылардың 
тиісті еңбекке қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында аса қолайлы еңбек 
жағдайларын жасауға бағытталған санитарлық-гигиеналық ұсыныстарды 
шығару болып табылады. 

Еңбек гигиенасы өндірістегі еңбек жағдайларын зерттейді. Еңбек 
жағдайлары-әлеуметтік-экономикалық үрдістердің әсерімен қалыптасатын 
өндірістік факторлардың жиынтығы болып табылады. 

Еңбек гигиенасының негізгі міндеттері  
- еңбек жағдайларының организмге әсерін сапалық және сандық 

бағалау  
- cоның негізінде жұмысшылар денсаулығына зиянды әсердің 

болмауы жағдайындағы барынша еңбек өнімділігін қамтамасыз 
етуге қабілетті шаралар жасалып, қолданысқа енгізіледі  

- еңбек гигиенасының ағымдағы міндеттері халық 
шаруашылығының дамуымен анықталады және еңбек 
жағдайларын барынша жақсартуға және сауықтыруға, кәсіптік 
ауруларды азйтуға және жоюға бағытталған. 

Еңбек гигиенасы: 
 Гигиеналық нормативтерді (еңбек жағдайларын сауықтыру 

саласындағы заңнама негізі) 
 Өндірістік кәсіпорындарды ұйымдастыру мен ұстаудың 

санитарлық ережелерін 
 Еңбек үрдістері мен жұмыс орындарын, еңбек пен демалыс 

тәртібін ұтымды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар жасайды. 
Еңбек нормасы ретінде қызметкер үшін белгіленген жұмыстың уақыт 

бірлігіндегі көлем. Жұмыстың бұл көлемін қызметкер қалыпты жұмыс 
жағдайында белгілі бір уақыт бірлігінде орындауы тиіс.  

Еңбек нормаларына мыналар жатады: 
- Жұмыс істеу нормалары; 
- Уақыт нормалары; 
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- Қызмет көрсету нормалары; 
- Ірілендірілген және кешенді тапсырмалар 

 
1.1.6. Жеке және ұжымдық қорғаныш құралдары 

 
 Жеке қорғану құралдары жұмысшыларды зиянды және қауіпті өндіріс 

факторларынан қорғауға арналған. 
 Ұжымдық қорғану құралдары екі немесе одан да көп жұмысшылардың 

зиянды және қауіпті өндіріс факторларынан бір уақытта қорғанулары 
үшін арналған техникалық жабдық. 

Өндірісте ұжымдық қорғаныш құралдары адамның ағзасына зиянды 
факторлардың – агрессиялық химиялық немесе биологиялық ортаның, төмен 
және жоғары температуралардың, шаңның, шудың, алуан түрлі сәулелердің 
әсер етуінің алдын алу үшін қолданылады.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сурет 1- Ұжымдық қорғану құралдары 

Жұмыскерлердің ұжымдық қорғаныш құралдарын дұрыс қолдану 
арқылы мамандар өздерінің еңбек міндеттерін орындаған кезде кәсіптік 
аурулардың өршу және жарақат алу қауіптерін барынша азайтуға болады. 
Жеке қорғану құралдары– қызметкерді зиянды және (немесе) қауіпті 
өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға арналған құралдар, оның ішінде 
арнаулы киім. Ұжымдық қорғану құралдары – екі және одан көп жұмыс 
істеушілерді зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен 
бір мезгілде қорғауға арналған техникалық құралдар. Жұмыс берушілер тек 
сертификатталған жеке қорғану құралдарын сатып алулары тиіс. Жеке 
қорғану құралдары киюге ыңғайлы, қозғалуға бөгет жасамайтындай болып, 
қызметкерлердің өлшемдеріне сәйкес іріктеліп берілуге тиіс. Қойылатын 
талаптарға сәйкес келмейтін немесе қызметкерге байланысты емес себептер 
бойынша белгіленген мерзімінен бұрын жарамсыз болып қалған арнайы киім 
мен арнайы аяқ киім ауыстырылуы тиіс. Төмендегі схемада жеке қорғану 
құралдарының талаптары көрсетілген. 
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Жұмыс берушілер ЖҚҚ-н беру мен алмастыруға, жууға, жөндеуге, 
активсіздендіруге, кептіруге жеке есеп жүргізуді ұйымдастырулары тиіс. 
Жеке қорғану құралдары (газтұтқылар, өздігінен құтқарғыштар, сақтандыру 
белбеулері, масаханалар, каскалар және өзге де құралдар) жүйелі түрде 
сынақтан өткізілуге және олардың дұрыстығы тексерілуге тиіс, қорғаныш 
қасиеттері төмендеген сүзгіштер, шынылар және өзге де бөлшектер 
уақытында ауыстырылуы тиіс.  Жұмыскерлерді қорғау құралдарын күтіп 
ұстау және сақтау. Ұжымдық қорғану құралдары, санитариялық-тұрмыстық 
үй-жайлар мен құрылғылар өндірістік жайлар мен ғимараттарды жобалау, 
салу және қайта құру кезінде технологиялық процестерді, машиналарды, 
механизмдерді, жабдықтардың құрылғыларын және басқа да бұйымдарды 
ескере отырып, мемлекеттік стандарттарға, құрылыс нормалары мен 
қағидаларына сәйкес көзделеді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 2- Жеке қорғану құралдарының қолданылуы бойынша негізгі 
талаптары 

 
Гардероб, душ, жуынатын, емдік-профилактикалық құралдар, 

медициналық қобдишалар, дәретхана, жартылай душтарды, ауыз сумен 
жабдықтау қондырғылары орналасатын орындар, арнайы киімді, арнайы аяқ 
киімді жылытуға немесе салқындатуға, өңдеуге, сақтауға және беруге 
арналған, басқа да санитариялық-тұрмыстық үй-жайлармен және 
құрылғылармен қамтамасыз ету тәртібі мен шарттары ұжымдық шарттарда 
немесе жұмыс берушінің актісінде айқындалады. Жұмыс берушілер тек 
сертификатталған жеке қорғану құралдарын сатып алулары тиіс. Жеке 
қорғану құралдары киюге ыңғайлы, қозғалуға бөгет жасамайтындай болып, 
қызметкерлердің өлшемдеріне сәйкес іріктеліп берілуге тиіс. Қойылатын 
талаптарға сәйкес келмейтін немесе қызметкерге байланысты емес себептер 
бойынша белгіленген мерзімінен бұрын жарамсыз болып қалған арнайы киім 
мен арнайы аяқ киім ауыстырылуы тиіс. 
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 Айырғыш костюмдер- пневматикалық, гидроайырғыш кастюмдер, 
скафандрлер. 
 
 
 

 

 

 

 

Сурет 3- Айырғыш костюмдер 

 Арнайы киімдер- комбизондар, шолақ комбизондар, күртешелер, 
шалбарлар, халаттар, алжапқыштар, көкірекшелер, пальтолар, шолақ 
тондар, тұлып тондар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 4- Арнайы киімдер 

 Арнайы аяқ киімдер- етіктер, кең қонышты етіктер, шолақ етіктер, 
бәтеңкелер, туфлилер, галоштар, ботиктер, бахилдер. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Сурет 5- Арнайы аяқ киімдер 
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 Тыныс алу органдарын қорғайтын құралдар- газқағарлар, 
респираторлар, пневмотилендер, пневмомаскалар, противогаздар  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сурет 6- Тыныс алу органдарын қорғайтын құралдар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сурет 7- Противогаздардың түрлері 

 Бетті қорғау құралдары- қорғағыш маскалар, қорғағыш қалқандар.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Сурет 8- Бетті қорғау құралдары 
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 Басты қорғау құралдары- каскалар, шлемдер, шлемнің астынан 
киетіндер, бас киімдер, береттер, шляпалар. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сурет 9- Басты қорғау құралдары 

 Қолды қорғау құралдары- қолғаптар, биялайлар, саусаққа киетіндер, 
алақанға киетіндер 
 
 

 
 
 

 
Сурет 10- Қолды қорғау құралдары 

 Көзді қорғау құралдары- қорғағыш көзілдіріктер 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сурет 11- Көзді қорғау құралдары 

 Есту органдарын қорғау құралдары- шудан қорғайтын шлемдер, 
құлақшындар, арнайы шуға қарсы қойындылар 

 
 
 
 
 
 
 

 

Сурет 12- Есту органдарын қорғау құралдары 
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 Сақтандырғыш тетіктер- сақтандырғыш  белдіктер, диэлектрлі 
кілемшелер, қолтық қармауыштар, манимуляторлар, тізеге киетін 
қаптар, шынтақ қаптар, иық қаптар 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 13- Сақтандырғыш тетіктер 

 
1.1.7. Арнайы киім және жеке қорғаныш құралдарын беру нормалары 
 

Арнайы киім және жеке қорғаныш құралдарын беру нормалары 
салалық сипатқа ие және жеке қорғаныш құралдарын, санын және кию 
(пайдалану) мерзімдерін айқындаған кезде қолданылады және кәсіптердің 
атаулары бойынша сараланады. Сәйкесінше, жұмыскер олармен кәсібіне 
және қай салаға жататынына байланысты қамтамасыз етіледі. Жеке қорғану 
құралдарының тозуы қызмет мерзiмiнiң кезеңіне құнының төмендеуімен, 
олар жасаған материалдардың бастапқы сапаларының жоғалуымен 
сипатталатын жеке қорғану құралдарының физикалық тозуымен 
айқындалады. Көрcетiлген жеке қорғану құралдарының жарамдылық 
мерзімін, оның iшiнде олардың тозу пайызын, ұйымның еңбектi қорғау 
жөніндегі комиссиясы немесе жұмыс берушiнің уәкiлетті лауазымды тұлғасы 
белгілейді. Жылы арнайы киім және арнайы аяқкиім қалай берілетіні 
жайлы  Жылы арнайы киiм және арнайы аяқ киiм суықтан қорғау құралы 
ретінде, кестеде көрcетiлген кию мерзімімен арнайы киiм, арнайы аяқ киiм 
және басқа да жеке қорғану құралдарын беру нормасында көрсетілген 
кәсіптер мен лауазымдар бойынша жұмысшыларға және қызметшiлерге 
климаттық белдеу бойынша беріледі: Климаттық белдеу Облыстың атауы 
Кию мерзімі 1 Алматы облысы 3 жыл Жамбыл облысы Қызылорда облысы 
Түркістан облысы 2 Ақтөбе облысы 2,5 жыл Шығыс Қазақстан облысы 
(500с.е. оңтүстікке қарай) Атырау облысы Маңғыстау облысы Қостанай 
облысы (500 с.е. оңтүстікке қарай) Батыс Қазақстан облысы 3 Шығыс 
Қазақстан облысы (500 с.е. солтүстікке қарай) 2 жыл Қарағанды облысы 
Солтүстік Қазақстан облысы Павлодар облысы Қостанай облысы (500 с.е. 
солтүстікке қарай) Ақмола облысы Биiк таулы аудандарда тұрақты жұмыс 
iстегенде: теңiз деңгейлерiнiң үстiнде 1000-2000 метр аралығындағы 
биiктiкте жылы арнайы киiм және арнайы аяқ киiмi 3 климаттық белдеудiң 
аудандары үшiн белгіленген кию мерзiмiне беріледі. Тиiстi нормада 
ескерiлген шолақ тондарды 1 климаттық белдеуде кию мерзімі 3 жыл, жылы 
түймеленетін астары бар төменгі температурадан қорғайтын, тері жағасы, 



22
  

 

желден қорғайтын клапаны және капюшоны бар курткаға ауыстыруға 
болады. 3 климаттық белдеуде және арнайы киім ретінде шолақ тондар 
алмайтын ашық ауада жұмыс істейтін қызметкерлер 1 жыл кию мерзiмiмен 
жылы іш киіммен қосымша қамтамасыз етiлуге тиiс. Арнайы киім 
ЖҚҚ нормаларында көрсетілген материалдан жасалуы тиіс. Бұл ретте кейбір 
жағдайларда заңнамада арнайы киімнің материалын таңдау құқығы 
көзделген. Мысалы, брезент костюм немесе су жұқтырмайтын сіңіргісі бар 
мақта-мата кездемесінен жасалған костюм. Демек, жұмыс беруші 
жұмыскерді костюммен қамтамасыз етуге міндетті, ал арнайы киімнің қандай 
материалдан жасалатынын жұмыс беруші өз бетінше 
айқындайды.  Нормаларда көзделген арнайы киiмдi, арнайы аяқ киiмді және 
жеке қорғану құралдарын нормаларда ескерілген кию мерзімімен, қорғау 
қасиеттері және гигиеналық сипаттамалары бойынша ұқсас басқа маталардан 
және материалдардан арнайы киiмге, арнайы аяқ киiмге және жеке қорғану 
құралдарына ауыстыруға рұқсат етiледi. 

 
1.1.8. Өрт сөндіруді ұйымдастыру қағидалары мен өрт сөндіргіш 

құралдар 
 

Өрт-бұл заттық құндылықтарды жоятын және адамдардың өміріне 
қауіп-қатер туғызатын жанудың бақылауға алынбайтын үрдісі. Өртті  
сөндіруден гөрі, алдын алу анағұрлым жеңілдірек. Сондықтан барлық сақтық 
шараларын сақтау қажет.  

Жану кезінде улы газдар бөлінеді: көгертетін қышқыл, фосген және 
тағы да басқалары, ауадағы оттегінің құрамы азаяды. Яғни, от қаншалықты 
қауіпті болса, түтін мен күйік иісі де соншалықты қауіпті. Жану өнімдерінің 
қосылымы (концентрация) артқан жағдайда адам ағзасына қалай әсер 
ететінін білген жөн: 

Тұншықтырғыш газдан:  
   0,01% - аздап бас ауырады; 
   0,05% - бас айналады;  
   0,1% - талып қалады;  
   0,2% - кома (терең ұйқыға ұқсас ессіз күй), жедел өлім; 
Көмірқышқыл газдан:  
   0,05%-ға дейін – әсер етпейді; 
   0,05%-дан 7%-ға дейін - жүрек соғысының жиілеуі, тыныс алу 

жолдарының әлсіреуінің басталуы; 
   10%-дан жоғары – тыныс алу жолдарының әлсіреуі, өлім. 
Өрт сөндіру құралдары 
1. Ең көп тараған әдіс-су. Тұтқырлығы аз болғандықтан су жанғыш 

заттың, жану ошағынан жылуды тез тартып алады. Бірақ суды кернеу 
астында тұрған электр қондырғыларды сөндіруге болмайды, себебі су 
арқылы электр тоғымен зақымдануға болады. Өрт сөндіру үшін су қаланың 
су құбырынан, арнайы өрт сөндіру қойнауынан және резервуарлардан 
алынады. 
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2. Жану ошағына ауадағы оттегі 16 пайызға дейін азайту үшін 
жанбайтын бу мен газды кіргізу. Бұл әдіс сұйықты сөндіруге қолайлы. 

3. Көбіктің өрт сөндіргіш қасиеті-оның меншікті салмағы аз 
болғандықтан жанған (әсіресе сұйық) заттардың бетін жауып, оларға ауаның 
оттегін өткізбей жану процесін тоқтатады және заттарды біршама 
салқындатып, температурасын төмендетеді. 

4. Өртті инертті газдармен сөндіру. Өрт сөндіргіш газдарға жатады: 
көмір қышқыл газы, азот, аргон, гелий, түтін және пайдаланған газдар. Бұл 
газдар жабық бөлмеде шағын өрттерді өшіруге қолданылады. Бұл газдар 
электр тоғын өткізбейді, сондықтан оларды  электр қондырғыларын және 
бағалы дүниелерді сөндіруге қолдануға болады. 

5. Өртті минералды ұнтақтармен өшіру. Олардың өрт сөндіру әсері өрт 
ошағын ауадан оқшаулауға және қызғанда көмір қышқыл газын шығаруға 
негізделген. Ұнтақтар электр тоғын өткізбейді, адамдарға және металладрға 
зиянды әсер тигізбейді. 

6. Өртті құм не жапқыштармен сөндіру. Бұл заттар шағын өртті 
сөндіруге қолданылады. Құмды жанған жерге сеуіп оны жапқышпен жабу 
керек. Бұл жағдайда жану зонасы ауадан оқшауланып, жалын басылып, жану 
процесі тоқтатылады. Жапқыштар: киіз, асбест, брезент тағы басқа материал 
түрінде болады. 

Жоғарыда көрсетілген от сөндіргіш заттардың ішінде су мен көбік ең 
бастысы болып есептелінеді. Сондықтан олар өрт сөндіру тәжірибесінде 
кеңінен қолданылады. 

Өнеркәсіптегі өрт пен жарылыстың негізгі себептері: 
• Технологиялық процестердің бұзылуы - 33%;  
• Электрқондырғылардың істен шығуы - 16%;  
• Майлы Еден мен өздiгiнен жануға бейім басқа да материалдардың 

өздігінен жануы - 10%  
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жалпы шаралар: 
Өрт қауіпсіздік ережелері мынадай: 

• Аумақты жанғыш материалдардан тазалап, қоқыстарды жинау. 
 
 

 

 

 

 

Сурет 14- Бірінші қолданылатын өрт сөндіру құралдары 

От көздері болып табылатын заттарды алып тастау,оның ішінде 
аумақта темекі шегуге тыйым салу,электрприборларды қосу т.б. 

• Төтенше өшіру. 
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• Сигнализация.  
• Төтенше өрт сөндіру жүйесі (шашқыш) 
• Бірінші қолданылатын өрт сөндіру құралдары: станционарлық, 

жылжымалы құралдар. Оларға мыналар жатады: Өрт крандары, әр 
типті от сөндіргіштер, құм толтырылдған жәшіктер, қажетті сайман 
ілінген өрт тақталары, су құйылған ыдыстар, әр түрлі жапқыштар. 

Өрт сөндіргіштер: Өрт сөндіргіш-қолмен реттелетін, станционарлы 
және жылжымалы сөндіргіштер. 

• Сөндіргіштер қолдануына қарай негізгі  5 топқа жіктеледі: 
• – Сулы (ОВ); 
• – көбікті-ауалы (ОВП); 
• – ұнтақты (ОП); 
• – көмірқышқылды (ОУ); 
• – аралас 

 
1.1.9. Алғашқы көмек көрсету түрлері 

 
Адам қайғылы жағдайға кез келген жерде: жұмыс жасайтын орнында, 

үйде, көшеде, жолда, көлік апаттары кезінде немесе т.б. жерлерде де 
ұшырауы мүмкін. Көбінесе адамдар алғашқы медициналық көмек көрсету 
жөніндегі білімінің жоқтығынан жанындағы адамдарға, кейде тіпті туысы, 
танысы немесе досына көмек көрсете алмай жатады. 

Алғашқы медициналық көмектің негізгі мақсаты  – адам өмірін 
құтқару.  Ең бастысы – алғашқы секундтарда дұрыс әрекет етуге үйрену, 
дәрігерлер келгенше апатқа ұшыраған адамның өмірін сақтап қалу. Келесі 
кеңестер өзіңізге, жолдасыңызға басқа да көмекті қажет ететін кез келген 
адамға алғашқы көмекті дұрыс көрсете алуға септігін тигізеді. 

Алғашқы көмек көрсетудің түрлері: 
 Үсуге шалдығу кезінде алғашқы көмек: 

Алғашқы көмек тоңуды тоқтатудан, аяқ-қолды жылытудан, суыққа 
шалдыққан ұлпаларда қан айналымын қалпына келтіру мен инфекцияның 
алдын алудан тұрады. Үсуге шалдығу белгілерін байқаған кезде бірінші –
зардап шегушіні жақын маңайдағы жылы жерге апару, қатып қалған аяқ 
киімді, шұлықты, қолғапты шешу керек. Алғашқы көмек іс-шараларын 
өткізумен бір уақытта дәрігерлік көмек көрсету үшін тез дәрігерді, жедел 
жәрдемді шақыру қажет. 

 
 
 
 
 
 
 

Сурет 15- Үсік шалу 
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 Күйік алған адамға көрсетілетін алғашқы көмек:  
Күйік оттан, будан, қайнап тұрған судан, химиялық заттардан, күн 

сәуледен болу мүмкін. 4 дәрежелі күйік болады: Бірінші және екінші 
дәрежелі күйікте сұйықпен толтырылған көпіріктер  пайда болады. Үшінші 
және төртінші дәрежелі күйікте тек қана адам терісі ғана емес, сонымен бірге 
одан да терең тканьдар жарақатталады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сурет 16- Күйік шалу 

1. Күйік жерін киімнен ажыратыңыз. 
2. Күйік жерін суық суға немесе ағып тұрған суық суға салыныз және 

ауыр басылғанша солай үстап тұрыныз (10 минуттан 30 минутке дейін). 
3. Содан кейін күиік жерін матамен немесе басқа таза шүбірекпен орап 

қойыныз. 
4. Маймен, креммен немесе мазьбен жағуғу тиім салынады. 
5. Қөпіріктерді жармаңыз, әйтпесе оған микроп түсу мүмкін. 
6. Егер күйік қатты немесе терең болса, онда оны дәрігерге көрсетініз. 

 Суға кеткен адамды құтқару кезінде өткізілетін шаралар: 
Зардап шеккен адамның әзір есі болса, үстін құрғатып сүртіп, жылы 

жерге әкеліп, ыстық шәй, кофе немесе шарап беру керек. Ал егер, зардап 
шеккен адам көп уақыт бойы су астында қалып, ессіз жатса, егер ол 
тұншығып немесе клиникалық өлім жағдайында болса, дереу дәрігер шақыру 
керек.  

 
 
 
 
 
 

 

Сурет 17- Суға кеткен адамды құтқару шаралары 

Дәрігер келгенше уақытты жоғалтпай, зардап шеккенге алғашқы көмек 
көрсетуді бастау керек; зардап шеккен адамды шешіндіріп, оның ауыз-
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мұрнын лай-құмнан тазартып, ұртына таза орамалдан істелген білекше 
немесе кесек ағаш салу керек; тез арада өкпеге жасанды дем беруге кірісу 
керек. Реанимациялық шараларды өздігімен жүрек қызметімен тыныс алуын 
қалпына келтіргенше жүргізу керек, болмаса шұғыл жәрдем келгенше,   өлім 
белгілері пайда болғанға дейін жүргізеді (бұл жағдайлар 2 сағаттан кейін 
байқалады).  Зардап шеккенді шұғыл ауруханаға жеткізіп жедел жәрдемді 
беру керек. Зардап шеккенннің жағдайына қарамастан, бұл шараларды 
шұғыл және міндетті түрде өткізу керек. 

 Электр тогы ұрған кездегі алғашқы көмек. 
Көмек көрсетуші электр тогы ұрған кісіге жақындамас бұрын, өзінің 

қауіпсіздігін қамдау керек қуат көзін өшіру, зардап шегушінің денесінен 
ағаш затпен ток өткізгішті алып тастау және т.б.). Егер қарау кезінде зардап 
шегушінің ұйқы артериясында пульс жоқ болса, тез арада жүрекке тік емес 
массаж және жасанды тыныс беру керек. Егер ес-түссіз, бірақ тамыр соғып 
тұрса, басын бір шетке бұрып, аузын тазалап, басына суық басып, сондай-ақ 
жарақатын таңу қажет. 

 

 

 

 

 

Сурет 18- Электр тогы ұру 

1.1.10. Өрт кезіндегі алғашқы көмек көрсету  
 

Күйiк ауыр болса зардап шегушiнiң өмiрi қабылданған дұрыс iс-
шараларға тәуелдi болады. Сондықтан «Жедел жәрдем» қызметi жеткенше 
алғашқы медициналық көмек көрсетiңiз. 

Күйiктiң төрт деңгейi болады: 
Терiнiң қызаруы, домбығу; 
Көпiршiктердiң пайда болуы; 
Күйiк орнында қабыршақ пайда болады; 
Терiнiң көмiрленуi. 
1 және 2-дәрежелi күйiк кезiнде күйiк шалған жердi 10-15 минут аққан 

суға ұстап, кейiн таза матамен жауып қою керек. 3 және 4-дәрежелi күйiк 
шалған жердi таза дымқыл матамен жауып қою керек. Медициналық көмек 
көрсетiлмесе жарақат соңы ауыр болуы мүмкiн. 

Есте сақтаңыз! Күйiк орнына жабысқан заттарға тиiспеңiз. Сонымен 
қатар, ол жерге крем, лосьон жағуға, көпiршiктердi тесуге болмайды. Зардап 
шегушiнi орындыққа отырғызыңыз не еденге, диванға ыңғайлы орналасуға 
көмектесiңiз. Дереу жедел жәрдем шақырыңыз. 
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Қажет болса зардап шегушiнiң күйген жерлерiнен артық заттарды 
(сағат, сақина, аяқ киiм және т.б.) шешiп тастаңыз. Киiмдердi терiге 
жабыспаған кезде ғана шешуге болады. Жедел жәрдем қызметiн күтiңiз, 
зардап шеккен адамға, бар болса,  ауырғанды жеңілдедетін дәрі-дәрмектер 
беріңіз. 
Зардап шеккендерге алғашқы көмек 

1. 103 нөміріне хабарласып, жедел жәрдем шақырыңыз; 
2. Күйік алған адамдардың үстіндегі киімін шешуге болмайды. Күйген 

жеріндегі киімін қиып, теріге жабысқан күйі қалдыру керек. Күйікті 
спирттелген немесе марганец ерітіндісіне батырылғын матамен 
жабады; 

3. Өте үлкен күйікке шалдыққан адамды үлкен матаға немесе төсек 
жаймасына орап, ыстық сусын беріп, жылылау керек; 

4. Түтінге уланған адамды таза ауаға алып шығу қажет. 
 

1.1.11. Электр жарақатындағы алғашқы медициналық көмек 
 

Электр тогы адам организміне жалпы және жергілікті әсер береді. 
Жергілікті зақымдану ток өткен кездегі бұлшықеттердің күшті жиырылуынан 
механикалық бүліну түрінде, сондай-ақ І-ІІ дәрежедегі күйік күйінде білінеді. 
Электрлік күйікті ажырату ерекшелігі - сұрғылт-сары түсті дақтардың 
болуында (термикалық күйікте – қызару және көпіршіктер), ауыру 
сезімдерінің жоқтығы. Электр тогы барлық ағзалар мен тіндерді зақымдайды, 
бірақ көбіне қысқа жолда токтың кіру және шығу тұсында. Өмірге аса қауіпті 
токтың жолы - өмірлік маңызды ағзалар жатқан жер (сол қол – оң қол, сол 
қол – оң аяқ, бас - қол). Электр тогымен жеңіл зақымданғанда зардап 
шегушіде қаңқалық мускулатураның жиырылуы, бас ауруы, кеудедегі ауыру, 
жалпы әлсіздік, ентігу болады. Ауыр зақымдануда аталған белгілерге 
қозғалыстық қозумен, сезінудің, көрудің, есітудің, иіс сезудің бұзылуымен 
бірге естен тану қосылады. Жүректің, тыныс алудың тоқтауы мүмкін.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сурет 19- Электр жарақатынан құтқару 
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Алғашқы медициналық көмек: 
- зардап шегушіні қауіпсіздік техника ережелерін сақтай отырып токтан 

ажырату; 
- зардап шегушіні биік, құрғақ тегіс жерге жатқызу (жерге көмбеу!); 
- электрлік күйіктерге құрғақ асептикалық таңып-байлаулар жасау; 
- жүректің қызметі мен тыныс алуды ынталандыру үшін мүсәтір 

спиртін иіскету; 
- тыныс алу мен жүрек қызметі тоқтағанда реанимациялық шараларды 

атқару. 
Электрлік жарақаты бар зардап шегушіні хәлі жақсы болғанның өзінде 

емдеу мекемесіне жеткізу қажет, өйткені онда жақын арадағы 7 тәулікте 
өмірге қауіпті асқынуардың дамуы мүмкін.    
    
1.2. Бұрғылау қондырғысын дайындау кезінде құрастыру-бөлшектеу 

жұмыстарын ұйымдастыру 
1.2.1. Алаңды бұрғылау жұмыстарына дайындау 
 

Бұрғы қондырғысының орнын дайындаудан бастап, қондырғыны 
демонтаждау, жаңа  орынға  тасымалдау  пайдаланылған  жерді  қайтаөңдеп 
аяқтағанға дейін жүргізілетін жұмыстар жинағын ұңғы құрылыс циклі деп 
атайды. 

Ұңғы   құрылыс   цикліне   кіретін   барлық   жұмыс   түрлері 
төмендегідей кезеңдерге бөлінеді: 

1) бұрғы  қондырғысын  монтаждауға  дайындық  жұмыстар (қондырғы  
орнын жоспарлау, қатынас жолдарын салу, су құбырларымен электр және 
байланыс жолдарын тарту); 

2) бұрғы қондырғысын монтаждау (ірге тастар орнатып, оларға 
қондырғы  блоктарын  отырғызу, қондырғыны  байланыстыру, мұнарамен  
қондырғыларды  жабу, сыйымдылық  ыдыстары  мен  тұрмыстық блоктарды 
орнату); 

3) ұңғыны бұрғылауға дайындық жұмыстар (бағыттаушы құбыр 
орнату, тәл  жүйесін  жабдықтау, шурф  орнын  бұрғылап, оған  құбыр түсіру, 
жұмыс  процесін  жеңілдетуші  кіші  механизация  аспаптарын құрастыру  
және  тексеру, бұрғы  шлангасын  ұршық  пен  тікеманифольд  құбырына  
жалғау, машина  кілттерін  ілу, приборларды тексеру, мұнараны центрлеу, 
ротордың горизонтальдылығын тексеру);  

4) ұңғыны    бұрғылау    оның    қабырғаларын    шегендеу 
тізбектерімен бекіту, қабаттарды ажырату; 

5) Өнімді қабаттарды екінші қайтара ашу (қабатқа шегендеу тізбегі 
түсірілген жағдайда), ұңғыны сынау, игеру және пайдалануға өткізу; 

6) бұрғы қондырғысын демонтаждау; 
7) қондырғыны жаңа орынға тасымалдау. 
1, 2, 6, 7 – кезең  жұмыстарын мұнара монтаждау  бригадалары, 3, 4- 

кезеңді  бұрғылау, ал 5-кезеңді  ұңғыларды  сынау  және  игеру бригадалары 
жүргізеді. 
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Мұнай ұңғымасын бұрғылау процесін ұйымдастыру үшін дайындық 
кезеңін де жүргізу қажет. Егер игеру орман алқабы саласында жүргізілген 
жағдайда, негізгі құжаттаманы ресімдеуден басқа, орман 
шаруашылығындағы жұмыстарға келісім алу талап етіледі. 

Алаңды дайындаудың өзі келесі кезеңдерді қамтиды: 
1. Алаңдағы ағаштарды кесу. 
2. Аумақты жеке жер учаскелеріне бөлу. 
3. Жұмыс жоспарын құру. 
4. Жұмыс күшін орналастыруға арналған елді мекен құру. 
5. Бұрғылау станциясы үшін негіз дайындау. 
6. Жұмыс орнында белгілерді жүргізу. 
7. Жанғыш материалдармен қоймада резервуарларды орнату үшін 

іргетастар құру. 
8.  Қоймаларды ұйымдастыру, жабдықты жеткізу және жөндеу. 

Осыдан кейін сіз тікелей мұнай ұңғымаларын бұрғылауға арналған 
жабдықты дайындауды бастауыңыз керек. 

Бұл кезең келесі процестерді қамтиды: 
 Техниканы орнату және тексеру. 
 Электрмен жабдықтау желілерін тарту. 
 Мұнараға арналған негіздер мен қосалқы элементтерді монтаждау. 
 Мұнара орнату және қажетті биіктікке көтеру. 
 Барлық жабдықты жөндеу. 

Мұнай ұңғымаларын бұрғылауға арналған жабдық пайдалануға дайын 
болған кезде, арнайы комиссиядан техника жарамды күйде және жұмысқа 
дайын, ал персонал осындай өндірістегі қауіпсіздік ережелері саласында 
жеткілікті білімге ие екендігі туралы қорытынды алу қажет. Тексеру кезінде 
конструкцияның дұрыс жарықтандыру аспаптары бар-жоғы (олардың 
жарылысқа төзімді қаптамалары болуы тиіс), ұңғының тереңдігі бойынша 
кернеуі 12В жарық орнатылған-орнатылмағаны нақтыланады. Жұмыстың 
сапасы мен қауіпсіздігіне қатысты ескертулерді алдын-ала ескеру қажет.  

Ұңғыманы бұрғылау жұмыстары басталғанға дейін шурф орнату, 
бұрғылау оқпанын нығайтуға арналған құбырлар, қашау, қосалқы 
жұмыстарға арналған шағын арнайы техника, шегендеу құбырлары, 
Бұрғылау барысында өлшеуге арналған аспаптар әкелу, сумен қамтамасыз 
ету және басқа да мәселелерді шешу қажет. 

Бұрғылау алаңында жұмысшылардың тұруына арналған объектілер, 
техникалық үй-жайлар, топырақ сынамалары мен алынған нәтижелерді 
талдауға арналған зертханалық құрылым, жабдықтар мен шағын жұмыс 
құралдарына арналған қоймалар, сондай-ақ медициналық көмек пен 
қауіпсіздік құралдары бар. 

Мұнай ұңғымасын бұрғылау ерекшеліктері 
Орнатқаннан кейін ілінісу жүйесін қайта жабдықтау процестері 

басталады: осы жұмыстар барысында жабдық орнатылып, ұсақ механикалық 
құралдар сыналады. Мачтты орнату топыраққа бұрғылау процесін ашады; 
бағыт мұнараның осьтік ортасынан ауытқымауы керек. 
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Түзету аяқталғаннан кейін бағыт үшін құдық жасалады: бұл процесс 
ұңғыманы нығайту үшін құбырды орнатуды және бастапқы бөлікті 
цементпен толтыруды білдіреді. Бағытты орнатқаннан кейін, мұнараның өзі 
мен ротордың осьтері арасындағы центр қайта реттеледі. 

Шұңқырдың астындағы бұрғылау ұңғыманың ортасында жүзеге 
асырылады, ал процесте корпус құбырлар арқылы жасалады. Шұңқырды 
бұрғылау кезінде турбо бұрғылау қолданылады, айналу жылдамдығын реттеу 
үшін оны бұрғылау қондырғысына бекітілген және екінші жағынан 
физикалық түрде ұстап тұратын арқан арқылы ұстау керек. 

Бұрғылау қондырғысының іске қосылуынан бірнеше күн бұрын 
дайындық кезеңі аяқталған кезде әкімшілік мүшелерінің: технологтар, 
геологтар, инженерлер, бұрғылаушылардың қатысуымен конференция 
өткізіледі. 

Конференцияда қарастырылатын мәселелер: 
 Мұнай алқабындағы қабаттардың орналасуы: саз қабаты, су таситын 

құмтас қабаты, мұнай қабатының қабаты. 
 Ұңғымаларды жобалау ерекшеліктері. 
 Зерттеу және игеру кезеңіндегі тау жынысының құрамы. 
 нақты жағдайда мұнай ұңғымасын бұрғылау кезінде туындауы мүмкін 

қиындықтар мен қиындататын факторларды ескеру. 
 стандарттар картасын қарау және талдау. 
 Ақаусыз сымдармен байланысты мәселелерді қарау. 

Құжаттар мен жабдықтар: негізгі талаптар 
Мұнайға арналған ұңғыманы бұрғылау процесі бірқатар құжаттар 

жасалғаннан кейін басталуы мүмкін. Олардың құрамына мыналар кіреді: 
– Бұрғылау алаңын пайдалануға рұқсат беру. 
– Нормативтер картасы.  
– Бұрғылау ерітінділері журналы.  
– Жұмыстағы еңбекті қорғау журналы.  
– Дизельді қозғалтқыштардың жұмысын есепке алу.  
– Айналмалы журнал. 

Ұңғыманы бұрғылау кезінде қолданылатын негізгі механикалық 
жабдықтар мен шығын материалдары келесі түрлерін қамтиды: 

– Цементтеу жабдықтары, цемент ерітіндісінің өзі 
– Қауіпсіздік жабдықтары. 
– Каротаждық механизмдер. 
– Техникалық су. 
– Әр түрлі мақсаттарға арналған реагенттер. 
– Ішуге арналған су. 
– Бұрғылауға және бұрғылауға арналған құбырлар. 
– Тікұшақ алаңы.  

 
 
 
 



31
  

 

1.2.2. Топырақ пен өсімдік қабатын қаттау ережелері 
 

Жер   қыртысын   құраушы   тау   жыныстары   минералдар 
түйіршіктерінен   тұратын   поликристалды   қатты   дене. Таужыныстарының 
негізгі бөлігі, тау жыныстарын құраушы деп аталатын минералдардан  
құралған. Оларға  дала  шпаты, кварц, амфиболдар, пироксендер, слюдалар, 
карбонаттар сульфаттар т.б. жатады. Жалпы минералдардың 2000 астам 
түрлері белгілі. Бір  ғана  минералдан  құралған  тау  жыныстары  
мономинералды (әктас, доломит), ал   бірнеше  минералдардан  құралғандары 
полиминералды (гранит саз балшықтар) деп аталады.  

Пайда болу тегі бойынша барлық тау жыныстары магмалық, шөгінді 
және метаморфтық болып үш топқа бөлінеді.  

Магмалық   немесе   вулкандық   тау   жыныстары   жер қойнауынан 
көтерілген, балқыған силикатты магмалардан құралған.  

Шөгінді  тау  жыныстары, тау  жыныстарының  талқандалып, 
жербетінде  немесе  өзен, көл  астында  жиналу  нәтижесінде  пайда  болған. 
Кристалды  шөгінді  тау  жыныстары (карбонтты  тау  жыныстары - әктас, 
доломиттер, мергельдер; сульфатты тау жыныстары - гипстер, ангидриттер; 
галогендік тау жыныстар - тас тұзы; кремнилі тау жыныстары доломиттер, 
кремни, опоктар) су ерітінділерінен тұздардың шөгуі, химиялық реакциялар 
әсерінен қайта кристалдануымен қатар тірі организмдер қалдықтарынан 
пайда болған.  

Шөгінді  тау  жыныстары  пайда  болу  тегі  бойынша  қалдықтық 
(қиыршық  тас, галечник, құмдар, алевролиттер), саз  балшықты, химиялық 
және биохимиялық (әктас, мергель, доломит гипс, ангидрит, торф) болып 
бөлінеді. 
Метаморфтық тау жыныстарына саз балшық сланцтері, гнейстер, кварциттер, 
мрамор жатады.  

Тау   жыныстары   бөлшектерінің   пішіні   өзара   орналасуы, 
құрылымы және текстурасы бойынша бағаланады.  

Текстура   деп   кристалиттер   немесе   қалдықтардың   өзара 
кеңістіктік  орналасу  ерекшеліктерін  айтуға  болады. Текстуралық 
белгілерге тақта тастылық, кеуектілік және жарықшақтық жатады.  

Құрылымтау  жыныстарын  құраушы  минералдар  немесе қалдықтар 
пішіні, мөлшері және беттерінің сипаттамалары бойынша ерекшеленеді. 
Топырақ-өсімдік қабатының өзі тұрақтандырушы фактор болып табылады, 
ол белгілі бір дәрежеде бетті брондайды, бірақ өте нәзік табиғи объект бола 
отырып, оған тән емес геологиялық режим жағдайында оңай жойылады. Оны 
қалпына келтіру ең белсенді деструктивті процестер, ең алдымен эрозия және 
аяз құбылыстары тоқтаған кезде ғана мүмкін болады.  

Топырақ-өсімдік қабатының мәні жер үсті және жер асты ағындарының 
қалыптасуында, қайта бөлінуінде үлкен. 

Топырақтың сипаттамалары туралы мәліметтер алу үшін геологиялық 
зерттеулер жүргізіледі. 
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Геологиялық зерттеулер бірнеше кезеңнен тұрады: 
1. Далалық бұрғылау жұмыстары; 
2. Топырақты далалық сынау (қажет болған жағдайда); 
3. Топырақты зертханалық сынау; 
4. Барлық алынған деректерді талдау және есеп дайындау. 
Далалық бұрғылау жұмыстары өздігінен жүретін бұрғылау 

қондырғыларының немесе жылжымалы станоктардың (бұрғылау нүктесіне 
кіру мүмкін болмаған жағдайда) көмегімен орындалады. 

Әдетте, бұрғылау үш жолмен жүзеге асырылады: 
1. Діріл бұрғылау-снарядты батыру балғаның діріліне байланысты 

жүзеге асырылады. Артықшылықтары: жұмыс жылдамдығы, монолиттердің 
сапасы. АВБ-2М қондырғысы қолданылады. 
 

 
 

Сурет 20- Діріл бұрғылау-снарядты 

2. Соқпалы-арқанды бұрғылау-снарядты батыру оны жерге бітеу 
арқылы жүзеге асырылады. Артықшылықтары: монолиттердің сапасы. 
Кемшілігі: төмен өту жылдамдығы. 

 
 

Сурет 21- Соқпалы-арқанды бұрғылау 

3. Шнекпен бұрғылау-бұрғылау шнекпен жүзеге асырылады. Үңгілеу 
жылдамдығы жоғары, монолиттерді іріктеу арнайы жабдық болған жағдайда 
ғана мүмкін болады. Негізгі артықшылығы - ұтқырлық. 
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Сурет 22- Шнекпен бұрғылау  
Бұрғылау процесінде топырақ үлгілері алынады: бұзылмаған құрылым 

(монолиттер) немесе бұзылған құрылым (пакеттер), содан кейін сынақ үшін 
зертханаға жіберіледі. Сондай-ақ, жұмыс барысында далалық геолог 
бұрғылау журналын толтырады, онда судың пайда болу тереңдігі жазылады, 
топырақтың қабат-қабат сипаттамасы жасалады. 

Зертханалық жағдайда топырақтың негізгі сипаттамалары анықталады: 
ылғалдылық, тығыздық, сұйықтық шекаралары-домалату, кеуектілік және т. 
б. Есепті жазу кезінде қызметкер бұрын алынған барлық деректерді 
пайдаланады және жинақтайды, сонымен қатар мұрағат материалдарын 
талдайды. 

Таулы жыныстар, яғни топырақ беткі қабатын құраушы жыныстар 
негізінен төмендегі қасиеттерге ие болады: 

Кеуектілік - жыныстардың жеке бөлшектерінің арасында бос орынның, 
кеуектіліктің, жарықшақтар мен каверналардың болуы. Кеуектілік кеуектілік 
коэффициентімен - кеуектердің жалпы көлемінің топырақ-жыныс қабатының 
жалпы мөлшеріне қатынасымен өлшенеді. 

Тығыздығы - жыныстардың көлем бірлігінің салмағының оның 
кеуектеріндегі сұйықтықтар мен газдар мөлшерінің жалпы қосынды 
шамасына қатынасы. Орташа тығыздық деп салмақтың жалпы көлемге 
қатынасын айтады. 
Пластикалық - жыныстардың күш түскен кезде өзінің тұтастығын бұзбастан 
көлемін өзгерту қабілеттілігі болып табылады. 

Борпылдақтылық - жыныстар көлемінің бұзу кезінде табиғи ену 
көлемімен салыстырғанда көлемін өзгерту қабілеті болып табылады. 
Борпылдаушылық уақыт өткен сайын көлемнің шөгуі нәтижесінде 
төмендейді. 

Беріктік - топырақ қабатының сыртқы  күштерге қарсыласу қабілеті 
болып табылады (кесу, қазу, таптау), олар топырақтарда бұзушы кернеуді 
туғызады. Топырақ қабатының беріктігі бөлшектер арасындағы ілінісу 
күштерінің дәрежесімен сипатталады. Тапталмаған топырақ қабатындағы 
ілінісу дәрежесі оның ылғалдылық шамасына байланысты өзгеріп отырады. 

Едәуір тығыздыққа және кіші кеуектілікке ие топырақ қабаты жоғары 
беріктікке ие болады (тапталған топырақ қабаты). Мұндай топырақ 
қабатының ерекшелігі болып өзінің құрылымдык байланыстарын бұзылудан 
кейінгі қалпына келтіру қабілетіне ие болуы есептеледі. Тапталмаған лайды 
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топырақ қабаты тығыздалған соң белгілі бір уақыттан кейін бөлшектер 
арасындағы байланыстарын қалпына келтіре алады. Жыныстар негізінен 
сығу күшіне жоғары қарсыласа алады, ал - созу, иію және бұрау күштеріне 
төзімділігі төмен болып келеді. 

Құмды топырақ қабаттары тығыздығы және олардың орналасу 
тәртібіне байланысты тығызды, орта тығыздықтағы және борпылдақ болып 
бөлінеді, борпылдақтылығы негізінен кеуектілік коэффициентіне 
байланысты болады. 
 
 
1.2.3. Бұрғылау жабдығын тасымалдау мен монтаждау 
 

Бұл тасымалдау әдістеменің сипаттамасы көп блокты құрылғыларды 
орнату және олардың экономикалық тиімділіктерін салыстыру болып 
табылады. Мұнда ең ірі құрылғы блогы тасымалданып ХЛ типті лафеткаға 
(бірнеше бөлікке бөлінген, екі жағынан демеуіші бар саты) шығарылады. Ол 
жоғарыда балкадағы екі домкратпен қосылады. Бұл тасымалдаудың негізін 
ұсынған Б.А. Рагинский болды. Мұндай негіздеме төрт тірекке немесе 
лафеткаға тасымалданады. Оларға 41м бұрғылау мұнараны электржетегімен 
жабдықталған бұрғылау қондырғыларын жатқызыуға болады. Бұл қондырғы 
екі ірі блокты негізде монтаждалған. Олар мұнаралы-күшті және сорапты 
болып бөлінеді. 

Бұл әдістеменің негізгі артықшылығы төрт тіректі жүйелі қатты 
конструкциядан жасалған. Қазіргі уақытта блоктарды рельефке көлбеу тірек 
арқылытасымалданады. Өйткені оларды құру барысында алдын ала 
деформациялануын тексереді. Көптеген жүккөтеру Т-40-машиналарын 
жасақтауда олардың рамасының ішіне домкраттар орнатады. Олар резиналы 
доңғалақтармен жүреді. Құрылғыларды, блоктарды тасымалдауда 
Гипронефтемаш жүккөтергіш конструкциясының бүйір бетіне тірек арқылы 
бекітеді. 

ТК-40 жүккөтергішінің домкраты рама үстіндегі шарнирлі тірекке 
орнатылады. Сондықтан құрылғы тірек астында лафеткада өнімділігін 
арттыруға мүмкіндік алады. Жүккөтергішті тасымалдау алдында блок 
құрылғыларды дайындап, оларды тележкаларға жалғайды. Жүккөтергіш 
тележка мен блокты домкраттар арқылы көтеріп фундаментке отырғызады. 
Қондырғылар ретімен отырғызылып болғаннан кейін блок құрылғыны 
орналастыру оңай болады. Блокты үш немесе бес тросты трактормен 
тасымалдайды. Олар былайша орындалады: екі трактор бірігіп буксирдің 
әрбір жүгін троспен тартып кейінгі трактор троспен тележканы суға түсіреді. 

Тасымалдаудың алдында мұнара мен блокты тірек астына жүккөтергіш 
көмегімен орнатады. Ал блок домкратпен көтеріледі. Домкрат кейіннен 
түсіріліп жүккөтергішке бекітіліп тірекке қатырылады. Блок төрт трактормен 
сүйретіліп, жүккөтергішке жалғанады. Ал екі трактор шынжырмен 
жүккөтергішке жақындатылады. Блокты тасымалдауда жүккөтергіш орнынан 
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қозғалмай сәл ауытқиды да блокты ұстап тұрып артқы екі тракторға 
орнатады. 

Бұрғылардың шоғырды (блок) тасымалдауға дайындық жұмыстары. 
Практикада бұрғылау мұнараларын тасымалдауда келесідей әдістер 

қабылданады: 
- көп жағдайда бұрғы мұнараларын вертикаль түрде орнатады; 
- су транспорт баржалары түрінде; 
- мұнараларды жеке бөлшектерге бөлу кезінде автотракторлы 

тасымалдау; 
- жинақталған түрде тік жағдайда арнайы шаналарда немесе шана 

типтес қондырғымен тасымалдау; 
- ауа көмбесінде жұмыс жасайтын; 
- үлкен жүккөтергішті мұнаралар тікұшақпен тұрғызылады; 
- вертикальді түрдегі мұнаралар бұрғылауда басты роль атқарады. 
Осы әрбір тасымалдаудың өзі келесі жағдайларды қамтиды: 
- бұрғылау әдісін жетілдіру; 
- мұнара типін таңдау; 
- мұнара астының конструкциясын негіздеу; 
- жер асты рельефін зерттеу; 
- қайта базалауда құрылғылардың қашықтығын анықтау. 
Жылдам орнату мақсатымен бұрғылау мұнараларын тасымалдау 

негізінен вертикаль жағдайда жүзеге асады. Көп жағдайда мұндай тәсіл 
экономикалық жағынан тиімсіз болуы да мүмкін. Себебі осындай құрылымда 
көліктердің қызметіне, трассаларды орнатуда үлкен шығындарды құрайды. 

Бұрғы мұнарасын тасымалдауда вертикальді әдіс ең жауапты 
операцияларды қажет ете отырып, әдетте қауіпсіздік ережелеріне сай 
талаптарды да күшейтеді. 

Бұрғылау мұнаралары мен қондырғы блоктарын тасымалдау 
Мұнаралар мен бұрғылау қондырғы блоктарын тасымалдауға жоба 

құралады, және тасымалдау жұмысының барлығы орындалады: трассаны 
дайындау, трактор блогы немесе мұнараға байланыстыру, мұнараларды 
немесе блоктарды дайындау және т.б. 

Буксирлі тракторларды орнату кезінде олар мұнара немесе блоктарға 
дейінгі қашықтық жергілікті жағдайда есепке ала отырып жобамен 
анықталады. Мұнарадан тракторға дейінгі қашықтық мұнара биіктігінен 10м-
дей артық болуы тиіс. 

Мұнаралар мен қондырғы блоктарын тасымалдау бойынша жұмыстар 
техника қауіпсіздігін жақсы білетін бригадир немесе прораб жетекшілігімен 
орындалады. 

Тасымалдауға дейін жұмыстар жетекшісі трасса дайындығын тексереді, 
тасымалдауға қатысатын тракторшылар мен бригаданың барлық 
мүшелерімен инструктаж жүргізіледі, сонымен бірге процесс жүруі кезінде 
берілетін шартты дабылдар беріп жұмысшыларды ескертеді. 

Мұнараларды және блоктарды іргетастан шығарып алу 
электроэнергияны өшіру, ысырмаларды жабу және шыңыраудың саға 
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арматурасынан сұйық шығатын құбыр желісінен ажырату жұмыстарынан 
кейін ғана орын алады. 

Мұнараны орыннан шығару кезінде және оны трассаға шығаруға дейін 
тасымалдау басында мұнара тракторға бекітілген үш тартқыш арқылы көмек 
беріледі. Мұнара тасымалдауға толық дайын болғанда, қажетті жұмысшылар 
мен тракторлар мөлшері жеткілікті болғанда, сонымен бірге трассаның 
дайындығын тексеруден кейін мұнараны шығаруға болады. 

Мұнаралар мен блоктарды домкратпен көтеру және орнатудан кейін 
олар 15 минуттан кем емес уақытта салмағын ұстап тұруы қажет, және одан 
кейін ғана мұнара іргетастан шығарылады. Блоктар ауыртасығыштарға 
арнайы қамыттармен бекітіледі. 

Тасымалдау алдында барлық болттық қосылыстар бекітіледі, 
тартқыштар бекітілуі тексеріледі, тракторлар дұрыстығы мен олардың жанар 
және жағар майлармен қамтамасыз етілуі тексеріледі. Қысқы уақытта, 
сонымен бірге трассалар көлбеуі трактор шынжырына 15° жоғары кезде 
тікенектер (шипы) бекітіледі. 

Мұнаралар тасымалдау уақытында айналасында бұл жұмысқа тікелей 
қатысы жоқ адамдар жүруіне рұқсат етілмейді. Тасымалдауға қатысатын 
бригаданың барлық мүшелері каскалар мен екі қабат брезентті немесе тері 
қолғаптармен қамтамасыз етіледі. 

Мұнараларды тасымалдау бойынша жұмыс кезіндегі үзілісте мұнара 
үш тартқыш арқылы бекітіледі. Осы мақсатта тасымалдау уақытында 
тұрақты немесе сүйемелдеуші (көмекші) тартқыштар қолдануы мүмкін. 
Якорлар ретінде тракторлар қолданылады, олар мұнарадан оның 
биіктігінен 10 метр асық жерде орналастырылады. 

Мұнараларды электроберілістердің ауалы желісіне жақын жерде 
тасымалдауға, сонымен тоқтатуға болмайды. Мұнараға дейін электрлік 
желілердің арақашықтығы сүйемелдеуші тартқыштардың екі еселенген 
ұзындығынан кем болмауы қажет. Электрлік желілер мен мұнаралардың 
минимальді арақашықтығы мұнараның ұзындығынан 10м көп болуы тиіс. 
Егер жергілікті жағдайға байланысты сақталмаса, мұнараларды тасымалдау 
кезінде электр желілері өшіріледі. 

Процесс жүруі кезінде мұнаралар мен іргетастардың негізідерінің 
барлық болтты қосылыстары мен дәнекерлеу тігістері мерзімді тексеруден 
өтуі қажет. Осы мақсатта мерзімді қысқа тоқтатулар болып тұрады. 

Мұнаралар немесе блоктарды артынан тежеу үшін тракторлар 
орнатылады. Мұнаралар қозғалуы кезінде сүйемелдеуші тракторлар дөңге 
шығуы кезінде алдынан, ал төменге түсетін кезінде артынан көмек береді. 
Мұндай жағдайда сүйемелдеуші тракторлар трассаның екі жағынан 25м- ден 
кем емес қашықтықта болулары қажет. 

Тасымалдау жобасын құрастыру. 
Трассаны жобалау мұнара мен блокты тасымалдаудағы таңдалған және 

келісілген құрам болып табылады. Жобаны жасау келесі мәселелерді 
қарастырады: мұнара мен блокты тасымалдау, пайдаланылатын мұнара және 
блок тракторлардың саны мен сапасы, көмекші құралдар, мұнараны қозғалту 
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арқылы бекіту, мұнара мен блоктан трактордың қашықтығын 
анықтау,  тростың мұнараға бекітілуі, олардың ұзындығы мен жалпы 
қолданылуы, механизмдерді ұзақ қолданудағы дайындық жұмыстарының 
көлемі, беріліс командалары үшін сигнализация. 

Тасымалдауда тракторлар саны оларды есептеу жолымен алынады. 
Мұнара мен блоктан трактордың қашықтығы есептеледі. Жоба мекеменің бас 
инженерінің келісуімен және мақұлдауымен жүзеге асады. 

Жолды дайындау. 
Мекеме мақұлдаған жоба мұнара мен блокты тасымалдауда өз орнында 

трассадан 5м қашықтықта жасалады. Мұнара трассаның жақсы түрін керек 
етеді. Ол басқасына қарағанда 100м кем емес қашықтықта орналасуы керек. 
Ал бұрылысқа бекіту олардың түрлілігін көрсетеді. Түзу және ашық бетке 
трасса төсеу міндетті болып табыламайды. Трассаны дайындау 
жұмыстарының барлығы мұнара мен блокты тасымалдауға дейін жасалып 
бітеді. Кейіннен екі бульдозер жағалауды тегістейді. Ал көтеру-түсіру 
құрылғылары кейін ретпен орнатылады. Қысқы күндері трасса бойы қардан 
тазартылып, тасымалдау жүмыстарына жүргізіле береді. 

Шоғырларды және мұнараларды тасымалдауға дайындау. 
Мұнара мен блокты тасымалдау профилактикалық негізде жүзеге 

асады. Кронблокты ілмеблокқа жалғау және барлық болтты қосылыстарды 
қосу жұмыстарының сенімділігі де негізгі назарға алынады. Бекіту әдетте 
блокты қосылыспен жүзеге асады. Кейіннен буксирлі тракторды, 
жүккөтергішті іргетасқа отырғызады. Мұнара мен блокты негізге ретпен 
орналастырса қысқы күндері оларға онша әсер болмайды. Мұның көбісі 
домкрат көмегімен жүзеге асырылып, болат троспен қамсыздандырылады. 
Тасымалдауда 12КП-30 кранымен мұнараға тәл блогымен ілмеблокты 
троспен көтеріп екінші белбеуіне отырғызады. 

Мұнараға қондырғыларды отырғызып оларды әдеттегідей жан-жағынан 
троспен қатаң бекітіп қояды. 

Тасымалдау кезінде жұмыстарды ұйымдастыру. 
Мұнараны вертикаль жағдайда монтаждауда 3-6 адам қатысады. 

Барлық жұмыс жетекші маман көмегімен жүзеге асады. Онда әдетте жұмыс 
әдісін жатқа меңгеріліп, техника қауіпсіздігі сақталады. Бұл ретте тәжірибелі 
инженер мен мұнара монтаждаушы бригада болуы керек. 

Мұнараны тасымалдауды 6 адам жұмыс жасайды. Олардың жұмыс 
орнындағы міндеттері әр типке бөлінеді. Жауапты тасымалдаушы буксирлі 
трактор олардан 30-50м қашықтық алда жүреді. Екі жұмысшы оңнан солға 
қарай тракторды бақылауға алады. Мұнда тракторды жүргізушілер өздеріне 
тиісті тәртіпті қатаң сақтауы керек. Екі жұмысшы мұнараның қандай негізде 
құрылып жатқанын бақылайды. Ал бір жұмысшы мұнара артынан қандай 
көлбеулікте қисайғаны жайында команда береді. Ол 30-40м қашықтықта 
орналасады. Ал блокты тасымалдауда 3-4 адам қатысады. Мұнда да 
мұнараны тасымалдау сияқты буксирлі тракторларға жұмыс процесінде 
команда беріледі. Екі жұмысшы бір беттен буксирлі тросспен блокты 
орналасу жағдайын бақылайды. 
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Блокты тасымалдауға қатысқан тракторлар жұмысын бір адам 
бақылауға алады. Ол кеткен кемшіліктер жайлы команда береді. Мұнара мен 
блокты тасымалдау алдында жұмыс жетекшісі жұмысшылар мен 
тракторларды өзі қабылдайды. Олар өз жұмыстарының міндеттемелерін 
жақсы түсінуі қажет. Олай болмағанда жұмыс барысында төтенше жағдай 
әлбетте туындайды. 

Бұрғылау жабдығын монтаждау. 
Бұрғылау қондырғысының жиынтығына бұрғылау жабдықтары, жуу 

ерітіндісінің циркуляциялық жүйесінің жабдықтары, лақтыруға қарсы 
жабдықтар, көтеріп-түсіру амалдарын автоматизациялауға арналған АСП 
механизмдерінің жинағы және қашаудың берілісін реттегіш және т.б кіреді. 

Уралмаш бұрғылау қондырғыларының негізгі жинақтық базасында 
бұрғылау қондырғылары кең таралған. Сонымен қатар Уралмаш зауыты 
теңізде бұрғылауға арналған ПБУ 6000/60ПЭМ және ППБУ 6000/200ППЭМ 
бұрғылау жабдықтарын шығарады. Бұрғылау өндірісінен алынып тасталған 
БУ80Брд, БУ80БрЭ қондырғыларының орнына Уралмаш 3000ЭУК, Уралмаш 
3000ЭУ, Уралмаш 4000Э-1, Уралмаш 4000Д-1, Уралмаш 6500Э, Уралмаш 
6500ДГ және де солармен қатар басқа да жекелеген модельдер 
пайдаланылады. 

Зауытта БУ80БрД және БУ80БрЭ-1 бұрғылау қондырғыларының 
орнына БУ2500ДГУ және БУ2500ЭУ бұрғылау қондырғылары жасалынған. 
Бұл қондырғылардың негізгі және қосымша жабдықтары жекеленген 
блоктарда жиналады және шынжыр табанды ауыр жүк тасымалдағыштармен 
тасымалданады. 

Мұнаралы блокта мұнара, ауыспалы берілісті қорапшалы бұрғылау 
шығыры, ротор, ротор мен шығыр трансмиссиялары, көмекші жетек, АКБ-
3М2 кілті, көмекші шығыр, бұрылмалы кран, бұрғылауды басқару пульті 
және аздаған басқа жабдықтар орналасады. Бұл блоктың негізі тірегі 
металдық платформа. Көмекші тежегіші және рамасы бар шығыр мұнаралы 
блоктың шығырлық секциясын құрайды. Мұнаралы блоктың рамалы 
көмекші жетегінің секциясына үзілісті беріліс қорапшасы, шығыр 
трансмиссиясы кіреді. 

БУ2500ДГУ жетектік блогы үш секциядан тұрады; дизельді, 
трансмиссиялы және ауажинағыш. Дизельді секцияда қуаты карданды білік 
арқылы тізбекті көбейетін бәсеңдеткішке берілетін үш күштік агрегат 
қондырылған. Трансмиссиялы секцияда тізбекті жұпталған бәсеңдеткіш және 
екі компрессорлы станция орнатылған. Шынжырлы бәсеңдеткіш бұрғылау 
шығырына, сораптарға, роторға және бір компрессорлы станцияға (екінші 
компрессорлы станция электірлік жекеленген жетегі бар) күштік агрегаттар 
қуатын беруге мүмкіндік береді. Ауа жинағыш секциясында екі ауа 
жинағыш, ауа жылытқыш АПВ200/140 агрегаты, ылғал бөлгіш-фильтр және 
май бөлгіш орналасқан. 

Сораптық блок пневмокомпенсаторларды қуаттандыратын жоғары 
қысымды компрессорлы-сорапты басқару пульті бар екі сораптық секциядан, 
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қажетті коммуникациялардан тұрады. Әр сораптық секция НБТ-600 бір 
жақты әсерлі, үш поршеньді сорап және жетек рамасын қамтиды. 

Дизель-генераторлы блок негізден, екі дизель-электрлік агрегаттан, 
басқару станциясынан, құю ыдыстарынан және аккумулятор батареялардан 
тұрады. 

Бұрғылау қондырғысы бұрғылау тізбегін ұстап тұратын мұнарадан, 
күштік жетектен, бұрғылау қашауына айналыс пен жүктеме беретін 
жабдықтан, бұрғылау сұйықтығын айдауға арналған сорапты кешеннен, 
бұрғылау сұйығын дайындауға және бұрғыланған жыныстар мен газдан 
тазартуға және қасиеттерін қайта қалпына келтіруге арналған жабдықтардан, 
тозған қашауды алмастыру үшін құбырларды көтеріп-түсіруге арналған 
жабдықтар кешені мен ұңғы оқпанын тығыздауға арналған жабдықтардан, 
бақылап-өлшеу аспаптары мен басқа да жабдықтар түрінен тұрады. Бұрғылау 
қондырғысының топтамасына жоғарыда айтылғандармен қатар монтаждау 
кезінде жабдықтарды жеткізетін негізі, аралық баспалдақтар, жағармайға, 
сұйықтыққа, суға, химиялық реагенттерге, ұнтақ материалдарға арналған 
ыдыстар да кіреді. 

Ұңғыны шектік бұрғылау жылдамдығына қолданылатын 
жабдықтардың сипаттамасы бұрғылау режимінің талаптарын толығымен 
қанағаттандырған кезде жетеді. Тау жыныстарының бұрғылануын 
анықтайтын физика-механикалық қасиеттері жоғары шектерде өзгереді, 
сондықтан бұрғылау қондырғысы жеткілікті жоғарғы диапазонда бұрғылау 
режимінің параметрлерінің өзгеруін қамтамасыз етуі керек. Бұрғылау 
режимін анықтайтын факторларға: бұрғылау шарттарына байланысты типтік 
қашау өлшемдері сәйкестігі, оған түсетін өстік жүктеме, айналу жиілігі, 
айдалатын сұйықтық пен газдың көлемі мен сапасы, түптік қозғалтқыштың 
жұмыс уақыты кіреді. 

Құрлықтағы әртүрлі тереңдікте ұңғыларды тік немесе көлбеу бұрғылау, 
түрлі барлау, пайдалану ұңғыларын теңіз бетінде немесе басқа да 
жағдайларда бұрғылау үшін тек бір сыныптық және біртипті бұрғылау 
қондырғысын пайдалану мүмкін емес, дегенмен барлық жағдайда бұрғылау 
қондырғылары бірдей немесе ұқсас функцияларды атқарады. Алайда әртүрлі 
бұрғылау жағдайына арнайы қондырғы жасау мүмкін емес, сондықтан 
бұрғылау қондырғысы әмбебап немесе тез модификацияланатын және 
нақтылы бұрғылау жағдайына икемделген болуы керек. 

Бұрғылау қондырғысын келесі факторларды ескере отырып 
таңдауымыз керек: 

 қондырғының тағайындалуы және бұрғылау шарты – теңізде, құрлықта 
бұрғылау (тегістік, тау, орман) т.с.с; 

 климат, қоршаған орта температурасы және оның өзгеруі, желдің күші 
және т.с.с; 

 ұңғының типік параметрлері - тік немесе көлбеу, бұрғылау тереңдігі, 
ұңғы конструкциясы; 

 бұрғылаудың түрлері мен әдістері (роторлы немесе ұңғы түбі 
қозғалтқышы арқылы) және түптік қозғалтқышқа қажетті гидравликалық 
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қуат, бұрғылау жуу сұйығының түрі мен қасиеттері (сұйықтығы, 
көпіршіктенуі немесе газ), сұйықтың негіздік сипаттамасы (су немесе мұнай), 
тізбекті түсіру және көтеру амалы және т.б.; 

 бұрғылаудың геологиялық шарттары - бұрғыланатын жыныстар 
құрамы, шиеленістер туындау мүмкіндігі, қысым аномалдығы, тереңдікке 
байланысты температура өзгеруі, жерасты суларының агрессивтік дәрежесі 
және т.б. 

Мұнара монтажы бригадасы монтаждалатын бұрғылау қондырғысы 
түріне, таңдалған монтаждау әдісіне және жасалатын жұмыстардың түрлері 
мен көлемдеріне байланысты, өздерінің қарауында ауыр жұмыстарды 
механизациялайтын техникалық құралдар мен қол саймандары болуы тиіс. 

Бригаданың монтаждау, демонтаждау жұмыстарына қолданатын 
саймандары мен құралдардың ең қажет түрлері болады. 

Бұрғылау жабдықтары мен блоктары монтаждау орнына өте жақын 
орналасуы тиіс. 

Мұнара жинақтау бригадасы тоқтамай жұмыс істеу үшін ең қажетті 
технологиялық жабдықтарымен қамтамасыз етілу керек және олардың саны 
және қажеттілігі ұңғының бұрғылау тереңдігімен анықталады. 

Бұрғылау қондырғысының мұнара жинақтау бригадасына керек 
материалдар жұмыс барысы кезегімен, арнайы технологиялық есептеулермен 
анықталады. 

Жабдықтарды монтаждау нүктесіне жеткізу әдісіне байланысты 
бұрғылау қондырғысын құрылымдау әдістері анықталады, олар агрегаттық, 
ұсақблокты және іріблокты болып бөлінеді. Олардың әрқайсысының 
қолданылуы бұрғылау қондырғысының маркасына, жабдықталу негізіне, 
мұнайлы өңірдің ерекшелігіне, бұрғылау қондырғысын тасымалдайтын 
арақашықтыққа, жер бедеріне және басқа факторларға байланысты. 

Агрегаттық әдіс жаңа бұрғылау қондырғысын, алғашқы рет оның ұсақ 
және іріблоктарын жиыстырып, одан соң оларды іріблоктармен монтаждауға 
арналған. Әдетте зауыттан жабдықтар монтаждық блок түрінде келеді. Тек 
кейбір өлшемдері мен массасы темір жол арқылы тасымалдаудың 
техникалық жағдайларына сәйкес келмейтін жабдықтар агрегаттар күйінде 
жіберіледі. 

Агрегаттық әдіс келесі жағдайларда, қондырғы жабдықтары металл 
негізбен қосақталмағанда немесе іріблоктарды жер бедерінің, табиғи 
кедергілердің, тасымалданатын жол бетінің езіліп кету кесірінен 
тасымалдауға болмайтын жағдайларда қолданылады. Агрегаттық әдістің 
келесідей кемшіліктер қатарына қосылатын ерекшеліктері бар: 

- жабдықтардың монтаждау, демонтаждау кезіндегі, бұрғылау 
ғимараттарын құрылымдау және бұзу, фундаменттерді құрылымдау және 
жабдықтарды тасымалдау жұмыстары көлемінің ұзақтығы мен ауырлығы; 

-жабдықтарды монтаждау демонтаждау жұмыстарының көп 
қайталануы олардың уақытынан ерте тозуына, соның кесірінен жөндеу 
жұмыстарының көбеюіне, жабдық құрамының өзгеріп, бөлек агрегаттарды 
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монтаждауда әртүрлі қосалқы бөлшектер қосылып, оларға қызмет көрсету 
уақыты әртүрлі болуы; 

- бұрғылау ғимараттарының периодты түрде бөлшектенуінен 
материалдардың қайтымдылығы төмендейді. 

Тасымалдау, тиеу, монтаждау жұмыстарын жеңілдету үшін бұрғылау 
шығырларын тапсырыс берушіге жіберген кезде кейбір түйіндерін бөлек 
алады. Мысалы У2-5-5, У-2-2-11 шығырларының гидравликалық тежегішін, 
гидотежегіштің тоңазытқышын, фрикционды катушканы ағытып алып, бөлек 
жібереді. 

Шығырды орнатып, бекіткеннен кейін гидротежегішті орнатып, оның 
центрленуімен, бекітілуін тексереді, тоңазытқыш астына арналған 
кронштейндерді пісіріп, тоңазытқышты орнатады және оны гидротежегішке 
су айдау жүйесіне жалғайды. 

Барабан мен гидротежегіш біліктерінің өстестігі тексеріліп, олардың 
радиалды ауытқу тербеліс шамасы 0,5-0,8 мм аспауы қажет. Біліктердің 
өстестігін, білікке бекітілген жебенің көрсетулері арқылы тексеріп, 
гидротежегіш корпусы тіректері астына төсеме қою арқылы реттейді. 

Центрлеудің дұрыс болмауы, негізгі мойынтіректердің жылдам істен 
шығуына, гидравликалық тежегіштің шайқалып қозғалуына алып келеді, 
сондықтан гидротежегішті корпусқа конустық штифтармен бекіту қажет. 
Штифтерді тартып болғасын центрлеуді тағы тексереді. Одан кейін 
жылжымалы жартымуфтанының жұдырықшаларын беттескенше 
жақындастырып, жұмыс жұдырықшаларының арасындағы саңылауларды 
тексереді. Үш жұдырықша жазықықтықтарының рұқсат етілетін саңылау 
мөлшері 0,25 мм. 

Фрикционды катушка жинақтары төлкелерге жиналған, сондықтан оны 
монтаждау шығыр катушкалы білігіне кигізуге саяды. Одан әрі барабан мен 
катушканың тежегіш шкивінің бірлесіп және жекедара айналуын, 
тығындағыштардан май ағып кетпеуін тексереді. Осыдан кейін тежегіш 
таспаларды, басқару тұтқасын және оларды бекітетін кронштейнді 
монтаждайды. 

Тежегіш таспалардың ұзындықтарын келесідей реттейді, катушка 
барабаны тежелген кезінде, жүктемелік иінтіректер көлденең жағдайда 
орналасып, ал штанга тірекке тиюі тиіс. Осы кезде жұмысшы таспалар мен 
тежегіш шкив арасындағы радиалды саңылау тексеріледі, ол аталмыш 
жағдайда 1,5 мм тең болып, тежегіш таспалардың тартпалары көмегімен 
реттеледі. 

Егер тежегіш таспалардың бетіне жағармай тисе, оны сүртіп 
майсыздандыру қажет. Бұлай болмаса катушканы қосу үлкен күшті қажет 
етіп, және ол ілулі күйде есептік жүктемені ұстап тұрмайды. Осындай 
қиындықтар жұмыс таспасын және теңдік жүктемесін дұрыс реттемеген 
жағдайда орын алады. 

Монтаждаушылар міндетіне тексеру, реттеу, зерттеу және тежегіштерді 
монтаждаудан соң сынақтан өткізу жатады. 
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Бұрғылау қондырғысын монтаждағаннан кейін, оны қолданысқа берер 
алдында, барлық агрегаттары мен механизмдерін іске қосып, сынақтық 
тексерістен өткізеді. 

Сынақтық тексерістің алдында агрегаттар мен механизмдердің дұрыс 
монтаждалғандығын, шынжырлар мен сынабелдіктердің керілу жағдайын, 
кожухтар мен қалқандардың бар жоқтығын және жағдайын тексеріп, 
сонымен қатар түйіндерді майлап, агрегаттар мен механизмдерді маймен 
және сумен толтырады. 

Осыдан соң жабдықты, монтаждау барысында жіберілуі мүмкін 
кемістіктерді анықтау үшін, жүрісі кезінде сынап көреді. Алдымен сынақ 
үшін бұрғылау қондырғысының энергетикалық агрегаттарын іске қосады: 
электрстанция, қондырғының жетек қозғалтқыштары, компрессор 
станциялары. Одан соң ауажинағыштағы ауа қысымын жұмыстық мөлшеріне 
жеткізіп, пневмобасқару жүйесі жұмысын дұрыстайды: клапандардың 
жұмысын, крандар қысымы регуляторын, ұршықшаларды және бұрғылау 
шығыры тежегіш жүйесін, басқару жүйесі атқару механизмдері дұрыс 
қосылуын тексереді, сонымен қатар муфта баллондарындағы ауа қысымын 
тексеріп, керек болса оларды реттейді. 

Қозғалтқыштарды сынақтық қосудан кейін және басқару жүйесі 
жұмысын тексергесін, қондырғының агрегаттарын және атқару 
механизмдерін сынақтық жүріске қосып көреді. Осы мақсатпен оларды 
жүктемесіз қысқа мерзімді жұмысқа қосады, осы кезде бекітілген жерлерінің 
сенімділігін, үикеліс түйіндерінің жағдайын, түйіндердің өзара 
үйлесімділігін, шынжырлы, тісті, сынабелдікті берілістердің қалтқысыз 
жұмыс жасауын, машинаның және оның бөлек түйіндерінің вибрация 
дәрежесін тексереді. Сынақтық тексеру кезіндегі анықталған кемістіктерді 
жетілдіргеннен кейін, агрегаттар мен механизмдерді техникалық 
паспортында көрсетілген мерзімге жүктемесіз қосып қояды. 

Бұрғылау қондырғысын қабылдау оның қолданысқа жарайтындығын 
және жабдықтардың монтаждалу сапасы ұңғыны жобалық тереңдікке дейін 
бұрғылауға жарайтындығын актымен құжатталады. Актіге электрлік 
қадағалау ұйымының бұрғылау қондырғысын жүйеге қосуға берілген 
рұқсаты (бұрғылау қондырғысы электр жүйесінен жұмыс жасайтын болса), 
сонымен қатар бұрғылау сораптары айдау жүйесін, пневмобасқару жүйесін 
сынақтық сығымдау және жабдықтарды жерге тұйықтау кедергісі мөлшері 
актылары болуы тиіс. 
 
1.2.4. Жүк тиеу-түсіру жұмыстары кезінде матауыш жұмыстарын 

жүргізу 
 

Жүк тиеу-түсіру жұмыстары кезінде матауыш жұмыстарын жүргізу 
үшін өажеттті құрал-жабдықтардың бірі бұл ілмектер. Ілмектер-бұл монтаж 
элементтерін, технологиялық құрылымдарды, жабдықтарды және жүк 
көтергіш механизмдермен қозғалатын басқа да жүктерді түсіруге, көтеруге, 
жылжытуға, түсіруге және тиеуге байланысты операциялар жиынтығын 
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орындауға арналған жабдық. Бұрғы ілмегі мен ілмеблок. Бұрғы ілмектері 
жеке дара немесе тәл блогымен бірге (ілмеблок) дайындалады. Олар көтеріп-
түсіру процесінде бұрғылау құбырлары мен шегендеу құбырлары тізбегін 
алқамен бұрғы элеваторы арқылы ілу, бұрғылау кезінде ұршықты бұрғылау 
тізбегімен ілу және монтаж, демонтаж жұмыстарында жүктерді түсіру, тарту 
үшін қолданылады. 

Конструкциялық дайындалуы бойынша ілмектер бір, екі, үш ашалы 
болып келеді. Қазіргі кезде негізінен үш ашалы бұрғы ілмектері 
қолданылады. Оның екі бүйірлік ашаларына сырға ілінеді. Дайындалу 
тәсілдеріне қарай ілмектер соғылған, құйылған және қатпарлы құрылмалы 
болып келеді. Мысал ретінде көтеру күші 225 тн, көтеру ілмегінің 
конструкциясын қарастырамыз (23 сурет). Ол білікті оқпанмен 
жалғастырушы қатпарлы ілмек және білік арқылы тәл блогының ұзартылған 
мойынына немесе сырғаға ілінетін тұрқыдан тұрады. Тұрық ішіне ұршық 
тұрқындағы сақиналы ойыққа орналастырылған шарикті полдшипникке тірей 
стакан орналастырылады. Стакан ішіне жоғарғы шетінде трапециалды тірек 
бұрандасы бар және гайкаға бұралған, серіппеге тірелген ұршық оқпаны 
тіреледі. Стаканның сыртында, төменгі шетіне қарай айналдыра тоқтатқыш 
штогының жартылай қамыттары орналасатын ойықтар жасалған. Тоқтатқыш 
механизмнің бекіткіші, механизмінің ішіне орналасқан серіппенің әсерінен 
ұршық тұрқындағы тесіктерге кіреді. Тоқтатқыш механизм арқылы ілмек 
ұршық тұрқына сай белгілі орынға қойылады. Ілмек оқпанын ашылып 
кетуден сақтандыру үшін тұрық шетіндегі көлденең кертіктерге және гайка 
мен оқпанға бірге кіретін жұқа тақтайша орнатылған. Стакан жоғарғы 
жағынан ылғал және балшық кіріп ыластанбау үшін қақпақпен жабылады. 
Ілмек пластинасы мен ұршық сырғасын зақымданудан сақтау үшін ілмек 
жұтқыншағына құйма болаттан тұғырлық ұстатылады. Пластинкалы 
ілмектердің екі бүйіріне бұрғы элеваторының сырғасын ілу үшін білік 
орнатылған. Сырғаларды шығып кетуден сақтау үшін қайырылмалы скоба, 
ал негізгі ашаны сақтандыру үшін осте айналатын тұрқыдан тұратын 
тиектеме қолданылады. Тұрық ішіне ілмекте дайындалған тесікке серіппелі 
тоқтатқыш орналастырылады. Ілмекті көтерген кезде ұршық сырғасы, ілмек 
тұрқын шеткі жабық орнына бұрушы хвостовикті басады да, тиек өздігінен 
іске қосылады. Тоқтатқыш серіппе тесігіне енеді. 

23-суретте ілмек блогының конструкциясы келтірілген. Ол тәл 
блогы  мен бұрғы ілмегінің біріккен түрі. 
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Сурет 23- Ілмек блогының конструкциясы 
 
Бұрғы сырғалары бұрғылау аспаптары немесе шегендеу құбырлары 

тізбегін асушы, бұрғы элеваторы мен ілмекті жалғастырушы аспап. Сырғалар 
жүк көтерімділігіне қарай 25, 50,75,125,200 және 300тн болып келеді. 
Конструкциялық ерекшеліктеріне қарай бір, екі салалы болып келеді. 

Түсіру-көтеру операциялары. 
Ұңғыманы жөндегу арналған көтеру агрегатының түсіру-көтеру 

операцияларын (бұдан әрі – ТКО) басқару пульті қауіпсіз жерге орнатылады, 
одан машта, мұнара, ұңғыма сағасы, қол арба және агрегатта және жұмыс 
алаңында орнатылған механизмдер көрінеді. 

Салмақты индекстеусіз (индекстегіш) ұңғымадан сорапты-
компрессорлы құбыр (СКҚ) көтеруге немесе түсіруге, құбырларды ұңғыма 
тереңдігіне байланыссыз әрі-бері қозғаумен және тартумен байланысты 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді. Салмақты индекстегіштің 
жарамдылығы ұңғы жұмысын жүргізу (ҰЖЖ) алдында тексеріледі. 

Түсіру-көтеру операциялары (ТКО) мынадай кезде жүргізуге рұқсат 
етілмейді: 

1) Жарамсыз жабдықтар мен құралдар, бақылау-өлшеу аспаптары 
(жазушы аспап, манометрлер); 

2) Салмақты индекстегішті, бақылау-өлшеу аспаптары және 
автоматизациялау құралдары (БӨАжАҚ) мемлекеттік тексерудің мерзімі 
өткен; 

3) Түсіру-көтеру операциялары (ТКО) процесіне қатысатын вахта 
мүшесі болмаған кезде; 

4) жел жылдамдығы 15 м/с артық және тұман мен қар жауғанда 
көрінбейтін болуы; 

5) Газ мұнай су көрінулерінің (ГМСК); 
6) Жұмысты ұйымдастыру жобасы (ЖҰЖ) жоқ болуы. 
ТКО кезінде ГМСК анықталғанда ұңғы жұмысын жүргізу (ҰЖЖ)  

бригадасы ұңғыманы қайта өшіреді және бұдан әрі жұмысты ұйымдастыру 
жобасы (ЖҰЖ) сәйкес әрекет етеді. Қайта өшіру мүмкін болмағанда ұңғыма 
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сағасы нығыздалып жабылады және одан әрі апатты жою жоспары бойынша 
әрекет етеді. 
 
1.2.5. Қауіпті учаскелерді қоршау, ескерту белгілері 
 

Ұңғымаларды бұрғылау кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету тәртібі 

Бұрғылау қондырғысын пайдалануға енгізу. 
Ұңғыманы бұрғылау бұрғылау қондырғысын монтаждау аяқталғаннан 

соң және кәсіпорын бойынша бұйрықпен тағайындалған комиссияның оны 
қабылдауынан кейін басталады. Комиссия жұмыстарына өнеркәсіптік 
кауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің өкілі 
қатысады. Өнеркәсіптік кауіпсіздік саласындағы аумақтық уәкілетті органға 
комиссия жұмысының күні туралы хабарлама комиссия жұмысының 
басталуына дейін күнтізбелік 5 күн бұрын жіберіледі. 

Өнеркәсіптік кауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық 
бөлімшенің өкілі қатыспаған жағдайда комиссия оның қатысуынсыз 
бұрғылау қондырғысын қабылдауды жүзеге асырады. 

Бұрғылау қондырғысы бұрғылау басталмас бұрын кондуктор 
астындағы қашаулармен, бұрғылау құбырларымен және бірінші аралық 
бағанамен (егер оны түсіру 30 тәуліктен кем болса), шағын механикаландыру 
керек-жарақтарымен, қолмен жұмыс жасайтын құрал-сайманның 
жиынтығымен, БӨАжА, бұғаттайтын және сақтандыратын құрылғылармен, 
ұстап қалатын құрал-саймандармен, өртке қарсы құрал-сайманымен және 
апаттық сигнализациямен, сөйлесу құрылғыларымен, қорғау құралдарымен, 
сондай-ақ тез тозатын бөлшектер және түйіндердің қорларымен, материалдар 
мен кондуктор және бірінші аралық бағана астына бұрғылау ерітіндісін 
дайындауға арналған химиялық реагенттермен жинақталады. Бұрғылау 
ерітіндісіне арналған ыдыстар ұнғыманың 2 есе көлемін қамтамасыз етуі 
тиіс. 

Бұрғылау ұйымында ұнғыма құрылысының жобасы, бұрғылау 
жұмыстары өндірісіне геолог-техникалық наряды, бұрғылау жабдығының 
негізгі техникалық құжаттамалары, дайындаушы зауыттың нұсқаулығына 
сәйкес мұнараның құрастыру жұмыстары аяқталғаннан кейінгі жүргізілген 
сынақ актілері, бұрғылау бағанасының түптерін топтастыру кескіні, 
бұрғылау жабдығын құрастыру сұлбасы, коммуникация, электр желісі және 
жерге қосу құрылғыларының сұлбалары болуы тиіс. 

Өнімді горизонтты ашу алдында газ-мұнай-су-көрінулерін (ГМСК) 
жоюға дайындығын тексеру жүргізіледі, сақтандыру плакаттары мен 
қауіпсіздік белгілері орнатылады. 

Жұмыс алаңында тіректері бар сөрелер мен стационарлық немесе 
жылжымалы көпіршелер орнатылуы тиіс. Сөрелердің көлемі осы ұңғыма 
үшін құбырлар мен штангаларды қауіпсіз төсеу мүмкіндігінің ескерілуі 
шартымен анықталады. 



46
  

 

Алаң қауіпсіздік белгілерімен, жарықтандырумен және қауіпті аймақты 
қоршаумен қамтамасыз етіледі. Бұрғылауды бастамастан бұрын жынысты 
бұзатын құралдың, кенжар қозғалтқышының, бұрғылау бағанын құрастыру, 
БӨАжА техникалық жағдайы тексеріледі. Ақаулық анықталған жағдайда 
бұрғылауға рұқсат берілмейді. 

Бұрғылау барысында қоршауды шешуге, бұғаттар мен сақтандырғыш 
құрылғыларды ажыратуға рұқсат берілмейді. 

Ұңғымаларды бекіту жұмыстары аяқталғаннан кейін объект мен алаң 
аумағы қауіпсіз күйге келтіріледі. 

 
1.2.6. Жүк тиеу-түсіру жұмыстары кезінде қауіпсіздік техникасы 
 

Мұнай және газ кәсіпшілігіндегі жұмыстар кезінде құрылыстағы тиеп-
түсіру, тасымалдау үшін көптеген құрылғылар мен машиналар  
пайдаланылады. Оларды пайдалану мақсаттарына байланысты 4 түрге бөлуге 
болады. 

- жүкті көтергіш машиналар (жүкті жоғары-төмен бағытта көтеріп-
түсіретін).  

- жүкті тасымалдаушы машиналар (жүкті горизонталь, көлбеу, жоғары-
төмен бағытта тасымалдаушы ). 

- жүкті тиеуші машиналар. 
- жүкті рельспен немесе рельссіз тасуға арналған құрылғылар. 
Жүкті көтергіш машиналар, құрылғылар құрылысы жағынан: 
-Домкраттар;  
-Шығырлар ( жүкті темір арқанмен қозғалтатын); 
-Жүкті көтеріп-түсіретін тұрғылықты құрылғылар (таль,телфер;1 

тоннаға дейін);  
-Крандар (автомобиль,  төрт  тағанды, аралықты, мұнаралары, жебелі    

т.с.с) 
Барлық құрылғылар мен машиналар жетек  түрлерінен  (қол,  

механикалық  күш арқылы), жүкті қозғалту бағытымен және жүк көтеру 
шамасымен жіктеледі. 
    Жүкті тасымалдаушы машиналар, құрылғылар, транспортерлер – жүкті 
үздіксіз тасымалдайтын машиналар-ленталы, қалақты, шөмішті, винт 
тәріздес (шнек), тербелмелі,  ауамен  тасымалдайтын,  жүкті өз салмағымен 
тасымалдайтын болып бөлінеді. 
     Жүк тиеуші машиналар–тиеу жұмысы кезеңмен істелетін (периодты 
автотиегіш), тиеу жұмысы үздіксіз (қар тиейтін машина)  деп екіге бөлінеді.    

Жүкті үздіксіз тиеуге арналған машиналардың транспортер-лерден 
айырмашылығы,  олар өздіктерінен қозғалады және жүктерді өздікте-рімен 
жерден көтереді. (бидай тиейтін, қар тиейтін машиналар) 

Рельссіз транспортқа–қол, тіркемелі, өздігінен жүретін арба-ларды 
жатқызамыз. (қол арба, машина трактор тіркемелері т.с.с) шөп, ағаш 
өнімдерін тасымалдаушы, өздері жүкті аударатын тіркемелер. 
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Рельспен   жүретін  транспорт – жүретін жолы  рельстен  және телешка 
немесе платформадан  тұрады.  Олар  аспалы рельсті, жіпке, тросқа асылған 
түрде болады. 
     Жүктерді тасымалдауда жәшік, контейнер, орамдарды пайдалану жүк 
транспортын тиімді пайдалануға, тиеп-түсіру жұмыстарын механика-
ландыруға, жүктерді сақтау кезінде олардың қорғалуын жақсартады.  
Жүктердің орамы, контейнер, жәшіктері жүкті механикалық зақымда-нудан   
және атмосфералық жауын-шашын әсерінен де қорғайды. 
     Жәшіктерді,  бөшкелерді және басқа жеке  жүктерді көлікке тиегенде 
араларына саңылау қалтырмай, тығыз орналастыру қажет. Орамдағы (пакет) 
жүктерді  бір қатардан артық тиеуге болмайды. Шыны  ыдыстағы  қышқыл,  
сілтілердің сырты талдан тоқылған шарбақ немесе ағаш жәшікпен қапталады. 
Шарбақ, жәшіктің ұстағыш тұтқасы болуы қажет. Шыны ыдыстың тығыз 
қақпағы болуға тиіс. 
     Қысылған газдарды  таситын баллондардың  вентилі темір қақпақпен 
жабылуы қажет. 
     Сұйық  метан  мен  этанды, олардың сұйық қоспаларын,сұйық этиленді 
тек қана цистерналармен тасымалдайды. Сұйық  оттегіні тасымалдайтын 
авто-мобильдер от сөндіргішпен және қызыл жалаумен жабдықталады. 
Жанғыш сұйықтарды тасымалдайтын ыдыстардың  (цистерна)  желдету 
бөлігі және ыдыс ішінде  бөлгіш қалқаншалары болуы керек. 
     Жәшіктегі     жүктерді   көлік   қорабына бірнеше қатар биіктікте тиеуге 
болады. Бірақ жүк құлап кетпес үшін оны байлау қажет. 
     Қысылған, сұйытылған немесе қысыммен ерітілген газдарды 
тасымалдайтын ыдыстарды    биіктен   тастауға   немесе   бір-біріне   ұры-
луына жол  бермеу керек.  

Жүкті тиеп-түсіру орындары мен алаңдарға қойылатын қауіпсіздік 
талаптары. 

Тұрақты жүк тиеп-түсіру орындары мамандандырылған, қажетті 
құралдармен жабдықталған, жүк тиеп-түсіру жұмыстары 
механикаландырылған болуы керек. Алаң көлемі, қажетті транспорт    
санынан жүкті тиеп-түсіруді қамтамасыз ететіндей, кең болуы қажет. 
      Жүк түсіретін-тиейтін орындарға,  алаңдарға келетін жолдардың қатты 
қабаты болып және ұдайы жақсы   қалыпта ұсталуы керек. Еңістігі немесе 
жоғары көтерілетін жолдары, қысқы уақытта мұздан тазартылып, шлак 
немесе құм себілген болуы керек. Транспорт бір бағытта жүрсе, жолдың ені 
3,5 м, ал екі бағытта жүрсе жол  ені 6,2 м-ден  кем болмауы   керек. 
Жолдардың темір   жолмен, ормен, траншеялармен қиылысатын жер-лері 
арнайы көпірлермен, өткелдермен жабдықталуы қажет. Қараңғы уақытта 
мұндай жерлер жарықтандырылып, жол белгілерімен жабдықталуы керек. 
      Жүкті түсіруге немесе тиеуге келген көліктердің (бірінің артынан бірі 
келгенде) арасы 1 м, ал екі қатардағы арасы 1,5 м-ден кем болмауы керек.   
Жүк көлігі мен ғимарат ара қашықтығы 0,5 м-ден   кем  емес,   белденген 
жүктен ара қашықтығы 1  м-ден кем емес болуы керек. 
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      Жеке  жүктерді   қоймадан   тиеп   немесе  түсіру   үшін   (бөшке,жәшік)  
көлік қорабымен жүк алынған жерді бір деңгейге   келтіретін   эстакада,  
алаңша   болуы қажет немесе көлбеу құрылғы болуы керек. 
Жүк салмағы 50 кг асқанда, көтеру биіктігі 3 масса көтеру-түсіру жұмыстары 
механикаландырған жолмен атқарылуы керек.  
     Шаңданатын  жүктерді тиеп-түсіру  үшін машинист көзәйнек және 
респи-ратермен қамтамасыз етіледі. 
     Жәшік, бөшке, жабдықтарды, ағаш өнімдерін тиеп-түсіретін 
көтергіштер аша, жақ тәріздес қосымша құрылғылармен жабдықталады.   
Жұмыс алдында олардың қалыптарын, шынжырларын, цилиндрлердің    
бекітілуін, басқару органдарын тексеріп алу керек. Жүк ашаға тең ілінуі   
тиіс. Жүкті көтерген кезде артқы дөңгелектер  көтерілсе, жүкті қайта түсіру  
қажет. Ауыр жүкті жерден аз ғана көтеріп, төменгі беріліспен тасымалдау 
қажет. 

Жұмыс барысында төмендегідей іс-әрекетке тыйым салынады: 
- жабық қоймаларда, бөлмелерде іштен жану қозғалтқышы    бар   

машинаны пайдалануға; 
- қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған,  жұмыс органы көтеріліп тұрған 

машиналарды тастап, байқаусыз қалдыруға;  
- жүкті машинисті қорғауға  арналған құрылғыдан  биік  тиеуге; 
- машинаның  пайдалану мақсатынан  тыс жұмыстарды орындауға;  
- жүктің астында арнайы  саңылау болмаған  кезде  оны  ашамен 

көтеруге;  
- көтергіштің  ашасына  жүкті   бірден  кранмен  әкеліп  қоюға; 
- көтерілген  жүктің  астында  тұруға;  
- жүк көтеру мүмкіндігінен артық жүкті көтеруге;  
Жүк көтеру  крандарын пайдалану қауіпсіздігі. 
Барлық жүккөтергіш крандар техникалық бақылау органдарында 

тіркелгеніне немесе тіркелмегеніне қарамастан пайдаланар алдында міндетті 
турде техникалық куәландырудан өтуі қажет.  

Алғашқы куәландыру кранның жасалып шыққынан кейін иесіне 
жіберілмес бұрын өндіруші-заводта жасалады. 

Мерзімдік (периодтық) куәландыруды кранға ие мекеме (сол 
мекемедегі кранның дұрыс жұмыс істеуіне жауапты тұлғаның қатысуымен 
бақылау бойынша инженерлік-техникалыққызметкері) пайдалану процесінде 
келесі мерзімдерде атқарады: 

Жеке – жылына бір реттен жиі емес (тек қарап шығу); 
Толық – үш жылда бір реттен жиі емес (қарап шығу, статикалықжәне 

диамикалық сынақ); 
Кезектен тыс куәландыру келесілерден кейін жүргізілуі тиіс: 

 басқа орныға ауыстырудан туған мұнаралық, төрт тағанды (козлового) 
және көпірлік крандарды монтаждаудан кейін; 
 реконструкциядан кейін кранның тораптарына және жұмыс 

элементтеріне жүктемелердің артуынан немесе орнықтылықтың 
төмендеуінен кейін; 
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 металл конструкцияларына және жүкті көтеру механизмдеріне 
жасалған күрделі жөндеу жұмыстарынан кейін немемсе ақырғысын 
ауыстарғаннан кейін; 

Статикалық сынақта кранды беріктікке және орнықтылыққа 25%-ға 
жүккөтергіш шегінен асатын жүктеме беру арқылы тексереді.  
    Электр   жетегімен   жұмыс   істейтін мұнаралы   және  жебелі өздігінен 
жүретін крандар     машинистерінің   біліктілік    дәрежесі  2-ші   қауіпсіздік  
тобынан   кем болмауы қажет. 

    Жүкті ілетін жабдықтар мен болат  арқандар  мезгілімен  тексеріліп  
отырылулары  тиіс.  Жеке,  ұсақ   жүктерді салатын ыдыстар да мезгілімен 
куәландырылып отырылуы тиіс. 

Жазатайым      оқиға     болмас      үшін     крандармен   жұмыс  істеу   
кезінде төмендегідей іс-әрекетке тыйым салынады: 

- ақауы  бар, арнайы белгісі  жоқ, техникалық  байқау уақыты 
өткен,ыдыс пен жүк ілгіш жабдықтарды пайдалануға; 

- массасы  кранның  жүк  көтергіштігінен  артық  жүкті  ілуге  және  
оны  көтеруге; 

- кранның көмегімен аязға қатып қалған,жерге көмілген, жерге 
құйылған, болтпен бекітілген жүктерді көтеруге; 

- монтаж   ілгектері  үзілген,   ақауланған    темірбетон   құрылымдарын   
көтеруге; 

- жүкті  тұрғын,  қызмет ғимараттары  үстімен,  адамдардың   үстімен  
алып  өтуге; 

- рұқсат-құжатсыз    крандарды электр  желісінің қорғау аумағына 
орналас-тыруға тыйым салынады. 

 
1.3. Дайындық жұмыстарын ұйымдастыру және бұрғылау агрегатына 

қызмет көрсету 
1.3.1. Мұнараның орталығын белгілеу 

 
Ұңғыманы бұрғылау процесінде, тәл жүйесінің қозғалмалы бөлігінің 

тік осі ротордың ортасынан 50 мм-ге дейін ауытқып кетсе, А-типті 
мұнарасын орнатқаннан немесе сүйрегеннен кейін оның орталығын белгілеу 
керек. Бұрғылау мұнарасын орталығын белгілеуден бұрын мұнараның дұрыс 
емес орналасуына себеп болған себептерді анықтап, жою қажет. Ол себептер: 

1. Ротордың жылжуы; 
2. Тіреудің түсуі және т.б. болуы мүмкін 
Ротордың центрінен тәл жүйенің қозғалмалы бөлігінің тік осінің 

ауытқуының келесі нұсқалары және оларға қатысты центрлеу әдістері 
болады: 

Бұрғылау қондырғысының бойлық осі бойымен ротордың ортасынан 
ауытқу қабылдағыш көпірге немесе артқа қуат блогының жағына қарай 
ауытқу, мұнараның шұңқырларын артқы немесе алға қарай еңкейту арқылы, 
жүру сызығы (қозғалатын жүйенің ілгегіндегі көтерілген бұрғылау құбыры) 
ротордың центрімен тураланғанға дейін жүзеге асырылады. 
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Бұрғылау қондырғысының бойлық осінің оң немесе сол жағындағы кез 
келген аралық позицияда ротордың ортасынан ауытқу, алдымен оны 
мачтаның оң немесе сол жақ аяғындағы ұялармен көтеру арқылы бұрғылау 
қондырғысының бойлық осіне бұрандалар жиынтығының тиісті базалық 
тақтайшасының астына төселіп, оны бекітеді, содан кейін тротуарлардың 
көмегімен мұнараны орталықтандыру аяқталды. 
 Жұмыс кезінде ескерту белгілері бар тақтайшалар бұрғылау 
қондырғысының кіреберістерінде орналастырылуы керек. Мұнара орталығын 
белгілеу кезінде және биіктік те жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік талаптарын 
сақтау қажет, себебі бұрғылау қондырғысының ішінде мұнара ортасына 
жұмыс жасап жүрген жұмысшылар болуы мүмкін. 
 
1.3.2. Ұңғыманың сағасын опырылудан және бұрғылау ерітіндісімен 

шайылудан қорғанысты бекіту үшін шахта бағытын орнату 
 

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау ерітіндісімен шайылудан 
қорғанысты бекіту үшін шахта бағытын орнатады. Шахта бағытын орнату 
кезінде ұңғыма сағасына кигізбе құбырлары орнатылады. 

Кигізбе құбырлар ұңғы қабырғасының беріктігін сақтау мақсатында да 
қызмет атқарады. Қазіргі қолданыста кигізбе құбырлар төмендегі диаметр 
және қалыңдықпен шығады: 

 
Кесте 1-кигізбе құбырларының параметрлері 
 
, мм 114 127 140 146 168 178 194 219 245 

s, мм 5,2-
10,2 

5,6-
10,2 

6,2-
10,5 

6,5-
9,5 

7,3-
12,2 

5,9-
15,0 

5,2-
10,2 

7,6-
15,1 

7,9-
15,9 

 
273 299 324 340 351 377 406 426 473 508 

7,1-
16,5 

8,5-
14,8 

8,5-
14,0 

8,4-
15,4 

9,0-
12,0 

9,0-
12,0 

9,5-
16,7 

10,0-
12,0 

11,1 11,1-
16,1 

 
Болаттың мықтылығы Д, К, Е, Л, М, Т топтарына жатады. Құбырлар 

бояумен және таңбамен белгіленеді. 
Кигізбе құбырлар тізбегін жеке  құбырлардан жинайды. Тізбекті ұңғыға 

жеңіл түсіру үшін, әрі сапалы цементтеу мақсатында  тізбек құрамына 
төмендегі қосымша элементтерді кіргізеді; башмак, кері клапан, құю келте 
құбыры, ұстап тұратын сақина, құятын муфта, құбырлық пакер, центратор 
(фонар), қырнағыштар. 

Башмакты /тәбішке/ - кигізбе құбырлар тізбегінің ең төменгі 
құбырының басына бұрап кигізеді де, дәнекерлеп тастайды. Оның формасы 
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конус тәріздес. Ол құбырдың басын майысудан қорғайды, әрі оның  ұңғы 
ішіне оңай түсуіне жағдай жасайды. 

Кері клапан бұрғылау тізбегінің төменгі тұсынан, башмактан  бір-екі 
құбыр жоғары орнатылады. Кері клапанның міндеті жерасты сұйығының 
кигізбе құбыр ішіне өтіп кетуіне жол бермеу. Құрылыс ерекшеліктеріне 
байланысты кері клапан қосымша қызметтер атқаруы мүмкін, тізбекті 
түсірерде кигізбе құбырларға жартылай реттеуші сұйық жіберу үшін. 
Клапандарды таңдау ұңғыдағы жағдайға байланысты, әсіресе онда сіңіру 
аймақтары пайда болғанда немесе шығу қаупі төнгенде. 

Құю келте құбырын тура башмактың үстінен (кері клапанның астынан) 
орнатады. Ол ұзындығы 1,5м тесіктері оралып орналасқан  құбыр. Оның 
міндеті құбыр сыртындағы кеңістікті құбырдың  ішкі көлемімен жалғау. 

Құю келте құбырын ұңғыда кигізбе құбырды  цементтегенде цементті 
құбыр сыртындағы кеңістікке шығару үшін қолданады. 

Ұстап тұратын сақинаны кигізбе тізбекте башмактан 20-30м. жоғары 
орнатады. Оның ішкі диаметрі тарылған, қызметі – цементтейтін тығынды 
ұстап қалу. Оны сұр шойыннан жасайды , кейде цементтен жасалған  сақина 
да қолданылады. Кигізбе тізбекке ұстап тұратын сақинаны тізбекті қабатты  
цементтеу керек жағдайда пайдаланады. Ол керек уақтысында, құбыр 
сыртындағы кеңістікке цементік ерітінді жібереді және оны уақтысында 
жабады.  

Құбырлық пакер кигізбе құбырлар тізбегінің құрамына кіреді, кейбір 
қабаттарда құбыр сыртындағы кеңістікті сенімді түрде бөлу керек болғанда 
орнатылады. Пакер бірқалыпты, бұзылмайтын тау жыныстары орналасқан 
қабаттарға қойылады. Пакердің жұмысы құбыр корпусының сыртына 
орналасқан (киілген) эластикалық (созылмалы, жұмсақ) элементтің қатты 
жынысқа жеткенде қысылуынан (деформациясынан) пайда болады. 

Олар жұмыс қалпына түсу түріне қарай екі топқа бөлінеді; 
гидравликалық пакерлер (ППГ,ПДМ және ПГБ-250)  және механикалық 
пакерлер болып. 

Гидравликалық пакерде  тығыздатқыш элементке сұйық келеді де 
соның есебінен қабырға мен құбыр арасы жабылады, ал механикалық 
пакерде жабылу құбырдың салмағының есебінен, эластикалық элементтің 
қысылуынан болады. 

Сонымен қатар, пакер-фильтр ПФМ де қолданылады. Бұл пакердің 
жұмыс бетінде фильтрлер орналасқан, фильтр астындағы кеңістік шарикті 
кері клапандар арқылы құбыр ішіндегі кеңістікпен жалғасқан. Цементтік 
ерітінді құбыр ішінен құбыр сыртына шығып болғанда, тізбектің ішіндегі 
қысым азаяды, ал керісінше құбыр сыртындағы көп қысымның әсерінен 
ерітінді құрамындағы су тез бөлініп фильтрдегі тесіктер арқылы құбыр ішіне 
кіреді. 

Құрамынан суы кеткен цементтік ерітінді тез қатайып сол жерде тас 
болып қатады. 
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Центраторлар (фонарлар) кигізбе тізбекке екі түрлі мақсатпен 
орнатылады. Біріншіден, ұңғыға түсірілетін құбырлардың бір осьтілігін 
(қабырғадан бірдей арақашықтықта болуын) қадағалайды. 

Екіншіден, цементтік ерітіндінің  құбыр сыртындағы кеңістікке 
бірқалыпты бөлінуіне жағдай жасайды. 

 

                    
а,б – механикалық 
в,г – гидравликалық пакерлер 

Сурет 24- Пакерлер сызбасы 
 

Қырнағыш ұңғы бойындағы қабырғаға жабысқан сазды ерітіндінің 
қалдықтарын қырнап түсіреді, ал ол цементтік ерітіндінің сенімді түрде 
қабырғаға жабысуына жағдай жасайды. 

Ұңғының кейбір қабаттарын кигізбе құбырлармен мықтылау  - өте 
маңызды, әрі жауапты жұмыс. Ұңғының болашақта сенімді әрі ұзақ жұмыс 
істеуі бұл жұмыстың сапалы істелуіне  байланысты. Дайындық 
жұмыстарының мақсаты -  кигізбе тізбекті ұңғыға түсіргенде жұмыстың 
тоқталмай істелуінде, құбырлардың майыспай, бөтен, қауіпті  қысымға 
берілмей, дефектісі бар құбырларды түсірмей, таза істелуінде. Себебі, бұл 
шарттар орындалмаса, кейін ұңғыны пайдалануда проблемалар көп болады. 
Кигізбе тізбекті ұңғыға түсіруге дайындау компелексіне – кигізбе 
құбырларды, бұрғылау жабдықтарын және ұңғының өзін дайындау жатады. 

Кигізбе құбырларды  дайындау дегеніміз – құбырлардың жасалу 
сапасын тексеру, тасымалдау, көтеріп-түсіру операциялары және түсіру  
кезінде олардың сақталуын қадағалауды айтамыз. Кигізбе құбырлар заводта  
гидравликалық сынақтан өтеді және олардың бұрандаларының тазалығы, 
ішкі диаметрінің сақталуы (шаблондау) тексеріледі. Мұндай сынақтар жинақ 
базаларында да ұйымдастырылады, кейбір жағдайда бұрғылау қондыр-
ғысының басында  да мұндай сынақтар болады. 

Пайдаланып жүрген ереже бойынша диаметрі 219мм. дейінгі  
құбырлардың 100 пайызы, 219мм. жоғары құбырлардың 50 пайызы міндетті 
түрде сынақтан өту керек. Сынаққа келген құбырдың бұрандаға бұралған 
қорғағышы болады. Сынақта, құбыр қысымның астында 10 сек. жату керек, 
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егер осы уақытта оның ішіне сұйықтың өткен белгісі болмаса, оны сынақтан 
өтті деп есептейді. 

Кигізбе құбырларды түсіру кезінде бұрғылау жабдықтарының үздіксіз 
бұзылмай жұмыс істеуіне және бұрғылау бригадасынаның өнімді жұмыс 
істеуіне мейлінше  жағдай жасау керек. Жұмыс басталар алдында 
қондырғыға барлық керекті аспаптар пен материалдар жеткізіледі. Бұрғылау 
бригадасы механикалық жабдықтау қызметімен бірлесіп барлық бұрғылау 
мен күш беретін механизмдерді тексеріп шығады. Ерекше көңіл бөлетін 
механизмдер – бұрғылау шығырының бұзылмағандығы, мықтылығы, оның 
тоқтату жүйесінің сенімділігі, бұрғылау сорабының дұрыстығы, егер 
бұзылған жері болса ауыстырады, мұнараның жағдайы мен тальдік жүйені 
тексереді, егер керек деп тапса, оның бөлшектерін  ауыстырған дұрыс. 
Мұнараның табанынан  8-10 м. биіктікте арнаулы жұмысшыға арнап 
қозғалмалы бесік орнатады, жұмысшы кигізбе құбырлардың  ортасын тауып 
отыру үшін. Сонымен қатар қондырғыдағы барлық өлшегіш-бақылау 
аспаптарының түзулігі тексеріледі. Ұңғы үстіндегі жұмыс алаңының 
дайындау: Еденнің үстіндегі барлық артық заттарды алып тастайды, ротор 
столының деңгейіндей жерге ағаштан төсеніш қояды. Жұмыс алаңының 
жеткілікті түрде жарық болуын қадағалайды, жетпесе қосымша жарық 
орнатады. Дайындық кезінде жеткілікті мөлшерде, не сәл артық 5%-тей 
құбыр  дайындалады. 

Кигізбе құбырларды түсіру кезінде түрлі кездейсоқ жағдайлардан 
сақтану мақсатында ұңғы оқпанын жан-жақты дайындайды. Істелінетін 
жұмыстар және оның көлемі  ұңғы  стволының жағдайына, геологиялық 
қималардың күрделігіне және стволдың ашық жерінің ұзындығына 
байланысты.  Оқпанның жағдайын  бұрғылау тізбегін көтеріп-түсіру  
кезіндегі байқаулар (отырғызу, ұстап қалу, тарту және т.б.) арқылы, 
геофизикалық зондтар, кавернометрия  мен инклинометр  анықтамалары 
арқылы  білуге болады. Дайындық кезінде алдын-ала белгілі болған 
қабаттардағы қиындықтарды (қысылған, қисайған оқпан  және т.б.) 
болдырмау үшін оқпанды ары-бері жүріп тазалайды. Ол үшін тізбекке жаңа 
қашау салып оны 20-25м/сағ. жылдамдықпен айналдырып, жоғары-төмен 
бірнеше рет жүргізеді. Оқпанды тазалағаннан кейін оны тексеру мақсатында 
стволды шаблондайды, яғни  алдын-ала ұзындығы 25м. кигізбе құбыр 
дайындап оны бұрғылау тізбегіне жалғап, сол тазаланған бөлікке түсіреді. 

Егер құбырлар қысылмай еркін түссе, онда оқпан жақсы тазаланғаны. 
Сонан соң түсірілген құбырлар арқылы ұңғыны бірнеше рет қайта жуады. 

Жуудың аяқ жағында ерітіндінің құрамына мұнай, графит және басқа 
заттар қосып оның жолын сырғанақ қылады, яғни құбырлар оңай түсуге 
жағдай жасайды. Сонан соң құбырларды түсіре бастайды. 
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1.3.3. Түсіру-көтеру операциялары және бұрғылау тізбегін бекіту үшін 
машина кілттерінің монтажы 

 
Көтеріп – түсіру әрекеттерінің жабдықтары:  құбырлар мен штангелер 

тізбегін бұрап ашу, бұрап жабуға және ұстап тұруға арналған. 
Олар құбырлық, штангілік элеваторлар, спайдерлер, кілттер, штроптар 

және басқалар. 
Бұрғылау, шегендеу, сораптық-компрессорлық қондырғыларды (СКҚ) 

және штангаларді түсіріп – көтеру жұмыстарында, бұрап-ашу, бұрап-жабу 
жұмыстарында өлшемдері әртүрлі кілттер қолданылады.  

Әрекеттерге арналған кілттер мынадай болып бөлінеді:  
1. Қолмен бұралады.  
2. Механикалық жетектеушімен пайдаланатын. 
Ол жақ және екі жарты қақпақпен шарнирлі ұстаушы тұрады. 
Жақ пен екі жарты қақпантан арасында пружина қондырылған. 
Жақтан және екі жарты қақпантан күш құбырдың сухаріне қарай 

беріледі. Осы бөлшектің қиысқан жерінде орналасқан. Кілтті құбырға 
кигізгенде 2 – жарты қақпақ саусақты айнала қозғалады пружинаның 
әсерімен құбырға тығыз жабысады. Құбырдан кілтті түсіру үшіноған күш 
жұмсап кері бағытқа бағытталған. 

Сорапты компрессорлы құбыр (СКҚ) – мен жұмыс жасау үшін КТД 
кілті қолданады – үлкенді, кішілі жақтан шарниермен бекітілген ұстағыш 
бар. 

 
Сурет 25- Бұрғылау құбырларына арналған әмбебап кілті 

 
Штангалы механикалық кілттер штангілерді бұрап ашып – жабуға 

көбіне жарық кілттерді қолданады, роторында зеві бар жұмыс кезінде оларды 
алқаға іледі немесе шарнирлі серпімді тірекке орналастырады. Мұндай 
конструкциялы кілтке Ашк – Ашк – Кшэ – кілттері жатады. 

Кілт созылмалы алқасы бар штангіні бұрап ашып жапқанда тік бағытта 
айналады.  

Кілт жүйесі жетектеуші қозғалтқыш муфтамен жалғасқан бірінші білік 
айналу моментін бұрап ашып жабатын штангіге береді. 

Реактивті момент штанг тізбегінен стопорлы кілтке қабылданады да, 
кілттің тұрқына беріледі, оның штангіні айналып қозғалуына мүмкіндік 
береді.  

Ұңғы сағасына шарнирлі бекітуге арналған кілттердің бірнеше түрлері 
бар 
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Кейбір аудандарда кілттің конструкциясын өзгертіп ұңғы сағасына 
қозғалмайтын қылып бекітеді. 

АШК (автоматты штангалы кілттер) кілттері өндірістегі электрмен 
жабдықтау жетегіне есептелген, яғни оларды электор қозғалтқышпен немесе 
гидрожетектеушімен жабдықтайды.  

Электірлі жетектеушімен пайдаланғанда қуаты 0,8 немесе 1 квт 
болатын қорғалған, жарылысқа қауіпсіз қылып жасаған асинхронды 
қозғалтқыш қолданылады. 

Ашк кілтін қолдану қолмен жасайтын әрекеттерді жеңілдетеді, бұранда 
қосылыстарын бекітуді жабдықтайды, штангіден болатын апаттарды 
азайтады. 

Бұрғылау немесе шегендеу құбырларының диаметрлеріне, 
конструкциялық ерекшеліктеріне, жүк көтерімділігіне қарай бұрғы 
элеваторларының көптеген түрлері қолданылады. Ең кең тараған түрлері 
тұрқылы элеваторлар. Олар диаметрі 60 тан 377 мм дейінгі бұрғылау және 
шегендеу құбырларын ұстау және асып ұстау үшін қолданылады. Негізгі 
бөлшектері: тұрық (1) және қақпақ (2) . Тұрқының бірінші бөлігінде 
қақпақты жабық күйде ұстап тұрушы тиектеме (8) орналасқан. Қақпақта 
топса арқылы тұтқа (7) ұстатылған. Элеватор құлағына сырғаларды өздігінен 
шығып кетуден сақтайтын қорғағыш (3) жасалған. Элеватор сырғалар 
арқылы тәл жүйесінің көтеруші ілмегіне ілінеді. Машина кілттері. Бұрғылау 
және шегендеу тізбектерін екі машина кілтінің көмегімен бекітіп, ашады. 
Кілттің біреуі бұрайды, ал екіншісі ұстап тұрады. Кілттер көлденеңінен 
бұрғы палатасына ұстатылған шығыршық арқылы болат арқанға асылып 
қойылады. Арқанның бір шетіне кілт екінші ұшына жүк байланады.[1] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-тиек 
2-саусақ  
3-серіппе  
4, 5, 7, 8-қосушы жақтар  
6-рычаг  
9-сухарь 

Сурет 26- УМК-1 әмбебап машина кілті 
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Бір-бірімен шарнирлі жалғанған жақтардан (4, 5, 7, 8) және рычагтан 
(6) тұрады. Кілт жинақ құрамына екі алынып-салынбалы жақтар (8) кіреді. 
Оның біреуі диаметрі 108-178 мм, екіншісі 114-202 мм құбырларды ұстауға 
арналған. Кілттің барлық жақтары өзара  рычагпен саусақ (2) арқылы 
жалғанған. Кілт 4-і жаққа бекітілген тиекпен (1) жабылады. 5, 7-жақтарда 
сухарлар (9) салынатын екі паза ойылған. Сухарлар кілтті құбырға кигізіп 
тартқан кезде, кілттің құбыр бетімен сырғанақтамай тартылуын қамтамасыз 
етеді. 

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

Стационарлы АКБ-3М кілті ротордың оң жағына шығырға жақын 
орналастырылады. 

Кілттің негізгі жұмысшы механизмі құбырларды ашып-бекітуші кілт 
блогы. Каретка блогы мұнара-шығырға блогының ірге тасына бекітілген 
тірек тізбекке орнатылады. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-кілт блогы  
2-пневматикалық цилиндрлі беріліс блогының торы; 
3-тірек 
4-басқару пульті 
5-ротор  
6-бұрғылау тізбегі 
7-пневматикалық ротор сынасы 
 

Сурет 27- Пневматикалық АКБ-3М бұрғы кілті 
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Ілінбелі пневматикалық бұрғы кілті. Кілт тұрқыдан, құбыр қысу 
тетігінен, қосарланған құбырды қысу цилиндрінен және пневматикалық 
айналдырғыш қозғалтқыштан тұрады. Айналдыру моменті 
пневмоқозғалтқыштан (2) редукторға, одан жетек роликтерге беріледі. [2] 

Кілт (1) блок арқылы мұнара беліне арқанға (4) ілінеді. Кілт пульт (6) 
арқылы басқарылатын пневмоцилиндр (5) көмегімен көтеріліп, түсіріледі. 
Сығылған ауа қозғалтқышқа шланга (3) арқылы беріледі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-кілт  
2-пневмоқозғалтқыш кілті  
3-шланг  
4-сым арқан 
5-пневмоцилиндр 
6-басқару пултьті 

Сурет 28- Пневматикалық ПКБ-1 бұрғы кілті 
 
1.3.4. Ұңғыма сағасындағы превентордың құрылымы және оның 

бөлшектенуі 
 
Превенторлық (атқылауға қарсы) жабдықтың қызметі – жерасты 

қысымы ұлғайып фонтандау қаупі төнгенде ұңғы ернеуін немесе бұрғылау 
тізбегінің сыртқы кеңістігін жауып қалу. Олар плашкалы және әмбебап 
превонторлар болып бөлінеді. Бұрғылау кезінде олар ұңғы ернеуіне 
кондуктор тізбегінің басына бірінің үстіне бірі (астында плашкалы үстінде 
әмбебап) орнатылады. Лақтыруға қарсы жабдықтар превенторлардан, 
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фланецтік катушкалардан, жапқыштардан, өлшеу аспаптарынан, тізбектік 
бастан және басқа майда жабдықтардан тұрады. 

Превентор жоғары қысымдық арнайы ысырма. Плашкалы превентор 
тұрқыдан (2), екі жылжымалы горизонталь плашкадан (10), екі 
гидравликалық цилиндрден (1 және 6) тұрады. 
  Әр плашка штокпен (11), екі жақты әсер етуші цилиндрлер (1 немесе 6) 
арқылы қосылады. Цилиндр превентор тұрқысының (2) ішіне шарнир (13) 
және бұранда (5) арқылы ұстатылған бүйір қақпаққа (12) бекітіледі. 
Жалғанған жерлердің беріктігі тығыздауыш сақина (4) арқылы іске 
асырылады. Гидравликалық цилиндрдің жұмысы арнайы басқару пульті 
арқылы іске асырылады. Цилиндрлерді іске келтіретін сұйық түтік (15) 
арқылы, первентордан тысқары орналастырылған гидравликалық жетектен 
келеді. Превентордың гидравликалық басқару жүйесі істен шығып қалған 
жағдайлар да, бұрғы қондырғысынан тысқары қауіпсіз жерге 
орналастырылған штурвалды қолмен басқару тетігі арқылы жабуға болады. 
Ол үшін әр цилиндр штогының ішіне бұрандалы төлке (7) және бұрандалы 
кішкене білік (8) орналастырылған. Біліктің штурвалға жалғанатын аша шеті 
(9) сыртқа шығарыла отырғызылған. Қыста превенторларды жылту үшін, 
оның тұрқына жылу берілетін канал (3) жасалған. Превентор плашкалары 
(10) шток (11) және гидравликалық цилиндрлер (1 және 6) көмегімен тұрық 
(2) ішінде қозғалып, превентор тесігін жауып ашады. Плашкалардың өзара 
түйісетін, ойықты плашкалардың бұрғылау құбырларымен түйісетін беттерін 
арнайы резеңкемен (14) қаптайды. Плашкалары ойықты превенторлар, ұңғы 
ішінде бұрғылау құбырлары немесе шегендеу тізбегі орналасқан 
жағдайларда, ұңғы сағасын бекіту, ал саңылаусыз плашкалы превенторлар 
ұңғы ішінде құбыр тізбектері болмаған кезде қолданылады. Сондықтан ұңғы 
сағасына  біреуі ойық, екіншісі саңылаусыз плашкалы екі превентор 
қойылуға тиіс. 
 

 
 

Сурет 29- Плашкалы превентор 
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Плашкалы превенторлар. Ұңғыда құбыр болса немесе құбыр болмаса 
да ұңғының бетін тығыздату мақсатында қолданылады. Алайда ол бұрғылау 
тізбегінің жұмысына, яғни көтеріп-түсіру операциясының жүруіне бөгет 
болмайды. Процестің өзі келесі Процестің өзі келесі Тізбек превентордың 
ортасындағы саңылаумен жоғары-төмен жүреді.  

Пашкалы превентордың түрлері: 
ППГ – превентор гидрожетекпен 
ППР – превентордың басқарылуы қолменен 
ППС – превентор кескіш плашкалармен 
Яғни, превенторды жабудың жолдары да әртүрлі; қолмен - штурвал 

арқылы немесе гидравлика не электр жетегінің күшімен істейтін,-болып 
бөлінеді. 

Шегендеу тізбегінің басына (30-сурет) (8) үстіне плашкалы 
превенторлар (біреуі ойық 5 екіншісі саңылаусыз 6) отырғызылатын екі 
крестовина (7) орналастырылады. Екінші сағалық крестовинаға (7) тағы бір 
ойық плашкалы превентор (5) отырғызылып, оның үстіне әмбебап превентор 
(4) қойылады. Ал роторлық бұрғылау тәсілінде  әмбебап превентордан бөлек, 
айналмалы превентор (3) қолданылады. 

Әр крестовинаға (7) апаттық (А) және дроссельдік (Б немесе В) бағыттау  
бұрма жолдары жалғанады. Дроссельдік бұрма превентор жабық кезде ұңғы 
ішінен көтерілген жуу сұйығын тазарту жүйесіне бағыттау үшін, сонымен 
қатар қабат сұйықтарының ағып құйылуын тоқтату кезінде, цементтеу 
немесе бұрғы сораптарымен ұңғы ішіне сұйық айдау үшін қолданылады. 
Дроссельдік бұрма тез ауыстырылатын (12), реттелінетін (16) штуцерлар 
және жайғастыру камерасымен жабдықталған. [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 30- Қабат қысымы аномальды жоғары ұңғылар сағасын 

бекіту схемасы 
 

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

Қабат сұйықтарының атқылауын, ашық фонтандарды тоқтату үшін 
төмендегідей шаралар қолданылады: 

1. Ұңғы ағысын превенторлармен бекітіп, олардың дұрыс жұмыс 
істеуін қадағалау; 

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

3. Қабат қысымы аномальды жоғары қабаттарды бұрғылап ашар 
алдында жуу сұйығының тығыздығын қажетті шамаға дейін көтеру; 

4. Қабат қысымы жоғары қабаттарды бұрғылауда қолданылатын жуу 
сұйығының сүзілу көрсеткіші, статикалық, динамикалық ығысу кернеулері 
төмен, тәуліктік тұнба мөлшері нөлге тең болуы қажетті; 

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

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

7. Газ қабаттарын бұрғылау кезінде, жуу сұйығы ағынындағы газдың 
жуу сұйығын ұңғыдан лақтырып тастау қауіпі өте зор, сондықтан 
механикалық бұрғылау жылдамдығын төмендету қажет; 

8. Қабат қысымы аномальды жоғары қабаттарды ашу үшін, екі, үш 
ұңғы көлеміндей жуу сұйығының қоры болуы тиіс; 

9. Ұрғылау тізбегін көтеру кезінде, жуу сұйығын ұңғыға үстемелеп 
құйып, ұңғы ішіндегі жуу сұйығының деңгейін ұңғы сағасынан төмендетпей 
ұстау қажет; 

10. Бұрғылау тізбегі құрамына, кері клапан немесе ұршықтан жоғары 
қысымдық шар ысырма қою қажет; 

11. Ұңғыны жуу процесін тоқтату мерзімін ұзаққа созбау қажет; 
12. Жуу сұйығы айналымын қалпына келтіруді превенторды жауып 

іске асырған жөн. 
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Кесте 2- Превенторлық қондырғылардың майлау картасы 
 
Майлау орны Қолданылатын майлар Майлауға 

нұсқау жазда қыста 
Гидробасқарудың 
май бөшкесі 

Май ДП-8 Май АМГ-10 
 

Майды бакка 
құяды. Толық 
майды 2 жылда 
бір рет 
ауыстырады 

Қол жетегінің 
шарнирі 

Солидол С-4366-
64 

Солидол С-4366-
64 

Айына бір 
реттен көп емес 
жуады 

Қол жетегінің 
штурвал осі 

Солидол С 
немесе басқа да 
қою май 

Солидол С-4366-
64 

Айына бір 
реттен көп емес 
жуады 

Реттеу 
клапанының 
төлкесі мен винті 

Солидол С 
немесе басқа да 
қою май 

Солидол С-4366-
64 

Айына бір 
реттен көп емес 
жуады 

 
Қабат сұйықтарын ұңғы ішіне құйылуынан сақтандыру үшін қабат 

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

Егер ұңғы ішінде бұрғылау тізбегі бар кезде, қабат сұйықтарының 
ұңғыға ағып құйылуын тоқтата алмай, жуу сұйығы көтеріле бастаса, 
превенторды жылдам жауып, ұңғы ішінен шығатын сұйықты реттеуіш 
штуцермен жабдықталаған бұрма арқылы бағыттап, бұрғылау тізбегі арқылы 
ұңғыға тығыздығы жоғарылау жуу сұйығын айдау керек. 

Жуу сұйығының көтерілуін тоқтата алмай, ашық фонтанға айналған 
жағдайда, апаттық шиеленіс жұмыстарына арнайы фонтанға қарсы жұмыс 
жүргізетін мекемелді шақыру қажет. 

Лақтыру қаупі төнгенде бұрғылау бригадасының міндетті түрде алдын-
ала жүргізілетін шаралары, бұрғылау кезінде немесе жуу кезінде: 

а) жууды тоқтатпай, бұрғылаушы тізбекті жетекші құбыр және 
алғашқы құбыр шыққанша көтереді де оны сол қалпында тежегіш арқылы 
тоқтатып қояды. Сонан соң бригаданың ары қарай жұмысын (плашкелі 
превенторды жабу жөніндегі) ұйымдастырады, (ол жабылған соң) қысымның 
өзгеруін бақылауға алады. Егер сұйықтың қысымы көбейсе, бұрғылаушы оны 
үлкен штуцермен сыртқа шығаратын желіге жібереді. 

б) бұрғылау тізбегін түгел көтеріп болған соң, бұрғылаушының 
көмекшілері, превентордың көмегімен ұңғы сағасын жабады; саға 
тығындалған соң лақтыруға қарсы жабдықтың жүйелері арқылы сұйықты 
амбарға төгеді. 

в) превентор жабылған соң  бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы және 
ыдыстағы ерітіндінің көлемі үздіксіз өлшеніп отырады. 
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г)  артық қысыммен жуу кезінде ыдыстағы сұйықтың көлемі өсе түссе, 
онда штуцердің диаметрін азайту керек. 

д)  ұңғы сағасына түсетін қысымның көлемі өссе (мөлшерден  тыс) 
ұңғыға сұйықты беру тоқтатылады, шығу жүйесіндегі задвижкалар 
жабылады. 

е)  егер задвижкаларды ашуға тура келсе, оны превентордың шығу 
жүйесі арқылы, желдің өтіне қарсы жаққа қарай жіберуге тырысу керек, әрі 
оның тұтанып кетпеуін қадағалау керек. 

 
1.4. Бұрғылау жабдықтарының бұрғылау жұмыстарын жүргізуге 

дайындығы 
 

1.4.1. Бұрғылауға арналған шағын механикаландыру құралдары 
 

Турбобұрғы (31-сурет) – бұрғылау аспабына қозғалыс беретін  жерасты 
гидравликалық двигателі. Гидроқозғалтқыш ретінде көпсатылы остік 
қалақшалы турбина қолданылады. 

Оның жұмысы төмендегідей: Бұрғылау тізбегімен келген сұйық 
турбинаның бірінші сатысына келеді. Статор бұл сұйықты арнаулы 
қалақшаларымен роторға бағыттайды, сондықтан статорды бағыттаушы 
аппарат деп атайды. Сұйық бағыттаушы аппараттан белгілі бір бұрышпен 
ротордың қалақшаларына соғылады да оны айналуға мәжбүрлейді. 

Ротордың қалақшасынан шыққан сұйық келесі сатының бағыттаушы 
аппаратына, одан әрі ротордың қалақшасына барады. Осылайша сұйық 
кезегімен түгел сатылардан өтіп арнаулы тесік арқылы қашауға өтеді. 
Ротордың ортақ валы қашауға жалғанғандықтан айналу моменті қашауға 
беріледі, қашау айналады. Сатының саны неғұрлым көп болса, солғұрлым 
қашаудың қуаты күшті болады. 
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1-жалғағыш 
2-корпус төлкесі  
3-корпус 
4-контргайка 
5-қалпақ  
6-гайка  
7-диск  
8-өкшелік  
9-сақина 
10,16-реттегіш сақиналар 
11,17-тығыздатқышсақиналар 
13-ротор 
14,20-төлкелер 
12-орталық тірек 
18-тіреуіш төлке  
19-кілтек (шпонка) 
21-емік (ниппель) 
22-білік 
23-білікті жалғаушы 

 
Сурет 31-Турбобұрғы Т12М3Б-240 

 
Турбинаның жұмысы кезінде корпуске қозғалмайтындай етіп 

жалғанған статорда реактивті күш пайда болады, оның бағыты валдың 
айналуына кері бағытталған. Бұл күш тізбекке, ол арқылы одан роторға 
беріледі де, сонда жойылып кетеді. Турбобұрғы мен жұмыс істегенде 
бұрғылау тізбегі айналмайды, турбобұрғы ұстап тұратын, сұйық келетін 
канал ретінде және реактивті күштерді жоятын зат ретінде қолданылады.  

Турбобұрғы қойылатын талаптар: 
- жер қыртысының әрбір квадрат см. ауданына келген сұйықтың 

меншікті шығыны 0,07л/сек. болғанда жеткілікті айналу моментінің болуы; 
- қашаудың айналу жылдамдығы 7-10 сек. болғанда тұрақты жұмыстың   

жүруі; 
- ПЭК-нің мүмкіндігінше жоғары болуы; 
- механизмді пайдалану мерзімі 2000сағ. кем болмауы; 
- механизмнің энергетикалық сипаттамасының  температура мен 

қысымнан  
тәуелсіздігі; 

- сұйықтың қасиетінің өзгеруіне тәуелсіз болуы; 
- сұйықтың құрамына түрлі қоспалар қосуына тәуелсіздігі; 
- қашауды тоқтатып қойып ұңғыны жууға мүмкіндіктің болуы; 
- валды тоқтатуға  немесе қайта қосуға мүмкіндіктің болуы; 
- бұрғылау аспабындағы селкілді жою; 
- 1м бұрғылауда басқа әдістерге қарағанда тиімдірек екенін  
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көрсету; 
Электробұрғы (32-сурет) – бұл электр қуатымен жұмыс істейтін 

жерасты машинасы, яғни қашауды айналдыруға арналған, диаметрі кішкене 
құбырдың ішіне орнатылған электрқозғалтқышымен айналатын механизм. 

Заводтан электрқозғалтқышының корпусының диаметрі 164; 170; 185; 
215; 240; 250 және 290мм  болып шығады. Маркасы, мысалға Э215 – 10,  бұл 
жерде; 

бірінші сан – электрқозғалтқышының корпусының сыртқы диаметрі, 
екінші сан – обмотка полюсінің саны. Кейде қосымша «М» әрпі қосылса – 
модельдің түрі, «Р» - редукторлық, - деген түсінік. 

Электробұрғының құбырлық корпусінде магниттік статорлар пакеті 
орналасқан, олар ротордың тіреуіш радиалды подшипниктері орналасқан 
магнитсіз статорлар пакетімен алмасып отырады. Ал валдың бойына 
аллюминийлі оралмалы роторлар пакеті орнатылған. [4] 

 
 
                                          
1-өзек 
2-сальниктің лубликаторы  
3-электрлі қозғалтқыш 
4-жоғарғы сальник 
5-вал 
6-статор  
7-ротор  
8-төменгі сальник  
9-тісті муфта  
10-шарикті подшипник 
11-лубрикатор  
12-сальникті тығыздатқыш 

 
 
 
 

Сурет 32- Электробұрғы 
 

Ротордың валы мен корпустың ортасына сальниктер мен 
тығыздатқыштар қойылған. Электроқозғалтқышына келетін кабель бұрғылау 
тізбегіне ортасы тесік жалғағышпен жалғанған. Роторлық вал төменгі 
тұсында қашаумен шпиндель арқылы жалғанған. Шпиндель – көптеген 
тіреуіш подшипниктер арқылы валдың центірін сақтайды және двигательдегі  
остік қысымды өз бойына қабылдап, жойып  отырады. Ток жүретін кабель – 
электробұрғының ең осал жері, оны қорғау мақсатында бұрғылау тізбегін іші 
тегіс бұрғылау тізбегімен ауыстырады (114; 140мм). Дегенмен, құбырдың 
жалғанған жерлерінен ішіне сұйық өтіп кету қаупі жоғары. Сондықтан, басқа 
да бірқатар себептермен кабельдің зақымдану жағдайы өте жоғары. Сонымен 
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қатар электробұрғымен жұмыс істегенде қосымша электрожабдықтар қажет 
етіледі; жоғары кернеу бөлгіш, трансформатор, басқару станциясы, 
бұрғылаушының басқару пультінің жәніне қосымша аспаптар қойылады т.с.с. 

Жалпы жерасты двигателдерімен бұрғылаудың артықшылықтары көп 
бола тұра ( бұрғылау тізбегінің жұмыс жағдайы жеңілдейді, құбырлардың 
тозуы күрт төмендейді, олардың бос айналуына кететін шығындар азаяды, 
тағы с.с.)  электробұрғының  гидравликалық жерасты қозғалтқыштармен 
салыстырғанда артықшылығы мол: 

- электробұрғының жұмыс тәртібі жуу сұйығының көлеміне мүлдем 
байланыссыз; 

- ұңғыны жуу жалғанған күннің өзінде, жуу сұйығының қасиеттерінің 
әсері жоқ; 

- электробұрғыға келетін ток арқылы жыныс бұзғыш аспаптардың 
жұмыс тәртібін, бағытын бақылап отыруға мүмкіндік беру; 

- электрқозғалтқыштар датчиктер арқылы бұрғылау процесін 
автоматтандыруға, сол арқылы қозғалтқыштың қуатын реттеуге мүмкіндік 
бар; 

- электрқозғалтқыштың деталдеріне жуу сұйығы араласпағандықтан 
олар іс жүзінде тозудан сақталынады, яғни оған жуу сұйығының абразивті, 
зиянды әрекеттері әсер етпейді; 

Дегенмен, электробұрғының кемістіктері де жоқ емес: 
- қозғалтқыштың бағасының қымбаттығы; 
- ұңғыдағы апаттар кезінде двигательден айырылып қалу; 
- сальниктер мен тығыздатқыштардың, ток келтіретін кабельдердің 

кемістігінен двигательдің жұмыс аралық жөндеу мезгілінің аздығы; 
Негізінен кенорындарын барлау, іздеу мақсатында бұрғылаған кезде 

қолданылады. Бұл әдіс кезінде ұңғының ортасында шет-шеті кесілген, ал 
ортасы бұзылмаған тау жынысы – керн алынады. Керн алудың мақсаты 
жыныстың құрамын және құрылысын зерттеу. Керн алу үшін арнаулы 
жынысбұзғыш аспап, бұрғылау «снаряды» немесе керн қабылдағыш снаряд 
құрастырылады.  
 
1.4.2. Бақылау-өлшеу аспаптары 
 

Бұрғылау жұмыстарында бақылау-өлшеу аспаптары бұрғылау 
ерітінділерінің параметрлерін анықтау кезінде қолданылады. Ол бақылау-
өлшеу аспаптары негізгі параметрлерді анықтау кезінде көмегін тигізеді. 
Солардың бірі: РН-метр (33-сурет) көмегімен  сутектік көрсеткіш мәнін 
айтарлықтай дәлділікпен анықтауға болады. Сутектік көрсеткіш (рН). Екі рет 
тазартылған су электрлі бейтарап болып саналады. Ондағы сутегінің (Н +) оң 
иондары мен гидроксил тобының (ОН -) теріс иондары тең. Әр қайсысы 10-7 
тең. Қышқылдық ортада Н концентрациясы 10-7 көп, сілтілік ортада 10-7 аз. 
Химияда сутегі иондары концентрациясының орнына сутектік көрсеткіш 
(рН) қолдану қабылданған. Сутектік көрсеткішті  сутегі иондары 
концентрациясының  теріс таңбамен алынған логарифимі деп түсінуге 
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болады. Сонымен қышқылдық орталар үшін рН < 7, бейтарап орталар үшін 
рН = 7, сілтілік орталар үшін рН > 7. Жуу сұйықтарындағы рН мәні өте зор, 
рН< 7 де болат құбырларда, ал рН>10 да алюминий құбырларда коррозия 
күшейеді. Химиялық реагенттермен өңделген кейбір жуу сұйықтары рН-тың 
белгілі бір мәнінде ғана тұрақты, одан жоғарылағанда реагент мөлшері күрт 
өседі. Кейбір жоғары молекулалы реагенттердің температураға тұрақтылығы 
оптимальді рН мәнінде көтеріледі.  

 
 

Сурет 33- Ерітінді сутектік көрсеткішін өлшеу схемасы 
 

Кейбір жағдайларда рН өзгеруі шиеленіс жағдайларының болуымен 
байланысты.  рН -ың өзгеруі бойынша хемогенді тау жыныстарын 
бұрғылағанды білуге болады. Сутектік көрсеткішті коллориметрлік 
(индикаторлық қағаз) электрлік тәсілдер (рН -метр) бойынша анықтауға 
болады. Ол ұшы арнайы шыныдан дайындалған қуыс шарикті (1) түтік 
электрод (2) түрінде жасалған. Электродты ерітіндіге батырған кезде шарик 
беті мен ерітінді арасында ион алмасу жүреді. Нәтижесінде шыны бетіндегі 
литий ионы сутек ионымен алмасып, шыны электрод сутектік электрод 
қасиетіне ие болады. Шыны беті мен ерітінді арасында потенциалдар 
айырмасы пайда болады. Өлшеу кезінде электр желісін құру үшін, ішкі 
контакталық электрод (3) және сыртқы контакталық электрод (4 ) 
қолданылады. РН мәнін өлшеу кезінде жоғары температура әсерінен қорғау 
үшін, сыртқы электрод (4) тексерілетін ерітіндіден тысқары 
орналастырылады және оны хлорлы калий ерітіндісімен толтырылған шеті 
кеуек қалқанмен (6) аяқталған электр түтік (5) арқылы жалғастырады. [1] 
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1.4.3. Бұрғылау мұнарасын құрастыру және бөлшектеу 
 

Бұрғылау мұнарасы түсіру-көтеру операцияларының негізгі 
элементтерін орналастыруға, тәл жүйесінен жүктемені қабылдауға және 
оның негізіне беруге, ілмекке орнатылған және тәл жүйесінің ілгегіне ілінген 
жүктемені орналастыруға және қабылдауға арналған. Мұнара биіктігі 
бұрғылау құбырларының еркін қозғалып тұруы үшін қызмет етеді. Олар әр 
түрлі конструкциялы болады. Мачталық (діңгекті) және баншялық 
(күмбезді). 

  

а – УМ 31/160 ОГР БУ 2500/160 ДП БМ мұнараның ішкі көрінісі  
б – мұнара конструкциясы 
1 – төменгі секциясының модульі  
2 – тұрақ алаңы  
3 – ортаңғы секция модульі  
4 – жоғарғы тұрақ алаңы (балкон)  
5 – жоғарғы секция алаңы  
6 – созылу тартылысы 

 
Сурет 34- БУ 2500/160 ДП БМ бұрғылау қондырғысының мачталық 

мұнарасы 
 
Мачталық мұнаралар алдыңғы беті ашық бірмачталы және екімачталы 

А тәрізді болып бөлінеді. Бұрғылаудың шартты бойынша тереңдігі 5000 м 
астам болған кезде осы мұнаралардың діңгектерінде А тәрізді төменгі 
секциялар қолданылады. Бұл мұнаралар мачталарға қарағанда тұрақтылыққа 
ие, сондықтан, әдетте, шартты бұрғылау тереңдігі 5000 м және одан да көп 
бұрғылау қондырғыларында қолданылады. Сонымен қатар, бұл мұнаралары 
теңіз бұрғылау кешендерінде қолданыладыАлдыңғы беті ашық діңгек 
мұнаралары шартты бұрғылау тереңдігі 2500 м-ге дейінгі жылжымалы 
бұрғылау қондырғыларында қолданылады, бұл мұнаралар олардың төмен 
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тұрақтылығына және ротор алаңына қарай еңкейуді қамтамасыз ету 
қажеттілігіне байланысты, міндетті түрде созылу арқылы тігінен 
орнатылады. Тасымалдауды және орнатуды жеңілдету үшін олар көбінесе 
телескопиялық түрде жасалады. Діңгектерде екі үш бөлім бар. Олар 
бұрғылау алаңымен және жоғарғы жұмысшының балконымен 
жабдықталады. Бұрғылау алаңы мачтамен байланысты және параллелограмм 
түріндегі құрылғының көмегімен немесе беткейлерде жұмыс жағдайына 
орнатылады. Мачтаны көтеру гидроцилиндрлермен немесе бұрғылау 
шығырымен жүргізіледі. Мұнараның жоғарғы бөлігінде Таль жүйесінің 
кронблогы орнатылады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а-3200/200 ЭК БМ бұрғылау қондырғысының–УМ 45/225Р мұнарасы 
б – мұнара конструкция 
1–8 – мұнара секцияларының модулі 
9 – жоғарғы тұрақ алаңы (балкон) 
10 – тіреуішке қызмет көрсетуге арналған алаң 

 
Сурет 35- Екі тіректі бұрғылау мұнарасы 

 
Екімачты А тәрізді мұнаралар шартты бұрғылау тереңдігі 8000 метрге 

дейінгі бұрғылау қондырғыларында қолданылады және мұнараның "аяғы" 
деп аталатын екі діңгектен тұрады, олар блок астындағы раманың жоғарғы 
бөлігінде, екі көлденең белдеуде және екі диагональды тартқышта өзара 
байланысты. Төмен қарай кеңейетін бөлігінде олар негізмен байланысты. 
Шартты Тереңдігі 5000 метрге дейінгі бұрғылау қондырғыларында "аяқтар" 
жазықтығына перпендикуляр жазықтықта а тәрізді мұнараның тұрақтылығы 
порталды а тәрізді тіректердің көмегімен қамтамасыз етіледі мұнараны 
көтерер алдында немесе тіреуіштің көмегімен монтаждау кезінде негізге 
орнатылады. Бұрғылаудың шартты Тереңдігі 5000 метр және одан да көп 
бұрғылау қондырғыларында мұнараның төменгі бөлігіндегі "аяқтарының" 
бейнелі тармақталуы – төрт тірек діңгек мұнаралары. 
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Бұрғы мұнараларымен жұмыс істеу кезінде ең қауіпті жағдайлар, 
мұнараның жартылай немесе толық құлауы. Негізгі себептері, ұзақ уақыт 
пайдалану барысында жеткілікті қадағаланбау салдары. Осыған байланысты, 
қауіпсіздік ережесі бойынша мұнараны мезгілімен тексеріп отыру қажет.  

Бұдан басқа да, бұрғылау жұмыстарын бастарда, шегендеу құбырларын 
түсірер алдында, апат және қатты желден кейін бұрғы мұнарасын мұқият 
тексеруден өткізу қажет. 

Бұрғылау қондырғылары кәсіпшілік маңайында әдетте негізге 
орнатылған жабдықтармен тасымалданады. Егер жол жағдайы қолайлы 
болса, ұзақ емес қашықтыққа үлкен блоктармен тасымалданады, кейде тіпті 
көтерілген діңгекпен бірге.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – 6500/400 ЭР (ДЭР) бұрғылау қондырғысының УМ4 45/500 АР типті 
мұнарасы 
б – мұнара конструкциясы 
1–10 – мұнара секциялары 
11 – құбырларды қолмен орналастыру платформасы 
12 – тіреуіш 

Сурет 36 - Төрт тіректі  А тәрізді мұнара 
 
Жылжытулар ауыр трактор арбалары немесе тракторлармен 

орындалады. Әдеттегі жол жағдайында ғимараттар, негіздер және жабдықтар 
жеке ауыр жүк тасушы көлікпен немесе жеке блоктармен ауыр арбашалармен 
тасымалданады және бұрғылау қондырғыларының алаңы орнатулары, 
арнайы дайындалған болашақ ұңғыманың сағасына орнатылады. [1] 

Мұнараны құрып орнату және жинау әдістері олардың 
конструкцияларына байланысты. Секциялы діңгекті мұнараны тұтас 
пісірілген бөліктерге бөліп жинақтайды. Оларды горизонтальды жағдайда 
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жинайды. Бірдей жағдайда діңгекті мұнараны құруға, күмбезді мұнараға 
қарағанда аз уақыт жұмсалады. 

 
 

 
Сурет 37-Мұнараларды монтаждау схемасы 

 
Мұнараны мына формуламен есептеп, таңдайды: 
 

      Н = kLсв                       (1) 
 

Бұл жерде: k – снарядты крон-блокке артық тартуды есепке алатын  
коэффицент;  

k = 1,25 – 1,45. 
Lсв – свечаның ұзындығы (свеча дегеніміз - өзара жалғанған бұрғылау   

құбырлары),м. Свечаның ұзындығы жоғарғы алаңнан 1–1,2 м кем болғаны 
дұрыс. Мұнараның дұрыс орналасуының маңызы өте жоғары, себебі  
ұңғының түзу қазылуы осыған байланысты, сондықтан оның түзулігін жиі-
жиі тексеріп отырады. Мысалы; күштілігі 8 баллдық желден кейін, кигізбе 
құбырларды түсірер алдында тағы с.с. Мұнара мен діңгекті құрастырудың 
әдістері көп. 

Бұрынғы қондырғыларда оларды жер бетінде құрастырып алып, 
трактордің көмегімен тұрғызатын. Жұмыс орнын ауыстырғанда оларды 
сүйреп апаратын, сол үшін олардың табанына шана орнататын. Бұл әдістің өз 
артықшылығы да кемістігі де баршылық. Осы заманғы мұнаралар блок 
түрінде жерде жиналады да, крандардың көмегімен құрастырылып, өз 
механизмдерінің   көмегімен көтеріліп, орнатылады. Ал жұмыс орнын  
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ауыстырғанда, керісінше, бөлшектеніп, тасылып, қайта жиналады. Әлбетте, 
бұл әдістің артықшылығы мол. [2] 

Тізбек ұзындығы L, свечалар ұзындығы lc белгілі болғанда, бұрғылау 
құбырының бір свечасы мен АБҚ, қашау мен АБҚ, бұрғылау құбырларының 
бір свечасын ауыстыруға жұмсалатын қосымша уақытты Tp және ілмекті 
көтерудің орташа механикалық  жылдамдығын vk.op анықтау.  

                               Тр = S(tT + tАБҚ) + Тд            (2) 
 

мұндағы tT = 60- бұрғылау құбырларының машина-механикалық 
операцияларына жұмсалатын қосымша уақыт, с;  

𝑡𝑡АБҚ = 90- АБҚ-ның машина-механикалық операцияларына жұмсалатын 
қосымша уақыт, с;  

𝑇𝑇д = 800 − қашауды ауыстыруға жұмсалатын уақыт, с.  
vk. op = L/t 

t = lc/vk 
        мұндағы t− бұрғылау құбырларының, АБҚ-ның машина-механикалық 
операцияларына жұмсалатын қосымша уақыт, с;   
                         vk − бір свечаны көтеруге жұмсалатын машина-механикалық 
уақыт, с.  

vk ≈ S + 1/2S 
S – свечалар саны,  

                  S = L/lc                                  (3) 
 
 

1.4.4. Ротор столын орнату 
 

Ротор-роторлық бұрғылауда бұрғылаушы құралды айналдыру үшін 
қызмет етеді және көтеру-түсіру жұмыстары кезінде бағаналық құбырларды 
ұстап тұру қызметін атқарады. 

Бұрғылау қондырғыларының типіне байланысты ротордың айналуы 
бұрғылау шығырынан немесе жеке ротор үшін арналған дербес жетектен 
(ПИР) жүзеге асырылады. 

Роторды шыңыраудың ортасына екі ротор асты балкаларына орнатады, 
олар металдық негіздерге немесе арнайы іргетастарға қондырылады. 
Бұрғылау қондырғыларының заманға сай конструкцияларында арнайы ротор 
асты балкілерде қарастырылған, олар роторды орнату орнын анықтап береді. 
Роторды сонымен қатар қимасы 36х36см болып келетін ағаш брусьяларда 
қондыруға болады, мұнда ротордың асты пазінің ені 15 см және тереңдігі 8-
10см болуы қажет. Ротор горизонтальді жазықтықта деңгейі бойынша 
тексеріледі. 

Роторды және шығырларды арнайы салынған іргетастарға орнатқан кез 
ротор станинасы және шығыр рамасы арасына сақтандырушылар орнатады, 
олар роторды шығыр тарпына қарай жылжуынан, тізбектің керілуінен сақтап 
тұрады. 
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 Роторлардың негізгі параметрлері: ротордың айналмайтын столына ең 
үлкен статикалық жүктеме; ротор столының негізгі тірегінің динамикалық 
жүк көтерімділігі; ротор столының ең үлкен мүмкін айналу жиілігі; ротор 
столында ең үлкен мүмкін айналу моменті; ротордағы өту саңылауының 
диаметрі; ротор центрінен жетекші жұлдызша тістерінің бірінші қатарының 
жазықтығына дейінгі қашықтық. 

Ротор – айналымды көлденеңнен тік жазықтыққа өзгерте отырып 
бұрышпен беруге және айналу жиілігін төмендетуге арналған конустық тісті 
берілісі бар бұрыштық редуктор болып табылады. Ротор столы саңылауының 
диаметрі ол арқылы өтетін қашау немесе шегендеу құбырларының 
диаметріне тәуелді болады. 

Бұрғылау барысында айналым және айналдыру моменті жетекші 
құбырға ротор столына бекітілген төлкенің конустық ойығына орнатылған 
төсемдермен қысқыштар арқылы беріледі. 

Ротор столы төлкемен бірге екі тірекке орнатылады – негізгі және 
қосымша. Стол диаметрі ротордың типтік өлшеміне және оған орнатылатын 
сыналы қармағыштармен басқа элементтерге тәуелді. Ротор диаметрі 500 – 
2000 мм аралығында болуы мүмкін. Жұмыстың қауіпсіздігі мен 
қолайлылығы үшін ротор столының бір бөлігін қозғалмайтын қақпақпен 
жауып қояды. 

Негізгі тірек динамикалық циклдық әсер ететін жүктемелерді 
қабылдайды. Радиалдық – берілетін айналу моментінен болады, осьтік – 
тізбекті беру кезінде жетекші құбырдың ротор төсеміне үйкелуінен және 
ротор столының салмағынан болады, статикалық осьтік жүктеме - тізбекті 
ротор столына орнатуда тізбек салмағынан болады.  

Қосымша тірек бұрғылау кезінде немесе бұрғылау тізбегін көтеруде 
тісті берілістен және осьтік соққылардан болатын радиал жүктемелерді 
қабылдауға арналған. 

Жетекші көлденең білік конустық тісті дөңгелекпен бірге тербелу 
подшипниктерінде айналады, олар  біліктің осьтік ығысуына жол бермейді 
және жүктемелерді қабылдайды. Күштік жетектен айналым ротордың 
жетекші білігіне кардандық білікпен немесе шынжырлы беріліспен беріледі. 
[3] 
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1 – ротор столы  
2, 7 – қосымша және негізгі тіректер  
3 – конустық тісті беріліс 
4 – жылдам жүрсті білік  
5 – жұлдызша  
6 – тұрық 
8 – цилиндрлік тісті беріліс  
9 – тік білік 
 

Сурет 38-Ротор схемалары 
 

Ротор столының жетегі конустық тісті беріліспен дайындалады. Ротор 
столының іші қуыс білік-төлкесі екі тірекке орнатылады. Осьтік статикалық 
және жұмысшы жүктемелерді қабылдайтын негізгі тіректе радиалды-тіректік 
шариктік подшипниктер қолданылаты. Қосымша тіректе тіректік-радиалды 
тербелу подшипниктері немесе тіректік шеті бар сырғанау подшипниктері 
қолданылады. 17, а суретте келтірілген ротордың конструктивтік схемасында 
стол жетегінің конустық жетекші дөңгелегі екі шариктік тіректік-радиалды 
подшипниктер арасына орнатылған, бұл конструкцияның базасын және 
тұрақтылығын арттырады. Негізгі тірек төменде және қосымша тірек – 
үстінде орнатылған. Ротордың жетекші білігі екі сфералық роликті 
подшипниктерде орнатылған. Осьтік жүктемелерді жұлдызша қасында 
орнатылған тіректер қабылдайды. 

17, б суретте конустық тісті дөңгелегі консольды орналасқан және 
тіректік-радиалды шарикті подшипниктері бар негізгі тірегі үстінде 
орналасқан ротор схемасы келтірілген. Мұндай конструкциялы роторлар 
терең ұңғымаларды бұрғылауға арналған қондырғыларда қолданылады. 
Жетекші білік тербелу подшипниктеріне орнатылады. Конустық тісті 
дөңгелек қасына орнатылатын тірек подшипниктері радиал және осьтік 
жүктемелерді қабылдайды, ал жұлдызша қасындағы подшипник – тек радиал 
жүктемелерді қабылдайды. 

Ротор столының жұмысшы бағыты барлық уақытта үстінен қарағанда 
сағат тілімен бағыттас болуы керек, сонымен бірге жөндеу жұмыстарын 
орындау барысында кері айналу мүмкіншілігі де болуы керек. 

Роторлар өту саңылауының диаметрі және ротор столына түсірілетін 
статикалық жүктеме бойынша топтастырылады. ГОСТ 16293-82 бойынша 
роторлардың 6 класы бар: өту саңылауының диаметрі бойынша 460, 520, 560, 
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700, 950 және 1260 мм; мүмкін статикалық жүктемесі бойынша 2; 3,2; 4; 5; 
6,3 және 8 МН. 
 
1.4.5. Кронблоктары бар таль блогын монтаждау 
 

Кронблоктарды бұрғылау мұнараларының басында орналастырады. 
Олар тальдік механизмнің жылжымайтын бөлігі болып табылады. 
Кронблоктардың құрылымы пайдаланатын мұнараларды түріне байланысты 
және олардың шкив санына, жүк көтергіштігіне және конструкциялық 
сұлбасына байланысты айырады. 

Кронблок шкивтары жылжымайтын бір өсьті емес орналасқан 
өстерінде айналады. Бір өсьті емес сұлбада шкив өсі, тальдік арқаннан 
жүрісті шегінде пайдаланылады, қалған шкивтердің осьтері перпендикуляр 
орналасады. 

Кронблоктардың шкивтері мен подшипниктері біртекті тозбайды. 
Тәжірибе көрсеткендей жоғары тозуға тальдік канаттың жүрісті иілген шкив 
ойықшалары мен подшипниктер жатады. Шкивтердің секциялы орналасуы әр 
секцияның 1800 бұрылуымен немесе қайта орналастыру мен біртекті тозуын 
қамтамасыз етеді. Осыған байланысты кронблоктың қызмет ету мерзімде 
көбейеді. Шкив секциялары қаптамамен жабылады. [2] 

 
Cурет 39 – Кронблок сызбасы 

 
Тәлдік блокта шкив саны, кронблокқа қарағанда біреуі кем. Кронблок 

пен салыстырғанда тальдік блок канаттың жылжымайтын және жүрісті 
шектерінің тартылуымен пайда болатын жүктемеге түспейді. Сондықтан 
оның жүк көтергіштігі кронблокқа қарағанда кемірек. Тальдік блоктың 
салмағы оның түсуіне қажетті жылдамдықты қамтамасыз ету үшін жеткілікті 
болуы керек, соған байланысты тальдік блоктың салмағы кронблокқа 
қарағанда салмақтырақ. Бірақта, кронблоктардың шкив саны мен жүк 
көтергіштігі жоғарырақ. Тальдік блоктарды бір және екі секциялы етіп 
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дайындайды, екі секциялы тальдік блоктар қажетті жағдайда шамдарды 
қолмен орнату үшін пайдаланады. 

Бірсекциялы тальдік блоктар – болат беттерімен дайындалып пісірілген 
жапсырмалары бар екі беттен тұрады. Траверса мен болтты тартпамен 
қосылған беттер тальдік блоктың рамасын құрайды. Траверсамен тартпа 
арасында беттерде шкив осьтеріне арналған ойықша бар. Ось беттері гайка 
арқылы бекітіледі. Шкивтер тальдік блоктың осіне сырғанау подшипниктері 
арқылы орнатылады. Канаттың шкив ойығынан шығып кетпеуі үшін 
тартпаларын төменгі қаптамамен бекітілген. Сыртқы жағымен шкивтер 
қаптамалар арқылы жабылады, бұлар канаттың шығуына арналған. Тальдік 
блоктың қаптамалары беттін блоктан жасалады. 
 
1.4.6. Бұрғылау жабдықтарын, құралдары мен материалдарын 

орналастыру схемасы 
 

Мұнай мен газ ұңғымаларын әр түрлі геологиялық және климаттық 
жағдайларда бірнеше жүзден бірнеше мың метрге дейінгі тереңдікте 
бұрғыланады. Бұрғылау қондырғысының бірнеше типтері бар. 

Бұрғылау қондырғысының негізгі параметрлері бұрғылау тереңдігі, ол 
ұңғыманың құрылымын, бұрғылау және энергетикалық жабдықтарды 
анықтайды. 

Барлық бұрғылау қондырғылары бір типті, бірақ өздерінің 
сипаттамалары бойынша әртүрлі бұрғылау және энергетикалық  құрал-
жабдықтар болып табылады. 

Бұрғылау қондырғысы мынадай: ротор, белдік жүйесі бар шығыр, 
сорғыштар және мұнара сияқты негізгі түіндерден тұрады. Шығырды және 
сорғыштарды іске қосатын іштен жанатын қозғалтқыштар пайдаланылады. 

Бұрғылау бағананы – түсіру және көтеру шеген бағананы түсіру, 
қашауды қосу үшін және бұрғылау мен шеген бағаналарды бұрау және 
бұрандаларын босату үшін шығыр, кронблок, белдік блок, ілгек және белдік 
арқаннан тұратын полиспастық жүйе қызмет етеді. Көтеру механизмін 
орналастыруды және бұрғылау бағанасының шамдарын қондыруды. А – 
тәрізді құрылымы бар мұнарада жүргізіледі. Бұрғылау бағанасын айналдыру 
(роторлық бұрғылау) бұрғылау бағанасын  периодты түрде бұрын тұру, 
түсіру-көтеру жұмыстары кезіңде бұрғылау бағанасын іліп қою және 
ұңғымаға оны түсіргенде шеген бағананы іліп қою қызметтерін ротор 
атқарады. Ұңғыманы жуу екі бұрғылау сорғыштарымен жүзеге асады. 
Шығыр, ротор және сорғыштардың жетектерін қосу екі жұпталған дизельмен 
жүзеге асады. 

Бұрғылау мұнарасы – бұрғылау тізбектерін және шегендеу құбырын 
ұңғыға көтеріп-түсіру, бұрғылау кезіңде бұрғылау тізбегін ұстап түру үшін, 
сонымен қатар бұрғылау тізбегіне тәл жүйесі, бұрғылау құбырларын және 
бұрғылау процесіне қажетті жабдықтарды орнату үшін қолданылады. 

Бұрғы шығырыны – бұрғылау құбырлары тізбегін көтеріп-түсіру, ұстап 
тұру, бұрғылау кезіңде жайлап жіберіп отыру және шегендеу құбырларын 
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түсіру үшін қолданылады. Кейбір жағдайларда шығырды қозғалтқыштар 
қуатын роторға жеткізу, құбырды бекіту, ашу, ауыр жүктерді сүйреп тарту 
және де басқа қосалқы жұмыстарда қолданылады. 

Тәл жүйесі кронблоктан, тәл блоктан, ілмектен, тәл арқанынан және 
бағыттаушы роликтен тұрады. 

Ротор – бұрғылау тізбегіне бұрғылау кезінде айналым беру, ал көтеріп-
түсіру кезінде оны ұстап тұру үшін қолданылады. 

Ұршық – тәл жүйесінің бұрғылау тізбегі мен жалғау үшін 
қолданылады. Ол біріншіден бұрғылау тізбегін айналдырады, екіншіден жуу 
сұйығын өткізуді қамтамасыз етеді. Қашау жұмыс жасауы үшін бұрғылау 
құбырларына жалғанады. Бұрғылау құбырлары қашауға салмақ беріп тұрады. 
Ал бұрғылау құбырларын бастап тұратын жетекші құбыр. Жетекші құбыр 
роторға ұстатылады. Осы құбырлар ішімен жуу сұйығын жіберіп тұратын ол 
-ұршық. Ұршық мұнараның ортасында ілулі тұрады. Ұршыққа жуу сұйығын 
бұрғылау сорабы береді. Мұнарадағы тәл жүйесін іске қосатын шығыр 
барабаны. Ротор, сорап, шығыр барабанын іске қосып тұратын бұрғылау 
жетектері.  

Бұл жабдықтардың барлығының бір біріне байланысып жұмыс 
жасауының схемасы 40-суретте көрсетілген. 

 
1-2-құбыр жалғағыштар,  
3-жалғағыш,  
4-ілмек,  
5-тәл арқандары,  
6,7,9-шығыр мен ротор трансмиссиясы,  
8-жоғарғы қысым желісі,  
10-ротор қысқышы 

 
Сурет 40- Бұрғылау жабдықтарының байланысу схемасы. 
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Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 

1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды ұйымдастыру жұмыстарын 
бақылауға кімдер жауапты? 

2. Экология және қоршаған ортаны қорғау шараларын ата? 
3. Өндірістік санитария дегеніміз не? 
4. Еңбек гигиенасының нормалары мен талаптарын ата? 
5. Жеке және ұжымдық қорғаныш құралдары қандай? 
6. Арнайы киім және жеке қорғаныш құралдарын беру нормалары 

қандай? 
7. Өрт сөндіруді ұйымдастыру қағидалары мен өрт сөндіргіш 

құралдарды қандай? 
8. Алғашқы көмек көрсету түрлері қандай? 
9. Электр жарақатын алған адамға көрсетілетін алғашқы медициналық 

көмек қалай жасалады? 
10. Алаңды бұрғылау жұмыстарына дайындық пен топырақ пен өсімдік 

қабатын қаттау ережелерін ата? 
11. Бұрғылау жабдығын тасымалдау мен монтаждау және жүк тиеу-

түсіру жұмыстары кезінде матауыш жұмыстарын жүргізу, қауіпті 
учаскелерді қоршау, ескерту белгілері, жүк тиеу-түсіру жұмыстары кезінде 
қауіпсіздік техникасын жұмыстары қалай жүргізіледі? 

12. Мұнараның орталығын белгілеу мен ұңғыманың сағасын 
опырылудан және бұрғылау ерітіндісімен шайылудан қорғанысты бекіту 
үшін шахта бағытын қалай орнатады? 

13. Түсіру-көтеру операциялары және бұрғылау тізбегін бекіту үшін 
машина кілттерінің монтаждалуы мен ұңғыманың сағасындағы 
привенторлық (атқылауға қарсы) жабдықтың құрастырылуы және 
бөлшектенуі қалай жүргізіледі? 

14. Бұрғылауға арналған шағын механикаландыру құралдары мен 
бақылау-өлшеу аспаптарының жұмысы қандай? 

15. Бұрғылау мұнарасын құрастыру және бөлшектеу, ротор столын 
орнату әдістері қалай жүргізіледі? 

16. Кронблоктары бар таль блогын монтаждау мен бұрғылау 
жабдықтарын, құралдары мен материалдарын орналастыру схемасын сызып 
көрстеу? 
 
Қорытынды: 

Бұл модуль білім алушыларды болашақ мамандықтарының арнайы 
технологиялық мәселелерімен таныстыруға қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. Бұл кәсіптік модульдерді зерделеу үшін негіз 
қалыптастыруға, білім алушыларды мұнай және газ туралы негізгі 
ұғымдармен, оның физикалық-химиялық қасиеттерімен, мұнай және газ кен 
орындарының геологиясы бойынша негізгі мәліметтермен таныстыруға, 
білім алушыларға болашақ мамандықтың негізгі арнайы терминдерін 
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түсіндіруге, білім алушыларды бағыты бойынша кәсіби даярлықтың кәсіптік 
модульдерін терең зерделеуге дайындайды.  

 Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар  қолданылатын 
жабдықтың, механизмдердің, құралдардың мақсатын, құрылуын және 
техникалық сипаттамаларын, оларды пайдалану қағидаларын, бұрғылау 
жабдығының жұмысын бақылау қағидаларын меңгереді. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар ұңғыма құрылысына 
дайындық жұмыстарын меңгереді. Бұрғылау қондырғысын және бұрғылау 
жабдығын монтаждау, бұрғылау қондырғысын іске қосуға және түсіру-
көтеру операциялары кезінде жоғарғы жұмыстарға дайындау, ұңғымаларда 
технологиялық  бұрғылау процесін жүргізу, апаттарды жою, ұңғымаларды 
пайдалану және сынау, бұрғылау жабдығын техникалық пайдалану және 
жөндеу, бұрғылау жұмысының сапасын тексеріп, ұңғымаларда қорытынды 
жұмыстарын орындап, бұрғылау қондырғысын құрастыру мен бөлшектеуді 
үйренеді. 
 
Әдебиеттер тізімі: 
 

1.  Қарманов Т.Д. Бұрғылау жабдықтары. Оқу құралы. Алматы: 
ҚазҰТУ, 2015 

2. Алдансүгіров Ө. Бұрғылау машиналары мен механизмдері. Оқу 
құралы.-Астана,2010 

3. Қараулов Ж. Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау технологиясы. 
Оқулық. Алматы,2007 

4. Мусанов Ә. «Ұңғыларды бұрғылау». Оқулық. Алматы,2013 
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Модуль атауы:  «Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу» 
Оқыту мақсаты: 
1. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде түсіріп-көтеру операцияларын жүргізу 
қағидаларын меңгереді 
2. Бұрғылау қондырғысын құралдармен жабдықтау жұмыстарын меңгереді 
3. Түсіріп-көтеру операциялары кезінде жоғарғы жұмыстарды орындайды. 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берілген модульмен жұмысты бастар алдында білім алушыларға 
«082401 3 – Техник-технолог» біліктілігі курсы бойынша барлық модуль 
көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі-төменнен жоғарыға қарай ұсынылғын. 
Кәсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы бойынша көрсетіледі. Берілген 
тарауды Модуль 2 мазмұны қамтылған. 
 
Алдын-ала қойылатын талаптар: 
Бұл модульді оқу алдында «082401 3 – Техник-технолог» біліктілігіне 
қарасты КМ 01 «Ұңғымаларды бұрғылауға дайындау» кәсіптік модульдегі 
тақырыптарды меңгеру қажет. 
 
Қажетті оқу материалдары: 
Оқу құралдары 
Электрондық оқулықтар 
Оқу макеттері 
Бейнесабақтар 

Бұрғы
лау 

технол
огиясы 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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Презентациялар 
Кіріспе 
  КМ 02 «Түсіріп-көтеру опреацияларын жүргізу» модульіне сәйкес 
түсіру-көтеру операцияларын жүргізуге қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. 
   Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар шегендеу құбырларын 
түсіру және цементтеу үшін  ұңғымаларды  дайындауды, қолданылатын 
материалдардың жұмсалуын есептеуді және олардың нормаларын, әртүрлі 
конструкциялы пакер құрылғыларының арналуын, ұңғыманың сағасын 
байлау схемаларын және қымтағыш құрылғылардың конструкциясын, 
қабаттарды сынау құрылғыларын төмен түсіруді және геологиялық-
геофизикалық зерттеулер жүргізуді, қолданылатын қашаулардың типтері мен 
мөлшерін, бұрғылау және күш жабдығының техникалық сипаттамаларын, 
электр бұрғылардың, құбыр бұрғыларының құрылуын,  электр бұрғылардың, 
құбыр бұрғыларының және тоқ бұрудың ықтимал ақауларын жою әдістерін;  
ұңғымаларды көлбеу бағытта және көлденең бұрғылау кезінде  
ауытқытқыштармен қолданылатын құралдың және құрал-жабдықтардың 
құрылуы мен мақсатын, құбырларды, электр бұрғыларын және құбыр 
бұрғыларын төмен түсіру және бағдарлау әдістерін  меңгереді. 
  Модульді зерделеу кезінде білім алушылар бұрғылау сорғыларының 
жұмысын бақылауды, бұрғылау жұмысында ақауларды айқындау мен 
жоюды, түсіру-көтеру операцияларын жүргізуді үйренеді. 
 
Модульдің мазмұны: 
 

ТАРАУ 2. ТҮСІРУ-КӨТЕРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮРГІЗУ 
 
2.1.Ұңғымаларды бұрғылау кезінде көтеріп-түсіру операцияларын 
жүргізу  
 
2.1.1.  Түсіру-көтеру операциялары үшін қолданылатын жабдықтар 
 

Көтеріп-түсіру жұмыстарын автоматтандыру және механикаландыру 
саласында едәуір жұмыстар жүргізіліп, жаңа техникалық құралдар 
шығарылуда. Бұл бағытта жүргізіліп жатқан барлық жұмыстар көтеріп-түсіру 
операциясын жеңілдетуге, оған жұмсалатын қаржыны азайтуға бағытталған. 
Осындай механизмдердің бірі автоматтандырылған (АСП) көтеріп-түсіру 
құрылғысы. Бұл автоматтандырылған механизмдер жинағы төмендегідей 
жұмыстар атқарады:  

а) бұрғылау құбырлары свечаларын ашу, бекіту, оларды орналастыру, 
тұрған орнынан ұңғы ортасына шығару, көтеріп-түсіру;  

б) бұрғы тізбегін элеватормен ұстау, босату жұмыстары 
автоматтандырылған;  

в) бұрғы құбырлары свечаларын орналастыру және ұңғы ортасына 
шығару жұмыстары механизацияланған;  
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г) бұрғы құбырлары свечаларының бұрандаларын майлау т.б.  
Свечаларды орналастыру арнайы тәл жүйесі мен механизмдер арқылы 

іске асырылады. АСП механизмдер жинағының схемасы (41-сурете) 
көрсетілген. Көтеру жұмыстарының реті төмендегідей. Бұрғылау құбырлары 
тізбегі бір свеча бойына көтеріліп, ротор столына ұстауыш сынамен 
ұстатылады да, автоматтандырылған бұрғышы кілтімен (АКБ) ашылады. [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-автомат-элеватор 
2-тәл блогы 
3-тіктеуіш 
4-ұстау механизмі 
5-свечаларды тасымалдау 
6-свечаны қоятын орын 
7-свечаларды көтеру механизмі 
8-пневматикалық ұстауыш сына 
9-автоматтандырылған бұрғы кілті 

 
Сурет 41- Автоматтандырылған көтеріп-түсіру  механизмдер схемасы 

 
Свечаны ашу кезінде бос тәл блогы төмен түсіріледі, ол төмен жеткен 

кезде свеча ұстау, көтеру, жылжыту механизмдерінің көмегімен ұңғы 
ортасына шығарылады. Келесі свеча көтеріліп, шығарылған свеча 
орналастырылып қойылады. Бұрғылау құбырларын ұңғыға түсіру 
жұмыстарының реті, көтеру ретіне ұқсас. Көтеріп-түсіру жұмыстарының 
кейбір бөліктерін атқаратын механизмдер де, кеңінен қолданылады (көтеріп-
түсіру механизмдері-МСП). Көтеріп-түсіру механизмдер жинағы 
төмендегідей жұмыстарды атқарады:  

1) ағытылған свечаларды орналастыру;  
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2) ағытылған свечалардың жоғарғы ұшын, элеватор мен тәл блогын 
қоса жоғары жұмысшыға қарай тарту;  

3) ағытылған свечаны саусаққа кіргізу және ұңғы ортасына шығару;  
4) бұрғылау және шегендеу құбырларын бұрап қатайту. 
Бұрғы шығырлары екі түрлі тежегіштермен жабдықталады: таспалы, 

гидравликалық немесе электр тежегіштер. Таспалы тежегіштер құбыр 
тізбектерін көтеріп ұстау, түсіру жылдамдығын реттеу, толық тоқтату, 
бұрғылау кезінде қашауды жіберіп отыру қызметтерін атқарады. Бұрғы 
шығырларды екі таспалы қолмен және пневматикалы басқарылатын 
тежегіштер мен жабдықталады. [1] 

 
 

Сурет 42- Бұрғы шығырының таспалы тежегіш схемасы 
 

 
Сурет 43- Гидравликалық тежегіш схемасы 

 
Екі тежегіш таспа (3) шығыр барабанының шкивіне қапсыра 

ұстатылған. Таспаның жүгірмелі шеті (6) екі таспа арасындағы күшті 
реттеуші, теңестіруші бұранда арқылы жалғанады. Келуші шеті (8), таспа 
шетінің сол жағына орналасқан басқару тұтқасы (1) жағындағы иінді білік (2) 
мойнына бекітіледі. Иінді білікке рычаг (5) арқылы пневматикалық цилиндр 
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(4) жалғанады. Шығыр барабанының айналуын тоқтату немесе бәсеңдету 
үшін тұтқа (1) еденге қарай басылады. Бұл кезде таспаның жүгірмелі шеті (6) 
тоқтап қалады. Ал иінді білік мойнына ұстатылған келуші шеті (8) жылжып 
таспа қалыбымен барабанның тежеуіш шкивін қапсыра қысып тоқтатады. 
Цилиндр (4) бұрғышы жұмысын, барабанды тоқтату кезінде жеңілдету үшін 
қолданылады. Сығылған ауа цилиндр қуысына кірген кезде, поршень 
жылжып рычаг (5) арқылы тежегіш иінді білікті айналдырады. Су тұтқаға 
орналастырылған казанцев жүйесі патронының шүмегі арқылы 
пневматикалық цилиндрге жіберіледі. Бұрғылау аспабын төмен тереңдіктерге 
түсіру барысындағы тежеу кезінде, тежеуіш қалыптарының шкивке үйкелу 
салдарынан өте көп жылу бөлінеді де, қалыптар мен шкив қызып, олардың 
тежеу сапасы төмендейді. Сондықтан бұрғы шығыры қосымша 
гидравликалық немесе электр тежеуіштермен қамтамасыз етіледі. 
Гидравликалық тежеуіш бұрғылау және шегендеу тізбектерін түсіру 
жылдамдығын бәсеңдету үшін қолданылады. Шығыр барабанын толық 
тоқтату, таспалы тежеуішпен іске асырылады. 42-суретте гидравликалық 
тежеуіш схемасы көрсетілген. Тежеуіш статоры (1) шығыр рамасына 
қозғалмайтындай етіліп отырғызылған. Статордың ішіне бұрғылау аспабын 
түсіру кезіндегі тежеуіш роторының (3) айналу бағытына қарама-қарсы 
бағытталған қабырғалар (2) орналасқан. Ротор (3) тежеуіш білігіне сыналар 
арқылы отырғызылған. Тежеуіш білігі тұрық ішіне, тербелмелі 
подшипниктерге отырғызылады, аспапты түсіру кезінде шығырының 
көтергіш білігімен жұдырықша немесе пневматикалық шин муфтасы (5) 
арқылы қосылады. Тоңазытқыш (7) тежеуіш ішіндегі сұйық деңгейін реттеу 
және оны суыту қызметін атқарады. Тоңазытқышта жүйе ішіндегі сұйық 
деңгейін реттеу үшін қолданылатын бірнеше шүмек орналасқан. Құбырлар 
тізбегін түсіру кезінде тежеуіш статоры мен роторы, сонымен қатар тежеуіш 
қуысы мен тоңазытқыш арасында сұйықтың көлденең ағысы пайда болады. 
Шығыр барабанындағы қуаттың жартысы ротор қалақшаларында көлденең 
ағын тудыру үшін гидравликалық тежеуішке кетеді. Тежеуіш ішіндегі сұйық 
деңгейі көбейген сайын, тежеу моменті де жоғары болады. Гидравликалық 
тежеуіштерді бір және екі қатарлы етіп дайындайды. Гидравликалық 
тежеуіштердің басты кемшіліктері, ротордың айналуы бәсеңдеген кезде 
тежеу моменті төмендейді және ол бірден реттелінбейді. Сондықтан кейінгі 
кезде электр тежеуіштер қолданылып жүр. 

 
2.1.2.  Түсіру-көтеру механизмдерінің техникалық сипаттамасы 
 

Түсіріп-көтеру механизмдері құрамына кіретіндер: кронблок, тәл 
блогы, ілмек, шығыр барабаны мен тәл арқандары. Бұл жабдықтардың 
техникалық сипаттамасын таңдау кезінде міндетті түрде бұрғылау 
қондырғысының техникалық сипаттамасына сәйкес келуі керек. Бұрғы 
қондырғыларының тәл (полиспат) жүйесі, шығыр барабанының айналмалы 
қозғалысын ілмектің ілгерілемелі (тіке) қозғалысына айналдыру және тәл 
арқаны ілмектеріне түсетін салмақты жеңілдету қызметін атқарады. 
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Кронблок шкиві мен тәл блок шкиві арқылы белгілі ретпен болат арқан 
өткізіліп, бір ұшы қозғалмайтын етіп бекітіледі. Көтеретін жүк салмағы мен 
арқан ішегінің санына қарай тәл жүйесі төмендегідей жабдықталады. 

- станина-рамамен; 
- барабанмен; 
- ленталық тежегішпен; 
- көмекші тежегішпен; 
- жылдамдықты реттейтін фрикциондық муфтамен; 
- трансмиссиямен; 
- катушкалық валмен; 
- катушкалық валға орнатылған  көмекші барабанмен; 
- басқару пультімен; 
- щитокпен; 
- аралық валмен (роторға жалғау үшін); 

 
1-тірек 
2-басқару пульті 
3-май білігінің корпусы 
4-рама 
5-ленталы тежегіштің басқару пультінің валы 
6-ауа құбыры 
7-барабан 
8-балансир тірегі 
9,20-ахогенераторлар 
10-тісті берілістің корпусы 
11-валдың жетегі 
12-қозғалмалы тірек 
13-муфта 
14-электромагниттік тежегіш 
15-түпкілікті подшипник 
16,18-қабықтар 
19-көтергіш вал 

Сурет 44- Бұрғылау шығыры 
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Көтеретін жүк салмағы 50-75 т бұрғы қондырғысында шкивтер саны 
2х3 және 3х4 тәл жүйесі, ал 100-300 т қондырғыларда шкивтер саны 4х5, 5х6, 
6х7 тәл жүйелері қолданылады. Бұл жабдықтау жүйесіндегі бірінші цифр тәл 
блогы шкивінің, ал екінші-кронблок шкивінің санын көрсетеді. Кронблоктар 
(3-кесте) остер мен шкивті тіректерден құрастырылған рама. Кейде рама 
мұнараның жоғарғы шетімен біріктіріле дайындалады. Мысал ретінде УКБА-
7-500 кронблогының (45-сурет) конструкциясын қарастырамыз. Кронблок, 
ажырамалы тіректерге (3 және 4) орналастырылған төрт блокты және үш 
блокты (6) екі секциядан тұрады. Остер тіректерге берік қысылып, 
зақымдалудан қорғалған. Үш және төрт блокты секциялар үстіңгі жағынан 
кронблок рамасына берік ұстатылған ашылмалы қаптамамен (2) жабылған. 
Төменгі сөре арқалығына қосалқы шығырдан келетін арқан үшін қосалқы 
блок (8) ілінеді. Ортаңғы бойлық арқалыққа тартальдық шығыр арқанына 
арналған ортаңғы блок (5) орнатылған. Тәл блоктары (4-кесте). Тәл блоктары 
кронблок сияқты ішінде шкивтер мен подшипник тіректері қондырылған 
тұрық түрінде болады. Бұрғы қондырғыларында тәл блогының екі түрі 
қолданылады. Бұрғылау құбырлары “свечасын” қолмен орналастырып 
қоятын және көтеріп-түсіру жұмыстар процесі автоматтандырылған тәл 
блоктары. Мысал ретінде УБТ-5-225 тәл блогын (46-сурет) қарастырамыз. Ол 
екі шетінде бастырма (2) жабыстырылған екі жақтан (1) тұрады. Жақтың 
жоғарғы бөлігі траверсамен (9) жалғанған. Жақтың орта шенінде тербелмелі 
подшипниктерге отырғызылған шкивтер (5) үшін ос (7) жонылған. Жақтар 
төменгі шетінің оң және сол жағынан тәл арқанын блок арнасынан шығып 
кетуінен сақтандырушы төменгі қорғаушы қаптамаға (3) бекітілген 
кермелермен (4) қосылады. Блок бүйір жағынан жоғарғы бөлігінде арқан 
өтетін ойықтары бар тез алынатын қорғауыш қаптамамен (10) жабылады. 
Білік (7) бекіткіш планкасын (8) ашылып кетуден сақтандыратын екі 
гайкамен (6) ұстатылады. Блок подшипниктерін серіппелі май құйғышпен әр 
блок ортасында, дөңгелек подшипниктер арасындағы остегі тесік арқылы 
майлайды. УБТ-5-225 тәл блогында бұрғылау құбырлары “свечаларын” 
қолмен орналастырады. Тәл арқандары. Бұрғы қондырғылары тәл 
жүйелерінде алты жұмыр еспелі болат арқандар қолданылады. Еспелер 
органикалық немесе болат өзекке өріледі. Еспелердегі сым санын 19-дан 37-
ге дейін жеткізіп дайындайды. Арқан өзекшесі ретінде кендір немесе 
пластмасса қолданылады. Арқан дайындау үшін жоғары көміртекті және 
жоғары марганецті болат сымдар қолданылады. Тәл арқанын тура немесе 
айқастыра өріп дайындайды. Тәл жүйесінде айқастыра өрілген сым арқандар 
қолданылады. Айқастыра өру тәсілінде сымдар еспеде бір бағытта өрілсе, 
еспелердің өзі арқанда қарама-қарсы бағытта өріледі. Айқастыра өрілген 
арқандарды бір өзекшеге оң және сол бағытта орап дайындайды. Оң бағытта 
сағат тілінің айналу бағытымен, ал сол бағытта керісінше өреді. Бұрғы 
шығырына бекітілген қозғалмалы шетінің орнына және шығыр барабанына 
оралу бағытына байланысты тәл арқандары оң өрмелі болуы тиіс. Арқанды 
тез тозудан сақтау үшін еспелердің сыртқы қабаттарындағы сымдар диаметрі 
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үлкен, ал ішкі қабаттарындағы сымдар диаметрі арқанды иілімді ету үшін 
кіші етіліп алынады. [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 45- УКБА-7-500 кронблогы 
 
 
Кесте 3- Кронблоктың техникалық сипаттамасы 
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Ең ауыр салмақ, кН 100 1850 2000 2500 2700 3000 3200 4000 3000 5000 
Арқан шкивтерінің 
саны 

5 5+1 6 6 6 7 7 7 7 7 

Шкив ойығының 
диаметрі, мм 

100 900 900 1140 1000 1000 1140 1285 1380 1380 

Салмағы, т 1,8 2,16 2,7 5,8 3,4 4,9 6,0 7,0 8,3 11,7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 46- УТБ-5-225 тәл блогы 
 

Кесте 4-Тәл блогының техникалық сипаттамасы 
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Ең ауыр 
салмақ, кН 

1000 1400 1700 2000 2250 2250 2250 3000 3200 3000 4100 

Арқан 
шкивтерінің 
орналасуы 

Бір өсті Білектес екі 
өсті 

Бір өсті Білектес 
екі өсті 

Бір 
өсті 

Білектес екі өсті 

Арқан 
шкивтерінің 

саны 

4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 

Шкив 
ойығының 

диаметрі, мм 

800 900 900 1140 1000 1000 1140 1000 1285 1385 1380 

Арқан 
диаметрі,     мм 

28 28 28 32 32 32 35 35 35 38 38 

Салмағы, т 2,44 
 

3,73 4,4 7,3 6,16 3,2 6,7 4,8 9,6 10,3 12,5 

 
Пайдалану және терең  барлама  бұрғылауда  қолданылатын болат тәл 

арқандарының  (МЕСТ-16853-71)  техникалық сипаттамалары (5-кестеде) 
келтірілген. Барлық болат арқандар шартты белгілермен белгіленеді. Мысалы 
диаметрі 32 мм, уақытша үзілу кедергісі 1568 мН/м оң өрілген арқанның 1* 
түрі. Арқан 1-32-160 (МЕСТ-16853-71). Арқан 1-32-160-Л-1. Қазіргі кезде 
өзекшелері органикалық және пластмасса диаметрлері 28,32 мм болат 
арқандар кеңінен қолданылады. Үлкен тереңдікке бұрғы қондырғысына 
түсірілетін салмақ, оның ең жоғарғы  шартты көтеру күшіне жақындаған 
жағдайда, металл өзекше арқандар қолдану қажет. Арқандар үш түрде 
дайындалады: 1-өзекшесі металл; 2өзекшесі органикалық; 3-өзекшесі 
пластмасса. 

Тәл жүйесін жабдықтау. Ұңғы тереңдеген сайын көтеретін, түсіретін 
жүк салмағы ұдайы өсіп отырады. Шығыр қозғалтқышы ең үлкен салмақты 
көтеру немесе түсіру шартына байланысты алынады. Сондықтан, ол 
бұрғылау барысында тиімді пайдаланылмайды. Шығыр қозғалтқышының 
толық қуаты, ұңғының жобалық тереңдігіне жеткенде ғана пайдаланылады. 
Сондықтан палистпаст жүйесін қуат аз жұмсалатындай етіп алу қажет. Бұл 
тәл жүйесін әр түрлі жабдықтау (2х3; 4х5; 5х6; 6х7;) арқылы іске асырылады. 
Осыған сәйкес бұрғылауды 2х3 жабдықтаумен бастап, тереңдеген сайын 3х4; 
4х5; 5х6; т.с.с. жабдықтауға көшіріп отыру қажет. Бірақ, тәл жүйесін 
жабдықтау өте күрделі және көп уақыт алатын жұмыс, сондықтан тәл 
жүйесін қайта-қайта жабдықтау оған кететін уақыт (Тж) бұрғылау аспабын 
көтеріп-түсіру процесінен ұтатын уақыттан (Ттк) аз болған жағдайда ғана 
тиімді. Егер Тж>Ттк болса, онда  бұрғылаудың басынанақ күрделі 
жабдықтауды қолданған тиімді. [4] 
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Кесте 5- Тәл арқандарының техникалық сипаттамалары 
 

Арқан 
диаметрі, 

мм 

Барлық 
сымдары 

қимасының 
ауданы, 

мм2 

100 м 
арқан 

массасы, кг 

Сымдардың белгілі беріктік шегіне 
(МН/м) сәйкес келетін арқанның 

жалпы үзілу күші, кН 
1568 1666 1764 

Өзегі металл, әр еспесі 31 сымнан тұратын ЛК-РО түрлі арқандар 
25 300,64 266 401,0 425,3 450,8 
28 376,50 338 502,3 533,0 564 
32 470,06 415 625,9 665,4 704,6 
35 564,13 505 751,7 798,7 845,7 
38 672,50 598 896,7 954,6 1008,4 

Өзекшелері органикалық немесе пластмасса, әр еспесі 31 сымнан тұратын 
ЛК-РО түрлі арқандар 

25 262,18 245 349,9 371,4 393,0 
28 329,95 300 400,0 467,5 494,9 
32 409,94 380 546,8 580,2 614,5 
35 494,01 464 657,5 699,7 740,9 
38 585,92 545 781,0 830,0 879,0 

 
Іс жүзінде әр қашанда Тж > Ттк, сондықтан терең ұңғыларды тәл 

жүйесін бір жабдықтау 4х5 (5х6) немесе екі жабдықтау арқылы бұрғылайды. 
Соңғысында белгілі бір тереңдікте 4х5 (5х6) жабдықтаудан 5х6 (6х7)-ге 
ауыстырылады. Тәл арқаны тәл жүйесіне әр түрлі схемамен өткізіледі. 
Жабдықтаудың қайсы схемасы болса да, арқан шығыр барабанына бір тегіс 
оралуы, барабан фланецінің қырларына тимеуі, арқан ішектері бір-біріне 
тиісіп қажалмайтындай етіліп оралуы тиіс. Ұңғыларды  бұрғылауда  тәл 
жүйесін айқастыра жабдықтау (47-сурет) кеңінен қолданылады. Онда 
кронблок осі шығыр барабаны осіне параллель, ал тәл блогының осіне 
перпендикуляр етіліп орналасуы тиіс. Тәл жүйесін жабдықтауды 
төмендегідей ретпен жүргізеді. Арқан шумағын металл білікке 
орналастырып, оның шетіне кендір арқан жалғап, арқан ұшын тәл блогы мен 
кронблок шығыршығынан бір ізбен өткізеді. Содан кейін арқанның 
жылжымалы шетін шығыр барабанындағы арнайы тетікке бекітіп, арқанды 
барабанға 8-10 айналдыра орап, тәл блогын еденге түсіріп, тәл арқанының 
қозғалмайтын шетін арнайы механизмге бекітеді. Тәл арқанының 
жылжымайтын шетін бекіту және оны қайта жабдықтау кезінде жіберіп, беру 
үшін арнайы механизмдер қолданылады. Тәл арқаны жұмыс істеу барысында 
біркелкі тозбайтындығы белгілі. Ең тез тозатын бөлігі жетек орам. Өндіріс 
жағдайларында тәл арқанының жұмыс істеу мерзімін белгілеу өте қиын. 
Сондықтан, оны жұмыс істеу барысында үнемі қадағалап отырады. Егер 
төмендегі ақаулардың бірі байқала қалса, арқанды ауыстыру қажет: а) арқан 
иірмелерінің біреуі үзілсе; б) орам адымы 20 мм-ге дейінгі арқандарда 
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үзілген сым сан 5%-тен көп, ал 20 мм-ден жоғары арқандар үшін 10% көп 
болса; в) арқан өзекшесінің үзілуі салдарынан иірмелерінің бірі жаншылса; г) 
арқан созылып немесе жапырылса және диаметрі бастапқы диаметрінен 75%-
ке кішірейсе;    д) сымдардың тозуы немесе коррозия әсерінен диаметрі 
бастапқы диаметрінен 40% немесе одан жоғары кемісе. Тәл арқанын дұрыс 
пайдалану үшін кронблок пен тәл блогы шкивтерінің ойықтары арқан 
диаметріне сай болуы қажет және оған шұғыл салмақ түсірмеуге тырысу 
қажет. Тәл блогын көтеру және түсіру кезінде, қозғалу жылдамдығының 
өзгеруіне және арқан орамының бағытының ауысуына байланысты, 
арқанның барабаннан жоғары бөлігінде тербеліс байқалады. Осы 
тербелістерді жою және арқанның шығыр барабанына тегіс оралуын 
қамтамасыз ету үшін арнайы тетік қолданылады. Тәл арқанын ауыстыру 
қажет болған жағдайда, ескі арқан шеті босатып жаңа арқан шетімен қосады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- 4х5 жабдықтау 
2- 5х6 жабдықтау 
3- 6х7 жабдықтау 
4-көтеріп түсіру жұмыстары автоматтандырылған  мұнаралар үшін 5х6 
жабдықтау 

 
Сурет 47-Тәл жүйесін жабдықтау схемасы 
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Шығыр барабаны айналған кезде ескі арқан ағытылып, шығыр 
барабанына оралады. Жаңа арқан өз білігінен ағытылып, тәл жүйесі шкивінен 
өтеді, оның ұшы барабанға оралған кезде екінші бос шеті бекітіледі. Содан 
кейін оны барабаннан ағытып, ескі арқанды ажыратады. Содан кейін ескі 
арқан шығыр барабаннан ағытылып, жаңа арқан шеті барабанға бекітіліп, 
содан кейін барып оралады. 

Бұрғы ілмегі мен ілме блок. Бұрғы ілмектері жеке дара немесе тәл 
блогымен бірге (ілме блок) дайындалады. Олар көтеріп-түсіру процесінде 
бұрғылау құбырлары мен шегендеу құбырлары тізбегін алқамен бұрғы 
элеваторы арқылы ілу, бұрғылау кезінде ұршықтағы бұрғылау тізбегімен ілу 
және монтаж, демонтаж жұмыстарында жүктерді түсіру, тарту үшін 
қолданылады. [3] 

Конструкциялық дайындалуы бойынша ілмектер бір, екі, үш ашалы 
болып келеді. Қазіргі кезде негізінен үш ашалы бұрғы ілмектері 
қолданылады. Оның екі бүйірлік ашаларына сырға ілінеді. Дайындалу 
тәсілдеріне қарай ілмектер соғылған, құйылған және қатпарлы құрылмалы 
болып келеді. Мысал ретінде көтеру күші 225 т көтеру ілмегінің 
конструкциясын қарастырамыз (48-сурет). Ол білікті (15) оқпанмен (14) 
жалғастырушы қатпарлы ілмек (16) және білік (11) арқылы тәл блогының 
ұзартылған мойнына немесе сырғаға ілінетін тұрқыдан (12) тұрады. Тұрық 
ішіне ұршық тұрқындағы сақиналы ойыққа орналастырылған шарикті 
подшипникке (10) тірей стакан (13) орналастырылады. Стакан ішіне жоғарғы 
шетінде трапецейдалды тірек бұрандасы бар және бұрандаға (8) бұралған, 
серіппеге (9) тірелген ұршық  оқпаны тіреледі. Стаканның сыртында, төменгі 
шетіне қарай айналдыра тоқтатқыш штогының (5) жартылай қамыттары 
орналасатын ойықтар жасалған. Тоқтатқыш механизмнің бекіткіші (6), 
механизмнің ішіне орналасқан серіппенің әсерінен ұршық тұрқындағы 
тесіктерге кіреді. Тоқтатқыш механизм арқылы ілмек ұршық тұрқына сай 
белгілі орынға қойылады. Ілмек оқпанын ашылып кетуден сақтандыру үшін 
тұрық шетіндегі көлденең кертіктерге және бұранда (8) мен оқпанға (14) 
бірге кіретін жұқа тақтайша орнатылған. Стакан жоғарғы жағынан ылғал 
және балшық кіріп ластанбау үшін қақпақпен (7) жабылады. Ілмек 
пластинасы мен ұршық сырғасын зақымданудан сақтау үшін ілмек 
жұтқыншағына құйма болаттан тұғырлық (1) ұстатылады. Пластинкалы 
ілмектердің екі бүйіріне бұрғы элеваторының сырғасын ілу үшін білік (18) 
орнатылған. Сырғаларды шығып кетуден сақтау үшін қайырылмалы бекіткіш 
(скоба) (17), ал негізгі ашаны сақтандыру үшін осте (2) айналатын тұрқыдан 
(3) тұратын тиектеме қолданылады. Тұрық ішіне ілмекте дайындалған тесікке 
серіппелі тоқтатқыш (4) орналастырылады. Ілмекті көтерген кезде ұршық 
сырғасы, ілмек тұрқын шеткі жабық орнына бұрушы хвостовикті басады да, 
тиек өздігінен іске қосылады. Тоқтатқыш серіппе өз тесігіне енеді. 48-суретте 
ілме блоктың конструкциясы келтірілген. Ол тәл блогы мен бұрғы ілмегінің 
біріккен түрі. [1] 
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1-тұғыр 
2-ось 
3-айналмалы тұрқы 
4-серіппелі тоқтатқыш 
5-шток 
6-бекіткіш 
7-қақпақ 
8-бұранда 
9-серіппе 
10-подшипник 
11-15-18-білік 
12-тұрқы 
13-стакан 
14оқпан 
16-ілмек 
17-бекіткіш 
 

 
Сурет 48- Үш ашалы бұрғы ілмегі 

 
15-кестеде бұрғы ілмектері мен ілме блоктардың әр түрлі 

конструкциялы бұрғы сырғалары, бұрғылау аспаптары немесе шегендеу 
құбырлары тізбегін асушы, бұрғы элеваторы мен ілмекті жалғастырушы 
аспап. Сырғалар жүк көтерімділігіне қарай 25, 50, 75, 125, 200, және 300 тн. 
болып келеді.  

 
2.1.3.  Бұрғышының басшылығымен түсіру-көтеру операцияларын 

жүргізу  
 

Бұрғышының басшылығымен түсіріп-көтеру операциялары басқару 
пультімен басқарылады. Басқару пультінің сыртқы тұлғасы алдыңғы беті 
алынып-салынбалы болып келеді. Пульттің үстінде роторды басқаратын 
кран, барабан муфтасының краны және реттеуші кран орнатылған. Пульттің 
сыртында шығырдың рамасына өлшеуші-бақылаушы приборлар тақтасы 
ілінген. Онда ауа құбырларының ішіндегі қысымды көрсететін манометр бар. 
Пульттің қабырғасында пневматикалық цилиндр тежегішінің ішіндегі ауа 
қысымын көрсететін екінші манометр орнатылған. Оның жанында 
бұрғышының мотор жүргізушілеріне беретін сигнал болады. 
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1-пульт тұлғасы 
2-алдыңғы беті 
3-роторды басқаратын кран 
4-барабан муфтасының краны 
5-реттеуші кран 
6-приборлар тақтасы 
7-құбыр ішіндегі қысымды көрсететін манометр 
8-тежегіш ішіндіге ауа қысымын көрсететін манометр 
9-сигнал ажыратқыш 
10-тежегіш 
11-штурвал 

Сурет 49- Бұрғышының басқару пульті 
 

Шығыр тұлғасы мен пульттің аралығында тежегіштің тұтқасы тұрады. 
Оның жоғарғы ұшындағы айналмалы тежегіш арқылы басқаруға болады. 
Пультте орнатылған штурвалмен двигательдердің жанар май жіберетін 
насостарын басқарады. 

 
2.2. Бұрғылау қондырғысының құралдарымен жабдықтау 
 
2.2.1. Қашау титері 
 

Ұңғы түбін тереңдету және басқа да, арнайы жұмыстарды (апаттарды 
тойтару, ұңғы оқпанын кеңейту) орындауда, тау жыныстарынан үлгі (керн) 
алу үшін, тау жыныстарын тұтастай немесе ұңғы түбін айналдыра 
талқандауға тура келеді. Тау жыныстарын әр түрлі тәсілдермен талқандауға 
болады. Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылауда механикалық талқандау 
тәсілі қолданылады. Энергия қозғалтқыштан (ротор немесе түптік 
қозғалтқыш) тау жынысына, тікелей тау жыныстарын талқандаушы аспап 
(қашау, бұрғы ұшы, кеңейткіш) арқылы беріледі.  
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Қашаулар бұрғылау кезінде ұңғы табанында тау жыныстарын бұзуға 
арналған. Жынысты бұзу принципіне қарай қашаулар төмендегіше 
сұрыпталады: 

1. Жынысты кесіп-үгітетін, созылмалы және майысқақ, қаттылығы 
шамалы жыныстарды  (саз балшық, сазды сланец және т.б.) бұзуға арналған; 

2. Майдалап-үгітуге арналған, абразивті және абразивтілігі аз, 
қаттылығы орташа, қатты, өте қатты жыныстарды бұрғылауға арналған; 

3. Кесіп-егеуге арналған, қаттылығы орташа, немесе ауыспалы, жоғары 
майысқақ не аз созылмалы жыныстардың қатты не өте қатты жыныс-тармен 
алмасатын,- жыныстарды бұрғылауға арналған; 

Қашаулар қызметіне қарай да үш топқа бөлінеді: 
1. Ұңғы табанын бүтіндей бұрғылайтын (кері алмайтын) - бұрғылау 

қашауымен; 
2. Ұңғы табанын сақина әдісімен  (керн алу) - бұрғылау басымен; 
3. Арнаулы бұрғылау жұмыстарына арналған (стволды тегістеу немесе 

кеңейту) және кигізбе құбырлар түсіргенде цеметтік көпірді бұрғылау 
мақсатында және тағы басқалар; 

 Өзінің құрлысына қарай қашаулар үш топқа бөлінеді: 
1. Қалақшалы; 
2. Шарошкалы; 
3. Секторлы; 
Жынысбұзғыш элементтің материалына қарай жыныс бұзғыш аспаптар 

(ЖБА) 4 топқа  бөлінеді: 
1. Болаттан жасалған; 
2. Қатты қоспадан жасалған; 
3. Алмастан жасалған; 
4. Алмастан-қатты қоспадан; 
Мұнай – газ ұңғыларын бұрғылау тәжірибесінде кең қолданылатын 

қашау – шарошкалы қашаулар. Шарошкалы қашаулар бір, екі, үш және 
көпшарошкалы болып бөлінеді. Төмендегі 50-51 суртеттерде бір және үш 
шарошкалы қашаулардың суреті келтірілген. [2] 
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а – негізгі 
б – шарошкалы сақиналы тесікті 
в –төменгі жууме 
г – конусты тістермен 
1- корпус 
2-шарошка 

Сурет 50- Бір шарошкалы қашаулар 
 
Үш шарошкалы қашау. Қашаудың үш табанын өзара дәнекерлеген, 

жоғарғы бөлігінде жалғану құлпы үшін резба салынған, Әрбір табан төменгі 
бөлігінде цапфамен (5) біткен, ол жерде шариктер  мен роликтер  жүруге 
арналған жол жасалған. Цапфада подшипниктер жүйесі (6) арқылы өз 
жолымен жүретін шарошкалар (4) орналасқан. Шарошканың денесіне 
фрезерленген болат тістер  (7) орналасқан. Қашаудың бір шетіне оның 
шифрі, нөмірі, жасалған жылы таңбаланған. 

Шарошкалы қашауларды ортасынан  немесе бір шетінен  жууға  арнап 
жасайды. Бір шетінен жуатын қашаулар арнаулы тесіктер – гидромониторлы 
насадка қоюға арналып  жасалған.  

  
1-жалғау құлпы 
2- цапфадағы арнаулы тесікпен 
3-қашау жақтары 
4- шарошкалар 
5-цапфа 
6- подшипниктер жүйесі 
7-болат тістер 

 

 

 

Сурет 51- Үш шарошкалы қашау 

Ортасынан жуатын қашауларында ұңғы табанының ортасы және төбесі 
жақсы жуылады, шлам тез жоғары көтеріледі. Шарошкалы қашауларды 
шарошканың санына қарай түрлі етіп жасайды. Шарошкалардың саны 
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әртүрлі болғанымен  олардың құрылысы бірдей. Шарошкалы қашау- күрделі 
механизм. Оны жасау кезінде 414 түрлі көлемдерді сақтауға тура келеді. 
Оларды көлемдеріне қарап  бөлшекті және тұтас құйылған деп екіге бөледі. 
Бөлшекті қашауда  бөлек – бөлек табандар өзара дәнекерленіп корпусты 
құрайды. Табанының төменгі тұсында цапфа орнатылған. Шарошка сол 
цапфаға бекітіледі, ал ол роликті немесе шарикті тіректе айналып тұрады. 
Шарикті тірек әрі құлыптың да ролін атқарады, шариктің арқасында 
шарошкелер ось бойында сырғи алмайды. Шариктерді, қашауды алғаш 
құрастырғанда, цапфадағы арнаулы тесікпен орнына түсіреді де кейін ол 
тесікті бекітіп, дәнекерлеп тастайды. 

Кесте 6-қашаулардың түрлері 

 
Қалақшалы қашаулар. Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылағанда үш 

қалақшалы және сондай-ақ алты қалақшалы қашауларды пайдаланылады. 
Қалақшалы қашаулар корпустан, оның жоғарғы жағы ниппелден (құлыпты 
резбадан)  бұрғылау тізбегімен жалғау үшін, және корпусқа дәнекерленген 
үш қалақшалардан, олар біріне-бірі 120 градус бұрышпен бұрылған. Ұңғы 
табанына ерітіндіні жеткізу үшін арнаулы жуу тесіктерінен тұрады. 
Қалақшалардың ұшы ұшқырланған, айналу бағытына қарай сәл оске қарай 
майысқан. Осыған байланысты жыныстың бұзылу принципіне қарай 
қашаудың кесіп-ұнтақтайтын түріне жатады, себебі олар жынысқа кіреді де 
оны ұнтақтай бастайды. Бұл қашаулар жыныстың жұмсақ, майысқақ (М) 
түріне жататын, абразивті емес және (МС) түріне жататын орташа қаттылығы 
бар жыныстарды бұрғылауға арналған.  

 

  

Қашаудың түрі Тау жыныстарын бұрғылау үшін 
М Ең жұмсақ, дәнекерленбеген, майысқақ 
МЗ Жұмсақ, аздап дәнекерленген , абразивті 
МС Жұмсақ, абразивті емес 
МСЗ Жұмсақ, аздап дәнекерленген, абразивті 

С Майысқақ әрі күртмайысқақ, абразивті емес, 
ортақаттылығы бар 

СЗ Абразивті, орта қаттылықты 
СТ Күртмайысқақ, орта қаттылықты 
Т Қатты, абразивті емес  
ТЗ Қатты, абразивті  
ТК Қатты  

ТКЗ Абразивті, қатты 
К Мықты, абразивті  

ОК Өте мықты, абразивті  
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1-корпус 
2-қалақшалар 
3-тығыздатқыш сақина 
4-штырлар 
5-жалғаушы бұранда 
6- бұранда 
7-түтік 
8-болт 
9-стопорлық шайба 
10-пластина 

Сурет 52- Үш қалақшалы қашау 

Қалақшалардың шыдамдылығын арттыру мақсатында қалақшаларды 
қатты қоспалармен қаптайды. Гидромониторлы насадкамен де насадкасыз да 
шығарады. Мұндай қашаулар 120,6 дан 489,9 мм дейінгі диаметрмен 
шығады.  

Олардың қалақшалары да қатты қоспамен қапталған және қосымша 
қатты қоспадан жасалған тістермен күшейтілген.  

Алмастық қашаулар. Олар бұрғылау тәсіліне қарай тегіс бұрғылайтын 
және шетін бұрғылайтын болып бөлінеді. Тегіс бұрғылайтын қашаудың 
құрылысын қарастырайық. Болаттан құйылған корпусте арнаулы конустік 
бұранда жасалған. Оның мақсаты ол жерге фасонды головка-матрицаны 
бұрап бекіту. Матрицадағы алмастың бекітілуіне қарай қашаулар бір, 
көпқабатты және қатты қорытпалы деп бөлінеді. Алмастық қашаулардың 
диаметрі шарошкалық қашауларға қарағанда 1,5-2,5 мм кіші болады. 
Сонымен қатар алмастық қашаулар жуу тесігінің формасымен де 
өзгешеленеді. Алмас жер бетіндегі минералдардың ішіндегі ең қаттысы. 
Химиялық құрамы жағынан алмас таза көміртегіден тұрады. Оның 
тығыздығы 3470 -3540 кг/м³.[1] 

 
 

 

 

 

 

1-алмас түйіршіктері орналасатын матрицадан 
2-алмас түйіршіктері 
3-матрица 
4-қашау тұрқы 
5-жуу сұйығы өтетін каналдармен 
6-бөліктер (секторлар) 

Сурет 53-Алмастық қашаулар 
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2.2.2. Шегендеу және бұрғылау құбырлары 
 
Ұңғымаларды бұрғылау кезінде конструкциялары мен міндеттері және 

құрамы әр түрлі құбырларды қолданады. Пайдалану дәрежесіне байланысты 
құбырлар әр тереңдікке жіберіліп отырады.  

Бұрғылау тізбегінің міндеті: 
- гидравликалық және механикалық энергияны қашауға беру,  
- қашауға остік қысым түсіру, 
- бұрғылау ұңғысының бағытын басқару.  
Бұрғылау тізбегі қашаудың және жерасты двигателімен бірігіп 

бұрғылау аспабын құрайды.  
Бұрғылау тізбегі төмендегі мақсаттарға пайдаланылады: 
- айналысты ротордан қашауға береді 
- жерасты двигателінің реактивті моментін қабылдайды 
- бұрғылау ерітіндісін ұңғы табанына жеткізеді 
- қашауға гидравликалық қуат береді 
- қашауға қысым түсіреді 
- қашауға көтеріп-түсіреді 
- көмекші жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік береді (ұңғыны жуу, 

кеңейту, қабаттарды сынау, ұстап шығару және т.б.). 
Жалғағыштар. 
Бұрғылау тізбегінің элементтерін түрлі размерлі резбалармен өзара 

жалғау үшін қолданылады.  (55—сурет) ГОСТ 7360-82 бойынша 90 түрлі 
жалғағыштар ескерілген.  

Шартты белгісі: П – оң жаққа бұралатын (правый), ПП – түрі, 3-147 –
муфталық, 3-171 – ниппелдік. Жалғағыштар болаттың ст 40ХН ( ағу шегі 
735МПа) түрінен жасалады. 

Бұрғылау құбырларын бір біріне жалғап пайдалану кезінде бұрғылау 
тізбегі шығады. 

Бұрғылау  тізбегінің  құрамы: 
Жетекші құбырдан (54-сурет) (4), бұрғылау құбырларынан (8) және 

ауырлатылған бұрғылау құбырларынан (12) және (13). Бұрғылау тізбегі 
жоғарғы бөлігінде, жетекші (4) құбыр вертлюкке (1) жоғарғы құбырдың 
жалғастырғышы (3) және вертлюктің жалғастырғышы (2) арқылы жалғанған. 
Жетекші құбыр бірінші бұрғылау құбырына (8) жетекші құбырдың төменгі 
жалғастырғыш (5), қорғаушы жалғастырғыш (6) және бұрғылау құлпының 
муфтасы (7) арқылы жалғанған. Бұрғылау құбырлары (8) өзара  бұрғылау 
құлыптары арқылы (муфта (7) және ниппель (9) ) немесе жалғағыш муфта 
(10) арқылы жалғанған. Ауырлатылған бұрғылау құбырлары (12) және (13)  
өзара  бір-бірімен тікелей жалғанған. Жоғарғы АБҚ тізбекке жалғағыш (11) 
арқылы, ал төменгі қашауға (14) жалғағыш  арқылы жалғанған. Сонымен 
қатар бұрғылау тізбегіне түрлі элементтер де жалғанады. Олар: 
Калибраторлар, стабилизаторлар, кеңейткіштер, кері клапандар, фильтрлер, 
амортизаторлар, сақина-протекторлар, керналғыш жабдықтар және басқа 
арнаулы жабдықтар. 
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1-ұршық (вертлюг) 
2-ұршықтың жалғастырғышы 
3-құбырдың жалғастырғыш 
4-жетекші құбыр 
5-құбырдың төменгі жалғастырғыш 
6-қорғаушы жалғастырғыш  
7-құлпының муфтасы  
8-бұрғылау құбыры 
9-ниппель  
10-жалғағыш муфта  
11- жоғарғы АБҚ тізбекке жалғағыш  
12, 13-ауырлатылған бұрғылау құбырлары 
14-қашауға жалғағыш   

 
 
 

Сурет 54- Бұрғылау тізбегі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – жоғарғы 
б –төменгі; 
I	– құлыпты бұранда 
II	– сондай, сол жақты 
III	– бұранда,  
IV	– сондай, сол жақты 
d –тесіктің диаметрі 
dо –цилиндрлік тесіктің  диаметрі 
d1 –кіре берістегі бұранданың диаметрі 
L1 – бұранданың ұзындығы 
L2- бұрандалы конустың ұзындығы 

 
Сурет 55- Жалғағыштар 
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1. Өтуге арналған (ПП), бір өлшемді бұрандадан екінші өлшемді 
резбаға өту үшін; 

2. Муфталық  (ПМ), ниппель жағымен біріне-бірі қараған элементтерді 
жалғайды; 

3. Ниппелдік (ПН), муфта жағымен біріне-бірі қараған элементтерді 
жалғайды. 

Бұрғылау тізбегінің арнаулы элементтері. 
Калибраторлар қашаудың үстіне орнатылады да ұңғы қабырғасын 

тегістеу-арналады. Қалақшаларының орналасуына қарай; тік, көлбеу, 
шарошкалық  болып бөлінеді. Материалы; қатты қоспалар (К, КС) немесе 
алмас (СТ). Центраторлар қойылған  жерінде бұрғылау тізбегінің осі мен 
ұңғы осінің бірқалыпты жағдайын сақтау үшін. 

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

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

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

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

Бұрғылау құбырлары. 
Бұрғылау құбырлары ұзақ мерзімді бұрап - шығаруға арналған. Өндіріс 

стандартты бұрғылау құбырларын төмендегі көлеммен шығарады: Ұзындығы 
6±0,6; 8±0,6; 11±0,9 м, сыртқы диаметрі 60, 73, 89, 102мм. Ал диаметрі 114; 
127; 140 және 168мм құбырларды ұзындығы 11,5±0,9м. етіп шығарады. 

Бұрғылау құбырлары бірнеше түрге бөлінеді; жетекші бұрғылау 
құбырлары, болаттан жасалған бұрғылау құбырлары, жеңілқоспадан 
жасалған бұрғылау құбырлары, ауырлатылған бұрғылау құбырлары, 
бұрғылау тізбегінің салмағын азайту мақсатында аллюминий қоспасынан 
(Д16) жасалған бұрғылау құбырлары, жерасты двигателдеріне арналған 
сыртқы диаметрі  2 7/8 бұрғылау құбырлары және т.б. бұрғылау құбырлары.  

Жетекші бұрғылау құбырлары (ЖБҚ). 
Ротордан айналысты бұрғылау тізбегіне беру немесе бұрғылау 

тізбегінің ось бойындағы қозғалысы кезінде жерасты двигателінің реактивті 
моменттін роторға беру үшін  жетекші бұрғылау трубалары (ЖБТ) 
қолданылады (34-сурт). 

Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау кезінде ЖБТ-ның құрастырмалы  
конструкциясы қолданылады.  

Олар квадрат формалы қабырғасы қалың ортасы тесілген штангадан (2) 
, сол жаққа айналатын жоғарғы штанга жалғағышынан  ЖШЖ  (1) және оң 
жаққа айналатын төменгі  штанга жалғағышынан ТШЖ (3), тұрады. 

ТШЖ-ның  резбасын сақтау мақсатында (ол өте көп бұралып 
қосылады, бөлінеді) ТШЖ-ға қосымша қорғағыш жалғағыш жалғанады. 
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ТУ  14-3-126-73 бойынша ЖБТ квадрат штанганың размерімен 
112х112, 140х140, 155х155 шығады, соған лайық резбаның размері 3-117 (3-
117: 3-133); 3-140 (3-147); 3-152 (3-171)7 

ЖБТ үшін квадрат штанганы 16,5 м ұзындықпен, болаттың мықтылығы 
Д және К тобынан жасайды (ағу шегі 373 және 490 МПа), ал ЖШЖ және 
ТШЖ –ны  жалғағышты болаттың 40ХН маркасынан (ағу шегі 735 МПа) 
жасайды [1] 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
I-құлыпты бұранда (оң жақты);  
II- сол жақты; 
III-8 жіпті оң жақты;  
IV-сол жақты 

Сурет 56-Жетекші бұрғылау құбыры 
 
Мұнай-газ өнеркәсібінде осы күндері кеңінен қолданылып жүрген  

бұрғылау құбырлары: 
- құлпы дәнекерленген болаттан жасалған бұрғылау құбырлары. 
- құрама конструкциялы жеңілқоспадан жасалған бұрғылау 

құбырлары. 
Бұрғылау құбыры дайындалған құбырдан және екі шеті жалғанатын 

құлыптық муфта мен құлыптық ниппелден тұрады. 
Жалғау не резба арқылы (ГОСТ 631-75), не дәнекермен орындалған. 

Свечаға жалғану үшін екі шетіне құлыптық бұранда ГОСТ 5286-75 бойынша  
жасалған (ниппелде – сырт жағынан, муфтада – іш  жағынан). Жалғанудың 
мықтылығын арттыру мақсатында бұранда орналасқан бөлікті жуандатады. 
Шеті дәнекерлік жолмен жалғанған құбырлар көбінесе роторлық айналып 
бұрғылау әдісі кезінде немесе жерасты двигателімен  бұрғылау кезінде  
қолданылады. 

Болаттан жасалған бұрғылау құбырлары ГОСТ Р 50278-92 бойынша үш 
түрмен шығады: 

- ПВ – ішкі жағы жуандатылған 
- ПН – сыртқы жағы жуандатылған 
- ПК – аралас 
Құбырларды болаттың мықтылығы Д, Е, Л, М,  Р тобынан, ағу шегі: 
373, 530, 637, 735, 882 МПа, ұзындығы 12 м. жасалады. 
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Бұрғылау құлыптарының міндеті бұрғылау құбырларын өзара жалғау. 
Олар конустық бұрандамен жалғанған екі детальден - муфтадан және 
ниппелден тұрады, бұрандалары оңға және солға айналатын болып келеді. 
Маркасы; 3Н – 108, 3Н – 108Л; ( замок нормальный, Л-солға айналатын, 108 
– сыртқы диаметрі). Жалғайтын шеттерін – бұрғылау құлыптарын ГОСТ 
27834-95 бойынша болаттың ст.40ХН (ағу шегі 735 МПа) мықтылығы Д және 
Е топтары үшін, ал Л, М, Р топтары үшін – ст40ХМФА түрінен ( а/ш 
980МПа) жасалады. 

Ст.40ХН жасалған құлыптың техникалық сипаттамасы: 
Үзілуге уақытша қарсылығы,  ס, МПа..................................................882 
Ағу шегі, ס, МПа.....................................................................................735 
Салыстырмалы қысылуы, Ψ, %............................................................10 
Ұруға созылуы КСY, кДж/м²................................................................686 
Бриннель бойынша қаттылығы, НВ..............................................285-341 
Бұрғылау құлыптарының ішкі, сыртқы беттерінде сызат, майысқан, 

ұрылған бүлінген жерлері болмау керек. Резбаларында да ұрылған, кесілген, 
соғылған қайырылған және басқа дефектілер болмау керек. 

Жиірек кездесетін болаттан жасалған бұрғылау құбырларының пара-
метрлері: 

- құбырдың шартты диаметрі 114, 127, 140 мм 
- қабырғасының шартты қалыңдығы 9; 11; 13 мм. 
- құлпының түрі, размері ЗП-159; ЗП-162; ЗП-178 (159,162,178 – 

бұрғылау құлпының сыртқы диаметрі); 
-   жалғаушы бұранда 3-122; 3-133; 3-147 
-   құбырдың  бір погондық метрінің массасы, 32 кг. 
Жеңілқоспадан жасалған бұрғылау құбырлары (ЖҚБҚ). 
Жеңілқоспадан жасалған бұрғылау құбырлары ГОСТ 23786-79 

бойынша жерасты гидравликалық бұрғылау двигательдерін пайдадаланғанда 
қолда-нылады. Материалының тығыздығы (салыстырма-лы түрде) жеңіл 
болған-дығынан – 2,78 г/см. куб.) болаттыкі – 7,85 г/см.куб) керекті 
мықтылықты сақтай отырып бұрғылау тізбегін көп жеңілдетеді. Мұндай 
құбырларды дайындау үшін Д 16 дюраль («Аллюминий-Мыс-Магний» 
қоспасынан) қолданылады, оның тозуын баяулату үшін оны термиялық 
өңдейді, мұндайда шифр Д16Т болып шығады. Д 16Т – ның ағу шегі – 330 
МПа. 

ЖҚБҚ-ның бұрғылау құлпын  ТУ 39-0147016-46-93 бойынша  
болаттың ст40ХН маркасынан жасайды. ЖҚБҚ-ның негізгі параметрлері : 

- құбырдың шартты диаметрі  114; 129; 147 мм 
- қабырғасының шартты қалыңдығы 9; 11; 13; 15; 17 мм 
- құлпының түрі, размері ЗЛ-140,  ЗЛ- 152, ЗЛ-172 
-    жалғаушы бұранда 3-121; 3-133; 3-147 
-    құбырдың  бір шаршы метрінің массасы, 16 кг. 
Д 16Т-147ХН11 – шартты белгісі- Д16Т қоспасынан жасалған, диаметрі 

147мм, қабырғасының шартты қалыңдығы 11мм. 
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ЖҚБҚ құбырларының жеңілдігінен басқа да қасиеттері бар, мысалға, 
оның ішкі қабырғаларының тегістігі гидравликалық  кедергіні 20% кемітеді 
және зенитік, азимуттық бұрыштарды өлшеуге (инклинометрмен) мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар  ЖҚБҚ-ның біраз кемістіктері де бар; бұрғылау 
тізбегін +150ºС температурада пайдалануға болмайды, себебі оның ысыған 
сайын мықтылығы кеми береді, екін-шіден, оны зиянды ортада пайдалануға 
болмайды. 

Ауырлатылған бұрғылау құбырлары (АБҚ). 
Бұрғылау тізбегінің салмағын көбейту және қаттылығын арттыру 

мақсатында оның төменгі бөлігіне ауырлатылған бұрғылау  құбырларын 
жалғайды. Бұл қашауға қысым түсіруге мүмкіндік береді. 

Осы күндері жиі қолданылатын АБҚ-ның түрлері: 
- ТУ 14-3-385-79 жасалған ыстықтай иленген АБҚ 
- ТУ 51-744-77 жасалған теңестірілген АБҚТ 
Бұл құбырларда бұрғылау құлыптары сырттан жалғанбайды, 

қабырғалары қалың болғандықтан резбасы өзімен бірге жасалған. АБҚ 
құрамында қашаудың үстінен жалғайтын екі жағында муфтасы бар бір 
құбыр, қалғандары  аралық құбырлардан тұрады.  Ыстықтай иленген АБҚ - 
ның бойы біртегіс етіп жасалған. 

Теңестірілген АБҚТ-ң жоғарғы бөлігі ұстауға ыңғайлы болу үшін 
конустық етіп жасалған. Ыстықтай иленген АБҚ көбінше жерасты 
гидродвигательдерімен жұмыс істегенде қолданылады.  

Оларды болаттың мықтылығы Д және К тобынан (ағу шегі 373 және 
490 МПа) прокаттау әдісімен жасайды.  

АБҚ-ның негізгі параметрлері: 
- құбырдың сыртқы номиналдық диаметрі 146; 178; 203 мм. 
- жуу каналының номиналдық диаметрі  74; 90; 100 мм 
- құбырдың ұзындығы 8,0; 12,0 м. 
- жалғау резбасы  З-121; 3-147; 3-171 
- 1п.метр құбырдың массасы  97,6; 145,4; 193кг. 
АБҚ-ның шартты белгісі: УБТ 178х90 Д - 178мм сыртқы диаметрі, 

90мм жуу каналының диаметрі, мықтылығы Д тобына жатады. Теңестірілген 
АБҚТ құбырлары негізінен роторлық бұрғылау әдісі кезінде қолданылады. 
АБҚТ болаттың 38ХНМФА маркасынан (ағу шегі 735МПа)  және 40ХН2МА 
(ағу шегі 637МПа) маркаларынан жасалады. Бұл құбырлардың тесігі арнайы 
свердломен тесілген, ал сыртқы беті механикалық жолмен өңделген, 
сондықтан қабырғасының қалыңдығы біркелкі. Бұрандалары роликпен 
тапталған, термиялық өңделген, сондықтан өте мықты. 

АБҚТ –ның негізгі параметрлері: 
- құбырдың сыртқы номиналдық диаметрі 178; 203; 229 мм 
- жуу каналының номиналдық диаметрі  80; 80; 90 мм 
- құбырдың ұзындығы  6,5 м 
- жалғау резбасы   3-147; 3-161; 3-171 
- 1ш.метр құбырдың массасы  156; 214,6; 273,4 кг. 
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Шартты белгісі: АБҚТ2 178/3-147-178мм сыртқы диаметрі, жалғау 
резбасы 3-147. [2] 
 
2.3. Түсіру-көтеру операциялары кезіндегі жұмыстар 
 
2.3.1. Таль жүйесін қауіпсіз пайдалану  
 

Бұрғы қондырғыларының таль (полиспат) жүйесі, шығыр барабанының 
айналмалы қозғалысын ілмектің ілгерілемелі (тіке) қозғалысына айналдыру 
және таль арқаны ілмектеріне түсетін салмақты жеңілдету қызметін 
атқарады. Кронблок шкиві мен таль блок шкиві арқылы белгілі ретпен болат 
арқан өткізіліп, бір ұшы қозғалмайтын етіп бекітіледі.  

Көтеретін жүк салмағы 50-75 т бұрғы қондырғысында шкивтер саны 
2х3 және 3х4 тәл жүйесі, ал 100-300 т қондырғыларда шкивтер саны 4х5, 5х6, 
6х7 тәл жүйелері қолданылады. Бұл жабдықтау жүйесіндегі бірінші цифр 
таль блогы шкивінің, ал екінші-кронблок шкивінің санын көрсетеді. 
Кронблоктар остер мен шкивті тіректерден құрастырылған рама. Кейде рама 
мұнараның жоғарғы шетімен біріктіріле дайындалады.  

Көтеріп-түсіру жұмыстары (түсіру, көтеру жылдамдықтары, көтеріп 
бастау кезеңі, ұңғы оқпанын өңдеу тағы басқа жұмыстар) режимдік-
технологиялық карта көрсеткіштеріне сай немесе бұрғы мастері, инженерлік-
диспетчерлік қызметкерлер нұсқауы бойынша жүргізілуге тиіс. Бұрғылау 
тізбегін көтеру, түсіру, ұзарту жұмыстарын жүргізу үшін бұрғы қондырғысы 
керекті аспаптармен қамтамасыз етілуге тиіс. Бұрғылау немесе бұрғылау 
соңында, жетек және бірінші құбырды бірінші жылдамдықпен көтеру қажет. 
Бұрғы свечаларын, құбырларды және басқа да бұрғы тізбегі элементтерін 
ротор көмегімен ашуға болмайды. Сонымен қатар ротордың кері айналу 
жүрісін қосып, бұрғы тізбегінің айналымын тоқтатуға болмайды. 
Ауырлатылған бұрғылау құбырларын ұңғыға түсіру кезінде, жалғау 
элементтерінің арасындағы саңылауды момент өлшеуіштермен қадағалай 
отырып, автоматтандырылған машина кілттерімен қатайту керек. Бұрғылау 
тізбегін толық тоқтатпай сына ұстағышты қосуға болмайды. Көтеріп-түсіру 
кезінде бұрғылау тізбегі роторға жәйлап отырғызылады. Бұрғылау тізбегін 
түсіру барысында, тізбек жүрмей тоқтаған жерлерді бұрғы сорабын қосып, 
ұңғы оқпанын жуу арқылы өңдеу керек. Таль арқанының шығыр барабанына 
дұрыс оралуын қамтамасыз ету үшін тетіксіз жұмыс істеуге болмайды. Ұңғы 
ішінен бұрғылау тізбегін, оның элементтерін көтеру кезінде, оларды жуу 
сұйығынан арнайы құралдар көмегімен тазалап отыру қажет. Пневматикалы 
ұстауыш сынамен жұмыс істеу барысында, ротор үстелінің үстінде тұруға, 
сынаны толық көтермей тізбекті көтеруге, түсіруге, ротор столын 
айналдыруға болмайды. Бөгде заттар ұңғы ішіне түсіп кетпеу үшін, ұңғы 
сағасын жабық ұстау қажет. Газ және жуу сұйықтарын жұтуға бейімді 
қабаттарды ашқан жағдайларда, қабатты жарып алмау үшін, бұрғылау 
тізбегін ақырын көтеріп, түсіру қажет. Бұрғылау тізбегін ұңғыдан көтеру 
барысында, ұңғыны уақытымен жуу сұйығымен толтырып отыру керек. 
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Бұрғы мастері көтеріп-түсіру механизмдерін сақтық кестесіне сай тексеріп, 
тексеру нәтижесін арнайы журналға тіркеп отыруға тиісті. Белгілі мерзімде 
түсіру механизмдерінің кемістіктері тексеріліп отыруы қажет. 

 
2.3.2. Көпірдің қоршауын және төсеніштерді тексеру 

 
Қабылдау көпірлері құбырларды, жабдықтар мен құралдарды олардың 

бойымен жылжыту үшін қолданылады, ал төсеніштер бұрғылау және қаптау 
құбырларын төсеу және сақтау үшін қолданылады. Көпірлерді қабылдау 
көлденең және көлбеу қималары бар. Олар көлденең қима мен айналмалы 
бөлікке кіруге арналған көлбеу баспалдақтармен жабдықталған. Жүру 
жолының көлденең бөлігінің жалпы ұзындығы бірнеше қосылған 
секциялардан тұрады -14 ... 16 м, биіктігі - 1,2 ... 2 м, ені - 2 ... 2,5 м. Төменгі 
көлбеулігі 20°. Жүру жолының ортасында жүру жолы ретінде ойық немесе 
рельс жасалады. Олар құбырларды қондырғыға жылжыту үшін қажет немесе  
бұрғылау қондырғыларында жүріс жолдары тіректері бар құбырларға 
арналған пневматикалық итергішпен жабдықталады. Сөрелер жеке бөліктен 
тұрады - биіктігі жүріс бөлігінің көлденең бөлігінің биіктігіне тең. 
Сөрелердің үстіңгі бөлігінде құбырларды жүріс жолына немесе артқа тартқан 
кезде жұмысшылардың өтуіне арналған еден болады. 

Қабылдау көпірлерін орнатқаннан кейін көлбеу баспалдақтар мен 
сөрелер орнатылады. Баспалдақтар қабылдау көпірлерімен бір-бірімен 
байланысты, жоғарғы баспалдақ мұнараның негізіне, төменгі бөлігі – 
көлденең жаяу жүргінші бөліктері. Әдетте жоғарғы баспалдақтың көлбеуі 20-
дан асады (35-70), ол мұнараның негізгі биіктігіне байланысты. Сондықтан, 
кіру оң жақтағы бұрғылау алаңына қабылдау жолдары баспалдақты 
рельстермен орнатады. Көпірдің жүріс жолымен сәйке сөрелер орнатылған. 
Олардың саны ұңғыманың жобалық тереңдігін қамтамасыз ету мақсатында 
бұрғылау құбырларының жиынтығына сәйкес келуі керек.  

Баспалдақтар мен қоршаулар. Қажетті баспалдақтардың саны бұрғылау 
қондырғысының дизайнымен анықталады. 

Баспалдақтардың, тұтқалардың және баспалдақтардың өлшемдері 
мұнай мен газдағы қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 
Баспалдақтардың негіздері иілген профильді, рельстер мен тіректер – 
құбырлардан жасалады. 

Барлық қозғалмалы бөліктері металл болуы керек, барлық жағынан 
қоршаулар, қызмет көрсету персоналына қол жетімділікті орнатылады.  

Қозғалмалы бөлшектерден 350мм артық қашықтықта орнатылған 
қоршаулар тұтқалар ретінде жасалады. Қоршау 1,25 м-ден кем болмауы 
керек, қоршаудың төменгі белдігі 150мм биіктікте болады. 

Белдіктер арасындағы алшақтық 400 мм-ден астам, ал іргелес 
тартпалардың осьтері арасындағы қашықтық 2,5м артық емес. Сонымен 
қатар, әр блоктың негізінің периметрі бойынша, бұрғышының екінші 
көмекшісі тұратын балконға жұмыс жасау үшін рельстер орнатылды. 
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2.3.3. Бұрғылау снарядын түсіру және өсіру кезінде бұрғылаушының 
ТКО жүргізу кезіндегі әрекеті 
 

Мұнай-газды ұңғыларды бұрғылау кезінде керн негізінен маркирлеуші 
горизонттардан және таужыныстар қабаттарының алмасу кезіндегі 
шекаралы, яғни геофизикалық әдістер толық геологиялық мәліметтерді 
бермейтін облыстардан алынады. Берілген бөлімде ортаңғы және жоғары 
қаттылықты жарықшақты таужыныстардан кернді алуға арналған колонкалы 
снарядтар конструкцияларына талдау көрсетілген. Колонкалы снарядтардың 
кез келген конструкцияларының жетілгендігі жоғарыда айтылып кеткендей, 
кернді алу көрсеткішімен К1 және керн қабылдау көрсеткішімен К2 
сипатталады. Аталған тәуелділіктерден, К1 жоғары болған сайын колонкалы 
снаряд ең жоғарғы диаметрмен кернді алу талаптарын қанағаттандырады, ал 
К2 жоғары болған сайын керн жуу сұйықтығы ағының және айналу 
құралының тура әсеріне аз ұшырайды. Ең қарапайым конструкцияға қатты 
пайдалы қазбаларға кіші диаметрлі (36-дан 151 мм-ге дейін)іздеу-барлау 
ұңғыларын бұрғылау кезінде кернді алуға арналған колонкалы жинақ 
жатады. Колонкалы жинақ бұрғылау басынан (бұрғылау коронкасы), 
кернқабылдағыш (колонкалы) құбырдан және бұрғылау бағанасын қосуға 
арналған өткізгіштен құралады. Күрделі тау-кен-геологиялық жағдайларда 
(ұсақталға, мүжілген, борпылдақ таужыныстар) кіші диаметрлі осындай 
снарядтардың конструкциялары күрделенеді, бірақ олардың артықшылығына 
керн алудың (0,87 дейін) және кернқабылдаудың жоғары көрсеткіштері 
жатады. Мұнай-газды ұңғылардан кернді алуға арналған снарядтар жоғары 
диаметрлі бұрғылаумен ерекшеленеді, бұл ұңғы түбіне үлкен иіндік 
жүктемелерді қолдануға және сәйкесінше олардың қондырғыларына 
конструкциялық өзгерістерді енгізуді қажет етеді. Оның ішінде кіші 
диаметрлі бұрғылауға арналған жұқа қабатты бұрғылау коронкасы қалың 
қабатты бұрғылау басына айналады, және онда керналу көрсетіші К1 
біршама төмен болады (0,44). 

Стационарлы колонкалы құбыр (грунттасығыш) көбнесе терең роторлы 
бұрғылауға арналған. Ол бұрғылау басынан 1, корпустан 2, бұрғылау 
бағанасын қосатын өткізгіштен 3 құралады. Кернқабылдағыш 6 шар 5 
түсірілетін дренажды қақпақ арқылы мойынтірекке 4 ілінген. 
Кернқабылдағыштың төменгі бөлігінде шарсыз 5 грунттасығышта 
(кернқабылдағышта) кернді үзуге және ұстап тұруға арналған ұстап тұратын 
жапырақшалары 8 бар кернүзгіші 7 орналасқан. Бұрғылау жұмыстарын 
бастаудың алдында қондырғы жуулады, кейін шар түсіріледі, бұл кернді 
бұрғылау ерітіндісінен тура әрекет етуден және оны колонкалы құбырдан 
шығарудан қорғанысты қамтамасыз етеді. 
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1 - бұрғылау басы 
2 - корпусы 
3 - өткізгіш 
4 - мойынтірек 
5 - шарлы қақпақ 
6 – керн қабылдағыш 
7 – кернүзгіш 
8 – кернүзгішті ұстап тұратын жапырақшалар.  

 
Сурет 57 - Шешілмейтін керн қабылдағыш құбыры бар колонкалы 

снаряд 
 
Осы принцип бойынша «Недра» ресейлік колонкалы снаряд жасалып, 

кеңінен қолданылап келеді. [3] 
 

 
 

Сурет 58- «Недра» колонкалы снаряды 
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Снаряд ұзындығы 5м болатын екі-үш немесе одан да көп секциялардан 
құралады. Оның құрамына корпус 1, жоғарғы 2 және төменгі 3 өткізгіштер 
және бірнеше секциялардан жиналған және муфта-ортақтандырғышымен 5 
қосылған корпус сияқты жиналған грунттасығышы 4 кіреді. Муфта 
ортақтандырғышта кернұстағышы 6, ал грунттасығышының төменгі 
бөлігінде – кернүзгіштердің кешені 7 орнатылған. Грунттасығышының 
жоғарғы бөлігі винттен 8, гайкадан 9 және бекіткіштен 10 және ауыспалы 
ұяшық-кертпеші 11 және шардан 12 құралған кері қақпақтан құралған. 
«Недра» снаряды теориялық тұрғыдан шексіз секциялар санына байланысты 
бұрғылау басының беріктілігіне тәуелді болатын үлкен ұзындықты керн 
алуға мүмкіндік береді. Бұл снарядтың кешеніне әдетте 6ВК, 20НК, 21ВК, 
25ВК, 17ВК және т.б. сериялы бұрғылау бастары кіреді. Грунттасығыш 
кернге толғаннан кейін барлық колонкалы снарядты ұңғыдан шығару қажет, 
бұл осы типті қондырғылардың кемшіліктеріне жатадыШешілетін 
кернқабылдағыш құбыры (грунттасығышы) бар колонкалы снаряд роторлы 
бұрғылау кезінде, сонымен қатар түптік қозғалтқыштарды қолданатын 
бұрғылау жұмыстарында пайдаланады (59-сурет). Снарядтың құрамына 
овершотпен қармаға арналған басы, серпімелі құлып-бекіткіші 2, сақина 3, 
мойынтірегі бар шпиндель 4, кері шарлы қақпақ 5, тығын 6 (оған кертпеші 
бар осы қақпақ орнатылған), кернқабылдағышы 7, өткізгіш 10, кернүзгіші 11 
және башмақ 12 кіреді. Кернқабылдағыш төменгі бөлігіне бұрғылау басы 9 
(қалақшалы немесе алмазды) бұралған стандартты колонкалы құбыр болып 
келетін корпусқа 8 орнатылады. 

Кернқабылдағыштың сыртқы диаметрі тәуелді болып келетін үлгі 
түріне байланысты кернқабылдағыштың ұзындығы 1,5-нан 4,5 м дейін 
өзгереді. Снарядты ұңғыға грунттасығышсыз түсіреді, оны ұңғы түбін 
жуғаннан кейін, кернді алу алдында бұрғылау құбырлар арқылы түсіреді. 
Кернмен толған грунттасығышы бұрғылау құбырлары арқылы жоғары 
жылдамдықты шығырдың көмегімен үлкен жылдамдықпен шығаралады. 
Егер бұрғылау басы тозбаған болса, онда ұңғыға басқа грунттасығышты 
түсіреді, ол автоматты түрде бекіткіштердің 2 көмегімен бекітіліп, керн алу 
жұмыстары жалғасады. Екінші типті колонкалы снарядтардың 
артықшылықтарына көтерутүсіру операцияларына кететін уақыттың күрт 
қысқаруы және бұрғылаудың рейстік жылдамдығының біршама жоғарлауы 
жатады. [1] 
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1-қармаушы басы 
2-серпімелі құлып-бекіткіші 
3-сақина 
4-мойынтірегі бар шпиндель 
5-кері шарлы қақпақ 
6-тығын 
7-кернқабылдағыш құбыры 
8- корпус 
9-бұрғылау басы 
10-өткізгіш 
11-кернүзгіші 
12-башмақ  

 
Сурет 59- «Эй-Уан Бит энд Тул» фирманың шешілмелі грунттасығышы 

бар колонкалы снаряды 
  

2.3.4. Бұрандалы қосылыстарды бұрап бекіту және бұрап босату үшін 
кілттердің жарамдылығын тексеру 
 

Бұрғылау шегендеу және құбыр мен штангілерді түсіріп – көтеру 
әрекеттерінде бұрап ашу, бұрап жабу жұмыстарында өлшемдері әр түрлі 
конструкциялы көптеген кілттер қолданылады.  

Әрекеттерге арналған кілттер мынадай болып бөлінеді:  
1. Қолмен бұралады.  
2. Механикалық жетектеушімен пайдаланатын. 
Бұрғылау кілттерін құрастырғаннан кейін міндетті түрде мыналарды 

тексеруіміз керек: 
1. Кілт тізбегінің блокты негізге бекіту сенімділігін, сонымен қатар 

оның барлық элементтерінің бекітілуін; 
2. Шлангалардың схемаларының пневматикалық механизмдермен 

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

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

4. Майлауының болуы; 
5. Кілттің барлық механизмдерінің қосылуы 
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Кесте 7-Кілттерді майлау кестесі 
 

Майлау орны Қолданылатын майлар Майлауға нұсқау 
Жазда  Қыста   

ДР-13 
пневматикалық 
қозғалтқыш  
  
  
  
   
Кілт редукторы 
  
   
  
Редуктордың 
аралық 
шестернясының 
подшипниктері 
  
Шестерня тістері 
  
Жақтардың 
роликтері 
  
  
Басқару пульті 
краны 

«Л» маркалы 
машина майлары 
  
  
  
   
Жазғы нигрол 
(ГОСТ 542-50) 
  
  
  
Солидол УС-1 
(ГОСТ 1033-51) 
  
  
 
Солидол УС-1 
(ГОСТ 1033-51) 
Графитті майлау 
  
  
 
Солидол УС-1 
(ГОСТ 1033-51) 

Турбиналы 
майлар 
  
  
  
   
Нигрол 
қысқы 
  
  
  
 Солидол 
УС-1 
(ГОСТ 
1033-51) 
  
Солидол 
УС-1 
(ГОСТ 
1033-51) 
Графитті 
майлау 
  Солидол 
УС-1 
(ГОСТ 
1033-51) 

Май деңгейі щупь 
белгісінің шегіне дейін 
болуы керек. Май 3 айда 
бір рет ауыстырылады. 
Майлар үстіне күн сайын 
құйлады 
Редуктордың бүйір 
қақпағындағы бақылау 
белгіге дейін май 
құйылады. Үстінен 
аптасына бір рет қажет 
жағдайда құйылады. 
Майды ауыстыру 3 айда 
бір рет. 
Пресс-майсауыт арқылы 
шприц көмегімен айына 
бір рет толтырылады. 
Майлауы аптасына бір 
реттен көп емес 
Құбырқысқыш 
құрылғыға әрбір рет 
жақтарды орнатқанда 
Пресс-май-сауыт арқылы 
шприцпен аптасына 1 
реттен көп емес 

 
Автоматты бұрғылау кілттерін пайдалану кезінде олардың дұрыс және 

уақытында күтуіне көңіл бөлу қажет. 
Кілттердің жұмысы кезінде мезгілмен кілттер тізбегінің негізге бекітілуі 
тексерілуі керек, сонымен қатар кейбір механизмдердің бұзылыстары, ауа 
құбырының саңылаусыздығы бақыланып отырады. Кілттердегі байқалған 
ақаулары болса, дереу тоқтатып, оны жою қажет. Күтуші адам кілттер 
жұмысы кезінде подшипниктердің температурасының қатты қызып кетуін 
қадағалау қажет, ол үшін подшипниктердегі майдың болуы және редуктор, 
пневмоқозғалтқышта май деңгейін бақылау керек.  

Құбырқысқыш құрылғыны бұрғылау құлыптарының төменгі 
жақтарымен қармап алғанда қосуға болады. Әрбір бұрап қатайту және бұрап 
ағыту операциясынан кейін кілттер блогы құбыр тізбегінен алынады, ал 
басқару пультіндегі тұтқа бейтарап күйге тұрғызылады және қайтып 
қосылып кетуді болдырмау үшін тоқтатады. Кілттерді майлау картасына 
сәйкес майлауы керек. 
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Өзіндік бақылау сұрақтары: 
1. Түсіру-көтеру операциялары үшін қолданылатын жабдықтар түрлерін ата? 
2. Түсіру-көтеру механизмдерінің техникалық сипаттамасын қалай 
ажыратуға болады? 
3. Бұрғышының басшылығымен түсіру-көтеру операцияларын қалай 
жүргізуге болады?  
4. Қашау титері мен қолдану параметрлерін қалай таңдайды? 
5. Шегендеу және бұрғылау құбырлары тізбектерінің құрылысын қандай? 
6. Таль жүйесін қауіпсіз пайдалану үшін жасалатын іс-әрекет? 
7. Көпірдің қоршауын және төсеніштерді тексеру жұмыстарын қалай 
тексереді? 
8. Бұрғылау снарядын түсіру және өсіру кезінде бұрғылаушының ТКО 
жүргізу кезіндегі әрекеті қандай? 
9. Бұрандалы қосылыстарды бұрап бекіту және бұрап босату үшін кілттердің 
жарамдылығын қалай тексереді? 

 
Қорытынды:  
Бұл модуль білім алушыларды болашақ мамандықтарының арнайы 

технологиялық мәселелерімен таныстыруға қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. түсіру-көтеру операцияларын жүргізуге қажетті 
білімдерді, икемдер мен дағдыларды қалыптастырады. 

Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар шегендеу құбырларын 
түсіру және цементтеу үшін  ұңғымаларды  дайындауды, қолданылатын 
материалдардың жұмсалуын есептеуді және олардың нормаларын, әртүрлі 
конструкциялы пакер құрылғыларының арналуын, ұңғыманың сағасын 
байлау схемаларын және қымтағыш құрылғылардың конструкциясын, 
қабаттарды сынау құрылғыларын төмен түсіруді және геологиялық-
геофизикалық зерттеулер жүргізуді үйренеді. қолданылатын қашаулардың 
типтері мен мөлшерін, бұрғылау және күш жабдығының техникалық 
сипаттамаларын, электр бұрғылардың, құбыр бұрғыларының құрылуын,  
электр бұрғылардың, құбыр бұрғыларының және тоқ бұрудың ықтимал 
ақауларын жою әдістерін;  ұңғымаларды көлбеу бағытта және көлденең 
бұрғылау кезінде  ауытқытқыштармен қолданылатын құралдың және құрал-
жабдықтардың құрылуы мен мақсатын, құбырларды, электр бұрғыларын 
және құбыр бұрғыларын төмен түсіру және бағдарлау әдістерін  меңгереді. 

 
Әдебиеттер тізімі: 
1.  Қарманов Т.Д. Бұрғылау жабдықтары. Оқу құралы. Алматы: 

ҚазҰТУ, 2015 
2. Алдансүгіров Ө. Бұрғылау машиналары мен механизмдері. Оқу 

құралы.-Астана,2010 
3. Қараулов Ж. Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау технологиясы. 

Оқулық. Алматы,2007 
4. Мусанов Ә. «Ұңғыларды бұрғылау». Оқулық. Алматы,2013 
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Модуль атауы:  «Бұрғылау ерітіндісін дайындау және химиялық өңдеу» 
 
Оқыту мақсаты: 
 
1. Бұрғылау мұнарасының қажетті химиялық реагенттермен жарақталуын 
бақылау 
2. Бұрғылау ерітіндісін дайындауды жүзеге асыру 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берілген модульмен жұмысты бастар алдында білім алушыларға 
«082401 3 – Техник-технолог» біліктілігі курсы бойынша барлық модуль 
көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі-төменнен жоғарыға қарай ұсынылғын. 
Кәсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы бойынша көрсетіледі. Берілген 
тарауды Модуль 3 мазмұны қамтылған. 
 
Алдын-ала қойылатын талаптар: 

Бұл модульді оқу алдында «082401 3 – Техник-технолог» біліктілігіне 
қарасты КМ 01 «Ұңғымаларды бұрғылауға дайындау», КМ 02 «Түсіріп-
көтеру операцияларын жүргізу» кәсіптік модульдеріндегі тақырыптарды 
меңгеру қажет. 
 
Қажетті оқу материалдары: 
Оқу құралдары 

Бұрғылау 
технологи

ясы 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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Электрондық оқулықтар 
Оқу макеттері 
Бейнесабақтар 
Презентациялар 
 
Кіріспе 
  КМ 03 «Бұрғылау ерітіндісін дайындау және химиялық өңдеу» 
модульінде бұрғылау ерітіндісін дайындау және өңдеу үшін бұрғылау 
ерітінділерінің және химиялық реагенттердің физикалық-химиялық 
қасиеттерін, оны дайындау, қалпына келтіру және қайта пайдалану әдістерін 
және параметрлерді бақылау тәсілдерін және ауырлатқыштар мен химиялық 
реагенттердің шығынын азайту жолдарын сипаттайды.  Модульді игеру 
нәтижесінде білім алушылар  бұрғылау ерітінділерінің және химиялық 
реагенттердің физикалық-химиялық қасиеттерін меңгереді. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар  өлшеу аспаптарының 
түрлерін танып білуді, бұрғылау ерітіндісін дайындау мен өңдеу кезінде 
олармен қауіпсіз жұмыс істеу дағдыларын үйренеді. 
 
Модульдің мазмұны: 
 
ТАРАУ 3. БҰРҒЫЛАУ ЕРІТІНДІСІН ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ 
ХИМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ 

3.1. Бұрғылау ұңғымасының қажетті химиялық реагенттермен 
жарақталуын бақылау 

3.1.1 Бұрғылау ерітіндісін дайындау рецептурасы және оның бұрғылау 
процесіне әсері 

 
Жуу сұйықтарын топтау, бұрғылау кезінде олардың түрлерін таңдап 

алуды жеңілдетеді. Мұндай жағдайдағы анықтаушы кезең болып, 
ерітінділердің өзіне тән сипаттамалары мен қолдану жағдайлары саналуы 
тиіс. Жуу сұйықтарын дисперсиялық ортаның құрамы бойынша үш топқа 
бөлуге болады.  

1. Су негізді жуу сұйықтары.  
2. Көмірсутек негізді жуу сұйықтары.  
3. Газдар және газ-сұйық қоспалары.  
Бұл топтың әрқайсысын өзалдына дисперстік фаза құрамы, коллоидтық 

фракция алу тәсілі, оларды өңдеуде қолданылатын химиялық реагенттер 
құрамы бойынша шағын топтарға бөлуге болады.  

Су негізді жуу сұйықтарын:  
1) су (тұщы, теңіз суы, тұздық);  
2) саз балшық суспензиялары;  
3) саз балшықты емес тау жыныстарын бұрғылау барысында алынатын 

табиғи суспензиялар;  
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4) гидрогель негізді суспензиялар;  
5) эмульсия (судағы май).  
Көмірсутек негізді жуу сұйықтары:  
1) газсыздандырылған мұнай және мұнай өнімдері;  
2) көмірсутек негізді көп компонентті ерітінділер;  
3) инвертті эмульсиялар (майдағы су).  
Газдар мен газ-сұйық қоспалары:  
1) ауа.  
2) табиғи газ.  
3) тұман және көбік.  
4) Аэрацияланған су.  
Көмірсутек негізді жуу сұйықтарының топталынуы. 
Өнімді қабаттардың коллекторлық қасиетін сақтау және тұрақтылығы 

төмен аралықтарда  қиындықтарда болдырмау мақсатында соңғы жылдары 
мұнай негізді жуу сұйықтарының түрлері әзірленіп, кеңінен қолданылып 
жүр. Бұл ерітінділер түріне дисперциялық ортасы мұнай өнімдері (шикі 
мұнай, дизельдік жанар май), дисперсиялық фазасы битум, органикалық саз 
балшықтар, толықтырғыштар (ауырлатқыш, бор, асбест және де басқа қатты 
дисперсті материалдар), сонымен қатар минералдылығы әр түрлі 
эмульсияланған су құрайтын үш фазалы жүйелер жатады. Мұнай негізді 
ерітінділер қатарына құрамына 5-15 % дейін су қатысатын мұнайлы 
ерітінділер, сонымен қатар су концентрациясы 90 % дейін жететін 
эмульсияларда кіреді.  

Мұнай негізді ерітінділер төрт топқа бөлінеді.  
1. Әк тасты- битумды.  
2. Эмульсиялы әк тасты - битумды ерітінді. 
3. Жоғары концентрацияланған инвертті эмульсиялық ерітінді. 
4. Температураға төзімді инвертті эмульсиялық ерітінді.  
Мұнай негізді ерітінділер қабат өнімділігін төмендетпей, сулы ортада 

ісініп немесе ұлғайып, ұңғы оқпанының тұрақтылығын бұзатын аралықтарда 
бұрғылауды қамтамасыз етеді. Әрі майлау қабілеті де жоғары, бұрғылау 
аспаптарының ұсталынып қалуына жол бермейді. Бұл жүйелердің электр 
өткізгіштік қабілеті жоқ, аспаптарды коррозиадан сақтандырады. Қату 
температурасының төмендігі мен қайнау температурасының жоғарылығы, 
олардың қолдану аймағын саз балшық ерітінділеріне қарағанда кеңейтеді. 
Мұнай негізді ерітінділердің кемшілік жақтары: стандартты каротаж 
жұмыстарын жүргізе алмау; ерітіндімен жанасатын резеңке бөлшектерге кері 
әсері; құрылымдық-реалогиялық қасиеттерін реттеу қиындығы; су және 
басқа да ластаушы қоспалар қосылған жағдайлардағы ерітінді қасиеттерін 
реттеу қиындығы; ерітінділерді дайындау күрделілігі. 

Мұнай негізді ерітінділердің компоненттік құрамы және олардың 
атқаратын міндеттері 

Мұнай негізді ерітінділерді дайындауда төмендегідей материалдар 
тобы қолданылады.  
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1. Мұнай өнімдері - шикі мұнай (тұтқырлығы төмен) немесе дизельдік 
жанар май. Дизельдік жанар майды қолданған жағдайларда, жүйе сапасы 
жақсарады. Мұнай негізінің сапасына баға беруде тұтқырлық, оталу 
температурасы мен қатар ароматты көмірсутектерінің құрамдық көрсеткіші 
қолданылады.  

2. Құрылым құрауыштар (гель құраушы). Құрылым құраушы 
материалдар ретінде мұнайдың шайыр-асфальттық негізіндегі коллоидты 
фаза, жоғары молекулалы органикалық  қышқылдар сабындары, ұсақ 
дисперсті қатты активті толықтырғыштар (кальций гидрототығы, бор, асбест, 
саз балшық) және эмульсияланған су қолданылады. Соңғы кездерге дейін 
мұнай негізді ерітінділерде негізгі құрылым құраушы тотықтандырылмаған 
битум болып келді. Оның негізгі кемшілігі жоғары температурада балқып, 
жүйе тұрақтылығын жойып, ауырлатқыш материалдар шөгіп тұнбаға түседі. 
Ең жарамдысы тотықтандырылған битум, жұмсару температурасы 130-160 
оС. Жүйелерде құрылым құраушы ретінде оргонофильді саз балшықтар, ал 
шет елдерде оргонофильді асбест қолданылады. Битумды мұнай негізді 
ерітінділердің құрылым құрау қабілетін көтеруге кальций гидрототығы (әк 
тас) және ауырлатқыш әсер етеді  

3. Эмульгаторлар - майлы, шайырлы, нафтенді қышқылдардың 
кальцийлі және натрийлі сабындарының аниондық қоспалары, тұздар мен 
аминдердің жылуға төзімді туындылары. Бұл заттар судың 
эмульгациялануын қамтамасыз етіп, бұрғыланылған тау жыныстары 
бөлшектері мен ауырлатқыштардың суда еруін тоқтатады, жүйенің 
тұрақтылығын өсіреді. 

Әк тасты - битумды ерітінді. 
Бұл бұрғылау практикасында қолданылатын мұнай негізді 

ерітінділердің ең негізгі түрі.  
Компоненттік құрамы:  
1) дизельдік жанармай;  
2) активті кальций тотығының мөлшері 60% сөндірілмегн әк тас;  
3) тотықтандырылған битум;  
4) барит ауырлатқышы;  
5) сульфонол НП-3;  
6) су.  
Жүйені басқару үшін тотықтандырылған петролатум (СМАД-1) - 

гидрофобизатор және эмульгатор, 8-12% шайыр қатысатын мұнай, 
құрылымдық- реалогиялық қасиеттерін реттеуші қосылады. Бастапқы 
ерітіндіні дайындау технологиясы төмендегідей. Дизельдік жанармайдың 2/3 
көлеміне мұхият араластыра отырып, битумды, әк тасты және суды 
қайнамайтындай етіп қосады; дизельдік жанармайдың қалған бөлігін қосып 
араластырады, ерітінді тығыздығына қарай ауырлатқыш барит, 
сульфонолдың жетіспейтін мөлшерін бірге қосады. Әк тасты-битумды 
ерітінді арнайы қолданылатын ерітінділер қатарына жатады. Ол тез ісінетін, 
опырылып құлауға бейімді тау жыныстары мен ерігіштігі жоғары тұзды 
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қабаттарды, сонымен қатар коллекторлық қасиеттері төмен қабаттарды 
бұрғылауда қолданылады. 

Жоғары концентрацияланған инвертті эмульсиялы ерітінді. 
Жоғары концентрацияланған инвертті эмульсиялы ерітінді Бүкіл 

одақтық бұрғылау техникасы ғылыми-зерттеу институтында (ВНИИБТ) 
жасалған. Арнайы эмульгатор-эмультал арқылы алынған мұнай негізді 
жүйелер қатарына жатады. Температурасы 70 0С аспайтын ұңғыларда 
қолданылады.  

 
3.1.2. Бұрғылау ерітіндісінің және химиялық реагенттердің физикалық-

химиялық қасиеттері 
 

Қазіргі кезде химиялық реагенттерді әр түрлі топтау түрлері 
қолданылады. Оларды көбінесе қолданылуы, химиялық құрамы, еруі, тұзға 
және температураға төзімділігі бойынша топтайды. Химиялық реагенттерді 
топтау күрделілігі, олардың әр түрлі ортада және жағдайлардағы 
қасиеттерінің біржақты еместігінде. Кейбір реагенттердің әсері саз балшық 
түріне, тұздану дәрежесіне, құрамы мен температураға байланысты,  
Мысалы, тұщы ерітінділерде құрылым құраушы реагенттер минералды 
орталарда сұйылтқыш немесе сүзілу көрсеткішін жоғарылатуы мүмкін. 
Көптеген реагенттер әр түрлі қасиеттерге ие бола алады. Мысалы, сүзілу 
көрсеткішін төмендетуші реагенттер, жуу сұйықтарын сұйылта да алады. Әрі 
сүзілу көрсеткішін төмендетуші реагенттер ішінде жуу сұйығын 
қоюлататындары да кездеседі. Кез келген реагенттің тиімді әсер етуі оның 
көлемдік мөлшеріне байланысты болады. Сонымен химиялық реагенттерді 
құрамы мен атқаратын қызметтеріне қарай екі топқа бөлуге болады. Жалпы 
қолданылатын реагенттер негізгі (базалық) ерітінділер дайындауда, оның 
реалогиялық, сүзілімдік қасиеттерін реттеуде қолданылады. Оларға 
функциональдық қызметі әр түрлі реагенттер жатады.  

1. Сутектік көрсеткіш реттеуші реагенттер - каустикалық сода (NаОН), 
әк тас Са(ОН)2, сілтілік (натрий карбонаты), қышқыл (натрий бикарбонаты) 
тұздары.  

2. Құрылым құраушы коллоидтар - ерітіндіге тиксотропиялық қасиет 
беруші материалдар. Олар органикалық емес коллоидтар – саз балшықтар 
(бентонит, палыорскит, асбест), ал мұнай негізді ерітінділер үшін 
органикалық саз балшықтар мен битумдар. 3. Сүзілу көрсеткішін 
төмендеткіштер - ерітінділердің өткізгіш қабаттардан сүзіліп өту барысында 
дисперстік фазаның бөлінуін төмендетуші химиялық реагенттер мен 
материалдар. Сүзілу көрсеткішін төмендеткіштер ретінде органикалық және 
органикалық емес реагенттер қолданылады. Олар: а) гуматты реагенттер- 
көмір сілтілі реагент (КСР), торф сілтілі реагент (ТСР); б) 
лигносульфонаттар- конденсацияланған сульфитті спиртті барда (КССБ,), 
сульфитті спиртті барда (ССБ); в) полисахариттер - крахмал, декстрин, 
целлюлоза, целлюлоза эфирлері карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), 
оксиэтиленцеллюлоза (ОЭЦ); г) акрил полимерлері гидролизделінген 
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полиакрилгитрил (гипан, К-4), полиакриламид (РС2), метакриламид және 
метакрил қышқылдарының сополимерлері (метас), метилметакриламид және 
метакрил қышқылдары (М-14). 

 
3.1.3. Бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін өлшеу, аспаптардың 

мақсаты мен құрылысы 
 

Бұрғылау процесін жақсы жүргізу үшін балшық ерітіндісінің барлық 
сапа параметрлерін тексеріп тұру қажет. Мұндай тексерулер ерітіндіні 
ұңғымаға жіберер алдында балшық ерітінділерінің лабораториясында 
орындалады. Оны смена жұмысшылары бұрғылауға кірісер алдында далалық 
лабораторияның аспаптарымен де анықтайды. Осы кезде қолданылып жүрген 
балшық ерітінділерінің жылжымалы балшық лабораториясында мынадай 
аспаптар бар: АГ- 1 немесе АГ- 2 ареометрі, СПВ- 5 вискозиметрі, ОМ-1 
немесе ОМ-2 тұндырғышы, ЦС-2 цилиндрі, ВМ-6 приборы, көлемі 100 см3 
шыны цилиндр, секунд есептегіш, қосалқы аспаптар және лаборатория 
материалдары. 
    Балшық ерітіндісінің сапасын тексеру үшін төмендегі параметрлерді 
анықтайды. 
    Сыбағалы салмақ. Балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағын қалыпты 
жағадайда үлкейтудің қажеті жоқ. Себебі салмағы ауыр балшық ерітінділері 
тау жыныстарының жарықшаларына жылдам кіріп, көлемін тез азайтады. 

Колонкалы бұрғылауда қолданылатын балшық ерітіндісінің сыбағалы 
салмағы 1,15- тен 1,25 г/см3- ге дейін барады. Ауырланған балшық 
ерітіндісінің сыбағалы салмағы 2 г/см3-ге дейін, кейде одан да ауырлау болуы 
мүмкін. 
    Лабораториялық жағдайда балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағын 
арнаулы таразылармен өлшеп, көлемін белгілі сауыттардың көмегімен 
анықтайды. Ерітіндінің сыбағалы салмағын табу үшін көлемі 1 л балшық 
ерітіндінің таза салмағын 1 л таза судың салмағына бөледі. Осыдан шыққан 
сан балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағын көрсетеді. 
    Жұмыс басында балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағын анықтау 
үшін АГ- 1 немесе АГ- 2 ареометрлерін пайдаланады. АГ- 2 ареометрінің 
астында бұрандамен жалғасқан салмақ 2, орта шетінде балшық ерітіндісін 
құюға арналған сауыт 1, ең үстінде көрсеткіш қарайтын екі шкаласы бар 
қалқыма 3 орналасқан. Сол жағындағы бірінші шкала арқылы 0,9- дан 1,8 
г/см3- ге, ал екінші шкала арқылы 1,7- ден 2,4 г/см3- ге дейінгі балшық 
ерітінділерінің сыбағалы салмақтарын айыруға болады. Шкала бөліктерінің 
аралығы 0,02 г/см3- тең. [4] 
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1-қосқыш штифт 
2-сауыт  
3-салмақ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 60- АГ- 2 ареометрі 
 
Өлшеу алдында ареометрдің дұрыстығын тексереді. Ол үшін сауытты 
қалқымадан ағытып алып, таза сумен толтырады. Содан кейін, қалқыманы 
сауытқа қайтадан бекітіп, жиналған ареометрді су құйылған шелекке 
батырады. Шелектегі су деңгейі бірінші шкаладағы 1 цифрын көрсетсе 
ареометрдің дұрыс болғаны. 
    Балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағын да осылай өлшейді. Ол үшін 
сауытқа балшық ерітіндісін құяды. Балшық ерітіндісі құйылған ареометрді 
суы бар шелекке батырып, балшық ерітіндісінің сыбағалы салмағының 
көрсеткішін ареометрдің бірінші шкаласының шелектегі су деңгейімен 
қиылысқан жерінен анықтайды. Ауырланған балшық ерітіндісінің сыбағалы 
салмағын өлшеу үшін ареометрдің астындағы салмақты бұрып алып 
тастайды да, көрсеткішті екінші шкаламен су деңгейінің қиылысқан жерінен 
байқайды. 

Тұтқырлық. Балшық ерітіндісінің негізгі параметрлерінің бірі – 
тұтқырлығы. Тұтқыр ерітінділер бұрғылау ұнтақтарын жер бетіне жылдам 
шығарады. Насос тоқтаған уақытта тұтқыр ерітінді ұнтақтардың тұнуына 
кедергі жасап, олардың бір қалыпта қалықтап тұруына септігін тигізеді. 
    Ұңғыманы жуып тұрған суйық жер бетіне шықпай, жоғалып кеткен 
жағдайда, жуу сұйығы ретінде өте тұтқыр балшық ерітіндісін қолданған 
дұрыс. 
    Дегенмен, балшық ерітіндісінің тұтқырлығын көбейту насостың жұмыс 
істеуін нашарлатады. Осыған байланысты колонкалы бұрғылауда балшық 
ерітіндісінің тұтқырлығы 20 секундтан 25 секундқа дейінгі мөлшерде 
болады.Балшық ерітіндісінің тұтқырлығын өлшеу үшін СПВ- 5 вискозиметрі 
қолданылады. Ол екі бөлімді сапты аяқтан 2, астында түтігі бар воронкадан 1 
тұрады. Сапты аяқтың бір бөлігіне көлемі 200 см3, екінші бөлігіне 500 см3 
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сұйық сыяды. Воронканың астындағы түтіктің ішкі диаметрі 5 мм, ал 
ұзындығы 100 мм. Воронканың үстін сымнан тоқылған тордан жасалған 
қақпақ 3 орнатылған. Бұл торлы қақпақ воронканың ішіне ірі ұнтақтарды 
өткізбеу үшін керек. 
     Вискозиметрді пайдалану үшін алдымен оның дұрыс жұмыс 
істейтіндігін тексерген жөн. Ол үшін воронканың түтігін саусақпен басып 
тұрып, екі бөлімді сапты сапты аяқтың көмегімен оның ішіне көлемі 700 см3 
таза су құяды. Содан кейін воронкадан көлемі 500 см3 су қанша уақытта 
ағатынын байқайды. Оны орындау үшін сапты аяқтың үлкен бөлмесінің 
(көлемі 500см3) үстіне воронканы алып келіп, саусақты түтіктен босатады 
және онымен бір мезгілде секунд есептегішпен уақыт өлшейді. Неше 
секундта воронкадан көлемі 500 см3 сұйық ағатын болса, сұйықтың 
тұтқырлығы соншалықты болғаны. Таза судың тұтқырлығы 15 секунд болуға 
тиісті. Егер вискозиметр сапты аяғының көлемі (500 см3 )воронкадан аққан 
суға 15 секундта толса, онда вискозиметрдің дұрыс жұмыс жасайтындығы 
байқалады. Балшық ерітіндісінің тұтқырлығында осылай өлшейді. 

   Жуу сұйығы ретінде бұрғыланып жатқан тау жыныстарының 
ерекшеліктеріне қарай, тұтқырлықтары әр түрлі балшық ерітінділерін 
қолданған жөн. Балшық ерітіндісінің тұтқырлығы ұсақ түйіршікті құмды 
бұрғылағанда 18–20 сек, орта түйіршікті құмда 20–22 сек, ірі құмда 22–24 
сек, жарықшағы көп тау жыныстарында 24–28 сек және сулы горизонттарда 
30–35 сек болуы қажет. 

 
1-воронка 
2-сапты аяқ 
3-торлы қақпақ 

Сурет 61- СПВ-5 вискозиметрі 
 

    Құм мөлшері. Балшық ерітіндісінің ішінде іріліктері әр түрлі ұнтақтар 
кездеседі. Олардың құрамына ұсақ тастар, құм, ерімеген ірімтік балшық тағы 
басқа қатты заттар кіреді. Аталған заттардың барлығы ерітіндінің «құмы» 
болып есептелінеді. Бұл «құмның» балшық ерітіндісінің ішінде қанша екнін 
білуді құм мөлшерін анықтау дейді. Оны процентпен есептейді. 
     Балшық ерітіндісіндегі құм мөлшерін анықтау, оның жұмысқа 
жарамдылығын байқау үшін керек. Егер балшық ерітіндісінде құм мөлшері 
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көп болса, онда ерітіндінің коллоидтылығы мен тұтқырлығы азаяды. Ерітінді 
құмының мөлшерден артықтығы насос бөлшектері мен бұрғы құбырларының 
қажауын тездетеді, олардың жұмыс істеу мерзімін қысқартады және бұрғы 
снарядының сыналанып, жоғары көтерілмей ұңғымада ұсталынып қалып қою 
қаупін туғызады. Сондықтан смена сайын балшық ерітіндісінің ішіндегі құм 
мөлшерін анықтап отыру керек. 
     Бұл жұмысты орындау үшін қаңылтырдан жасалған ОМ-2 
тұндырғышын пайдаланады. Тұндырғыштың төменгі жағында шкаласы бар 
шыныдан жасалған  ауыспалы мензурка 2 орналасқан. Мензурканың көлемі 
10 см3 – ге тең. Шкала бөліктерінің аралығы 0,1 см3–ге тең. Әрбір он 
сызықтан кейін көрсеткіш цифрлар жазылған. Мензуркадан жоғарыда 
балшық ерітіндісін құюға арналған  сауыт 1 бар. Сауыттың беті қақпақпен 3 
тығыз етіп жабылған. Тұндырғыштың барлық көлемі 600 см3 – ге тең. 
Сауыттың жоғарғы жағында диаметрі 3 мм – ге тең тесік бар. Осы тесіктің 
деңгейіне дейін сиятын сұйықтың көлемі 500 см3. 
    Балшық ерітіндісінің ішіндегі құм мөлшерін анықтау үшін 
тұндырғышқа көлемі 50 см3 балшық ерітіндісін және 450 см3 су құю керек. 
Тұндырғыш қақпағының көлемі 50см3–ге тең болғандықтан, балшық 
ерітіндісін тұндырғышқа осы қақпақпен құяды да, оның үстіне 
тұндырғыштың бүйіріндегі тесіктің деңгейіне жеткенше су құяды. Содан 
кейін тұндырғыштың қақпағын жауып, балшық ерітіндісі мен суды жақсылап 
араластыруы үшін тұндырғышты жылдамдатып шайқайды. Араластыру 
біткесін тұндырғышты тік ұстап тұрады да, мензуркадағы шкаладан бір 
минуттың ішінде көлемі қанша тұнба отырғанын анықтайды. Уақытты 
сағатпен немесе секунд есептегішпен анықтауға болады. Мензурканың 
шкаласы көрсеткен тұнба көлемінің санын екіге көбейтіп, ерітіндіде неше 
процент құм мөлшері бар екенін анықтайды. Оқылған санды екіге көбейтетін 
себебіміз – көлемі 100 см3 ерітіндінің ішінде құм мөлшерінің неше процент 
екенін білу. Қалыпты жағдайда балшық ерітіндісінің ішіндегі құм мөлшері 4 
проценттен асып кетпеуі қажет. [2] 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сауыт 
2-мензурка 
3-қақпақ 

Сурет 62-Балшық ерітіндісіндегі құм мөлшерін анықтау үшін 
қолданылатын ОМ-2 тұндырғышы. 
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Балшық ерітіндісінің ең маңызды параметрі – су беру. Ұңғыманы 
қоршап тұрған тау жыныстарының су өткізігіштік қасиетіне қарай, балшық 
ерітіндісі өз құрамынан оларға су бөліп беріп тұрады. Су кейбір тау 
жыныстарын бірнеше есе үлкейтеді. Мұндай тау жыныстарын бұрғылағанда, 
ұңғыманың іші тарылып, бұрғы аспабы жоғары көтерілмей, ұсталып қалуы 
мүмкін. Сумен қосылғандықтан тау жыныстары ауырлап, ұңғыманың ішіне 
опырылып құлап, бұрғы снарядын шығармай басып қалуы мүмкін. Осыған 
байланысты, ұңғыманы жуу үшін маңайындағы тау жыныстарына суды аз 
беретін сапалы балшық ерітінділерін қолдану керек.  
     Ерітіндінің су беру параметрін әр сменада бір рет тексеріп тұруы керек. 
Су берудің көрсеткіші ретінде 30 мин уақыт ішінде, көлмі 100 мл балшық 
ерітіндісінен диаметрі 75 мм, ауданы 100 см2 қағаз сүзгіден көлемі қанша су 
сүзіліп шыққанын алады.  
     Су беру параметрін анықтау үшін ВМ –6 приборы қолданылады. Бұл 
прибор негізгі төрт бөліктен тұрады: кронштейн мен тақта темір 8, қысым 
цилиндрі 2, сүзбе сауыт 5 және шкаласы бар салмақ 1. 
         ВМ – 6 приборының құрастыруын балшық ерітіндісін құятын сүзбе 
сауытты құрастырудан бастайды. Ол үшін сауыттың астыңғы түбін денесінен 
бұрау арқылы босатып алып, оның ішіндегі металдан жасалған қағаз сүзбе 
жапсырады. Қағаз сүзбе темір тордың үстіне орналастырылады. Содан кейін 
сауыттың түбін денесіне бұрандамен қайтадан жалғастырып, торға 
жабыстыратын винтті ақырына дейін бұрап, астындағы клапанды бекітеді. 
Дайын болған сауытты кронштейндегі ұясына орналастырады. Бұдан кейін 
сауытқа балшық ерітіндісін құяды. Ерітінді сауыттың жоғарғы ернеуіне 0,5 
см – дей жетпей тұруы керек. Сауыттың жоғарғы жағына қысым цилиндрін 
орнатады. Бұл екеуіде бұрандамен жалғасады. Қысым цилиндрінің төменгі 
жағында орналасқан реттегіш винтті бекітіп, цилиндрдің ішіне 
трансформатор майын немесе машина майын құяды. Бұл май балшық 
ерітіндісінің үстінен құйылады. Май деңгейі қысым цилиндрінің жоғарғы 
ернеуіне бір сантиметрдей жетпей тұруы керек. Осыдан кейін, шкаласы бар 
салмақтың поршенін қысым цилиндрініе кигізіп, шкаланың «0» цифрын 
көрсететін сызықты қысым цилиндрінің сыртындағы арнайы сызықпен 
беттестіреді. Ол үшін қысым цилиндрінің реттегіш винті арқылы артық 
құйылған машина майын цилиндрден сыртқа ағызып жібереді. Осы 
жұмыстардан кейін прибор зерттеуге дайын тұрады. 
    Балшық ерітіндісінің су беру параметрін өлшеу үшін прибордың 
астындағы клапанды жоғары көтеріп тұрған винтті 1/3 немесе жарты 
айналымға босатады. Сол сәтте сағатпен уақытты белгілеп, 30 мин өткеннен 
кейін,шкаладан тексеріліп жатқан балшық ерітіндісінің сыртқа қанша су 
беретінін айырады. Қалыпты жағдайда қолданатын балшық ерітіндісінің су 
беру параметрі 30 мин ішінде 25 см3 – ден аспауы керек.  
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1-шкаласы бар салмақ 
2-қысым цилиндрі 
3-плунжер 
4-цилиндр тәрізді тұлға 
5-сүзбе сауыт 
6-түп 
7-тор 
8-тақта темір 
9-винт 
10-реттегіш ине 

 
Сурет 63- Балшық ерітіндісінің су бергіштігін анықтау үшін қолданылатын 

 ВМ-6 приборы 
 

ВМ – 6 приборының техникалық сипаттамасы: 
     Өлшеу шегі ( сүзгісінің диаметрі 75 мм ) см3 -40; 
     Шкала бөліктерінің мөлшері, см3-1; 
     Өлшемнің дұрыстығы, см3-0,5; 
     Сүзу үшін жұмсалатын қысым, кг/см2-1; 
     Тексерілетін балшық ерітіндісінің көлемі, см3-120; 
     Сүзбенің нақтылы диаметрі, мм-53; 
     Таза салмағы, кг-7; 
 
3.1.4. Бұрғылау ерітіндісін дайындау блогының конструкциясы 
 

Жуу сұйықтарын дайындау ұңғыларды жуу технологиясының негізгі 
бөлігі. Ол дисперциялық ортаны дайындау, оны дисперциялық фазамен 
араластыру, ерітінділерді ауырлату, химиялық реагенттермен өңдеу сияқты 
жүйелі іске асырылатын операциялардан тұрады. Қазіргі бұрғылау 
жағдайларында жуу сұйықтарын дайындау үшін гидроэжекторлы 
қоспалауыш және тиеу воронкаларымен жабдықталған жуу сұйықтарын 
дайындау блогы, гидравликалық, механикалық араластырғыштармен 
жабдықталған қабылдау қалбырлары, диспергаторлар, сораптар 
қолданылады. Жуу сұйықтарын дайындау блогтары  БПР–40 және БПР-70, 
жуу сұйықтарын дайындау, ауырлату және ұнтақ материалдарды сақтау үшін 
қолданылады. БПР-70 блогы (64-сурет) төменгі шеті конусты екі металл 
бункерден тұрады. Екі бункер жалпы бір блокқа қосылған. Блок құрамына 
бункермен шланга арқылы жалғастырылған эжекторлы екі гидроқоспалауыш 
кіреді. 
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1-сүзгі 
2-бункер 
3-тиеу құбыры 
4-материал массасын  көрсеткіш 
5-түсіру тетігі 
6-масса датчигі 
7-тұғыр 
8-жалғастыру бөлігі 
9- аэрациялау тетігі 
10-жалғау жеңі 
11-шарнирлі қоспа 
12-гидроқоспалауыш 

 
Сурет 64- Жуу сұйықтарын дайындау БПР-70 блогы 

 
БПР-70 блогының негізгі бөлігінің бірі гидроэжекторлы қоспалауыш 

(65-сурет). Ол қабылдау (3) және қоспалау (6) камераларынан, ауыстырмалы 
штуцерден (5), клапанды (2) тиеу воронкасынан (1) тұрады. Ол да құю 
құбыры (4) және диффузормен  (7) жабдықталған. Гидроқоспалауыш 
айналым жүйесінің қабылдау қалбырының үстіне БПР дан 8-10 м ара 
қашықтықта орналастырылады. [2] 
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І- сұйық 
ІІ, ІІІ- саз ұнтағы 
ІV	- құю жолы 
1-тиеу воронкасы 
2-воронка клапаны 
3-қабылдау камерасы 
4-құйылу құбыры 
5-щтуцер 
6-қоспалау камерасы 
7-диффузор 

 
Сурет 65- Гидроэжекторлы қоспалауыш 

 
БПР блогының жұмыс істеу реті төмендегідей (66-сурет). Ұңғы басына 

жеткізілген ұнтақ материал (саз балшық, барит т.б.) компрессор көмегімен 
пневмотасымалдауыш арқылы бункерге (3) тиеледі. Қажет болған жағдайда, 
эжекторлы қоспалауышқа ұнтақ материалды берер алдында ол бункер ішінде 
аэрацияланады да,  содан кейін шиберлі жапқыш ашылады. Сол арқылы 
шлангаға ұнтақ материалдың түсуі қамтамасыз етіледі. Щтуцер (5) арқылы 
сораппен айдалған сұйық жылдамдығының әсерінен  гидроқоспалауыш 
камерасында (3) сиреу пайда болады, ал бункер ішіндегі  атмосфералық 
қысым салдарынан шланганың шеттерінде пайда болатын қысым 
айырмасының әсерімен ұнтақ материал гидроқоспалауыш камерасына 
жылжып, онда айдалатын сұйықпен араласады. Гидроқоспалауыш воронкасы 
(1) ұнтақ материалдарды қолмен тиеу үшін қолданылады. 
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1-бункер 
2-сүзгі 
3-тиеу құбыры 
4-түсіру тетігі 
5-аэрациялау жүйесі 
6-аэрациялау жолы 
7-шланга   
8-гидроқоспалауыш 

Сурет 66- БПР блогының жұмыс істеу схемасы 

Бұрғылау практикасында  жуу сұйықтарын дайындаудың әр түрлі 
технологиялық тәсілдері қолданылады. Ең қарапайым технологиялық 
схемасы (67-сурет) бұрғылау ерітіндісі компоненттерін араластырушы 
механикалық немесе гидравликалық араластырғыштармен (9) жабдықталған 
қалбырдан (1), тиеу воронкасы (5), шиберлі жапқышпен (8), жабдықталған 
гидроэжекторлы қоспалауыштан (4),  центрден тепкіш немесе бұрғы 
сораптарынан (2) және манифольд жолынан (3) тұрады. 

Сурет 67- Бұрғылау ерітінділерін дайындау схемасы 
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Кейбір аудандарда осы күнге дейін бұрғылау ерітінділерін дайындауда 
УПР-Р-2, гидравликалық араластырғыш ГДМ-1 және қалақты саз балшық 
араластырғыштар қолданылады. Шет елдерде соңғы кезде "Халибуртон" 
фирмасының автономды болыгының көмегімен іске асырылатын бұрғылау 
ерітінділерін дайындау технологиясы кеңінен қолданылып жүр.  

Бұл аталған блок (68-сурет) құрамына төмендегідей қондырғылар 
кіреді.  

1. Салмақ индикаторы және шаң ұстағыштан тұратын тиеу бункері (2).  
2. Дизель жетекті вакуум-компенсаторы (3).  
3. Ұнтақ материалдар (саз балшық, барит) сақталатын бункері (4).  
4. Салмақ индикаторы (8) және қабылдау воронкаларымен (6,7) 

жабдықталған шығын бункері.  
5. Бірнеше бөліктерге бөлінген, ішіне механикалық араластырғыштар 

орнатылған қабылдау қалбыры.  
6. Ортадан тепкіш сорабы (9). [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
а-айдау жолы 
б-сору жолы 
в-ауа жолы 
г- материалдарды   пневматикалық тасымалдау жолы 

 
Сурет 68-"Халибуртон" фирмасының бұрғылау ерітінділерін  дайындау 

жүйесі 
  

3.1.5. Циркуляциялық жүйелер мен жоғары қысымды желілерді 
байланыстыру схемасы 

 
Ауырлатылмаған саз балшық ерітінділерін дайындау үшін саз балшық, 

су, ал ауырлатылған ерітінділерде саз балшық, су және ауырлатқыш (барит) 
қолданылады. Ерітінділерді диспергатор қолднып және олсыз да дайындауға 
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болады. Бұрғылау ерітінділерін дайындар алдында, ерітінді дайындауға 
қажетті компоненттер мөлшерін анықтау қажет.  

Саз балшық ерітінділерін дайындау технологиялық процесі 
төмендегідей.  

1. Технологиялық дайындау жолын схема бойынша байланыстырады 
(69-сурет).  

2. Қабылдау қалбырына (9) дайындалатын ерітінді көлемінің 0,5-0,66 
бөлігіндей су құйылады.  

3. Бұрғы сорабының өнімділігіне байланысты гидравликалық 
диспергаторға  сұғындама қойылады.  

4. Гидроэжекторлы қоспалауышқа диаметрі 30 мм щтуцер қойылады.  
5. Саз ұнтағы тиелген БПР бункеріне 5-7 минуттай мерзімге аэрациялау 

тетігін қосады. 
6. Бұрғылау сорабын қалбыр-гидравликалық диспергатор (егер 

қолданылса), эжекторлы гидроқоспалауыш- қалбыр схемасы бойынша 
қосады. Сорап айдау жолындағы қысым 12-14 МПа (диспергатор 
қолданылмаған жағдайда 4 МПа аспауы)  болуы қажет.  

7. Шиберлі жапқышты 15-200 бұру арқылы БПР бункеріндегі түсіру 
тесігін ашады.  

8. Суға эжекторлы гидроқоспалауыш арқылы қажетті саз ұнтағын 
қосады.  

9. Саз ұнтағын қосуды тоқтатып, алынған суспензияны төрт-бес 
циклдай диспергациялайды.  

10. Сорапты тоқтатып, ерітіндіні араластыра отырып, шартты 
тұтқырлығы 25 с жеткенге дейін су қосады. Тығыздығы 1400 кг/м3 дейінгі 
ауырлатылған бұрғылау ерітінділерін дайындауда, 1-10 дейінгі жұмыс реті 
қайталанады. Содан кейін жұмыс төмендегідей ретпен жүргізіледі.  

11. Бункер ішіндегі  ұнтақ ауырлатқыш аэрацияланады.  
12. Ерітіндінің айналымын гидравликалық диспергаторэжекторлы 

гидроқоспалауыш - қалбыр схемасы бойынша бұрғы сорабымен қамтамасыз 
етіледі.  

13. Алынған суспензияны бір-екі цикл диспергациялайды немесе 1-2 
сағаттай араластырады. Суспензия статикалық ығысу кернеуінің мәні 
СНС1=0,3-0,6 Па жеткенде эжекторлы гидроқоспалауышқа ауырлатқыш 
жіберіледі.  

14. Суспензияның қажетті тығыздығы алынғанан кейін баритті 
жіберуді тоқтатады.  

15. Алынған суспензияны 11-12 МПа қысымда екі-үш цикл 
диспергациялайды, диспергатор қолданылмаған жағдайда 1-2 сағаттай 
араластырады.  

16. Бұрғы сорабын тоқтатып, ерітіндіні араластыра отырып, қажетті 
көлемін алғанға дейін су қосады. Тығыздығы 1400 кг/м3 жоғары 
ауырлатылған бұрғылау ерітінділерін дайындау  үшін 1-13 жұмыс реті 
қайталанады. Содан кейін төмендегідей жүргізіледі. Суспензия тығыздығы 
1300-1350 кг/м3 жеткеннен кейін баритты беруді тоқтатып, алынған 
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суспензияны екі үш циклдай диспергациялайды, диспергатор қолданылмаған 
жағдайда 1-2 сағаттай араластырады. Суспензияны араластыра отырып, 
эжекторлы гидроқоспалауыш арқылы ауырлатқыштың есептелінген көлемі 
қалбырды сумен толтыра отырып беріледі. [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-ұңғы 
2-науа 
3-дірілдеуіш елек 
4-гидравликалық араластырғыш 
5,7,9- қабылдау қалбырлары 
6-жоғары қысымдық ысырма 
8-бұрғы сораптары 
10-механикалық араластырғыш 
12-гидравликалық диспергатор 
13-сүзгі 
14-БПР бункері 
15-шибер 
16-аэратор 
17-алаң 
18-гидро-қоспалауыш камерасы 
19-тиеу воронкасы 

 
Сурет 69- Бұрғылау ерітінділерін дайындау   технологиялық қондырғыларын 

байластыру схемасы 
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3.1.6. Химиялық реагенттерді сақтау орны 
 

Химия өнімдерінің нарығында тұрақты түрде сұранысқа ие болып 
отырған мұнай кәсіпшілігінің химиялық реагенттерін жеткізу үшін Атырау 
қаласындағы мұнай-химия кешенінің аумағында орналасқан, оларды 
өндіретін цехтың жұмысы жолға қойылды. 

Мұнай кәсіпшілігінде химиялық реагенттердің тиімді пайдаланылуы 
үшін біздің компания тапсырыскердің өндіру жүйесін зерттеу, тәжірибелік-
өнеркәсіптік сынақтар өткізу, мұнай кәсіпшілігінде химиялық реагенттердің 
тиімді пайдаланылуына мониторинг жүргізу бойынша қызмет көрсету үшін 
инженерлердің іссапармен баруын ұйымдастырады. 

Өнімдер: 
- Деэмульгаторлар; 
- Коррозия ингибиторлары; 
- Күкіртсутекті жұтқыштар; 
- Шөгінді түзілуінің ингибиторлары және шөгінділерді еріткіштер; 
- Биоцидтер; 
- Парафин шөгінділерінің ингибиторлары; 
- Суды жарықтандырғыштар; 
Химиялық және биологиялық заттармен жұмыс істеу кезінде зертханада 

пайда болатын, өндірістік аймақтың ауасына, қоршаған ортаға химиялық 
және патогенді биологиялық агенттің бөлінуінің немесе персоналға 
жұқтырудың нақты немесе ықтимал мүмкіндігін тудыратын жағдай-апаттық 
жағдай деп есептеледі. 
      Арнайы химиялық реагенттерді сақтау орнында жоғары қысымда 
сауытпен жұмыс істеуге арналған автоклав бөлмесі болуы керек. Сонымен 
қатар бактериологиялық зертхана–биологиялық материалдан және қоршаған 
орта объектілерінен бактерияларды бөлу, антигендерді және антиденелерді 
анықтау бойынша зерттеулерді орындайтын зертхана жұмыс жасайды. 
Кірер кезінде міндетті түрде бақылау-өткізу пункті–адамдардың және көлік 
құралдарының рұқсат етілген түрінің өтуін қамтамасыз етуге арналған орын 
болады. Биологиялық қауіпсіздік–жұмыс істейтін персоналды, тұрғындарды 
және қоршаған ортаны биологиялық агенттердің әсерінен қорғауға 
бағытталған медициналық-биологиялық, ұйымдастыру және инженерлік-
техникалық іс-шаралар жүйесі.  
с 
3.1.7. Тұндырғышта және науалар жүйесінде бұрғылау ерітіндісін 

тазарту 
 
Ауырлатылмаған бұрғылау ерітінділерін жеткілікті тазарту үшін 

дірілдеуіш елек, құм айырғыш, лай айырғыштан тұратын үш сатылы тазарту 
жүйесі (70-сурет) қолданылады. Үш сатылы тазарту жүйесінде 
бұрғыланылған тау жыныстарының ірі бөлшектері дірілдеуіш електе, ал ұсақ 
бөлшектері құм және лай айырғыштарда тазартылады. Бұндай тазарту 
технологиясы бойынша бұрғылау ерітінділерінің құрамынан өлшемдері 0,04 
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мм ірі шлам бөлшектері толық тазартылады. Тазарту нәтижесінде өлшемдері 
30 мкм дейінгі бұрғыланылған тау жыныстарының 60 %-тей мөлшері 
шығарылады. 

 
 

1-ұңғы 
2- дірілдеуіш елек 
3- шылам сорабы 
4-құм айырғыш 
5- шылам сорабы 
6- лай айырғыш 
7- бұрғы сорабы 
8,9,10- қабылдау  қалбырлары 

 
Сурет 70- Бұрғылау ерітіндісін үш сатылы  тазарту жүйесі 

 

Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 

1. Бұрғылау ерітіндісін дайындау рецептурасы және оның бұрғылау 
процесіне әсері қандай? 

4. Бұрғылау ерітіндісінің және химиялық реагенттердің физикалық-
химиялық қасиеттерін ата? 

5. Бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін өлшеу, аспаптардың мақсаты 
мен құрылысы қандай? 

6. Бұрғылау ерітіндісін дайындау блогының конструкциясын ата? 
7. Циркуляциялық жүйелер мен жоғары қысымды желілерді біріктіру 

схемасының артықшылыңы қандай? 
8. Химиялық реагенттерді қалай сақтайды? 
9. Тұндырғышта және науалар жүйесінде бұрғылау ерітіндісін тазарту 

қалай іске асады? 
 
 
 



130
  

 

Қорытынды:  
 Бұл модульді оқу кезінде бұрғылау ерітіндісін дайындау және өңдеу 
үшін бұрғылау ерітінділерінің және химиялық реагенттердің физикалық-
химиялық қасиеттерін, оны дайындау, қалпына келтіру және қайта пайдалану 
әдістерін, олардың параметрлерді мен бақылау тәсілдерін және 
ауырлатқыштар мен химиялық реагенттердің шығынын азайту жолдарын 
сипаттайды.  Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар  бұрғылау 
ерітінділерінің және химиялық реагенттердің физикалық-химиялық 
қасиеттерін меңгереді. 
 
Әдебиеттер тізімі: 
 
1.  Қарманов Т.Д. Бұрғылау жабдықтары. Оқу құралы. Алматы: ҚазҰТУ, 
2015 
2. Алдансүгіров Ө. Бұрғылау машиналары мен механизмдері. Оқу құралы.-
Астана,2010 
3. Қараулов Ж. Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау технологиясы. Оқулық. 
Алматы,2007 
4. Мусанов Ә. «Ұңғыларды бұрғылау». Оқулық. Алматы,2013 
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Модуль атауы:  «Мұнай мен газға арналған ұңғымаларды бұрғылаудың 
технологиялық процесін ұйымдастыру» 
 
Оқыту мақсаты: 
 
1. Кен орындарының геологиясы бойынша негізгі мәліметтерді меңгеру 
2. Ұңғымаларды бұрғылау процесін жүргізу 
3. Техникалық құжаттаманы рәсімдеу 
 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берілген модульмен жұмысты бастар алдында білім алушыларға 
«082401 3 – Техник-технолог» біліктілігі курсы бойынша барлық модуль 
көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі-төменнен жоғарыға қарай ұсынылғын. 
Кәсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы бойынша көрсетіледі. Берілген 
тарауды Модуль 4 мазмұны қамтылған. 
 
Алдын-ала қойылатын талаптар: 

Бұл модульді оқу алдында «082401 3 – Техник-технолог» біліктілігіне 
қарасты КМ 01 «Ұңғымаларды бұрғылауға дайындау», КМ 02 «Түсіріп-
көтеру операцияларын жүргізу» және КМ 03 «Бұрғылау ерітіндісін дайындау 

Бұрғы
лау 

технол
огиясы 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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және химиялық өңдеу» кәсіптік модульдеріндегі тақырыптарды меңгеру 
қажет. 
 
Қажетті оқу материалдары: 
Оқу құралдары 
Электрондық оқулықтар 
Оқу макеттері 
Бейнесабақтар 
Презентациялар 
 
Кіріспе 

КМ 04 «Мұнай мен газға арналған ұңғымаларды бұрғылаудың 
технологиялық процесін ұйымдастыру» модульінде кен орындарының 
геологиясын және мұнай, газ өндірудің технологиялық процесін, барлау 
ұңғымаларын пайдалану және сынау бойынша жұмыстардың технологиялық 
процестері мен түрлерін, қолданылатын жабдықтың, механизмдердің, 
құралдардың мақсатын, құрылуы мен техникалық сипаттамаларын, оларды 
пайдалану қағидаларын, таль жүйесін шегендеу әдістерін, белдеулі 
баспалдақтардың, сөре төсектердің, кронблокты алаңдарға шамдар орнатуға 
арналған құрылғылардың,  құрылымын оқып біледі. Бұрғылау жабдығын 
майлау қағидаларын және мерзімдерінің картасын, қолданылатын құралдың 
және көлбеу бағыттағы және көлденең ұңғымаларын тарту үшін құрал-
жабдықтардың мақсаты мен құрылымын, бұрғылау және шегендеу 
құбырларының типтерін, мөлшерін, шегендеу құбырларын түсіруге  
дайындау қағидаларын, бұрғылау ерітінділерінің параметрлерін айқындау 
аспаптарының мақсаты мен құрылымын, бұрғылау ерітіндісін дайындау 
блогының конструкциясын және циркуляциялық жүйелер мен жоғары 
қысымды желілерді біріктеру схемасын меңгереді. 
 
Модульдің мазмұны: 
 

ТАРАУ 4. МҰНАЙ МЕН ГАЗҒА АРНАЛҒАН ҰҢҒЫМАЛАРДЫ 
БҰРҒЫЛАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

4.1. Кен орынның геологиясы 
 
4.1.1. Бұрғылау барысында кездесетін шөгінді жыныстар 
 

Мұнай мен газ жиналатын кеуекті өткізгіш тау жыныстары коллектор 
деп аталады. Негізінде кез келген кеуекті тау жыныстары коллектор болуы 
мүмкін. Іс жүзінде дүние жүзіндегі мұнай мен газдың негізгі қоры құмдақ, әк 
тас, доломит сияқты шөгінді тау жыныстары коллекторларына шоғырланған. 
Шөгінді тау жыныстарында бастапқы және екінші кеуек түрлері кездеседі. 
Біріншілері тау жыныстары құралған кезде пайда болған, екіншілері әк 
тастардың сілтіленуі, доломиттелінуі, көлемінің кішіреюі, тектоникалық 
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процестер әсерінен кристалдануы нәтижесінде пайда болған. Мұнай мен газ 
табиғи резервуарларға жиналады. Олардың қабаттық, массивтік және жан-
жағынан литологиялық шектелген түрлері  кездеседі. Қабаттық резервуар-
коллектор төбесі және табаны жағынан өткізгіштігі нашар тау 
жыныстарымен шектеледі (71,а-сурет). Массивті резервуарлар 
гидродинамикалық жүйе құрайтын қалың өткізгіш тау жыныстарынан 
тұрады (71,б-сурет). Литологиялық шектелген резервуарлар өткізгіш тау 
жыныстары учаскелері жан жағынан іс жүзінде өткізбейтін тау 
жыныстарымен қоршалған кеніш. Мұнай және газ кеніші деп қабат 
сұйықтарының коллекторларда жиналған жерлерін айтады. Кеніш түрі 
табиғи резервуарлардың түрлері бойынша анықталады. Мысалы, мұнайдың 
массивтік резервуарларда жиналуы массивтік кеніш деп аталады. [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-құм 
2-әк тас 
3-саз балшық 
4-доломит 
5-мұнаймен қаныққан құм 
6-мергель 

Сурет 71- Мұнай және газ кеніштерінің схемалары: 
 
Жердің қабаты негізінен атылған және метаморфтық тау 

жыныстарынан тұрады, оларды  үздік – создық орналасқан тұмбалы 
жыныстар жауып  тұрады. Мұнай – газ кенорындарын тек осындай 
жыныстардан құралған тау жыныстары құрайды. Тұмбалы жыныстардың 
құрылымының белгісі, оларды бұзу кезінде маңызы зор нәрсе – жыныстың 
құрылысы мен текстурасы.  

Тау жынысының құрылысы деп оның формасы, көлемі және 
сипаттамасының әсерінен болған ерекшеліктерін айтады. Көптеген тұмбалы 
жыныстар түрлі формалы, әртүрлі көлемді өзара жалғанған (цементтелген), 
қиыршықты минералдардан тұрады. Бұл жыныстың механикалық 
қасиеттерін көрсететін негізгі құрылыстық ерекшелігі – бөлшектерді өзара 
біріктіріп тұрған цементтеу қасиеті.  

Текстура – жыныстың жалпы ерекшеліктері мен олардың минералдық 
бөліктерінің кеңістікте орналасуын анықтайды. Тұмбалы жыныстардың 
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текстурасының негізгі ерекшелігі – олардың қабаттылығы (олар бөлінгенде 
жеке-жеке паралель пластинкаларға бөлініп кетуі)  және үңгілігі (жыныстың 
денесінде  бос орындардың бос емес орындарға қатынасы).  

Табиғатта  тұнбалы жыныстардың бөлшектерінің өзара жабысуы 
жөнінен олар негізінен үш топқа бөлінеді: таулы, байланысқан (жұмсақ) және 
сусымалы,- болып.  

Таулы жыныстарының  (құмшағыл және т.б.) бөлшектерінің жабысу 
күші - молекулаларының өзара тартылысымен және үйкеліс күшінің 
барлығымен сипатталады. Байланысқан (жұмсақ) жыныстар да олардың 
өзара коллоидтық бөліктерінің шеткі нүктелерінде жалағасуымен  және 
үйкеліс күшінің барлығымен сипатталады. Сусымалы (құм) жыныстар кебу 
күйінде не сулы күйінде жабысу қасиеті жоқ тек оны аздап сулағанда ғана 
онда жабысу қасиеті пайда болады. 

Бұрғылау процесіне әсер ететін тау жыныстарының негізгі  физика-
механикалық қасиеттері, олардың созылмалығы, жұмсақтығы,  қаттылығы, 
абразивтілігі және біркелкілігі. 

Тау жынысының тұтқырлығығы. Барлық тау жыныстары сыртқы 
күштердің әсерінен деформацияға ұшырайды, бұл деформация түсірілген 
күш кеткенде не жоғалып кетеді, не қалып қояды. Жоғалып кететін 
деформацияны – созылмалы, ал қалып қоятын деформацияны – жұмсақ 
деформация - дейміз. Тау жынысының тұтқырлығы созылмалық модулімен 
/модуль Юнга/ мінезделеді, ал ол оның минералдық құрамына, күштің 
түсуіне, көлеміне, жыныстың орналасуына және басқа көптеген қасиеттеріне 
байланысты болады. 

Тау жынысының жұмсақтығы. 
Жұмсақтық жыныстың минералдық құрамына байланысты. Белгілі бір 

жағдайда  жұмсақ  жыныстар жылжымалық қасиеттерге ие болады, ол қысым 
өзгермегенде және деформация ылғи өсіп отырған жағдайда  пайда болады. 
Мұндай қасиетке ие негізінен – сазды балшық, аргелиттер  және тағы 
басқалар. 

Тау жынысының механикалық мықтылығы. 
Механикалық мықтылық деп – сыртқы күштердің әсеріне қарсы-лығын 

айтады. Тау жынысының қаттылығы. Қаттылық деп – жыныстың өзінің 
денесіне басқа заттың кіруіне қарсылығын айтады. Геологияда көбінше тау 
жыныстарының қаттылығын Моостың қаттылық шкаласымен өлшейді, ол бір 
заттың екінші заттың бетін тырнауы арқылы анықталады.  

Тау жынысының абразивтілігі. Абразивтілік деп - тау жынысының 
үйкеліс арқасында аспапты бұзу қасиетін айтады. Ол көбінше механикалық 
процесс кезінде көрінеді, сондықтан оны тау жыны-сының механикалық 
қасиеті ретінде қарастырамыз. Тау жынысының бұл қасиеті аз зерттелген. 
Абразивтілік негізінен жыныстың үйкелісімен  және  тозуымен байланысты 
болады. 

Тау жынысының кеуектілігі. Кеуектілік деп – жыныстың ішінде қатты 
затпен толмаған    кеңістіктің болуымен   мінезделетін қасиетін айтамыз.   
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Тау жынысының біркелкілігі. Тау жынысының біркелкілігі – оның 
құрылыстық жағдайын бағалау үшін қолданылатын түсінік. Олар төрт 
категорияға бөлінеді; бірінші категорияға – егер жыныстың ішіне алғашқы 
сазды ерітінді кіре алатындай болса, екінші категорияға – егер жыныстың 
ішіне сұйық қана емес қатты заттар да кіріп кете алады, үшінші категорияға – 
ішіне созылмалығы аз (су) заттың қысымы беріле алады, төртінші 
категорияға - ішіне сыртқы гидравликалық күштер әсер ете алмайды. 

Тау жынысының тұрақтылығы. Бұрғылау кезінде жынысты  бұзудың 
әдістеріне қарамастан тау жынысының тұрақтылығының маңызы зор. 
Тұрақтылығына қарай тау жыныстары 4 топқа бөлінеді;        

1)  тұрақты (ұңғының қабырғасын қатайтуды керек етпейді) 
2)  тұрақтылығы аз (тұрақтылығы жеткіліксіз) 
3) тұрақтылығы өзгермелі (судың әсерінен оны құрайтын бөліктердің 

байланысы өзгереді) 
4) тұрақсыз  ( бөліктерінің арасында байланыс жоқ) 
Бұрғылау кезінде тау жынысын бұзатын  негізгі деформацияның түрі – 

басу, жаншу. Жаншу кезінде жыныстың төңірегінде орналасқан бөлігі 
алғашында тығыздалады, сонан соң, түскен күш өзінің жоғарғы дәрежесіне 
жеткен кезде, жыныста конусқа ұқсас сызат пайда болады. Конустың ұшы 
жынысқа қарай бағытталған. Күш әрі қарай түскен сайын сызат тереңдей 
береді, сонымен қатар оның төңірегінде басқа да түрлі бағытта орналаласқан 
сызаттар пайда болады. Конустың басындағы жыныс майдаланады да күш 
жан-жаққа тарайды. Осы тараған күштің әсерінен жыныс әрі қарай бұзылып 
кішкене шұңқыр пайда болады. Мұндай бұзылу морт сынғыш тау 
жыныстарына тән. Ал мықтылығы кемірек жыныстарда бұл процесс осы 
сиықты циклмен өткенімен барынша жәйірек болады. Енді ұрып-соғып 
бұрғылау кезінде соққының жынысқа әсерін қарастырайық. Зерттеулер 
нәтижесінде белгілі болғаны,  жынысты соққылау кезінде оның бұзылу 
шегіне жетпей-ақ бұзылатыны белгілі болды. Бұзылу механизмі жоғарыда 
келтірілген мысалға ұқсас. Бір нүктеге түсетін күштің (соққының) саны  
әртүрлі болуы мүмкін. Соққының  күші көбейген сайын оның саны кемиді, 
кейде  бұзылу алғашқы соққыдан кейін – ақ басталады. 

Осылайша тау жыныстары тұрақты күштің де жылжымалы 
(динамикалық) күштің де әсерінен бұзылуы мүмкін.  Жылжымалы  күштің 
әсерінен бұзылғанда тау жыныстары оның түскен жеріндегі қысымға  және 
жылдамдыққа байланысты болады. Бұзылудың тиімділігі көп жағдайда 
жынысты бұзатын  қатты заттың формасына байланысты болады. Осы және 
басқа да  бірнеше факторлар бұзылудың көлемдік жұмысына әсер етеді. 
Меншікті кездесу жұмысы – жалпы жұмыстың жыныс бұзғыш инструменттің 
кездесу ауданына қатынасымен анықталады. Көлемдік бұзылу жұмысы 
жылжымалы күштің әсері кезінде  тұрақты күштің әсеріне қарағанда бірнеше 
есе көп. Ұңғы табанындағы жынысқа әр түрлі күштердің  әсер етуінен, 
бұрғылау ерітіндісінің күші, жыныстың жан-жағынан қысуынан, олар 
бірқалыпсыз сығу дәрежесінде болады. Сонымен қатар ұңғы табанындағы 
жыныста да біркелкі емес әр түрлі болғандықтан оның кейбір бөліктері 
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бөлініп тұрады. Жыныс бұзғыш аспап әсер ете бастағанда олар бірінші болып 
күшті өзіне қабылдайды да әрі қарай, басқа бөліктерге береді. Олардың 
біразы бұзылады, біразы сынады, ал біразы аспапқа кіреді. 

Мұнай және газ ұңғыларын  бұрғылағанда негізгі жыныс бұзғыш аспап 
ретінде  қашау пайдаланылады. Қашау жынысқа кіреді де, қозғалу арқасында 
оны бұзады: 

1) жоғарыдан төмен қарай, қашауға түсетін бұрғылау тізбегінің төменгі 
бөлігінің массасынан пайда болған  қысымның арқасында (оны остік қысым 
дейді). 

2) гидравликалық жерасты двигателінің, электробұрғының не бұрғылау 
тізбегін айналдыратын ротордың айналуынан. 

Тау жыныстары қашаудың тікелей кесуінен, жаншуынан, 
майдалауынан бұзылады. Кескен кезде остік қысым әрқашанда бірқалыпты, 
әрі үздіксіз жынысқа әсер етеді, оны тұрақты деуге болады. Жаншу мен 
майдалау кезінде табанға түсетін күш бірқалыпты емес, сондықтан ол 
табанға қосымша динамикалық күштер туғызады, яғни соққылайды. Кесуді 
қалақшалы қашаумен атқаруға болады. Жаншу қалақшалы да шарошкалы да 
қашаулармен атқарылады. Майдалау тек шарошкалы қашаулармен 
жүргізіледі. 

Алмастық қашаулар жынысты үгіп, кесумен бұзады. 
Ең көп тараған қашау – шарошкалы қашаулар, олармен қаттылығы 

әртүрлі жыныстарды бұзуға болады (ең жұмсақтан ең қаттыға дейінгі). 
Ұңғы табанының шарошкалы қашаумен бұзылуын қарастырайық.  
Қашаудың жұмысы (72-сурет) бұзылған бөлшектері бар ерітіндінің 

ішінде өтеді. Қашаудың шарошкасы өз осінің және бұрғылау трубасының 
осінің айналасында айналады. Төмендегі 72-суретте көрсетілгендей өз осінің 
айналасында айналған шарошке табанға біресе бір тіспен (2-ші жағдай), 
біресе екі тіспен (1-ші жағдай) соғылады. Бұл  процесс қатты морт сынатын 
тау жыныстарына тән. Ал, қаттылығы кемірек жыныстың бұзылуы, мұндай 
күрт  емес, жәймен жүреді. Өз осінің айнала-сында айнала отырып 
шарошкелер тістерімен кезек – кезек ұңғы табанына – жынысқа  соғылады. 
Басқаша айтқанда шарошкелер кезек – кезек көтеріліп жынысты соққылайды. 
Осылайша айналып соққылаудың әсерінен шарошкелер жынысқа статикалық 
та динамикалық та күшпен әсер етеді. [4] 

 

 
 

Сурет 72- Қашаудың тістерінің жынысқа соғылуы 
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Яғни, шарошкенің формасына және оның осінің орналасуына қарай 
шарошке жынысты үгеді не майдалайды. Бұл шарошкалы қашаудың 
тістерінің жұмысын сырғанау коэффицентімен анықтайды. Ол қашау 
тістерінің ауданының жыныс бетімен толық бір рет айналуының ұңғы 
табанының ауданына қатынасымен анықталады. Ұңғы табанына берілетін 
бұрғылау ерітіндісі қашауының шарошкесін тазалап отыру, бұрғыланған 
заттарды –шламды сыртқа алып кету, табанды тазалап отыру  міндеттерін 
атқаруы керек. Қашау тесіктерінен шыққан сұйықтың гидравликалық 
қуатының өсуі  қашаудың жүру жолының  және механикалық 
жылдамдығының  өсуіне әсер етеді. Бұрғылау ерітіндісінің гидростатикалық 
қысымы бұрғылаудың механикалық жылдамдығын кемітеді, себебі ол 
бұрғыланған шламның сол жерден шығып кетуіне кедергі жасап жынысты 
бұзуға кері әсерін тигізеді. 
 
4.1.2. ГТН және РТК мазмұны 

 
Геологиялық-техникалық наряд (ГТН) дегеніміз- қиманың геологиялық 

сипатын, геологиялық және геофизикалық зерттеулер міндетті түрде 
жүргізілуі тиіс кешенін, бұрғылау технологиясын және жуу сұйығының 
сапасын, ұңғыма конструкциясын тереңдіктер ара қашықтығын анықтайтын 
ұңғыманы бұрғылаудың ең басты жобалау құжаты болып табылады.   

Бұл құжат 3-бөлімнен тұрады. 
1.  Геологиялық ақпараттар 

Стратиграфия (қабаттарың орналасуы мен жасы) 
Литология (тау жыныстарының құрамы) 
Қабат температурасы мен қысымы 
Мүмкін болатын қиындықтар 

2.  Технологиялық ақпараттар 
Ұңғыма конструкциясы 
Қашау диаметрі 
Бұрғылау аспабының жиынтығы 
Бұрғылау режимінің параметрлері 

3. Қосымша ақпараттар 
Төмендегі суретте мысал ретінде «Қарсақ» кен орнында 1600 

тереңдікте (73-сурет) ұңғыманы бұрғылауға арналған ГТН берілген.  
Бұл ГТН-нің геологиялық бөлімінде: 
- ұңғыма тереңдігі; 
-стратеграфиясы; 
-литологиясы; 
-қабат қысымы; 
-мүмкін болатын қиындықтар; 
-тау жыныстарының қисаю бұрышы; 
-геофизикалық әдістер; 
- ұңғыма құрылымы көрсетілген. 
Техникалық бөлімінде: 
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-бұрғылау режимі; 
-қашаудың типі; 
-тәл жүйесінің жабдықталуы; 
-бұрғылау ерітіндісінің түрі; 
-бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы; 
- ұңғыманы химиялық өңдеу түрі; 
-қолданылатын сорап түрі көрсетілген. 
Сонымен қатар 1600 тереңдіктегі орта юралық горизонттан алынатын 

мұнайды ZJ-40 бұрғылау қондырғысының көмегімен бұрғылағандығын да 
осы ГТН-нен оқып біле аламыз.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 73- 1600 тереңдіктегі «Қарсақ» кен орынын бұрғылауға арналған 

геологиялық-техникалық наряд 
 
Режимдік-технологиялық карта- (РТК) ғылыми зерттеу институты 

технологиялық қызметімен бірге жасайды. Бұл бұрғылау тобына бұрғылауды 
тездетуге көмектесу үшін жасалады. 

Әр стратиграфиялық горизонт үшін бұрғылау режимінің параметрлері, 
қашау типі мен моделі, турбобұрғы түрі және қашау жұмысының 
техникалық-экономикалық көрсеткіштері жұмыс ағымының кестесінде 
көрсетіледі. Сонымен қатар, асқынулардың алдын алу, тереңдеу 
жылдамдығын жоғарылату жолдары, барлық аралықтарға және 
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ұйымдастырушылық-техникалық шараларға жұмсалған есептік уақыт 
бойынша ұсыныстар беріледі. 

Төмендегі суретте мысал ретінде Б.Жоламанов кен орнының 1000м 
тереңдіктегі (74-сурет) ұңғымасын бұрғыдауға арналған РТК берілген.   
 

 
Сурет 74- 1000 тереңдіктегі «Б.Жоламанов» кен орынын бұрғылауға 

арналған Режимдік-технологиялық карта 
 

4.2. Ұңғымаларды бұрғылау процесін жүргізу 
 
4.2.1. Ұңғымаларды бұрғылау технологиясы мен әдісін сипаттау 
 

Бұрғылау дегеніміз - арнайы жабдықтың топырақ қабаттарына әсері, 
нәтижесінде пайдалы қазбалар алынатын жерде құдық пайда болады. Мұнай 
ұңғымаларын бұрғылау процесі топырақтың немесе тау қабатының 
орналасуына байланысты жұмыстың әртүрлі бағыттарында жүзеге 
асырылады: көлденең, тік немесе көлбеу болуы мүмкін. 
 Жердегі жұмыс нәтижесінде цилиндрлік қуыс түзу ұңғыма немесе 
құдық түрінде пайда болады. Оның диаметрі мақсатқа байланысты әр түрлі 
болуы мүмкін, бірақ ол әрқашан ұзындық параметрінен аз болады. Ұңғыма 
сағасы жер бетінде орналасқан. Қабырғалары «ұңғыма оқпаны» деп аталады, 
ал ұңғыманың төменгі бөлігін «түбі» деп атайды  
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Негізгі кезеңдер 
 Су ұңғымаларына орташа және жеңіл жабдықты қолдануға болады, 
бірақ мұнайды бұрғылауға тек ауыр техниканы қолдануға болады. Бұрғылау 
процесі тек арнайы жабдықтың көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Процестің өзі келесі кезеңдерге бөлінеді: 
– Жұмыс жүргізілетін жерге жабдықты жеткізу; 
– Шахтаны нақты бұрғылау; 
– Процесс бірнеше жұмыстарды қамтиды, олардың бірі жынысты үнемі 

жуу және одан әрі қирату арқылы жүретін магистралды тереңдету; 
– Ұңғыманың жойылып кетуіне және бітелуіне жол бермеу үшін 

жыныс түзілімдері күшейтіледі; 
 Ол үшін кеңістікке өзара байланысты құбырлардан арнайы баған 
қойылады. Құбыр мен тау жынысы арасындағы құбыр аралық кеңстік 
тампонаждық ерітіндімен бекітілген: бұл жұмыс ұңғыны цементтеу немесе 
бекіту деп аталады. 

– Соңғы жұмыс – игеру; Оның үстіне тау жынысының соңғы қабаты 
ашылып, төменгі шұңқырлы аймақ түзіліп, ұңғының перфорациясы және 
сұйықтықтың ағуы жүзеге асырылады. 
 
4.2.2. Бұрғылау процесінің режимі мен параметрлері 
 

   Ұңғыманы бұрғылау режимі ұғымы жұмыс көрсеткіштеріне сөзсіз 
әсер ететін факторлардың жиынтығын білдіреді. Бұл факторлар бұрғылау 
жұмыстары басталар алдында ғана емес, сонымен қатар жағдайлардың кең 
тізіміне байланысты ұңғыманы тереңдету процесінде де сақталады және 
реттеледі. Бұрғылау режимінің параметрлерін бақылау және түзету процесін 
мамандар қолмен де, арнайы автоматты құрылғылардың көмегімен де жүзеге 
асыра алады. 

Бұрғылау режимі геологиялық және техникалық жағдайларға, болашақ 
ұңғыманың жобалық параметрлеріне, сондай-ақ қолайлы немесе қажет 
экономикалық көрсеткіштерге байланысты таңдалады. 

Бұл жағдайда оңтайлы режим - бұл жабдықтар мен құралдарды тиімді 
пайдалануды қамтамасыз ететін режим, сонымен қатар ену метріне ең 
төменгі шығын. Ерекше жағдайларда жұмыс істеу және арнайы мақсаттарға 
жету үшін арнайы режим қолданылады: құлау пайда болған жағдайларда, 
резервуардың жоғары қысымы бар, сіңіру аймақтарында, екінші ұңғыманы 
бұрғылау кезінде және басқа да жұмыстар. Сондай-ақ, бұрғылау құралының 
техникалық мүмкіндіктері негізінде параметрлер таңдалғанда ұтымды 
бұрғылау режимі жиі ерекшеленеді. 

Бұрғылау режимінің параметрлерінің арасында дәстүрлі түрде мыналар 
ерекшеленеді:  

- құралдың салмағы; 
- қашауға осьтік жүктеме; 
- бұрғылау қашауының айналу жиілігі; 
- қондырғы роторындағы айналу моменті; 
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- бұрғылау ерітіндісінің/жуу сұйықтығының шығыны; 
- жуу сұйықтығының/бұрғылау ерітіндісінің сапалық сипаттамалары 

мен ерекшеліктері; 
- қашаудың түпте болу уақыты;        
Бұрғылау режимінің басқа параметрлері жиі бөлінеді, мысалы, 

сорғыдағы бұрғылау ерітіндісінің қысымы, ыдыстағы (емкость) ерітінді 
деңгейі және басқалары. Бұрғылау техникасының жұмысын жақсы бағалау 
үшін бұрғылау құбырлары мен шегендеу құбырларын бұрау және бұрау 
режимінің параметрлері, атап айтқанда механикалық кілттегі айналу 
моментінің көрсеткіші ескеріледі. 
           Қолданылатын бұрғылау әдісіне байланысты бұрғылау режимі 
параметрлерінің бір-біріне өзара тәуелділігінің әртүрлі дәрежесі байқалады. 
Сонымен, бұрғылаудың айналмалы әдісін қолдану кезінде параметрлердің 
комбинациясын таңдауда үлкен еркіндік бар, олардың бақыланатын 
байланысы әлдеқайда әлсіз. Турбобұрғыларды қолданған жағдайда әр 
айнымалы басқаларға айтарлықтай әсер етеді Мысалы, егер ағымдық 
жүктемені ұстап тұру кезінде ерітіндінің ағу жылдамдығы жоғарыласа, 
айналу жылдамдығы тура пропорцияда артады. Егер сіз ағынның 
индикаторын сақтай отырып, қашаудағы жүктемені көбейтсеңіз, уақыт 
бірлігіне біліктің айналу саны да азаяды. 

Ұңғымаларды бұрғылау режимдері. 
      Бұрғылау режимі-бұрғылау жұмыстарының сапасына әсер ететін бірнеше 
маңызды параметрлердің үйлесімі. Оларға:         

1. Осьтік жүктеме. Бұл ұңғыманы игеру кезінде құралға түсетін нақты 
қысым. 

2. Қашаудың айналу жиілігі. Бұл параметр-тау жынысын өту үшін 
қолданылатын құралдың айналмалы жылдамдығы. 

3. Қолданылатын бұрғылау ерітіндісінің сапасы мен мөлшері. 
4. Бұрғылау құралы кенжарда болатын уақыт. 

Негізгі режимдер 
Параметрлердің комбинациясына байланысты үш режим бөлінеді: 

ұтымды, арнайы, оңтайлы. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері 
бар.  

Рационалды режим бұрғылау қондырғыларының жұмыс процесінде 
қолданылатын техникалық мүмкіндіктерді ескеруді қарастырады.  

Оңтайлы жағдайда ұңғыманы бұрғылаудың ең жақсы техникалық-
экономикалық көрсеткіштері қамтамасыз етіледі.  

Арнайы режим бұрғылау жұмыстарын орындау кезінде арнайы 
тапсырмаларды орындауды қарастырады. Мысалы, мұндай міндеттерге 
қосымша магистралды бұрғылау жатады. 

Бұрғылау режимін таңдау. 
Ұңғыманы бұрғылаудың дұрыс режимін таңдау үшін: 

– жұмыстар жүргізілетін жерге геологиялық зерттеулер жүргізу; 
– бұрғылау өтетін тау жынысының физика-механикалық қасиеттерін 

анықтау; 
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– ұңғымада оқпанның қисаюы мүмкін бе, жоқ па, соны анықтау. 
Қажетті геологиялық зерттеулерден кейін жұмыс ерітіндісі мен 

бұрғылау қондырғысы таңдалады. Жұмыс сұйықтығын таңдау кезінде оның 
негізгі көрсеткіштерін ескеру қажет: тұтқырлық, тығыздық. Оның мөлшері 
түпті тазарту және шламның бетіне шығуын қамтамасыз ету үшін жеткілікті 
болуы керек. Ұңғымаларды бұрғылауға арналған қондырғылар жұмыс 
жүргізу кезінде олардың функционалдық мүмкіндіктері барынша іске 
қосылатындай етіп таңдалады. Бұл маңызды параметр. Бұрғылау 
жабдықтары тиімді болуы керек. Тек осы жағдайда ғана ұңғымаларды құру 
бойынша жұмыстардың тез және сапалы орындалуын қамтамасыз етуге 
болады. 

Бұрғылау параметрлерін бақылау және өзгерту. 
 Бұрғылау тиімділігін арттыру үшін таңдалған режимнің кейбір 
параметрлерін өзгерту қажет болуы мүмкін. Бірақ мұндай шешім қабылдаған 
кезде бірнеше тармақты ескерген жөн: 

– бұрғылауға қолданылатын құралдың беріктігі;  
– таңдалған ұңғыманы бұрғылау әдісінің ерекшеліктері;  
– бұрғылау қондырғысының техникалық сипаттамалары. 

Таңдалған режимнің параметрлерін мұқият талдау мен есептеулерден 
кейін ғана өзгертуге болады. Жаңа параметрлермен режимдерде бұрғылау 
тиімдірек және үнемді болатынын түсіну қажет. Инженерлер қандай 
параметрлерді жиі өзгертеді: 

- бұрғылау сұйықтығының ағынын реттеу;  
- жабдықтың гидравликалық қуатын өзгерту. 
Режимді және оның параметрлерін дұрыс таңдау сізге бұрғылау 

жұмыстарын жедел орындауға мүмкіндік береді. Бұл аз уақыт ішінде 
құдықты жасау үшін қажетті тереңдікте тау жыныстарын жоюды жүзеге 
асырады. 

Мұнай ұңғымасын бұрғылау кезінде тау жынысында шахта пайда 
болады, ол ұңғыманы тесу арқылы мұнайдың немесе газдың бар-жоғын 
тексереді, онда өндірістік аймақтан қажетті заттың түсуі ынталандырылады. 
Осыдан кейін бұрғылау жабдықтары бөлшектеліп, ұңғыма бұрғылаудың 
басталу және аяқталу күні көрсетілген мөрмен жабылады, содан кейін қоқыс 
шығарылып, металл бөліктері шығарылады. 

Процестің басында ұңғыманың диаметрі 90 см-ге дейін жетеді, 
соңында 16,5 см сирек жетеді. Жұмыс барысында ұңғыманың құрылысы 
бірнеше кезеңмен жүзеге асырылады: 

1.Бұрғыланатын ұңғыма түбін тереңдету, тау жынысын бұзу;  
2.Ұңғымадан бұрғыланған тау жыныстарын шығару;  
3.Оқпанды құбырлар мен цементтің көмегімен бекіту; 
4.Бұрғыланған тау жыныстарын зерттеу жұмыстары ұңғы өнімінің 

орналасуы туралы ақпарат береді; 
5. Қажетті тереңдікке дейін бұрғылау және ұңғы оқпанын цементтеу; 
Ұңғымалар тереңдігіне қарай әртүрлі топтарға жіктеледі: 

– Шағын (1500 метрге дейін); 
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– Орташа (4500 метрге дейін); 
– Тереңдетілген (6000 метрге дейін); 
– Өте терең (6000 метрден астам).; 

Ұңғыманы бұрғылау бүкіл тау жынысын қашаумен ұнтақтауды 
қамтиды. Алынған бөліктер арнайы ерітіндімен жуу арқылы алынады; 
ұңғының тереңдігі бүкіл кенжар ауданы бұзылған кезде көбірек жасалады. 

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау кезінде кездесетін 
қиындықтар. 

Ұңғымаларды бұрғылау кезінде баяулататын немесе іс жүзінде мүмкін 
емес ететін бірқатар техникалық проблемаларға тап боламыз. Оларға келесі 
құбылыстар кіреді: 

– Оқпанның бұзылуы, опырылуы; 
– Жуу сұйықтарының тау жынысына сіңірілуі (каверн пайда болуы); 
– Жабдықтың немесе ұңғының апаттық жағдайы; 
– Оқпанды бұрғылаудағы қателер; 

Көбінесе қабырғаның құлауы тау жынысының тұрақсыз құрылымға ие 
болуынан болады. Құлау белгілері - бұл қысымның жоғарылауы, шайу үшін 
қолданылатын сұйықтықтың жоғары тұтқырлығы және бетіне шыққан 
жыныстардың көбеюі. 

Сұйықтықтың жұтылуы көбінесе астыңғы қабат бүкіл ерітіндіні өзіне 
қабылдағанда пайда болады. Оның кеуекті жүйесі немесе жоғары сіңімділігі 
бұл құбылысқа ықпал етеді. 

Ұңғыманы бұрғылау кезінде сағат тілімен қозғалатын снаряд түпке 
жетіп, қайтадан көтеріледі. Ұңғыманы жүргізу 1,5 метрге дейін жететін түпкі 
қабаттарға жетеді. Ұңғыманы шайып кетпес үшін, алдымен құбырға батыру 
керек, сонымен қатар ол ерітінді ерітіндісін тікелей құдыққа апаратын құрал 
ретінде қызмет етеді. 

Бұрғылау снаряды, сондай-ақ шпиндель әртүрлі жылдамдық пен 
жиілікте айналуы мүмкін; бұл көрсеткіш тау жыныстарының қандай түрлерін 
тесу керек екеніне, коронканың қандай диаметрі пайда болатынына 
байланысты. Жылдамдық бұрғылауға қызмет ететін коронкаға жүктеме 
деңгейін реттейтін реттегіш арқылы бақыланады. Жұмыс барысында қажетті 
қысым жасалады, ол түптің қабырғаларына және снарядтың өзегіне түседі.  

Ұңғыманы бұрғылауды жобалау 
Мұнай ұңғымасын құру процесін бастамас бұрын сызба түрінде жоба 

жасалады, онда келесі аспектілер көрсетілген: 
– Табылған тау жыныстарының қасиеттері (бұзылуға төзімділігі, 

қаттылығы, су құрамының дәрежесі). 
– Ұңғыманың тереңдігі, оның көлбеу бұрышы. 
– Ұңғының диаметрі соңында: бұл тау жыныстарының қаттылығының 

оған әсер ету дәрежесін анықтау үшін маңызды. 
– Ұңғыманы бұрғылау әдісі 

Мұнай ұңғымасын жобалау ұңғы тереңдігін, соңғы диаметрін, сондай-
ақ бұрғылау деңгейі мен конструктивтік ерекшеліктерін анықтаудан 
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басталуы керек. Геологиялық талдау бұл мәселелерді ұңғыманың түріне 
қарамастан шешуге мүмкіндік береді. 

Ұңғыма түрлері 
Регионалдық зерттеу, іздеу, мұнай кенорындарын өңдеу және 

барлау  ұңғымалары келесі категорияларға бөлінеді: а) тіректік; б) 
параметрлік; в) іздестіру; г) барлау; д) пайдалану. 

Тіректік ұңғымалар зерттелген ірі региондардың тереңдікті 
құрылысының негізгі  пішінін меңгеру, шөгінділердің территориалдық және 
стратиграфиялық бөліну заңдылығын анықтау үшін жобаланады. 
Ұңғымаларды бұрғылау аяқталғаннан кейін және осы процессте арнайы 
конструкциямен қарастырылған зерттеулер комплексі жүргізіледі. Тіректік 
бұрғылаудың қорытындысында мұнай және газдың болжамдық қорына баға 
беріледі. 

Параметрлік ұңғымалар тереңдікті ескіруді меңгеру және 
мұнайгазжиналудың мүмкін аймағындағы мұнайгаздылықтың 
перспективаларын салыстырмалы бағалау үшін тұрғызылады. Тіректік 
ұңғымаларға қарағанда іздестіру жұмыстарыны тездету және негізгі 
геологиялық тапсырмалары шешуге зақым тигізбей олардың құнын 
төмендету мақсатымен бұл ұңғымалар керннің қысқартылған таңдалуымен 
бұрғыланады. Параметриялық ұңғымаларды бұрғылаудың қорытындысында 
жорамалдық қорлар дәлденуі және С2 категориялы газ бен мұнай қоры 
анықталуы мүмкін. 

Іздестіру ұңғымалары параметрлік бұрғылаудың және жаңа аудандарда 
мұнай және газ шөгінділерінің болу немесе болмауын анықтау үшін 
геофизикалық жұмыстардың берілгендері бойынша жобаланады. 
Ұңғымаларды өткізу кезінде мүмкін өнімділік жиегінің шөгінде және 
стратиграфиялық бөлімнің шекарасында  керннің толық жиналуы, сонымен 
қатар салалық-геофизикалық зерттеулер жиынтығын жүргізу мен мүмкін 
өнімділік жиекті байқау қарастырылады. Іздеу ұңғымаларын бұрғылау 
кезінде С1 және С2 категориялардың қорлары анықталуы мүмкін. 

Барлау ұңғымалары іздеу бұрғылауы кезінде олардың 
мұнайгаздылығын анықталғаннан кейін аймақтарда бұрғыланады. Бірінші 
деңгейде (алдынала барлау) мұндай ұңғымаларды бұрғылау мақсаты - 
олардың барлауының экономикалық мақсаты жайында технико-
экономикалық баяндамаларын  (ТЭБ) құрастыру. ТЭБ-ті бекіткеннен кейін 
екінші деңгейдің мақсаты (бөлшектік барлау) - (А + В + С) өндірістік 
категорияларының  қорын дайындау және кенорынның (шөгіндінің) 
өндірілуінің жобасын тұрғызу үшін берілгендерді жинау. 

Барлау ұңғымаларын бұрғылау кезінде өнімділік шөгінде кернді жинау, 
салалық-геофизикалық жиынтығын жүргізу, сонымен қатар жақтық грунтпен 
кернді жинау мен алдын-ала пайдаланудан тұратын жиекетерді байқау 
қарастырылған. 

Өндіріске ендірілетін кенорындарда өнімділік барлау ұңғымалары 
пайдалану қорына беріледі. 
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Пайдалану ұңғымалар мұнай және газ кенорындарының өңделу 
жобасына сәйкес бұрғыланады. Бұл категорияға сонымен қатар айдау, 
бағалау, бақылау және пьезометриялық ұңғымалар кіреді. Пайдалану 
ұңғымалар өңделетін шөгіндіден мұнай мен газды алу үшін арналған; айдау – 
өнімділік қабатқа суды, газды және ауаны айдау үшін арналған; бағалау – 
өнімділік жиектердің коллекторларын бағалау үшін; бақылау және 
пьезометриялық – ұңғыманы пайдалану процесінде мұнайгаз жанасуының, 
қысымның өзгеруін жүйелі түрде бақылау үшін арналған. 

Арнайы ұңғымалар. Мұнай және газ өндірісінде сонымен қатар кәсіптік 
суларды лақтыруға, мұнай мен газдардың ашық фонтандарын жоюға, 
жерасты суқойнауларына арналған құрылымды дайындауға және оларға 
газды айдауға, техникалық суларды барлау мен алуға арналған арнайы 
ұңғымалар бұрғыланады.    

Ұңғыманы бұрғылаудың негізгі тәсілдері 
Ұңғымаларды бұрғылау әдістері тау жынысына әсер ету сипатына 

қарай топтастырылады: механикалық, термиялық, физико-химиялық, 
электрлік, т.с.с. Бірақ кәсіптік қолданыста тек тау жынысының механикалық 
бұзылуын қамтамасыз ететін бұрғылау әдістері пайдаланылады. Басқа 
бұрғылау әдістері зерттемелік өңдеудің деңгейінен шыққан жоқ. 

Тау жынысына механикалық әсер етумен байланысты ұңғымаларды 
бұрғылау әдісі адамның күшін (қолмен бұрғылау) пайдаланумен, немесе 
қозғалтқыштарды (механикалық бұрғылау) пайдаланумен іске асырылады. 

Қолмен бұрғылауды негізінде инженерлі-геологиялық зерттеулерде 
және аз ғана тереңдікте (20-30м-ге дейін) үлкен емес диаметрде (100-200мм) 
ұңғымаларды бұрғылаған кезде сомен қамтамасыз ету мәселесін шешкен 
кезде пайдаланады. 

Қозғалтқыштардың энергиясын пайдаланумен механикалық 
бұрғылаудың екі түрі кең тараған – соққылық және айналмалы. 

Соққылық бұрғылау. Соққылық бұрғылаудың әртүрлі түрлерінен тек 
қана соққылық-арқанды пайдаланылады (75-сурет). 

Бұрғылау құрылғысы қашаудан 1, соққлық шлангадан 2 және арқандық 
құлыптан 3 тұрады. Ол мачтаның 12 блогы арқылы лақтырылатын арқанға 4 
ілінеді, реттегіштің 6 керу ролигі 7, қосымша ролик 8. Арқан бұрғылау 
қондырғысының  барабанына 11 толтырады. Шестернялар 10 айналған кезде 
шатун 9 қайтымды-түсу әрекетін жасап көтеріліп, реттеу рамасын 6 түсіреді. 
Раманы түсірген кезде керу ролигі 10 арқанды кереді және оқпан үстіндегі 
бұрғылау құрылғысын көтереді. Раманы көтерген кезде арқан түсіріледі, 
қашау түпке беріледі және жынысты бұзады. Ұңғыманы тереңдету 
мөлшеріне қарай арқын созылады (барабаннан 11 бұралады). 

Ұңғымалардың цилиндірлігі түптің үстінде оның көтерілуі кезінде 
қашаудық бұрылуымен қамтамасыз етіледі. Жұмыс кезінде қашау өздігінен 
бұрылады, өйткені арқан жүктелумен (көтеру кезінде) бұралады және 
жүктелуді шешкен кезде айналады (қашаудың жынысқа соққылау кезінде). 
[1] 
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Сурет 75 - Соққылық-арқанды бұрғылау сұлбасы 

  
Түптегі бұзылған жыныстың (шламның) толу мөлшеріне қарай оны 

тазалау қажеттігі туады. Қоспаға қабаттық сұйықтан және жыныстың 
бұрғыланған бөлшектерінен науаның түсірілуі кезінде клапан ашылады және 
науа осы қоспамен толтырылады. Науа көтерілген уақытта клапан жабылады. 
Түптің бұрғыланған жыныстан тазалануы үшін қанша рет түсірілуі қажет 
болса сонша рет науа ұңғымаға түсіріледі. Түп тазаланғаннан кейін ұңғымаға 
бұрғылау құрылғысын түсіреді және бұрғылау процесі жалғасады. 

Ұңғыманың соққылық бұрғылануы кезінде, шарт бойынша, сұйықпен 
толтырылмайды. Сондықтан жыныстың бұзылуының алдын алу үшін оның 
қабырғасынан ұңғымаға металл шегендеу құбырларынан тұратын 
бұранданың немесе пісірудің көмегімен біріктірілген шегендеу бағанасын 
түсіреді. Ұңғыманың тереңдетілу мөлшеріне қарай шегендеу бағанасын 
түпке қарай жылжытады және периодты түрде бір құбырға ұзартады. 

Шегендеу бағанасының ұзындығының өсуімен оның түпке жылжуы 
қиындайды. Шегендеу бағанасын арнайы тығу құралымен де түсіруге 
болмайтындай момент болады. Бұл жағдайда түсірілген шегендеу бағанасын 
ұңғымада қалдырады және оның ішіне екінші шегендеу бағанасын түсіреді, 
ұңғыманы аз өлшемді қашаумен тереңдетеді, ал бағананы өсіреді. Қайтадан 
екінші шегендеу бағанасы түсірілмейтін момент пайда болады, бұл үшінші 
одан да кіші диаметрлі бағананы түсіру қажеттігін тудырады, осылай 
жобалық тереңдікке жеткенше қайталана береді. Осындай әдіспен, ұңғымаға 
бірнеше шегендеу бағаналары түсірілуі мүмкін. 

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау кезінде ТМД-да соққылық әдіс 
пайдаланылмайды. Бірақ оны суды алу үшін ұңғыманың өтуі кезінде 
пайдаланады, сонымен қатар көмір және таурудалы өндірісте (желдету 
сағалары және т.б.). 

Айналмалы бұрғылау. Айналмалы бұрғылау кезінде жынысты бұзу бір 
уақытта бірлескен түрде қашауға жүктелу мен айналдыру моментінің әсер 
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етуімен жүреді. Қашауға түсірілген осьтік жүктеменің әсерінен қашау тау 
жынысына енеді, ал айналдыру моментінің әсерінен оны майдалап жонады. 

Бұрғылаудың екі әдісі бар - роторлық және түптік қозғалтқыштарды 
пайдаланумен (турбобұрғы және электробұрғы). 

Роторлық бұрғылау кезінде қуат қозғалтқыштардан 11 шығыр арқылы 
мұнара ортасында 19 ұңғыма сағасының үстіне орнатылған роторға 4 — 
айналдыру механизміне беріледі. Ротор қашауы 1 бар бұрғылау бағанын 
айналдырады. Бұрғылау бағанасы жетектік құбырдан 5 және 
ауыстырғыш 3 арқылы оған бекітілген бұрғылау құбырларынан 2 тұрады. 

Түптік қозғалтқышпен бұрғылау кезінде қашау 1 білікке бекітілген, ал 
бұрғылау бағанасы қозғалтқыштың 18 қаңқасына. Қозғалтқыштың жұмысы 
кезінде оның білігі және қашау айналады, ал бұрғылау бағанасы, шарт 
бойынша, ротормен айналмайды. 

Сәйкесінше, роторлық бұрғылау кезінде қашаудың тау жынысына енуі 
бұрғылау тізбегінің айналуы нәтижесінде орын алады, ал түптік 
қозғалтқышпен бұрғылау кезінде-бұрғылау тізбегі айналмайды. 

Айналмалы бұрғылаудың сипаттық ерекшелігі - ұңғыманы сумен 
немесе қашаудың түпте жұмыс істеу уақытында арнайы дайындалған 
сұйықпен шаю. Ол үшін қозғалтқыштардан жұмысқа келтірілетін екі 
бұрғылау сорабының 12 көмегімен (бір немесе үштен жиі) шаю сұйығы 
мұнараның 19 оң бұрышында орнатылған құбырөткізгішке 16 тұрақ құбырға 
айдалады, кейіннен иілмелі бұрғылау шлангына 17, ұршыққа 6 және 
бұрғылау бағанасына барады. Қашауға жетіп, шаю сұйығы онда бар саңылау 
арқылы өтіп, сақиналық кеңістік арқылы ұңғыма қыбырғасы мен бұрғылау 
бағанасы арқылы бетке көтеріледі. Бұл жерде науаларда 15 және тазалау 
механизмдерінде шаю сұйығы бұрғыланған жыныстан тазаланады, кейіннен 
бұрғылау сораптарының қабылдау ыдыстарына 14 түседі де, қайтадан 
ұңғымаға айдалады. 

Кронблоктан, тәлдік жүйеден 8, ілмектен 9 тұратын полиспасталық 
жүйеге ілінген бұрғылау бағанасының ұңғымасының тереңдетілу мөлшеріне 
қарай ұңғымаға беріледі. 

 Жетектік құбыр 5 роторға 4 кіргеннен кейін барлық ұзындық бойынша 
шығырды қосады, бұрғылау бағанасын жетектік құбырдың ұзындығына 
көтереді және бұрғылау бағанасын элеватордың немесе ротордың үстеліндегі 
сынаның көмегімен іледі. Кейіннен жетектік құбырды 5 ұршықпен 6 бірге 
бұрап алып, ұзындығы жетектік құбырдың ұзындығымен бірдей болатын аз 
ғана иілген ұңғымаға алдын ала орнатылған шегендеу бағанасына түсіреді. 
Бұл ұңғыма ортадан оның аяғына дейінгі қашықтықта мұнараның оң жақ 
бұрышында бұрғыланады. 

Осыдан кейін бұрғылау бағанасын екіқұбырды біріктірумен (екі 
біріктірілген құбырлар немесе ұзындығы 12м болатын бір құбырмен) 
ұзартады (өсіреді), оны элеватор мен сынадан шешіп, екіқұбырдың 
ұзындығына ұңғымаға түсіреді, элеватор немесе сынаның көмегімен 
ротордың үстеліне іледі, ұршықпен бірге шурфтан жетектік құбырды 
көтереді, оны бұрғылау бағанасына біріктіреді, бұрғылау бағанасын сынадан 
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немесе элеватордан босатады, қашауды түпке дейін жеткізеді де, бұрғылауды 
жалғастырады. 

Тозған қашауды алмастыру үшін барлық бұрғылау тізбегін ұңғымадан 
көтеріп, қашауды жаңасына алмастырған соң, оны қайтадан түсіреді. 
Көтеріп-түсіру жұмыстарын да сонымен қатар полиспасталық жүйенің 
көмегімен жүргізеді.  Шығыр барабанының айналуы кезінде тәлдік арқан 
реттеліп оралады немесе одан түсіріледі, бұл тәлдік жүйе мен ілмектің 
көтерілуі мен түсірілуін қамтамасыз етеді. Соңғысына штроптар мен 
элеваторлардың көмегімен көтерілетін және түсірілетін бұрғылау бағанасын 
іледі. 

Көтеру кезінде бұрғылау бағанасын ұзындығы мұнара ұзындығымен 
(мұнара ұзындығы 41м болғанда шамамен 25м) анықталатын секцияларға 
бекітеді. Шешіліп алынған, шамдар деп аталатын, секцияларды мұнара 
шырағында шамықта орнатылады. 

Бұрғылау бағанасын ұңғымаға қайтымды тізбекте түсіреді. 
Сәйкесінше, ұңғыма түбінде қашаудың жұмыс процесі бұрғылау 

бағанасының өсірілуімен және тозған қашауды ауыстыру үшін көтеріп-түсіру 
жұмыстарымен тоқтатылады. [1] 

 
 

1-қашау 
2-бұрғылау құбырлары 
3-өткізгіш 
4-ротор 
5-жетектік құбыр 
6-ұршық 
7-ілгек 
8-тәлдік блок 
9-тәлдік арқан 
10-шығыр 
11-шығыр мен ротор қозғалтқышы 
12-бұрғылау сорабы 
13-сорап қозғалтқышы 
14-қабылдау ыдысы 
15-науа 
16-айдау құбырөткізгіші 
17-бұрғылау шлангы 
18-түптік қозғалтқыш (роторлық бұрғылауда пайдаланылмайды) 
19-мұнара 
20-шегендеу құбырлары 
21-21-шегендеу құбырларының айналасындағы цемент сақинасы;  
22-шахталық бағыт 

 
 Сурет 76 – Түптік қозғалтқышпен және роторлық әдіспен ұңғыманы 

бұрғылауға арналған жабдықтар кешені 
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4.2.3. Ұңғымалардың конструкциясы 
 

Ұңғыма дегеніміз – цилиндр формалы, диаметрі кішкентай, ал тереңдігі 
анағұрлым ұзын – шыңырау-құдық. Ұңғыманың үсті оның-сағасы (1), 
қабырғасы-оқпаны (2), түптік бөлігі –түбі (4),-деп аталады. Ұңғыманың 
сағасынан түбіне дейінгі аралық, егер ұңғыманың осі бойынша есептесек, 
оның ұзындығы-деп, ал егер осьтің вертикалға проекциясы бойынша 
есептесек – тереңдігі (77-а,в)- деп аталады. Ұңғыма жер бетінде орналасуына 
қарай тік (77-а,б)  және көлбеу ұңғыма (77-в) деп бөлінеді. Егер ұғыманың 
табанының бүкіл ауданы бойынша бұзсақ оны бүтін табан дейміз де, ортасын 
қалдырып шетін ғана бұзсақ сақиналы табан дейміз (77-сурет). 

 

 
 

Сурет 77- Ұңғыма сызбасы 
 
Ұңғыма табан кезінде ұңғыманың ортасында қалған бұзылмаған тау 

жынысын–керн дейміз. Оны алудың мақсаты - жынысты  зерттеу,  тексеру, 
бағалау. Ұңғыманың  диаметрі, тереңдігі және бағыты оған сипаттама беретін 
негізгі элементтерге жатады. Ұңғыманың жер бетінде орналасуын зениттік 
және азимуттық бұрыштармен анықтайды. Зениттік бұрыш дегеніміз – 
ұңғыманың осі мен вертикаль арасындағы бұрыш. Азимуттық бұрыш 
дегеніміз – көлденең жазықта сағат тілінің бағытымен есептелетін, ұңғыма 
осі арқылы өтетін бағыт пен сол бағыттың көлденең жазыққа проекциясының 
арасындағы бұрыш. Ұңғыманың диаметрі бетінен табанына қарай белгілі 
деңгейде баспалдақ түрінде азая береді. Мұнай, газ ұңғыманың бастапқы 
диаметрі 900 мм аспайды, ал соңғы диаметрі 165 мм кем болмайды. Мұнай, 
газ ұңғымаларының тереңдігі бірнеше мың метрдің көлемінде болады.  
Мұнай, газ ұңғымаларының бұрғылауды жерде де, теңіз де бұрғылау 
қондырғыларының көмегімен іске асырады.  

Теңіз үстінде бұрғылағанда бұрғылау қондырғысы жүзіп жүретін 
платформада, кеме үстінде немесе эстакадада орнатылады. Мұнай, газ 
өндірісінде ұңғымалары төмендегі мақсатпен бұрғылайды: 

1.   Пайдалану – мұнай, газ, газ-конденсатын алу үшін; 
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2. Айдау – атқылау әдісін созу мақсатында жер асты қысымын
қалпында сақтау, немесе өнімді көбейту үшін; 

3. Барлау – пайдалы қабаттарды анықтау, зерттеу, бағалау үшін;
4. Арнаулы – көптеген түрлі зерттеулер жүргізу үшін;
5. Талдап-іздеу – белгілі, қоры көп емес ұңғыларды  анықтай түсу

үшін. 
Мұнай, газ ұңғымалары дегеніміз - күрделі, қымбат тұратын бірнеше 

ондаған жылдарға арналған құрылыс. Ол үшін пайдалы қабатты жер 
үстіндегі жабдықтармен жалғайтын сенімді канал керек. Ал қазылған канал 
тау жыныстарының біркелкі еместігінен түрлі заттардың – су, мұнай, газ т.б. 
түрлі қысымда болуынан құлап қалуы мүмкін. Сондықтан ұңғы қазғанда  
оның қабырғаларының беріктігіне көп көңіл бөлу керек. Ұңғы қабырғасын 
қатайту үшін оған түрлі кигізбе құбырлар түсіріледі. Өзара жалғанған кигізбе 
құбырларды  кигізбе құбырлар тізбегі дейміз. Ұңғыға түсірілетін кигізбе 
құбырлар белгілі мақсатта түсіріледі. Олар; бағыттаушы, кондуктор, аралық 
немесе техникалық және пайдалану кигізбе құбырлар тізбегі болып бөлінеді. 

Бағыттаушы  құбырды - ұңғы бетіндегі жыныстар опырылып кетпеу 
үшін және ұңғыны тазалау желісімен жалғау мақсатында түсіреді. 
Бағыттаушы құбырларды түсіріп болған соң оның айналасындағы сақиналы 
кеңістікті тампонажды  цеметтік ерітіндімен немесе бетонмен құйып 
тастайды.  

Бағыттаушы құбырлардың түсірілу тереңдігі, қабырға құрамына қарай 
бірнеше метрден  бірнеше ондаған метрге дейін болады. 

Кондуктор құбырларын - жер бетіне жақын орналасқан бұзылғыш 
жыныстарды қаттылау мақсатында немесе ерітіндіні сіңіріп алатын 
жыныстарды жабу.  

Ұңғыманың конструкциясын таңдау 
Ұңғыманың конструкциясын таңдау басқарылмайтын және 

басқарылатын факторлардың жиынтығына байланысты.  
Басқарылмайтын факторларға кен орнының геологиялық жағдайларын 

жатқызуға болады: өнімді қабаттардың жату тереңдігі, олардың өнімділігі 
мен коллекторлық қасиеттері; қабаттық және кеуектік қысым, сондай-ақ 
өткізгіш жыныстардың гидравликалық жарылу қысымы; жыныстардың 
физикалық-механикалық қасиеттері мен жай-күйі және т. б. 

Басқарылатын факторларға бұрғылау тәсілін; сынамалауға жататын 
өнімді горизонттар санын; өнімді горизонттарды ашу тәсілін; материалдық-
техникалық қамтамасыз етуді жатқызуға болады. 

Ұңғыманың конструкциясы, егер ол оны тұрғызудың ең аз құнын, 
сондай-ақ техникалық (қолданыстағы техникалық құралдар мен 
материалдарды, оларды жеткізу шарттарын), технологиялық (игерілген 
технологиялық тәсілдер, негізгі және қосалқы бөлімшелердің еңбегін 
ұйымдастыру) және геологиялық (қабаттық флюидтердің пайда болуы, 
бұрғылау және тампонаждық ерітінділердің сіңуі, тау жыныстарының 
опырылуы және пластикалық ағысы) шектеулер мен ұңғыманың сенімділігі 
мен ұзақ мерзімділігіне қойылатын талаптарды (табысты сынауды, игеруді 
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және пайдалануды қамтамасыз ету) орындауды жүзеге асырған жағдайда 
ұтымды болып саналады. 

Шегендеу құбырларының түсіру тереңдігін және диаметрін таңдау 
Ұңғыма конструкциясын жобалау кезінде, ең алдымен, ұңғыма 

оқпанының жекелеген аралықтары үшін бұрғылау жағдайларының сәйкес 
келмеуінің алдын-алу негізінде шегендеу құбырларының саны және оларды 
түсіру тереңдігі таңдалады. 

Тампонаж ерітіндісін көтеру биіктігін және ұңғыма түбінің 
конструкциясын таңдау 

Құбыр сыртындағы кеңістікте тампонаж ерітіндісін көтеру биіктігі 
қолданыстағы салалық нұсқаулық және әдістемелік материалдар негізінде 
анықталады. Ұңғыма түбінің конструкциясын анықтайтын негізгі факторлар 
- бұл объектіні пайдалану әдісі, коллектор түрі, өнімді қабат жыныстарының 
механикалық қасиеттері және оның жату шарттары. 

Шегендеу тізбегін есептеу 
Шегендеу тізбегін есептеу шегендеу құбырлары материалының 

беріктік топтарын және  қабырғалардың қалыңдығын таңдау мақсатында 
жобалау кезінде, сондай-ақ өндірістің қалыптасқан геологиялық, 
технологиялық, конъюнктуралық жағдайларын ескере отырып, жобалау 
кезінде белгіленген беріктік қорының нормативтік коэффициенттерінің 
күтілетін деңгейге сәйкестігін тексеру үшін жүргізіледі.. 

Шегендеу бағаналарын олардың диаметрін, құрылғы тереңдігін, 
айдалған цемент ерітіндісінің көтеру биіктігін, қашау диаметрін көрсетумен 
әр бағана астында бұрғылау жүреді, ал кейде басқа да берілгендердің 
құрылымы ұңғыма конструкциясы деп аталады (57- сурет). 

Ұңғыма конструкциясы бұрғылауға материалдық-техникалық 
құрылғыларды және уақыттың шығынын төмендету үшін және шарттарды 
қалыптастыру үшін және бұрғылау процесінде қиындықтардың, апаттың 
алдын-алу үшін күрделі мұнайөндірістік объекті ұзақ уақыт пайдаланушы 
ұңғыманың құрылысының жоғары сапасын қамтамасыз етуі қажет. 

Сонымен қатар ұңғыма конструкциясы келесілерді қамтамасыз теуі 
қажет: 

- ұңғыманы жобалық тереңдікке жеткізу; 
- өнімділік жиекті (қабат) ашу үшін берілген әдістерді және оларды 

пайдалану әдістерін іске асыру. Негізгі көңіл түптің құрылымына түсірілуі 
қажет (түп конструкциясы түсінігі жөндеу-оқшаулау жұмыстарды, қабатқа 
технико-технологиялық әсер етулерді жүргізуді, саға тұрақтылығын 
қамтамасыз ететін қарқындылық жиектерді жүргізуді қамтамасыз ететін 
өнімділік объекттің интервалында ұңғыма конструкциясының элементтерінің 
қатынасын білдіреді); 

- бұрғылау процесінде қиындықтардың және техника және 
технологиялық процесстердің потенциалдық мүмкіндіктерін толық 
пайдалануға мүмкін беретін шарттардың алдын алу; 

- ұңғыманы тұрғызуға минимум шығын. 
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Аталған талаптарды қамтамасыз ету үшін қажетті шегендеу 
бағаналарының саны ұңғымалардың бөлек интервалдарын бұрғылау 
шартарының сәйкес келместігінен анықталады. Бұрғылау шарттарының 
сәйкес келмеу түсінігі ретінде ұңғыманың төменде жатқан интервалындағы 
технологиялық процестердің берілген параметрлері бұрғыланған төменде 
жатқан интервалда қиындықтар тудырғандағы қатынасы жатыр, егер 
соңғысы шегендеу бағанасымен бекітілмесе, бұл қиындықтардың алдын 
алудың қосымша арнайы технологиялық шараларын жүргізу мүмкін емес. [3] 

а-профиль 
б-сағадағы бағананың консцентрлік орналасуы 
в-ұңғыма құрылымының графикалық суреті 
г-ұңғыма конструкциясының жұмысшы сұлбасы. 

 Сурет 78 - Ұңғыма конструкциясы 

Ұңғыма конструкциясында келесі типті шегендеу бағаналары 
пайдаланылады: 

- бағыт-тұрақты емес шөгінділерден тұратын жоғарғы интервалды 
бекіту үшін. Ұңғыма сағасын шаюдың алдын алу үшін арналған; 

- кондуктор-лақтырымға қарсы қондырғының сағасында ластанулардан 
су жиектерін оқшаулау үшін қиманың жоғарғы тұрақсыз интервалдарын 
бекіту, сонымен қатар келесі шегендеу бағаналарын ілу үшін; 

- аралық шегендеу бағанасы-төменде жатқандармен бұрғылау шарты 
бойынша сәйкес келмейтін геологиялық қиманың жоғарғы аймағын 
оқшаулау және бекіту үшін. Келесі интервалды бұрғылау үшін ұңғымада 
апаттар мен қиындықтардың алдын алу үшін қолданылады. Қолайлы 
шарттарда аралық тізбек пайдалану тізбегі ретінде пайдаланыла алады; 
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- пайдалану бағана-өнімділік жиекті бекіту және ұңғыманың басқа 
геологиялық қималарының жиектерінен оқшаулау үшін қолданылады. Кез-
келген белгілі әдіспен мұнай мен газды бетке шығаруға арналған. 

Аралық шегендеу бағаналары келесідей бола алады:  
- жазық, демек, алдыңғы интервалдың бекітілуіне байланыссыз 

ұңғыманың түбінен сағасына дейін барлық оқпанды бекітетін;  
-хвостовиктер-100м-ден кем емес алдыңғы шегендеу бағанасының 

ұңғымасының тек қана отырғызылмаған интервалын бекіту үшін;  
-летучкалар-алдыңғы немесе келесі шегендеу бағаналарымен 

байланысы бар қиындықтарды жою үшін қызмет ететін арнайы аралық 
шегендеу бағаналары. Летучкалар ұңғыма сағасына дейін өсірілмейді. 

Аралық бағана хвостовик ұңғыма сағасына дейін өсіріледі немесе 
жағымды жағдайларда пайдалану бағана ретінде қызмет етеді. Соңғы аралық 
бағананың тозуы айтарлықтай болмағанда, эксплуатациялық бағана 
хвостовик түрінде түсіріле алады. 

Ұңғыма конструкциясына кіретін бағана санын есептегенде бағыты 
және кондуктор ескерілмейді. Пайдалану және бір аралық бағанадан тұратын 
ұңғыма конструкциясын екібағаналы деп атайды, ал пайдалану және екі 
аралықтан тұрса үшбағаналы деп аталады. 

 
4.2.4. Бұрғылау жабдығының схемасы 
 

Бұрғылау жабдығы мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған. 
Ол бұрғылау қондырғысынан, бұрғылау тізбегінен және ұңғыма сағасын 
герметикалауға арналған жабдықтан тұрады. Бұрғылау қондырғысы-бұл 
әртүрлі конструкциялы ұңғымаларды бұрғылауда белгілі бір технологиялық 
іс-әрекеттерді орындауға арналған машиналар, агрегаттар және механизмдер 
кешені. 

Конструкторлық және техникалық құжаттарда бұрғылау қондырғысын 
пайдалану барысында табиғатты қорғауды қамтамасыз ететін талаптар ашық 
қанды көрсетілуі қажет. 

Айналмалы бұрғылау технологиясының операцияларын орындау үшін 
әртүрлі функционалды мақсаттар үшін машиналар, механизмдер мен 
жабдықтар қажет. Ұңғымаларды бұрғылау үшін қажетті машиналар, 
механизмдер мен жабдықтар жиынтығы өзара байланысты пайдалану 
функциялары мен техникалық параметрлері бар бұрғылау кешені деп 
аталады. Бұрғылау кешенінің орталық буыны бұрғылау қондырғысы болып 
табылады. 

Бұрғылау қондырғысы-бұрғылау станоктарының, механизмдерінің 
және жабдықтарының жиынтығы, олар бұрғылау құралының көмегімен 
ұңғыларды тұрғызу бойынша технологиялық операцияларды дербес 
орындауды қамтамасыз етеді. Қазіргі заманауи бұрғылау қондырғыларына 
келесі компоненттер кіреді: 

– бұрғылау жабдығы (тальдік механизм, сорғылар, бұрғылау шығыры, 
ұршық, ротор, күштік жетек және т. б.); 
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– бұрғылау құрылыстары (мұнара, негіздер, жиналмалы-бөлшектелген 
каркас панельді жаппалар, қабылдау көпіршелері мен стеллаждар); 

– көп еңбекті қажет ететін жұмыстарды механикаландыруға арналған 
жабдық (қашау беруді реттегіш, түсіру-көтеру операцияларын 
автоматтандыруға арналған механизмдер, құбырларға арналған 
пневматикалық сына қармауыш, автоматты бұрғылау кілті, қосалқы 
жүкшығыр, пневматикалық ажыратқыш, жөндеу жұмыстарына арналған 
крандар, бұрғылау процестерін бақылау пульті, басқару постылары); 

– бұрғылау ерітіндісін дайындауға, тазалауға және қалпына келтіруге 
арналған жабдық (дайындау блогы, діріл сүзгісі, құм және лай бөлгіштер, 
тіреуіш сораптар, химиялық реагенттерге, су мен бұрғылау ерітіндісіне 
арналған сыйымдылықтар); 

– манифольд (блоктік типтегі айдау желісі, дроссель-бекіту 
құрылғылары, бұрғылау жеңі); 

– бұрғылау қондырғысының блоктарын жылытуға арналған 
құрылғылар (жылу генераторлары, жылыту радиаторлары және жылу 
тасымалдағышты таратуға арналған коммуникациялар). 

Бұрғылау қондырғысының сұлбасы 79-суретте көрсетілген. [2] 
 

 
1 - кронблок 
2 - мұнара (вышка) 
3 - тәл арқаны (талевый канат) 
4 – тәл блогы (талевый блок) 
5 - ілмек (крюк) 
6 - ұршық - бұрғы құбырлары тізбегін  
айналдырушы тетік (вертлюг) 
7- иілмелі шлангі (гибкий шланг)  
8 - бағана (стояк) 
9 - ротор 
10 – сорап (насос) 
11 - қабылдау ыдысы, резервуар –  
сұйық сақтайтын көлемді ыдыс  
(приемные резервуары) 
12 – жүйе (система) 
13 - жетекші құбыр  
(ведущая труба) 
14 - шығыр - жүк көтергіш құрылғы 
 (лебедка) 
15 - бұрғылау құбыры (бурильные трубы) 
16 - құбыр аралық кеңістік (затрубное пространство) 
17 - ауырлатылған бұрғылау құбыры (утяжеленные бурильные трубы УБТ) 
18 – қашау (долота). 

 
Сурет 79- Бұрғылау қондырғысының сұлбасы 
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Конструкциялар сонымен қатар, техникалық эстетика талаптарына 
жауап беруі тиіс-бұрғылау машиналарының сырт көріністері әдемі болуы 
тиіс. конструкциялау кезінде антропологиялық, психологиялық, санитарлық-
гигиеналық, өртке қарсы және басқа норма талаптарын қатаң сақтау керек. 
жабдықтың атқаратын қызметі мен тағайындалуына байланысты оның 
элементтерінің түсі мен пішімінің ақпараттық маңызына көңіл аудару қажет. 
Машина конструкциясын жасауда инженер алдын болған конструкциямен 
салыстырғанда бүкіл қызмет мерзімінде жоғары экономикалық тиімділікті 
қамтамасыз ететін жағдайды қарастыруы керек. Бұл мәселені шешуге 
ықпалын тиігзетін негізгі фактор - өнімділікті арттыру, ұзақмерзімділікті 
арттыру және пайдалану шығындарын төмендету болып табылады. 
ұңғыманы бұрғылау технологиясы қарқынды дамып, бұрғылау жабдығының 
және тау жынысын бұзушы құралдың ең жақсы конструкциялары да 
моральдық тозып, оларды үздіксіз жетілдіріп немесе жағңаларымен 
алмастырып отыру керек. Есептеу және конструкциялау әдістерінің үздіксіз 
жетілдірілуі анағұрлым берік және сенімді жабдықты жасауға мүмкіндік 
береді. 

Бұрғылау жабдығы конструкциясында экологиялық талаптар 
орындалуы тиіс. Жаңа жабдықты жобалай отырып конструктор қоршаған 
ортаны және жер қойнауын сақтауға өз жауапкершілігін түсіне білуі тиіс. 
Жабдықты жобалауда қоршаған ортаны ластаудың алдын алу, шу мен 
дірілден қорғаныс шараларын қарастыру қажет. Бұрғылау кезіндегі өндірістік 
шығындарды, істен шыққан бұрғылау ерітінділерін және суды, бұрғыланған 
жынысты, майды не толығымен бұрғылау орнында өңдеу керек, немесе 
қоршаған ортаны ластауға зиян келтірмейтін орындарға шығарып тастау 
керек.   

Қазіргі заманғы бұрғылау қондырғысын келесі құрылғылар құрайды. 
Мұнара жүккөтеру құрылғысы болып табылады, ол үшін арнайы 

полиспасталық жүйемен (тәлдіқ) жабдықталады. Оған келесілер кіреді: 
кронблок, тәлдік жүйе, ілгек және металл арқан. Кронблок және тәлдік жүйе-
қозғалатын және қозғалмайтын шкивтер жүйесі, олар арқылы арқан 
жүргізіледі. Арқанның бір ұшы жылжымайтын етіп, ал екінші ұшы 
шығырдың барабанына бекітіледі. 

Тәлдік жүйенің жұмысы шкивтердің көмегімен жүкті көтеру кезінде 
механиканың белгілі бір шарттарына негізделген. Блоктар шкивтарының 
саны, олардың өлшемдері және таль жүйесіндегі арқан тармақтарының саны 
ілмектегі жүккөтерімділікпен, шығырдың тарту күшімен, шығыр барабанына 
оралған арқан қабаттарының санымен, арқанның оралу жылдамдығымен 
анықталады. Тәлдік жүйеге ілмек ілінеді, оған ұңғымаға түсірілетін немесе 
көтерілетін жүк ілінеді. Көп жағдайда – түбіне қашау бекітілетін бұрғылау 
құбырларының тізбегі. 

Шығыр (лебедка) (80-сурет) – жұмыс алаңының шетінде орналасқан. 
Құрылысы: рамадан, тіректен, май білігінің корпусынан, бір не екі 

барабанды валдан, валдың жетегінен, ауа құбырларынан, муфтадан, 
арқаннан, ленталы тежеу механизмінен, электромагниттік тежегіштен және 
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тағы басқа бөліктерден тұрады. Қызметі: дизель-мотордың айналу қуатын 
барабанның айналу күшіне айналдыру. Яғни, тальдік жүйеге қозғалыс беру, 
көтеріп - түсіру операцияларын іске асыру.                 

Бұрғылау қондырғысының көтеріп – түсіру операциясы (КТО) деп, - 
бұрғылау тізбегін, кигізбе құбырлар тізбегін көтеріп-түсіретін және оның 
салмағын  ұстап тұратын, сонымен қатар түрлі технологиялық және апат 
кезіндегі операцияларды іске асыратын механизмдер, құрал-жабдықтар 
тізбесін,- айтамыз. Екі барабанды шығырда бірінші барабан тальдік 
жұмыстарды атқарса, екінші барабан қосымша (тартальдік) жұмыстарды іске 
асырады. 

 

 
1-тірек 
2-басқару пульті 
3-май білігінің корпусы 
4-рама 
5-ленталы тежегіштің басқару пультінің валы 
6-ауа құбыры 
7-барабан 
8-балансир тірегі 
9,20-ахогенераторлар 
10-тісті берілістің корпусы 
11-валдың жетегі 
12-қозғалмалы тірек 
13-муфта 
14-электромагниттік тежегіш 
15-түпкілікті подшипник 
16,18-қабықтар 
19-көтергіш вал 

 
Сурет 80-Бұрғылау шығыры 

 
Көтеріп-түсіру операциясы кезінде арқан барабанға түрлі 

жылдамдықпен оралады.Тізбекті көтеру кезінде барабанның айналу 
жылдамдығы 3 – 5м/сек, ал элеватордың таза өзін көтергенде 12 – 20м/сек 
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жылдамдықтан аспау керек. Осы жұмыстар кезінде арқанның барабанға 
біркелкі оралуының маңызы өте зор. Бұрғылау тізбегін түсіру кезінде 
барабанның  айналу жылдамдығы көбейеді, ол 30м/сек. аспау керек. 

 Осы жұмыстарды дұрыс атқару үшін шығыр төмендегі заттармен 
жабдықталуы керек: 

- станина-рамамен; 
- барабанмен; 
- ленталық тежегішпен; 
- көмекші тежегішпен; 
- жылдамдықты реттейтін фрикциондық муфтамен; 
- трансмиссиямен; 
- катушкалық валмен; 
- катушкалық валға орнатылған  көмекші барабанмен; 
- басқару пультімен; 
- щитокпен; 
- аралық валмен (роторға жалғау үшін); 
Ротор – ұңғымаларды бұрғылау кезінде құбырлардың айналуын және 

олардың бұралуын іске асыратын механизм. Ол подшипниктерінде 
айналатын білік орнатылған қаңқадан тұрады. Үстелде төртбұрышты 
саңылау бар, оған бұрғылау тізбегінің жетекші құбыры отырғызылады. 
Құбырдың және үстелдің мұндай конструкциясы олардың жақсы жанасуын 
қамтамасыз етеді. Үстелдің айналуы шестернялардың конустық жұбымен 
іске асырылады, олардың бірі жетектің карданбілігімен, ал екіншісі үстелмен 
біріктірілген. 

Ротор – төменгі жұмыс алаңында орналасқан механизм.  
Құрылысы: станина - корпустен, квадрат тесігі бар столдан, конустық 

тіс орналасқан жетекші валдар, конусты тісті дөңгелектен, қосымша тіректен, 
стаканнан, жартылай сыналардан, подшипниктерден тұрады. 

Бұрғылау тізбегіне айналыс жетекші вал (квадрат) арқылы беріледі. 
Ротор төмендегі операцияларды орындауға арналған: 

- роторлық бұрғылау кезінде бұрғылау тізбегін айналдыру; 
- түптік қозғалтқышпен жұмыс істегенде реактивті моментті өзіне 

қабылдау; 
- көтеріп-түсіру операциясы кезінде не тізбекті созу кезінде бұрғылау;  

немесе кигізбе құбырлар тізбегін  ұстап тұру; 
- бұрғылау немесе қабырғаны қатайтуда кездесетін апаттар кезінде 

бұрғылау аспаптарын айналдыру; 
Ротор (81-сурет) – бұрғылау қондырғысының негізгі механизмдерінің 

бірі. Оларды өту тесігінің диаметріне, қуатына, статикалық және 
динамикалық қысымының көлеміне қарап ажыратады. Құрылысына қарай 
олар; қозғалмайтын және тік қозғалатын болып бөлінеді. 

Мұнай - газ ұңғыларын қазатын роторлар негізінен қозғалмайтын 
болып келеді. Ротор  жетекті трансмиссия арқылы бұрғылау шығырынан 
алады.  
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Роторды жұмысқа қосу шиндік пневматикалық муфта арқылы 
жүргізіледі. 

Ротордың алдында орналасқан ауыстырғыш қорапша  механизмі 
арқылы оның айналу бағытын да өзгертуге болады. Ротордың құрылысы 
оның жоғарғы өнімділікпен жұмыс істеуіне, сенімді де қарапайым, қауіпсіз 
болуына мүмкіндік беруі керек. Сонымен қатар олардың габариті де ықшам 
белгіленген орыннан аспайтындай болуы керек. 

 
 

                        
1-корпус 
2-стол 
3-негізгі тірек 
4-вкладыш 
5-қысқыш 
6-дөңгелек 
7-білік 
8-стакан 
9-станина 
10-конустық тіс 
11-фланец 
12-қосымша тірек 
13-болат прокладка 
14-тістер  

Сурет 81-Ротор 
 
Сорап – бұрғылау процессінде ұңғымаға сұйықты (оны шаю деп 

атайды) беруді қамтамасыз ететін гидравликалық машина. Бұл кезде келесі 
нәтижелерге қол жеткіземіз: айдалатын сұйықтың қысымы бұрғыланатын тау 
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жынысына әсер етеді, бұл оның қирауына алып келеді; бұрғыланған тау 
жынысы шаю сұйығымен  ілесіп ұңғы сағасына шығарылады. Шаю сұйығы 
ретінде әртүрлі қорсымша қоспалары бар сумен балшықты ерітінді 
пайдаланылады. 

Бұрғылау сорабы (82-сурет) – қондырғының құрамында кем дегенде 
саны екеу болады, қондырғы мен ерітінді даярлайтын ыдыстардың 
ортасында, жерде орналасқан. Атқаратын қызметі– ұңғыға реттелетін үлкен 
қысымды жуу немесе бұрғылау ерітіндісін және басқа сұйықтарды айдау. 
Құрылысы: корпустан, қақпақтан, кривошипті - шатундық механизмнен, 
крейцкофтан, реттеу клапандарынан, сору-айдау коллекторларынан, 
транссмиссиялық біліктен, компенсатордан, шкивтен, поршеньнен, 
шатуннан, электрлі қоғалтқыштан және тағы басқа қосымша бөлшектерден 
тұрады.[4] 

 
1-сору коллекторы 
2,4-сору,айдау клапандары 
3-клапан қорабының қақпағы 
5-айдау коллекторы 
6-төлке 
7-шток 
8-қамыт 
9-контршток 
10-пользун 
11-шатун 
12-станина 
13-трансмиссиялық вал 
14-түпкілікті вал 
15-компенсатор 

Сурет 82 - Бұрғылау сорабы 
 
Бұрғылау сорабының жұмыс органы көбінше поршендік болып келеді. 

Әсіресе көп тарағаны екі поршенді, екі жақты жұмыс істейтін сорабтар. 
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Мұндай сорабтарда поршеннің  бір рет жүрісінде сору және айдау 
клапандары екі рет жұмыс істейді. Бұрғылау сорабының клапандары – 
табақша формалы, серіппемен қамтамасыз етілген. Сору және айдау 
клапандары  өзара алмасады, поршендері көлденең жазықта қозғалады. 
Бұрғылау сорабын еркін айналудан жұмысқа қосу үшін арнаулы дросселдік – 
жапқыш механизм қойылған. Ол сығылған ауаның қысымымен жұмыс 
істейді, ал оны басқару – басқару пультінен жүргізіледі.  

Бұрғылау сорабтары негізінен екі бөліктен, гидравликалық және 
жетектік бөліктерден тұрады. Мысалы УВ – 6М сорабында гидравликалық 
бөлік екі гидравликалық қорапшадан тұрады, қорапшалар төменгі тұсында 
ортақ қабылдау қорабымен жалғанған. Ал жоғары тұсында пневматикалық 
компенсаторлар блогімен жалғанған. Қабылдау қорабы сору құбырлары 
арқылы сору клапандарымен жалғанған. Гидравликалық қорапшалардың 
ішінде ауыстырмалы цилиндрлік втулкалар орнатылады. Втулканың ішкі 
диаметрі сорабтың беретін қысымына байланысты лайықталып алынады. Ал 
сыртқы диаметрі бәріне бірдей болады. Втулкалардың пайдалану мерзімін 
көбейту үшін олардың сыртқы қабаты термиялық өңделеді. Втулканың 
шеттеріне (стакан мен екі ортаға) лабиринттік тығыздатқыштар қойылады. 

Егер тығыздатқыш тозса сұйық гидравликалық қорапшадан сыртқа 
ағады, ол оның істен шыққанын көрсетеді. Поршень цилиндірлік втулканың 
ішінде ілгері- кейін қозғалыс жасап жүреді. Өз кезегінде поршень конус 
формалы штокке бекітілген. Шток пользун, шатун арқылы эксцентрикті 
валға бекітілген. 

Сорап жетекті трансмиссиялық валдан алады, ал ол өз кезегінде қисық 
тістердің көмегімен жергілікті валды айналдырады. Қисық тістер валмен 
бірге жасалған да екі роликті подшипниктерге орнатылған. Бұл 
подшипниктер тауатница арқылы майланады, ал  қалған бөліктері 
қорапшадағы маймен шашырап майланады. 

Сораптың пневмокомпенсаторлар блогінің қызметі – сораптағы артық 
қысымды реттеп отыру. Ол үшін пневмокомпенсаторлар корпусына қорғау 
клапандары орнатылған. Қорғау клапандарындағы тесік алмасып 
отырылатын мембранамен жарақталған, қысымның көлеміне қарай мембрана 
ауыстырылып отырады. 

Бұрғылау сорабының қызметі: 
- жуу сұйығын ұңғыға құю (сол арқылы шламды жер бетіне 

шығарады, ұңғыда гидродинамикалық қысымды реттейді, және т.б.) 
- жынысбұзғыш аспаптарды суытады, әрі майлайды 
- жерасты двигателдерін іске қосады 
Бұрғылау сорабының жұмысы өте жауапты, сондықтан оған қойылатын   

талаптар да жоғары: 
- ұңғыны тиімді жуу мақсатында сұйықтың қысымын реттеп отыру; 
- сораптың қуаты ұңғыны жууға не жерасты двигателін айналдыруға 

жеткілікті болуы; 
- инерциялық күштерді жою мақсатында сораптың шыға берісіндегі 

қысымның біркелкі болуы; 
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- сораптың түрлі сұйықтармен (абразивті, тотқа қарсы, май араласқан 
және т.б.) жұмыс істей алу қабілеті; 

- сораптың жуу сұйығымен тікелей араласатын бөлшектерінің төзімді, 
ұзақ мерзімге шыдамды болуы керек, ал кей жағдайда олар істен шығып 
жатса оны айырбастаудың оңайлығы; 

- сорап деталдарінің не бөлшектерінің техникалық күтім жасауға 
немесе жөндеуге ыңғайлы болуы; 

- сорапты іске қосатын бөлігіне жуу сұйығының өтіп кетпеуі; 
- сорапты ұзақ қашықтыққа тасымалдауға, кейде сүйреуге ыңғайлы 

болуы; 
- сорапты айналдыратын электрқозғалтқыш жетегінің оң не сол 

жағына орналастыруға ыңғайлы болуы; 
- сораптың сенімділігі мен шыдамдылығы экономикалық және 

қауіпсіздік жағынан тиімді болуы; 
Бұрғылау сорабынан шыққан жуу сұйығы бұрғылау тізбегіне 

манифольд арқылы беріледі.  
Сорап екі түіннен тұрады–гидравликалық және механикалық. 

Гидравликалық түйін поршендері қайтымды әрекет жасайтын екі цилиндрден 
тұрады. Цилиндрлерде орнатылған клапандар сұйықтың көлденең түсуін 
және шығарылуын қамтамасыз етеді, ал әуе қақпағы сұйықтың берілуінің 
пульсациялау сипатын тегістейді. 

Поршендердің ауысуын кривошипті-шатунды механизмі бар 
редуктордан тұратын механиклық түйін қамтамасыз етеді. Соңғысы 
айналмалы жүрісті поршендердің қайтымды жүрісіне айналдырады. 
Механикалық түйін шкивтен, кривошиптен (коленвал), шатуннан, 
крейцкопфтан тұрады. Крейцкопф поршеннің осі бойынша поршеннің 
штогына шатуннан жүктеледі беру үшін пайдаланылады. 

Сорап қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатымен айдау 
құбырөткізгішінде орнатылатын сақтандыру клапанымен жабдықталған 
болуы қажет және қысым құбырөткізгіштегі қысым критикалықтан жоғары. 

Ұршық (Вертлюг) – оның айналу процессінде бұрғылау құбырларының 
тізбегі арқылы бұрғылауға шаю сұйығын беруді қамтамасыз етеді. Бұл 
мақсат үшін ұршық екі бөліктен жасалған – жылжымалы және 
жылжымайтын. Жылжымайтын бөлік тірекпен бұрғылау шлангысының 
көмегімен жалғастырылған, ол арқылы шаю сұйығы беріледі, ал 
жылжымалы- квадрат арқылы айналмалы бұрғылау тізбегімен. 

Ұршық (83-сурет) – бұрғылау тізбегі мен крюктің ортасында 
орналасқан механизм. Құрылысы; корпустан, қақпақтан, фигуралы валдан 
оқпаннан, стаканнан, саусақтан, тығыздатқыштардан, тіреуіш радиалды 
подшипниктерден тұрады. 

Қызметі: бұрғылау тізбегін көтеріп тұру, тізбектің айналып тұруына 
және  бұрғылау ерітіндісін ұңғыға құюға жағдай жасау. Ұршық крюко-
блокпен сырғалар арқылы жалғанған. 
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Бұрғылау кезінде ұршық автоматты элеваторға немесе тальдік 
механизмнің крюкіне ілінеді де, ал жуу сұйығы бұрғылау қолғабы арқылы 
бұрғылау сорабымен  жалғанады. 

 Ұршықтың төменгі тұсы арнаулы жалғаушы арқылы бұрғылау 
тізбегінің жетекші құбырымен бұралып жалғанады. Жұмыс барысында 
ұршыққа екі түрлі күштер әсер етеді. Бірінші – статикалық күштер – яғни 
бұрғылау тізбегінің салмағы, тізбектегі жуу сұйығының салмағы, екінші – 
динамикалық күштер – қашаудың айналуынан және жуу сұйығының 
қозғалысынан пайда болған күштер. Ұршықтың жуу сұйығымен тікелей 
жанасатын бөлшектері түрлі химиялық реакцияның, әрі абразивті ерітінді 
әсерінен тез тозуға ұшырайды. Бұрғылау қондырғыларында қолданылатын 
ұршықтың құрылысы негізінен біріне-бірі ұқсас, айырмашылығы - осьтік 
күштің көлемінде. 

Ұршықтың корпусы   көміртекті, легірленген болаттан жасалған. 
Құйманың іші қуыс, сыртында екі жерден сырға ілуге арналған құлақтар 
жасалған. Ұршықтың  корпусы іш жағынан көтеріңкі етіп құйылған, себебі 
ол жерде  оқпанның тіреуіш подшипнигі айналады. Оқпан іші қуыс болаттан 
жасалған цилиндр, ол бұрғылау тізбегінің жетекші құбырымен бұранда 
арқылы жалғанған. [4] 

  
 
 

 
1-жалғағыш 
2-төменгі қақпақ 
3,10-радиалды подшипниктер 
4-корпус 
5-ствол 
6,9-тіреуіш подшипниктер 
7-саусақ 
8-тежегіш планка 
11-бөлгіш 
12-сырға 
13-аралық втулка 
14-жоғарғы қақпақ 
15-стакан 
 

 
Сурет 83- Ұршық (Вертлюг) 

 
Оқпан тізбекпен бірігіп айналғандықтан және тізбектің бар салмағы 

соған түсіп тұрғандықтан өте ауыр жағдайда жұмыс істейді. Оқпанның өз 
осінде түзу айналуы, оның подшипниктерінің уақтылы майлануы және оның 
бойынан жуу сұйығының ағып кетпеуі өте маңызды.  

Негізгі параметрлерді таңдау. 
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Ұршықтың  параметрлері ұңғыны бұрғылауға және жууға арналған 
механизмдер мен сораптардың параметрлеріне сәйкес болуы керек. 

Ұршық  оқпанына түсетін статикалық қысым ұңғы тереңдеген сайын, 
яғни бұрғылау тізбегі ұзарған сайын көбейе түседі. Тізбекті көтергенде 
немесе жоғары-төмен қозғағанда статикалық қысым өзінің максималды 
дәрежесіне жетеді, себебі бұл кезде оған тізбектің ғана салмағы емес 
тізбектің ішіндегі ерітіндінің де салмағы қосылады. Сондықтан, есептеу 
кезінде, қауіпсіздік мақсатында ұршықтың оқпанына түсетін статикалық 
қысым крюкке түсетін қысымнан кем болмауы керек. 

Шаю сұйғының тазалау жүйесі бұрғыланған жыныстың және басқа да 
қоспалардың бөлшектерін алып жүретін ұңғымадан шығатын шаю сұйығын 
тазалауға және сұйықты қайта пайдалануға дайындауға арналған. Жүйе 
тазартылған сұйықты жинауға арналған арнайы електермен, газды бөлуге 
арналған мөлшерлегіштермен, тазартылған сұйықты жинауға арналған 
ыдыспен жабдықталған. 

Бұрғылау қондырғысы энергетикалық және монтаждалған бұрғылау 
құрылғымен және көтерілген мұнарамен бірге жиналған түрде бір нүктеден 
екінші нүктеге қондырғыны аустыруға мүмкіндік беретін металл түпке 
негізгі бөлігі бекітілген механизмдер комплексінен тұрады. Атмосфералық 
тұңбалар мен желден бұрғылау бригадасының қызметкерлері мен 
механизмдерді сақтау үшін қондырғы тақтадан немесе басқа материалдан 
жасалған щиттер мен металл каркаспен жабдықталады. 
 
4.2.5. Бақылау өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылау 
 

Бұрғылау режимінің параметрлерін бақылау. 
Бұрғылау процесі параметрлерінің ағымдағы мониторингі негізінен келесі 
құралдардың көмегімен жүзеге асырылады: масса (салмақ) индикаторы, 
қысым өлшегіш, момент өлшеуіш, тахометр, сонымен қатар ұңғымалардың 
механикалық жылдамдығы мен енуін өлшейтін аспаптар. 84-суретте артық 
қысым трансформаторының схемасы 
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1, 6 - роликті корпус тіректері 
2 - поршень 
3 - резеңке камера 
4 - роликті поршеньді тіреуіш 
5 – корпус 

 
 
 
 

Сурет 84- Артық қысым трансформаторының схемасы: 
 

Масса (салмақ) индикаторы.  
Қашауға осьтік жүктеме әрбір сәтте масса (салмақ) индикаторының 

көмегімен анықталады. Бұл құрылғы сонымен қатар Таль жүйесінің ілгегіне 
әсер ететін жүктемені табады. Ең көп таралғаны - гидравликалық масса 
көрсеткіштері (салмақ). Масса (салмақ) индикаторының негізгі бөлігі 
трансформатор (массалық доза) болып табылады, ол корпус (5) пен пластина 
түрінде поршеньден (2) тұрады. Сым арқан белгілі бір бұрышта бүгіліп, 
роликті мойын тіректерден, корпустан (6) және ролик тірек (4) 
поршеньдерден өтеді. Қысым трансформаторы арқанның бекітілген ұшына 
бекітіледі. Арқан осінің иілуіне байланысты поршеньге (мембранаға) әсер 
ететін күштер пайда болады, олар сұйықтықпен толтырылған  резеңке 
камерада (3) орналасқан. Сұйықтық қабылдаған күш түтік арқылы қысымның 
өлшеуіштеріне және тіркеушіге беріледі. 

Масса (салмақ) индикаторының жиынтығы қысым 
трансформаторынан, бір көрсеткіші манометрден және тәулігіне бір айналым 
жылдамдығымен айналдырылған, айналмалы диаграммасы бар бір жазба 
манометрінен тұрады. 100 бөлікке градуирленген шартты шкаласы бар 
көрсеткіш манометр бұрғышы постының жанындағы қалқанға орнатылады.  

Көбінесе масса (салмақ) индикаторының жиынтығына сандық белгілері 
жоқ 40 бөлімге бөлінген көрсеткі, жабық шкаласы бар қуатты сыртқы 
манометр болып табылатын верньер кіреді. Верньердің әр бөлімі көрсеткіш 
манометрдің жартысына сәйкес келеді. Осының арқасында верньерді 
қашаудағы жүктемені анықтау үшін пайдалану ыңғайлы, өйткені есептеулер 
үлкен дәлдікпен жасалады. Верньер манометр бойынша 60-қа дейінгі 
қысымға арналған. Егер бұрғылау бағанының массасы 60 бөлімнен асып 
кетсе, верньерді өшіру керек. 

Масса (салмақ) индикаторын орнатар алдында таль арқанының 
қозғалмайтын ұшы кронблок ролигінен бастап бекіту орнына дейін мұнара 
фонарьының элементтерін орнатпай еркін өтетініне көз жеткізу қажет. 
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Трансформаторды бекіту орнындағы арқанның үзілген сымдары және көзге 
көрінетін тозу іздері болмауы тиіс. 

Масса (салмақ) индикаторы орнатылып, оның герметикалығы 
тексерілгеннен кейін, еркін ілгек кезінде бағыттаушы манометр орнатылады. 
Бұл кез-келген уақытта сұйықтықтардың түтікшелерден ағып жатқанын 
байқау үшін жасалады. 

Ағынды өлшеу үшін РГР - 7 индукциялық шығын өлшегіші 
қолданылады. 

Бұрғылау кезінде бұрғылау ерітіндісінің қысымын бақылау өте 
маңызды. Бұрғылау қондырғысының айдау жүйесіндегі қысымның өзгеруі 
сораптардың және бүкіл айналым жүйесінің жұмысын, ұңғыманы жуудың 
тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді және мүмкін болатын асқынулар 
туралы сигнал береді. 

Сораптың шығысындағы бұрғылау ерітіндісінің қысымын бақылау 
үшін механикалық және электрлік манометрлер қолданылады. Ең кең 
қолданылатын МБГ –1 бұрғылау гелексті манометрі. 

Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы - массаның оның көлеміне 
қатынасы. Тығыздық АГ-ЗПП ареометрі көмегімен өлшенеді.   

Бұрғылау ерітіндісінің реологиялық параметрлерін өлшеу үшін ВСН-2 
және ВСН-3 айналмалы және капиллярлы вискозиметрлер қолданылады. 
Олар шекті статикалық және динамикалық ығысу кернеулерін өлшейді. 

Шартты тұтқырлық T - бұрғылау ерітіндісінің 500см3 воронкадан ағу 
уақыты-бұрғылау ерітінділерінің қозғалғыштығын сипаттайды. Оны өлшеу 
үшін біз ВБР-1 вискозиметрін қолданамыз. 

Қалыпты жағдайда статикалық фильтрацияны өлшеу үшін біз ВМ – 6 
құрылғысын қолданамыз. Бұрғылау режимін барлық бақылау ұңғыманы 
оңтайлы режимде бұрғылау кезінде технологиялық процесті жүргізу үшін 
сенімді ақпарат алуға байланысты жүзеге асырылады. 
 
4.2.6. Өндіруші зауыттардың нұсқаулықтарын, бөлшектері мен 
тораптарын пайдалану 
 

Бұрғылау қондырғысы - бұл күрделі техникалық құрылғы, оны тек 
білікті маман ғана сапалы жұмыс істей алады. Ол бұрғылаудың нақты 
міндетіне, басым жынысқа және басқа да факторларға байланысты мұқият 
таңдау керек көптеген бөлшектерден тұрады. Әдетте, бұрғылау қондырғысы 
белгілі бір мақсаттар үшін сатып алынады және белгілі шарттарда жұмыс 
істейді. Демек, дәл осы мақсаттарды орындау үшін ол қандай да бір түрде 
аяқталды. 

Алайда, жұмыс аяқталғаннан кейін және жаңа белестерге көтерілу 
керек болған кезде, бұрғылау қондырғысы жаңа тапсырмаларға мүлдем 
жарамайды (немесе мүлде жарамайды). Сондықтан бұрғылау қондырғысы 
мен бұрғылау құралын сатып алу мүмкіндігі маңызды болып табылады. 

Бұрғылау қондырғыларына арналған жабдықтар әртүрлі және белгілі 
шарттар үшін ерекшелігі бар. Сондықтан, егер сіз бұрғылау мастері ретінде 
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үлкен тәжірибеңіз болмаса, осы немесе басқа жиынтықты сатып алмас бұрын 
кеңесу керек. Зауыттың мамандары алдағы жұмыстың ерекшелігін ескеріп, 
ең қолайлы бұрғылау жабдықтарын алуға кеңес береді. 

Сонымен қатар бұрғылау жабдықтарының машина жасау зауыты 
қондырғыларына қызмет көрсету үшін жүгіне алатын мүмкіндіктер: 
компоненттер мен механизмдерді тексеру, май мен сүзгілерді ауыстыру, ұсақ 
немесе күрделі жөндеу (қажет болған жағдайда). Біздің бұрғылау 
жабдықтары үшін әрқашан қосалқы бөлшектер бар, және олар бірдей сапалы 
деңгейге жасалған. 

Сонымен қатар, тораптар мен механизмдерді тексеру, май мен 
сүзгілерді ауыстыру, ұсақ немесе үлкен жөндеу қажет болса зауыттарға 
бұрғылау қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуге жүгінуге болады:. 
Оларда өндірістің бұрғылау жабдықтарына арналған қосалқы бөлшектер бар 
және олар бірдей сапалы деңгейде стандарт талаптарына сай жасалады. 

Бұрғылау жабдықтары ұңғымаларды бұрғылауға қолданылатын 
бірқатар өнімдерді қамтиды. Қуатты дұрыс пайдалану және қондырғының 
қызмет ету мерзімін ұзарту үшін компоненттерді таңдау ережелері білу 
керек. 

Бұрғылау құралдарын таңдау. 
Жоғары сапалы стандарттарға сәйкес жасалған бөлшектер жабдықтың 

қызмет ету мерзімін екі есе арттыруға және кездейсоқ бұзылулардың алдын 
алуға мүмкіндік береді. 

Сатып алудан бұрын қарастырылатын негізгі аспектілер: 
 1. Топырақ-топырақтың түріне байланысты кескіштер мен 

қопсытқыштардың түрлері таңдалады. Жартасты жыныстарда толық 
бұрылмалы кескіштері бар бұрғылар қолданылады. Жұмсақ жерге қолайлы - 
Р-45, РБМ-35. 

 2. Машина түрі – бұрандалы модель техникалық талаптарға сай 
болуы керек; 

 3. Ұңғыманың өлшемі - диаметрі, тереңдігі. 
Бұрғылау жабдығын таңдау ұңғыманың құрылымын, бұрғылау әдісін, 

құралдардың техникалық параметрлерін, қондырғыны тасымалдау 
ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырылуы керек. 

Бұрғылау жабдықтарын таңдау бойынша ұсыныстар. 
Сапалы бөлшектер құралдардың ұзақ мерзімді жұмысының негізгі 

шарты болып табылады. Жоғары шығындарға қарамастан, берік материал 
элементтерді жиі ауыстырудан аулақ болуға мүмкіндік береді. Бұрғылау 
жабдықтарының негізгі түрлеріне: шнектер, бұрғылар, кескіштер жатады. 

Қажетті өнімдерді таңдағанда, орындалудың дәлдігіне және металл 
түріне назар аудару керек. 

Бөлшектер келесі стандарттарға сәйкес келуі керек: 
- шнек - орамның қалыңдығы 10мм артық, ұзындығының техникалық 

талаптарға сәйкестігі; 
– бұрғы - қалақтардың қалыңдығы 20мм артық, жалғағыш тігістерді 

дәнекерлеу тығыздығы, барлық диаметр бойынша орамдарды пісіру; 
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- кескіш - пластинаның шығыңқы жиегі 2мм-ге дейін, штампталған 
соғу, қалың пластиналар. 
 
4.2.7. Бұрғылау жабдықтарын жөндеу кезіндегі тозу 
 

Жабдықты пайдалану кезінде оның бөліктері үнемі тозады, 
нәтижесінде олардың өлшемдері өзгереді және бұзылады.  

Бұрғылау жабдығы бөлшектерінің тозуының негізгі түрлері: үйкеліс 
күштерінің әсерінен тозу, абразивті тозу, әлсіз бұзылу, бөлшектердің 
коррозиясы. 

Бұрғылау жабдықтарын пайдалану кезінде көбінесе екі, үш, кейде 
тозудың барлық төрт түрі біріктіріледі. 

Мысалы, бұрғылау сорабының штогы абразивті және коррозиялық 
тозуға ұшырайды. Сорап жұмыс істеген кезде, жуғыш сұйықтықтан абразивті 
бөлшектер өзек тығыздағышына түседі, олар тығыздағыштың резеңке 
манжеттерін деформациялап, олар қозғалғанда өзек бетін сызып өтеді. 
Нәтижесінде, штоктың беткі қабатында бойлық қауіптер мен соққылар пайда 
болады. 

Жұмыс процесінде шток сонымен қатар белгілі бір циклдарда әлсіз 
бұзылуына әкелуі мүмкін ауыспалы жүктемелерді (қысу созумен ауысады) 
сезінеді. Әлсіз тозу кезінде штоктың бетінде ұсақ жарықтар пайда болады, 
олар жұмыс істеген кезде штоктың денесіне терең еніп, оның жарылуына 
әкеледі. 

Штоктың әлсіз бұзылуы коррозиямен жеделдейді. Жуу сұйықтығының 
химиялық қосылыстары (химикаттар, қойнауқаттық су тұздары) ұсақ 
жарықтарға еніп, шток металымен химиялық реакцияға түседі және оның 
механикалық қасиеттерін төмендетеді, нәтижесінде жарықтардың таралуы 
болады. Сондай-ақ, жуу сұйықтығының шток металына химиялық әсеріне 
байланысты оның бетінде үйкеліс күштерінің әсерінен металдың жаңа 
қабаттары жойылып, тотықтардың сынғыш қабаттары пайда болады. 

Құрылғылардың жұмысын ұзарту үшін шығын материалдары мен 
айналмалы элементтердің жағдайын бақылау қажет. Тозуды диагностикалау 
арқылы бұрғылау жүйелерінің апаттық бұзылуының алдын алуға болады. 

Өнімнің тозуын штангадағы майдың пайда болуынан, айналғыштың 
"сырғып кетуінен", қондырғының тоқтауынан байқауға болады. Бөлшектерді 
уақтылы ауыстыру мұнай шығынын арттыруға және бұрғылау жабдықтарын 
тоқтатуға әкелуі мүмкін. 

Материалдың тозу белгілері: 
– қырғыштарды шетіне дейін тазарту;  
– втулканың ішпектері мен жапсырмаларын қайыру; 
– бұрғылау процесінде жоғары діріл; 
– электр жүйесіндегі кернеудің төмендеуі. 

Ақаулық анықталған кезде әрбір нақты өнімге арналған техникалық 
құжаттамада пайдалану жөніндегі нұсқаулықты орындау қажет.       
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4.2.8. Бұрғылау жабдықтарының ақауларын анықтау 
 

Мұнай өнеркәсібінде бұрғылау жабдықтары мен құралдары жұмыс 
кезінде үлкен жүктемелерге ұшырайды. Нәтижесінде, осы жүктемелердің 
әсерінен бұрғылау жабдықтары мен құралдарының негізгі металында ақаулар 
пайда болады, бұл қондырғыда апатқа әкелуі мүмкін. Өз кезегінде, ірі 
апаттар адам шығынына, қоршаған ортаға зиян келтіруге, қаржылық 
шығындарға және тоқтап қалуға әкелуі мүмкін. 

Тұрақты ауыспалы жүктемелердің әсерінен, коррозиялық орталар, 
механикалық зақымданулар, бұрғылау жабдықтары мен құралдарындағы 
өндірістік ақаулар, әртүрлі пішіндер мен сорттардың рұқсат етілмеген 
ақаулары пайда болуы мүмкін. 

Дегенмен, бұрғылау жабдықтары қауіпті өндірістік объектілер тізіміне 
енгізілгеніне қарамастан, осы типтегі жоғары сапалы нормативтік-
техникалық құжаттар жоқ. Бұрғылау жабдықтары мен құралдарын бұзбай 
сынау жүргізу үшін заманауи нұсқаулық құжаттардың, әдістердің, 
нұсқаулықтардың жоқтығы сынақ процедурасын қиындатады. 

Жабдықтардың бөлшектері мен құрастыру қондырғыларының әртүрлі 
бұзылуының немесе ақауларының пайда болуы конструкторлық, 
технологиялық және пайдалану факторларына байланысты. 

Конструктивтік факторларға мыналар жатады: бөлшектер мен 
құрастыру бірліктерін конструктивті орындау; бөлшектердің материалы; 
есептік жүктемелердің шамасы және олардың әсер ету сипаты; құрастыру 
бірліктерінің түйісулеріндегі Саңылаулар мен тартулардың шамасы; 
бөлшектердің үстіңгі қабаттарының қаттылығы; беттердің кедір-бұдырлығы; 
жанасатын беттердің үйкелу түрі; үйкеліс жұптарын майлау тәсілі және т. б. 

Технологиялық факторлар: дайындамаларды алу тәсілдері; 
бөлшектерді өңдеу технологиясы (механикалық, термиялық және т. б.); өңдеу 
дәлдігі; бөлшектерді дайындау немесе жөндеу, құрастыру жұмыстарын 
жүргізу, сынақтар және т. б. кезінде технологиялық процестерді сақтау 
болып табылады. 

Пайдалану факторлары: жабдықтың жүктелу режимі; уақыт бойынша 
пайдалану қарқындылығы; регламенттік жұмыстарды уақтылы жүргізу; 
техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің толықтығы мен сапасы; қызмет 
көрсететін персоналдың біліктілігі; сыртқы ортаның әсері және т. б. 

Шартты түрде бұрғылау жабдықтары мен құралдарының ақауларын 
келесі кіші топтарға бөлуге болады: 
 1. Бұрғылау және шегендеу құбырларын көтеруге, бекітуге, ілуге және 
орнын ауыстыруға арналған жабдықтың негізгі металының ақаулары; 
 2. Бұрғылау құбыры корпусының негізгі металындағы ақаулар; 
 3. Құбырлардың, қашаулардың және аудармашылардың бұрандалы-
герметикалық қосылыстарының ақаулары. 
        Әр кіші топқа тән кемшіліктерді және олардың пайда болуының негізгі 
себептерін қарастырайық. 
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Бірінші кіші топ келесі ақаулармен сипатталады: 
– жарықтар; 
– металды қабаттау; 
– сынық; 
– беттік кеуектер; 
– механикалық тозу; 
– бөлшектің геометриялық пішінін өзгерту; 
– коррозия және т. б. 

 Бұл ақауларды жоюдың мынадай әдістерімен анықталуы мүмкін: 
көзбен шолу және өлшеу бақылауы, магнитті ұнтақты бақылау, капиллярлық 
бақылау. Сондай-ақ, осы әдістерге қосымша ультрадыбыстық бақылауды 
қосуға болады. 

Бұл ақаулардың пайда болуының негізгі себептері: 
– жабдықты сақтау және пайдалану шарттарын сақтамау; 
– металдың қартаюы; 
– жүктеме кезіндегі жұмыс, рұқсат етілген ең үлкен (артық жүктеме) 
– зауыттың ақауы және т.б. 

Екінші кіші топ үшін келесі кемшіліктерді бөлуге болады: 
– жарықтар; 
– металды қабаттау; 
– геометриялық пішіннің өзгеруі; 
– коррозия; 
– механикалық зақым; 
– абразивті тозу салдарынан құбыр қабырғасының жұқаруы (нақты 

қалыңдығынан 20% артық). 
Бұл кіші топтың ең қауіпті ақаулары: қабырғаның сынуы және батып 

кетуі. Бұл ақаулар келесі әдістермен анықталады: визуалды-өлшеу бақылауы, 
магнитті ұнтақты бақылау, капиллярлық бақылау, ультрадыбыстық 
қалыңдығын өлшеу. 

Бұл ақаулардың пайда болуының негізгі себебі: 
– жабдықты сақтау және пайдалану шарттарын сақтамау; 
– үлкен шекті рұқсат етілген жүктемелер кезінде пайдалану; 
– құбырларды уақтылы бақылау емес; 
– бұрғылау ерітіндісінің технологиялық параметрлерін сақтамау 

(қышқылдық, абразивті қосындылар); 
– созылу жүктемелерінен асып кету; 
– құбырдың беріктік класын дұрыс таңдамау; 
– зауыттық ақау. 

Ең қызықты және назар аударуға тұрарлық үшінші кіші топ, өйткені 
бұрандалы-тығыздағыш қосылыстар максималды жүктемелерге ұшырайды. 
Осы қосылыстардың арқасында бұрғылау құбырлары бір-біріне бекітіліп, 
герметикалық қосылысты қамтамасыз етеді. Қысыммен тасымалданатын 
бұрғылау ерітіндісі бұрандалы қосылыста ақаулар болған кезде (шұңқырлар, 
кернеулі тозу, жуу) немесе қосылыстың жеткілікті түрде созылмауына 
байланысты герметикалық сөрені шайып, сөренің металын жууға қабілетті. 



170
  

 

Мұндай ақаулардың болуы құбырдың үзілуіне әкелуі мүмкін және 
өндірістің тоқтауына әкелуі мүмкін.  
 
4.2.9. Бұрғылау бригадасы мүшелерінің міндеттері 

 
Бұрғылау бригадаларының саны барлық бұрғылау жабдықтарын 

барынша толық пайдалану және бұрғылау жұмыстарының дұрыс 
технологиясы есебінен анықталады. Ол үшін бұрғылау қондырғысының 
тәулік бойы және бүкіл өндірістік циклде үздіксіз жұмысын 
ұйымдастырылады. Бір станоктың бұрғылау бригадалары әдетте үш 
вахтаның төртеуінен тұрады және ұңғыманы бұрғылаудан бастап оны жабуға 
дейін барлық жұмыстарды жүргізеді. 

Бұрғылау әдісіне, ұңғыманың тереңдігіне, бұрғылау станогының түріне 
және басқа факторларға байланысты вахталар мен бригадалардың құрамы 
тұтастай өзгеруі мүмкін. Әдетте вахтаның құрамына бұрғылаушы және оның 
бірінші, екінші және үшінші көмекшілері кіреді. Кейде бұрғылаудың 
қосымша 4-ші көмекшісі механикаландырылған тарту-көтеру операциялары 
жоқ 53 м биіктіктегі бұрғылау қондырғыларымен 37,5 м ұзындықта жұмыс 
жасағанда ауысымға қосылады. Бригаданы бұрғылау мастері басқарады. 

Вахтаны қабылдау және тапсыру кезінде бұрғылаушы вахталық 
журналдағы жазбаларды тексереді, ұңғыманың, жабдықтың және бақылау-
өлшеу аспаптарының жай-күйі туралы мәліметтер береді немесе алады. 

Бұрғылаушының бірінші көмекшісі шығырды, машина кілттерін, саз 
араластырғышты, айналым жүйесі мен құралын, шағын механикаландыру 
құрылғыларын, реагенттерді қабылдайды және тапсырады, сондай-ақ ол 
жабдық пен құралдың тазалығына жауап береді. 

Бұрғылаушының екінші көмекшісі сораптарды, таль жүйесін, 
ұршықтарды, өртке қарсы мүкәммалды қабылдайды және тапсырады және 
олардың жай-күйіне, сондай-ақ сорап бөлмесіндегі тазалыққа, сораптардағы 
қауіпсіздік диафрагмаларының және қауіпсіздік белдігінің жұмысына жауап 
береді. 

Бұрғылаушының үшінші көмекшісі айналым жүйесін, ломбаларды, 
күректерді, кувалды қабылдайды және тапсырады, олардың жұмысқа 
жарамдылығына, сонымен қатар бұрғылау қондырғысындағы, қабылдау 
көпіріндегі және бұрғылау орнындағы тазалыққа жауап береді. 

Бұрғылау процесі кезінде бұрғылаушы басқару пультінде жұмыс 
істейді, қосалқы жұмыстарға қатысады, вахта жұмысын басқарады. 

Бұрғылаушының бірінші көмекшісі бұрғылаушыға ұңғыны бұрғылау 
жұмыстарына көмектеседі, жуу сұйықтығының сапасын сақтайды, оны 
дайындауды ұйымдастырады, шламды алады, қосалқы жұмыстарға 
қатысады, бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін өлшейді.  

Бұрғылаушының екінші көмекшісі жуу сұйықтығын дайындауға 
қатысады, оның сапасын сақтайды, қосалқы жұмыстарға қатысады, бұрғылау 
сораптарын іске қосуды және тоқтатуды жүзеге асырады және олардың 
жұмысын бақылайды, жуу айналымын бақылайды, ерітіндіні химиялық 
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өңдеуді жүргізеді, бұрғылау ерітіндісін тазарту механизмдеріне қызмет 
көрсетеді. 

Бұрғылаушының үшінші көмекшісі ерітіндіні дайындауға және 
химиялық өңдеуге, барлық қосалқы жұмыстарға қатысады, науа жүйесінің 
тазалығын бақылайды. 

Бұрғылау құбырларын түсіру кезінде бұрғылаушы басқару пультінде 
жұмыс істейді. 

Бұрғылаушының бірінші көмекшісі роторда жұмыс істейді: 
штроптарды жүктелген элеватордан бос шұңқырларға ауыстырады. 
Сыналармен жұмыс істеу кезінде элеваторды бұрғылау құбырларының 
тізбегінен алады, білтені ротордағы тізбек муфтасына жібереді, машина 
кілттерін зарядтайды және босатады, АКБ немесе ПБК кілтінің басқару 
пультінде жұмыс істейді, элеваторды тізбектен алады және оны ротор 
бойынша жылжытады. 

Бұрғылаушының екінші көмекшісі жоғарғы жұмысшы алаңында тұрып, 
свечаны саусағынан шығарады, элеваторды свечаға іледі, келесі свечаны 
төмен түсіруге дайындайды, таль жүйесінің жұмысын бақылайды. 

Бұрғылаушының үшінші көмекшісі роторда жұмыс істейді: 
штроптарды тиелген элеватордан бос элеваторға ауыстырады; сыналармен 
жұмыс кезінде элеваторды тізбектен алады, түсірілетін свечаны тізбектің 
муфтасына жібереді, муфтаның бұрандасын майлайды, машина кілттерін 
зарядтайды және босатады, элеваторды тізбектен алады және оны ротор 
арқылы жылжытады. 

Бұрғылау құбырларын көтеру кезінде бұрғылаушы басқару пультінде 
жұмыс істейді. 

Бұрғылаушының бірінші көмекшісі роторда жұмыс істейді: бос 
элеваторды роторға жібереді, штроптарды жүктелген элеваторға 
ауыстырады, сыналармен жұмыс істеу кезінде Бұрғылау құбырларының 
бағанына бос элеватор киеді, машина кілтін зарядтайды және босатады, шам 
шамға шам орнатады, АКБ немесе ПБК кілтінің басқару пультінде жұмыс 
істейді. 

Бұрғылаушының екінші көмекшісі жоғарғы жұмысшының алаңында 
жұмыс істейді: ол бұралған свечаны саусаққа тартады, элеваторды ашады, 
саусаққа свеча шығарады және оны магазинге орнатады. 

Бұрғылаушының үшінші көмекшісі роторда жұмыс істейді: бос 
элеваторды роторға бағыттайды және штроптарды жүктелген элеваторға 
ауыстырады, сыналармен жұмыс кезінде Бұрғылау құбырларының бағанына 
бос элеватор киеді, көтерілетін свечаны бақылайды және оны жуу 
сұйықтығынан тазартады, бұрғылау құбырларының бағанына бос элеватор 
киеді, машина кілтін зарядтайды және босатады, подсвечникке свеча 
орнатады. 

АӘК механизмдер кешенін қолдана отырып бұрғылау құбырларын 
түсіру кезінде бұрғылаушы шығырды басқару пультінде жұмыс істейді. 
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Бұрғылаушының бірінші көмекшісі АКБ кілтінің басқару пультінде 
жұмыс істейді: Автоматты элеваторды көтеру кезінде бағанға кілт әкеледі, 
свечаны бұрап, кілтті бұрап алады. 

Бұрғылаушының екінші көмекшісі свечаларды орналастыру және 
свечаларды көтеру механизмдерін басқару пультінде жұмыс істейді; бос 
автоэлеваторды көтеру кезінде свечаларды ұстау механизмін кезекті свечаға 
апарады, свечаны ұстап, свечаларды орналастыру механизмін орталық күйге 
шығарады. Бағананы сыналарға отырғызғаннан кейін ол свечаны ұңғыманың 
ортасына апарады, оны таль блогына апарады, свечаларды орналастыру 
механизмін босатады және оны бастапқы күйге келтіреді. 

Бұрғылаушының үшінші көмекшісі жұмысшы свечалар тұратын жердің 
маңында арнайы алаңда отырып, свечалардың бұрандаларын графитті 
маймен майлап отырады.  

АӘК механизмдер кешенін қолдана отырып бұрғылау құбырларын 
көтеру кезінде бұрғылаушы шығырды басқару пультінде жұмыс істейді. 

Бұрғылаушының бірінші көмекшісі батареяның кілтін басқару 
пультінде жұмыс істейді: бос автоэлементті түсіру кезінде ол бағанға кілт 
береді, свечаны бұрап, кілтті бұрап алады. 

Бұрғылаушының екінші көмекшісі ҰҚМ және ЖПҚ басқару пультінде 
жұмыс істейді: элеватор свечаның ортаңғы құлпын кесіп өткен кезде оны 
түсіру кезінде ММС ұңғыманың ортасына жібереді, оларға свеча түсіреді. 
Элеватор төтенше төменгі жағдайда болған кезде свечаларды көтеру және 
орналастыру механизмі свечаны көтеріп, свеча ұстағышқа өткізеді. 

Бұрғылаушының үшінші көмекшісі ұңғыманың бұрғылау ерітіндісімен 
толтырылуын және көтерілетін свечалардың тазартылуын бақылайды. [2] 
 
4.3. Техникалық құжаттаманы рәсімдеу 
 
4.3.1. Вахталық журналды толтыру 

 
Бұрғылау журналы - белгілі бір нысан бойынша жасалатын және 

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

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

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

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



173
  

 

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

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

5. Бұрғылау құбырларын алу және ұңғымаларды тампонаждау 
нұсқаулыққа сәйкес орындалуы тиіс. 

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

ілмекті, ілмек-блокты, ұршықты (вертлюг), шылбырларды, тальдік 
сымарқанды және оны бекітуге арналған құрылғыларды, элеваторларды, 
спайдерлерді, сақтандырғыш құрылғыларды, блоктауларды және 
басқаларын) оның күйі туралы мәліметтерді бұрғылау жабдығын 
тексеру журналына тіркеумен алдын-ала қараудан өткізіп отыруы тиіс.  

Бұрғылаушы ұңғымаға келгеннен кейін вахталық журналдағы 
жазбалармен танысады. Ол вахталық журналда төмендегідей ақпараттар 
болады: 

1. Алдыңғы ауысымның жұмысы және бұрғылау шебері/бұрғылау 
жұмыстары бастығының өкімдері туралы; 

2. Вахтаны қабылдау және тапсыру кезіндегі бұрғылау режимінің 
параметрлері; 

3. Бұрғылау сораптарының жұмыс параметрлері; 
4. Вахтаны қабылдау және тапсыру сәтінде бұрғылау тізбегінің төменгі 

бөлігін жинақтау және  құрал-саймандары шаралары; 
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5. Бұрғылау тізбегінің түбін тұтастыру элементтері мен қашаудың жай-
күйі және өңделуі; 

6. Шығарындыға қарсы жабдықты, шегендеу бұрғылау/ сорапты 
компрессорлы құбыр (СКҚ) тізбегінің, цемент тасы мен жыныстарын престеу 
деректері мен нәтижелері; 

7. ТКО кезінде көтерілген/түсірілген свечалардың саны, ұлғаю саны; 
8. Тапсырушы вахтамен анықталған проблемалар мен оқпанның 

асқынулары; 
9. Жабдық жұмысындағы проблемалар/ақаулар; 
10. Вахтаның жұмысы кезіндегі орындалған жөндеулер және 

техникалық қызмет көрсету; 
Вахтаның мүшелері өз жұмыс орындарының қауіпсіздік жағдайын 

ауысым сайын тексереді, бұрғылаушы вахталық журналда жазбаларды 
ресімдейді. 

Ұңғыманы бұрғылау және шаю процесінде бұрғылау ерітіндісінің 
параметрлері (қасиеттері) – тығыздығы мен тұтқырлығы 10-15 минуттан 
кейін, температурасы, сүзілуі, құм құрамы, коллоидты фаза құрамы, рН, 
СНС1/10 және реологиялық көрсеткіштер (тиімді тұғырлығы мен шөгудің 
қарқынды кедергісі) – әр 4 сағат сайын мерзімділігімен бақыланады. Газ 
горизонттарын қайта бұрғылау кезінде және газсыздандырудан кейін 
ұңғымадан шығатын бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы 5 минут сайын, 
қалған көрсеткіштер жоғарыда көрсетілген мерзімділікпен өлшенеді. 
Бұрғылау газокаротажды станциясында болмаған кезде бір ауысымда екі 
рет бұрғылау ерітіндісінің газбен қанықтығына бақылау жүргізіледі. 
Бұрғылау ерітіндісінің параметрлері журналда жазылады. 
 
4.3.2. Материалдарға, химиялық реагенттерге өтінімдер толтыру 
  

Химиялық реагенттер мен реактивтер - бұл аналитикалық химияда, 
сонымен қатар химиялық реакцияларды жүргізу үшін мұнай өнеркәсібінде 
кеңінен қолданылатын белсенді заттар.  

Бұрғылау және мұнайкәсіпшілік ұңғымаларын бұрғылау кезінде 
материалдар мен химиялық реагенттерді сақтау және пайдалануын 
ұйымдастыруға мынандай жұмыстар креді: 

- химиялық реагенттер қатарына жататын жабдықтарды тіркеу; 
- химиялық реагенттердің қажеттілігін анықтау; 
- химиялық реагенттерді дұрыс сақтау және өрт қауіпсіздігі ережелерін 

сақтау; 
- арнайы нұсқау талаптарына сәйкес, химиялық реагенттерді беру және 

қабылдау; 
- химиялық реагенттерді қолдану кестесін сақтау; 
- жұмыс орындарын химиялық реагенттермен қамтамасыз ету; 
- химиялық реагенттерімен жұмыс жасаушы жұмысшыларының 

штатын қолдану және таңдау. 
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Химиялық реагенттер базадан тұтыну орнына орталықтандырылған 
тәртіппен жеткізіледі. Базада қабылдау кезінде ыдыстарының сыртында 
пломбалары және әрбір химиялық реагенттердің паспортының болуы 
тексеріледі; паспорта олардың толық бақылауы және оның нәтижелері 
көрсетіледі. 

Пломбаларының, паспортының болмаған жағдайында, сапасыз реагент 
ретінде оларды орталық лабораторияларға жіберу қажет. Мұндай химиялық 
реагенттерді толық тексеруден өткенге шейін қолдануға болмайды.  

Қойма орындарының қабылдау, сақтау және химиялық реагенттерді 
жіберу жағдайы әрбір кәсіпорынның ұйымдастыру жұмысының негізгі 
звеносы болып табылады. 

Әрбір кәсіпорынның химиялық реагенттерді пайдалану 
шаруашылығын ұйымдастыру дәрежесі мынандай факторлармен 
сипатталады: 

- химиялық реагенттерді пайдалануда технологиялық тәртіптің 
сақталуы; 

- химиялық реагенттерді қолдану кезінде қорғаныш құралдарының 
болуы; 

- химиялық реагенттердің шығынын дұрыс тіркеу және басқа.  
Мұнайгаз өндіру өнеркәсібі кәсіпорындарында тасымалдауды қысқарту 

үшін, химиялық реагенттерді сол майлау жерінде орнатылған 
сиымдылықтарда сақтауы қолданылуда. 

 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 

 
1. Бұрғылау барысында кездесетін шөгінді жыныстар қандай? 
2. ГТН және РТК мазмұнында қандай ақпараттар жазылады? 
3. Ұңғымаларды бұрғылау технологиясы мен әдісін қалай сипаттайды? 
4. Бұрғылау процесінің режимі мен параметрлері қандай? 
5. Ұңғымалардың конструкциясын ата? 
6. Бұрғылау жабдығының схемасында қандай параметрлер бар? 
7. Бақылау өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін қалай бақылауға 

болады? 
8. Өндіруші зауыттардың нұсқаулықтарын, бөлшектері мен тораптарын 

пайдалану кезінде қандай ережелер бар? 
9. Бұрғылау жабдықтарын жөндеу кезіндегі тозу түрлері қандай? 
10. Бұрғылау жабдықтарының ақауларын қалай анықтайды? 
11. Бұрғылау бригадасы мүшелерінің міндеттері қандай? 
12. Вахталық журналда қандай мағұлматтар жазылады? 
13. Материалдарға, химиялық реагенттерге өтінімдерді қалай 

толтырады? 
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Қорытынды: 
 
  Бұл модульді оқу кезінде мұнай мен газға арналған ұңғымаларды 
бұрғылаудың технологиялық процесін ұйымдастыруға қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды сипаттайды. Модульді игеру нәтижесінде білім 
алушылар  кен орындарының геологиясын және мұнай, газ, жылы, барлау 
ұңғымаларын пайдалану және сынау бойынша жұмыстардың технологиялық 
процестері мен түрлерін оқып біледі. Қолданылатын жабдықтың, 
механизмдердің, құралдардың мақсатын, құрылуы мен техникалық 
сипаттамаларын, оларды пайдалану қағидаларын және таль жүйесін 
шегендеу әдістерін, белдеулі баспалдақтардың, сөре төсектердің, кронблокты 
алаңдарға шамдар орнатуға арналған құрылғылардың жағдайын бақылай 
алады.  
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Модуль атауы:  «Бұрғылау ерітінділерін дайындау және химиялық 
өңдеу бойынша жұмыстарды бақылау» 
 
Оқыту мақсаты: 
 
1. Бұрғылау ерітіндісін дайындау бойынша жұмысты қадағалау 
2. Орындалатын жұмыстардың сапасын тексеру 
 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берілген модульмен жұмысты бастар алдында білім алушыларға 
«082401 3 – Техник-технолог» біліктілігі курсы бойынша барлық модуль 
көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі-төменнен жоғарыға қарай ұсынылғын. 
Кәсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы бойынша көрсетіледі. Берілген 
тарауды Модуль 5 мазмұны қамтылған. 
 
Алдын-ала қойылатын талаптар: 

Бұл модульді оқу алдында «082401 3 – Техник-технолог» біліктілігіне 
қарасты КМ 01 «Ұңғымаларды бұрғылауға дайындау», КМ 02 «Түсіріп-
көтеру операцияларын жүргізу», КМ 03 «Бұрғылау ерітіндісін дайындау 
және химиялық өңдеу» және КМ 04 «Мұнай мен газға арналған ұңғымаларды 

Бұрғылау 
технологи

ясы 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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бұрғылаудың технологиялық процесін ұйымдастыру» кәсіптік 
модульдеріндегі тақырыптарды меңгеру қажет. 
 
Қажетті оқу материалдары: 
Оқу құралдары 
Электрондық оқулықтар 
Оқу макеттері 
Бейнесабақтар 
Презентациялар 
 

Кіріспе 
КМ 05 «Бұрғылау ерітінділерін дайындау және химиялық өңдеу 

бойынша жұмыстарды бақылау» модульінде бұрғылау ерітіндісін тазалау 
жүйесін, бұрғылау ерітіндісін дайындау үшін  бұрғылау ерітінділерінің және 
химиялық реагенттердің физикалық-химиялық қасиеттерін айқындайды. 
Бұрғылау ерітіндісі қасиеттерінің негізгі көрсеткіштері туралы білімді 
меңгерді. Бұрғылау ерітіндісін  дайындау, қалпына келтіру және қайта 
пайдалану әдістерін түсінеді. Орындалатын жұмыс бойынша сапа 
менеджементі жүйесінің (СМЖ) рәсімдерін түсінеді.СМЖ жүргізу 
әдістемесін меңгерді. Кәсіпорындарда ISO 9001, жұмыс орындарындағы 
қауіпсіздік жөніндегі ISO 45001, экология жөніндегі ISO 14001 стандарттары 
негізінде СМЖ жұмыс істеу қағидаттарын меңгерді.  
Модульдің мазмұны: 

 
ТАРАУ 5. Бұрғылау ерітінділерін өңдеу бойынша жұмыстарды 

бақылау 
 

5.1. Бұрғылау ерітіндісінің дайындау бойынша жұмыстар 

5.1.1. Бұрғылау ерітінділерін тазалау жүйесі 
 

Бұрғылау ерітінділерін дірілдеуіш електерде тербелмелі тордан елеу 
арқылы тазартады. Бұл белгілі мөлшердегі ірі бөлшектерді бөлу арқылы іске 
асырылатын механикалық процесс болып саналады. Дірілдеуіш електердің 
тазарту және ерітіндіні өткізу қабілеті тор ұяшықтарының өлшемі және елеу 
беттері болып саналады. Дірілдеуіш електің (85-сурет) негізгі элементтері 
тұғыр (1), тазартылған ерітінді жиналатын тұғырық (7), сұйық ағынын 
бөлуші қабылдағыш (2), тербелмелі рама (5), тор (4), тербелткіш (3), 
амартизатор (6). 

Тербелткіш рама көлденең немесе жазықтыққа көлбейте орналасуы 
мүмкін, ал оның қозғалысы ілгерілі-кейінді, түзу, айналмалы болып келеді. 
Бұрғылау практикасында дірілдеуіш електердің бір ярусты екі торлы ВС-1 
және бір ярусты қосарланған  СВ-2, СВ-2Б түрлері кеңінен қолданылады. ВС-
1 дірілдеуіш елегінің (86-сурет) элементтері айналым жүйесіндегі тазарту 
блогына електі бекітуге арналған табаннан (1), сонымен қатар тазартылған 
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ерітіндіні шығаратын және реттеуші, торды бекітуге арналған дірілдеуіш 
рамадан (2) тұрады. [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-тұғыр 
2-сұйық ағынын бөлуші қабылдағыш 
3-тербелткіш  
4-тор  
5-тазартылған ерітінді жиналатын тұғырық 
6- амартизатор 

Сурет 85- Дірілдеуіш елек схемасы 
 
Елек табаны шана тәрізді етіліп жасалған, шана табандары екі 

құбырмен (3) және табақ- тұғырықпен жалғанған. Шана табанына ұңғыдан 
келетін бұрғылау ерітіндісін қабылдау қалбыры (4)  орнатылады. Қабылдау 
қалбырының жоғарғы бөлігіне ерітінді ағынын реттеуші (5) 
орналастырылған. Реттеуіштерді ерітінді ағынына  кез келген бұрышта қоюға 
болады. Егер ерітіндіні тор арқылы жібермеу қажет болса, ол қабылдау 
қалбырындағы қолмен реттелетін сыналы шибер (6) арқылы іске асырылады. 
Шана табандарының бүйірлерінде тазартылған ерітінді шығатын тесіктер 
бар. Тесіктер жайпақ шибермен (7) жабылады. Дірілдеуіш елек табанына 
дірілдеуіш раманы отырғызу үшін төрт қысқа бағана (8) қойылған. Табан мен 
дірілдеуіш рама арасындағы байланыс цилиндрлі төрт серіппе (9) арқылы 
іске асырылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 86-ВС-1 дірілдеуіш елегі 
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Дірілдеуіш елек айналым жүйесінің бірінші қабылдау қалбырына, оның 
тұғыры манифольд қимасынан немесе науа түбінін 1,3 м төмен тұратындай 
етіліп орналастырылады. Бұл жағдайда биіктік айырмасы дірілдеуіш елекке 
55 л/с бұрғылау ерітіндісін жеткізуді қамтамасыз ете алады. Дірілдеуіш 
електі  ұңғы сағасымен байланыстыру  манифольд немесе науа арқылы іске 
асырылады. Манифольд (87-сурет) диаметрі 250 мм-ден жоғары құбырдан (3) 
дайындалады. Ол електерге уақытша бұрғылау ерітіндісін беруді тоқтата 
алатын екі шибермен (4), тарақпен (5) жабдықталған. Дірілдеуіш елек науа 
арқылы байланыстырылған кезде (88-сурет) жеткізуші науа (3) және екі 
беруші науа (4) қолданылады. Әр дірілдеуіш електің өзінің шиберлі 
жапқышпен жабдықталған беруші науасы бар және ол жалғауыш люкпен (5) 
аяқталады. Тазартылған ерітінді дірілдеуіш електен кейін айналым 
жүйесінідегі қабылдау қалбырына (2) түседі, ал шлам тасымалдау науасы (1) 
арқылы сыртқа шығарылады. Дірілдеуіш елекке ондағы тор бетін бұрғылау 
ерітіндісі қалдықтарынан тазару үшін су және ауа жолдары қосылады. 
Дірілдеуіш елек тиімділігі біріншіден оның түрі және дірілдеуіш тор 
жұмыстық күйіне байланысты болады. Қазіргі кезде бұрғылау сұйықтарын 
тазартуда  тот баспайтын болаттан дайындалған ұяшық өлшемдері 0,7х2,2; 
1х2,3; 1х5; 0,16х0,16; 0,2х0,2; 0,25х0,25;0,4х0,4; 0,9х0,9; 1,6х1,6; 2х2; 4х4 мм 
торлар қолданылады. СВ-2 дірілдеуіш елегі терең ұңғыларда бұрғылау 
ерітінділерін тазартуда қолданылады. Оның тор өлшемі 1х5 мм-де бұрғылау 
ерітіндісін өткізу қабілеті 60 л/с. Торының жұмысшы бөлігінің ұзындығы 1,2 
м, ені 0,9 м. Тордың дірілдеу жиілігі минутына 1600 және 2000. Тордың 
горизонтқа көлбеулігі 12-180. Дірілдеуіш елек массасы 1380 кг. 

 

1-тасымалдау науасы 
2-қалбыр 
3-манифольд 
4-шибер 
5-бөлу тарағы 
 

Сурет 87- ВС-1 дірілдеуіш електі манифольд арқылы  қосу схемасы 
 

СВ-2Б дірілдеуіш елегі СВ-2 –нің түрлендірілген түрі. Ол тек қабылдау 
қалбырының үстіне қоюға арналған, сондықтан тазартылған бұрғылау 
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ерітіндісін қабылдау ваннасы жоқ. Шет  елдік бұрғылау практикасында 
бұрғылау ерітінділерін механикалық тазартуға көбірек көңіл бөлінеді. 
Америака Құрама Штатының бірнеше фирмалары конструкциялары әр түрлі  
(бір, екі үш қатарлы, бір-екі және үш ярусты, екі сатылы) дірілдеуіш електер 
шығарады. Гидроциклондық қондырғылар бұрғылау ерітінділерін тазартуда 
қосалқы тазарту сатысы ретінде қолданылады. Олардың жұмыс істеу 
принципі қатты бөлшектерді массасы бойынша гидроциклонның құйын 
тәрізді ағынында пайда болатын инерциалық күш әсерінен бөлуге 
негізделген. Ұңғыларды бұрғылау практикасында құм және лай айырғыш 
гидроциклондары кеңінен қолданылады. [1] 

 

1-тасымалдау науасы 
2-қалбыр 
3-жеткізу науасы 
4-келтіру науасы 
5-қосу есігі 

Сурет 88-. ВС-1 дірілдеуіш  електі науа арқылы қосу  схемасы 
 

Гидроциклон қиылып төңкерілген конуспен жалғанған цилиндр 
тәріздес (68-сурет) ыдыс.  
 
 
 
 
 
 
 
1-тұрқы 
2- кіру жолы 
3-шығару жолы 
4-құм сұғындамасы 
5-кіру жолындағы сұғындама 

 
Сурет 89- Гидроциклон схемасы 
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Конустың (1) төменгі бөлігі құм шығатын сұғындамамен (4), ал ерітінді 
кіретін жолы  кіру сұғындамасымен (5) жабдықталған. Сол арқылы бұрғылау 
ерітіндісі айдалады. Тазартылған ерітінді құбыр (3) арқылы шығарылады. 
Бұрғылау ерітіндісі жоғарғы сұғындама (5) арқылы гидроциклонның 
цилиндрлі бөлігіне жанама бойынша беріледі. Кіре берістегі жоғары ағын 
жылдамдығына байланысты, қатты бөлшектер инерциалық күш әсерінен 
гидроциклон қабырғасына соғылып, Стокс заңына сәйкес құм 
сұғындамасына қарай жылжиды, ал ұсақ дисперсиялы бөлшектер бұрғылау 
ерітіндісімен бірге  төменнен жоғары қарай көтеріледі. Гидроциклондық 
шлам айырғыштарды құм және лай айырғыштарға бөледі. Құм айырғыш –
кіру және шығару жолдары бір манифольдқа қосылған, диаметрі 150 мм және 
одан жоғары гидроциклон батареясы. Лай айырғыш құрылымы құм 
айырғышқа ұқсас, диаметрі 100 мм және одан төмен гидроциклондардан 
құралады. Гидроциклондар саны құм мен лай айырғыштарда әр түрлі болып 
келеді. Бұрғылау практикасында 1ПГК құм айырғышы (90-сурет) кеңінен 
қолданылады. Ол диаметрі 150 мм төрт гидроциклоннан тұратын батарея. 
Гидроциклондарға бұрғылау ерітіндісі тіке шылам сорабы арқылы беріледі. 
1ПГК құм айырғышы секундына 60 л бұрғылау ерітіндісін өңдей алады. 
Одан мөлшері 60 мкм  дейінгі шлам бөлшектері тазартылады. Қазіргі кезде 
құм айырғыштың ПГ-50, ПГ-90 модельдері қолданылады. Мұндағы сан 
қондырғы өнімділігін көрсетеді. "Свако" фирмасы құм айырғыштардың 10 
шақты түрін шығарады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-пісірілген рама 
2- төрт гидроциклон 
3- аша 
4-төрт бұрма 

Сурет 90- 1ПГК құм айырғышы 
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Дірілдеуіш електен тазартылып өткен бұрғылау ерітіндісі 0,2-0,3 МПа 
қысыммен коллекторға беріледі, одан әрі гидроциклондарға түсіп, шыламнан 
тазартылады. Тазартылған бұрғылау ерітіндісі гидроциклондардан құю 
коллекторына, одан әрі құю құбырлары арқылы, қабылдау қабырына немесе 
айналым жүйесінің науасына түседі. 

Лай айырғыш ИГ-45 ауырлатылмаған бұрғылау ерітінділеріннен 
өлшемдері 0,03-0,004 мм бұрғыланылған тау жыныстары бөлшектерінен 
тазарту үшін қолданылады. Ол айналым жүйесі құрамында дірілдеуіш елек, 
құм айырғыштан кейінгі үшінші тазарту сатысы ретінде қолданылады. Лай 
айырғыш (91-сурет) екі қатар орналасқан 16 гидроциклоннан, қысым 
коллекторынан (2), құю коллекторынан (5), барлық бөлшектер бекітілетін 
тұғырдан (7), шылам қабылдауыштан (6) тұрады. Қысым коллекторы 
гидроциклондарға бұрғылау ерітіндісін жеткізу және бөлу қызметін 
атқарады. Қысым коллекторына 0,2-0,3 МПа қысыммен дірілдеуіш елек және 
құм айырғыштан тазартылып өткен бұрғылау ерітіндісі сорап арқылы 
беріледі. Гидроциклондарда ол қосымша ұсақ дисперсті шыламнан 
тазартылып, құю коллекторы арқылы айналым жүйесінің қабылдау 
қалбырына құйылады, ал шылам төменгі сұғындама арқылы шылам 
қабылдауышқа жиналады да, содан кейін амбарға шығарылады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-гидроциклондар 
2- қысым коллекторы 
3-бөлу стаканы 
4-қорғау манометрі 
5- құю коллекторы 
6- шылам жинағыш 
7- тұғыр 

Сурет 91- ИГ-45 лай айырғышы 
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5.1.2. Бұрғылау ерітіндісін қалпына келтіру және қайта пайдалану 
 

Ауырлатылмаған бұрғылау ерітінділерін жеткілікті тазарту үшін 
дірілдеуіш елек, құм айырғыш, лай айырғыштан тұратын үш сатылы тазарту 
жүйесі (92-сурет) қолданылады. Үш сатылы тазарту жүйесінде 
бұрғыланылған тау жыныстарының ірі бөлшектері дірілдеуіш електе, ал ұсақ 
бөлшектері құм және лай айырғыштарда тазартылады. Бұндай тазарту 
технологиясы бойынша бұрғылау ерітінділерінің құрамынан өлшемдері 0,04 
мм ірі шлам бөлшектері толық тазартылады. Тазарту нәтижесінде өлшемдері 
30 мкм дейінгі бұрғыланылған тау жыныстарының 60 %-тей мөлшері 
шығарылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-ұңғы 
2- дірілдеуіш елек 
3- шылам сорабы 
4-құм айырғыш 
5- шылам сорабы 
6- лай айырғыш 
7- бұрғы сорабы 
8,9,10- қабылдау  қалбырлары 

 
Сурет 92- Бұрғылау ерітіндісін үш сатылы  тазарту жүйесі 

 
Ұңғыларды бұрғылау барысында, бұрғылау ерітінділерінің ауа немесе 

қабат газдарымен қанығуы, әрі көбіктенуі мүмкін Осының салдарынан 
бұрғылау ерітінділерінің технологиялық қасиеттері нашарлайды: тығыздығы 
төмендейді, статикалық ығысу кернеуі мен тұтқырлығы  өседі. Сондықтан 
айналым жүйесі қондырғыларының жұмысы нашарлап, әр түрлі шиеленіс 
жағдайларының болу қауіпі өседі. Бұрғылау ерітінділерінің газдану 
салдарына байланысты шиеленістерді болдырмау үшін физика-химиялық, 
механикалық және вакуумдық газсыздандыру әдістері қолданылады. 
Бұрғылау ерітінділерін физика-химиялық газсыздандыру тәсілдері оларға 
арнайы көбік сөндіргіш реагенттер қосуға негізделген.  

Механикалық газсыздандыру тәсілі газдысұйық тасқынын шашырату, 
турбулизациялау немесе инерциялық тасқынмен әсер етуге негізделген. Бұл 
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тәсілдерді іске асыру үшін айналмалы роторлы гидроциклондар, 
шашыратқыштар қолданылады. Бұрғылау ерітіндісінде газ бос сұйық және 
еріген күйінде кездеседі. Бұрғылау ерітіндісі ұңғы сағасына жақындаған 
сайын газ көпіршіктерінің көлемі өсіп, бір-бірімен жабысып, газ тығындарын 
құрайды. Бос газ бұрғылау ерітіндісінің құрамынан газ сепараторы арқылы 
босатылады. Газ сепараторы манифольд жүйелерімен, клапандар және 
приборлармен жабдықталған көлемі үлкен саңылаусыз ыдыс (93-сурет). 
Ұңғыдан шыққан бұрғылау ерітіндісі айналмалы превентор және реттелмелі 
щтуцер арқылы жабық манифольдпен газ сепараторының қуысына 
тангенциальды кіргізіледі, ол жерде ағын жылдамдығы күрт төмендейді. 
Инерциалық және гравитациалық өрістер әсерінен ерітінді құрамынан газ 
бөлінеді де, сепаратордың жоғарғы бөлігіне жиналып, құбыр жолы (5) 
арқылы факельге бағытталады. Бос газдан тазартылған бұрғылау ерітіндісі 
сепаратордың төменгі бөлігіне жиналады да, шығару жолы (2) арқылы 
дірілдеуіш елекке беріледі. [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-деңгей реттеуіш 
2-құю құбыры 
3- сепаратор 
4- манометр 
5- газ шығару құбыры 
6- сақтандыру клапаны  
7- тангенциальды құбыр 
8- қалқыма 
9- тау жыныстарының қатты бөлшектері 
10-ысырма 
11-эжектор 
12- тұндырғыш немесе дірілдеуіш елек  

 
Сурет 93- Газ сепараторының  схемасы 

 
Қазіргі газ сепараторларының сыйымдылығы 1-4 м3, 1,6 МПа қысымға 

есептелінген және ол айналым жүйесіндегі бірінші қабылдау қалбырының 
үстіне орнатылады. Бос газдан тазартылған бұрғылау ерітіндісі қалыпты 
жағдайда, дірілдеуіш елекке беріледі. Бірақ ерітінді құрамында улы газдар 
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кездескен жағдайларда (мысалы күкіртті сутегі), ерітінді сепаратордан жабық 
құбыр жолы арқылы бірден газ айырғышқа беріледі. Бұндай жағдайларда 
шылам ерітінді толық газсыздандырылғаннан кейін  тазартылады. Бұрғылау 
ерітінділерін газдан тазартуда екінші,  кейде тек бірінші тазарту сатысы 
ретінде газ айырғыштар қолданылады. Олар қысым  және камера мөлшері 
бойынша вакуумдық, атмосфералық, ал газдалынған ерітіндіні беру тәсілі 
бойынша гравитационды, эжекторлы, ортадан тепкіш түрлерге бөлінеді. Ең 
кең қолдау тапқан түрі вакуумдық газ айырғыштар болды. 

Ұңғыларды бұрғылауда қолданылатын газ айырғыштардың кеңінен 
қолданылатын түрлері ДВС-11, ДВС-2 К. Шет елдерде "Свако" фирмасы 
шығаратын вакуумдық аппараттар кеңінен қолданылады. Екі камералы ДВС-
11 газ айырғышы (94-сурет) тіке екі газ айыру камераларынан тұрады (А,Б). 
Әр камера газдан тазартылған сұйықты жинау ыдысынан (3), қабылдау 
клапанынан (1), сұйық деңгейін реттеуіш қалқымадан (4) және құю 
клапанынан (1) тұрады. Екі камераныңда қалқыма реттеуіші қосарланған 
клапанразрядттауышпен (5) байланысқан. Газ айыру камералары жұмысқа 
алма кезек қосылады. Газ айырғышты іске қосқан кезде қалқыма реттеуіш 
төменгі орнында тұрады да, разрядттауыш-клапан газ айыру камерасының 
біреуін (А) камера ішін сиретуші вакуум- сораппен қосады. Камера ішіндегі 
сиреу белгілі мәніне жеткенде қабылдау клапаны (2) ашылады да, 
газдалынған сұйық камера ішіне сорылады. Сұйық камераның жоғарғы 
бөлігінде арнайы орнатылған табаққа соғылып, газдан босатылады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 - құю және қабылдау клапандары 
3- газсыздандырылған сұйықты жинауыш 
4- қалқымалы деңгей реттеуіш 
5-разрядтауыш-клапан 
6- ресивер 
7- вакуумды реттеуіш 

 
Сурет 94-Екі камералы газ айырғыш схемасы  
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Газ камерадан вакуум-сорап арқылы сорылады, ал газсыздандырылған 
сұйық жинағышқа жиналады. Сұйық деңгейі шектік мәніне жеткен кезде 
қалқыма реттеуіш (4)  разрядттауышклапанға (5) әсер етіп, ол вакуум-
сорапты екінші камерамен (Б), ал бірінші камераны (А) атмосферамен 
қосады. Нәтижесінде бірінші камерадағы қысым атмосферамен теңесіп, құю 
клапаны (1) ашылады да, газсыздандырылған сұйық камерадан шығарылады. 
Бұл кезде екінші камерада сору және газдан айыру процесі жүреді. 

 
5.1.3. Ауырлатқыштардың және химиялық реагенттердің параметрлерін 
бақылау 
 

Бұрғылау ерітіндісі бір мезгілде  оған жүктелген барлық міндеттерді 
орындай алмайды, бастысы, одан мұны ешкім де талап етпейді. Сондықтан, 
керек кезінде ғана керекті қоспа жасалады да, ол тек сол мақсатты орындауға 
арналған  болуы керек. Сол үшін керекті материалдардан түріне және 
көлеміне қарай ерітінді даярланады. Бұрғылау ерітіндісінің жарамдылығы 
оның қасиеттеріне (тығыздығы, созылмалығы, құмның мөлшері, тұрақ-
тылығы, субергіштігі және т.б.) байланысты. Сазды ерітіндінің тығыздығы 
(p) – оның көлем бірлігіндегі массасы, өлшемі кг/м³. Ол ерітіндінің ұңғы 
қабырғасына және табанына  әсер ететін гидростатикалық қысымын 
білдіреді. Тығыздықтың көп болғаны ұңғы қабырғасын қатайтады, алайда 
ерітіндінің жынысқа сіңіп кетуіне де себеп болады. Тығыздықты өлшейтін 
құрал – ареометр – АБР1. 

Созылмалылық(тұтқырлық) (Т) – сазды ерітіндінің шламды ұңғыдан 
алып шығуына, ұңғы қабырғасын қатайтуға, ерітіндінің шығынын ескертуге 
жағдай жасайды, алайда жер бетінде шламды тазалауда қиындық туғызады. 
Оны өлшейтін құрал-вискозиметр – ВБР-1. 

Құмның мөлшері (П) – ерітіндінің сапасын білдіреді. Оның көбейюі – 
бұрғылау жабдықтарның мезгілсіз ерте тозуына әкеліп соғады. Оны өлшейтін 
құрал-металдан жасалған тұндырма – ОМ-2. 

Тұрақтылық (С) – ерітіндінің тығыздығының сақталу уақытын 
көрсетеді. Ол үшін сазды ерітіндіден үлгі алып арнаулы ыдысқа құйып 24 
сағат бойы тыныш күйде қойып қояды. Уақыт өткенде үлгінің үстінің және 
астының ареометрмен тығыздығын  өлшейді, екеуінің айырмасы – оның 
тұрақтылығын көрсетеді. Айырма 20кг/м³ - тан аспау керек. 

Субергіштік – ерітіндінің  өз бойындағы суды жынысқа беру қасиеті, 
оны өлшеу құралы – ВМ-6. 100см³ сазды ерітінді диаметрі 75мм қағаз тордан 
30 минут өткенде (ауаның қысымы 0,1МПа) судың шығыны 20-25см³ аспау 
керек. 

Бұрғылау ерітіндісінің қасиеттерін реттеу: 
- химиялық өңдеу (химреагенттер қосу арқылы); 
- физикалық әдістермен (еріту, тұндыру, ауырлату, диспергациялау, 

қопалар қосу және т.б.); 
- физика - химиялық әдістермен (жоғарыдағы әдістерді араластыра 

отырып); 
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Химиялық өңдеу. Бұрғылау кезінде  ерітінді түрлі жерасты суларымен 
қоспалармен араласады, түрлі механикалық күштердің әсеріне ұшырайды, 
температура, қысым әсер етеді де, өзінің алғашқы қасиеттерін жояды. 
Сондықтан оның химиялық қасиеттерін қалпына келтіріп отыру қажет.  Яғни, 
төмендегі жағдайларда оның қасиеттерін қалпына келтіріп отыру қажет; 

- белгілі қасиеттері бар ерітінді даярлауда; 
- бұрғылау үстінде белгілі жұмысты атқарғанда; 
- бұрғылау үстінде – геологиялық жағдайдың өзгеруіне байланысты; 
Химиялық өңдеу дегеніміз – ерітіндіге түрлі химиялық реагенттер қосу 

арқылы оның алғашқы қасиеттерін қалпына келтіру. Бұрғылау ерітіндісіне 
әсер ету мінезіне қарай химреагенттер төмендегіше бөлінеді; 
стабилизаторлар; пептозаторлар, коагуляторлар, құрылыс - жасағыштар, 
бужасағыштар, эмульзаторлар, - болып. Мысалы; стабилизатор - реагенттері 
ерітіндінің субергіштігін және созылмалығын азайтады. Ең көп тараған 
стабилизаторларға – УЩР (углещелочной реагент), ТЩР (торфощелочной 
реагент), КМЦ (карбок-, силметилцеллюлоза), Кальциленген сода (Nа2 СО3) 
жатады. 

Физикалық өңдеуге – ерітіндімен түрлі физикалық процесстер жүргізу 
(еріту, суыту, қайнату, ауырлату және т.б. )арқылы қасиетін өзгерту. 

Химия-физикалық өңдеуге – аралас әдістермен ерітіндінің қасиетін 
өзгерту жатады. 

Әр кенорнында әр ұңғыны бұрғылаудың өзіндік ерекшеліктері көп 
(тереңдігі, диаметрі,температурасы, жыныстың орналасуы т.с.с.), сондықтан, 
бұрғылау ерітіндісі де түрлі ұңғыда әртүрлі болады. Неғұрлым сол ұңғыда ол 
өз міндетіне сай болса , солғұрлым оның қасиеті жоғары деп есептеледі. Бір 
ұңғыда жақсы қасиет көрсеткен ерітінді келесі ұңғыда жақсы көрсеткішке 
жетпеуі мүмкін. Бұл жағдай, жобалау кезінде ерітіндінің параметрлерін 
анықтауды қажет етеді. 

Бұрғылау ерітінділерінің қасиеттерін өлшеу әдісіне   қойылатын  
талаптар: 

1.Өлшенетін параметрлер бұрғылау ұйымдары мен кәсіпорындарына 
ортақ, жалпыға міндетті болуы керек, олай болмаса әр аудандағы 
параметрлерді реттеуге мүмкіндік болмайды. 

2. Параметрді өлшеу әдістері бірдей болуы шарт, олай болмаса 
бұрғылау ерітіндісінің сипаттамасын есептеу мүмкін болмайды. 
3. Өлшеу әдістері жұмыс істеп тұрған ұңғыда қол астында болуы керек 
4. Қолданылған әдістер шұғыл болуы керек, өлшеу уақыты неғұрлым аз 
болуы шарт. 
5. Қолданылған әдісте алынған үлгі ерітіндінің барлық сипаттамасын 
беретіндей болуы керек. 
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5.2. Орындалатын жұмыстар сапасын тексеру 
 
5.2.1. Жабдықтарды, аспаптарды зертханалық талдаудың техникалық 
сипаттамалары 
 

Меншікті салмақ – 1см³ жуу сұйығының салмағы – Y әрпімен 
белгіленеді, г/см³ - пен өлшенеді. Тығыздық дегеніміз – дененің массасының  
оның көлеміне қатынасымен өлшенетін өлшем, ол ρ әрпімен белгіленеді де, 
г/см³ –пен өлшенеді. Меншікті салмақ жуу сұйығының ұңғы ішінде 
гидродинамикалық және гидростатикалық жұмыстарды атқаруымен 
мінезделенеді: 

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

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

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

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

Бұл көрсеткіштер жуу сұйығының немесе бұрғылау ерітіндісінің 
технологиялық көрсеткіштерінің тұрақтылығын көрсетеді. 

Тұрақтылық көрсеткіші  С.   ЦС-2 аспабымен өлшенеді, ол көлемі 800 
см3 металдан жасалған ортасында төгетін тесігі бар цилиндр. Өлшеу кезінде 
тесікті резиналы тығынмен жауып қою керек те, оған өлшенетін ерітіндіні 
құяды, бетін шишамен жабады да, осы тыныш күйінде 24 сағатқа қойып 
қояды. Осы уақыт өткеннен соң, тесікті ашып ерітіндінің жоғарғы бөлігін 
басқа ыдысқа құйып алады. Ареометр арқылы жоғарғы  және  төменгі 
бөліктердің тығыздығын өлшейді. Неғұрлым екеуінің арасындағы 
айырмашылық С аз болса, солғұрлым ертінің тұрақтылығы көп деп 
есептеледі. 

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

Өлшенетін сұйықты цилиндрге  100 таңбасының тұсына келгенше 
құяды, бетін шишамен жауып 24 сағатқа тыныш қалыпта қояды. Уақыт 
өткеннен кейін ыдыстың жоғарғы бөлігіне жиналған судың мөлшерін көз 
мөлшерімен анықтаймыз. Неғұрлым су аз бөлінсе, солғұрлым ерітінді 
тұрақты деп есептеледі. Бұл көрсеткіштерді ұңғымадағы ерітіндінің 
температурасымен  бірдей кезде өлшеу керек. Ерітінді, егер С = 0,02-0,03 
г/см3,  0 = 3-4% - ке  тең болса тұрақты ерітінді деп айтамыз. 
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Осы күні пайдаланып жүрген бұрғылау ерітіндісі – дисперстік фазадан 
құралған – сұйықтан тұрады. Кез-келген сұйық тәрізді ол да қозғалу, яғни ағу 
қасиетіне ие. Бұл жерде оның бөлшектерінің алғашқы орналасу сызбасы 
өзгереді, яғни бөлшектердің деформациясы кездеседі. Дененің ағуын немесе 
деформацияға ұшырауын зерттейтін ғылымды – реология дейміз, ал дененің 
ағуынан не деформациядан қасиетінің өзгеруін – реологиялық өзгеру дейміз. 

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

Бұрғылау ерітіндісінің реологиялық қасиеттерінің тигізетін әсерлері: 
-  ұңғы табанын шламнан тазартуға және жынысбұзғыш  
аспаптарды суытуға; 
-   ағынның тасымалдау қабілетіне; 
- айналу жүйесінің барлық бөліктерінде  гидравликалық  қарсылықтар 
мөлшеріне; 
- бұрғылау кезінде ұңғы қабырғасы мен табанына әсер ететін 

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

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

ерітіндісін дұрыс таңдауға және төмендегі міндеттерді орындау мақсатында  
оны өзгертіп отыруға мүмкіндік береді; 

- бұрғылаудың механикалық жылдамдығына; 
- жынысбұзғыш аспаптың жүру жолына; 
- бұрғылау сорабының жұмыс мерзіміне; 
- қабатты сұйықпен бөлу не су-мұнай-газ шығып кету кезінде қатерді 

азайтуға; 
- сақиналы кеңістікте шламды жинауға; 
- ұңғы қабырғасының мықтылығының бұзылуына; 
- осы қасиеттерді басқарудағы инженерлік есептерге; 
Дисперстік системаның реологиялық қасиеттері - сұйықты ағызуға 

кететін күштер (кернеу) мен сол күштердің әсерінен сұйықтың 
жылдамдығының өзгеру (деформация) заңдылығын зерттеуге негізделген. 

Далалық жағдайда сазды бұрғылау ерітіндісінің созылмалығын ВБР-1 
вискозиметрімен өлшейді. Ол воронкадан, тығыз жалғанған құбырлардан, 
тордан және өлшегіш ыдыстан тұрады. 

Анықтау жолы. Воронканы қолға алып, төменгі тесігін оң қолдың 
саусағымен жауып тұрып, үстіне тор қойып,  оған үстіңгі ернеуіне дейін 
өлшенетін ерітінді құяды. Өлшегіш ыдысты трубканың астына тосып, оң 
қолдың саусағын босатып, бірмезгілде, сол қолдың саусағымен секундомерді 
қосады. Өлшегіш ыдыс толған кезде секундомерді тоқтатып қайтадан тесікті 
тығынмен жабады. 
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Шартты созылмалылық 700см3 ыдыстан 500 см3 ерітіндінің қанша 
уақытта трубка арқылы өтуімен өлшенеді. Осылайша үш рет өлшенген, 
аралығы 2с. көп емес, созылмалықтың орташа қортындысы алынады. 

Өткізу процесі дегеніміз -  дисперстік фазаның түтікшелі денеден өтуін 
айтады (егер дисперстік фазаның бөлшектерінің көлемі түтікшенің көлемінен 
кем болмаса). Дисперстік жүйенің түтікшелі дененің үстімен қозғалуының 
арқасында, оның бөлшектері дененің үстінде немесе сіңген жерлерінде қалып 
қойып өткізгіш қабықша түзеді. Дисперстік жүйе екі түрлі бөлшектер 
тобынан  тұрады. Бірінші топқа орташа өлшемі түтікшенің орташа 
өлшемінен кем бөлшектер жатады. Мұндай бөлшектер түтікшенің ішіне 
терең бойлап кіреді де онда қабықша түзеді. Ал неғұрлым үлкен бөлшектер 
түтікшеге кіре алмай оның сыртында қабықша түзеді. 

Дисперстік фазаның үлкен бөлшектерінің арасындағы өткізгіш 
қабықшалар неғұрлым майда бөлшектермен толады. 

Сұйықтың өткізу процесі жалғасқан сайын өткізгіш қабықша жаңа 
бөлшектермен тола береді, қабықша қалыңдай түседі, гидравликалық 
қарсылықтың көбейуінен оның өткізгіштігі кемиді. 

Сондықтан, өткізу – уақыт өтуімен бірте-бірте жойылатын процесс. 
Өткізілген сұйық – фильтраттың – көлемін процесс басталғаннан кейінгі 
30мин.кейін анықтайды. Өткізгіш қабықшаның қасиетіне өткізу уақытының 
жылдамдығы әсер етеді. Түтікшелі дененің үстінде пайда болған қабықша 
ішкі қабықшаға қарағанда тығыз, ылғалдылығы аз, мықтылы жоғары болады. 

Сонымен қатар, өткізу жылдамдығы дисперс бөлшектерінің көлеміне 
де байланысты болады, бөлшектер неғұрлым кіші болса, солғұрлым өткізу 
жылдамдығы  аз болады. Өткізу жылдамдығын азайтудың жолдары көп. 

Мысалы, дисперстік фазаның созылмалығын көбейту, сонымен қатар, 
физика-химиялық әдістер. 

Құмның мөлшері дегеніміз–ерітінді құрамындағы барлық ірі 
бөлшектердің көлемі немесе саны. Бұған кіретіндер; құм, бұзылған 
жыныстың ірі бөлшектері, сұйықтың құрамындағы ірі бөлшектер т.с.с. 
Құмның мөлшерін П әрпімен белгілейді де, пайызбен өлшейді. Сонымен, 
құмның мөлшері, ерітіндінің қалыпты түрде ірі бөлшектермен былғануымен 
сипатталады. 

Құмның мөлшерінің шамадан тыс көп болуы жабдықтардың, бұрғылау 
снарядының тез тозуына, бұрғылаудың механикалық жылдамдығының  
кемуіне әкеп соғады. Ерітінді құрамында құм мөлшерінің  4% -тен аспауы 
орташа жағдай деп есептеледі. 

Ерітіндідегі газдың мөлшері  Г әрпімен белгіленеді де, пайызбен (%) - 
пен өлшенеді. Ерітінді құрамындағы табиғи газдар ұңғы қабырғасынан 
немесе  бұрғыланған заттардың ішінен шығады. Кейде ұңғыдағы газдар 
еріген жағдайда болады, ол жердегі қысымның көптігінен, ерітіндінің 
қысымымен салыстырғанда, олар қайнап, бұрқылдап жатады. Сұйықтың 
құрамындағы бұршақтарды ажырату қиын емес, ол үшін аздаған сұйықты 
шишаның бетіне жайса, сұйық ағып кетеді де бұршақтар қалып қояды. 
Газдың ерітіндінің құрамында бар екендігін жер астынан шыққан шламнан 
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да байқауға болады. Газдың ерітінді құрамында бар екендігін байқау – 
міндет, себебі, ол ұңғыда газдың көбейіп келе жатқанын және сұйықтың ұңғы 
табанына түсіретін қысымының көбейгенін бақылауға мүмкіндік береді. 
Ерітінді құрамындағы газ сорабтың жұмысын бұзады, әрі ерітіндінің 
созылмалығын көбейтіп жібереді. Газдан тазалаудың жолы – араластыру 
әдісі.  

Бұл әдіс ерітіндіні сумен жууға негізделген, нәтижесінде, бұршақтар 
сұйықтың бетіне шығып, ерітіндінің алғашқы көрінген көлемін кішірейтеді. 
250 мл өлшегіші бар ыдысқа 50 мл ерітінді құйып оның үстіне 200мл су 
қосамыз. Ыдысты жауып, жақсылап 1мин. шайқап, тыныш күйде қойып 
қоямыз. Көбігі басылған соң ерітіндінің көлемін өлшейміз, ол бұрынғы 
көлемнен кем болады. Газдың мөлшерін анықтайтын формула: [1] 

 
                                      Г = 2(250 Р),                            (4) 
             
Бұл жерде;     Р – газы шаққаннан кейінгі сұйықтың көлемі 

 
5.2.2. Ауырлатқыштардың және химиялық реагенттердің техникалық 
параметрлерін бақылау әдістері 
 

Ең кең тараған саз балшықтардан дайындалған ерітінділер тығыздығы  
1050 - 1250 кг/м3- тан аспайды. Ал жоғары сапалы бентониттерді қолданған 
жағдайларда тығыздығы 1050 - 1080 кг/м3 . Кейбір саз балшық түрлері 
(нефтеабадск, Лепрозорск) тығыздығы 1400-1450 кг/м3 дейін жететін 
ерітінділер алуға мүмкіндік береді. Қалған жағдайларда тығыздығы жоғары 
бұрғылау ерітінділері қажет болған жағдайларда, инвертті ұнтақ материалдар 
қолданылады. Мұндай ұнтақ материалдар ауырлатқыштар деп аталады, ал 
жуу сұйықтарының тығыздығын көтеру ауырлату деп аталады. Ауырлатқыш 
материалдар ретінде барит, гематит, магнетит, темір концентраттары, әк тас 
және бор қолданылады. Барит (Ва SO4)-ақ түсті минерал, таза күйіндегі 
тығыздығы 4480 кг/м3. Моос шкаласы бойынша қаттылығы 3-3,5. Барит жуу 
сұйықтарын ауырлатуда кеңінен қолданылады. Бұрғылау саласында түсті 
металдарды байыту фабрикаларының баритті концентраттары көбірек 
қолданылады. Карбонатты ауырлатқыштардан мергель, әк тас доломит, 
сидерит қолданылады. Мергель-кальцит және саз балшық минералдарынан 
тұратын шөгінді тау жынысы. Тығыздығы 2650 кг/м3, онша жиі 
қолданылмайды. Әк тас-кальцит пен кремнеземнан тұратын шөгінді тау 
жынысы, тығыздығы 2700 кг/м3. Доломит (СаМg(СО3))-минерал, тығыздығы 
2800-2900 кг/м3, қолдану аймағы шектелген. Сидерит (темір кабонаты) 
FеСО3- минерал, тығыздығы 3800-3900 кг/м3. Карбонаттар қышқылдық 
ортада еритін болғандықтан, өнімді қабаттарды бұрғылау кезінде жуу 
сұйықтарын ауырлату үшін қолданылады. Темір ауырлатқыштардан Гематит, 
магнетит, ильментит қолданылады. Гематит (Fе2О3) - темір рудасының ең 
басты минералдарының бірі. Таза күйіндегі тығыздығы 5300 кг/м3, Моос 
шкаласы бойынша қаттылығы 5-6. Магнетит (Ғе2.Ғе2О3) - түсі қара, темір 
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рудасының минералы, тығыздығы 4900-520 кг/м3, магниттік қасиеті өте 
жоғары. Ильментит ҒеО.ТіО2 - темірдің қос тотығы мен титаннан тұрады, 
тығыздығы 4900 кг/м3. Ауырлатқыш ретінде төтенше жағдайларда ғана 
қолданылады. 

Ауырлатқыштар тығыздығы, яғни ауырлату қабілеті бойынша үш топқа 
бөлінеді: 1) тығыздығы 3500 кг/м3 дейінгі; 2) тығыздығы 35005300 кг/м3 
дейінгі ауырлатқыштар. Бұл ауырлатқыш материалдардың негізгі тобы; 3) 
тығыздығы 5300 кг/м3 тан жоғары ауырлатқыштар. Бұлар төтенше 
жағдайларда ғана қолданылады. Ауырлатқыш материалдар тығыздығы, 
ұнтақталу мөлшері түрпілілік, химиялық құрамы, ауырлату қабілеті сияқты 
көрсеткіштермен сипатталады. Ауырлатқыш концентрациясы төмендегідей 
анықталады. [1] 

 

            Са=
ρа(ρаер-ρер)

(ρа-ρер)
                                    (5)  

𝜌𝜌а-ауырлатқыш тығыздығы, кг/м3 

𝜌𝜌ер-ауырлатылмаған бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3;  
𝜌𝜌аер-ауырлатылған бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3.  
Ауырлатқыш дымқылдығын ескергендегі шығын мөлшері. 

 

  Са 𝜌𝜌а(ρаер-ρер)
(ρаер-ρер)(1−nв+nвρа)                                  (6) 

nв- ауырлатқыш дымқылдығы 
 

            𝑛𝑛в
𝜌𝜌2−𝜌𝜌1
𝜌𝜌1

                                            (7) 

𝜌𝜌1- құрғатылған ауырлатқыш салмағы, г; 
𝜌𝜌2-дымқыл ауырлатқыш салмағы, г; 

 

5.2.3. Орындалатын жұмыстар бойынша сапа менеджменті жүйесінің 
рәсімдері 
 

Сапаны басқарудың қазіргі заманғы концепцияларына  СМЖ, TQM, 
TQC, CWQC, ИСО негізгі түрлері  жатады. 

TQC- деңгейі жоғары экономикалық тиімді және тұтынушының 
талаптарын толық қанағаттандыратын өнімдер мен қызметтерді 
қалыптастыру, қолдау және жақсартуды ұйымдастыру кезінде адамдардың әр 
түрлі топтарының үйлескен әрекеттері қамтамасыз ететін тиімді жүйе. 

CWQC- жүйесі фирманың әр бір бөлімінде әрбір қызметкердің сапаны 
басқаруды іс жүзінде оқып игеруін және оған қатысуын қамтиды. Бұл жүйе 
TQC жүйесіне қатысты кезеңдерді өзінің құрамына ендіреді. 
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TQM- бұл кәсіпорын қызметінің барлық шеңберінде барлық деңгейдегі 
қызметкерлер мен басшылықтың қатысуымен және техникалық 
мүмкіншіліктерді ұтымды пайдалану кезінде зерттеулер мен жасап 
дайындаудан бастап сатудан кейінгі қызмет көрсетуге дейін сапаны басқару 
жүйелері мен әдістерін әр жақты бағытталған және тиімді үйлестірілген 
пайдалануды қарастыратын тұжырымдама. 

TQM- бұл теориялық пән емес, үш құрамдас бөліктен тұратын сапаны 
арттыру процесін басқару технологиясы: 

Түбірлік жүйе талдау және зерттеу үшін қолданылатын әдістер мен 
құралдар. Бұл әдістерде бақылау статистикалық  ыңғайға, белгілі 
математикалық аппараттарға негізделген, сол себептен барлық 
кәсіпорындарда пайдаланылады. 
Техникалық қамтамасыздандыру жүйесі. Бұл қызметкерлерді осы 
құралдарды және оларды дұрыс пайдалану жолдарын үйретуді қамтамасыз 
ететін тәсілдер мен бағдарламалар. Бұл жүйе әр бір кәсіпорынның 
орналасқан елінің ерекшеліктерін белгілейді, осы елдің ұлттық мәдениетімен 
және дәстүрімен байланысты. 

Сапаны жалпы басқаруды жетілдіру және даму жүйесі әр ел үшін өте 
ерекше болып табылады, оған ұлттық ерекшеліктер, экономикалық 
заңнамалар өте қатты әсер етеді. 

СМЖ- бұл тікелей немеске жанама ықпал ететін компания қызметінің 
аспектісін басқару жүйесі. 

СМЖ-  ИСО халықаралық ұйымының стандартарының 
формулаларымен жасалнады. 

 СМЖ-ны құру үшін өнеркәсіп басшысының стратегиялық шешімі 
қажет, себебі бұл өнеркәсіпті басқаруда және жұмыстарды ұйымдастыруда 
маңызды ықпал етеді. СМЖ басқарушы жүйе, яғни бұл жүйені кәсіпорын 
басшысы мен кәсіпорын менеджменті ішкі басқару тапсырмаларын шешуде 
қолданады. Ол сол кәсіпорынға сай ұйымдасу структурасы, әдістемесі, 
ресурсы және процесі болуы керек.   СМЖ бұл басқа кәсіпорынға тәуелді 
емес және өзгеріске ұшырамайды. СМЖ кәсіпорынды басқару жүйесінің бір 
бөлігі, ол сол кәсіпорында жасалнып, кәсіпорынның өз ішінде өсуі, дамуы 
керек.  СМЖ жүйесін мұқият ойлап, жоспарлы түрде ұйымдасып дайындау 
керек. 

СМЖ жүйесінің қазіргі таңдағы басты принципі  тұрақты жақсару, 
сонымен қатар сапа негізіндегі басқаруға философиялық көзқарасы. 
Талаптардың орындалуының қабілеттілік әрекетінің жоғарлауының 
қайтымдылығы тұрғысында түсіндіріледі. 

Жақсару әрекеті: 
- Қалыптасқан жағдайды бағалау және анализдеу 
- Жақсартудың мақсаты және анықтау сферасы 
Қойылған мақсатқа жету шешімін табу және оның ішінде 

оптималдысын таңдау 
- Таңдалынған шешімді орындау; 
- Таңдалынған шешім орындағаннан кейін оны бағалау және анализдеу; 
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- Процесті және процедурадағы өзгерістерді әзірлеу; 
Бұл принциптерді іске асырудың басты объектісі болып барлық бөлек 

процестің жиынтығы болуы керек.  Іске асыру жетістіктері басқа принципті 
қолдану болады. Ол сапа менеджменті жұмыскерлерді еліктіру. Олар үшін 
менеджмент өндірісінде барлық жағдайлар жасалнуы керек. 

 Сапа менеджмент жүйесін ендіру ерекшеліктері мен  мақсаттары 
- қызығушы жақтардың  қажеттіктерін есепке ала отырып  ұйымның 

нәтижелілігі мен тиімділігін үнемі жақсарту; 
- кез келген жағдайда өнімнің  сапалы шығуына  ұмтылыс жасау; 
-  өндірісте өнім сапасына ұдайы жақсартуды қамтамасыз ету; 
-  алдыңғы жыл көрсеткіштеріне қатынасы бойынша өнімнің  деңгейін 

қадағалау; 
- өнім шығаруда ұйымның  нәтижелілігі мен  тиімділігін  үнемі 

жақсарту үшін әзірленген  менеджмент жүйесін  үнемі жұмысшы  қалыпта 
ұстау; 
 
5.2.4. СМЖ жүргізу әдістемесін меңгеру 
 

Өнімнің сапасы мен олардың қауіпсіздігі тікелей адам өмірі мен 
денсаулығына әсер етеді. 

Соңғы жылдары өнім түрлері аса маңызда көбейді және олардың 
сапасы да жоғарылады сапаның ассортименті мен олардың сапасы сұранысқа 
жауап беретін болуы керек және бағасы қол жететіндей болуы қажет. 

Өнім сапасының деңгейін–еңбек құралының, материалының және 
дайындау технологиясының сапасына қойылатын талаптар арқылы 
анықталады. 

Сапаның деңгейі жоғары болуы тек–қана сұранысты ғана 
қанағаттандырып қоймай, кәсіпорынның әрі – қарай жұмыс жасауын 
қамтамасыз етеді. 

Сапа–товардың бәсекеге шыдамдылығын қамтамасыз етеді 
(конкурентоспособность). Олар өнімнің техникалық деңгейінен және 
функционалдық, эстетикалық, эргономикалық, экологиялық құрамы 
бойынша сипатталатын тұтынушы үшін товардың қажеттілігі бойынша 
анықталады.  

Сапаның жоғарлығы сұраныс пен пайданы көбейтеді. 
Жоғары сапалы өнім алу үшін сәйкес әр түрлі факторлар әсер ететін 

жоғары деңгейдегі өндіріс қажет. 
Машиналардың сапасының төмен болуы өндірісте шығындар көбейеді. 

Мысалы ауыл шаруашылығындағы машиналар ескі болса (комбайн, машина, 
трактор) олардың сенімділігі төмендеп, қайта – қайта жөндеу жүргізіп, осы 
машиналарды бастапқы бағасын арттырады, ал ол шығынға әкеп соғады. 

 Жоғары сапалы өнімді қамтамасыз ету үшін келесі факторларды 
есепке алу керек. Мысалы ауыл шаруашылығы өнімнің сапасы, ауа райына 
да байланысты. 
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Қызмет көрсету барысында (дәнді егу) оларды уақытылы суғаруы, дәрі - 
дәрмек беру. 

Сапаны қамтамасыз ету өндірістік процесте дәнді тазалау, дайындау, 
дұрыс сақтау. Осылардың бәрі сапаға әсер етеді. 
 
Кесте 8- СМЖ жүйесінің сапаға әсер ететін негізгі факторлары мен шарттары 
 
Сапаға әсер ететін негізгі факторлар Сапаға әсер ететін негізгі шарттар 

Машиналар мен құрылғылардың сапасы Өндірістік процестің сипаттамасы, оның 
интенсивтілігі, ритімділігі, ұзақтылығы 

Қызметкерлердің профессионалдық 
шеберлігі, білімі, тәжірибесі, 
психофизикалық денсаулығы 

Қоршаған ортамен өндірістік бөлмелердің 
жағдайы. 
Интерьер және өндірістік дизайн, 
маральдық және материалдық 
стимулдарының жүйесі. 
Өндірістік коллективте моральды 
психологиялық 
ауа – райы. 
Ақпараттық қамтамасыз ету қызметтік 
ұйымдастыру түрі және қызметтік 
орындарды жасақтау деңгейі. 
Қызметкерлердің әлеуметтік және 
материалдық ортасының жағдайы.  

     
 
5.2.5. Кәсіпорындардағы ISO 9001, жұмыс орындарындағы қауіпсіздік 
жөніндегі ISO 45001, экология жөніндегі ISO 14001 стандарттары 
негізінде СМЖ жұмыс істеу қағидалары 
 

Кәсіпорындар тез өзгеріп отыратын қоршаған орта жағдайларына және 
жаһандану мен бәсекелестіктің өзгеруіне қазіргі әлемде өмір сүріп, өздерінің 
көзқарастарын сақтау үшін ұстануға мәжбүр. Бұл өзгеріс, әрине, 
кәсіпорындардың ұйымдық құрылымында да көрініс табады. Бүгінгі іскери 
әлемде сапа феномені кәсіпорындардың бәсекелестік мәселелеріне 
стратегиялық әсер етеді. Алайда, екінші жағынан, компанияларға сапа 
түсінігін құру және олардың денесінде орналастыру үшін бірқатар құралдар 
қажет. Осындай құралдардың бірі - сапа менеджменті жүйесі. 

Бүгінгі таңда көптеген кәсіпорындар тауарлар мен қызметтерді 
өндіретін секторларда жұмыс істейді және тұтынушылар таңдауы мүмкін 
балама санды құрайды. Тұтынушылар бұрынғыға қарағанда саналы және 
сатып алу қабілеті артып келеді. Сонымен қатар, сұраныс икемді болған 
кезде тұтынушының келісімділігі артады. Сондықтан бизнес клиенттерге 
көбірек бағытталған болуы керек. 

Халықаралық стандарттар ұйымы (ISO) 1987-те алғаш рет жариялады, 
ISO 9001 сапа менеджменті жүйесі тұтынушылар қажеттіліктері мен 
қажеттіліктерін сапалы түрде қанағаттандыруға бағытталған бизнес үшін 
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маңызды мүмкіндік береді. Бұл жүйе тұтынушыларға жеткенге дейін 
кәсіпорындар ұсынатын өнімдер мен қызметтердің барлық процестерін үнемі 
жетілдіруге бағытталған. Кәсіпорындардың барлық процестері жазылады, 
барлық процестер бақыланады, кәсіпорындарда басқару жүйесі жасалады, 
проблемалар туындаған жағдайда, проблема қайдан және қалай пайда 
болады, қажетті түзету және алдын-алу шаралары қолданылады. Алайда, 
осылайша өндірілген тауарлар мен қызметтер жоғары сапалы және 
тұтынушылардың қанағаттануы қамтамасыз етіледі. 
ISO 9001 стандартының негізгі құрылымы: 

1. Көлемі 
2. Сынамаларды іріктеу 
3. Терминдер мен анықтамалар 
4. Сапа менеджменті жүйесі 
5. Басқарушылық жауапкершілік 
6. Ресурстарды басқару 
7. Өнімді ұстау 
8. Өлшеу, талдау және жетілдіру 

Кәсіпорындар ISO 9001 стандартын орнатқаннан және енгізгеннен 
кейін әрдайым ISO 9001 сертификатын алғысы келеді. Сертификаттау 
жұмысын бастамас бұрын кәсіпорындар жүйені кемінде үш ай жұмыс істеуі 
керек. Осы уақыт ішінде барлық қызметкерлер не істеп жатқанын және не 
үшін екенін біледі. Бұған қол жеткізу үшін кәсіпорынның барлық 
қызметкерлері қажетті дайындықтардан өтуі керек. Қажет болған жағдайда, 
ұйым осы сатыларда сыртқы қолдауды ала алады. Сертификаттау 
аудиттеріне дейін субъект тиісті құжаттарды дайындауы, тиісті жазбаларды 
жүргізуі, ішкі аудиттер жүргізуі және басшылықтың қарау жиналысын 
өткізуі керек. Осы талаптар орындалғаннан кейін сертификаттау жөніндегі 
орган енді өтініш бере алады. 

Бұл кезде аккредиттелген сертификаттау органын таңдау өте маңызды. 
Бұл аккредиттеу сертификаттау жөніндегі органның сенімділігі және оның 
қызметінің халықаралық негіздемесі үшін маңызды. 

Сертификаттау жөніндегі орган өтінімнің сұранысын бағалайды және 
ұсыныстар дайындайды. Егер бұл ұсынысты ұйым мақұлдаған болса, екі 
тарап арасында келісімшарт жасалады және сертификаттау органы тексеру 
жұмыстарын бастайды. ISO 45001 еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
менеджменті жүйесінің стандарты - бұл әр түрлі кәсіпорындардағы 
жұмысшылардың денсаулығын және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, олар 
өндірістегі жазатайым оқиғалардан, кәсіптік аурулардан зардап шекпеуі, 
сондықтан олар мазаланбауы, жарақат алуы немесе өмірін жоғалтуы мүмкін 
емес басқару жүйесінің стандарты. Бұл стандартты Халықаралық стандарттау 
ұйымы (ИСО) әзірлеп шығарды. ISO 45001 стандарты - бұл халықаралық 
стандарт, бұл кәсіпорындарға өндірістік қауіпсіздік пен қауіпсіздік 
көрсеткіштерін белсенді түрде жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл стандарт кез 
келген ұйымға, көлеміне, қызмет саласына және біліктілігіне қарамастан 
қолданылады. Осы стандартқа сәйкес кәсіпорындар қызметкерлердің 
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денсаулығы мен әл-ауқаты сияқты денсаулық пен қауіпсіздіктің барлық 
аспектілерін біріктіреді. Сонымен қатар, ресми институттар да қажетті 
заңдық актілерді шығарады және қажетті тексерулер жүргізеді. 

Экология жөніндегі ISO 14001 стандарттары жүйесінің мақсаттары 
 кәсіпорындар қызметінің қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін азайту; 
 кәсіпорындар қызметінің экологиялық тиімділігін арттыру; 
 кәсіпорындар қызметінің экономикалық тиімділігін арттыру; 
 шығарылатын ластаушы заттардың көлемін азайту және оларды қайта 

өңдеу. 
Экологиялық менеджмент жүйесінің міндеттері 
1. Компанияның кәсіпорындар қызметінің экологиялық аспектілеріне 

байланысты болатын экологиялық мақсаттары мен міндеттерін 
айқындауға негіз болатын Компания принциптері мен міндеттемелері 
сипатталатын экологиялық саясатты әзірлеу және қабылдау; 

2. Экологиялық мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған іс-шаралар мен іс-
әрекеттерді реттеуге және жүйеге келтіруге мүмкіндік беретін 
экологиялық қызметті жоспарлау; 

3. Ішкі және сыртқы экологиялық қызметті ұйымдастыру. Бұл міндеттің 
мәні – тұтынылатын материалдық және энергетикалық ресурстардың 
көлемін және шығарылатын ластаушы заттардың көлемін (атмосфераға 
шығарылатын ластаушы заттардың, қалдықтардың, тұтынылатын аса 
зиянды заттар мен материалдардың көлемін, т.б.) барынша азайтуға 
бағытталған, жоспарланған және жоспарланбаған (қосымша) іс-
әрекеттер мен іс-шараларды жүзеге асыру; 

4. Қызметкерлерді ынталандыру, бұл қызметкерлерді қоршаған ортаны 
қорғау және табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану қызметіне 
кірістіруге мүмкіндік береді; 

5. Кәсіпорын жұмысының жоспарланған көрсеткіштерден ауытқуын 
алдын ала анықтау мақсатында ішкі экологиялық мониторинг және 
экологиялық қадағалау жүргізу; 

6. Экологиялық қызметтің нәтижелерін талдау және бағалау. 
Көрсеткіштерді таңдау, деректерді жинау және талдау арқылы, 
экологиялық тұрғыдан кәсіпорын нәтижелілігінің критерийлері 
жөніндегі ақпаратты бағалау, есептілік дайындау және ақпаратпен 
алмасу арқылы, сондай-ақ үнемі осы үрдісті қарастыру және жетілдіру 
арқылы ұйымның экологиялық тұрғыдан нәтижелілігіне қатысты 
басқару жөніндегі шешімдерді қамтамасыз ету функциясы; 
 

Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 

1. Бұрғылау ерітінділерін не үшін тазалайды? 
2. Бұрғылау ерітіндісін қалай қалпына келтіріп, қалай қайта 

пайдаланады? 
3. Ауырлатқыштардың және химиялық реагенттердің параметрлерін 

қалай бақылаймыз? 
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4. Жабдықтарды, аспаптарды зертханалық талдаудың техникалық 
сипаттамалары қандай? 

5. Ауырлатқыштардың және химиялық реагенттердің техникалық 
параметрлерін бақылаудың қандай әдістері бар? 

6. Орындалатын жұмыстар бойынша сапа менеджменті жүйесінің 
рәсімдерін кімдер дайындайды? 

7. СМЖ жүргізу әдістемесінде қандай ақпараттар болады? 
8. Кәсіпорындардағы ISO 9001, жұмыс орындарындағы қауіпсіздік 

жөніндегі ISO 45001, экология жөніндегі ISO 14001 стандарттары негізінде 
СМЖ жұмыс істеу қағидаларының мазмұны қандай? 

 
Қорытынды:  

 
Бұл модульді оқу кезінде Бұрғылау ерітіндісін тазалау жүйесін, 

бұрғылау ерітіндісін дайындау үшін  бұрғылау ерітінділерінің және 
химиялық реагенттердің физикалық-химиялық қасиеттерін үйренеді. 
Бұрғылау ерітіндісі қасиеттерінің негізгі көрсеткіштері мен бұрғылау 
ерітіндісін  дайындау, қалпына келтіру және қайта пайдалану әдістерін 
түсінеді. 
  Кәсіпорындарда ISO 9001, жұмыс орындарындағы қауіпсіздік жөніндегі 
ISO 45001, экология жөніндегі ISO 14001 стандарттары негізінде СМЖ 
жұмыс істеу қағидаттарын және СМЖ жүргізу әдістемесін меңгерді. 

Ауырлатқыштардың және химиялық реагенттердің параметрлерін 
бақылау әдістерін және олардың жұмсалуын төмендету жолдарын 
анықтайды.  

Ауырлатқыштардың және химиялық реагенттердің техникалық 
параметрлерін бақылау әдістерін және олардың жұмсалуын төмендету 
жолдарын, қолданылатын қашаулардың үлгілік мөлшерлерін және ұтымды 
пайдалану әдісін және орындалатын жұмыс бойынша сапа менеджементі 
жүйесін (СМЖ) рәсімдеп біледі. 
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2. Алдансүгіров Ө. Бұрғылау машиналары мен механизмдері. Оқу құралы.-
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Модуль атауы:  «Күрделі жағдайлар кезінде ұңғыманы басқару» 

 
Оқыту мақсаты: 
 
1. Күрделі жағдайларда жұмысты ұйымдастыру 
2. Техникалық құжаттаманы рәсімдеу 
3. Ұңғыманы бұрғылаудың технологиялық процесін жүргізу 
4. Ұңғымаларды шегендеу құбырларымен бекіту 
 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Берілген модульмен жұмысты бастар алдында білім алушыларға 

«082401 3 – Техник-технолог» біліктілігі курсы бойынша барлық модуль 
көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі-төменнен жоғарыға қарай ұсынылғын. 
Кәсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы бойынша көрсетіледі. Берілген 
тарауды Модуль 6 мазмұны қамтылған. 
 
Алдын-ала қойылатын талаптар: 

Бұл модульді оқу алдында «082401 3 – Техник-технолог» біліктілігіне 
қарасты КМ 01 «Ұңғымаларды бұрғылауға дайындау», КМ 02 «Түсіріп-
көтеру операцияларын жүргізу»,  КМ 03 «Бұрғылау ерітіндісін дайындау 
және химиялық өңдеу», КМ 04 «Мұнай мен газға арналған ұңғымаларды 

Бұрғы
лау 

технол
огиясы 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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бұрғылаудың технологиялық процесін ұйымдастыру» және КМ 05 «Бұрғылау 
ерітінділерін дайындау және химиялық өңдеу бойынша жұмыстарды 
бақылау» кәсіптік модульдеріндегі тақырыптарды меңгеру қажет. 
 
Қажетті оқу материалдары: 
Оқу құралдары 
Электрондық оқулықтар 
Оқу макеттері 
Бейнесабақтар 
Презентациялар 
 

Кіріспе 
  КМ 06 «Күрделі жағдайлар кезінде ұңғыманы басқару» бұл модуль 
күрделі жағдайлар кезінде қиындықтар мен апаттардың алдын алу және жою 
бойынша жұмыс процесін бақылауға қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды.  
  Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар ұңғымаларды бұрғылау 
кезінде туындайтын апаттар мен қиындықтардың себептерін, олардың алдын 
алу және жою бойынша іс-шаралар, бұрғылау барысында және бағаналарды 
цементтеу кезінде өнімді көкжиекті  ластанудан қорғау әдістері мен 
құралдары, шегендеу бағаналарын цементтеу және тұмшалау сапасын 
қамтамасыз ететін ұңғымаларды цементтеу технологиясы және шарттарын 
ұғынады. Модульді зерделеу кезінде білім алушылар бұрғылау ерітіндісін 
дайындауды және ұңғымаларды шаюды бақылау,  ықтимал қиындықтарды 
болжау және олардың алдын-алу,  ықтимал қиындықтар мен апаттарды жою, 
қауіпсіздік және өртке қарсы қауіпсіздік  техникасын сақтау шаралары мен 
шегендеу бағаналарын түсіру жұмыстары қамтылған. 
 

Модульдің мазмұны: 

ТАРАУ 6. Күрделі жағдайлар кезіндегі ұңғыманы басқару 

6.1. Күрделі жағдайларда жұмысты ұйымдастыру 
 
6.1.1. Апатты жағдайда лақтыруға тастауға қарсы жабдықты қолдану 
 

Лақтыруға қарсы жабдықтар қызметі – жерасты қысымы ұлғайып 
фонтандау қаупі төнгенде ұңғы ернеуін немесе бұрғылау тізбегінің сыртқы 
кеңістігін жауып қалу. Олар плашкалы және әмбебап превонторлар болып 
бөлінеді. Бұрғылау кезінде олар ұңғы ернеуіне кондуктор тізбегінің басына 
бірінің үстіне бірі (астында плашкалы үстінде әмбебап) орнатылады. 
Лақтыруға қарсы жабдықтар превенторлардан, фланецтік катушкалардан, 
жапқыштардан, өлшеу аспаптарынан, тізбектік бастан және басқа майда 
жабдықтардан тұрады. 
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Плашканың түрлері де көп, құбырды сыртынан қысатын плашкі немесе 
ұңғыны түгел жабатын плашкі. Төменде плашкалардың суреті көрсетілген. 

Плашкалы превенторлар. Ұңғыда құбыр болса немесе құбыр болмаса 
да ұңғының бетін тығыздату мақсатында қолданылады. Алайда ол бұрғылау 
тізбегінің жұмысына, яғни көтеріп-түсіру операциясының жүруіне бөгет 
болмайды. Тібек превентордың ортасындағы тесікпен жоғары-төмен жүре 
береді. [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-гайка 
2-вал 
3-шток 
4,14- қақпақтар 
5-шпилка 
6,11- ашылатын қақпақтар 
7-корпус 
8- бөлетін коллектор 
9- тығыздатқыш 
10,29,34,35- винттер 
12- цилиндр 
13,17,18, 22- резиналы сақиналы тығыздатқыштар 
15- вилка 
16- поршень 
19- тығын 
20-буөткізгіш 
21- май өткізгіш 
23-сальникті тығыздатқыш 
24,26- саусақтар 
25- ось 
27- втулка 
28- тығын 
30- кері клапан 
31- плашканың тығыздатқышы 
32- вкладыштар 
33- плашканың корпусы 
36- серпілмелі сақина 
а, б – май кеңістіктері 

 
Сурет 95- Плашкалы превентор 
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Пашкалы превентордың түрлері: 
ППГ – превентор гидрожетекпен 
ППР – превентордың басқарылуы қолменен 
ППС – превентор кескіш плашкалармен 
Яғни, превенторды жабудың жолдары да әртүрлі; қолмен - штурвал 

арқылы немесе гидравлика не электр жетегінің күшімен істейтін,-болып 
бөлінеді. 

Плашкалы превентордың маркасы. Мысалы;  ППГ – 230 -35; 
бұл жерде;    230 – превентордың өту тесігінің диаметрі,мм 
                      35 – жұмыс қысымы, МПа [2] 

                                             
а)  тегіс 
б)  құбырлық 
1,3-плашканың тығыздатқыштары 
2-плашканың корпусы 

 
Сурет 96-Плашкалар 

 
Әмбебап превентор. Әмбебап превенторда ұңғыны жабу арнаулы 

резинамен жасалған тығыздатқыш арқылы жасалады. Ашық кезде ол арқылы 
бұрғылау аспабы немесе бұрғылау тізбегі өте береді. [1] 
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а)  ПУ1 
б)  ПУ2 
 

Сурет 97- Тығыздатқыштар түрлері 
 
Әмбебаб превентордың штуцеріне май  ГУП-100 басқару 

қондырғысынан келеді. Қысыммен келген май плунжерді итереді де 
сақиналы тығыздатқышты қыса бастайды, ал ол бұрғылау тізбегі жүріп 
тұрған тесікті жабады. ГУП-100 басқару қондырғысында апатты жағдайлар 
ескерілген (электр энергиясы жоқ болған жағдайда гидроцилиндрдің 
поршенін қысылған азот атқарады), ол үшін ыдыста үлкен қысыммен 
қысылған азот (азот–отты қолдамайтын газ болғандықтан) сақтаулы.  

 
 
 
          
 
 
 
 
 
                      

1-қақпақ 
2- тежегіш 
3- корпус 
4- сақиналы тығыздатқыш 
5- плунжер 
6- манжет 
7- тығыздатқыш сақина 
8- штуцер 
9- втулка 

 
Сурет 98-Әмбебаб превентор ПУ1 – 230 - 35 

 
Сонымен қатар, превенторларды апатты жағдайда штурвалдар арқылы 

қолмен де жабуға мүмкіндік қарастырылған.  
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1. Сазды ерітіндінің тығыздығының 20 кг/м³ (0,02 г/см³) төмендеп 
кетпеуін қадағалау; 

2. Ерітіндінің қоры болуын қамтамасыз ету; 
3. Көтеріп-түсіру операциялары кезінде ұңғы қабырғасы мен құбыр 

ара-сындағы кеңістік өзгеріп отыратындықтан, бұрғылау тізбегінің төменгі 
бөлігінің қосымша жабдықтарының орналасуы аз кеңістікті болуын 
қадағалау 

4. Бұрғылау тізбегін, ГТН ережелеріне сәйкес, ұңғыны таза жуғаннан 
кейін ғана көтеру  

5. Егер бұрғылау тізбегін көтеру кезінде сазды ерітіндінің деңгейі 
төмен түспесе, тізбекті төмен түсіріп (көпіршу тоқтағанша) ұңғыны жуып, 
сонан  соң тізбекті қайта көтеру керек. 

6. Жер асты қысымы көп қабатты ашар алдында, лақтыру қаупі көп 
жағдайда, жетекші құбырдың астынан кері қақпақ қою керек. 

Лақтыру қаупі төнгенде бұрғылау бригадасының міндетті түрде алдын-
ала жүргізілетін шаралары, бұрғылау кезінде немесе жуу кезінде: 

а) жууды тоқтатпай, бұрғылаушы тізбекті жетекші құбыр және 
алғашқы құбыр шыққанша көтереді де оны сол қалпында тежегіш арқылы 
тоқтатып қояды. Сонан соң бригаданың ары қарай жұмысын (плашкелі 
превенторды жабу жөніндегі) ұйымдастырады, (ол жабылған соң) қысымның 
өзгеруін бақылауға алады. Егер сұйықтың қысымы көбейсе, бұрғылаушы оны 
үлкен штуцермен сыртқа шығаратын желіге жібереді. 

б) бұрғылау тізбегін түгел көтеріп болған соң, бұрғылаушының 
көмекшілері, превентордың көмегімен ұңғы сағасын жабады; саға 
тығындалған соң лақтыруға қарсы жабдықтың жүйелері арқылы сұйықты 
амбарға төгеді. 

в) превентор жабылған соң  бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы және 
ыдыстағы ерітіндінің көлемі үздіксіз өлшеніп отырады. 

г)  артық қысыммен жуу кезінде ыдыстағы сұйықтың көлемі өсе түссе, 
онда штуцердің диаметрін азайту керек. 

д)  ұңғы сағасына түсетін қысымның көлемі өссе (мөлшерден  тыс) 
ұңғыға сұйықты беру тоқтатылады, шығу жүйесіндегі задвижкалар 
жабылады. 

е)  егер задвижкаларды ашуға тура келсе, оны превентордың шығу 
жүйесі арқылы, желдің өтіне қарсы жаққа қарай жіберуге тырысу керек, әрі 
оның тұтанып кетпеуін қадағалау керек. 
 
6.1.2. Газ, су, мұнай құбылыстары кезінде ұңғыманы өшіру жұмыстары 
 

Сағаны саңылауландырумен байланысты жөндеу жұмыстарын бастау 
алдында (сағалық арматураны ауыстыру, жер асты жабдығын жөндеу) қажет 
болған жағдайда ұңғыманы өшіреді. Өшіргеннен кейінгі тұру уақыты 1 
сағаттан кем емес болады. Ұңғыманы бекітілген кестеге сай жөндеу болған 
кезде ұңғыманы жөндеуге қабылдау туралы актіге қол қойылғаннан кейін 
өшіреді. 
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Өшіру алдында жер үстіндегі жабдықты ұзындығы 25 м кем ұңғыманы 
өшіру үшін құбырлармен жабдықтайды. Құбырларды кері қақпақтармен 
және бақылау-тіркеу аппаратурасын қосу үшін құрылғылармен 
жабдықтайды. Ұңғыма сағасында құбырларды және арматураны күтілетін 
шекті қысымнан 1,5 есе қысымдағы сумен тығыздайды. Қысымды ұлғайту 
желілері тез шешілетін құрамаларымен құбырлардан құрастырылады. 

Қондырғының шаятын шлангасының барлық ұзындығы бойынша әрбір 
1-1,5 м сайын ілмектерімен диаметрі 8 мм кем емес болат жұмсақ арқанмен 
сақтандырылады. Арқандардың соңы шланганың кері фланецтеріне 
бекітіледі. Шланганың үзілуінің алдын алу үшін сорғы агрегатында шлангаға 
рұқсат етілетіннен 25% төмен қысымға қорғаныс қақпағын орналастырады. 

Бұрандалы құрамалар өздігінен бекітілу мүмкіндігін болдырмайды. 
Ұңғыманы өшіру алдында жөнделетін ұңғыманың екі көлеміне тең көлемде 
қажетті көрсеткіштерді өшіру сұйығының қоры қарастырылады. Қорды 
ұңғымада немесе өшіру құбырына жедел қосу үшін тікелей жақын жерде 
сақтайды. Өшіруге қабатты қысымы статтықтан жоғары барлық ұңғымалар 
немесе қабатты қысымдар статтықтан төмен болғанда атқыма немесе газ-, 
мұнай-, су көрінулерінің жағдайлары сақталатын ұңғымалар жатады. Өшіру 
сұйығының тығыздығын бағанмен келесі көлемде қабатты қысымнан асатын 
гидростаттық қысымның бағанын құру есебінен анықтайды: 

- тереңдігі 1200 м дейінгі ұңғымалар үшін 10 – 15 % (аралығы 0-ден 
1200 м дейін), алайда 15 кгс/см 2 (1,5 МПа) көп емес; 

- тереңдігі 2500 м дейінгі ұңғымалар үшін 5 – 10 % (аралығы 1200-ден 
2500 м дейін), алайда 25 кгс/см 2 (2,5 МПа) көп емес; 

- тереңдігі 2500 м артық ұңғымалар үшін 4 – 7 % (аралығы 2500 м-ден 
жобалық реңдікке дейін), алайда 35 кгс/см 2 (3,5 МПа) көп емес. 

Ұңғыманы өшіру кезінде қабаттың гидро ыдырау қысымынан немесе 
сұйықты қабатпен сіңіру қысымынан аспайтын гидростаттық динамикалық 
қысымды құрайды (ұңғымадан мұнайды өшіру сұйығымен шығару кезінде). 

Күкіртсутегі бар көмірсутегілерін өндіретін ұңғымаларды 
күкіртсутегісін бейтараптандырғыш бар сұйықпен тұншықтырады. 

Қабат флюидтерінің ұңғыма сағасына өздігінен түсу мүмкіндігін жоққа 
шығаратын, таукен-геологиялық жағдайларымен кен орындарында жол 
беріледі. 

Өшіру жүргізілгеннен кейін ұңғыма сағасын кен орнындағы бұрғылау 
және пайдаланудың таукен-геологиялық жағдайларын есепке ала отырып 
және апаттық жағдайлар кезінде ұңғымаларды бақылауды және басқаруды 
қамтамасыз ететін, арнайы бекітілген сызбаға сәйкес тастамаға қарсы 
жабдықпен жабдықтайды. 

Тастамаға қарсы жабдықты байлау және орналастыру сызбасын ұйым 
жасайды. 

Тастамаға қарсы жабдықты орналастырғаннан кейін оны күтілетін, 
алайда пайдалану бағанасын тығыздау қысымынан жоғары емес қысыммен 
сумен тығыздайды. Тастамаға қарсы жабдықты тығыздауды пайдалану 
бағанасының техникалық жағдайын, қабатты флюидтің (газ факторының) 
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құрамын және жабдықтың куәлігін ескере отырып, арнайы өкілінің 
қатысуымен жүргізеді. Мұнай газ көрінулердің белгілері анықталған кезде 
жұмысты тоқтатады, ұңғыманы қайтадан өшіреді. Жұмысты қайта бастауға 
ұйымның техникалық басшысы рұқсат береді. 

Мүмкін болатын газ-мұнай-су көрінулерінің алдын алу және жою үшін 
өшіру сұйығын құю блогын орнатады және оны сорғы көмегімен өздігінен 
немесе мәжбүрлеп құю қамтамасыз етілетіндей есеппен байлайды (ұңғыманы 
шаюға арналған агрегатты). Ұңғымалардан құбырларды көтеруді құюмен 
және сағада деңгейін ұстаумен жүргізеді. Құятын ыдысты градуировкасы бар 
деңгей өлшегішпен жабдықтайды. 

Ұңғыманың сағалық арматурасын бөлшектеу алдында құбыр және 
құбырдан тыс кеңістіктегі қысымды атмосфералыққа дейін азайтады 
(ыдыратады). 

Сағалық арматураны ажыратуды ұңғымадан газдың шығуын көзбен 
анықтағаннан және ондағы сұйық деңгейінің тұрақтылығын тексергеннен 
кейін жүргізеді. Ұңғымадан сұйық ағының жоқ екендігін тексеру үшін, 
сағалық арматураны шешкеннен кейінгі технологиялық тоқтау уақытының 
ұзақтығы көрсетіледі. 

Бригада персоналы газ-мұнай-су көрінулерді анықтау белгілеріне үнемі 
бақылау жасайды және технологиялық регламентке сәйкес ұңғыма сағасын 
қымтауды жүргізеді. 

Құбыр кеңістігін қымтау үшін көпірлерде құбырды жинау 
ауыстырғышымен, шар кранымен, кері қақпақпен немесе белгіленген 
қысымға тығыздалған және қызыл түске боялған, ашық күйдегі апаттық 
ысырмамен құбыр жинағы болады. 

Жұмыс жоспарымен алдын ала өшіру жүргізу қарастырылмаған 
зобойлы қақпақ-кескішпен жабдықталған ұңғыманы тоқтатады, қысымды 
атмосфералыққа дейін түсіреді және кем дегенде үш сағат бойы ұңғыманы 
қақпақ-кескіш немесе өзге арналар арқылы ағынның жоқ екендігіне 
тексереді. Қақпақ-кескішті тексеру бойынша жұмыстарды дайындаушы 
зауыттың ұсыныстарына және кәсіпшілік тапсырыстарына сәйкес орындайды 
 
6.1.3. Ұңғыманың сағасын бітеу 
 

Шегендеу тізбектері бір-біріне бұранда немесе пісіріліп жалғау арқылы 
қосылатын болат құбырлардан құралады. Мұнай және газ ұңғылары үшін 
шегендеу құбырлары МЕСТ 632-80 бойынша дайындалады. Конструкциялық 
дайындалуы бойынша барлық шегендеу құбырларын екі топқа бөлуге 
болады. Негізгі топқа  қабырға қалыңдығы бүкіл ұзындығына тұрақты, 
қимасы қуыс  цилиндр түрінде дайындалатын құбырлар жатады (99- а,б-
сурет). Екінші топқа қимасы дәл сондай цилиндр пішінді, сыртқы беті бір 
шетіне қалыңдатылған құбырлар кіреді (99, в-сурет) Қабырға қалыңдығы 
бүкіл ұзындығына бірдей құбырлар тізбекке муфта арқылы жалғанады. Ол 
үшін әр құбыр шетін қиылған конус түрінде өңдеп, сол конустық беттерде 
арнайы профильді бұранда ойылады. Мұндай құбырларға қуыс цилиндр 
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түрінде муфта дайындалып, ішкі бетін бір-біріне төбелері арқылы қараған екі 
қиылған конус түрінде өңдеп, құбырдағы сияқты бұранда ойылады (99- а,б-
сурет). 

99-сурет. Шегендеу құбырлар схемасы және жалғау элементтері 
Сыртқы шеті қалыңдатылған құбырлар муфтасыз жалғанады. Ол үшін  
қалыңдатылмаған шеті сыртынан, ал қалыңдатылан шеті ішінен 
конусталынып өңделеді де, сол конусты беттерге бұранда ойылады. 
Құбырлар осы бұрандалар арқылы тізбекке жалғанады.  

 
99- сурет. Шегендеу құбырлар схемасы және жалғау элементтері 
 
Стандарт бойынша шегендеу құбырларын жалғаудың бес түрі 

қарастырылған. Оның төртеуі муфталар арқылы жалғанады: қысқа үш 
бұрышты бұранда; ұзартылған үш бұрышты бұранда; трапецейдальды 
бұранда (ОТТМ); өте жетік саңылаусыздандырылған трапецеидальды 
бұранда (ОТТГ). [4] 

Бесіншісі  өте жетік саңылаусыздандырылған муфтасыз. МЕСТ 632-80 
бойынша қысқа үш бұрышты бұрандалы шегендеу құбырлары шартты 
диаметрі 114-тен 508 мм  19 өлшемде шығарылады. Стандарт бойынша 
шегендеу құбырлары болаттың жеті беріктік тобынан (Д, К, Е, Л, М, Р, Т) 
дайындалады. Құбырлар дайындалғаннан кейін гидравликалық сынаудан 
өткізіледі. Сынау қысымы диаметрі 219 мм дейінгі құбырлар үшін аққыштық 
шегінің 80%, ал диаметрі 219 мм жоғары құбырлар үшін 60 % шамасында 
алынып есептелінеді. 
 
6.1.4. Жер үсті және жер асты бұрғылау жабдығының техникалық жай-
күйін бақылау 

 
Бұрғылау қондырғыларын пайдалануға беру алдында оның 

дұрыстығын тексеріп, оны жүксіз сынаудан өткізеді. Бірінші жекелеген 
агрегаттарды тексеріп, одан соң барлық қондырғыны тексеруден өткізеді. Ол 
үшін күштік агрегаттар қозғалтқышы, компрессорларды қосып, муфтаны 
қосады және ротор мен сораптар, шығыр, редукторларды бос жүрісті 
жұмысқа түсіріп сынайды. Іштен жану қозғалтқыштарын сынап, дайындау 
кезінде олардың жұмысын келтіріп, дәлдігін тексереді, сонымен қатар 
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отынның шығыны мен берілуін, май жүйесінде температура мен қысымды, 
қозғалтқышпен басқару жүйесін, барлық байланысулар саңылаусыздығын 
және құралдар көрсеткіштерін де тексеріп шығады. 

Сақтандыру құрылғылар жұмысы, кронблок астындағы тәл жүйесінің 
тарту механизмінің жұмысына және оны жалған басқарудың жалпы 
схемасына қосудың дұрыстығына үлкен көңіл бөлінеді. Соңғы өшіру 
жұмысы іске асқаннан соң тәл жүйесінің инерциялық жүру шамасын 
анықтайды. Бұл үшін қарсылыққа тарту арқанның кронблок рамасынан 20-
25м қашықтыққа орналастырады және тәл блогының көтерудің максималды 
жылдамдығына оның инерциялық жүруін толық тоқтатуға дейін анықтайды. 
Тежеу жолы 5-6м шегінде болуы қажет. Сынау нәтижелерін тежеу жолының 
шамасын көрсету арқылы акт түзеді. 

Құрылған бұрғылау қондырғысын бұрғылау жұмыстарын басқару 
басшылығымен ұсынылған комиссия шешімінен кейін ғана пайдалануға 
беріледі. Комиссия құрамына төмендегі қызметкерлер кіреді: РИТС 
басшысы, бас механик, бас энергетик, мұнара құру цехының басшысы, 
мұнара-монтаждау бригадасының бригадасы және прораб, бұрғылау шебері 
және техника қауіпсіздігі бойынша инженер. Комиссияға сонымен қатар өрт 
қорғау және аудандық тау – техникалық инспекциясының өкілдері де болады. 

Бұрғылау қондырғысын қабылдау жоба тереңдігіне дейін шыңырауды 
бұрғылау үшін қондырғыны құру дұрыстығы мен жарамдылығын 
анықтайтын актпен бекітеді, актқа бұрғылауды электр желісіне қосуға электр 
бақылаушының рұқсатын және бұрғылау сорабын айдау желісінде сынауға 
актты қосады. 

Қабылдау комиссиясы төмендегілерді тексереді: 
-     бұрғылау айналасындағы аумағы мен подъезді жолдардың күйін; 
-     қабылдау көпірі, стеллаж, бұрғылау жері, бұрғылау жабуы, 

іргетастар, мұнара және басқа да қондырғылардың күйін; 
-     баспалдақтар мен аудан-аймақтар, қоршаулар, бақылау-өлшеу 

құралдарын және қосу аппаратураларының дұрыстығын; 
-     барлық айналмалы және қозғалмалы бөлшек механизмдерін қоршау 

ережесін сақтау және щиттер дұрыстығы мен болуын; 
-     бұрғылауды жарықтандыру және жермен байланыстыру, қарсы 

көтергіш дұрыстығын; 
-     су үшін ағымдар болуын; 
-     алғашқы көмекке медикаменттер мен аптечка болуын, сонымен 

қатар өрт қауіпсіздігі үшін құрылғылар болуын; 
Барлық бұрғылауды қабылдау және тексеру мерзімінде табылған 

кемшіліктер оны пайдалануға беруге дейін жойылуы қажет. 
Тозу параметр туралы жалпы мәліметтер 
Бұрғылау жабдықтың сенімді жұмысының төмендеуі, оның 

жұмысының негізгі көрсеткіштерінің нашарлауы физикалық және моральді 
тозуымен түсіндіріледі. 

Физикалық тозуы ретінде түйіндер мен бөлшектердің пішінінің, 
өлшемдерінің, физико-механикалық қасиеттерінің өзгеруін түсінуге болады, 
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және де бұл өзгерістерді органолептикалық әдістермен не болмаса 
өлшеулердің көмегімен анықтауға болады. Жабдықтың моральдық тозуы 
оның сыртқы көрінісі мен технико-экономикалық көрсеткіштерінің (төмен 
өнімділігі, шығарылатын өнімінің төмен сапасы, үлкен энергиялық шығыны, 
жеткіліксіз сенімділігі және т.б.) заман талабына сәйкес келмеуінен жүреді. 
Физикалық тозу үшін шектік-мүмкін шама орнатылады да, оның сырт көзбен 
бағалауға және де шамасын құралдық әдіспен анықтауға болады. 

Негізінен келесі физикалық тозу түрлері кездеседі: механикалық, 
эрозиялық, коррозиялық және жылулық . 

Механикалық тозу және оның түрлері 
Механикалық тозу біршама көп таралған тозу түрі және де ол 

бөлшектердің сынуы (шартты күйреу), беттік желіну (қажалау), 
деформациялану және үгетілу мен (микрокүйреу) байқалады. 

Сыну. Бөлшектің толық сынуы немесе ондағы жарғыншақтың пайда 
болуы мүмкін жүктемеден асып кеткен жүктеме әсерінің нәтижесінде орын 
алады. Сонымен қатар бөлшек материалының іштей орналасқан 
ақауларының нәтижесінде сынулардың орын алатындығында байқауға 
болады. Бөлшектің сынуы және осының салдарынан жабдықтың апатқа 
ұшырауын алдын-алу іс-шараларын қолдану қажет. Сондықтан да 
конструктивті сипаттағы іс-шараларды қолданады. Сонымен қатар жауапты 
бөлшектерді жұмысқа пайдаланудың барлық кезеңдерінде үнемі тексеріп 
отыруымыз қажет. 

Беттік тозу. Іс жүзінде жанасқан бөлшектердің беттерінің арасында 
әсерлесудің болмауы мүмкін емес. Олар бір-біріне қарасты қозғалысы 
барысында механикалық тозу жүреді. Механикалық тозудің сипаты мен 
жылдамдығы көптеген факторларға тәуелді. Ең алдымен тозу 
интенсивтілігіне, жанасқан жүктеулері, салыстырмалы қозғалу жылдамдығы 
және бөлшектің жанасуші беттерінің адырлығы әсерін тигізеді. Беттік 
тозудың негізгі төрт түрін қарастыруға болады – қажалу, молекулалы-
механикалық тозу, жарақаттану және шаршаушы үгетілу. 

Беттік тозу шамасына әсер етуші болаттың негізгі параметрлері, бұл 
оның қаттылығы мен тұтқырлығы. Қаттылық пен тозу тұрақтылық арасында 
сызықтық байланыс бар: қаттылығы жоғары болған сайын тозу тұрақтылық 
жоғары. Тұтқырлықтың жоғарлауы тозуды төмендетеді, себебі бұл кезде 
беттен болат түйіршіктерінің ажырауы қиындайды. 
Сонымен қатар жазғылау мен соққылау тозу тұрақтылықты үлкейтеді, себебі 
өндеуден соң болаттың беттік қабаты майда дәнді құрылымға ие болады да 
қиындайды. 

Молекулярлық-механикалық тозу. Бұл тозу түрінің механизмін 
қаралған механикалық теорияны қолдана отырып ашу мүмкін емес. Бөлшек 
ішіндегі және де оның бетіндегі молекулалар бірдей күйде болмайды. Алғаш, 
қоршаған ортамен молекулалар өзара әсерлесе отырып тепетеңгеріледі. 
Беттегі молекулалар, бір жағынан бөлшек ішіндегі молекулармен өзара 
әсерлеседі де, соның бетінде артық энергияға ие болады және де магнит 
өрісін түзеді. Мұндай тозу елеусіз салыстырмалды қозғалыс 
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жылдамдығында, майлау майының жанасу аймағында болмағанда және де 
жоғары меншікті қысымында жүреді. 

Жарақаттану. Жанасушы бөлшектің бірінің бетінен елеулі мөлшердегі 
болаттың сыдырылып әкетілуімен сипатталады. Жарақаттанудың 
нәтижесінде бөлшектің бірінің бетінде терең ақаулар қалыптасады, бұл 
өзкезінде интенсивті қажалуға себеп болып қызмет етеді. 

Жарақаттанудың негізгі екі себебі болуы мүмкін – үйкелісуші 
беттердің жергілікті берік ілігісуі және де екі бөлшектің әсерлесу аймағына 
ірі абразивті түйіршіктің келіп түсуі, бірдей материалдан жасалған жанасушы 
бөлшектерде жиі жарақаттанудың орын алуын байқалған. 
 
6.1.5. Қиындықтар мен апаттардың алғашқы белгілері 
 

Ұңғыларды бұрғылау барысында төмендегідей шиеленіс түрлерінің 
болуы мүмкін: жуу сұйықтары мен тампонаж ерітінділерінің қабаттарға 
жұтылуы; қабаттардан мұнай мен газдың көтерілуі; ұңғы қабырғаларын 
құраушы тау жыныстарының опырылып қалуы; бұрғылу, шегендеу 
тізбектерінің ұңғы ішінде қысылып, ұсталынып қалуы; көп жылдық қатқан 
тау жыныстарының еруі; ұңғы оқпанының өздігінен қисаюы. 

Жуу сұйықтарының жұтылуы төмендегі екі жағдайда болуы мүмкін:  
а) егер тау жыныстарында жарықтар, кеуектер кездесіп, бұрғылау 

немесе цементтеу барысында ұңғы қабырғасына түсетін қысым қабат 
қысымынан асып кеткен жағдайларда, яғни                   

Ргс = Ргд > Рқ                                   (8) 
 
Ргс- жуу сұйығының ұңғы қабырғасына түсіретін гидростатикалық 

қысымы, МПа;  
Ргд- бұрғылау тізбегін ұңғы ішіне түсіру, ұңғыны жуу немесе 

цементтеу кезіндегі тау жыныстарына түсірілетін гидродинамикалық қысым, 
МПа;  

Рқ- қабат қысымы, МПа.  
б) ұңғы қабырғаларына түсірілетін қысым әсерінен  тау 

жыныстарындағы табиғи кішкене жарықшалар ашылып немесе тау 
жыныстары жарылып, жаңадан үлкен жарықтар пайда болады     

              
Ргс+Ргд > Ргр ,                                    (9) 

 
Ргр- тау жыныстарын жару қысымы, МПа.  
Жуу сұйықтарының жұтылуы бола қалған жағдайларда, бұрғылауға 

жұмсалатын жуу сұйығының көлемі бірнеше есе өсіп, бұрғылау қарқыны 
төмендейді, жуу сұйықтарын дайындау, химиялық өңдеу жұмыстары 
көбейіп, бұрғылауға жұмсалатын қаражат өседі. Жутылу кезінде, ұңғы 
ішіндегі сұйық деңгейі ұңғы сағасынан өте төмендеп, ұңғы қабырғасына 
түсірілетін қысым азайып, аномальдылық коэффициенті жоғары қабаттарда 
ұңғы ішіне қабат сұйықтарының ағып құйылуы мүмкін. Ал тұрақсыз тау 
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жыныстары опырылып құлауы мүмкін. Қабат қысымы, тау жыныстарының 
беріктігі, кеуектілігі адам еркіне бағынбайтын  және бұрғылау барысында 
реттеуге келмейтін табиғи факторлар. Жоғарыда аталған бірінші жағдайда 
жуу сұйығының жұтылуын, ұңғы ішіндегі қысымды реттеу арқылы, ал екінші 
жағдайда жуу сұйықтарының ағуға кедергісін жоғарылату арқылы тоқтатуға 
болады. Ұңғы қабырғасы мен бұрғылау тізбегі арасындағы  кеңістіктегі 
сұйық ағыны жылдамдығының өсуі, жуу сұйығының реологиялық қасиеттері 
көрсеткіштерінің жоғарылауы, құбыр тізбектерін ұңғыға түсіру 
жылдамдығын өсіру, жуу сұйығының айналымын тез қалпына келтіру 
салдарынан гидродинамикалық қысым көтеріледі. 
 
6.1.6. Қиындықтар мен апаттардың мүмкін болатын аймақтары туралы 
ақпарат 
 

Ұңғыны бекіту кезіндегі негізгі қиындықтарға жататындар: 
- тампонаждық ерітіндінің жер бетіне шықпай қалуы; 
- қабаттардың жеткіліксіз қымталуы; 
- флюйдтердің шығуы; 
- кигізбе құбырлар тізбегінің аяғына дейін түспеуі; 
Егер тампонаждық ерітіндінің жер бетіне шықпай қалуы немесе кигізбе 

құбырлар тізбегінің аяғына дейін түспеуі технологиялық ережелердің 
бұзылуы-нан болса, онда қабаттардың жеткіліксіз қымталуы мен 
флюйдтердің шығуы ұңғыны тығындаудың технологиясын өзгертуді талап 
етеді, яғни тампонаждық материалды өзгертуді, геофизикалық зерттеулерді 
өзгертуді керек етеді.  Қиындықтарды зерттеу анализдері көрсеткендей, 
технологияны дұрыс қол-данбаудың нәтижесінде, ұңғылардың 38 %  - нің 
өнімі сулы, 29 % - і  тампо-нажды ерітіндіні жұтып қоюымен мінезделеді 
(соның кесірінен тампонаждық ерітінді жер бетіне шықпай қалады), ал 
қабаттардың жеткіліксіз қымталуына – 15 – 25 %, флюйдтердің шығуына - 5 
% ,  кигізбе құбырлар тізбегінің аяғына дейін түспеуіне–5 - 15% кетеді. 
Құбыр сыртындағы кеңістікті қымтауды (тығындауды) қалпына келтіру өте 
көп шығынды талап етеді. Мысалы, тек қабаттардың жеткіліксіз қымталуын 
жоюға кететін шығындар бүкіл ұңғы тұрғызуға кететін шығынның 15% 
алады, ал қалпына келтіру жұмыстарына кететін уақыт ұңғы құрылысына 
кететін уақыттан да көп. Сонымен қатар жоғарыда көрсетілген ұңғыны бекіту 
кезіндегі қиындықтар–ұңғының пайдалану мерзімін де қысқартады. 
Өндірістік тәжірибелер көрсеткендей, ұңғының Тс = 10 жылғы  жұмысында 
алынуға тиіс өнімнің 75% алынады, ал 10-20 жылда – 25 - 50%, Тс > 30жылда 
10 - 15% ғана алынады. Сондықтан, ұңғы қабырғасының беріктігінің маңызы 
өте зор. 

Қабат сұйықтарының атқылауын, ашық фонтандарды тоқтату үшін 
төмендегідей шаралар қолданылады:  

1) ұңғы ағысын превенторлармен бекітіп, олардың дұрыс жұмыс 
істеуін қадағалау;  
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2) ұңғы ішінен шығатын жуу сұйығының сапасы мен параметрлерін 
(тығыздық, газ құрамы) қадағалау;  

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

4) қабат қысымы жоғары қабаттарды бұрғылауда қолданылатын жуу 
сұйығының сүзілу көрсеткіші, статикалық, динамикалық ығысу кернеулері 
төмен, тәуліктік тұнба мөлшері нөлге тең болуы қажетті;  

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

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

7) газ қабаттарын бұрғылау кезінде, жуу сұйығы ағынындағы газдың  
жуу сұйығын ұңғыдан лақтырып тастау қауіпі өте зор , сондықтан 
механикалық бұрғылау жылдамдығын төмендету қажет;     

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

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

10) бұрғылау тізбегі құрамына, кері клапан немесе ұршықпен жоғары 
қысымдық шар ысырма қою қажет;  

11) ұңғыны жуу процесін тоқтату мерзімін ұзаққа созбау қажет;  
12) жуу сұйығы айналымын қалпына келтіруді превенторды жауып іске 

асырған жөн. Қабат сұйықтарын ұңғы ішіне құйылуынан сақтандыру үшін 
қабат қысымының мәндерін жете білу өте қажетті, сондықтан бұрғылау 
барысында оны анықтап, геологиялық-техникалық нарядта міндетті түрде 
көрсету тиіс. 
 
6.1.7. Бұрғылау бригадасына мүмкін болатын қиындықтар туралы 
нұсқама жүргізу 
 

Табиғи факторларға жататындар: ұңғыдағы термобарлық жағдай, 
тектоникалық бұзылулар, коллектордың кемістіктері мен біркелкі еместігі, 
өнімді қабаттардағы жерасты суларына жағдайлары. Бұл факторлар, 
процесстерді модельдеудің қиындықтарына байланысты толық зерттелмеген.  

 Техника-технологиялық факторлар:  
- ұңғы оқпанының жағдайы (жұту мен шығу интервалдары, ка-

верноздылығы, оқпанның қисаюы мен майысуы, фильтрлі қабықтың 
қалыңдығы); 

- кигізбе құбырлар тізбегінің құрылысы және технологиялық жабдық-
талуы ( тесіктің (зазор) көлемі, тізбектің ұзындығы мен диаметрі, 
технологялық жабдықтардың орналасуы); 
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- тампонаждық материалдар (құрамы, физика-химиялық қасиеттері, 
тастың тотығуға беріктігі); 

- цементтеудің технологиялық параметрлері (айдау сұйығының түрі 
мен көлемі, сұйықтың жылдамдығы, ығыстырып шығаратын сұйық пен 
ығысып шығатын сұйықтың  реалогиялық көрсеткіштерінің ара қатынасы, 
тізбектің қозғалысы мен айналысы); 

- Цементтеу процессінің техникалық жабдықталу деңгейі; 
Ұйымдастыру  факторлары: 
- тампонаждық бригаданың мүшелерінің мамандық деңгейі; 
- цементтеу процессінің технологиялық регламентке сәйкестік деңгейі; 
- цементтеу сызбасының  сенімділігі; 
Температураның әсері. Температураның 20 дан 75°C  дейін өсуі 

цементтік тастың  қатайуына жақсы әсер етеді. Температураның 110°C жетуі 
тастың мықтылығын, әрі сусіңгіштігін арттырады. Қиындықты 
кенорындарындағы аса қауіпті құбылыс – тізбек сыртындағы кеңістіктен 
газмұнайдың шығып кетуі. Оларды ескерту шаралары: 

- ұңғыға түрлі температуралы цементтік ерітінді құю, оның төменгі 
бөлігі тез қатып газдың шығуына жол бермеуі; 

- цементтеу біте салысымен құбыр сыртындағы кеңістікте артық 
қысым туғызу; 
- бұрғылау ерітіндісінің тығызыдығын мүмкіндігінше көтеру 
- көп сатылы цементтеу әдісін қолдану; 
- тампонажды ерітінділер арасында тығыз барриттік тығын орнату; 
Өнімді қабаттың орналасуы. Айдау қабаты мен өнім алу қабатының 

арасы 10м кем болса, ұңғының тез сулануына жол беріледі. Қалыңдығы 5 м. 
жоғары цементтік сақина 10 МПа дейінгі  қысымның ауытқуын ұстай алады, 
егер қабат одан кем болса, онда ол жерге тізбек сыртындағы пакерлерді қою 
керек. Тізбек сыртындағы кеңістікке пакер қою тәжірибесі көрсеткендей, 
егер перфорацияны сулы қабатқа >3 м. жерден жасаса, оның тиімділігі 
жоғары болады. Ал, <3 м. жасаса пакер қоюда қиындықтар болады, себебі 
пайдаланып жүрген әдістер пакерді өте дәл қоюға мүмкіндік бермейді. 
Мысалы, ұңғыға түсірілетін арқан мен d – 146 мм. пайдалану тізбегі әрбір 
1000 м. 1 м. созылады. 

Техника-технологиялық факторлар. Фильтрлі қабық. 
Қабырғаны сапасыз цементтеудің негізгі бір себебі – ұңғы мен кигізбе 

құбырлар қабырғаларындағы жабысып қалған фильтрлі қабық. Бұл қабықты 
кетіру өте қиын, керісінше оны сол жерге химиялық өңдеу жолымен мықтап 
жабыстырып тастау тиімді. 

Оқпанның қисаюы және майысуы.  Көлбеу бағытталған ұңғыларда 
қабырғаны бекітудің қиындығы оның оқпанының қисайған не майысқан 
жерлерінде қатты қабықтың тұрып қалуында. Бұл себептер бұрғылау 
ерітіндісін сапалы ығыстыруға мүмкіндік бермейді. Сондықтан мұндай 
жағдайда ұңғыға қатпайтын айдау сұйығын және минералданған тампонажды 
ерітінді  құю керек.  Жабыстыруды жақсартуға бағытталған жалпы 
нұсқаулар: 
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- ерітіндіні құйып бола сала ұңғыдағы қысымды азайту, атм.  
  қымсымға жеткізу; 
- перфоратордың қуатын азайту, 1м. ұзындыққа 10 тесік жасау; 
- керілгіш тампонажды материалды қолдану; 
- цементтеуді біте сала тізбекпен сынақ жұмысын жүргізу (опресовка); 
- пакерлер қою; 
- цементтік көпірді бұзуға қалақшалы қашауды пайдалану; 
Тізбекті ілгері-төмен қозғалту және айналдыру. Көбінше бұл 

технология-лық операция керекті жабдықтың болмауынан және тізбектің 
беріктігінің кемдігінен жүргізілмейді. Тізбекті жоғары – төмен жүргізу үшін 
оның мықтылық қоры коэффиценті 1,6-дан кем болмау керек. Тізбекті 
айналдыру жылдамдығы – 35 об/мин. кезінде тиімді. 

Тізбекті көтеру жылдамдығы 0,2 – 0,3 м/с, түсіру жылдамдығы 0,4 – 0,5 
м/с сақталынса тізбектің үзілу қаупі болмайды. Егер ұңғының азимуттық 
бұрышы үлкен болса, оқпанның қисайған тұстары көп болса, ауырлатылған 
ерітінді қолданылған болса, ондай ұңғыларда тізбекті жоғары-төмен 
қозғалтуға не айналдыруға кеңес берілмейді. 

Цементтік тастың тізбекпен жабысу сипаттамасы. Осы жабысудың 
бұзылуы – қабаттарға сугаздың өтіп кетуінің басты себебі. 

Бұзылудың негізгі себептері: 
- цементтеу кезінде тізбекте артық қысымның болуы 
- кигізбе құбырлардың сыртқы бетінің жағдайы 
- өнімді қабатты екінші рет перфорациялау 
Цементтік тастың сапасы. Қабаттарды тығындаудың маңызды бөлігі 

тастарда пайда болған тесіктерден сугаздың өтіп кетуін ескерту. Ол үшін: 
- цементтік ерітіндіге ТЭГ-1 смоласын қосу 
- цементтік ерітіндіге ПАВ қосу арқылы цементтік – латекстік ерітінді 

жасау 
Қорғау сұйықтары. Тізбек сыртындағы кеңістікті тампонаждық 

ерітіндімен толық толтыруда қорғау сұйығын, түрі мен көлемін таңдаудың 
маңызы зор. Қорғау сұйығының көлемі жабысу уақытына байланысты, 
төмендегі формуламен есептеледі: 

 
                                              tVSV пвпзжб  ......   (10) 
 
бұл жерде;   Sз.п. – тізбек сыртындағы кеңістіктің ауданы,м² 
                      Vв.п. – сұйықтың жылдамдығы, м/с 
                       t – жабысу уақтысы, с (t = 420-480с) 
Анализ көрсеткендей, жабысу уақыты цементтеу кезінде маңызды роль 

атқарады. Жабысу уақыты 7мин. кем болған жағдайда 50% цементтеу 
сапасыз болып қайта цементтеуді талап етті. 

Бұрғылау ерітіндісін ығыстырып шығаруды жақсарту үшін қорғау 
сұйығының орнына мұнай немесе дизельдік жағар май қолданса болады.  
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Цементтеудің технологиялық параметрлері.  Тізбек  сыртындағы 
кеңістікте сұйықты алмастырудың анықтаушы факторі – сұйықтың 
жылдамдығы мен оның қозғалу тәртібі. Соңғысы  Рейнольдс Rе - 
параметрімен бағаланады. Сұйықты алмастырудың жоғарғы дәрежесін 
сұйықтың жәй қозғалуы кезінде де алуға болады, ол үшін өзара араласатын 
сұйықтардың  реалогиялық  параметрлерін сәйкестендіру керек. Сұйық 
ағынының турбуленттік тәртібін төменгі есеп сақ-талғанда да алуға болады: 

 

                                                

 01025,0крV

  (11) 
 
Бұл жерде;    τ0 – жылжудың динамикалық қысымы, Па 
                        ρ – ерітіндінің тығыздығы, кг/см³ 
 Ығыстыру дәрежесіне тізбектің эксцентірлігі де белгілі дәрежеде әсер 

етеді, ұңғы көлбеулігі 30°, жылдамдығы 0,4 – 0,7 м/с болған жағдайда 
цементтік сақинаның ауданы бар болғаны 40% болады.              

Ерітінділердің тығызыдығының айырмасы аз, ал тампонаждық 
ерітіндіні үлкен жылдамдықпен жібергенде  бұрғылау  ерітіндісін ығыстыру   
жақсы жүреді.  

Технологиялық жабдықтау. Центраторлар мен қырнағыштарды қатар 
қолданғанда жұмыстың сапасы анағұрлым жақсарады, кейбір деректерге 
сүйенсек, жөндеу жұмыстары 60%–тен 16%–ке дейін азайады. Зерттеулер 
нәтижесі көрсеткендей, центратордың диаметрі тозудан қашаудың 
диаметріндей дәрежеде болса, оның тиімділігі көп азайады. Сондықтан, 
цементтік ерітіндінің ығыстыру көрсеткішін көтеру үшін оны үлкен 
жылдампен жіберу керек, яғни турбуленттік тәртіпті сақтау керек. Кигізбе 
құбырлардың технологиялық жабдықтарын азайту үшін, әрі оның 
қаттылығын көбейту үшін центратор-турбулизаторды қолдану ұсынылады. 
Бұл орта тұсының планкалары жан-жағына қарай ашылған – центратор, 
планкалар ағынға турбуленттік қасиет береді. Тәжірибеде технологиялық 
элементтердің саны 50 аспайды, дегенмен сапалы цементтеу үшін олардың 
саны екі есе көп болғаны дұрыс. 
 
6.1.8. Қиындықтар себебін анықтау мен алдын-алу және жою тәсілдері 
 

Бұрғылау жұмыстары кезінде көптеген қиындықтар кездеседі. Ол 
қиындықтардың міндетті түрде себебін анықтап, алдын-алу шараларын дер 
кезінде қолданып отырған жөн. Бұрғылау бригадасының жауапты бекітілген 
тұлге күнделікті журнал толтырып, әрбір тереңдікке түскен горизонт 
бойынша кездесуі мүмкін қиындықтарды тіркеп отыруы керек. Тау 
жыныстарының қасиеттері мен бұрғылау жабдықтарының параметрлері бір-
біріне сәйкес келуі қажет. Сол сәйкестік арқылы кездесуі мүмкін 
қиындықтардың алдын алуға болады. Бұрғылау барысында ұңғы қабырғасын 
құраушы тау жыныстарының үгітіліп, опырылып құлауы жиі кездеседі. 
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Үгітіліп түсу деп ұңғы қабырғасынан тау жыныстары бөлшектерінің жиі 
сусып түсіп, жуу сұйығымен жер бетіне көтерілуін айтады. Ал тау 
жыныстары опырылып құлап, бұрғылау тізбегі мен ұңғы оқпанын тұтастай 
жауып қалатын шиеленіс түрлерін опырылып құлау деп атайды. Ұңғы 
қабырғасының опырылып құлау жағдайларын бұрғы сорабындағы қысымның 
кенеттен көтерілуі арқылы білуге болады. Ұңғы қабырғасының беріктігі мен 
тұрақтылығының төмендеуі, саз балшықты тау жыныстарының сүзінді 
сұйықтар әсерінен ісінуі, бөлшектер арасындағы байланыс күштер мен 
үйкеліс коэффициентінің төмендеуі салдарынан болады. Қабат қысымы 
аномальды жоғары қабат тау жыныстары, олардағы кеуектік қысым мен үңғы 
ішіндегі қысым айырмасы жоғары болған жағдайларда үгітіліп түсе 
бастайды. Бұл қысымдар айырмасының шектік шамасы ұңғы қабырғасын 
құраушы тау жыныстарының беріктігіне байланысты болады. Тау 
жыныстарының үгітіліп түсуі, опырылып құлауы қабат сұйықтарының 
көтерілуі немесе бұрғылау барысында қабаттарды сынау, бұрғылау тізбегін 
көтеріп-түсіру жұмыстарында гидродинамикалық қысымның жиі өзгеруі 
салдарынан  да болуы мүмкін.  Үгітіліп түсу, опырылып құлау салдарынан 
ұңғы оқпаны кеңейіп, тау жыныстары бөлшектерін жер бетіне көтеріп 
шығару қиындайды. Кеңейген жерлерде орналасқан бұрғылау құбырларының 
жұмыс істеу жағдайлары қиындап, апаттар қаупі жоғарылайды. Ұңғы 
оқпанының тарылуы, тау жыныстарының ісініп ұлғаюы, опырылып құлауы, 
ұңғы қабырғасында қалың сүзінді қабыршақ құралу салдарынан болуы 
мүмкін. Ұңғы оқпаны тарылған жағдайларда, бұрғы сораптарындағы қысым, 
бұрғылау тізбегін қозғалтуға жұмсалатын күштер шамасы өсіп, кейде тіпті 
ұңғыны жууға мүмкіндік болмай қалатын жағдайлар болады. Тау 
жыныстарының үгітіліп түсу, опырылып құлауын тоқтату үшін ингибрленген 
жуу сұйықтарын, гидрогель немесе көмір сутек негізді жуу сұйықтарын 
қолданған тиімді. Ұңғы оқпанының тарылу қауіпінен сүзілу көрсеткіші төмен 
жуу сұйықтарын қолдану арқылы сақтандыруға болады. Үгітіліп түскен және 
бұрғыланылған тау жыныстары бөлшектерінің ұңғы қабырғасына, бұрғылау 
құбырларына жабысу қауіпін жуу сұйығына майлаушы қоспалар араластыру 
арқылы азайтады. 

 
6.2. Техникалық құжаттаманы рәсімдеу 
 
6.2.1. Асқынулармен күресу және апаттарды жою үшін жоспар құру 
 

Апаттар - бұл технологиялық процестің бұзылуы, механизм, құрал-
жабдық және құрылыстың зақымдалуы, осының нәтижесінде процесс тоқтап 
жарылыс, өрт және қоршаған ортаға зиянды заттар лақтырылуы мүмкін. 
Мұнай-газ саласындағы апаттық жағдайлар – бұл апатқа әкеп соғатын 
(белгілі бір уақыттан кейін) өндірістік жағдай деп түсіндіріледі. Апаттың 
негізгі түрлері қысып қалу, ұңғымада қашаудың және турбобұрғының сынуы, 
бұрғылау құбырларының бұрандасының шешіліп кетуі мен  сынып кетуі, 
ұңғымаға бұрғылау құралдарының мен бөтен заттардың құлауы. Негізінен 
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бұрғылау және шегендеу құбырларының қысылып қалуы келесі жағдайларда 
болады: 

-бұрғылау сұйықтығын сіңірудің, су шығудың  немесе лақтырудың 
нәтижесінде ұңғымада гидравликалық қысымның кенет төмендеуі; 

-құлаудан, жыныстың қозғалуынан немесе ұңғының тарылуынан 
болған ұңғыманың қабырғасының бұзылуы; 

-бұрғылау құралын көтеріп- түсіру кезінде немесе бұрғылау процесінде 
қашауда сальник түзілуі; 

бұрғылау және шегендеу тізбегінің науда, ұңғымаға бөтен зат түсуінен 
бұрғылау құралының, ұңғының тарылған бөлігін алдыңғы қашаудың 
диаметрі бойынша өңдеуден жаңа қашаудың  кептеліп қалуы; 

-бұрғылау сұйықтығының циркуляциясын тоқтатқан кезде сазды 
ерітіндінің қатты фазасының немесе бұрғыланған жыныстың бөлшектерінің 
тұнуы; 

-бұрғылау тізбегінің қосылыстарындағы бұрғылау сұйықтығының 
жіберілуінен қашау арқылы толық циркуляцияның болмауы; 

-цемент көпір орнатқан кезде шеңберлі кеңістікте цемент 
сұйықтығының тез қатып қалуы; 

-электрэнергияның сөніп қалуы немесе бұрғылау қондырғысына қауіп 
төнуі. 

Жалпы жағдайда авриялық жағдайдың пайда болуы және мұнай 
өндейтін мекемелердің объектілеріндегі апаттардың жүруін бірнеше 
сатыларға бөлуге болады, кейде бұл сатылар бөлшектеп бір-біріне бірігуі 
мүмкін. Апаттық жағдай және отын-газ қоспадан энергия түзілуі нәтижесінде 
болған апат бойынша статистикалық мәліметтерді талдау жарылу қаупі бар 
бұлттың бірден тұтанбайтындығын, біраз уақыттан кейін тұтанатындығын 
көрсетті. Бұл кәсіпорының өндірістік қызметкеріне ескертуге мүмкіндік 
береді, ал қажет болған жағдайда жақын ауданның тұрғындары қорғаныс 
құралын қосып мұмкін болатын жарылысқа улануға қарсы шараны 
қолданады. Сондықтан апаттардың ерте сатыларындағы мәселен 1, және 2 
сатысында ауалық қоспаның газдалғанын жылдам білу төтенше өзекті міндет 
болып есептеледі. 

Апатты жою жоспары жалпы бөлімнен, оперативті бөлімнен және 
қосымшалардан тұрады. Жалпы бөлімде апат жайлы лауазымды тұлғалар мен 
мекемелерге хабарлау, сондай-ақ олардық апат кезінде міндеттері мен 
құқықтары көрсетіледі. Сонымен қатар, апатты байқаған кез келген адам 
шахта кезекшісіне және кен диспетчеріне болған жай туралы міндетті түрде 
хабарлау керек екені қарастырылады. Шахта кезекшісі немесе кен диспетчері 
ең алдымен кен – құтқару бөлімін немесе өрт командасын шақырады. Содан 
кейін олар апат жайлы ұңғының бас инженеріне және басқа да жауапты 
адамдар мен мекемелерге апатты жою жоспарындағы қосымшаға сәйкес тізім 
бойынша  хабарлайды.  

Жоспардың оперативті бөлімінде апатпен күресу және олардың пайда 
болу орны мен сипатына қарай шаралар келтіріледі. Апатты жою жоспардың 
оперативті бөлімінде әрбір позиция үшін: 
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а) хабарлау тәсілдері және адамдарды сыртқа шығаруда қауіпсіз 
жолдары; 

ә) адамдарды сыртқа шығарған кезде ұсынылатын желдету режимі; 
б) апатты учаскеде электр көзін өшіру тәртібі; 
в) шахтаға бірінші келіп жеткен ВАСС бөлімшелеріне берілетін 

тапсырмалар мен олардың қозғалу жолдары; 
г) апатты жоб тәсілдері мен онымен күресі құралдарын қолдану тәртібі; 
ғ) қауіпсіздік посттары орантылатын орындар;  
д) көрсетілген шараларды орындайтын атқарушылар мен жауапты 

адамдар. 
 
6.2.2. Аулау қондырғыларының конструкциясы 
 

Бұрғылау кезінде технологиялық процестердің қауіпсіз  жүргізу кезінде 
ұстап шығаратын жұмыстарға – ұңғы стволын бөтен заттардан толық 
босатып, бұрғылау жұмыстарын әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік беретін 
жұмыстар жатады. 

 Ұстап шығаратын аспаптар. Бұл жұмыстар үшін көп түрлі, көп 
мақсатты арнаулы аспаптар қолданылады. Солардың негізгілеріне 
тоқталайық. [3] 

 
 
 
 
 
 

а) универсалды МЭУ түрлі 
б) арнаулы МЭС түрлі 
1- жалғаушы бұранда 
2- ұстағыш бұранда 
 

                                
 

 
Сурет 100-Ұстағыш метчик 

  
Метчиктер. Ұңғыда қалған бұрғылау құбырларын, егер үзік муфтада не 

құлыпта болған жағдайда, ұстау үшін қолданылады. Бұрандасы оңға 
айналатын метчикпен тізбекті түгел шығаруға, ал бұрандасы солға айналатын 
метчикпен  тізбекті бөлшектеп шығаруға болады. (100-сурет) 

Қоңырау (колокола). Бұрғылау не кигізбе құбырлардың денесінен 
сынып үзілгенде немесе бұрандасынан  үзілгенде, ұстап шығаруға арналған. 
Олар оң жақты  не  сол жақты бұрандалы болады. Бұрандасы ағытылып 
үзілген қашауды  қоңырау-калибрмен шығарады. Оң жақты қоңырауды 
үзілген оң жақты бұрғылау тізбегін ұстауға, сол жақты қоңырауды – сол 
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жақты тізбекті ұстауға қолданады. Қоңыраудың жоғарғы жағында бұрғылау 
құлпы орналасқан да, ал төменгі тұсында конустың ішінде арнаулы ұстағыш 
бұранда жасалған, ол бұрғылау құбырын ұстауға арналған. 

 
а) тесігі біркелкі емес 
б) тесігі біркелкі 
1- тізбекке жалғаушы бұранда 
2- ұстағыш бұранда 
3- воронкаға жалғаушы бұранда 

Сурет 101-Қоңырау 
 
Овершот – бұрғылау тізбегін құлыптың астынан шығаруға арналған. 

Оны негізінен жоғарыда келтірілген әдістердің тиімсіз болған кезінде 
қолданады, әрі тізбектің ұзындығы 400 метрден аспаған жағдайда. Қалың 
корпустың ішінде бұрғылау құбырларының көлеміне арнап шеттері 
қайырылған төрт пружина  орналасқан. [1] 

 
 
1-жалғаушы 
2-тіреуіш  
3- клапан 
4- пружина 
5- штифт 
6- жапқыш втулка 
7- корпус 
8- овершот 
9- бағыттаушы 
              
 

 
 

Сурет 102- Овершот 
 

Сырттан құбыркескіш – қысылып қалған бұрғылау құбырларын 
шығарудың басқа әдістері таусылғанда, қолданады.  
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1-штифт 
2- жалғаушы 
3- овершоттың сақинасы 
4, 6, 7, 9 – сақиналар 
5- корпус 
8- спираль пружина 
10- кескіштер 
11- саусақтар 
12- воронка 

Сурет 103-Құбырды сыртынан кескіш құрал 
 
Қармақ – құбырда қалып кеткен арқандар не каротажды арқандарды 

шығару үшін пайдаланады. 

 
 

Сурет 104- Қармақ 
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6.3. Ұңғыманы бұрғылаудың технологиялық процесін жүргізу 
 
6.3.1. Әртүрлі бұрғылау параметрлері мен режимдерін пайдалану 
   

Ұңғыларды бұрғылау кезінде тау жыныстарының нәтижелі бұрғылануы 
төмендегі факторлар жинағының әсеріне  байланысты болады. Олар: бұрғы 
қашауына түсірілетін өстік салмақ G, бұрғы қашауының айналу жиілігі n, 
жуу сұйығының тұтыну мөлшері Q мен оның сапасы ( r, T, B). Осы аталған 
параметрлердің бұрғы қашауының жұмыс көрсеткішіне ықпалын бұрғылау   
режимі деп түсінуге  болады. Бұрғылау режимінің негізгі параметрлері:  
қашауға түсірілетін өстік салмақ, қашаудың айналу жиілігі, жуу сұйығының 
тұтыну мөлшері.  Бұл  параметрлер  мәндері, бұрғылау барысында белгілі 
бұрғылау  жағдайына   қарай   бұрғышы   пультінен реттелініп, өзгертіліп  
отырылады. Бұрғылау техника-экономикалық көрсеткіштерін жақсартатын   
бұрғылау   режимін оптимальды бұрғылау режимі деп атайды.Бұрғылау 
режимі параметрлерінің  тау  жыныстарының тиімді бұрғылауына әсері 
айтарлықтай және олар өзара байланысты. 

Механикалық бұрғылау тәсілінде ұңғы түбіндегі тау жыныстарының 
салмақ түсірілмей талқандалуы мүмкін емес.  105-суретте үш шарошкалы 
қашаумен бұрғылау  кезіндегі  механикалық бұрғылау жылдамдығының (Vm) 
қашауға  түсірілетін  остік  салмаққа (G) тәуелділігі көрсетілген.  Суреттен 
остік  салмақ  өскен  сайын бұрғылау жылдамдығының да өсетіндігін көруге 
болады. Тау жыныстарының талқандалуына қажетті остік  салмақ  мәнін 
төмендегі формула бойынша анықтауға болады.                    

Gmin = αPшFкз               (12) 
 

𝛼𝛼 - ұңғы түбінің жағдайын ескеретін коэффициент ( ∝ =1-1,2);  
Рш - тау жыныстарының қаттылығы (штампа бойынша) МПа; 
𝐹𝐹к - қашау тістерінің тау жыныстарымен түйісу ауданы м2.  
Механикалық бұрғылау жылдамдығының остік салмаққа теориялық 

тәуелділік    графигі    106-суретте   көрсетілген. 
 

 
 
 
 
 

1-жұмсақ тау жыныстары 
2-қаттылығы орташа 
3-қатты тау жыныстары 
4-берік тау жыныстары 

 
 

Сурет 105-VМ =f(G) тәуелділігі. 
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Сурет 106- Механикалық бұрғылау жылдамдығының  остік  салмаққа 
тәуелділігі 

 
6.3.2. Тік, көлденең бағыттағы ұңғымаларды бұрғылау бойынша арнайы 
жұмыстар 
 

Көлбеу бағытталған бұрғылаудың тік бұрғылаудан айырмашылығы – 
оның берілген бағытының вертикалдан ауытқуы. Мұндай ұңғыларды 
роторлық немесе турбиналық әдіспен бұрғылайды. Ұңғының қисаюы 
бұрғылау тізбегінің төменгі тұсының компановновкасын өзгертумен іске 
асырылады, яғни қашауда бұрылу күші пайда болады. Бұрғыш ретінде 
турбиналық әдіс кезінде компановкаға бірнеше эксцентрлі орнатылған 
центраторлар, ниппель, қисайтқыш жалғағыш, арнаулы қисайтқыштар-ОТ; 
ОТС; ОТШ т.б.орнатылады. Компановканың көмегімен бір не бірнеше 
центратор арқылы ұңғының зениттік бұрышын өзгертуге болады. Ал 
қалғандары арқылы ұңғының азимуттық бұрышы өзгереді. Ұңғыны 
бұрғылауда түрлі себептермен алғашқы берілген бағыттан ауытқу байқалады. 
Бұл процесті ұңғының қисайуы дейміз. Әдейі істелмеген қисаюды - табиғи 
қисайу, ал әдейілеп , түрлі технологиялық не техникалық әдістермен 
қисайтуды – жасанды қисаюы дейміз. Ұңғының қисаюы кезінде түрлі 
қиындықтар кездеседі. Оларға;  бұрғылау құбырларының тез тозуы, қуат 
көздерінің көбірек жұмсалуы, көтеріп-түсіру операцияларының қиындықпен 
жүргізілуі, ұңғы қабырғасының құлауы және түрлі т.б. жатады. Сонымен 
қатар, кейбір жағдайда, ұңғының қисайуы сол кенорнын игеруде уақытты, 
шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Яғни, ұңғының қисайуы зиянды 
болса оны жоюға әрекет жасалады, ал ол пайдалы болса оны әрі қарай 
дамытуға тырысады. Бұл жағдайды  бағытталған бұрғылау – дейміз, яғни 
ұңғының табиғи қисайу заңдылығын ескере отырып, технологиялық әдістерді 
не  техникаларды пайдаланып, оны керекті нүктеге жеткізеді. Бағытталған 
бұрғылау – басқа-руға да тексеруге де мүмкіндік беруі керек. Бағытталған 
бұрғылау процесі кезінде ұңғының әрбір нүктесінің кеңістіктегі орнын біліп 
отыру маңызды. Сондықтан, оның бетінің кординаты мен жолының 
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бұрыштарын анықтау қажет, яғни зениттік бұрышты (Ө), азимуттық 
бұрышты (α), және ұзындықты L біліп отыру керек. Зениттік бұрыш 
дегеніміз- ұңғының осі мен вертикаль арасындағы бұрыш. Азимуттық бұрыш 
дегеніміз - солтүстікке бағытталған бұрыш пен ұңғы осіне жанасқан 
сызықтың сағат тілінің бағытымен есептелген горизонталь проекциясы. 

Ұңғының ұзындығы дегеніміз- ұңғы беті мен табанының арасын ось 
бойымен есептегендегі  қашықтық. Ұңғы осінің тік кеңістікке проекциясы – 
профиль деп, ал көлденең кеңістікке проекциясы – жоспар - деп аталады. 

Ұңғы қисаюын зерттеу нәтижесі, оның белгілі бір заңдылыққа 
бағынатындығын көрсетті, бірақ оның әр кен орны үшін түрлі болатындығы 
белгілі болды. Дегенмен, олар үшін жалпы ортақ заңдылықтарды айтуға 
болады: 

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

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

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

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

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

факторларға байланысты болады. 
7. Азимуттық қисайудың абсолюттік көлемінің жиілігі – ұңғының  

зениттік бұрышына байланысты, оның өсуі азимуттық қисаю жиілігін 
кемітеді. [4] 

                        

 
Сурет 107-Ұңғы профилі 

 
Бұрғылау процесі кезінде  ұңғы осінің жердегі жағдайын үздіксіз 

бақылап отыру қажет, тек осы жағдайда ғана ұңғы қабаттарының 
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геологиялық қимасын дәл анықтауға, сол арқылы пайдалы қабаттарды дәл 
табуға және ұңғы табанының орнын дәл анықтауға болады. Ол үшін ұңғының 
зениттік және азимуттық бұрыштарын, тереңдігін табу керек. Осындай 
өлшеулерді арнаулы аспап   инклинометрмен  анықтайды. 

Көлбеу бағытталған ұңғы профилін таңдау дегеніміз – неғұрлым аз 
уақыт және күш жұмсай отырып берілген нүктеге жетуді айтады. 

Барлық көрсетілген профилдерде  бірінші бөлік – тік. 
Кәзіргі кезде ең бірінші бөлікті көлбеу етіп қазатын бұрғылау 

қондырғылары пайда болды. Бұл – ұңғыны бұруға кететін уақытты да, 
материалдарды да үнемдеуге мүмкіндік береді. 
 
6.3.3. Керн материалдарын іріктеу, геофизикалық зерттеулер 
 

Керн (нем. kern – өзек), тасбаған – құбырлы бұрғылау ұңғымасының 
үңгу бетінен алынатын кеннің немесе тау жынысының сынама үлгісі. Ол 
бұрғыланып жатқан тау жынысының физ., мех., геол. қасиеттері, кен сапасы, 
қоры, т.б. анықтауға мүмкіндік береді. 

Керн материалын іріктеу-іздеу және барлау ұңғымаларының 
параметрлерін анықтау үшін бұрғылау кезінде жүргізіледі. Осы керн іріктеу 
жұмыстары алдағы каратажды жұмыстарды жасау үшін зерттеледі. 

Кернді зерттеу жұмыстары Батыс Қазақстан геологиялық 
басқармасының Орталық қабат физикасы зертханасында, Орталық ғылыми-
зерттеу зертханасында, "Қазақстанкаспийшельф" ААҚ (ЦЛИ) зертханалық 
зерттеу орталығында, Везерфорд-КЭР ЖШС, "Компания Жаһан" ЖШС және 
"Каспиймұнайгаз"ҒЗИ ЖШС петрофизикалық зертханаларында жүргізілді. 
Кернді зерттеу атмосфералық жағдайларда жүзеге асырылды. Зерттеу кешені 
параметрлердің стандартты жиынтығын: минералогиялық тығыздықты, ашық 
кеуектікті, абсолюттік өткізгіштікті анықтауды қамтиды. Бұрғылау кезінде 
қаралып отырған тұз үстіндегі құрылымда перспективалы орта триас 
шөгінділерінен керн мен шламды іріктеу жүргізілді,коллекторлардың 
литологиялық ерекшеліктері мен физикалық қасиеттерін зерделеуді 
қамтамасыз етеді. Нұсқаулық талаптарына сәйкес кернді шығару аз рұқсат 
етілген кернді іріктеумен үңгілеу жалпы метражының 50% құрауы тиіс. 
Кернді негізгі іріктеу перспективалы орта триас горизонттардың орналасу 
аралықтарында жобаланады. Осы ұңғыманы бұрғылау, зерттеу және сынау 
нәтижелері бойынша ГАЖ кешенінің тиімділігін бағалау және ұңғымалардың 
есептік параметрлері мен өнімділігін анықтау үшін кернді зерттеу мен 
қабаттарды сынаудың қолданылатын әдістері орындалады. Шлам бойынша 
шығарылатын таужыныстарының литологиялық құрамы анықталады. 
Шламды іріктеу 5 метрден кейін жүргізіледі. Шлам үлгілері керн 
материалымен бірдей сақталуға тиіс. Шлам үлгілерін алу кезінде ұңғыма түп 
жағдайына сәйкес келетін тереңдікті белгілеу керек. Шлам керн сияқты 
бірдей тәртіппен және егжей-тегжейлі дәрежесімен сипатталады. 
Көмірсутектердің белгілері пайда болған кезде шламды таңдау әрбір 2 м 
сайын жүргізілді [6]. Типті геологиялық-геофизикалық қима – геологиялық 
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қабаттардың кезектелуін сипаттайтың, олардың орташа қуаттылығын, 
литологиялық құрамын, мұнай-газқанығуын, жасын, басқа геофизикалық 
параметрлерді анықтайтың белгілі бір қалындықты жыныстың 
орталандырылған геологиялық-геофизикалық қимасын сипаттайды. 

Қалыпты геологиялық-геофизикалық қимасында, типтімен 
салыстырғанда, қабаттың көрінбейтін, шынайы қуаттарын 
қолданады.Қалыпты қиманы типтіден де алуға болады, яғни, типті қимадағы 
көрінетін қуатты  қабаттың орташа құлау бұрышының коинусына көбейту 
жолымен. Қалыпты қима корреляциялық схемалардың берілгендері арқылы 
да алына алады, егер, денгейжиекті және әлсіз құлама қабаттар тік 
төтелдермен қиылысатын болса. Практика жүзінде, каротаж 
диаграммаларымен салыстыруға ынғайлы типті қималар құрылады. 

Типті геологиялық-геофизикалық қима, берілген ауданда төтелдер 
каротажын жүргізгенде қабылданған (әдетте 1:500) тереңдік масштабында 
құрылады, өнімді қабаттардың детальді типті қабаттар үшін 1:200 қолданады. 
Типті геологиялық-геофизикалық қима, типті орталандырылған каротажды 
диаграмма мен литологиялық бағананы құру арқылы тұрғызылады.Типті 
каротажды диаграмма негізгі ТГЗ- КС, ӨП, кавернограмма, ГК т.б. 
қисықтарына тән, барлық ерекшеліктерді айқындау керек. Қуаты мен 
литологияның өзерісімен сипатталатын кенорындар мен барлау алаңдары 
үшін, тұтас геологиялық-геохимиялық қима тәрізді, бірнеше геологиялық-
геофизикалық қима құрылады. Осындай қималарды құру үшін оқшауланған 
және жергілікті корреляция мәліметтері негіз болады. Құрама қималар типті 
және қалыпты қималармен салыстырғанда, бір ғана литологиялық бағанамен 
ғана емес, қималар санына байланысты бірнешеуімен сипатталады. Қабат 
литологиясы мен қуаты өзгергенде, төтел қималарының литологиялық 
құрамын айқындайтын геофизикалық мәліметтер негізінен, қисықтың типті 
конфигурациясын сақтайды. Сондықтан-да, қуаты мен литологисы 
көрсетілген, бірнеше типті литологиялық бағаналардан тұратын құрама қима 
тұтас бір типті каротажды қимамен сипатталады. Құрама геологиялық-
геофизикалық қималарды құру әдістемесі, типті геологиялық-геофизикалық 
қима жағдайындай. [4] 

 

Сурет 108-Керн (тау жыныстарының үлгісі) 
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6.4. Ұңғымаларды шегендеу құбырларымен бекіту 
 
6.4.1. Шегендеу бағананы түсіруге арналған құралды дайындау 

 
Шегендеу тізбектерін ұңғыға түсіру операциясы өте күрделі және 

жауапты жұмыстар қатарына жатады. Тізбекті ұңғыға түсіруге дейін ұңғыда 
геофизикалық, зерттеу жұмыстары аяқталып, бұрғы қондырғысы мен қажетті 
аспаптар толық тексерілуі тиіс. Тізбекті түсірерден бірнеше күн бұрын, 
шегендеу құбырлары ұңғы басына жеткізіліп, тексеріліп, сөреге жиналуы 
тиіс. Жинар алдында әр құбыр ұзындығы өлшеніп, нөмірленіп, сол ретпен 
жиналады. Каверно- және профилеграмма мәліметтері бойынша ұңғы 
ішіндегі тарылған, қисайған жерлер анықталады. Мұндай аралықтар жаңа 
қашаумен өңделіп, қалыпты диаметрге дейін кеңейтіледі. Ұңғыны өңдеп 
болғаннан кейін, ұңғы оқпаны бір-екі циклда мұқият жуылады. Бұрғылау 
тізбегін ұңғыдан көтеру кезінде оның ұзындығын өлшеп, ұңғы ұзындығы 
анықталады. 

Шегендеу тізбегін түсіруді, ұңғы жуылып, бұрғылау тізбегі көтеріліп 
болғаннан кейін бірден бастайды. Ұзындығы 3000-3500 м шегендеу 
тізбектері бір элеватор және механикаландырылған сына көмегімен 
түсіріледі. Ауыр тізбектер екі элеватор көмегімен түсіріледі. Шегендеу 
тізбегінің төменгі шеті ұңғы ішінде тізбектің қозғалуын жеңілдету үшін, 
бүйірінде тесігі (2) бар башмакпен (1), оңай бұрғыланатын материалдан 
дайындалған бағыттау тығынымен (3) жабдықталады (109-сурет). Тығынның 
ортасында жуу сұйығы мен цемент ерітіндісі өтетін  арна жасалған. Башмак 
ұзындығы 2 м бойына радиальды тесіктер тесілген башмактық келте құбырға 
жалғанады. Тесіктер саны және диаметрлері ұңғыны жуу және цементтеу 
кезінде сұйық ағынының жылдамдығы 20 м/с  аспайтындай етіліп алынады. 
Башмактан жоғары бір-екі құбыр аралығында тізбек ішіне кері клапан 
орнатылады. Кері клапанның міндеті, цементтеу кезінде сақиналы 
кеңістіктен цемент ерітіндісін тізбек ішіне кері жібермеу. Ең кеңінен 
қолданылатын жетілдірілген кері клапан түрлері дифференциальды ЦКОД 
кері клапаны болып саналады (110-сурет). Шегендеу тізбегіне мұндай кері 
клапан бітеу шарысыз (6) жалғанады. Шегендеу тізбегін ұңғыға түсіру 
кезінде, ығыстырылатын жуу сұйығы жартылай сақиналы кеңістікке, 
жартылай дроссель (9) арқылы тізбек ішіне кіреді. Тізбек түсіріліп болғаннан 
кейін  пластмасса шар түсіріледі де, жуу сұйығы ағынымен, резеңке 
диафрагма (4) арқылы шектеу ершігіне (7) дейін айдалып отырғызылады. 
Осы кезден бастап ЦКОД кері клапан  қызметін атқарады. Сұйық тізбек 
ішімен тура айдалған кезде, клапаннан резеңкематалл мембранамен (8) 
жабылған   шектеуіш (7) терезесі арқылы өтеді. Сұйықтың кері ағуына, 
резеңке диафрагмаға (4) тіреліп, сұйықты жібермейтін шар (6) кедергі 
болады. ЦКОД клапаны сонымен қатар цементеу тығыны отыратын 
құрылығы қызметін де атқарады. Шегендеу құбырларын жалғау кезінде 
құбыр бұрандалары тазартылып, арнайы маймен майланады. Құбыр 
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механикаландырылған кілттер немесе залкин кілтінің көмегімен бұралып 
жалғанып, содан кейін машина кілттерімен қатайтылады. 

 

 
Сурет 109- Башмак 

 
1-тұрық 
2- қысу сақинасы 
3- кесілген шайбалар пакеті 
4- резеңке диафрагма 
5-тіректік сақина 
6- шар 
7- шектеуіш 
8- мембрана 
9-дроссель 

Сурет 110- Дроссельді кері клапан ЦКОД 
 

Ұңғы ішіне түсірілген шегендеу тізбегі, ұңғы оқпанына қатысты 
тіктелінуі тиіс. Ол үшін тізбек серіппелі немесе қатты тіктеуіштермен 
жабдықталады. Серіппелі тіктеуіш екі шарнирлі құрсаудан (1), алты жұқа 
металл серіппеден (2) және екі бекіткіштен (5) тұрады. Тіктеуіштің құбыр 
бетіндегі орны шектеу сақинасы (4) және екі бұралмалы сына (3) арқылы 
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реттелінеді. Тіктеуіштер тізбек бойына 2025 м аралықта орналастырылады. 
Бұл тізбек салмағы бұрғы қондырғысының жүк көтерімділігінен асып кеткен, 
тізбек құбырларының беріктігі төмен болған, ұңғы ішінде цемент 
ерітіндісінің жұтылу қауіпі бар, т. б. жағдайларда іске асырылады.  

 
6.4.2. Құбырлар мен олардың қосылыстары 
 

Болат бұрғылау құбырларының төмендегідей түрлері қолданылады: 
шеттері шығарыла отырғызылған тұрақтылық белбеушелі жалғау 
элементтері бұрандалы және пісіріліп ұстатылған. Бұрғылау құбырлары 
сонымен қатар шеттері ішіне шығарыла отырғызылып, жеңілдетілген 
қорытпалардан да дайындалады. Мемлекеттік стандарт (МЕСТ631-75) 
бойынша шеттері шығарыла отырғызылған жалғау элементтері бұрандалы 
бұрғылау құбырларының төмендегідей түрлері шығарылады:  

1) шеттері ішіне шығарыла отырғызылған, жалғау элементтері 
муфталы (111-а,сурет);  

2) шеттері сыртына шығарыла отырғызылған, жалғау элементтері 
муфталы (111-б, сурет); 

3) шеттері ішіне шығарыла отырғызылған тұрақтылық белбеушесі 
конусты (111-в, сурет);  

4) шеттері сыртына шығарыла отырғызылған, тұрақтылық белбеушесі 
конусты (111-г, сурет). [3] 

 
а-шеттері ішіне шығарыла отырғызылған муфталы 
б-шеттері сыртына шығарыла отырғызылған муфталы 
в-шеттері ішіне шығарыла отырғызылған тұрақтылық белбеушесі конусты 
г-шеттері сыртына шығарыла отырғызылған тұрақтылық белбеушесі конусты 

 
Сурет 111- Бұрғылау құбырлары 
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6.4.3. Ұңғыманың параметрлері және айдалатын цемент ерітіндісінің 
көлемі 

 
Цементтеу деп ұңғының берілген аралығын тыныштықта қоюланып, іс 

жүзінде өткізбейтін қатты денеге айналатын тұтқыр материалдар 
ерітінділерімен толтыру процесін айтады Мұнайгаз өндіру саласында 
цементтеу төмендегі мақсаттарды шешу үшін қолданылады:  

1) өткізгіш қабаттар бұрғыланып ашылғаннан кейін оларды бірбірінен 
ажырату және қабат сұйықтарының тізбек сыртындағы кеңістікте ағуын 
тоқтату; 

2) шегендеу тізбектерін ілулі күйінде  көтеріп ұстау;  
3) шегендеу тізбектерін қабат сұйықтарының коррозиясынан 

сақтандыру; 
4) ұңғыларды бекіту кезіндегі ақауларды түзету;  
5) ұңғы ішінде өте жоғары остік салмақ қабылдайтын берік көпірлер 

орнату;  
6) жұтушы қабаттарды бекіту;  
7) опырылып құлауға бейімді тау жыныстарында ұңғы қабырғасын 

қатайту;  
8) ұңғыларды тойтару кезінде ұңғы сағасын бекіту. 
Цементтеу тәсілдерін үш топқа бөлуге болады. Олар: алғаш цементтеу 

тәсілдері; екінші қайтара цементтеу тәсілдері (түзетужөндеу); цемент 
көпірлерін орнату тәсілдері. Алғаш цементтеу тәсілі бір сатылы, сатылы, 
кері, манжеттік және жасырын тізбектерді цементтеу тәсілдеріне бөлінеді. 
Бір сатылы цементтеу. Бұл өте кең тараған цементтеу тәсілі. Шегендеу тізбегі 
ұңғыға түсіріліп, жуылып болғаннан кейін, тізбектің жоғарғы шетіне 
бүйіріндегі бұрмалары құбыр арқылы цементтеу сорабымен жалғанатын 
арнайы цементтеу басы (1) орнатылады (112-сурет). Цементтеу алдында 
төменгі бұрма (12) арқылы буферлік сұйық (5) айдалады. Содан кейін кран 
(15) жабылады да, 14-кран ашылып, цементтеу тығынын  (4) ұстап тұратын 
бекіткіш ағытылады да, бүйір бұрма (2) арқылы цемент ерітіндісінің қажетті 
көлемі (3) айдалады (112-а, сурет). [2] 
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а- цемент ерітіндісін айдау 
б- басып айдау сұйығын айдау 
в- басып айдау сұйығын айдау соңы 
1- цементтеу басы 
2,11, 12- бүйірлік бұрмалар 
3- цемент ерітіндісі 
4-төменгі тығын 
5- буферлік сұйық 
6- шегендеу тізбегі 
7- жуу сұйығы 
8- ұңғы қабырғасы 
9- кері клапан 
10- тізбек башмагы мен бағыттау тығыны 
13,14,15- жоғары қысымдық крандар 
16-жоғарғы тығын 
17- басып айдау сұйығы 

 
Сурет 112-Бір сатылы цементтеу схемасы 

 
Цемент ерітіндісі тығынды тізбек ішімен төмен ығыстырады. Цемент 

ерітіндісі айдалып болғаннан кейін кран (14) уақытша жабылып, жоғарғы 
цементтеу тығынын (16) ұстап тұратын бекіткіш босатылады да, кран (13) 
ашылып, бұрма (11) арқылы басып айдау сұйығы (17) айдалады. Жоғарғы 
тығын тізбекке енген кезде, 14-кранды ашып, 2- бұрма арқылы да, басып 
айдау сұйығы айдалады (112-б, сурет). Төменгі тығын (4) кері клапанға (9) 
жетіп тоқтайды да, қысым әсерінен ондағы мембрана жыртылып, цемент 
ерітіндісі  тығындағы тесік арқылы башмактық құбыр және бағыттау тығыны 
арқылы сақиналы кеңістікке көтеріледі (112-в, сурет). 

Цемент ерітіндісінің тығыздығы жуу сұйығынікінен әр қашанда 
жоғары, сондықтан тізбек іші цемент ерітіндісімен толу барысында, оның 
ішіндегі қысым мен сыртындағы қысым айырмасы өседі, ал цементтеу 
басындағы және цементтеу сораптарындағы  қысым төмендейді (кейде 
атмосфералық қысымға дейін). Жоғарғы тығын төменгі тығынға келіп 
отырған бойда, тізбек ішіндегі қысым күрт көтеріледі. Бұл басып айдау 
сұйығын айдауды тоқтату белгісі болып саналады. Цементтеу басындағы 
барлық крандар жабылып, ұңғы цемент ерітіндісінің қатуы үшін, 
тыныштықта қалдырылады. Шегендеу тізбектерін сатылы цементтеу 
төмендегі жағдайларда іске асырылады:  

а) цементтеу аралығындағы тау жыныстарының айырылу қауіпі болса;  
б) цементтеу аралығындағы цемент ерітіндісінің қату мерзімі кезінде 

қабаттан мұнайгаз атқылау қауіпі болса;  
в) жоғарғы аралықтарды цементтеуде, жоғары температураға 

шыдамайтын ерітінділер қолданса. Сатылы цементтеу үшін цементтелетін 
аралық екі бөлікке бөлініп, ортасына арнайы цементтеу муфтасы 
орналастырылады. Муфта тұрақты тау жыныстары тұсына қойылып, 
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муфтадан төмен және жоғары үш-төрт құбырға тіктеуіш қойылады. Алдымен 
ұңғының төменгі бөлігі цементтелінеді.  

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

1) портланд цементтің негізіндегі тампонажды цемент;  
2) домналық шлактың негізіндегі тампонажды цемент;  
3) араласқан әк - құм негізіндегі тампонажды цемент;  
4) басқа да тампонажды цементтер; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а-төменгі 
б- жоғарғы тығын 
1-резеңке манжета 
2-мембрана тұрық 

Сурет 113- Бөлу тығындары: 
 

Мұнай-газ ұңғыларын цементтегенде алғашқы екеуін ғана қолданады, 
портланд цемент пен домналық шлак негізіндегі тампонаждық цементтерді. 
Цементтік ерітінділерге қойылатын негізгі талаптар: 

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

- цементтік ерітіндіден пайда болған цементтік тас температура мен тот 
басуға берік, ал оның құбырға жабысқан жерлерітүрлі технологиялық 
операциялар кезінде кигізбе құбырларда болатын күштерге, қысымның 
ауытқуына бұзылмайтындай болуы керек. Тампонажды цемент және оның 
ерітінділері оларға қосылған қоспаларға қарай: құмды, талшықты, 
гельцементті, сульфатқа берік, кеңейетін, жеңілдетілген, суэмульциялық, 
мұнай-цементті болып бөлінеді. Осы күні портландцемент пен шлак 
негізіндегі цементтер қызметіне қарай бөлінеді: 
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1) «суық» және «ыстық» ұңғыларға арналған тапонаждық портланд-
цементтер ( «суық» цемент –температурасы 500°C дейін, «ыстық» темпера-
турасы 1000°C дейін, ерітіндінің тығыздығы 1,88г/см³). 

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

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

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

5)төменгігигроскопиялық тампонаждық цемент – ұзақ мерзімге сақтау 
үшін. 

Цементтік тастың ролі мен маңызы ұңғының пайдалану мерзімі 
біткенше ескірмейді, себебі оған әсер ететін түрлі факторлардың барлығына 
қарамастан, ол өзінің қасиеттерін сақтап тұруы керек. 

Цементтеу бес түрлі жұмыстың жиынтығынан тұрады: тампонаждық 
ерітінді дайындау, оны ұңғыға айдау, тампонажды ерітіндіні құбыр 
сыртындағы кеңістікке беру, берілген ерітіндінің қатаюын күту және 
цементтеу жұмысының сапасын тексеру. Бұл жұмыстар алдын ала 
дайындалған, техниқалық есептермен негізделген тізбемен жүргізіледі. 
Ұңғыны цементтеу мақсатында портландцемент немесе тампонажды цемент 
қолданылады. Тампонажды цементті сумен араластырғанда жеңіл ағатын 
ерітінді пайда болады. Ол ерітінді уақыт өте келе қатып, өте берік цементтік 
тасқа айналады. Бұл ерітіндіні жасауға кететін судың мөлшерін цементсу 
қатынасымен өлшейді, ол судың массасы мен құрғақ цементтің массасы 
ерітіндінің көлем бірлігімен анықталады: 

 
m = В / Ц,   m = 0,4 – 0,6         (12) 

 
m – нің көлемі аз болса,  ерітіндінің сұйық қалпы азаяды, ал m – нің 

көлемі көп болса, цементтік тастың қаттылығы кемиді. 
Цементтік ерітінді кем дегенде екі сағаттан кейін өзінің жылжу 

қасиетін жояды. Бұл ерітіндінің қатаю шағының басы болып есептеледі. 
Сондықтан оны құйғанда осы шақты ескеру керек, яғни осы уақытта ерітінді 
баратын жеріне барып үлгеруі керек. Цементтік ерітіндінің өзінің жылжуын 
толық жойып қатуын – қатаю шағының аяғы болып есептеледі. Бұл уақыт 
есеппен 10 сағатқа созылады. Осы уақыт аралығында ерітінді тыныш күйде 
болуы керек. Цементтік ерітіндінің қатаю уақытының азаюына жерастының 
жоғары температурасы да әсер етеді. Тәжірибеде осы уақытты созудың 
немесе азайтудың  маңызы өте жоғары. Қатаю уақытын азайту мақсатында 
цементтік ерітіндіге түрлі реагенттер қосады, мысалы: бура,  крахмал, КМЦ 
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және т.б. Ал қатаю процессін тездету үшін ерітіндіге кальций хлор, натрий 
хлор (құрғақ цементтің массасының 2-3% көлемінде) қосады. Цементтеудің 
түрлі әдістері бар. Олар ерітіндіні құбыр сыртындағы кеңістікке қалай 
берілуімен және  пайдаланылатын аспаптардың ерекшеліктерімен бөлінеді. 
Ерітіндіні құбыр сыртындағы кеңістікке берудің екі мүмкіндігі бар; кигізбе 
құбыр ішіне айдалған ерітінді башмакқа дейін жетіп, одан құбыр сыртына 
шығып, төменнен жоғары қарай жүреді (ұңғы жуудың тура әдісіне ұқсас бұл 
әдісті тура цементтеу әдісі- дейміз), ерітінді құбыр сыртындағы кеңістікке 
айдалып ұңғы табанына дейін жетеді (кері цементтеу әдісі). Өндірісте 
негізінен тура цементтеу әдісі қолданылады. 

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

Егер кигізбе құбырлар әр түрлі деңгейде құйғыш муфтамен 
жарақталған болса, ал ол ерітіндіні кез-келген тереңдікте құбыр сыртындағы 
кеңістікке шығаруға мүмкіндік береді. Мұндай әдісті көп циклді цементтеу 
әдісі дейміз. 

Жиі қолданылатын әдіс – екі циклді цементтеу әдісі. 
Кейде ерітіндіні башмакқа жібермеу  керек болады, пайдалы қабатты 

жауып қалмау үшін, ондайда ол жерге манжет қояды . Ал бұл әдісті - 
манжетті цементтеу әдісі деп атайды. Сонымен қатар, саяз ұңғыларда 
тампонажды материал ретінде сазды ерітіндіні де пайдалануға болады. Бұл 
әдістің пайдалы жері сол, кейін жұмыс біткен соң кигізбе құбырды қайта 
шығарып алуға мүмкіндік беруінде. Ұңғыны цементтеу-басынан аяғына 
дейін көп көңіл бөлуді, күрделі инженерлік есепті талап ететін жауапты 
процесс. 

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

 
6.4.4. Тығынды кеңістік, күрделі учаскені цементтеуге қажетті 
есептеулер 

 
Ұңғы тізбегінің биіктігі  hо, құбыр сыртындағы цементтелетін 

сақинаның биіктігі h, кететін цементтік ерітіндінің көлемі төмендегі 
формуламен есептеледі: [1] 

 
Үц.р. = 0,785 к [(D²с - D²н)h + D²в hо]       (13) 

 
бұл жерде, 
к  - ұңғының кеңейген жерлеріне кететін шығынды ескеретін 

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

Qц  =  к1 рц  .  рв   Vц                      (14) 
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рв  + mр                                      (15) 
 
бұл жерде,  рц – цементтің тығыздығы ( рц  =  3050-3200кг/м³)  
к – ерітіндідегі цементтің шығынын көрсететін коэффицент ( к = 1,1 – 

1,15). 
Ерітіндіні дайындауға кететін судың көлемі: 
 
                                         Үв  =   Qц  .  m                     (16) 

 
 
 

6.4.5. Цемент ерітіндісін айдау үшін ауыз жабдығын қолдану 
 
Ұңғыны цементтеу жабдықтарына жататындар: цементтегіш 

агрегаттар, цемент араластырғыш машиналар, цементтегіш бас, құю 
тығындары  және басқа майда жабдықтар (жоғарғы қысымға арналған 
крандар, ерітіндіні бөлгіш құрал, жұмсақ метал шлангалар және т.б.). 

Цементтегіш агрегаттар. Бұл агрегаттардың көмегімен ерітінді 
даярлайды, ерітіндіні ұңғыға құяды, цементтік ерітіндіні ығыстырып құбыр 
сыртындағы кеңістікке шығарады. Сонымен қатар бұл агрегаттармен басқа 
жұмыстарды да атқарады, мысалы, цементтік көпір қояды, тізбектің 
қымталуын сынайды  және т.б. Жұмыстың түрінің жылжымалығына 
байланысты цементтік агрегаттарды жылжымалы етіп жасайды, әрі барлық 
керекті жабдықтарды өз бойында алып жүре алатындай автомашинада 
жасайды. Автомашинаның ашық платформасында цементтік ерітіндіні үлкен 
қысыммен айдайтын поршендік насос, өлшегіш ыдыстар - цементтік 
ерітіндіні айдауға лайықталған сұйықты өлшеу үшін, сорапты іске қосатын 
қозғалтқыш орнатылған. Кигізбе құбырларды цементеуге негізінен  
қолданылатын агрегаттар: ЦА – 320М; 3ЦА – 400; 3ЦА 400А және басқалар. 
(ЦА-цементтегіш агрегат;  320, 400 – соған сәйкес 32 және 40 МПа – осы 
сораптар беретін максималды қысым). 

Цементтегіш агрегатты орталықтан ұңғы бетімен жалғау үшін 
манифольдтар блогі қолданылады. Ол екі коллектордан, жоғарғы қысымды 
ЦА-ны ұңғымен жалғау үшін және төменгі қысымды – ЦА-ға берілетін су 
мен айдау сұйығын жалғау үшін. Манифольдтар блогі көтергіш кранмен 
жабдықталған. 

Цемент-араластырғыш машина. Цементтеу осы машинаның көмегімен 
жүргізіледі. Олардың түрлері: СМ-10, 2СМН-20, СПМ-20 және т.б. Бұл 
жердегі цифрлар цементтің салмағын (т) көрсетеді, яғни машинаның қанша 
цементті алып жүре алатындығын айтады. 

Цементтегіш бастар -  ұңғыны жууға және цементтеуге арналған. 
Кигізбе құбырдың басы міндетті түрде цементтегіш баспен жабдықталады. 
Оған цементтегіш агрегаттың манифольды жалғанады. Осы күндері 
цементтегіш бастың мына түрлері қолданыста: ЦГЗ, ГЦК, ГЦ5-150; СНПУ, 
2ГУЦ-400 және т.б. 
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Құю тығындары. Мақсаты тампонажды ерітінді мен бұрғылау ерітіндісі 
және айдау сұйығы араласып кетпеуін қадағалау, сонымен қатар тығынның 
сақинаға тірелгені айдау процессінің тоқтағанын көрсетеді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а – бірінші сатыны цементтеу кезінде 
б – екінші сатыны цементтеу кезінде 
1 – корпус 
2 – жоғарғы ер 
3 – жоғарғы втулка 
4 – құю тесігі 
5 – төменгі ер; 
6 – төменгі втулка 
 

Сурет 114- Екі сатылы цементтеу кезіндегі құйғыш муфта. 
 
Екі циклді цементтеу дегеніміз–ұңғы стволында екі деңгейді (астыңғы 

және үстіңгі) бөлек-бөлек кезекпен цементтеу. Бұл әдістің жоғарыда 
көрсетілген әдіске қарағанда біраз артықшылықтары бар;  цементтің көтерілу 
биіктігі көп жағдайда гидростатикалық қысымды азайтуға мүмкіндік береді; 
айдау қысымын аса көбейтпей-ақ құбыр сыртындағы кеңістікте ерітіндінің 
көтерілу биіктігін ұлғайтуға болады; құбыр сыртындағы кеңістікте цементтік 
ерітіндінің жуу сұйығымен былғануын азайтады; цементтік ерітіндінің 
қасиетіне үлкен температураның әсерін азайтады.  

Бұл әдісті іске асырарда кигізбе құбырға жоғарғы деңгейдің бітетін 
жеріне  құйғыш муфта орнатады. Ұңғыны цементтеуге дайындау жоғарыда 
көрсетілген жолмен жүргізіледі. Ұңғыны жуып болған соң және цементтік 
басты орнатқан соң, цементтік ерітіндіні (бірінші сатының көлеміндей) 
ұңғыға айдаймыз. 

Керекті көлемді айдап болған соң бірінші сатының жоғарғы тығынын 
түсіреміз, ол еш қиындықсыз құйғыш муфтадан өтіп кетеді. Айдау 
сұйығымен ерітіндіні құбыр сыртындағы кеңістікке  шығарамыз. Белгілі 
көлемдегі (көлемі кигізбе құбырдағы ұстағыш сақина мен құйғыш муфтаның 
аралығының  ішкі көлеміне тең) айдау сұйығын айдап болған соң цементтік 
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баста орналасқан екінші сатының төменгі тығынын босатамыз. Тығын 
құйғыш муфтаға жеткен соң оның втулкасын қысыммен итеріп муфтаның 
тесігін ашады, ерітінді құбыр сыртындағы кеңістікке шығады. Шығудың 
белгісі-айдау қысымының күрт төмендеп кетуі. 
 
6.4.6. Ұңғыманы цементтеу кезіндегі қауіпсіздік техникасының 
нұсқамасы 
 

Цемент ерітіндісінің қатаю уақыты кондуктор-кигізбе құбырлар тізбегі 
үшін – 16 сағат, ал аралық және пайдалану тізбегі үшін – 24 сағат. Әртүрлі 
цементтік ерітіндінің (бентониттік, шлактік және т.б.) қатаю уақыты - ұңғы 
оқпанының температурасын ескере отырып, алдын-ала тексеріліп сынақтан 
өткен. Жоғары температуралы ұңғыны бекіткенде, қосымша қысымды 
болдырмау мақсатында, тізбекті ілінген күйінде қалдыруға кеңес беріледі. 
Егер салмақ 2-3 бөлікке өсетін болса индикатордың көрсеткіші арқылы, онда 
оны түсірердегі салмаққа дейін азайту керек. Индикатордың көрсеткішін 
цементтеу аяқталғаннан кейін 10-12 сағат бойы бақылап отыру керек. 
Ерітіндінің қатаю уақыты аяқталғаннан кейін, яғни цемент толық қатқаннан 
кейін, ұңғыға электротермометр түсіріп, цементтік ерітіндінің құбыр 
сыртындағы кеңістіктегі нақты биіктігін анықтайды. Цементтің жоғарғы 
бөлігін температуралық қисық сызықтың шұғыл өзгеруінен анықтайды. 
Цементтік ерітіндінің қатаюы мен ұстауы кезінде ең көп жылу алғашқы 5-10 
сағатта болады, сондықтан ерітіндінің биіктігін таза анықтау үшін 
электротермометрді цементтеу аяқтала салысымен 24 сағаттың көлемінде 
түсіру керек. ГГК (гамма-гамма-каротаж) әдісін қолдану – цементтік тастың 
және сазды ерітіндінің тығыздығының ара қатынасына негізделген. ГГК 
әдісінің мәні - индикатордан белгілі қашықтыққа қойылған жарық беру 
көзінен бөлінген гамма-жарықтарды өлшеу. Соңғы жылдары ұңғыны 
цементтеудің сапасын анықтаудың акустикалық әдісі кең тарап келеді.  Бұл 
әдістің мәні – кигізбе құбырдың цементтелмеген бөлігі акустикалық зондпен 
сынағанда, қозғалыс амплитудасы жиілігі өте жоғары болуымен мінезделеді, 
ал жақсы цементтелген қабырғада қозғалыс амплитудасының  жиілігі аз 
болады.  Цементтік ерітіндінің көтерілу биіктігін және цементтеудің сапасын 
анықтап алғаннан кейін ұңғыны жалғауға кіріседі. Құрылысының 
ерекшеліктеріне қарай жалғауды: 

а) аралық және пайдалану тізбектерін сынаға отырғызу;  
б) жалғаудың кейбір элементтерін алдын-ала бұрғылау 

қондырғысының басында сынау;  
в) құбыр аралық кеңістіктегі қысымды тексеріп отыру; 
Ұңғыны жалғап болған соң ұңғыға желенка немесе ұщқыр формалы 

қашауды түсіреді бұрғылау тізбегімен, ондағы мақсат кигізбе құбыр ішінде 
қалған цементтік ерітіндінің орнын анықтау үшін. Орынды анықтаған соң, 
керек деп танылса, сол цементтік көпірді, құю тығынын бұрғылайды, яғни 
кигізбе құбырдың төменгі бөлігін цемент қалдығынан тазалайды. Бұрғылау - 
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диаметрі кигізбе құбырдан 7мм кем қашаумен, ал кері клапанды цилиндрлік 
фрезамен жүргізіледі, яғни құбырдың бұзылмауын қадағалайды. 

Егер бұрғылауды тек құю тығыны, «стоп» сақинаны және цементтік 
стаканды кетіру үшін бұрғыласа, онда ұңғының бетін лақтыруға қарсы 
жабдықтармен жабдықтамаса да болады. Егер, кері клапанды кетіру керек 
болса, немесе фильтр мен башмакты да кетіру үшін бұрғыласы, онда ұңғы 
бетін соған сәйкес жабдықтайды, яғни лақтыруға қарсы жабдықты орнатады. 
Сумен сынау (опресовка) жасар алдында тізбек бойындағы сұйықты сумен 
ауыстырады. Қымталуды тексере алдында сумен сынаудың қысымы ұңғы 
қысымынан 20% көп болуы керек. Барлық жағдайда да сумен қысудың 
қысымы төменде таблицада көрсетілген қысымнан кем болмау керек: 

Тізбектің диаметрі, мм                    426-324-245-194-168-146-127-114 
Ұңғы бетінің қысымы,МПа аз емес        5; 6; 7; 7,5; 8; 10; 12 
Тізбек қымталған болып есептеледі, егер ұңғыдан су,газ шықпай тұрса, 

әрі 30мин. сынақ кезінде қысымның көлемі 0,5МПа төмен түспесе – сумен 
сынау кезінде қысым  7 МПа артық болса, 7 МПа кем болса – 0,3 МПа төмен 
түспеу керек. Есептеу сынақ басталғаннан кейін 5 минут өткен соң 
басталады. 

Барлау ұңғыларында тізбектің қымталуын тізбек бойындағы сұйықтың 
деңгейін төмен түсіру арқылы тексереді, егер бұрғылау ерітіндісінің 
тығыздығы 1400кг/см³ кем болса немесе ауыр ерітіндіні сумен алмастыру 
арқылы. Тізбек сынақтан өтті деп есептеледі, егер сұйықтың көлемі 8сағат 
бойында, 146-168мм тізбек үшін – 1метрден аспаса, 194-219мм. және одан 
жоғары тізбектер үшін  – 0,5м. аспаса. 

Кигізбе құбырларды сумен сынау кезінді цементтегіш агрегаттарды 
пайдаланады, ал қымталуын тексергенде–ұңғыға арқанмен түсірілген 
компрессор немесе желенка қолданады.  

Тізбектің қымталуын сынағанда оның қымталуы нашар болуы мүмкін. 
Ондай жағдайда ең бірінші істелетін жұмыс, сол жіберіп тұрған жерді 
анықтау. Ол үшін резистивиметрмен зерттейді, оның мақсаты сұйықтың 
меншікті қарсылығын анықтау. Тізбек ішіндегі бір келкі сұйықтың 
электргеқарсылығын өлшеп алғанда, қарсылығы бір-келкі ордината осінде 
сызылған түзу сызықты диаграмма аламыз. Тізбектегі сұйықтың деңгейін 
түсіре отырып, электроқарсылығын қайта өлшеп, екінші диаграмма аламыз. 
Осы диаграммадағы нүк-телердің ауытқуы – тізбектегі тесікті көрсетеді.  
 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Апатты жағдайда шығарып тастауға қарсы жабдықты қалай 
қолданады? 

2. Газ, су, мұнай құбылыстары кезінде ұңғыманы өшіру жұмыстары 
қандай? 

3. Ұңғыманың сағасын бітеу үшін қажетті шегендей тізбектерінің 
қызметі қандай? 

4. Жер үсті және жер асты бұрғылау жабдығының техникалық жай-
күйін қалай бақылайды? 
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5. Қиындықтар мен апаттардың алғашқы белгілері қандай? 
6. Қиындықтар мен апаттардың мүмкін болатын аймақтары туралы 

ақпаратты өалай алуға болады? 
7. Бұрғылау бригадасына мүмкін болатын қиындықтар туралы нұсқама 

қалай жүргізіледі? 
8. Қиындықтар себебін анықтау мен алдын-алу және жою тәсілдері 

қандай? 
9. Асқынулармен күресу және апаттарды жою үшін қандай жоспар 

құрылады? 
10. Аулау қондырғыларының конструкциясы қандай? 
11. Әртүрлі бұрғылау параметрлері мен режимдерін қандай? 
12. Тік, көлденең бағыттағы ұңғымаларды бұрғылау бойынша қандай 

жұмыстар жасалады? 
13. Керн материалдарын іріктеу, геофизикалық зерттеулер қалай 

жүргізіледі? 
14. Цемен ерітіндісін айдау үшін қандай ауыз жабдығын қолданады? 

 
Қорытынды:  

 
  Бұл модульді оқу кезінде күрделі жағдайлар кезінде қиындықтар мен 
апаттардың алдын алу және жою бойынша жұмыс процесін бақылауға 
қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.  
  Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар   мыналарды меңгереді: 
ұңғымаларды бұрғылау кезінде туындайтын апаттар мен қиындықтардың 
себептерін, олардың алдын алу және жою бойынша іс-шаралар, 
қолданылатын жабдыққа түсірілетін шекті ауыртпалықтар, шегендеу 
құбырларын түсіру және цементтеу үшін ұңғымаларды дайындауға 
қойылатын талаптар, бұрғылау барысында және бағаналарды цементтеу 
кезінде өнімді көкжиекті  ластанудан қорғау әдістері мен құралдары 
шегендеу бағаналарын цементтеу және тұмшалау сапасын қамтамасыз ететін 
ұңғымаларды цементтеу технологиясы және шарттары; қолданылатын 
материалдарды жұмсау нормалары, қабаттарды сынаушылардың, әртүрлі 
конструкциялы пакерлердің мақсаты, құрылымы туралы мағұлматтар алады. 
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Модуль атауы:  «Мұнай және газ кен орындарын әзірлеудің 
геологиялық негіздерін жүргізу» 
 
Оқыту мақсаты: 
 
1. Тарихи геология негіздерін, мұнай және газ геологиясы негіздерін 
меңгерді. 
2. Кен орындарының геологиялық құрылымын сипаттайды.  
3. Мұнай және газ кен орындарын барлау және пайдалану әдістемесін және 
оларды іздеуді сипаттайды.  
4. Кен орындарын геологиялық-геофизикалық зерттеулер кезінде 
жұмыстардың ұғымдарын, тізбесін, пайдаланылатын жабдықты меңгерді. 
 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берілген модульмен жұмысты бастар алдында білім алушыларға 
«082401 3 – Техник-технолог» біліктілігі курсы бойынша барлық модуль 
көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі-төменнен жоғарыға қарай ұсынылғын. 
Кәсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы бойынша көрсетіледі. Берілген 
тарауды Модуль 7 мазмұны қамтылған. 
 
Алдын-ала қойылатын талаптар: 

Бұл модульді оқу алдында «082401 3 – Техник-технолог» біліктілігіне 
қарасты КМ 01 «Ұңғымаларды бұрғылауға дайындау», КМ 02 «Түсіріп-
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көтеру операцияларын жүргізу»,  КМ 03 «Бұрғылау ерітіндісін дайындау 
және химиялық өңдеу», КМ 04 «Мұнай мен газға арналған ұңғымаларды 
бұрғылаудың технологиялық процесін ұйымдастыру», КМ 05 «Бұрғылау 
ерітінділерін дайындау және химиялық өңдеу бойынша жұмыстарды 
бақылау» және КМ 06 «Күрделі жағдайлар кезінде ұңғыманы басқару» 
кәсіптік модульдеріндегі тақырыптарды меңгеру қажет. 
 
Қажетті оқу материалдары: 
Оқу құралдары 
Электрондық оқулықтар 
Оқу макеттері 
Бейнесабақтар 
Презентациялар 
 

Кіріспе 
   КМ 07 «Мұнай және газ кен орындарын әзірлеудің геологиялық 
негіздерін жүргізу» бұл модуль мұнай және газ кен орындарын әзірлеудің 
геологиялық негіздерін жүргізуге қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды.  
   Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: 
әртүрлі тау-геологиялық жағдайларда ұңғымаларды бұрғылау бойынша 
жұмыстар жүргізу техникасы және технологиясы; геология және мұнай және 
газ өндіру технологиясы бойынша негізгі мәліметтер, геологиялық-
техникалық наряд және режимдік-технологиялық карта, бұрғыланатын 
алаңды  геологиялық кесу;  әртүрлі тау-геологиялық жағдайларда 
ұңғымалардың конструкциясы туралы мәліметтер; қыртыстарды сынау 
құрылғыларын түсіру және  геологиялық-геофизикалық зерттеулер жүргізу. 
  Модульді зерделеу кезінде білім алушылар  мұнай және газ кен 
орындарын әзірлеу негіздерін үйренеді. 
 

Модульдің мазмұны: 

ТАРАУ 7. Мұнай және газ кен орындарын әзірлеудің геологиялық 
негіздерін жүргізу 

 
7.1. Ұңғымаларды орналастыру негізі 
 
7.1.1. Тарихи геология, мұнай-газ геологиясы негіздері 
 

Геология – жаратылыстану ғылымдарының ішіндегі ең 
маңыздыларының бірі, ол Жердің құрылысын, құрамын, жаралу тегін және 
дамуын, сол сияқты жер қыртысының, оны құрайтын минералдардың, тау 
жыныстарының, рудалардың, өзге де пайдалы қазбалардың қалыптасу, 
процестеріндегі заңдылықтарды, Жердегі тіршілік атаулының пайда болу 
даму тарихын зерттейді. “ Геология” сөзі грек тілінен аударғанда Жер туралы 
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ғылым деген түсінікті білдіреді («Гео»-«жер», «логос»-«сөз, ғылым»). 
Ендеше, геология ғылымының ең басты зерттеу нысаны тұтас алынған Жер 
планетасы деп түсінілуі тиіс. Алайда бұл ұланғайыр нысанды танып білу 
шаралары ең алдымен оның көзбе-көз қадағалауға қолайлы сыртқы қатты 
қабығын-жер қыртысын және оны құрайтын минералдарды, тау жыныстарын 
(әр түрлі минералдар жиынтығы), геологиялық таскелбеттер мен 
формацияларды (тау жыныстарының жекелеген түрлерінің жиынтықтары), 
құрылымдық-формациялық белдемдерді (әртүрлі геологиялық 
формациялардың жиынтығы), жер қыртысының  құрылымдық элементтерін 
(құылымдық-формациялық белдемдер жиынтығы) жан-жақты зерттеу 
нәтижесінде жүзеге асады. Жер қыртысын көзбе-көз зерттеуді жүзеге 
асырумен қатар, ғылыми техникалық прогрестің бүгінгі деңгейі планетаның 
ішкі өңірлеріне де «көз жүгіртуге» мүмкіндік беруде. Мысалы, зерттеудің 
геофизикалық әдістері деп аталатын зерттеулер жиынтығы Жердің терең 
қойнауларында, тіпті оның ядросы өңірінде етек алған физикалық 
құбылыстар мен процестерді қадағалауға мүмкіндік беріп отыр. Мұның бәрі 
Жер планетасын геологиялық нысан ретінде жан-жақты зерттеуге, сөйтіп 
жинақталған мәліметтерді саралаудың нақтылығы мен ауқымдылығын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Мұнай мен газ жиналатын кеуекті өткізгіш тау жыныстары коллектор 
деп аталады. Негізінде кез келген кеуекті тау жыныстары коллектор болуы 
мүмкін. Іс жүзінде дүние жүзіндегі мұнай мен газдың негізгі қоры құмдақ, әк 
тас, доломит сияқты шөгінді тау жыныстары коллекторларына шоғырланған. 
Шөгінді тау жыныстарында бастапқы және екінші кеуек түрлері кездеседі. 
Біріншілері тау жыныстары құралған кезде пайда болған, екіншілері әк 
тастардың сілтіленуі, доломиттелінуі, көлемінің кішіреюі, тектоникалық 
процестер әсерінен кристалдануы нәтижесінде пайда болған. Мұнай мен газ 
табиғи резервуарларға жиналады. Олардың қабаттық, массивтік және жан-
жағынан литологиялық шектелген түрлері  кездеседі. Қабаттық резервуар-
коллектор төбесі және табаны жағынан өткізгіштігі нашар тау 
жыныстарымен шектеледі. Массивті резервуарлар гидродинамикалық жүйе 
құрайтын қалың өткізгіш тау жыныстарынан тұрады. Литологиялық 
шектелген резервуарлар өткізгіш тау жыныстары учаскелері жан жағынан іс 
жүзінде өткізбейтін тау жыныстарымен қоршалған кеніш. Мұнай және газ 
кеніші деп қабат сұйықтарының коллекторларда жиналған жерлерін айтады. 
Кеніш түрі табиғи резервуарлардың түрлері бойынша анықталады. Мысалы, 
мұнайдың массивтік резервуарларда жиналуы массивтік кеніш деп аталады. 

Тау жыныстарының негізгі қасиеттеріне тығыздық, сығылымдылық, 
өткізгіштік, көлемдік масса, беріктік, серпімділік, созымталдылық, қаттылық 
қасиеттер жатады. Тығыздық. Тау жыныстарының тығыздығы деп, оның 
қатты денедегі көлем бірлігінің массасын айтады. Ол тау жыныстарын 
құраушы минералдар мен цементтеуіш заттарға, тығыздығына  және де осы 
компоненттердің массалық қатынасына байланысты болады. Тау 
жыныстарын құраушы минералдар тығыздығы 1850 кг/м3 (аллофандікі) ден 
5200 кг/м3 (магнетиттікі) аралығында болады. Ал шөгінді тау 
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жыныстарының тығыздығы 2100 ден 2900 кг/м3 аралығында өзгереді. 
Сығылымдылық. Егер тау жынысы үлгісін өткізбейтін пленкамен жабып, 
оған жан-жақты біркелкі қысым түсірсе, ол жанжақты сығылады. Жан-жақты 
сығылу кезінде үлгі көлемі, ондағы кеуектер мен қатты фаза көлемдерінің 
қысқару салдарынан кішірейеді. Үлгі көлемінің кішірею шамасының оның 
бастапқы көлеміне қатынасын көлемдік сығылу коэффициенті деп атайды. 
Көлемдік сығылу коэффициенті тау жыныстарының 
литологопетрографиялық құрамы, кеуектілігі және серпімділік қасиеттеріне 
байланысты. Өткізгіштік. Өткізгіштік тау жыныстарының қысым 
градиентінің әсерінен, өзінен сұйық газ және газсұйық қоспаларын өткізу 
қабілетін сипаттайды. Барлық шөгінді тау жыныстарында үлкенді-кішілі бір 
бірімен жалғасқан кеуектер кездеседі, демек олар өзінен сұйық пен газды 
өткізе алады. Шөгінді тау жыныстарының өткізгіштігі жан-жақты сығу 
қысымының өсуіне байланысты төмендейді. 

Жер қыртысы мен литосфераның заттық құрамын зерттейтін 
геологиялық пәндер санатына жататындардың ең негізгілері- 
кристаллография, минералогия, петрография,петрология, литология, 
геохимия.  

Кристаллография үш түрлі түбегейлі ғылымдардың – геологияның, 
физиканың және геометрияның – бір- бірімен орайласу өңірінен көрініс бере 
отырып, әр түрлі минералдарға тән кристалдардың құрылыс және пішін 
ерекшеліктерін саралайды.  

Минералогия минералдардың құрамын, физикалық қасиеттерін, 
қалыптасу және өзгеру жағдайларын анықтаумен айналысады.  

Петрография тау жыныстарының минералдық құрамын, олардың 
құрылымдық және нақыштық ерекшеліктерін зерттейді.  

Петрология – магмалық және метаморфтық тау жыныстарын олардың 
заттық құрамы, геологиялық ерекшеліктері және жаралу тегі тұрғысынан 
зерттейтін ғылым. Петрологияның деректемелік петрографиядан ең басты 
айырмашылығы сол, ол, түрлі-түрлі саралау әдістері көмегімен, тау 
жыныстарының жаралу тегі жайлы мәліметтерді анықтауға көмектеседі, сол 
сияқты әр түрлі құрамды магмалардың пайда болу және одан әрі өрбу 
процестерін қадағалауға мүмкіндік береді.  

Литология тек қана шөгінді яки тұнба тау жыныстарының құрамын, 
құрылымын, нақышын және жаралау тегін анықтайды. Ал геохимияға 
келетін болсақ , ол жер қыртысындағы және қолда бар мүмкіндіктер 
дәрежесіне сәйкес, бүкіл Жер болмысындағы химиялық элементтердің 
таралуын және бір ортадан екінші ортаға көшпелену процестерін 
қадағалайтын ғылымның жеке түрі. Геологиялық процестерді зерттейтін 
геологиялық пәндер кешені әдетте динамикалық геология деген атау арқылы 
жекеленеді. Он шартты түрде екі топшаға жіктеуге болады. Бірінші топшаға 
кіретін геотектоника, вулканология, сейсмология және жалпылама геофизика 
көмегімен эндогендік (ішкі) геологиялық процестердің әр түрлі сыр-
сипаттары сараланады. Экзогендік (сыртқы) геологиялық процестерді 
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зерттейтін екінші топшаға геоморфология, құрлық гидрологиясы, 
гляциология, лимонология және климатология пәндері кіреді. 

Геотектоника жер дамуының екі бірдей келелі мәселелерін саралау 
мақсатын көздейді. Оның бірінші-бүкіл Жер планетасының құрылысын және 
оның геологиялық уақыт барысында бағдарлы түрде дамуының басты-басты 
заңдылықтарын зерттеу. Өзінің бұл мағынасында геотектоника тарихи 
геологиямен орайласады және өзінің “геотектоника” деген атауына толықтай 
сәйкеседі. Геотектониканың (тектониканың) екінші мақсаты- тек қана жер 
қыртысы өңіріндегі қозғалыстар мен тау жыныстарының деформацияларын, 
сол жер қыртысының құрылыс ерекшеліктерін және оны құрайтын тау 
жыныстарының аталған қозғалыстар нәтижесінде құрылымдық өзгерістерге 
ұшырау пішіндерін сараптау. Геотектоника түсінігі өзінің осы мағынасында 
жәй ғана “ тектоника” атауымен жиі-жиі алмастырылып жүр. Жер 
қыртысындағы әр түрлі тау жыныстарының орналасу және бір-бірімен 
орайласу пішіні мен заңдылықтарын саралайтын, сөйтіп сол жер 
қыртысының құрылымдық ерекшеліктерін нақтылайтын тектоника саласы 
құрылымдық геология деп. аталады. Құрылымдық геология әдетте жеке 
геология пән ретінде оқшауланады.  

Вулканология– жанартаулар жайлы ғылым, сол жанартаулардың 
морфологиясын, көрініс беру ерекшеліктерін, туындау себептерін, жер 
бетінде орналасу ерекшеліктерін және олардың әрекеті нәтижесінде түзілген 
өнімдерді зерттейді.  

Сейсмология – жерсілкіністер, сол сілкіністердің туындауын және 
көрініс беруін қамтамасыз ететін геологиялық жағдайлар жайлы ғылым. 
Сейсмологияны геофизиканың жеке тарауы ретінде қарау орынды. Ал 
жалпылама геофизикаға келетін болсақ, ол жер қыртысында, жер 
мантиясында және оның ядросында етек алған физикалық құбылыстар мен 
процестердің түп – тамырын зерттейтін жекелеген ғылымдар жиынтығы 
болып табылады. Түрлі-түрлі геофизикалық зерттеу әдістері Жердің және 
оның басты-басты геосфераларының, бір інші кезекте жер қыртысының, 
литосфераның және астеносфераның, геологиялық құрылыс ерекшеліктерін 
анықтауға негізделген геологиялық ғылымның мейлінше көкейтесті 
теориялық мәселелерін нақтылауға мүмкіндік береді. Кейбір геофизикалық 
зерттеу әдістерінің іс-тәжірибедегі өте маңызды мәселелерді шешу, мәселен, 
жер қыртысындағы түрлі-түрлі пайдалы қазба шоғырларын тап басу 
мүддесін ойдағыдай орындау жолындағы атқаратын рөлі айрықша. 

Геоморфология – жер бетінің морфологиялық ерекшеліктері, әр түрлі 
жербедер пішіндерінің қалыптасуы және даму жайлы геологиялық-
географиялық ғылым.  

Құрлық гидрологиясы – құрлықтағы табиғи суларды, олармен 
байланысты құбылыстар мен процестерді зерттейтін ғылыми пән, география 
ғылымының жеке саласы. Сол сияқты, динамикалық геологиямен тығыз 
байланысты физикалық географияның құрам бөліктері қатарына 
жататындар: гляциология – мұздықтар жайлы ғылым, лимонология –
 құрлық бетінің су алмасу көрсеткіштері мейлінше төмен дәрежемен 
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сипатталатын көлдері және шағын-шағын су алаптары жайлы ғылым, 
ал климатология – климат жайлы, оның қалыптасуы, таралу және өзгеру 
жайлы ғылым. 
Органикалық тіршіліктің Жер бетінде пайда болуы, көрініс беру 
ерекшеліктері және даму барысы жайлы геология саласындағы бірден-бір 
ғылым палеонтология. Ол екі түрлі түбегейлі ғылымдар жапсарында, яғни 
геология мен биологияның орайласу өңірінде қалыптасқан. Палеонтология 
жәндіктер мен хаюандардың (фауна) және өсімдіктер (флора) қазба 
қалдықтарын зерттеу және оларды бір-бірімен салыстыра саралау негізінде 
сол қалдықтарды кіріктіретін тау жыныстарының салыстырмалы 
геологиялық көнелігін анықтайды. Мұның өзі бір мезгілде, бірақ бір-бірінен 
мейлінше алшақ орналасқан (ара қашықтығы жүздеген, мыңдаған, тіпті он 
мыңдаған км) алаптарда түзілген әр сипатты шөгінді (тұнба) жыныстарды 
бір-бірімен сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Палеонтологиялық мәліметтер, 
сол сияқты, өткен геологиялық кезеңдер мен дәуірлерде түзілген шөгінді 
(тұнба) тау жыныстары қалыптасуының физикалық-географиялық жағдайын, 
нақтылы аймақтардағы шөгінділердің қат-қабатталу сабақтастығын 
анықтауға жағдай туғызады. Бұл орайда палеонтология тарихи геологияның 
жекелеген салаларымен – стратиграфиямен, таскелбеттер жайлы және 
геологиялық формациялар жайлы ілімдермен, палеогеографиямен – тығыз 
байланысты. 

Геологиялық процестердің тарихи сабақтастығын зерттейтін 
геологиялық пәндер жиынтығы әдетте тарихи геология деген атау 
төңірегінде топтастырылады. Бұл жиынтыққа кіретіндер – стратиграфия, 
таскелбеттер жайлы ілім, геологиялық формациялар жайлы ілім, 
палеогеография. Аталған ғылыми пәндер тобының ең басты мүддесі – 
геологиялық және палеотологиялық жылнама жасақтау, яғни жер беті 
дамуының санқилы және мейлінше күрделі тарихын анықтау, жер шарының 
жекелеген аймақтары өңірінен көрініс берген тектоникалық процестердің, 
таужаралу және таумұжылу процестерінің, жанартаулар әрекетінің, тау 
жынысы түзілуінің теңіздік (мұхиттық) жағдайы қайталануының, сол сияқты 
түзілімденуді қамтамасыз ететін физикалық-географиялық жағдайдың бағыт-
бағдары мен өзара сабақтастығын нақтылап беру болып табылады. Тарихи 
геологияның ең маңызды салаларының бір стратиграфия. Ол қабат-қабат 
шөгінді және жанартаутекті жыныстардың қат-қабатталу сабақтастығын 
зерттей отырып, палеонтологиялық мәліметтер көмегімен олардың 
геологиялық көнелігін анықтайды. Өзінің түзілуі сәтіндегі тектоникалық 
жадай ерекшеліктері және қалыптасуының физикалық-географиялық 
жағдайлары тұрғысынан дараланған тау жынысы қабаттарының табиғи 
жиынтықтары нақтылы таскелбеттерге және геологиялық формацияларға 
топтастырылады. Оларды пәрменді түрде зерттеу таскелбеттер жайлы ілімнің 
және геологиялық формациялар жайлы ілімнің еншісінде.  

Пайдалы қазбалар жайлы ілім бүкіл геологиялық ғылымның 
түпқазығы іспетті, себебі адамдардың жер қойнауынан минералдық 
шикізатты алуға деген ұмтылысы геологияның нақтылы білім саласы ретінде 
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алғаш рет қалыптасуына түрткі болғаны анық. Геологиялық ғылымның 
аталған саласы кез-келген қоғамның және оның жекелеген мүшелерінің 
шаруашылық шараларын дамытуға аса қажетті табиғи минералдық 
түзілімдерді зерттейді. Пайдалы қазбалардың сан түрлі болуы, олардың 
шаруашылықты дамытудағы өзіндік маңызы бір келкі болмауы пайдалы 
қазбалар жайлы ілімнің бірнеше жеке пәндерге жіктелуіне әкеліп соқтырады. 
Бұл пәндердің қатарына жататындар: рудалы кендер туралы Ілім, бейруда 
пайдалы қазбалар жайлы Ілім, көмір геологиясы, мұнай- газ геологиясы, 
радиоактивті элементтер геологиясы. Пайдалы қазбалар жайлы ілімнің жеке 
ғылым мәртебесін иеленген өте маңызды тарауларының бірі металлогения, 
ол рудалы кендердің уақыт пен кеңістікте қалыптасу және орналасу 
заңдылықтарын саралайды.  

Гидрогеология жер асты суларын, олардың тегін, астасу жағдайын, 
қозғалыс заңдылықтарын, режимін, физикалық және химиялық қасиеттерін, 
шаруашылықтағы маңызын, сол сияқты минералдармен, тау жыныстарымен, 
атмосферамен және жер үсті суларымен өзара байланысын зерттейтін 
ғылым.  

Инженерлік геология адамдардың инженерлік әрекетін қамтамасыз 
ету мақсатында жер қыртысының беткі қабаттарының геологиялық жағдайы 
және динамикасын зерттейтін геология тарауы. Инженерлік геологиялық 
зерттеулер негізінде түрлі-түрлі ғимараттар тұрғызудың ең қолайлы 
орындары анықталады, осы құрылыстың салынуынан туындай отырып, оның 
берік сақталуына және қалыпты қызмет етуіне кері әсерін тигізетін 
геологиялық процестер мен күресу шаралары белгіленеді.  

Ал аймақтық геологияға келетін болсақ, ол жер қыртысын жекелеген 
аймақтарының геологиялық құрылыс ерекшеліктерін зерттейтін геология 
саласы. Мұндай зерттеулер нәтижесінде, әдетте әр түрлі масштабтағы 
геологиялық карталар дайындалады. Бұл карталар зерттелген аймақ 
дамуының сабақтастығы жайлы теориялық тұжырымдар жасақтауға негіз 
болады, геологияның іс-тәжірибедегі ең көкейтесті мселелерінің бірі әр түрлі 
пайдалы қазба кендерін іздеу және барлау жұмыстарының ең басты негізі 
болып табылады. 

Геологиялық ғылымның әдістемелік және геологиялық – экономикалық 
мәселелерімен айналысатын салалар қатарына геологиялық түсірім, іздеу-
барлау істері, кеніш геологиясы және шахта геологиясы жатады.  

Геологиялық түсірім – белгілі бір территорияға тән жер қыртысының 
геологиялық құрылысын зерттеу және оның минералдық қорларға деген 
мүмкіндіктерін анықтау әдістерінің ең басты түрлерінің бірі. “Геологиялық 
түсірім” термині тәжірибеде өте жиі қолданылып жүрген “Геологиялық 
карталау” ұғымының синонимі болып табылады. Бұл ұғым геологиялық 
карталар құрастыру және оларды іс-тәжірибеде пайдалану әдістерін 
зерттейтін геологиялық пәндердің бірі ретінде қаралады. Алғашқы анықтама 
болмысын барынша айқында толық ашып көрсетеді. Сондықтан да іс-
тәжірибеде “Геологиялық карталау” терминінен гөрі “Геологиялық түсірім” 
түсінігін орындаған орынды.  
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Іздеу – барлау істері пайдалы қазбалардың нақтылы түрлерін 
кіріктіретін руда белгілері мен кендердің геологиялық жағдайын, сол сияқты 
жаңа кендерді іздеп табу, ал табылған кендерді барлау және бағалау 
шараларының ең тиімді және ең арзан тәсілдерін зерттеу істерімен 
айналысатын геологиялық ғылым саласы.  

Кеніштік геология нақтылы кенді игеру шаралары мен тікелей 
айналысатын кеніш жұмыстарын геологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету және 
сол кеннің болашақ мүмкіндіктерін анықтау міндеттері мен шұғылданатын 
жоғарыдағы міндеттерді атқарады, тек қана бұл міндеттер кеніштерге емес, 
шахталарға қатысты атқарылады.Геологиялық білім салаларының тізбегінде 
“Геоэкология” деген ұғым ерекше жекеленеді.  

Геоэкология бүкіл жер қыртысы бетінің, минералдық шикізатты 
өнідіру және өңдеу шаралары жүзеге асырылып жатқан өңірлердің адамдар 
атқарған шаруашылық әрекеті нәтижесінде ластануы мен және сол 
ластанудың тіршілікке тигізер жағымсыз әсерімен байланысты туындайтын 
мейілінше көкейтесті мәселелерді зерттейтін жаңа ғана қалыптасып келе 
жатқан ғылым саласы.Ол адамдардың шаруашылық әрекеті нәтижесі табиғат 
тепе – теңдігінің бұзылуына, яғни жер қыртысының беткі жазықтығына 
ластануына тікелей себепкер геологиялық ғылым салаларымен, бірінші 
кезекте кеніштік және шахталық геологиямен гидрогеологиямен, инженерлік 
геологиямен т.с.с. тығыз байланысты. Екінші жағынан, геоэкалогия 
“экология” атаулы өте маңызды ұғымның құрам–бөлігі болып табылады, 
себебі экология ұғымы бүкіл қоршаған орта ластануының себеп – салдарын 
кешенді түрде зерттейді және адамдардың шаруашылық әрекеті тудыратын 
барша келеңсіздіктермен күресудің табиғатты қорғау тұрғысынан 
жасақталған шараларын белгілеп береді. 

Геология ғылымы көптеген жаратылыстану ғылымдарымен тығыз 
байланысты. Мәселен, геологиялық заттың (химиялық элементтердің 
минералдапрдың, тау жыныстарының т.с.с.) құрамын, құрлысын және 
қасиеттерін зерттеуде, оның уақыт пен кеңістіктегі қозғалыс бағдарын 
анықтауда геология ғылымы физика мен химияға сүйенеді, және осы 
ғылымдардың әдіс–тәсілдерін өте жиі пайдаланылады. Мұндай 
байланыстардың өте жарқын дәлелі геофизика және геохимия деп аталатын 
арнаулы ғылымдардың жеке отау тігуі. Геология, сол сияқты, жердің планета 
ретінде жаралу мәселесімен және оның өзгеде ғарыш ортаны анықтайтын 
табиғи жағдайлар кешені (жербедері, климат, топырақ т.с.с.) зерттейтін 
физикалық географиямен, Жердің мөлшері мен пішін ерекшеліктерін 
саралайтын геодезиямен тығыз байланысты. Жердегі тіршіліктің пайда 
болуы және оның дамуы жайлы мәселелерді зерттеуде геология биологиямен 
байланысты. Минералдық шоғырлардың жер қойнауында орналасуының 
геологиялық болмыс – бітімі анықтамай тұрып минералдық шикізаттарды 
өндіру кәсіп орындары жұмысының тиімділігін арттыру, яғни олардың 
жұмысын жеңілдету немесе энергия шығынын азайту шараларын табысты 
шешу тіпті де мүмкін емес; олай болса, геология мен тау – кен ғылымы 
арасындағы байланыс та мейілінше маңызды. Пайдалы қазба кендерін 



248
  

 

кешенді түрде игеру және табиғи минералдық заттардың байығыштық 
дәрежесін анықтау проблемаларын табысты түрде шешу жолында 
рудалардың минералдық және элеметтік құрамын саралау, сол сияқты 
рудадағы бағалы түрбөлшектердің (компоненттердің) болмыс пішінін 
анықтау шаралары өте зор рөл атқарады.  

 
7.1.2. Кен орындардың геологиялық құрылымы 
 

Пайдалы кенбайлықты барлап, не болмаса, қазып алу жұмыстарын 
атқаратын мекемені кен кәсіпорындары дейді. Өндіріс кенорындарына 
жататындар: шақтылар — қазып алу жұмысы жерастында, ал карьерлер — 
қазып алу жұмыстары жер бетінде ашық түрде жүргізіледі. 

Кенорындарынан пайдалы қазбаны алу үшін тау-кен қазбалары 
(үңгілері) өткізіледі, осылайша жерастында жасанды қуыстар пайда болады. 
Оларды жүргізу үшін атқарылатын жұмыстарды тау-кен жұмыстары деп 
атайды. Пайдалы кенді, не болмаса, бос жыныстарды жер қойнауынан 
шығаруды пайдалы кенді қазып алу дейді. Қазбалардың кен жұмыстарын 
атқаруға байланысты жылжып тұратын бетін кеніш дейді. 

Жату орны, формасы, тереңдігі және атқарылатын жұмыстары 
бойынша қазбалар әртүрлі болады. Пайдалы қазба байлықты зерттеп-табуға 
арналған қазбалар барлаушы, ал пайдалы кенді қазып алуға дайындалған 
қазбалар дайындық қазбалары деп аталады. Жер бетіндегі ойылымдар ашық 
қазба, ал одан төменгілері жерасты қазбалары болып саналады. Жерасты 
қазбаларының (үңгілері) жерүстіне шығатын тұсын оның ауызы деп атайды. 

Жерасты орналасатын қазбалар (үңгілер) — тік, құлама, жазық болып 
бөлінеді (115-сурет). [2] 

 
1-тік оқпан 
2-квершлаг 
3-гезенк 
4-тұйық оқпан 
5-бремсберг 
6-еңіс 
7-штолня 
8-құлама оқпан 
9-ашық қазба 

Сурет 115-Тау-кен қазбаларының жерасты орналасуы 
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Оқпан-тікелей, жер бетіне шығатын қазба. Атқаратын жұмысы, қазып 
алынған кенді жер үстіне шығару, ауа алмастыру, кеншілерді, материалдарды 
түсіріп-шығару және тағы басқалар. Басты оқпан — тек қазып алынған кенді 
жер үстіне шығару жұмысын атқарса, қосалқы оқпан кеншілерді, 
материалдарды, басқа да жабдықтарды көтеріп-түсіру үшін қолданылады. 

Тұйық оқпан-тікбағытты, жер бетіне шықпайтын және төменгі 
деңгейжиектер (горизонттар) кенін жоғары көтеру үшін 
механикаландырылған көтергішпен жабдықталған қазба. 

Щурф (щыңырау) — жер бетінен төмен тік өтетін, жарылғыш заттарды 
орналастыратын, шақтыларға жел жіберу, тіреу материалдарын түсіріп-
шығару үшін пайдаланылатын қазба. 

Гезенк (оқпақ) — жерасты жыныстарын жоғарыдан төмен түсіретін, 
ауа алмастырып, кеншілерді, материалдарды, жабдықтарды жеткізетін тік 
қазба. 
Жазық үңгілер қатарына жататындары — штолня, квершлаг, штрек, 
жапсырмақаз (просек) және орт. 

Штолня (тауашар) — тікелей жер бетіне шығатын және жерасты 
жұмыстарының бар мұқтажын қамтамасыз ететін қазба. Оның барлаушы, 
пайдаланушы түрлері болады. 

Квершлаг (қылует)-жер бетіне шықпайтын көмір тақталарының 
жазылым жатысына кесе көлденең өтетін, жүк тасып, кеншілердің жүріп-
тұруы мен ауа алмастыру үдірістерін атқаруға арналған қазба. 
Штрек (қуақаз)-жерүстіне шықпайтын, пайдалы кеннің жазылым бойымен 
өтетін, ауа алмастыру, адамдар мен жүк тасу жұмыстарын атқаратын қазба. 
Жапсырмақаз (қосарқаз)-жазық көмір тақтасы бойымен өткізіліп, ауа 
алмастыру және жұмысшылар қатынасын қамтамсыз ететін қосалқы қазба. 

Орт-қалың көмір қабаттарына көлденең өтетін барлау, ауа алмастыру, 
жүк тасу жұмыстарын атқаратын қазба. 

Құлама үңгілер қатарына жататындары — құлама оқпан, құлама шурф. 
бремсберг, еңіс, жүрісжол, тілмеқазба және түйіліспе. 

Құлама оқпан — атқаратын жұмыстары тік оқпан мен тік шурфтың 
атқаратын жұмыстары, айырмашылығы оның құлама орналасқаны. 

Бремсберг (өрлейқаз) — пайдалы қазбаны жоғарыдан төмен түсіретін, 
жер бетіне шықпайтын қазба. 

Еңіс-пайдалы қазбаны төменнен жоғары шығаратын, жер бетіне 
шықпайтын қазба. 

Жүрісжол-жұмысшылар қатынасуына, ауа алмастыруға, түрлі 
жабдықтарды жеткізуге арналған, жер бетіне шықпайтын құлама (кейде 
жазық) қазба. Жүрісжол әрқашан бремсберг, еңістерге жанаса өтетін, 
көбінесе жұмысшыларды тасу үшін механикаландырылған қазба. 

Тілмеқазба (пеш)-кен қабатымен өткізілетін, жер бетіне шықпайтын 
қазба. Атқаратын жұмысы-жұмысшылардың қатынасы, ауа алмастыру, жүк 
тасу, материалдар жеткізу. 

Түйіліспе-жер бетіне шықпайтын, ауа алмастыруға арналған құлама, не 
жазық қазба. 
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Сырғыма-бремсбергке ұқсас қазба, бірақта құлама бұрышы жоғарылау. 
Сырғыма арқылы жүк өз салмағымен түсіріледі. 
Жоғарыда келтірілген қазбалардың бәрінің де көлденеңдігінен 

ұзындығы артық, ал көлденеңі мен ұзындығы шамалас үңгілерді камералар 
(кеңүңгір) деп атайды. Камераларда машина, механизмдер орналасады, әр 
түрлі материалдар сақталады. Олар көбінесе оқпан маңайында орналасады. 
Атқаратын жұмыстарына байланысты-аялдама камерасы, электрарба гаражы, 
сорғыш станциясы, сужинағыш және тағы басқа түрлі камераларға жіктеледі. 

Кен қазылатын орынды тазартпа кенжары деп атайды. Жерастылық кен 
алатын ұзын тазартпа кенжарды-лава деп те атауға болады.  
 
7.1.3. Мұнай және газ кен орындарын барлау және пайдалану әдістемесі 
және оларды іздеу 
 

Мұнай-газ геологиясында геофизикалық зерттеу әдістерінің барлық 
түрлері де пайдаланылады, алайда олардың тиімділік дәрежесі түрліше 
болып келеді. Мәселен, сейсмикалық зерттеулер мұнай-газ геологиясы 
саласында міндетті түрде қолданылады, электрлік және гравитациялық 
барлау шаралары да жиі қолданылады, ал магниттік барлау жұмыстары 
қажетті деп табылған жағдайда ғана аракідік қана жүргізіледі. Сейсмикалық 
барлау (сейсмобарлау) дегеніміз жер қойнауының әртүрлі тереңдіктерінде 
жасанды түрде тудырылған жарылыстар мен соққылар әсерінен туындаған 
сейсмикалық немесе серпінді толқындардың таужыныстардың қатқабаттары 
қимасынан өту ерекшеліктерін саралауға негізделген геофизикалық барлау 
әдісі. Жер қыртысының нақтылы нүктесінде туындаған серпінді толқындар 
барлық бағытта бірдей таралатыны белгілі. Таужыныс қатқабаттарының 
әртүрлі деңгейлеріндегі түрлі-түрлі табиғи жапсарлардан (тығыздығы 
жоғары және тығыздығы төмен қабаттардың жапсарласу жазықтықтарынан) 
шағылған және сынған толқындар жер бетіне қайтып оралады да әр жерде 
орналастырылған сейсмикалық станцияларда тіркеліп отырады. 
Толқындардың таралу жылдамдықтарын өлшеу және тербеліс сипаттарын 
саралау нәтижесінде серпінді толқындар шағылған немесе сынған 
деңгейлердің тереңдігі мен геологиялық пішін ерекшеліктері, сол сияқты 
толқын кесіп өткен бүкіл қиманы құрайтын таужыныстардың құрамы мен 
олардың мұнай-газ жатындарын кіріктіру мүмкіндігі жайлы өте маңызды 
деректерді алу мүмкіндігі жүзеге асады. Мұнай-газ геологиясы саласында 
сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу үшін белгілі бір қашықтыта 
арнаулы шұңқырлар қазылып, олардың ішіне тоқтың әсерімен жарылатын оқ-
дәрілер салынады, соларды жару нәтижесінде сейсмикалық толқындар 
туындатылады. Осылайша жасанды түрде туындатылған сейсмикалық 
толқындар таужыныстардың әртүрлі қабаттары қимасынан түрліше 
жылдамдықпен өтетін болады, яғни серпінді толқындар қатты яғни тығыз 
таужыныстар арқылы жылдамырақ қозғалады да, босаң таужыныстар арқылы 
баяу қозғалады. Тығыздығы әртүрлі таужыныс қабаттарының жапсарласу 
жазықтықтарында шағылған және сынған толқындар пайда болады, бұлар 
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сейсмографтарда тіркеліп отырады. Міне, осы тіркелген мәліметтерді саралау 
нәтижесінде зерттелген аймақ қимасының болмыс-бітімі анықталады, мұнай-
газ жатындарын кіріктіруі мүмкін деңгейлер нақтыланып, арнаулы карталар 
дайындалады. Геофизиканың сейсмикалық зерттеу әдістерін мұнай-газ 
геологиясында пайдалануды алғаш қолданғандардың бірі орыс ғалымы 
Г.А.Гамбурцев болатын. Содан бері бұл әдіс мұнай-газ геологиясында 
табысты түрде үнемі қолданылып келеді. Электрлік барлау (электрбарлау) 
әдісі – жер қойнауларында табиғи немесе жасанды түрде туындатылған 
тұрақты немесе өзгермелі электрлік (электрлік-магниттік) зерттеулерге 
негізделген геофизикалық зерттеу әдістерінің бірі. Бұл әдіс көмегімен 
таужыныстар мен пайдалы қазбаларды олардың электрлік қабілеттеріне 
(электрлік кедергі, диэлектрлік өткізгіштік, т.с.с.) қарай жіктеу шаралары 
жүзеге асырылады. Таужыныстар өздерінің құрам ерекшеліктеріне немесе 
пайдалы қазбаны кіріктіру ерекшеліктеріне орай электрді өз бойынан 
түрліше өткізеді. Мысалы, граниттер, әктастар, сумен қаныққан құмтастар өз 
бойларынан электр тоғын біршама жақсы өткізсе, саздар, мұнаймен қаныққан 
құмдар т.с.с. өте нашар өткізеді. Олай болса, тереңдіктердегі таужыныс 
қабаттарының электрлік кедергісі мөлшерінің өзгеру сипатын саралау 
олардың өзара алмасу табиғатын шамалап болса да анықтауға мүмкіндік 
береді. Электрлік барлау жұмыстарын жүргізу үшін белгілі бір тораптар 
белгіленіп, сол тораптардың қилысу нүктелеріне темір қазықтар қағылады. 
Осы қазықтар арқылы жер қойнауларына электр тоғы жіберіледі және 
қазықтардың аралықтарына орнатылған арнаулы аспаптар көмегімен электр 
тоғының таужыныстардан қандай жылдамдықтармен өткендігін өлшеп 
отырады. Осылайша алынған мәліметтер негізінде қиманы құрайтын 
таужыныстардың болмыс-бітімі, олардың мұнай тамшыларымен және газ 
шоғырларымен қанығу дәрежесі  болжамды   түрде    анықталады,   сөйтіп     
арнаулы       графикалық материалдар – таужыныс қабаттарының болжамдық 
қималары мен кескіндері тұрғызылады. [2] 

 
 

Сурет 116- Сейсмикалық зерттеу әдісі 
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7.1.4. Кен орындардың геологиялық-геофизикалық зерттеулер кезінде 
жұмыстардың ұғымдарын, тізбесін, пайдаланылатын жабдықтары 
 

Мұнай- газкен орындарын іздеу барлау жұмысы 
табысты болуы бастапқы кезеңді геофизикалық және геохимиялық 
зерттеу әдістерінің ең нәтижелі бағыттарын іріктеп, тандап алып, оларды іске 
асыру мен тығыз байланысты. Геофизикалық барлау әдістерінің бірнеше түрі 
бар, олардың негізгілері сейсмикалық және электрлік әдіс. 

 Сейсмикалық барлау әдісі. 
Мұндай барлау тау жыныстарының, қабаттардың жарылған оқ дәрілер 

арқылы пайда болатын серпінді толқындарды өз бойларынан өткізу болмаса 
кейін серпуі арқылы алынатын көрсеткіштер арқылы зерттеледі. Жер 
қойнауындағы қабаттардың қайсы бірінде серпінді толқындар тез,ал 
қайсыбіріне жай тарайтыны белгілі. Сейсмикалық барлау жұмысын жүргізу 
үшін белгілі бір қашықтыкта шұңқырлар қазылып, олардың ішіне тоқтың 
әсерімен жарылатын дәрі салынады. Оқ дәрінің жарылуына тау 
жыныстарының әр қабаттарынан түрліше жылдамдықпен өтеді, 
толқындардың қандай жылдамдықпен өткенін жер үстіндегі сейсмограф 
таспаға жазып тұрады. Қатты тау жыныстарынан құралған қабаттардан 
тұратын қабаттардан толқын баяулау өтеді. Алынған көрсеткіштер арқылы 
жер қабаттарының тереңдігі өлшеніп, карталары тұрғызылады.  

Бұл әдіс мұнай және  газ кендерін барлау жұмыстарында  кеңінен пайда
ланылады. Сейсмикалық  барлау әдістерін алғаш рет  Г.А.Габурцев ойлап 
шығарған. Электрлік барлау әдісі тау жыныстарының өз бойынан электр 
тоғын жыныстары (гранит, әктас, бойына тұзды сіңген құмтастар) нашар 
өткізетіні белгілі. Осымен байланысты бойынан электр тоғын өткізбейтін тау 
жыныстарының электрлік кедергісінің өзгеруі олардың табиғи орналасу 
тәртіптерін зерттей білуге мүмкіндік туғызады.  

Электрлік барлау жұмыстарын  жүргізерде әр жерге қысқа темір қазықт
ар қағып, олар арқылы электр тоғын жібереді. Әрбір қазықтың арасында тау 
жыныстары арқылы электр тоғының қандай жылдамдықпен жүретінін өлшеп 
тұратын кұралдар орнатылған. 

Құралдардағы көрсеткіштердін жер қабаттарының пішіндері немесе 
құрама карталарының кескіні түсіріледі.  

Электрлік  зерттеу  әдістері қазылып өткен ұңғымалардың  тілмерін тек
серуге де кеңінен  қолданылып келеді. Ол үшін ұңғыманың ішіне үш 
электродты бетіне жақын жерге орналастырады (қондырады). Одан соң сол 
электродтар арқылы тоқ жіберіледі. Арнайы аспаптар (приборлар) 
көрсеткіштері бойынша құбыр бойындағы тау жыныстарының потенциалдық 
айырмашылыктары және кедергілері таспаға жазылады. Бұл жағдайда әктас 
мұнай сіңген құмтастардың электрлік кедергілерінің мәні жоғары, ал саз бен 
сулы құмтастар кедергілерінің  мәні төмен болады. Кедергі мәндерін 
салыстыра отырып мұнай-газ көлбеулерінің қай аралықта орналасқанын 
болжауға болады. 
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Далалық (полевая) геофизикалық  әдістерге гравитациялық,магниттік  б
арлау және ұңғымаларды зерттеу  әдістері жатады. 

Гравитациялық барлау әдісі тау жыныстарының тартылу күші мен 
тығыздығын өлшеу қолданылады. Жер қабаттарын құрайтын әр түрлі тау 
жыныстарының тығыздығы бірдей болмайтындығы белгілі. 

Магниттік барлау жұмыстары тау жыныстары мен кен орындарының 
магниттік қасиеттерін зерттеу арқылы жүргізіледі. Әр түрлі денелер магнит 
стрелкасының қозғалуына әсер етеді: кейбіреулері оны өзіне тартады, ал 
бірқатары стрелканы тартпайды, яғни әсер етпейді. Немесе оны өзінен 
алшақтатады. Барлаушылар өте сезгіш магниттік таразыларды пайдаланады. 
Жүрумен байланысты магниттік таразы стрелкасының жағдайы өне бойы 
жазылып отырылады. Бұл көрсеткіштер арқылы магниттік карталар 
тұрғызылады. 

Ұңғыларды геофизикалық зерттеу әдістері тау жыныстарындағы 
физикалық қасиеттеріне және оларды қанықтыратын флюидтердің ұңғылық 
сұйықтық пен радиоактивті жасанды сәулелермен немесе ультрадыбысымен 
байланысуына негізделген.Ұңғыларды зерттеудің геофизикалық әдістері 
ұңғыны бұрғылаған кезде, ұңғыларды геофизикалық зерттеу әдістері-бұл, 
геофизикалық кәсіпорындардыі арнайы партиясымен жүзеге асатын нақты 
жұмыстар жиынтығы. Ұңғыларды геофизикалық зерттеу–бұл, әр түрлі 
каротажтар, яғни қажетті аппаратпен жабдықталған арнайы аспапты электр 
желісі түсіру арқылы белгілі бір мәндер өзгерісін бақылау. Келесідей 
каротаж түрлері бар: 

Электрокаратаж-ұңғы сұйықтығының тау жынысымен әсерлесу 
нәтижесінде пайда болатын өрісінің өзгерісін, сонымен қатар осы 
жыныстардың меншікті кедергісінің өзгерісін бақылауға мүмкіндік береді. 
     Радиоактивті каротаж –тау жыныстарының атомдарының ядросында және 
олардағы қаныққан сұйықтарда жүретін радиоактивті процесстерді (табиғи 
және  жасанды) пайдалануға негізделген. Радиокаратаждың кеңнен тараған 
түрі-гамма каротаж. Гамма каротаж ұңғының оқпаны бойындағы 
радиоактивтіліктің диограммасының түрін береді, геологиялық қиманы алуға 
мүмкіндік береді. 

Гамма-гамма – каротаж ұңғыға түсірілетін аппараттар шығатын гамма 
квант сәулесімен әсерлесу кезіндегі жыныстарда таралған гамма сәулелерді 
тіркейді. Гамма каротаж қосымша  коллекторлардың кеуектілігін анықтауға 
мүмкіндік береді, сонымен қатар ұңғымалық сұйықтық оқпанына судың ағып 
келуін көрсетеді. 

Өндірістік практикада судың қозғалысын, сулану орнының ошағын, 
кен орында колекторлардың таралуын, өңдеудің бөлек обьектілерінің 
арасындағы гидродинамикалық байланысының орындалуын, 
жарықшақтық зоналарының  пайда болуын, цементтің көтерілу биіктігін 
анықтау үшін радиоактивті изотоп әдісі қолданылады. 
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Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1.Тарихи геология, мұнай-газ геологиясы негіздері қандай? 
2. Кен орындардың геологиялық құрылымын атаңыз? 
3. Мұнай және газ кен орындарын барлау және пайдалану әдістемесі 

және оларды іздеу жұмыстары қандай? 
4. Кен орындардың геологиялық-геофизикалық зерттеулер кезінде 

жұмыстардың ұғымдарын, тізбесін, пайдаланылатын жабдықтарын атаңыз? 
 
Қорытынды:  
 
   Бұл модульді оқу кезінде Бұл модуль  мұнай және газ кен орындарын 
әзірлеудің геологиялық негіздерін жүргізуге қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды.  
   Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: 
әртүрлі тау-геологиялық жағдайларда ұңғымаларды бұрғылау бойынша 
жұмыстар жүргізу техникасы және технологиясы; геология және мұнай және 
газ өндіру технологиясы бойынша негізгі мәліметтер, геологиялық-
техникалық наряд және режимдік-технологиялық карта, бұрғыланатын 
алаңды  геологиялық кесу;  әртүрлі тау-геологиялық жағдайларда 
ұңғымалардың конструкциясы туралы мәліметтер; қыртыстарды сынау 
құрылғыларын түсіру және  геологиялық-геофизикалық зерттеулер жүргізу. 
  Модульді зерделеу кезінде білім алушылар  мұнай және газ кен 
орындарын әзірлеу негіздерін үйренеді. 
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Модуль атауы:  «Ұңғыманың құрылысы бойынша технологиялық 
операцияны басқару» 
 
Оқыту мақсаты: 
 
1. Бұрғылау барысында қиындықтар мен апаттардың туындау мәселелерін 
айқындау 
2. Бағытты бұрғылаудың ерекшеліктерін айқындау 
 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берілген модульмен жұмысты бастар алдында білім алушыларға 
«082401 3 – Техник-технолог» біліктілігі курсы бойынша барлық модуль 
көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі-төменнен жоғарыға қарай ұсынылғын. 
Кәсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы бойынша көрсетіледі. Берілген 
тарауды Модуль 8 мазмұны қамтылған. 
 
Алдын-ала қойылатын талаптар: 

Бұл модульді оқу алдында «082401 3 – Техник-технолог» біліктілігіне 
қарасты КМ 01 «Ұңғымаларды бұрғылауға дайындау», КМ 02 «Түсіріп-
көтеру операцияларын жүргізу»,  КМ 03 «Бұрғылау ерітіндісін дайындау 
және химиялық өңдеу», КМ 04 «Мұнай мен газға арналған ұңғымаларды 
бұрғылаудың технологиялық процесін ұйымдастыру», КМ 05 «Бұрғылау 
ерітінділерін дайындау және химиялық өңдеу бойынша жұмыстарды 

Бұрғылау 
технологи

ясы 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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бақылау», КМ 06 «Күрделі жағдайлар кезінде ұңғыманы басқару» және КМ 
07 «Мұнай және газ кен орындарын әзірлеудің геологиялық негіздерін 
жүргізу» кәсіптік модульдеріндегі тақырыптарды меңгеру қажет. 
 
Қажетті оқу материалдары: 
Оқу құралдары 
Электрондық оқулықтар 
Оқу макеттері 
Бейнесабақтар 
Презентациялар 
 

Кіріспе 
  КМ 08 «Ұңғыманың құрылысы бойынша технологиялық операцияны 
басқару» модульінде жұмыс процесін дұрыс ұйымдастыруға қажетті 
білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды. 
  Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар бұрғылау барысында 
қиындықтар мен апаттардың туындау мәселелерін айқындауды, бұрғылау 
бригадаларының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында бұрғылау 
ерітіндісін дайындау мен тазарту жабдығының жұмысын ұйымдастыруды 
меңгереді. 
 Модульді зерделеу кезінде білім алушылар  бағытты бұрғылаудың 
ерекшеліктерін айқындауды, бұрғылау барысында қиындықтар мен 
апаттардың туындау мәселелерін айқындауды үйренеді. 
 
Модульдің мазмұны: 

ТАРАУ 8. Ұңғыманың құрылысы бойынша технологиялық операцияны 
басқару 

 
8.1. Бұрғылау барысында қиындықтар мен апаттардың туындауын 
айқындау 
 
8.1.1. Қиындықтар мен апаттардың алғашқы белгілері 

 
Бұрғылау кезіндегі апаттар дегеніміз – сынудың салдарынан ұңғыда 

қалған бұрғылау құбырларының, шегенделген  құбырлар, қашау, жерасты 
қозғалтқыштарының  бұрандасы үзіліп ұңғыда қалып қоюы, бұрғылау 
тізбегінің қозғалмай қысылып қалуы, ұңғыға кездейсоқ түсіп кеткен түрлі 
темір заттарды  айтамыз. 

Апаттың негізгі себептері – бекітілген бұрғылау тәртібін сақтамаудан, 
бұрғылау жабдықтары мен  аспаптарының бүтін еместігінен және бұрғылау 
бригадасының тәжірибесіздігінен немесе оның кейбір мүшелерінің 
салақтығынан – болады. Апаттың негізгі түрлеріне қысылып қалу, қашаудың 
не  турбобұрғының ұңғыда үзіліп не сынып қалуы, бұрғылау құбырларының 
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бұралып шығып кетуі немесе сынуы және соның салдарынан олардың ұңғыға 
құлауы,- жатады. 

Бұрғылау не кигізбе құбырлардың қысылып қалуы негізінен  төмендегі 
себептерден болады: 

1. Ұңғының өткіш қабаттарындағы қысымның ауытқуынан және 
құбырлардың қабырғамен біраз уақыт үйкеліп (жабысып) тұруынан.  

2. Ұңғыдағы сұйық қысымының шұғыл өзгеруінен; судың шығуы, 
атқылау не бұрғылау ерітіндісінің сіңіп кетуі әсерінен. 

3. Түрлі себептерден ұңғы стволының бұзылуынан; опырылу, 
жыныстың ағуы немесе стволдың тарылуынан. 

4. Қашауда, бұрғылау кезінде не көтеріп-түсіру операциялары кезінде,  
сальниктің пайда болуынан. 

5. Бұрғылау не кигізбе  құбырлардың қисайған жерлерде қысылуынан 
немесе бөтен заттың ұңғыға түсіп кетуінен қысылуынан, қашаудың 
желінуінен стволдың диаметрі кішірейіп жаңа қашаудың қысылуынан. 

6. Бұрғыланған бөлшектердің немесе ерітіндінің қатты бөлігі айналыс 
тоқтағанда отырып қалуынан. 

7. Бұрғылау тізбегіндегі жырықтардың есебінен ерітіндінің жартылай 
айналысы кезінде. 

8. Цементтік көпір орнату кезінде цементтік ерітіндінің ерте 
қатайуынан. 

9. Бұрғылау қондырғысының механизмдері кенет істен шығып 
қалғанда. 
 
8.1.2. Бұрғылау кезінде технологиялық процестердің қауіпсіз дәрежесі 
 

Мұнай операцияларымен байланысты жер үсті объектілеріне- бұрғылау 
қондырғысы, ұңғыма, мұнай әзірлеу бөліктері, сорғыш және сығымдағыш 
станциялар мен қосалқы бөліктері.  

Бұрғылау талаптары техникалық, пайдаланулық, технологиялық, 
экономикалық, әлеуметтік және арнаулы деп бөлінеді. Техникалық 
талаптарға: бұрғылау қондырғысының конструкциясы ғылым мен 
техникалық ең жаңа жетістіктеріне жауап беруі қажеттігі; бұрғылау 
қондырғысының параметрлері әлемдік стандартқа және бұрғылаудың қазіргі 
технология талаптарына сай болуы; қондырғы құрамына кіретін машиналар 
мен жабдықтардың пайдалы әсер коэффициенті жоғары, беріктілігі 
жеткілікті, сенімді және өміршенді болуы жатады.  

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

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

Ұңғыларды пайдалану тәсілін таңдау мұнай кен орындарын игерудің 
кешенді жлбалауының негзгі мәселесінің бірі. Ол жобаның негізгі 
элементтерімен тығыз байланыста болып және  мұнай өндірудің 
көрсеткіштеріне әсерін тигізеді. Бұл принцип игерудің технологиялық 
сұлбаларын  және жобаларын құрудың барлық қазіргі әдістемелерінде 
еңгізілген, бірақ ол толық көлемде сирек орындалады. 

Мұнайды өндіру тәсілі шектелген мерзімге және жобаның 
гидродинамикалық параметрлерін тағайындау және есептеуден кейін 
таңдалған, яғни бұл элементке үлкен көңіл бөлінбеген. Осының нәтижесінде 
тәжірибеде ұңғыға пайдалану тәсілін таңдау кездейсоқ сипаттамаға ие болып, 
көп жағдайда уақыт өту барысында өзгеретін ұңғының ағымдағы 
сипаттамасына негізделеді. Осыдан, көне кен орындарда пайдалану 
тәсілдерін  жиі ауыстырылуы байқалады, мысалы БОТӘС-тан ШТСҚ-ға 
немесе керісінше, ШТСҚ-дан газлифтқа және т.б. Бұларды ауыстыру 
қолданыстағы кенішті игеру жүйесінің параметрлерімен келісусіз өткізіледі. 

Жаңа концепцияда ұңғыларды пайдалану тәсілі кен орынды игеру 
жүйесінің нұсқаларында анықталатын параметрлермен қатар қарастырылуы 
қажет. Осымен қатар, пайдалану тәсілдерде ұңғыдан өндіру мүмкіншілігі 
пайдалану тізбектің диаметрінен тәуелді болады. Сонымен, ұңғыларды 
пайдалану тәсілдері игеру жобасындағы басқа элементтермен тығыз 
байланыста болуы қажет. Осындай байланыстың болмауынан жағымсыз 
жағдайлар болады (бастапқы орналастыруға кететін қосымша шығын, ол 
қабылданған жүйені бұзуға әкеледі) немесе кен орынды меңгеру 
қарқындылығының тоқтауына әкеледі. Ұңғының соңғы жұмыс 
сипаттамалары, яғни дебит, өнімнің құрамы, саға қысымы мен 
температурасы, жер үстіндегі инженерлі құрылымдар жұмыстарының 
бастапқы шарттары болып саналады. Мұнда лақтыру желісінің, 
құбырөткізгіштердің диаметрлері және олардың ұзындықтарынан 
анықталатын саға қысымдардың мәндері маңызды болып келеді. Ұңғы 
сағасындағы үлкен қысым жер үстіндегі сораптардан өндіру сұйықты 
ішкікәсіптің тасымалдауы бойынша жұмысын жер асты жабдыққа 
ауыстырады. Өндірудің сорапты тәсілдерінде ол жабдықтың жұмыс 
сенімділігін төмендетеді, ал газлифтіде –көтергіштің пайдалы әсер 
коэффициентінің күрт төмендеуіне соқтырады. 

Осындай қиындықтар болмауы үшін, біріншіден мұнай өндіру 
тәсілдерін игерудің барлық мерзіміне таңдау керек, екіншіден, фонтандау 
кезеңі аяқталған соң тек ғана бір механикаландырылған тәсілді таңдауға 
ұмтылу қажет. Механикаландырылған тәсілді ауыстыру қажеттілігі болса, 
ауыстырылатын тәсілдің негігі пайдалану жабдығының нақты 
амортизациялауының орташа мерзімдерімен келісі қажет. 
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Игеру жүйесінің ңұсқаларын құру кезінде өндіру тәсілін ескеру 
қарастырылатын нұсқалар санының өсуінен жобалау үрдісін қиындатады. 
Бірақ жобаны осындай тәртіппен құру өте үлкен қателіктерден сақтайды 
және халықшаруашылық жағынан экономиялы, тиімді болады. 

Мұнайды өндіру тәсілі мен қабатқа әсер ету қарқындылығының тығыз 
байланысын ескеру қажет. Өнімді қабатқа суды айдауды реттеу арқылы 
ұңғыларда қажетті динамикалық деңгейді ұстау, сонымен қатар сұйықтың 
көтерілу биіктігін, түп үстіндегі сұйық бағанасының мәнін реттеуге болады. 
Кей жұмыстарда көрсетілгендей, сорапты тәсілдер үшін өнімділігі, 
сенімділігі, ПӘК-ті, экономдылығы сұйықтың көтерілу биіктігінен тікелей 
тәуелді, ал газлифтілі тәсілдер үшін-көтергіш құбырларды салыстырмалы 
батыруынан тәуелді. Осыған байланысты әртүрлі қарқындылықта су 
айдаудың бірқатар нұсқаларының техника-экономикалық жақтарын 
салыстыруды әртүрлі пайдалану тәсілдерімен біріктіріп қарастыру немесе бір 
тәсілдің мүмкіншілік шектерінде ұңғының басқа жұмыс істеу шарттарына 
жауапты болуын қарастыру маңызды болады. 
 
8.1.3. Ұңғымаларды қайта құру және қалпына келтіру әдістері 
 

Ұңғыларды бұрғылаудағы ең басты мақсат, өнімді қабаттардың 
мұнайгаздылығын анықтау. Бұл мақсат жартылай кәсіптік геофизикалық 
тәсілдермен анықталуы мүмкін. Бірақ нақтылы жауап тікелей сынау арқылы 
алынады. [4] 

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

Сурет 117-Өнімді қабатты ашқаннан кейінгі ұңғы түбін жабдықтау 
схемалары 
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Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылауда екі сынау тәсілі қолданылады. 
1.Бұрғылау барысында бірден өнімді деген қабат бұрғыланып 

ашылғаннан кейін бірден сыналады (жоғарыдан төмен ).  
2.Ұңғыны жобалық тереңдікке дейін және бекіткеннен кейін бұрғылау 

(төменнен жоғары). 
Ең тиімді сынау тәсілі, өнімді қабатты бұрғылап ашқаннан кейін қабат 

ластанбай тұрып бірден сынау.  
Ұңғыларды сынаудағы негізгі мақсат:  
1) қабат сұйықтары мен газдарынан сынамалар алу;  
2) қабат қысымын анықтау;  
3) қабаттың коллекторлық қасиеттерін анықтау үшін мәліметтер алу 

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

және жуу сұйығы қысымынан бөліп, онда мүкіндігінше қабат  қысымы мен 
жуу сұйығы қысымдарының жоғары  айырмасын жасау. Ол үшін арнайы 
қабат сынауыш аспаптар қолданылады. Пайдалану ұңғыларын бұрғылауда  
сынау кейбір геофизикалық зерттеулер жүргізу немесе шыламды зерттеумен 
шетелуі мүмкін. Ал барлау ұңғыларында сынау жұмыстары толық 
жүргізіледі. 

Қабатты сынау үшін ұңғыға бұрғылау тізбегімен (7), ротор арқылы (4) 
қабат сынауыш жинағы түсіріледі (118-сурет). Оның құрамына жуу сүйғын 
айналдыру клапаны (9), бекіту клапаны (11), қабат сынауыш (12), яс (13), 
қауіпсіздік құлпы (14), пакер (15), сүзгі (16), тірек башмагы (19) және 
тіркеуші тереңдік манометрлер мен термометрлер орналасатын аудармалар 
(10,18) кіреді. Қабат сынауышта екі клапан  (біреуі жіберу екіншісі теңгеру), 
сонымен қатар штуцер және гидравликалық тежеу құрылғысы орналасқан. 
Тізбекті ұңғыға түсіріп болғаннан кейін, оның жоғарғы шетіне арнай ұршық 
басы (2) жалғанып, оған жоғары қысымдық ысырмаларымен жабдықталған 
шығару линиясы (1) қосылады. Шығару линиясымен бұрғылау тізбегінің іші 
арқылы шығатын сұйық арнайы ыдысқа, ал газ факельге бағытталады, 
Бұрғылау тізбегі элеватор (3) көмегімен бұрғы қондырғысының тәл жүйесіне 
ілінеді. Оның  ұзындығы башмақты (19) ұңғы түбіне отырғызғаннан кейін, 
сүзгі (16) сыналатын өнімді қабат (17) тұсына орналасатындай етіліп 
есептелінеді. Бұрғылау тізбегі (7) мен шегендеу тізбегі (8) арасындағы 
кеңістік тізбек басына (6) орнатылған превентормен (5) жабылады. Жинақты 
ұңғы ішіне түсіру кезінде жіберу клапаны мен жуу сұйығын айналдыру 
клапандары жабық, ал теңгеру клапаны ашық болады. Жинақты түсіру 
кезіндегі ығыстырылатын жуу сұйығы гидравликалық кедергісін азайту үшін 
пакер астындағы жуу сұйығын пакер үстіне сүзгідегі (8) тесік, қуыс білік (7) 
және теңгеру клапанының (5) ашық тесігі арқылы бағыттайды. Түсіру кезінде 
бұрғылау тізбегінің ішін су немесе жуу сұйғымен, жіберу клапаны ашылған 
кезде  қысым, қабат қысымынан төмен болатындай етіп толтырады.  

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

Жіберу клапанының мезгілсіз ашылып кету жағдайларын  тежеу 
құрылғысы арқылы тоқтатады. Қабат сынауышты ұңғыға түсірер алдында 
тежеу құрылғысы жіберу клапаны пакер отырғызғаннан кейін 3-5 мин. соң 
ашылатындай етіліп, реттеліп, арнайы қою маймен толтырылады. 

 

 
 

Сурет 118- Қабат  сынауыш жинақ 
 
 

8.1.4. Өнімді горизонттың екіншілік ашу 
 

Өнімді қабаттарды бұрғылап бастаған бойда, жуу сұйығы қабатқа енуге 
тырысады. Жуу сұйығының қабатқа енуіне ықпал ететін факторлар.  

1. Көптеген жағдайларда бұрғылау артық қысымда  жүргізіледі. Егер 
қабат түйіршек коллектордан құралса, артық қысым әсерінен жуу сұйығы 
құрамындағы су және кейбір тұздар мен химиялық реагенттер қабатқа еніп, 
кольматациялық аймақ құрады. Қабат жарықшақ тау жыныстарынан құралса,  
артық қысым әсерінен сұйық сүзіндісімен бірге қабатқа қатты фазаларда еніп 
ластайды.  

2. Капиллярлық күш әсерінен сулы дисперсиялық орта қабатқа 
тереңірек еніп, ұңғыдан мұнайды (газды) ығыстырады.  
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3. Егер жуу сұйығының минералдылығы қабаттыкінен төмендеу болса, 
онда жуу сұйығы дисперсиялық ортасы өнімді қабатқа енуі де мүмкін. Жуу 
сұйығы мен сүзінділерінің қабатқа ену салдарынан ұңғы оқпаны 
айналасындағы аймақтың коллекторлық қасиеті өзгеріп, бұрғылау 
жұмыстары аяқталғаннан кейін қабат сұйықтарының ағып келуі нашарлайды. 
Кольматациялық аймақтың өткізгіштігі жуу сұйығы дисперсиялық 
фазаларының кеуек каналдарын бітеу салдарынан бірнеше есе азаюы мүмкін. 

Өнімді қабаттарды ашу деп қабатты бұрғылау және ұңғы 
қабырғасының беріктігін қамтамасыз етуге байланысты жүргізілетін 
жұмыстар жинағын айтуға болады. Өнімді қабаттарды ашудың  негізгі екі 
тәсілін атап көрсетуге болады:  

1) Ұңғы ішіндегі қысым қабат қысымынан жоғары жағдайларда 
бұрғылап ашу Рұ > Рқ;  

2) Қабатты қысым тепе-теңдігімен  және қабатқа депрессия түсіру 
арқылы Рұ≤Рқ. Бірінші тәсіл бұрғылау кезінде қабат сұйықтарының  ұңғыға 
ағып құйылуын болдырмау мақсатымен қолданылады. Екінші тәсілді 
қолданған жағдайда, қабат сұйықтарының ұңғыға ағап құйылу мүмкін. 
Сондықтан да, оның қолдану аймағы шектелінеді. Негізінен өнімді қабаттар 
бірінші тәсілмен бұрғыланып ашылады. Өнімді қабаттарды бұрғылап ашу 
тәсілдерін таңдап алуды анықтаушы факторлар: коллектор түрі, оны 
құраушы тау жыныстарының беріктігі, қабаттың қалыңдығы, қабат қысымы. 

 
8.2. Бағытты бұрғылаудың ерекшеліктері 
 
8.2.1. Ұңғымалардың бейіндері 
 

Тіп-тік түзу  ұңғы болмайды - бәрінің де аздаған қисаюы, вертикалдан 
ауыт-қуы кездеседі. Осы күнгі техника мен технология вертикалдан ауытқуы 
2° аспайтын ұңғы жасауға мүмкіндік береді. Ұңғының қисаюның екі себебі 
бар: геологиялық (басқаруға келмейтін) және  техника-технологиялық 
(басқаруға келетін). 

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

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

Бұрғылау кезінде ұңғының қисаюын алдын-алу – бұрғылау тізбегінің 
төменгі тұсының компановкасын (КНБК) түзу жасау мен бұрғылау тәртібін 
таңдауға байланысты. Компановка тізбектің еркін айналуына, сұйық 
жүргенде гидрав-ликалық қарсылықтың аз болуына жағдай жасау керек. 
КНБК-ны тура  ара-лық тізбектің башмағынан бастап үңгіні тазалағаннан 
кейін, немесе диаметрі компановка диаметрімен бірдей қашаумен бұрғылау 
басталғанда қолданады. Калибраторлар мен центраторлардың диаметрінің 
желінуі 3мм аспау керек, ал ауырлатылған бұрғылау құбырларының (АБҚ) 
желінуі – 2мм аспау керек. Бұрғылау тізбегінің төменгі тұсының 
компановкасы (КНБК) өзара элемент-терінің (калибраторлар, центраторлар, 
стабилизаторлар, кеңейткіштер мен маховиктер) көлемімен ажыратылады. 
КНБК  жұмысының тиімділігі – олардың жұмыс жағдайына, қаттылығына, 
қашаудың және элементтердің диаметрінің әртүрлігіне, ұзындығына, 
элементтердің санына, үнгінің көлденең қимасының формасына және т.б. 
байланысты. КНБК-ң элементтерінің міндеттері әртүрлі. Мысалы, 
калибраторлар ұңғы үнгісінің диаметр-ін калибровка жасаумен және 
қашаудың жұмысын жақсартумен айналысады. Олар түрлі варианттарда 
жасалады; КЛ-214-қалақшалы, 214мм диаметрге арналған, тістері қабырға 
түрінде орналасқан  калибратор, КВЗ-214 - тістері шығыңқы, КЛС-190 – 
қалақшалы, тістері спираль тәрізді орналасқан. Роторлық бұрғылау кезінде 
калибраторлар тура қашаудың үстінде орнатылады. 

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

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

Маховиктер - оның қызметін қысқа ауырлатылған бұрғылау құбырлары 
атқарады, міндеті - турбобұрғының валын теңестіру. Оларды турбобұрғы 
білігінің астына орналастырады. 

Кеңейткіш-ұңғыманың қабырғасын кеңейтетін бұрғылау аспабы. Жиі 
қолданылатын кеңейткіштерге үш шарошкалы кеңейткіштер жатады, оларды 
243,269, 295,345,395 және 455мм диаметрмен шығарады. Сонымен қатар 
алты, төрт шарошкалы түрлері де қолданылады.  Ұңғының үңгісінің қисаюын 
өлшеп отыру керек, оны өлшейтін аспап-инклинометр. Олар ұңғының 
қисаюын 50° дейін өлшей алады. Ол үшін таблица сызып, әрбір 25-50 м 
сайын өлшеп, берілген сандарды жазып отырамыз. Шыққан қисық сызықты-
инклограмманы( сызықтың тік оске проекциясын) график түрінде, белгілі 
масштабпен салады. Оған магниттік меридианның бағытын, көлденең 
масштабын, қисаюды көрсетеді, әрбір нүктесіне тереңдігін және қисаю 
бұрышын жазады. Бұл Петросянның аспабының негізіне әйнектің 
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плавикалық қышқыл ауамен қосылғанда  бұзылуы қойылған. Аспаптың ішіне 
тік қойылған әйнек плавикалық қыш-қылмен әрекетте болады да, одан 
шыққан іздің бағыты үңгінің қисаюын көрсетеді. Бұл – α бұрышты тікелей 
транспортирмен өлшейді немесе мына формуламен есептейді: 

 
α  = 1,2  α / 0,017 = 70 α /D   (17) 

 
бұл жерде; α - әйнектегі сызықтың биіктігінің айырмасы,мм 
                   D - әйнектің ұзындығы,мм 
 
Петросянның бұл аспабы үш вариантта істелген:  бұл аспапты 

бұрғылау құбырымен де ұңғыға түсіруге болады немесе арқан арқылы 
шығырмен өзінше бөлек түсіруге де болады. [1] 

 
Кесте 9-Кеңейткіш шифры 

 
Көлбеу бағытталған бұрғылаудың тік бұрғылаудан айырмашылығы – 

оның берілген бағытының вертикалдан ауытқуы. Мұндай ұңғыларды 
роторлық немесе турбиналық әдіспен бұрғылайды. Ұңғының қисаюы 
бұрғылау тізбегінің төменгі тұсының компановновкасын өзгертумен іске 
асырылады, яғни қашауда бұрылу күші пайда болады. Бұрғыш ретінде 
турбиналық әдіс кезінде компановкаға бірнеше эксцентрлі орнатылған 
центраторлар, ниппель, қисайтқыш жалғағыш, арнаулы қисайтқыштар - ОТ; 
ОТС; ОТШ т.б.орнатылады.   Компановканың көмегімен бір не бірнеше 
центратор арқылы ұңғының зениттік бұрышын өзгертуге болады. Ал 
қалғандары арқылы ұңғының азимуттық бұрышы өзгереді. Ұңғыны 
бұрғылауда түрлі себептермен алғашқы берілген бағыттан ауытқу байқалады. 
Бұл процесті ұңғының қисайуы дейміз. Әдейі істелмеген қисаюды - табиғи 
қисайу, ал әдейілеп, түрлі технологиялық не техникалық әдістермен 
қисайтуды – жасанды қисаюы дейміз. Ұңғының қисаюы кезінде түрлі 
қиындықтар кездеседі. Оларға;  бұрғылау құбырларының тез тозуы, қуат 
көздерінің көбірек жұмсалуы, көтеріп-түсіру операцияларының қиындықпен 
жүргізілуі, ұңғы қабырғасының құлауы және түрлі т.б. жатады. Сонымен 
қатар, кейбір жағдайда, ұңғының қисайуы сол кенорнын игеруде уақытты, 
шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Яғни, ұңғының қисайуы зиянды 
болса оны жоюға әрекет жасалады, ал ол пайдалы болса оны әрі қарай 

Аппараттың 
шифры 

Диаметр,мм Өлшегіш әйнектер,мм 
Бұрғылау 

құбырының 
ең аз ішкі 
диаметрі 

Корпусының 
сыртқы 

диаметрі 

 
Ұзындығы, 

ені 

 
қалыңдығы 

П4 
П5 
П6 

95 
120 
146 

50 
60 
70 

40х22 
40х30 
41х40 

1 – 2 
1 - 2 
1 - 2 
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дамытуға тырысады. Бұл жағдайды  бағытталған бұрғылау – дейміз, яғни 
ұңғының табиғи қисайу заңдылығын ескере отырып, технологиялық әдістерді 
не  техникаларды пайдаланып, оны керекті нүктеге жеткізеді. Бағытталған 
бұрғылау – басқа-руға да тексеруге де мүмкіндік беруі керек. Бағытталған 
бұрғылау процесі кезінде ұңғының әрбір нүктесінің кеңістіктегі орнын біліп 
отыру маңызды. Сондықтан, оның бетінің кординаты мен жолының 
бұрыштарын анықтау қажет, яғни зениттік бұрышты (Ө), азимуттық 
бұрышты (α), және ұзындықты L біліп отыру керек. Зениттік бұрыш 
дегеніміз- ұңғының осі мен вертикаль арасындағы бұрыш. Азимуттық бұрыш 
дегеніміз - солтүстікке бағытталған бұрыш пен ұңғы осіне жанасқан 
сызықтың сағат тілінің бағытымен есептелген горизонталь проекциясы. 
Ұңғының ұзындығы дегеніміз- ұңғы беті мен табанының арасын ось бойымен 
есептегендегі  қашықтық. Ұңғы осінің тік кеңістікке проекциясы – профиль 
деп, ал көлденең кеңістікке проекциясы – жоспар - деп аталады. 
 
8.2.2. Бұрғылау кезіндегі геонавигация әдісі 
 

Геонавигация әдісі- бұл ұңғыманың траекториясын нақты уақыт 
режимінде резервуардың ең өнімді бөлігінде түсірілімді арттыру үшін түзету 
процесі. Ұңғымаларды бұрғылау телеметриясы ұңғыма өнімділігін арттыруға 
арналған ең озық технологиялардың бірі болып табылады. 

Бағыттап бұрғылауды жобалау негізі келесідей болады: трасса 
конфигурациясын таңдау, сүзгілеу және ұңғыма конструкциясы, бұрғылау 
құралдар мен жабдықтардың сенімділігі, бұрғылау интервалының режимі, 
ашылған өнімді қабаттың технологиясы. 

Қиғаш ұңғыманың конфигурациясы көптеген себептерге байланысты 
болады. Негізгі себептері төмендегідей: 

1- Бір ұңғыма немесе бірнеше ұңғымалар шоғыры берілген жерде 
салынады 

2- Ұңғыма сағасын түп үстіне орнатуға кедергінің болуы 
3- Сүзгінің орналасуы (тік, қиғаш немесе көлденең) 
Ұңғыма оқпанының конфигурациясы келесі талаптарды қамтамасыз 

ету керек. 
1. Пайдалану объектісі ретінде ұңғыманың жоғары сапасы. 
2. Көтеріп-түсіру операциясы кезінде бұрғылау жабдығына минимал 

жүктемелер. 
3. Ұңғыма оқпаны бойынша құралдар мен құрылғының еркін өтуі. 
4. Ұңғыма ішіндегі жабдықтардың сенімді жұмысы. 
5. Көп қабатты кеніштерде бірнеше қабатты бір мезгілде пайдалану 

тәсілін қолдану мүмкіндігі. 
6. Ұңғыманы салуға минимал шығындар. 
Бағытталған конфигурациясын жобалау профильдің типі мен түрін 

таңдаудан және қажетті параметрлерді анықтаудан тұрады. Ол параметрлерге 
ұңғыма оқпанының тік жазықтықтан ауытқуы және тереңдігі тік бөлік 
ұзындығы ұңғыма ішіндегі жабдықты орнату және жұмыс аралығында 
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қисаюдың шектік радиусының мәні және ұңғыма оқпанының зениттік 
бұрыштары кіреді. Бағытталған ұңғыма конфигурациясы келесі жағдайларды 
ескере отырып таңдалады: 

1. Ұңғыманың тағайындалуы. 
2. Оқпанды салудың геологиялық және технологиялық ерекшеліктері. 
3. Ұңғыма ішіндегі жабдықтарды орнату және жұмыс аймағында оның 

конструктивтік ерекшеліктермен жұмыс шартымен байланысты. Ұңғыма 
оқпанының зениттік бұрышына орнатылған шектеулер. 

4. Жобаланатын тереңдікте ұңғыма оқпанының көлбеулік бұрышына 
орнатылған шектеулер. 

Бағытталған ұңғыма профилі қойылған мақсатқа міндетті түрде жете 
отырып сапалы және жылдам ұңғыма құрылысын қамтамасыз етуі керек. 

Бұл кезде ұңғының үш негізгі профилі қолданылады: 
1) Тангенциал профиль үш бөліктен тұрады: тік, зениттік бұрышты алу, 

көлбеу тік сызықты 
2)	S-тәрізді бес бөліктен тұрады: тік, зениттік бұрышты алу, көлбеу тік 

сызықты, зениттік бұрышты төмендету, тік бөлік. 
3) J-тәрізді екі бөліктен тұрады: тік және зениттік бұрышты алу. 
 

8.2.3. Ұңғымалардың бейін типтері, оларды есептеу әдістері 
 

Бұрғылау барысында ұңғы осі тіке бағытынан  өздігінен немесе әдейі  
ауытқытылады.  Ұңғылар осінің тіке бағытынан ауытқу шамасына қарай екі 
топқа бөлінеді:  тіке  және  көлбеу. Тіке ұңғыларға оқпанының ауытқу 
шамасы 2-30 -қа дейінгі, ал екінші топқа ауытқу шамасы 600-қа (кейде 900 
одан жоғары) ұңғылар кіреді.  Мұндай ұңғыларды көлбейте-бағытталған деп 
атау қабылданған. Ұңғы осіндегі кез-келген  нүктенің орнын,  егер оның 
ұңғы  сағасына дейінгі ара қашықтығы,  азимуттық  және  зениттік 
бұрыштары белгілі болса табуға болады (119-сурет). [1] 

 
АВ-оңтүстіктен солтүстікке қарайғы бағыт; АD-тіке жазықтық пен (N) 

горизонталь  жазықтықтың (Р) қиылысу сызығы 
 

Сурет 119- Ұңғы өсіндегі кез-келген нүктенің кеңістіктегі орнын анықтау 
схемасы 
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Зениттік бұрыш 𝜃𝜃 ұңғы осі мен вертикаль  арасындағы бұрыш. 
Азимуттық бұрыш 𝛼𝛼  тіке  жазықтық  пен  солтүстік  бағыт арасындағы 
бұрыш, сағат тілінің айналу бағыты бойынша өлшенеді; Ұңғы осі мен 
вертикаль қиылысатын А  нүктесі  арқылы өтетін тік жазықтық көлбейту 
жазықтығы деп аталады (N). Бұрғылау барысында  азимуттық, зениттік  
бұрыш немесе екеуі бірдей өзгереді. Осыған орай көлбеу, азимуттық, 
зениттік немесе ортақ қисаю деп аталады.  Көлбейту қарқыны і, (азимут, 
зениттік) тиісті бұрыштардың  ұңғы   оқпанының ұзындық бірлігіне 
өзгеруімен сипатталады. Бұрғылау  практикасында бұрыштың өзгеруі 10 м 
ұңғы ұзындығына алынады. Зениттік көлбейту  барысында ұңғы осі тіке 
жазықтықта жатады, азимуттық көлбейтуде винтті сызық құрайды. Егер 
көлбейту қарқыны, көлбейту радиусы белгілі болса, ұңғы оқпанының көлбею 
шамасын табуға болады. 

𝑅𝑅ұ = 𝑙𝑙
∆𝜃𝜃ж

= 1
𝑖𝑖 ;                     (18) 

 
∆𝜃𝜃ж - зениттік бұрыштың жалпы өсімі. 
 
Әр аралықтың  басында және соңында өлшенген зениттік және 

азимуттық бұрыштар мәні бойынша ұңғы осінің тіке және горизонталь 
жазықтыққа  проекциясын  тұрғызады  да,  екеуін бірге қарай отырып  ұңғы  
осінің  кеңістіктегі  орнын анықтайды. Ұңғы осінің тіке жазықтықтағы 
проекциясы профиль, ал горизонталь жазықтықтағы жоспары деп аталады 
(120-сурет). 

 
1-ұңғы профилі 
ІІ-ұңғы жоспары 
а-бір жазықтықта көлбейтілген ұңғы 
б және в – кеңістіктік көлбейтілген 
З- ұңғы түбі 
А- ұңғы оқпанының тіке бағытынан ауытқуы 

 
Сурет 120-Көлбеу ұңғылар проекциялары 



268
  

 

Есептеу төмендегі мәліметтер бойынша жүргізіледі:         
а) геологиялық қима;         
б) ұңғы  тереңдігі;         
в) ұңғы түбінің қажетті ауытқу мәні;         
г) қисаю азимуты. 
Ұңғы профилі техникалық орындалуы  және экономикалық жағынан 

тиімді  болуы  тиіс.  Техникалық  орындалу  мүмкіндігі ұңғының қисаю  
бұрышының  минимальді  шектік   мәні   бойынша анықталады. Қисаю 
радиусының минимальді мәнін төмендегі формула бойынша анықтауға 
болады. 

 

𝑅𝑅ұ
0,125𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇

0.785(Дк−𝑑𝑑𝑇𝑇)−∆                         (19) 
 

Dқ, d т -қашау және түптік қозғалтқыш диаметрі;  
∆- ұңғыма қабырғасы мен түптік қозғалтқыш арасындағы саңылау (∆= 

3-6 мм). Жобаланатын профиль, ұңғыны кейін пайдалану шарттарының 
барлығын да қанағаттандыруы тиіс. Ұңғы профилін есептеу бірінші тіке 
учаскі (Н1) ұзындығын таңдап алудан басталады (121-сурет). [1] 

 
Сурет 121- Үш аралықты профилді есептеу схемасы 

 
Зениттік бұрышты алу учаскесінің соңында, зениттік бұрыштың 

максимальді мәні анықталады tg Өmax = В3/Н3; B3 = B - B2; B2 = R - OK OK 
= Rcos Өmax;  B2 = R (1-cos Өmax); H3  = H2,3  - H2  . H2 = Rsіn Өmax; H3= 
H2,3 - Rsіn Өmax; H2,3 = H-H1 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐵𝐵3−𝑅𝑅(1−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐻𝐻2.3−𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

            (20) 

 
8.2.4. Көлбеу бағытта бұрғылау үшін жабдықты таңдау 
 

Көлбеу бағытталған ұңғы профилін таңдау дегеніміз – неғұрлым аз 
уақыт және күш жұмсай отырып берілген нүктеге жетуді айтады. 
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Барлық көрсетілген профилдерде  бірінші бөлік – тік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 122-ұңғы профилі 

 
Кәзіргі кезде ең бірінші бөлікті көлбеу етіп қазатын бұрғылау 

қондырғылары пайда болды. Бұл – ұңғыны бұруға кететін уақытты да, 
материалдарды да үнемдеуге мүмкіндік береді. 

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 123- Қисайтқыш жалғағыш 
 
Ұңғыны жасанды түрде керекті бағытқа қисайтуға түрлі техникалық 

жабдықтар - қисайтқыштар  қолданылады. Роторлық бұрғылау кезінде 
қолданылатын жабдықтар өте күрделі, сондықтан мұндай операцияларды 
көбінше жерасты қозғалтқыштармен бұрғылау кезінде қолданылады. 
Қисайтқыштардың есебінен аспапта (қашауда) қисайту күші пайда болады, 
немесе ұңғы осі мен аспаптың арасында қисаю бұрышы пайда болады. Көп 
тараған қисайтқыш ретінде – қисайтқыш жалғағыш қолданылады. Ол  кәдімгі 
жалғағыш, тек оның резбасының осі бір шетіне қарай жылжыған. 

Бұл жалғағышты жерасты двигателі мен АБҚ (ауырлатылған бұрғылау 
құбыры) ортасына орнатады. 
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Қисайтқыш жалғағыштың ерекшелігі – оның қарапайымдылығында, 
дегенмен оның жұмысы кезінде жерасты двигателінің жұмыс жасау жағдайы 
шиыршықты деформацияның есебінен нашарлайды, ұңғының қисайу жиілігі 
кең көлемде өзгереді, жынысбұзғыш аспаптың жұмыс істеу жағдайы 
қиындайды. 

Құбырлық бұрғыш құбырлық (1) және шпинделдік (2) бөліктен тұрады. 
Олардың корпусы өзара қисайтқыш жалғағышпен (3) жалғанған.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 124-Қисайтқыш 
 
Айналу моменті құбырлық бөліктің валынан шпинделдік бөліктің 

валына, белгілі бұрышпен орналасқан жұдырықты шарнир арқылы беріледі. 
Құбырлық бұрғыштың артықшылығы–қисайтқыш жалғағышты ұңғыма 
табанына жақындата түсуінде, соның есебінен стволдың қисайуы  тұрақты 
түрде жүргізіледі. Төмендегі суретте қисайған ұңғыларға арналған бұрғылау 
тізбегінің компановкасы көрсетілген: 

      
а – жалғағыш бұрандасының осі қисайтылған 
б – қисайған секциондық турбобұрғымен 
в – құбырлық қисайтқышпен 
г – құбырлық және қисайған қисайтқышпен 
д – қисайтқышпен 
е – эксцентірлі қисайтқышпен 

 
Сурет 125- Бұрғылау тізбегінің төменгі бөлігінің жинағы 
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Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Қиындықтар мен апаттардың алғашқы белгілері қандай? 
2. Бұрғылау кезінде технологиялық процестердің қауіпсіз дәрежесі 

қалай бақыланады? 
3. Ұңғымаларды қайта құру және қалпына келтіру әдістері қандай? 
4. Өнімді қабаттың екіншілік қалай ашады? 
5. Ұңғымалардың бейіндері қандай? 
6. Бұрғылау кезіндегі геонавигация әдісі нені зерттейді? 
7. Ұңғымалардың бейін типтері, оларды есептеу әдістері қандай? 
8. Көлбеу бағытта бұрғылау үшін қандай жабдықты таңдайды? 

 
Қорытынды:  
 
 Бұл модуль жұмыс процесін дұрыс ұйымдастыруға қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды сипаттайды. 
 Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар бұрғылау барысында 
қиындықтар мен апаттардың туындау мәселелерін айқындауды, бұрғылау 
бригадаларының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында бұрғылау 
ерітіндісін дайындау мен тазарту жабдығының жұмысын ұйымдастыруды 
меңгереді. 
 Модульді зерделеу кезінде білім алушылар  бағытты бұрғылаудың 
ерекшеліктерін айқындауды, бұрғылау барысында қиындықтар мен 
апаттардың туындау мәселелерін айқындауды үйренеді. 
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құралы.-Астана,2010 

3. Қараулов Ж. Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау технологиясы. 
Оқулық. Алматы,2007 

4. Мусанов Ә. «Ұңғыларды бұрғылау». Оқулық. Алматы,2013 
5. Маташев М. «Мұнай және газ кәсіпшілігі геологиясының негіздері». 

Оқулық. Алматы, 2008 
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Модуль атауы:  «Орындалатын жұмыстардың сапасын бақылау және 
тәуекелдерді бағалау» 
Оқыту мақсаты: 
1. Технологиялық операцияларды жүзеге асыру  
2. Бұрғылау кезінде бұрғылау әдістерін және техникалық құралдары 
3. Ұңғымаларды құрудың технологиялық циклін басқару 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берілген модульмен жұмысты бастар алдында білім алушыларға 
«082401 3 – Техник-технолог» біліктілігі курсы бойынша барлық модуль 
көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі-төменнен жоғарыға қарай ұсынылғын. 
Кәсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы бойынша көрсетіледі. Берілген 
тарауды Модуль 9 мазмұны қамтылған. 
Алдын-ала қойылатын талаптар: 

Бұл модульді оқу алдында «082401 3 – Техник-технолог» біліктілігіне 
қарасты КМ 01 «Ұңғымаларды бұрғылауға дайындау», КМ 02 «Түсіріп-
көтеру операцияларын жүргізу»,  КМ 03 «Бұрғылау ерітіндісін дайындау 
және химиялық өңдеу», КМ 04 «Мұнай мен газға арналған ұңғымаларды 
бұрғылаудың технологиялық процесін ұйымдастыру», КМ 05 «Бұрғылау 
ерітінділерін дайындау және химиялық өңдеу бойынша жұмыстарды 
бақылау», КМ 06 «Күрделі жағдайлар кезінде ұңғыманы басқару»,  КМ 07 
«Мұнай және газ кен орындарын әзірлеудің геологиялық негіздерін жүргізу» 
және КМ 08 «Ұңғыманың құрылысы бойынша технологиялық операцияны 
басқару» кәсіптік модульдеріндегі тақырыптарды меңгеру қажет. 

Бұрғылау 
технолог

иясы 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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Қажетті оқу материалдары: 
Оқу құралдары 
Электрондық оқулықтар 
Оқу макеттері 
Бейнесабақтар 
Презентациялар 

Кіріспе 
 КМ 09 «Орындалатын жұмыстардың сапасын бақылау және 
тәуекелдерді бағалау» бұл модуль бұрғылау жұмыстарының тиімділігін 
арттыру, апатты және ақауды азайту; өнімсіз уақыт үлесін қысқарту; 
ұңғымаларды салу кезінде геологиялық және технологиялық тәуекелдерді 
азайту; ұңғымаларды салу мерзімін қысқарту; бұрғылау жұмыстарының 
құнын азайту мақсатында тікелей жұмыстар жүргізілетін объектіде жұмыс 
сапасының бақылануын сипаттайды. 
Модульдің мазмұны: 

 
ТАРАУ 9. Орындалатын жұмыстардың сапасын бақылау 

9.1. Ұңғымаларды құру бойынша технологиялық операцияларды 
ұйымдастыру 
 
9.1.1. Ұңғымаларды құру бойынша технологиялық операцияларды 
жүзеге асыру 

Ұңғының жоғарыдағы бөліктері тарихи жаңа шөгінділер болғандықтан, 
бұрғылау үрдісінде айналмалы сұйық ағынымен жеңіл шайылады. 
Сондықтан, ұңғыманы бұрғылауды тек қана жыныстардың шайылуының 
сәйкес шараларын қолданғанда ғана бұрғылау негізделеді. Ол үшін ұңғыны 
бұрғылауда тұрақты жыныстарға дейін шурф тұрғызылады (4-8м) және оған 
жоғары бөлігінде ойып алынған терезесі бар құбыр түсіріледі. Құбыр мен 
шурфтың қабырға аралығын таспен және шеген ерітіндісімен толтырады. 
Нәтижесінде ұңғыма сағасы сенімді бекітіледі.  

Құбырдағы терезеге қысқа металды науа пісіріледі, мұнымен ұңғыманы 
бұрғылау үрдісінде жуу ерітіндісі науа жүйесіне бағытталады және тазарту 
механизміне шурфты орналасқан құбырды бағыттау деп атайды. 
Бағыттауышты орнатқаннан кейін және қатар жұмыстарды атқарғаннан кейін 
(жабдықты тексеру, орналастыру және аспапты реттеу, полиспасты жүйені 
жабдықтау, жетек құбыр бойымен шурфты бұрғылау) құрастырылған бұрғы 
дайындығына акт құрастырып ұңғыны бұрғылауға кіріседі. Бұрғылау 
жүйесін қиындататын (50-400м) тұрақсыз, жұмсақ, жарықшақтық және 
қуысты жыныстарды бұрғылап, осы қа баттарды шектеп оқшаулайды, одан 
соң бұралған болат құбырлардан тұратын шегендеу құбырлар тізбегін 
түсіреміз, ол құбыр аралық кеңістікті шегендейміз. Бірінші шегендеу 
құбырлар тізбегін кондуктор деп атайды. Кондукторды түсіргеннен кейін 
ұңғыны жобаланған тереңдікке шейін бұрғылау әрқашанда келе бермейді, 
себебі горизонттардың жаңа қиындатылған өтімділігінің немесе өнім ділік 
қабаттарының шектелуінің қажеттіліген берілген ұңғы пайдалануға 



274
  

 

жатпайды. Бұл жағдайда аралық құбырлар тізбегі деп аталатын екінші 
шегендеу құбырлар тізбегін түсіріп цементтейміз. Ұңғы тереңдеген сайын 
оқшаулауға жататын тағыда қабаттар кездесу мүмкін. Онда екінші аралық 
құбырлар тізбегі деп аталатын үшінші шегендеу құбырларын түсіріп 
цементтейміз. Олай болса алдында түсірілген шегендеу құбыры бірінші 
аралық тізбек деп аталады. Қиындатылған бұрғылау шарттарында мұндай 
аралық тізбек құбырлары үшеу және төртеу де болуы мүмкін. Ұңғыны 
жобаланған тереңдікке дейін бұрғылап, мұнай және газды ұңғының түбінен 
сағасына дейін немесе өнімді қабаттағы қысымды ұстап тұру үшін сумен 
(газды) айдау үшін пайдалану құбырлар тізбегін түсіріп цементтейміз. 
Пайдалану құбырлар тізбегін түсіріп, шегендегеннен кейін құбыр аралық 
кеңістіктегі түзілімнен шеген сақинасының қасиетін тексереміз. Арнайы 
жабдықты қолданып, ұңғыма сағасында бір-бірімен шеген құбырларын 
байланыстырамыз. Ұңғыма конструкциясы ретінде шегендеу құбырлар 
тізбектерінің диаметрінің орналасуын түсінеміз, ұңғыма тереңдігінің 
диаметрін үлкенінен кішісіне ауысуын, шегендеу тізбегінің терең  дікке 
түсірілуі мен шегендеу аралығын түсінеміз. Егер-де ұңғымаға бағыттауыш 
пен кондуктордан басқа тек қана бір пайдалану тізбегі түсірсе, онда 
конструкцияны бір тізбекті деп атаймыз. Егер-де ұңғымаға бағыттауыш пен 
кондуктордан басқа пайдалану және аралық тізбек құбырларын түсірсек, 
онда конструкцияны екі тізбекті (бір аралық тізбекте) немесе үш тізбекті (екі 
аралық тізбекте) деп атаймыз. [4] 

 
D1, D2, D3 – аралық және пайдалану тізбектерінде, сәйкесінше, кондуктор 
астында бұрғылауда қолданылатын қашау диаметрлері.  
d1, d2, d3, d4 – аралық және пайдалану тізбегінде бағыттауыш кондуктор 
диаметрі.  
h1, h2, h3, h4 – аралық және пайдалану тізбектерінің кондуктордың, 
бағыттауыштың құбыр аралық кеңістігінің арасында қашықтығын цементтеу.   
L1, L2, L3, L4 – аралық және пайдалану тізбектерінің кондуктордың 
ұңғымаға түсірілген ұзындығы. 

Сурет 126-Екі тізбекті ұңғы конструкциясы. 
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Ұңғыма конструкциясын кен орынның геологиялық ерекшелігіне 
(опырылма аймақ кеніштерінің тереңдігі, жұту, сулану, өнімділік 
горизонттардың орналасу тереңдігі) өндірілетін өнім түріне (мұнай және газ) 
пайдалану және бұрғылау әдістеріне, бұрғылау техникасымен технологиясын 
есепке алып таңдайды. Цемент ерітіндісінің биіктігін анықтағаннан кейін 
құбыраралық кеңістікті саңылаусыздандыратын, пайдалану тізбегінен соң 
шегендеу тізбегін іліп, тізбек басын ұңғының сағасымен байланыстырамыз. 
127-шы суретте бір колонкалы ұңғының сағасын байланыстыру үлгісі 
көрсетілген. Тізбек басы 2 фланецтен (қосқыш тетіктен), 3 кондукторға бұрап 
кигізетін және 7 пьедесталдан, пайдалану құбырының жоғарғы соңына 
бұралатын. 4 бақылау бұрма 5 бұрандасы газды құбыр аралық кеңістіктен 
бұру үшін қолданылады. 
 

 
Сурет 127- Бір қатарлы ұңғының сағасын байланыстыру үлгісі 

 
9.1.2. Бұрғылау кезінде бұрғылау әдістерін және техникалық 
құралдырды меңгеру 
 

Қондырғыларды бір бұрғылау нүктесінен екінші нүктеге ауыстырғанда 
класы, құрылғысы, жол жағдайы және аймақтық бедеріне байланысты 
әртүрлі құрып орнату және тасымалдау әдістері қолданылады: үлкен блокты, 
кіші блокпен және агрегатты. 

Тез құрып орнатуды және тасымалдау ыңғайлығын қамтамасыз ету 
үшін бұрғылау қондырғыларының негізгі және қосымша жабдықтарын 
металдық негіздерде орналастырады. 

Ол мынандай блоктарды құрайды: мұнаралы, күштік, трансмиссиялық, 
сорапты және энергетикалық. Мұнаралы блок мұнарамен, шығырмен, 
ротормен, көмекші шығырмен, АКБ-3М кілтімен үлкен тұтас блокты 
құрайды. Күштік, трансмиссиялық және сорапты блок өзара арнайы 
қамыттық бекітулерімен жалғасқан, екінші үлкен блокты сорапты жетек 
блогы құрайды. Энергетикалық блок бөлек орналасады. Жоғарыда айтып 
өткендей жабдықтарды үлкен және кіші блоктарға жинақтауда тез шығарғыш 
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қосылыстарды қолдануда бұрғылау сораптарынан жоғары қысымды сызық 
элементтерін, ауа құбыржолдарын, карданды білікпен қуатты біріліс, 
сонымен қатар мұнарасы көтерілген БУ2500 немесе БУ3000 қондырғылары 
сияқты блоктар 1-3 күн аралығында жаңа нүктеде орнатылады. 

Мұнаралы блок ауыр жүк тасығыштарда тракторымен көтерілген 
мұнарамен тасылады, бұл кезде тағы да бір трактор сақтандырушы қызметін 
атқарады, яғни мұнараның көлбеу жолдарда құлауынан және кенеттен 
тартылуынан сақтаушысы ретінде жүреді. Күштік, трансмиссиялық және 
сорапты блогы қосылып жалғанған, олда Т-100 үш трактормен үш ауыр жүк 
тасығышта, ал қалған жабдықтары арнайы платформада және жүк көтергішті 
автокөліктерде тасылады.Егер аймақ рельфі немесе жол және басқа 
жағдайларда жабдықтарда үлкен блокты тасымалдауға мүмкіндік болмаса, 
онда қондырғыларды кіші блоктарға бөліп, құрып орнатады, олар діңгек, 
діңгек негізімен ротор, сорапты блок және басқа жабдықтар.Егер жол және 
басқа жағдайларда үлкен өлшемді жүктерді тасымалдауға мүмкіндік болмаса, 
онда бұрғылау қондырғыларын жеке секцияларға бөліп, жылжымалы 
платфорада ауыр жүк тасығышпен немесе әмбебапты көлікпен тасиды.Осы 
жабдықтарды құрып орнату және жинауда көп уақыт жұмсалғанмен, алыс 
қашықтыққа тасымалдауда бұл әдіс тиімді, яғни онда жылжыту жылдамдығы 
жоғары.  
 
9.1.3. Ұңғымаларды құрудың технологиялық циклін басқару 

 
Ұңғыма түбінің аймағының конструкциясын таңдау ұңғыны 

бұрғыламас бұрын, кеніштің орналасқан жерге тәуелділігін, қабаттың 
литологиялық және физикалық қасиетіне, қабаттың жабындысы мен табанды 
сулану горизонттарының және басқа факторлардың болуымен жүзеге 
асырылады. [4] 

 
1 – пайдалану тізбегі 
2 – шегендеу ерітіндісі 
3 – манжет орналасу қондырғысы 
4 – сүзгі-хвостик 
5 – сүзгі пайдалану тізбегінің жалғасы. 
 

Сурет 128- Цементтелмеген пайдалану тізбегінің және ашық түпті ұңғы 
бөлігінің түп аймағы конструкциясы. 
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9.1.4. Технологиялық процестер мен операцияларды, техникалық 
құралдардың сапасын бақылау 
 

Өнім сапасын бақылау-өнімнің немесе процестің сандық және сапалық 
көрсеткіштерінің орнатылған техникалық талаптарға сәйкестігін тексеру 
түсіндіріледі. Өнімнің сапасын бақылау мәні мынада: бақылау объектісінің 
күйі жөніндегі ақпаратты алу және алынған нәтижелерді стандарттарда, 
техникалық шарттарда және т.б. құжаттарда белгіленген талаптармен 
салыстыру. Сапа бақылаудың негізгі терминдері мен анықтамалары ГОСТ 
16504-81 стандартында бекітілген. Сапа бақылауды ұйымдастыру – 
нормативті құжаттар талаптарына толықтай сәйкес келетін өнімді өндіруді 
қамтамасыз етуге бағытталған техникалық және әкімшілік шаралар 
жүйесі.Техникалық бақылау – бақылау объектісінің белгіленген техникалық 
талаптарға сәйкестігін тексеру. Өнеркәсіпте техникалық бақылау өндірістің 
барлық кезеңдерінде орындалатын бақылау операцияларының жиынтығын 
көрсетеді. Ол, бақылау объектісіне байланысты, кәсіпорынның әр түрлі 
қызметтерімен іске асады. Дайын өнім мен жартылай фабрикаттар сапасын 
бақылауды техникалық бақылау бөлімі жүзеге асырады, бірақ өндірістік 
бөлімшелердің атқарушылары мен басқарушылары да сапаға жауапты 
болады. Кәсіпорындағы техникалық бақылаудың басты міндеті – стандарттар 
мен техникалық шарттар талаптарының бұзылуына әкелетін олқылықтар мен 
ақауларды алдын алу мақсатында, өнімнің сапасы, жабдықтарды, техникалық 
процестердің күйі жөнінде толық әрі сенімді ақпаратты уақытында 
алу.Кәсіпорындағы техникалық бақылау объектілері: келіп түсетін 
материалдар, дайындаудың әр түрлі кезеңдеріндегі жартылай фабрикаттар, 
дайын өнім, өндіріс құралдары, техникалық процестер мен өңдеу режимдері, 
өндірістің жалпы мәдениеті болып табылады. Техникалық бақылау 
функциялары өндірістің міндеттері мен объектілерімен анықталады. Оған: 
шығарылатын өнімнің сапасы мен жиынтықтылығын бақылау, өнімнің 
қайтарылымын, ақауларын, т.б. есептеу мен талдау жатады. Өнімнің сапасын 
бақылаудың негізін қабылдау кезіндегі бақылау, іріктеме бақылау мен 
өлшеулер сапасы құрайды. Бақылау орындары мен жұмыс кезеңіне 
байланысты: жобалауды бақылау, бұйымдардың материалдары мен 
жиынтықтаушыларын кірер бақылау, технологиялық жабдықтау күйін 
бақылау, дайындау кездегі операциялық бақылау, дайындауды авторлық 
қадағалау, технологиялық жабдықтауға енгізілген құралдарды активті 
бақылау, дайын өнімді қабылдауға дейінгі бақылау, құрастыруды бақылау 
және объектілердегі эксплуатацияны қадағалау ажыратылады. 

Бақыланатын өнімнің қамтылуына қарай: іріктеме бақылау мен жаппай 
бақылау деп ажыратылады. 
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Өзіндік бақылау сұрақтары: 

1. Ұңғымаларды құру бойынша технологиялық операцияларды қалай 
жүзеге асырылады? 

2. Бұрғылау кезінде бұрғылау әдістерін және техникалық құралдырды 
қандай? 

3. Ұңғымаларды құрудың технологиялық циклін қалай басқарады? 
4. Технологиялық процестер мен операцияларды, техникалық 

құралдардың сапасын қалай бақылауға болады? 
 
Қорытынды:  
 
 Бұл модуль жұмыс процесін дұрыс ұйымдастыруға қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды сипаттайды. Геологиялық-технологиялық, 
геологиялық және геохимиялық зерттеу және газды кәдеге жарату 
бекеттерімен бұрғылау үрдістерін тәулік бойы қадағалау және бұрғылау 
процесіне жетекшілік ету арқылы бұрғылау бригадаларының жұмыс уақытын 
пайдалану тиімділігін оқып үйренеді. 
 Модульді зерделеу кезінде білім алушылар  технологиялық процесті 
қалыпты және апатты тоқтату бойынша операцияларды орындау реттілігін 
сақтауды біледі. 
 
Әдебиеттер тізімі: 
 

1.  Қарманов Т.Д. Бұрғылау жабдықтары. Оқу құралы. Алматы: 
ҚазҰТУ, 2015 

2. Алдансүгіров Ө. Бұрғылау машиналары мен механизмдері. Оқу 
құралы.-Астана,2010 

3. Қараулов Ж. Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау технологиясы. 
Оқулық. Алматы,2007 

4. Мусанов Ә. «Ұңғыларды бұрғылау». Оқулық. Алматы,2013 
5. Маташев М. «Мұнай және газ кәсіпшілігі геологиясының негіздері». 

Оқулық. Алматы, 2008 
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Модуль атауы:  «Техник-технологтың біліктілік жұмысын орындау» 
 
Оқыту мақсаты: 
 
1. Ұңғымаларды бұрғылаудың технологиялық режимдерін негіздеу 
2.  Ұңғымаларды бұрғылау кезінде негізгі және қосымша операциялары 
3. Жуу сұйықтықтарын дайындау технологиясын  меңгерді және олардың 
типтерін және сипаттамалары 
 
Курс схемасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берілген модульмен жұмысты бастар алдында білім алушыларға 
«082401 3 – Техник-технолог» біліктілігі курсы бойынша барлық модуль 
көрсетілген. Курсты меңгеру реттілігі-төменнен жоғарыға қарай ұсынылғын. 
Кәсіби деңгейі курс схемасының қозғалысы бойынша көрсетіледі. Берілген 
тарауды Модуль 10 мазмұны қамтылған. 
 
Алдын-ала қойылатын талаптар: 

Бұл модульді оқу алдында «082401 3 – Техник-технолог» біліктілігіне 
қарасты КМ 01 «Ұңғымаларды бұрғылауға дайындау», КМ 02 «Түсіріп-
көтеру операцияларын жүргізу»,  КМ 03 «Бұрғылау ерітіндісін дайындау 
және химиялық өңдеу», КМ 04 «Мұнай мен газға арналған ұңғымаларды 
бұрғылаудың технологиялық процесін ұйымдастыру», КМ 05 «Бұрғылау 

Бұрғылау 
технологи

ясы 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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ерітінділерін дайындау және химиялық өңдеу бойынша жұмыстарды 
бақылау», КМ 06 «Күрделі жағдайлар кезінде ұңғыманы басқару»,  КМ 07 
«Мұнай және газ кен орындарын әзірлеудің геологиялық негіздерін жүргізу», 
КМ 08 «Ұңғыманың құрылысы бойынша технологиялық операцияны 
басқару» және КМ 09 «Орындалатын жұмыстардың сапасын бақылау және 
тәуекелдерді бағалау» кәсіптік модульдеріндегі тақырыптарды меңгеру 
қажет. 
 
Қажетті оқу материалдары: 
Оқу құралдары 
Электрондық оқулықтар 
Оқу макеттері 
Бейнесабақтар 
Презентациялар 
 

Кіріспе 
 КМ 10 «Техник-технологтың біліктілік жұмысын орындау» бұл модуль 
бұрғылау жұмыстарының тиімділігін арттыру, апатты және ақауды азайту; 
өнімсіз уақыт үлесін қысқарту; ұңғымаларды салу кезінде геологиялық және 
технологиялық тәуекелдерді азайту; ұңғымаларды салу мерзімін қысқарту; 
бұрғылау жұмыстарының құнын азайту мақсатында тікелей жұмыстар 
жүргізілетін объектіде жұмыс сапасының бақылануын сипаттайды. 
 
Модульдің мазмұны: 

ТАРАУ 10. Техник-технологтың біліктілік жұмысын орындау 
 
10.1. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде технологиялық  процестерді түзету 
 
10.1.1. Ұңғымаларды бұрғылаудың технологиялық режимдерін негіздеу 
 

Осы күнгі ұңғыманы бұрғылау- өте күрделі, өзара жалғасқан 
бөліктерден тұратын техника-технологиялық процесс. Бұл бөліктің бірінің 
істен шығып қалуы қиыншылықтарға, апаттарға тіпті ұңғыманың жойылып 
кетуіне әкеп соғуы мүмкін. Жынысты бұзу әрекетіне байланысты бұрғылау 
процессіне төмендегі операциялар кіреді: 

- жыныс бұзғыш аспабы бар бұрғылау құбырларын ұңғымағатүсіру; 
- ұңғыма табанында жынысты бұзу; 
- бұзылған жынысты (шламды) ұңғыманың сыртына шығару; 
-істен шыққан  қашауды ауыстыру үшін бұрғылау құбырларын көтеріп 

сыртқа шығару; 
- ұңғыма қабырғасын кигізбе құбырлармен және тығындау 

материалдарымен қатайту; 
Сонымен қатар, тікелей бұрғылауға қатыспайтын басқа да 

операцияларды орындау.  Ұңғыма оқпанын жүргізудің технологиялық 
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әдістерін - бұрғылау принципіне, жынысбұзғыш аспаптың қозғалысқа келу 
түріне, ұңғыма табанын қазылу әдісіне, жынысбұзғыш аспаптың бағытына, 
оқпан санына қарай, табан қысымына  қарай сұрыптауға болады.  

Бұрғылау принципіне қарай әдістер; айналып, ұрып-соғып, дірілдетіп, 
гидродинамикалық, термиялық, электрофизикалық, жарулық, химиялық және 
аралас болып бөлінеді.  

Жынысбұзғыш аспаптың қозғалысқа келу түріне қарай әдіс; роторлық, 
батырмалы (жерасты) қозғалтқыштармен, гравитациялық (ұрып-соғу), аралас 
болып бөлінеді. 

 Ұңғыма табанын бұзу әдісіне қарай; түгелдей, сақиналы және сатылы 
болып бөлінеді.   

Жынысбұзғыш  аспаптың бағытына қарай әдіс; тік, көлбеу және 
жарыққа бағытталған болып бөлінеді.  

Қазылу санына қарай әдіс; жеке, екі, топталған және көп табанды 
болып бөлінеді. Ұңғыманы құруға қатысатын технологиялық операциялар 
тізімі: 

- табанда тау жынысын бұзу; 
- ұңғыманы шламнан тазарту; 
- ұңғыма ішіндегі қысымды реттеу; 
- ұңғыманың тау жынысымен физика-химиялық әрекеттерін реттеу;  
- технологиялық жағынан сәйкестігі жоқ  қабаттарды бөлу; 
- өнімді қабаттарды ашу; 
- істен шыққан жыныс бұзғыш аспаптарды, жер асты жабдықтарын 

ауыстыру; 
- ұңғыма қабырғасын қатайту; 
- ұңғыма түбіндегі өнімді қабатына тор құру; 
- флюдтерді жер бетіне шығару үшін шақыру; 
- ұңғыманы игеру; 
Ұңғыма құрудың толық цикліне жататын жұмыстар: 
- бұрғылау қондырғысын құрастыру; 
- дайындық; 
- арақашықтықпен қазу; 
- арақашықтықпен қазып қатайту және қабаттарды бөлу; 
- өнімді қабаттарды ашу; 
- терең зерттеу; 
- пайдалану тізбегін түсіру және цементтеу; 
- ұңғыманың өнімді қабаттарына тор құру; 
- ұңғыманы қабат сұйығына сынау; 
- бұрғылау қондырғысын бөлшектеу; 
Ұңғыма аумағының құрылысы (129-сурет) 
Төменгі суретте жиі кездесетін ұңғыма аумағының құрылысы 

көрсетілген: 
1. Негізгі орны 
2. Шлам төгетін амбар. 
3. № 2 кіру жолы. 
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4. Айналасы. 
5.Цемент төгетін орын. 
6.Қалашық. 
7.Құбыр төсеуге арналған көпір. 
8.Су ұңғымасына арналған амбар  
9.Тұрмыстық қоқыр төгетін орын. 
10. Су  ұңғымасы. 
11.Мұнара-шығырлы блок. 
12. Ерітінді дайындайтын блок. 
13. Ыдыстар блогі. 
14. Сораптар блогі 
15. Компрессорлар блогі. 
16. КРНБ бөлгіш. 
17. Қабылдау көпірі. 
18. Мұнай өнімдерінің ыдыстары 
19. Казандық қондырғысы. 
20. Суға арналған ыдыс.  
21. Жоғары кернеулі бөлгіш (РВУ). [1] 

 
Сурет 129- Ұңғы аумағының құрылысы 

 
 
10.1.2. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде негізгі және қосымша 
операцияларды  меңгеру 
 

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

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

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

қабылдау көпірі және стеллаждар); 
- ауыр жұмыстарды механизациялау жабдықтары (қашаудың 

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

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

- бұрғылау қондырғысы  блоктерін жылыту жүйесі (жылу 
генераторлары, жылу радиаторлары және оларды тарату жүйесі); 

Бұрғылау қондырғысының жетегі – топтық, жеке және көпдвигателді 
болып бөлінеді. Топтық жетекте бір қозғалтқыштың қуатымен трансмиссия 
арқылы бірнеше механизмдерді қозғалтады. Мысалы; дизель-моторлардың 
күшімен шығыр да ротор да айналады. Жеке жетекте - әр механизмнің жеке 
қозғалтқышы болады. Мысалы; станок, бұрғылау сорабы, кілттер т.б. Көп 
қозғалтқышты жетекте механизмнің әрбір бөлігі жеке қозғалтқышпен 
қамтылған.  

Жетек – іштен жанатын қозғалтқыштар (бензин, керосин, дизелдік отын, 
газбен және т.б. жұмыс істейтін), пневмоқозғалтқыштар (қысылған ауаның 
күшімен жұмыс істейтін), гидроқозғалтқыштар (сұйықтың қозғалысын 
пайдаланып жұмыс істейтін) болып бөлінеді. Мысалы, бұрғылау 
қондырғысында күш беретін механизмдер – іштен жанатын қозғалтқыштар – 
дизель-моторлар. 

Пневмоқозғалтқыштар-механизмдерді (редуктор, коробка, компрессор, 
дизель-моторларды оталдыру және т.б.) жұмысқа қосу үшін қолданылады. 

Гидроқозғалтқыштар-көбінше гидроцилиндрлердің көмегімен 
механизмдерді көтеру-түсіру, жылжыту  операцияларын (мұнараны көтеру, 
АКБ кілтін жылжыту және т.б.) іске асыруда  қолданылады. 

Бұрғылау қондырғысы неғұрлым өнімді және тиімді болуы керек. 
Оның өнімі қазылған ұңғы немесе қазылған метр саны, ал параметрінің өнімі 
мен тиімділігі – ұңғының  немесе 1м ұңғының құны.  

Әлбетте, тереңдігі орташа ұңғыны (айталық 2500метрлік) терең ұңғыны 
қазуға арналған қондырғымен (айталық 6000-7000метрлік) бұрғылауға 
болады. Бірақ оның тиімсіз екендігі алдын-ала–ақ белгілі, ал керісінше 
2500м. қондырғымен 6000м ұңғыны бұрғылау мүмкін емес, бұл да белгілі. Ал 
кей жағдайда ұңғы қазудың экономикалық тиімділігін табу біраз қиындықтар 
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туғызады, ол үшін қондырғының, ұңғының түрлі параметрлерін зерттеулерді, 
анализдер жасауды қажет етеді. Бұрғылау қондырғысы көптеген 
көрсеткіштермен мінезделетіні белгілі. Оларға: ұңғының тереңдігі, көтеру 
және сорап  механизмдерінің қуаты, көтеру комплексі мен тізбекті 
айналдыру жабдықтарына түсетін максималды қысым, ұңғы стволы мен 
кигізбе құбырлардың диаметрі, бұрғылау сорабының ағыны мен қысымы, 
қондырғының алып жүруге ыңғалылығы және қолданылатын энергия 
көздерінің түрі жатады. 

Бұрғылау қондырғылары екі категорияға бөлінеді; терең барлау және 
пайдалану ұңғыларын бұрғылайтын қондырғы және терең емес құрылысты, 
іздеу ұңғыларын бұрғылау қондырғылары,- болып. 

Бірінші категориялы қондырғының екіншісінен айырмасы ұңғыны 
терең қазуға мүмкіндігінің молдығы, ұңғы диаметрінің үлкендігі және 
ауырлау бұрғылау құбырларын пайдалануында. Сондықтан, бұл жерде 
жетектің қуаттырақ болуы және қондырғыға түсетін максималды қысымның 
көбірек болуы табиғи нәрсе, себебі қондырғының массасы да көбірек. 

Бірінші категориядағы қондырғылардың екіншімен салыстырғанда 
алып жүру мүмкіндігі азырақ,  тасымалдау үшін бірінші оларды бөлшектеу 
керек, жолдың жағдайы да ескеріледі. Ал екінші категориялы қондырғылар 
көбінше өздігінен жүреді, олар бір автомашинаның немесе трактордың 
шассиінде орналасқан. 

Әр категориядағы бұрғылау қондырғылары ұңғы қазу мүмкіндіктеріне 
қарай (тереңдігі, диаметрі, қолданатын құбырларының түріне қарай және 
т.б.) бірнеше кластарға  бөлінеді. 

 Қондырғы таңдағанда осы көрсетілген факторларды ескеру қажет. 
 

10.1.3. Жуу сұйықтықтарын дайындау технологиясы мен олардың 
типтерін және сипаттамаларын ажырату 
 

Бұрғылау кезінде, қабырға құратын жыныстың қалыпты жағдайы 
бұзылады. Қабырғаның мықтылығы оны құрап тұрған жынысқа, уақыт 
аралығындағы оның өзгерісіне және басқа көптеген факторларға байланысты. 
Бұл жерде көп нәрсе  жуу сұйығына және  жуу процессіне байланысты. 
Жуудың негізгі міндеті - ұңғыны бұрғылау процесінің пайдалығын  
қамтамасыз ету, яғни қабырғада бұзылмау керек, керн  де бүтін алынуы 
керек. 

Жыныстың бүтіндігі бұзылған жағдайда , бұрғылауға тастың қысымы 
көп әсер етеді. Бұрғылау кезінде тастың қысымы  жыныстың мықтылығынан 
кем болса, немесе жуу сұйығының әсерінен кемісе, сұйықтың 
гидростатикалық қысымы көбейеді. Жыныстың тезірек бұзылуы көбінесе 
қабырғаның жанында өтеді. Ол жыныстың геолого-минералогиялық 
ерекшеліктеріне  немесе сұйықтың физика-химиялық қасиеттеріне 
байланысты. Жерасты сұйығы да жынысқа химиялық әсерін тигізеді. Тау 
жыныстарының бірқалыптығы көбінесе жуу сұйығының үздіксіз айналыс 
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жасауына да байланысты. Жерасты сұйығының қысымына  және қолданылып 
жатқан жуу сұйығына байланысты кейде сұйықтың сіңіп кетуі, судың 
шығуы, бірқалыпсыз айналыс кезінде байқалады. Жуу сұйығының сіңіп кетуі 
кей жағдайда бұрғылау процесін қымбаттатып жібереді, ал судың шығуы 
жуу сұйығының қасиеттерін жояды. Бір қалыпсыз циркуляция бұрғылау 
технологиясын бұзуға әкеп соғады.                 

Ұңғыны бұрғылау (130-сурет) кезінде жуу сұйығы тұйық 
гидравликалық контур-да болуы керек.  

Гидравликалық контурдың түріне қарай ұңғыны жуу екі топқа бөлінеді:    
1/ ерітіндінің жер бетіне шығу жүйесі 2/ ұңғының өз ішінде айналуы 

Ерітіндінің жер бетіне шығу жүйесі сұйықтың жүру жолына 
байланысты тура, кері және аралас болып келеді. [1] 

 
 
 
 
 

Сурет 130- Ерітіндінің жер бетіне шығу жүйесі 
 
Ол мына төмендегі сызбада көрсетілген: а – тура, яғни сұйық бұрғылау 

тізбегі арқылы ұңғыға беріліп, құбыр сыртындағы кеңістікпен кейін шығады, 
б – кері, яғни, сұйық құбыр сыртындағы кеңістік арқылы ұңғыға беріліп, 
бұрғылау тізбегі арқылы шығады, в-г - аралас – тура да кері де айналыстың 
белгілері бар. Бұл процесс құбырлар тізбегіне эрлифт жалғағышын жалғау 
арқылы іске асырылады. Эрлифтке дейін тура әдіспен, эрлифтен кейін кері 
әдіспен, онан соң қайтадан сұйық эрлифке кіріп тура әдіспен жүреді. 

Ұңғыдағы шлам майдаланып кетсе ол жыныс бұзғыш аспапты бұзады, 
сондықтан оның бөлінбеген күйінде шыққаны дұрыс. Ұңғы табанының 
сапалы тазалануы сұйықтың айналуына байланысты, неғұрлым ол жоғары 
болса солғұрлым жақсы. Сұйықтың ұңғыдағы ағу сипаттамасына бұрғылау 
снарядының айналу жиілігі, қашаудың құрылысы әсер етеді.Сонымен қатар 
оған ерітіндінің сипаттамасы және сұйықтың қабырға мен бұрғылау 
тізбегінің арасындағы айналысы әсер етеді. Егер бұрғылау сорабының қуаты 
кем болса, ерітіндінің созылмалық қасиетін көбейту керек.                   

Жынысбұзғыш аспапты және бұрғылау құбырларын суыту.Бұрғылау 
кезінде механикалық жұмыстың есебінен жынысбұзғыш аспап қатты ысып 
кетеді. Бұрғылау ерітіндісі ылғи қозғалыста болғандықтан аспап бойындағы 
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жылуды өзімен бірге алып кетіп отырады. Суытудың тиімділігі бұрғылау 
ерітіндісінің шығынына және оның алғашқы температурасына, 
жылужинағыш қасиеттеріне байланысты. Сонымен қатар, жынысбұзғыш 
аспаптың көлеміне және құрылысына байланысты. Сонымен бірге ерітінді 
бұрғылау құбырларын да суытып отырады, ал олар қабырғаға үйкелуден 
ысыйды. 

Бұрғылау өнімдерін қалыпты жағдайда ұстап тұру. Ұңғыда 
бұрғыланған жыныстарды және ауырлатқыштарды қалыпты жағдайда жуу 
сұйығында ұстап тұрудың пайдалы жері сол, айналыс тоқтағанда  бұрғылау 
аспабы қабырғаға жабысып қатып қалмайды. 

Ұңғы табанында тау жыныстарын бұзуды жеңілдету. Бұрғылау 
ерітіндісінің ұңғы табанына әсер етуі негізінен сұйықтың ағуының 
кинетикалық энергиясының әсерінен болады. Бұл гидродинамикалық әсердің 
күшейуі, кесетін ауданға және қашаудағы каналдардың орналасуына 
байланысты. 

Жуу сұйығының бұл қасиеті әсіресе сусымалы жыныстарды бұзғанда 
пайдалырақ. Сонымен қатар, жыныстың қаттылығының кемуінің де әсері зор, 
ол жуу сұйығы тиген жер ылғалданып жұмсарған соң оны бұзу оңайланады. 

Ұңғы қабырғасының беріктігін сақтау. Ұңғы қабырғасының беріктігін 
сақтау – бұрғылау процесінің дұрыс жүруінің бірден-бір шарты. Қабырғаның 
құлауы – тау қысымының әсері. 

Сусымалы жыныстарды бұзғанда су тиген жер қабырғаны тез бұзады, 
су неғұрлым терең сіңсе бұзылу солғұрлым терең болады. 

Сондықтан мұндай керегі шамалы процесті болдырмас үшін, ерітінді 
құрамына түрлі қоспалар қосады. 

Ұңғы қабырғасының беріктігіне  ерітіндінің гидростатикалық қысымы 
да әсер етеді. Егер оның көлемі ұлғайса ерітіндінің жынысқа сіңуі ұлғаяды. 

 «Ұңғы стволы – қабат» жүйесінде гидростатикалық тепе-теңдікті 
сақтау. Бұрғылау кезінде ұңғы мен бұрғыланған қабат арасында «қабат-
ұңғы» жүйесі құрылады. Жуу сұйығы ұңғы қабырғасын қысады, сондай-ақ, 
қабатты сол жердегі газ не сұйық та қысады, бірақ ол қабат жағынан 
қысады.Сұйық өзара майда тесіктер арқылы байланыста болады, яғни олар 
өзара жалғанған түтік тәрізді. Бұрғылау процесі кезінде ұңғыдағы қысым 
қабаттағы қысымнан көп болса, ерітіндінің қабатқа сіңіп кетуін қадағалауға 
болады. Ол түрлі бұрғылау кезіндегі қиындықтарға соқтырады; 

- ұңғыда айналыстағы сұйықтың көлемі азайып кетеді, ол қабырғаның 
құлауына әкеп соғады. 

- қымбат тұратын ерітінді шығын болады 
- жуу процесін қадағалау кемиді 
- жерасты сулары былғанады 
Егер жерасты қысымы гидростатикалық қысымнан көп болса, онда 

ұңғыдан су, газ, мұнай  шығып кетеді. Бұл да келеңсіз көрініске жол береді – 
ұңғы төңірегі былғанады, жуу сұйығы былғанады, ал ол қабырғаның 
құлауына әкеп соғады. Сондықтан ұңғыдағы «қабат – ұңғы» қысымының тең 
болуы шарт. 
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Энергияны сорабтан жерасты двигателіне беру. Жерасты двигателінің 
пайдалы жұмыс істеуі үшін белгілі бір энергия керек. Ол энергияны 
бұрғылау сорабынан алып ұңғы табанындағы механизмге беруі керек. Бұл 
энергияның көлемі жерасты механизмінің техникалық сипаттамасына және 
бұрғылаудың жағдайына байланысты. 

Энергия жерасты двигателін айналдыруға ғана кетіп қоймайды, ол 
сонымен қатар жуу сұйығының айналысы  кезінде пайда болатын 
гидравликалық қарсылықты жоюға да кетеді. Сорабтың техникалық 
мүмкіндіктері өлшеусіз емес, сондықтан жерасты двигателіне келетін сұйық 
күшінің маңызы зор. Энергияның шығыны  сорабтың ағынына ғана емес, 
сұйықтың қасиеттеріне де байланысты.  

Геофизикалық зерттеу жұмыстарын жүргізуге жағдай жасау. Ұңғыны 
бұрғылауда және жоспарланған тереңдікке жеткенде  міндетті түрде 
геофизикалық зерттеулер жүргізу керек. Бұл қабаттың маңызды 
сипаттамасын және геологиялық кесінділерін білу үшін қажет. Мұндай 
зерттеулердің пайдалылығы жуу сұйығының қасиеттеріне байланысты. Егер 
сұйықтың реологиялық  сипаттамалары жоғары болса геофизикалық 
аспаптар ұңғы табанына түспей қоюы мүмкін. Кей жағдайда аспаптардың 
көрсеткіштеріне  де жуу сұйығы әсер етуі мүмкін. Сондықтан, осы жағдайлар 
жуу сұйығының қасиет-терін таңдауда ескерілу керек. 

Бұрғылау аспаптары мен жабдықтарын тотығудан және  абразивтік  
тозудан қорғау. Бұрғылау аспаптары мен жабдықтарының тотығуы негізінен 
тұздардың әсерінен, сонымен қатар жуу сұйығында еріген ауадағы оттегіге 
де байланыс-нысты. Абразивтік тозу жуу сұйығына араласып кеткен құмның, 
тастың қатты майда бөлшектерінен пайда болады. Тотығу мен тозудың 
бірлескен  зиянды әсерінен металдың бұзылуы күшейеді, ал ол болса 
аспаптар мен жабдықтардың мезгілсіз істен шығуына, қирауына  әкеп 
соғады. Сондықтан, жуу сұйығын таңдарда оның осы қасиеттерін ескеру 
керек. Тотығудың белсенділігін кеміту үшін оған арнаулы ингибиторлар 
қосады, ал тозуды азайту үшін – жуу сұйығын жиі-жиі тазалап отыру керек.  
Бұрғылау ерітіндісінің сіңуін азайту мақсатында каналдарды жабу керек. 
Бұрғылау ерітіндісінің каналдардың бетін жабу қасиеті болуы керек. Бұл 
ерітіндіге түрлі қоспаларды қосу арқылы атқарылады. Қабаттың 
жарықтарына жеткен қоспалар ол жерде каркас құрып тесікті бекітеді де, 
тығын орнатады. Бірте-бірте бұл тығындар өзара бірігіп су өтпейтін перде 
құрады. 

Су, газ, мұнай шығып кетуді болдырмау. Ұңғы табанында бұрғылау 
қашауы  қысымы көп газ, мұнай немесе судың қорына кездесіп қалғанда 
олардың ұңғы ернеуіне атқылайтын жағдайы кездеседі. Мұндай жағдай әр 
уақытта өте қауіпті, себебі, ұңғыдан шыққан су, мұнай, газ - қондырғыны, 
оның төңірегіндегі жабдықтарды, алаңды  және т.б. былғайды. Ал, шығып 
жатқан жанатын газ болса, онда өртену қаупі күшейеді.  Сондықтан, ұңғыдан 
су, мұнай, газды шығармау керек, оның бірден-бір жолы шығып келе жатқан 
затты уақтысында жуу ерітіндісімен басу. Яғни, бұрғылау сорабымен 
берілетін гидростатикалық қысым жерасты қысымынан жоғары болуы керек. 
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Ал бұл қысымның көлемі көп жағдайда сол ерітіндінің қасиеттеріне 
байланысты. 

Үйкеліс коэффицентін азайту. Үйкеліс коэффицентін азайтудың  
сенімді жолдарының бірі  ерітінді құрамына  арнаулы органикалық және 
аралас қоспалар қосу. Осы қоспалардың  әсерінен ерітіндіде майлағыш 
қасиеті бар эмульсия  пайда болады. Бұл қоспалар ерітінді құрамында 
қосымша пайдалы қасиеттердің пайда болуына мүмкіндік береді; 
бұрғылаудың механикалық жылдамдығын арттырады, бұрғылау 
құбырларының мықтылығын арттырады, бұрғылау тізбегін айналдыруға 
кететін қуатты азайтады, сонымен қатар, айналыс кезіндегі сұйықтың 
қарсылығын азайтады. 

Берілген технологиялық сипаттамасын сақтау. Бұрғылау кезінде 
ерітінді мүмкіндігінше өзіне берілген технологиялық сипаттамасын сақтауға 
тырысуы керек. Егер олай болмаса ол өзіне жүктелген міндеттерді орындай 
алмайды, өз кезегінде ол қиыншылықтарға, қауіп - қатерге әкеліп соғуы 
мүмкін, бұл - бір жағынан, екінші жағынан, ерітіндіні жиі-жиі  химиялық 
реагенттермен өңдеуге әкеліп соғады, бұл оның бағасын қымбаттатады. 

 
 
10.1.4. Ұңғымаларды бекітудің технологиялық есептеуі 
 

Ұңғыларды бекітудегі негізгі мақсаттар:  
1) өнімді қабаттардан мұнай мен газды тасымалдау үшін берік және 

жабық арна жасау.  
2) барлық өткізгіш қабаттарды бір-бірінен ажырату;  
3) тұрақсыз тау жыныстарынан құралған ұңғы оқпанын қатайту;  
4) пайдалану тізбегін қабат сұйықтары коррозиясынан сақтандыру. 

Мұнай және газ ұңғыларын бекіту және өткізгіш қабаттарды ажырату тәсілі 
ұңғы ішіне болат құбырлардан тұратын тізбек түсіріп, ұңғы қабырғасы мен 
тізбек арасындағы кеңістікті цементтеу. Мұндай тізбектерді шегендеу тізбегі 
деп атайды. Аномальдылық коэффициенттері әр түрлі қабаттарды ажырату 
және мұнайгаз атқылау жағдайларын тоқтату үшін  кейде пакерлер 
қолданылады. 

Ұңғыма сағасын саңылаусыздандыру жабдықтары бұрғылау 
процесінде жұмыс істемейтін шығарып тастауға қарсы қолданылатын 
жабдықтар ретінде қолданады. Бұл жабдық бұрғылау процесінде ұңғымадағы 
қысымды реттеуге де қолдануы мүмкін. Сондықтан олардың біреуінде 
болған бұзылыстар салдарынан, оның ауыр жағдайларға, кейде адам өліміне 
әкеліп соқтыруы мүмкін. Бұл жабдықтың бұзылысы су үстінде бұрғылауда да 
қауіпті.  

Жабдықтардың бұзылыссыз және сенімді жұмысы мынандай 
жағдайларды орындағанда қамтамасыз етіледі: 

- Жабдықты тек шығарушы-завод нұсқауына сәйкес орнатуында; 
- Құрып орнатуын тексеру және алдын-ала бос сынау жұмыстарын 

жүргізу; 
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- Ұңғыманы жүргенде үнемі жабдықтарды қарау және орнатылған 
мерзімде оның сынау жұмыстарын жүргізу; 

- Бұрғылау процесі аяқталғаннан кейін оны тазалап, тексеріп салу, ал 
ақаулары болса жөндеуге жіберу. 

Құрып орнатуда барлық жабдықтарды жинап, оның орналасу дәлдігіне 
тексереді, басқару пультінің жерленуін, сиымдылықтардың жыл мерзіміне 
сәйкес газбен және маймен толтырылуын және электронды манометрді 
қосылуда 10±0,25 МПа және сөндіруде 9±0,25 МПа қысымға реттейді. Одан 
соң гидрожүйені 10МПа жұмыс қысымына 10 мин уақытқа айдайды. 
Сонымен қатар қосылыстары қаралып, тексеріледі. Ағылуы байқалса, оны 
жойып, қайтадан сынақты қайталайды. 

Төменгі температурада бұл жабдықтардың жұмыс істеуі үшін жылыту 
жүйесі жалғанады. 

Жабдықтың дұрыс жұмысында бұрғылау шебері көтеріп-түсіру 
операциясы процесінде превенторлардың, ысырманың және оларды басқару 
жүйесін аптасына 1 рет тексеріп, журналға тіркеуі қажет. 

Бұрғылауда превентор плашкаларын ауыстыруға болады. Үнемі 2-3 
айда 1 рет резиналы нығыздауышы жағдайын тексеріп, азғана бүлінуі болса 
да, оны ауыстырады. 

Гидрожүйедегі майды 3 айда 1 рет тексереді. Гидрожүйе ластанса 
майын шығарып, жүйені бинзинмен жуып, кептіріп және жаңа маймен 
толтырады: Гидроаккумулятордағы азот қысымы 1 айда 1 рет тексереді. 
Майларды завод нұсқауына сәйкес ауыстырылады. Пайдалану процесінде 
барлық манифольдтары күнде ысырмаларды ашып тексеріледі. 

Шегендеу тізбектеріне әсер ететін барлық күштерді үш топқа бөлуге 
болады. Олар: остік күш, сыртқы және ішкі артық қысымдар. Тізбектің 
сыртқы артық қысым әсерінен қабысуға беріктік шарты төмендегідей 

  
Рн – Рв ≤ Ркр/ ксм,                                     (21) 

 
Рн-сыртқы қысым, Па; Р в -ішкі қысым, Па; Р кр- шегендеу құбырлары 

үшін шектік қысым, Па; к см-беріктік қорының қабысу коэффициенті. Өнімді 
қабат аралығында орнасатын құбыр секциялары үшін ксм=1,0-1,3, қалған 
секциялар үшін ксм=1,0. Шегендеу тізбегін ойша үш учаскеге бөлеміз: 
алдыңғы тізбекпен жабылмайтын төменгі цементтелінген учаске; алдыңғы 
тізбекпен жабылатын ортаңғы цементтелінген учаске; жоғарғы 
цементтелінбеген учаске. Төменгі учаске аралығында сыртқы қысым қабат 
қысымына тең алынады [2]            

 
Рн = Рқ = каρсg z,                                      (22) 

 
ρс =1000 кг/м3- тұщы су тығыздығы; g- еркін түсу үдеуі, м/с2; ка-z 

тереңдіктегі қабат қысымының аномальдылық коэффициенті. Сыртқы қысым 
ортаңғы учаскеде қабат қысымынан жоғары болуы мүмкін емес, сондықтан 
оны (161)-формула бойынша есептеуге болады. Жоғарғы цементтелінбеген 
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учаскеде сыртқы қысым ретінде сақиналы кеңістіктегі жуу сұйығы 
бағанының қысымы алынады                      

 
Рн = ρж g z,                                           (23) 

 
ρж- жуу сұйығының тығыздығы, кг/м3. Егер ұңғы қимасында өзінен 

жоғары орналасқан тау жыныстары қысымының әсерінен ыдырайтын тау 
жыныстары кездессе, осы аралықта сыртқы қысым ретінде геостатикалық 
қысым алынады                  

 
Рн = ρорg z,                                        (24) 

 
ρор- жоғары орналасқан тау жыныстарының орташа көлемдік массасы, 

есептелерде (ρор=2300кг/м3). Жоғарыда аталған учаскелердегі сыртқы 
қысым уақыт өткен сайын өзгеріп отырады, сондықтан ең жоғары сыртқы 
қысым ұңғыны игеру кезінде немесе соңғы пайдалану кезеңінде байқалады. 
Мұнай ұңғыларындағы ең төменгі ішкі қысым төмендегі формула бойынша 
есептелінеді [2]              

 
Рв = ρтсg (z – zсн),                                 (25) 

 
ал газ ұңғыларында пайдалану соңында газдалынған сұйықпен 

толтырылған учаскеде (zсн ≤  z ≤ zс кезінде)                     
Рв = (Рқ)mjn – ρтсg (zқ - z),                           (26) 

 
ал жоғары орналасқан учаскеде (0 ≤ z ≤ zсн кезінде)          
 

Рв = [(Рқ)mjn – ρтсg (zқ - zсн)]е-s,                      (27) 
 
Ρоn-тізбек ішіндегі сұйық тығыздығы, кг/м3;  
zсн-сұйық деңгейінің төмендеуі,м;  
(Рқ)mjn- ұңғының соңғы пайдалану кезеңіндегі газды қабаттағы zқ 

тереңдіктегі  ең төмен қысым, Па;  
zс-ұңғы тереңдігі,м;                                

𝑆𝑆 = 0.34ρог(Zcн−Z)
βcTc

                  (28) 

 
ρог-ауа бойынша газдың салыстырмалы тығыздығы;  
βc-газдың сығылу коэффициенті;  
Tc-газдың ұңғы ішіндегі орташа температурасы, 0К. (26)-(27) 

формулаларды (28)-шартқа қойып мұнай ұңғыларындағы шегендеу 
құбырларын қабысуға есептейтін төмендегі формулаларды алуға болады: 
төменгі және ортаңғы учаскелер үшін                

Рсм ≥ ксмg [(каρс – ρтс)z + ρтсzсн],                (29) 
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жоғарғы учаске үшін                
 

Рсм ≥ ксмg [(ρж- ρтс) z + ρтсzсн],                    (30) 
Ыдырауға бейімді тау жыныстары кездесетін аралықтар үшін                

Рсм ≥ ксмg [(ρор – ρтс)z + ρтсzсн.                  (31) 
(29)- 30) формулалар бойынша есептеу жүргізіп, әр аралықтар үшін 

құбырдың  қабысуға беріктік эпюрлері тұрғызылады.  
 
10.1.5. Ұңғымаларды игеру мен сынау әдістерін меңгеру 

 
Ұңғыны пайдалануға берер алдындағы соңғы жұмыс – қабаттан 

сұйықтың ағысын  шақыру. Ұңғыда сұйықтың ағысын  шақыру тек бір ғана 
жағдайда мүмкін болады; егер табан қысымы  ұңғы қысымынан көп болса. 
Сондықтан игеру жұмысындағы негізгі мақсат ұңғы табанына  түсетін 
қысымды неғұрлым азайту және табанды былғанған заттардан, сазды 
ерітінділерден, құмнан тазарту. Бұл жұмыстар түрлі әдістермен - қабаттың 
сипаттамасын, қысымына, мұнай құрамындағы газдың көлеміне және 
техникалық жабдықтануына байланысты- жүргізіледі. Сынаққа түсетін әрбір 
ұңғыға технологиялық регламенті көрсетілген жұмыс жоспары арналады. 
Жоспарда: сыналатын объектілердің саны, геолого-геофизикалық 
сипаттамалары, перфорацияның интервалы мен жиілігі, перфоратордың түрі, 
қабаттың коллекторлық қасиеттеріне байланысты ағынды шақыру кезегі, 
ұңғының құрылысы,қабат қысымы мен температурасы, пайдалану 
тізбегіндегі қысымды түсіру деңгейі, шегі, лифт пен ұңғы үстінің 
жабдықтарының сызбасы, зерттеудің көлемі мен әдісі туралы материалдар- 
көрсетіледі. Жоспарды бірлестіктің, трестің, геология бірлестігінің  бас 
геологы мен инженері бекітуі керек. Газды және газоконденсатты ұңғыларда 
қабаттарды сынау және байқап көру жұмыстары жоғарыда көрсетілген 
мекемелерден басқа ашық газ және мұнай фонтандарын жою жөніндегі 
әскериленген қызметпен келісілуі керек.  

Қабатты сынау және байқап көру жұмыстары ұңғының осы 
жұмыстарды істеуге дайындығы туралы акті болған жағдайда іске 
асырылады. Ағысты шақыру  және табанды тазалау атқылау ұңғыларын 
игеру жұмыстарында  ұңғыны жуумен, ұңғыға сығылған ауа немесе газ 
айдаумен, немесе осы жұмыстардың бірігіп істелуімен атқарылады. Жуу 
кезінде сазды ерітінді сумен не мұнаймен алмастырылады. Осы жұмыстың 
арқасында  табанға әсер ететін қысым азайады, әрі ол саз қабықтарынан, 
балшықтан тазарады. Жууды ұңғы басында жиналған арматура арқылы 
ұңғыға түсірілген НКТ құбырларымен  (фильтрге дейін түсірілген) атқарады. 
Бұл құбырлар осыдан кейін ұңғыда пайдалану жұмыстары үшін 
қалдырылады. 

Кейбір ұңғыларда игеру жұмыстары сығылған ауа немесе газ жіберу 
арқылы жүргізіледі. Бұл операция кезінде ауа не газ құбыр сыртындағы 
кеңістік арқылы НКТ құбырларымен беріледі. НКТ құбыры бұл жағдайда 
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фильтрге дейін емес, компрессормен берілген газ сұйықты ығыстырып 
шығара алатын тереңдікке дейін түсіріледі. 

Құбыр ішіндегі сұйық газданады да тығыздығы кемиді, газ бен 
сұйықтың араласу деңгейі көтеріледі де, лақтыру басталады. Бұл процесті әрі 
қарай жалғастыру, табанға түсетін қысымды одан әрі кемітеді, яғни қабаттан 
мұнайдың ұңғыға келуіне жағдай жасайды. 

Ұңғыны игерудегі бұл әдістің ең басты кемістігі – ұңғыдағы сұйықтың 
деңгейінің тез кемуінен жерасты сұйығының шақыру ағыны көбейеді де НКТ 
құбырларын және т.б. құм қалдықтары бітеп қалады. 

Қысымы төмен өнімді қабатты ұңғыларды игергенде, табанды жууды  
арнаулы химиялық реагенттермен не мұнаймен дайындалған су ерітіндісімен 
жүргізеді. Таза техникалық сумен жууға болмайды, себебі су коллекторға 
зиянды  әсер етеді және ағынды шақыруды қиындатады. Сонан соң қабатты 
әсерлейді, яғни желеңкамен тартқылайды. Желеңка - бұл түбі ұшқыр, түбіне 
клапан орнатылған ұзын шелек, оны ұңғыға болат арқанмен түсіреді. Көп 
мәрте желеңканы ұңғыға түсіру арқылы ондағы балшықты тазартамыз, бұл 
оқпандағы сұйықтың бірте-бірте мұнаймен алмасуына жағдай жасайды. 
Бұрғылау жұмыстарын жүргізіп жатқан мекеме пайдалану ұңғысын сынау 
жұмыстарының жоспарын орындағаннан кейін, алынған нәтижелерге 
тәуелсіз, ұңғы басқа пайдалану өндірісіне қосымша игеру жұмыстарын 
жүргізуге беріледі. Берілу арнаулы актімен бекітіледі. 

Барлау ұңғыларын бұрғылауда бұл жұмыстар сәл басқаша жүргізіледі. 
Бұрғылау жұмыстарын жүргізіп жатқан мекеме мұнайгаздылығы болуы 
мүмкін деген барлық қабаттарды сынақтан өткізеді. 

Сынақ төменнен жоғары қарай жүргізіледі. Егер  ағынды шақыру 
мардым-сыз болса, өндірістік мұнайгаздылықты бағалау табан төңірегіндегі 
аймақты өңдеуді белгілі әдістермен жүргізіп болғаннан кейін соның 
нәтижелерімен анықтайды. Бұл жағдайда табан төңірегіндегі аймаққа әсер 
етудің төмендегі  әдістері ұсынылады: 

а)  құм араласқан сұйықпен перфорациялау; 
б) барлық түрлі тұрақты коллекторларға ауыспалы қысым әдісімен; 
в)  қышқылмен өңдеу, карбонатты жыныстарға; 
г)  термоқышқылдық өңдеу, қышқылмен өңдеу жеткіліксіз болғанда; 
д)  сұйықпен жару; 
Әрбір объектіні сынап болғаннан кейін, ұңғыны зерттеу жүргізіледі 

қабаттың параметрлерін және гидродинамикалық сипаттамасын анықтау 
мақсатында. 

Егер барлау ұңғыларынан жоғарыдағы айтылған жұмыстардан кейін 
өндірістік көлемде алынатын мұнай не газ шықса, оны әрі қарай пайдалану 
орындарына береді, ал осы жұмыстардан кейін объектілер «кебу» болып 
шықса, яғни одан өндірістік мұнай не газ алынбаса, ұңғыны геологиялық 
себептермен жояды. Барлау ұңғысын жою фактісі – бұрғылау кезінде ұңғыны 
сынау операцияларының дұрыс жүргізілмегенін білдіреді. 

Ұңғы конструкциясындағы шегендеу тізбектерінің саны және түсіру 
аралығы қабат қысымы, қабатты жару  және жуу сұйықтарының 
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гидростатикалық қысымдарының тереңдік-қысым градиенттерінің 
координатасында  өзгеруі  бойынша анықтайды. Қабат қысымы мен қабатты 
жару қысымдарының өзгеруін көрсетуші қисықтар нақтылы өндірістік 
мәліметтер бойынша тұрғызылады. Нақтылы мәліметтер болмаған 
жағдайларда қабатты жару қысымын анықтау үшін төмендегі формуланы  
қолдануға болады 

Ргр = 0,0083 Н + 0,66 Рқ,                                   (32) 
Н-жару қысымы анықталатын тереңдік, м;  
Рқ-сол тереңдіктегі қабат қысым, МПа.  

Ұңғы конструкциясын жобалауды бұрғылау жағдайларына 
сыйыспайтын аралықтарды анықтаудан бастайды.  
 

10.1.6. Бұрғылау, консервациялау және жою кезінде ұңғыма сағасының 
жабдығын таңдау 

Ұңғымалар мен жабдықтарды олардың ұңғылары мен сағаларын жою, 
консервациялау бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес 
өңделді және ұңғымаларды жобалауға, пайдалануға, параметрлік, іздеу, 
барлау, пайдалану, айдау, бақылау (пьезотермиялық, қадағалау), арнайы 
(жұтатын, су жинау), йодбромды, бальнеологиялық ұңғымаларға және басқа 
ұңғымаларға таратылады. 

Ұңғымалар консервациясы, жою жобалық құжаттамаға сәйкес жүзеге 
асырылады. 

Ұңғыма консервациялау кезінде жоба бөлімдерден тұрады: 
- жалпы түсіндірме жазба. Консервация нұсқалары (процессте және 

құрылыс, пайдалану аяқталған соң).  
Маусымдық консервация; 
- ұңғыма консервациясы, олардың сағасын жабдықтау бойынша 

технологиялық және техникалық шешімдер; ұңғыма консервациясы және 
өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды 
ұйымдастыру тәртібі; жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау 
бойынша шаралар. 

Бұл процесс ұңғыманың герметикасын қамтиды, оны игеру кезінде де, 
өндірістің соңында да жасауға болады. Консервация болашақта оны қайтадан 
дамытуға, зерттеу, бұрғылау, жөндеу немесе қалпына келтіру жұмыстарын 
жүргізуге болатындығын ескере отырып жүзеге асырылады. Әдетте, жоюға 
дайын ұңғымалар бірқатар шарттарға сәйкес келуі керек. Олардың құрамына 
келесі тармақтар кіреді: 

- бұдан бұрын белгіленген мақсаттар мен міндеттерді орындай алмайды. 
- ұңғыманы барлау жұмыстары жүргізілді, бірақ болашақта оны мұнай 

өнімдерін өнеркәсіптік өндіруге арналған ұңғымаға айналдыру 
жоспарлануда. 

- даму барысында топырақтың геологиялық құрамына қатысты көптеген 
қате тұжырымдар жасалды. 
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- ұңғыманың құрылысы қауіпсіздік нормаларын бұзғаннан кейін 
жүргізілді, содан кейін анықталды. 

- нысан бір себептермен немесе басқа себептермен істен шыққан. 
 
10.1.7. Жобалық-сметалық құжаттаманың, басшылыққа алынатын 
құжаттардың, кәсіпорын стандарттарының жұмыс нұсқаулықтарының 
мазмұнын зерделеу 
 

Ұңғы құрудағы негізгі құжаттар - техникалық жоба және бағалау 
сметасы. 

Техникалық жобаны арнаулы жобалау институттары (НИПИ) 
атқарады, тапсырыс берушінің (НГДУ) жобалық тапсырмасының негізінде. 
Тапсырмада 

көрсетілетіндер: бұрғылау алаңының административті ауданы; 
ұңғының номері; бұрғылау мақсаты; ұңғы категориясы; жобалық шатыр және 
жобалық тереңдігі; ұңғыны орнатудың қысқаша негізі;  ұңғының 
сипаттамасы; ауданның геологиялық құрылымы; болашағы бар мұнай және 
газ объектілері; бұрғылаудың тау-геологиялық жағдайы; жерасты қысымы, 
жынысты сұйықпен жару қысымы, геостатикалық температура, бұрғылау 
кезінде байқап көретін және сыналатын объектілер; геофизикалық, 
лабораториялық және арнаулы зерттеулердің көлемі; пайдалану тізбегінің 
диаметрі; сынақ біткеннен кейінгі құрылысқа дайындық және аяқтау 
жұмыстарының көлемі; тұрақ-жәй, мәдени-тұрмыстық, жылу беру 
нысандары; ұңғы соғатын бұрғылау мекемесінің аты; және басқа жобаны іске 
асыруға керекті мәліметтер. 

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

Қосымшаларға (жобаға) кіретіндер: геологиялық-техникалық 
тапсырма, ұңғы құрылысының ұзақтығы туралы негіздер, бұрғылау 
жабдықтарының орналасу сызбасы, бұрғылау және сынау кезіндегі ұңғының 
үстіңгі бетінің жалғануы, қашаулардың, аспаптардың, материалдардың  
шығынының есебі, көлбеу ұңғының формасы, тасымалдау байланысының 
сызбасы, қосымша уақытты, шығындарды негіздейтін, растайтын құжаттар,  
сонымен қатар бұл жерге кигізбе құбырлардың, цементтеудің, бұрғылау 
кезіндегі қиындықтардың, технологиялық үңгудің, сынаудың және т.б. 
есептері де кіруі мүмкін. 
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Ұңғы құрудың сметасын әрбір техникалық жобаға жеке шығарады. 
Смета ұңғының құрылысының жалпы бағасын анықтайды да, тапсырғыш пен 
орындаушының арасындағы есеп-қисапқа негіз болады. 

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

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

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

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

Геологиялық-техникалық тапсырма (ГТТ) (геолого-технический наряд) 
(ГТТ) – бұл бұрғылау бригадасының жұмыс істеу жоспары. ГТТ-ны 
техникалық жоба негізінде құрастырады. 

Бұрғылау жұмыстарын жүргізуге тапсырма – екі бөліктен тұрады. 
Бірінші бөлігінде ұңғының номері, тереңдігі, жобалық шатыр, бұрғылау 
мақсаты мен түрі, ұңғы құрылысының, бұрғылау жабдықтарының және 
бұрғылау тізбектерінің сипаттамасы, қалыпты кезеңдегі жұмыстың басталуы 
мен аяқталу мерзімі, қалыпты кезеңдегі бұрғылау уақытының, ұңғының 
бөліктерінің немесе түгел қабырғасының қатайту уақытының шығыны, 
бұрғылаудың жоспарлы және қалыпты жылдамдығы, бұрғылау 
бригадасының еңбек ақысы, - кіреді. 

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

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

Нұсқау-технологиялық картаның мақсаты - осы ауданда жинақталған 
алдыңғы қатарлы жұмыс тәжірибесін тарату. Ол үш бөлімнен тұрады: тәртіп-
технологиялық, нұсқау және құрылыстың күнделікті графигінен. Картаны - 

-талдау-зерттеу негізінде, осы алаңда, осы операцияларда неғұрлым 
жоғары көрсеткішке жеткен бұрғылау бригадалары мен вахталардың 
жұмыстарына сүйеніп жасайды. 

Ұңғы құрылысының шынайы картинасын бұрғылау бригадаларының 
жұмыс-тарының нәтижелерін күнделікті және статистикалық  есептеумен 
анықтайды. 

Күнделікті және статистикалық  есептеу – осы жұмыстарды қамтитын 
белгілі дәрежедегі құжаттарды толтырумен және оларды бекітумен 
анықталады. 

Құжаттар алғашқы және қортынды болып бөлінеді. 
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Алғашқы құжаттарға – бұрғылау мастерінің тәуліктік рапорты, 
қабырғаны қатайту туралы актілер және аяқтау, игеру және сынау туралы 
актілер және т.б. жатады.  

Қортынды құжатқа – барлық статистикалық есептер кіреді. [4] 
 
10.1.8. Техник-технологтың құқықтары мен міндеттері 
 

Техник технолог – бұл кәсіпорында болып жатқан белгілі бір 
процестерге жауап беретін маман. Оның орындауға міндетті нақты 
атқарымдары бар. Технологқа қойылатын талаптар қандай да бір негізде 
қойылуы үшін, олар еңбек шартында жазылуы керек. Инженер технологтың 
міндеттері айтарлықтай ауқымды, оған көптеген жауаптылық жүктеледі, ол 
білікті маман болуы керек, егер жұмыскер біліксіз болса, ол осы лауазымда 
жұмыс істей алмайды және нұсқауларды жоғары деңгейде орындай алмайды. 
Оның қателіктері салдарынан компанияға залал келуі мүмкін, сондай-ақ 
үлкен шығынға әкелетін апаттар,  техникалық ақау қаупі бар. Сондықтан 
нұсқауларды әзірлеу үшін заңгер және басқа да бейінді мамандар тартылады.  

Техник технолог біліктілігін алған білім алушы төмендегі 
құзыреттіліктерді игереді: 

-тәжірибе жұмысының өту жоспары мен графигін; 
-бұрғылау кәсіпорнының мақсаты мен ұйымдастыру құрылымын; 
-бұрғылау кәсіп орынның материалдық жабдықтау базалары мен 

жұмыстар аймағының техникалық энергетикалық ресурстармен 
жабдықталуын; 

-бөлімдер бойынша құжаттамалар техника-экономикалық көрсеткіштер 
және бұрғылау жұмыстарының жоспары шыңырауларды құруға жобалық 
сметалық құжаттамасын; 

-жаңа шаруашылық жобалау және қаржылау жүйесінің жағдайы, 
өндірістік қызмет туралы кәсіпорынның  есептерін; 

-келесі кезеңге бұрғылау саласындағы ғылыми техникалық прогрестер 
бойынша жұмыстар бағдарламасын: 

-өндірістік қызметін корсету базасының міндеттерін база құрылымын 
және қойма щараларының жүйесін; 

-цехтардың жұмыстарын бақылау және бөлімшелердің қызмет орнында 
құжаттамаларды құрау; 

-орталықтандырылған инженерлі техникалық қызмет функциялар мен 
құрылымын шыңырауларды құрудың сапасын, оперативті бақылаудың 
жүйесін; 

-бұрғышы мен бұрғылау шебердің құқықтары мен міндеттерін; 
-апаттарды жою әдістемесін; 
-материалдар мен бөлшектердің шығынды тіркеу ретін, оларды 

сақтауды және қоймаларға тасмалдануды; 
-жұмысты ұйымдастыруды жүргізуге міндеттелген негізгі талаптарды; 
-жабдықтардың іске қосу алдын-алу, консервациялау ретін; 
-шурф, кондуктор астына бұрғылау ретін; 
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-кондукторды түсіру және цементтеу ретін; 
- ұңғыма алдында тұрған міндеттердің мазмұны; 
-превенорлы қондырғының басқауын; 
-бұрғылау ерітіндісінің параметрін бақылауға арналған приборларлың 

мақсатын; 
-ерітінді үш сатылы тазалайтын жүйені; 
-барлық типті қашаулардың ерітінділерін және олардың жұмыс істеу 

режимдерін; 
-ұңғыма оқпанының көлбеу бағдарламаларының бұрғұлаулардың ретін; 
-бұрғылаудың алғашқы қиыншылықтарының белгілерін; 
- ұңғыма окпанының кигізбе тізбегін түсіруге және цементтеуге 

дайындау, ретін цементтеу технологиясын; 
-кигізбе құбырын бұрғылауға қосылуының типтері құбырлар 

материалдардың беоіктік топтарын; 
-сағада кигізбе тізбектерін байлау жабдықтарын; 
-цементтеудің қатаю шарттарын, 
-өнімді қабатты ашудың технологиясын; 
-ластану дәрежесін бағалау және қабаттың түп маңындағы аймақтың 

тазалау әдістерін; 
-қабаттан ағымды шақыру үшін ұңғыма сағасын жабдықтауды 

фонтонды арматураны қондыруды барлау ұңғымаларында қабырлауды сынау 
ережелерін; 

-негізгі өндірістік техникалық және экономикалық құжаттарды құрау; 
-цехтардың жұмысын бақылау және бөлімше қызметіне құжаттар 

дайындау; 
-жұмысшының жұмыс жасаған қашау карточкаларын дайындау; 
-картограммаларды оқуды қажетті есептеулерді жүргізуді және бөлім 

бағаларын анықтауды; 
-вахталық журналда жазуларды жүргізуді және индикаторлық 

диаграмма бойынша шебердің тәуліктік мәлімдеме дайындаудын; 
-шығарлар баптары бойынша күнпарақтық уақыттың жұмсалуын 

талдауды; 
- ұңғыма бұрғылау алдында қосылу конференциясын өткізуді; 
-превенторларды қондыруды; 
-бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін өлшеуді; 
-ерітінділерді тазартау жүйесін реттеуді; 
- ұңғыма конструкциясын анықтау ретін айқындауды кигізбе 

тізбектерінің есептеуін жүргізуді; 
-қабаттың түп маңындағы аймақтың коллекторларының тазалығын 

анықтауды; 
-саға меншыңырауларды тізбекті перфорациялауға дайындауды; 
Ұңғымаларды сынау, сынамалау және игеру түстерін айыруды; 
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10.1.9.«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын түсіну 
 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының мақсаты:  Орта 
мерзімді перспективада республика экономикасының даму қарқынын 
жеделдету және цифрлық технологияларды пайдалану есебінен халықтың 
өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективада 
Қазақстанның экономикасын болашақтың цифрлық экономикасын құруды 
қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму траекториясына көшіруге жағдай 
жасау. Жобаны жүзеге асыру екі жолмен жасалады деп жоспарлануда. Олар: 
орташа мерзімді келешекте «Қазіргі экономиканы цифрландыру» және ұзақ 
мерзімді келешекте «Болашақтың цифрлық индустриясын құру». Бағдарлама 
аясында жоспарланған 120 іс-шара цифрлік саланың экономиканың жаңа 
саласы ретінде іргетасын қалап, басты бес бағыт бойынша жүзеге 
асырылатын болады. Олар: «Экономика салаларын цифрландыру», 
«Цифрлық мемлекетке көшу», «Цифрлық жібек жолын іске асыру», «Адами 
капиталды дамыту», «Инновациялық экожүйені құру». Бағдарлама 
аясындағы іс-шаралар нәтижесінде экономика салаларындағы еңбек 
көрсеткіштерінің өсімінен бөлек, 2022 жылға дейін электрондық сауда-
саттықты жалпы сауда-саттық көлемінің 2,6% дейін өсіру, цифрландыру 
арқасында 300 000 жаңа жұмыс орындарын ашу, интернет желісін 
пайдаланушылар үлесін 82% дейін, ал халықтың цифрлық білімділігін 83% 
арттыру жоспарлануда. «Цифрлық Қазақстан» адам өмірінің барлық 
салаларын қамти отырып, мемлекетіміздің әрбір тұрғынының өмір деңгейін 
жоғарылатуды көздегендіктен бағдарлама пайдасын халық, кәсіпкерлік 
субьектілері және Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары 
көреді. Алдын-ала белгілі болған есептеу бойынша 2025 жылға қарай 
экономиканы цифрландырудан болатын тікелей әсер 1,7 - 2,2 трлн теңге 
көлемінде қосымша баға жасауға мүмкіндік береді. Бағдарламаны жүзеге 
асыру мемлекет басшысының «Қазақстан-2050» стратегиясында алға қойған 
бәсекелестігі жоғары 30 мемлекет қатарына 2050 жылға қарай енуіне жол 
ашатын басты фактор болуы мүмкін. 

Бағдарламаның міндеттері:  
1. Өнеркәсіпті және электр энергетикасын цифландыру.  
2. Көлікті және логистиканы цифрландыру.  
3. Ауыл шаруашылығын цифрландыру.  
4. Электрондық сауданы дамыту.  
5. Қаржы технологияларын және қолма-қол ақшасыз төлемдерді 

дамыту. 
6. Мемлекет – азаматтарға.  
7. Мемлекет – бизнеске.  
8. Мемлекеттік органдардың ішкі қызметін цифрландыру.  
9. "Ақылды" қалалар.  
10. Байланыс желілерін және ақпараттық коммуникациялық 

технологиялар (АКТ) инфрақұрылымын кеңейту.  
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11. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (АКТ) саласындағы 
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.  

12. Орта, техникалық, кәсіби, жоғары білім беруде цифрлық 
сауаттылықты арттыру.  

13. Халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру (даярлау, қайта 
даярлау). 

14. Инновациялық даму алаңдарын қолдау.  
15. Технологиялық кәсіпкерлікті, стартап мәдениетті және ғылыми-

зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар (ҒЗТКЖ)-ны дамыту.  
16. "Венчурлік" қаржыландыруды тарту.  
17. Инновацияға сұраныс қалыптастыру. 
 

10.1.10. «Индустрия 4.0» өндірісін ұйымдастыру қағидатын түсіну 
 

Өнеркәсіпті цифрландыру міндеті алғаш рет Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Назарбаев 2017 жылы 
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында талқыланған.  

Сол кезде цифрлық технологиялардың қолданылуымен құрылатын 
жаңа индустрияларды тарату қажет болды. 2018 жылғы үндеуінде Елбасы 
үшінші индустрияландырудың бесжылдығын «инновациялық» етуді 
тапсырған болатын. Бұл жердегі негізгі фактор — Төртінші өнеркәсіптік 
революция элементтерін жаппай енгізу болды. Бұл — автоматтандыру, 
роботтандыру, жасанды зерде, «үлкен деректермен» алмасу және т. б. 
Үкіметке бизнеспен бірлесіп 2025 жылға дейінгі базалық салаларды 
технологиялық қайта жарақтандырудың кешенді шараларын әзірлеу 
тапсырылды. 2019 жылы Мемлекет басшысы Қ. Тоқаев төртінші өнеркәсіптік 
революцияның жұмыскерлердің білімдері мен біліктіліктеріне қойылатын 
талаптарды күшейтетінін атап өтіп, 2025 жылға дейін негізгі салалар 
бойынша Индустрия 4.0 дамыту үшін қажетті 10 мың маманды оқыту 
жоспарын әзірлеп әрбір облыс әкімінің 2025 жылға дейінгі өңірде жұмыс 
орындарын құру Картасы болуы керектігі айтылған.  

Мемлекет басшысының төрағалығымен өткен экономикалық 
мәселелері жөніндегі кеңесте индустрияландыру бағдарламасын іске асыру 
өнеркәсіптік өндіріс пен өңдеу секторының құлдырауын тежеуге, жаңа өнім 
түрлерінің шығарылуын жолға қоюға мүмкіндік бергені атап өтілді. 
Мемлекет басшысы кемінде өңірлік ауқымда бәсекеге қабілетті бола алатын 
3-5 технологиялық дамыған салаларды қалыптастыру қажеттігін айтты.  

Негізгі назар еңбек өнімділігін кемінде 1,7 есеге арттыру мен өңделген 
өнімнің қазақстандық экспортын едәуір көбейтуге бағытталуы тиіс. 
Үкіметтің алдында шикізаттық емес экспорт өсімін 2022 жылға қарай 1,5 
есеге және 2025 жылға қарай 2 есеге өсіруге қол жеткізу міндеті тұр.  
  Технологиялық жаңғыртудың маңыздылығын сезіне отырып, Қазақстан 
Республикасы қазіргі таңда өнеркәсіпті цифрландыру бойынша ауқымды 
жұмыстар жүргізіп жатыр. Индустрия және инфрақұрылымдық даму 
тұрғысыннан қай деңгейде екенімізді түсіну үшін Индустрия 4.0 бойынша 
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өнеркәсіптік кәсіпорындардың қазіргі жай-күйіне талдау жасай аламыз. 
Талдау нәтижелері бойынша еліміздегі кәсіпорындардың басым бөлігінің 
Индустрия 4.0-ге толық көшу үшін технологиялық және ұйымдастырушылық 
базасының жеткізіліксіздігі жақтары мен осал тұстары да байқалады.  

«Индустрия 4.0» терминін әдетте төртінші өнеркәсіптік революцияның 
синонимі ретінде пайдаланылып, яғни, өндіріске киберфизикалық жүйелерді 
жаппай енгізу және тұрмыс, еңбек пен бос уақытын қоса алғанда, адамның 
қажеттіліктеріне қызмет ету, сондай-ақ өндірістегі барлық процестерді толық 
ауқымды автоматтандыру ретінде түсінеміз. «Индустрия 4.0» аясында 
енгізілетін негізгі технологиялар — үлкен деректер, заттар интернеті, 
виртуалды және толықтырылған шынайылық, 3D-баспа, кванттық 
есептеулер, блокчейн, роботтандыру.  
  Күрт өрлеу туралы өзгерістер процесі уақытты талап етеді. Дегенмен, 
өз өндірістерінде Индустрия 4.0 элементтерін енгізуде белсенділік танытып 
жатқан салалар бар.  

Мысалы, тау-кен өндірісі өнеркәсібі саласындағы 13 ірі кәсіпорын 
жалпы инвестициялар сомасы 315,4 млрд теңге болатын 58 ірі жобаны іске 
асыруды жоспарлап отыр. Қазіргі сәтте 88,7 млрд теңге сомасына 20 жоба 
іске асырылған.  

Сонымен қатар Министрлік цифрлық технологияларды және 
цифрландырудың тиімділігін көрсету, Индустрия 4.0 танымалдылығын 
арттыру, мемлекеттік қолдау шараларын әзірлеу мақсатында 7 модельдік 
цифрлық фабриканы («АК Алтыналмас» АҚ, «Евразиан Фудс» АҚ, «Кентау 
трансформатор зауыты» АҚ, «Химфарм» АҚ, «Карлскрона» ЖШС, 
«Балтекстиль» ЖШС, «Алматы желдеткіштер зауыты» ЖШС) құру бойынша 
жобаны іске асыруда. Компаниялар бүгінгі таңда 7,5 млрд теңге сомасына 14 
жобаны іске асырды және жабдықтардың жұмыссыз тұрып қалуын азайту, 
ресурстар шығындарын төмендету т.б. есебінен үнемдеу түрінде пайда алуда. 
Жалпы, өңірлер бойынша 2022 жылға дейін 90 кәсіпорында цифрлық 
жобаларды енгізу жоспарланған (200-ге жуық цифрландыру жобалары), оның 
ішінде 35 кәсіпорында жобалар жүзеге асырылған.  

Индустрия 4.0 отандық кәсіпорындарға өзіндік құнын төмендету және 
еңбек өнімділігін арттыру есебінен өзінің табысын арттыруға ғана емес, жаңа 
технологиялық даму деңгейіне шығып, жаңа нарықтарды табуға, қосылған 
құнның жаһандық тізбегіне кіруге мүмкіндік береді. Біз Индустрия 4.0 енгізу 
нәтижелері қосымша мүмкіндіктер тудырады деп күтеміз, соның арқасында 
біз шағын ішкі нарық, теңізге шығу жолы болмаған жағдайда тым қашықтық, 
білікті жұмыс күшінің тапшылығы т.б. тәрізді объективті жағымсыз 
факторлардың ықпалын төмендете аламыз. 

Сонымен қатар осы салалардағы кәсіпорындар цифрландыру 
жобаларын іске асыру үшін қажетті ресурстардың жеткілікті көлеміне 
ие. Өндірістегі барлық процестерді кіріктіруге келсек, бұл ретте өндірісті 
толық кіріктіру үшін дайындық жұмыстарын жүргізу қажет екенін айта 
кеткен жөн. Олар – барлық деректер қорын цифрландыру, датчиктер мен 
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сенсорларды жабдықтарға қосу, жалпы байланыс желісін жүргізу және 
қажетті бағдарламалық қамту жұмысын баптау.  

Қазір заманауи ақпараттық технологияларды қолданусыз тиімді 
өндірісті елестету қиын. «Ақылды» өнімдерді енгізу экономиканың 
басымдықты секторларын, атап айтқанда, Қазақстанның тау-кен металлургия 
кешенін дамыту үшін аса маңызды.  

Бекітілген цифрлық стратегия аясында Индустрия 4.0 негізгі 
элементтері анықталды және бүгінде жобаларды сәтті енгізу жұмыстары 
жалғасуда. 
Кәсіпорындарды дамытудың стратегиялық бағыттарының бірі - бизнесті 
цифрлық трансформациялауды қабылдау. Ұзақ мерзімді цифрлық 
стратегияның негізгі басымдықтары ретінде цифрлық мега-жобаларды құру 
және дамыту анықталды, олар: 

 Цифрлық фабрика 
 Цифрлық кеніш 
 Цифрлық сервис 
 Цифрлық офис 
2012 жылдан бастап «Цифрлық фабрика» жобасы іске асырыла бастады. 

Қазіргі таңда Индустрия 4.0 элементтерін енгізу бойынша белсенді жұмыстар 
жүргізіліп жатыр. 2012 жылы ескі үгіткіштер цифрлық басқару функциясы 
бар заманауи ортадан тепкіш үгіткіштерге ауыстырылды. 

Бүгінгі таңда бір каскадқа көшумен байытудың технологиялық схемасы 
жаңғыртылған. Фабриканың энергия тиімділігі айтарлықтай жақсарды. 
2013 жылдан бастап «Цифрлық кеніш» жобасы қарқынды түрде жүзеге 
асырылып жатыр. 

 «Цифрлық сервис» және «цифрлық офис» саласында да белсенді 
жұмыс жүргізілуде. Бірқатар пилоттық жобалар іске асырылуда: болжамды 
техникалық қызмет көрсету, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ететін бағдарламалық өнім, зерттеу жүргізу үшін пилотсыз 
құрылғыларды қолдану, ауысым алдындағы медициналық тексерістердің 
электронды жүйесі, 3D модельдерін қалыптастыру, автотүсіргілер 
жүргізушілерінің қозғалыс қауіпсіздігін бақылау жүйесі, жұмыс уақыты мен 
қызметкерлердің жүрген жерлерін бақылау жүйесі, қазандықты басқаруды 
автоматтандыру және т. б. 

Алдағы уақытта ірі жобаларды енгізу жоспарланған: техникалық 
тексерістерді және жабдықтарды жөндеуді цифрлық есепке алу, бұл 
техникалық жағдайды визуализациялауға және іркілістерді қысқартуға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жарылғыштық картограммасы жасалуда, 
карьерт борттарының тұрақтылығын есептеуге және геологиялық-
маркшейдерлік жұмыстарды қамтамасыз ету үшін жабдықтар енгізілуде.  

Негізгі перспективалық бағыттардың қатарында процестер мен 
операцияларды бақылау (процестерді визуализациялау), процестерді 
басқаруды автоматтандыру (бақылау жүйесі), өлшеу құралдарын деректерді 
жинау және қашықтықтан беру құрылғыларымен ауыстыру (жылу, су, электр 
энергиясы), техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының 
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автоматтандырылған жүйесін енгізу, кен орнының геомеханикалық моделін 
құру, кәсіпорын инфрақұрылымының 3D-модельдерін қалыптастыру, 
ауысым алдындағы медициналық тексерулердің электрондық жүйесі және 
басқа да көптеген қызықты нәрселер бар. 

Индустрия 4.0 технологияларын пайдалану өндірістік жарақаттану 
деңгейін және өндірістің аса зиянды әрі қауіпті секторларында кәсіби 
ауруларды азайтудың пәрменді әдісі. Мысалы, тау кен өндірісі 
жұмыскерлерін позициялау жүйесін қолдану диспетчерге және нысанның 
командалық пунктіне нақты уақыт режимінде ақпаратты жеткізумен барлық 
тау кендерінде адамның тұрған жерін табуды қамтамасыз етеді, бұл апатты 
жағдайларда шұғыл іс-әрекеттерге көшуге мүмкіндік береді.  

Мұндай жүйені қолдану үлгісі – түсті металл кендерін өндіретін және 
өңдейтін қазақстандық тау-кен өндірісі компания-холдингі «Қазмырыш» 
ЖШС. Малеев кен орнында қысқа уақыт ішінде Pitram мобильді персоналды 
басқару жүйесін енгізу тиімділігі шахтадағы техникалық жабдықтар мен 
жұмыскерлердің тұрған жерін бақылап, персоналдың қауіпсіздігін арттырып, 
жарақаттануды болдырмауға мүмкіндік берді.  

Сонымен қатар аса қауіпті учаскелерде, мысалы, қорыту немесе құю 
цехында өнеркәсіптік роботты қолдану өндірістік жарақаттану оқиғаларын 
біршама азайтады.  

Еңбек қауіпсіздігін арттыру өлшеміне келсек, мұнда өндірістік 
жарақаттану жиілігі коэффициент қолданылады – бұл еңбекті қорғауды 
жетілдіру мақсатында өндірістік жарақаттануды талдаудың статистикалық 
әдісінде қолданылатын көрсеткіш. Сонымен қатар белгілі бір формуламен 
есептелетін жарақаттанудың ауырлығы коэффициенті қолданылады, 
жұмыскердің еңбек міндеттемелері мен басшының тапсырмаларын орындау 
кезінде алған зақымдануларының саны мен дәрежесі ескеріледі.  
Бұл көрсеткіштерге кәсіпорындардың өздері мен Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігі мониторинг жүргізеді.  

Кәсіпорындардың Индустрия 4.0 енгізуге әзірлігін бағалау жүргізілетін 
келесі категориялар қарастырылады:  

 технологиялар (ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 
жұмыстар, дизайндар әзірлеуді, өндірісті, сатып алулар жүйесін, 
сондай-ақ ішкі және сыртқы логистиканы қамтитын); 

 басқару және стратегия (ақпараттық технология менеджменті, 
кәсіпорындар стратегиясы және өнім циклін басқару); 

 өндірісті ұйымдастыру (өнімнің өндірістік процестерде қадағалануы, 
сапасын бақылау, сондай-ақ шикізат қорларын, материалдарды, дайын 
өнім мен жеткізуді басқару); 

 персонал мен коммуникациялар (өндірістік міндеттерді бөлуді, 
дағдылдар мен құзыреттерді, сондай-ақ оқыту шараларын басқару). 
Бұл талдау шағын және орта бизнес субъектілерінің ағымдағы 

жағдайда бағалауына, өндіріс секторларын Индустрия 4.0 элементтерін 
енгізуге әзірлігін саралауға, өнеркәсіпті цифрландыруды ынталандыру 
шараларын әзірлеуге мүмкіндік береді. Индустрия 4.0 дегеніміз цифрлық 
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технологиялар ғана емес, адамдар мен инновациялық мәденетті де 
қамтитынын түсіну маңызды. Тек кешенді трансформация ғана өзінің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру, өндірістік шығындарды оңтайландыру, 
табыстылығын көбейту, еңбек жағдайларын жақсарту, өнеркәсіптік 
қауіпсіздік түріндегі барыншы тиімділікті бере алады.  
Индустрия 4.0-ге көшу кәсіпорындарға жаңа технологиялық даму деңгейіне 
шығып, жаңа нарықтарды табуға. қосылған құнның жаһандық тізебіген 
кірігуге мүмкіндіктер тудырады.  
 
 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 

«Индустрия 4.0» дегеніміз не?  
Бүгінде не іске асырылуда?  
Индустрия 4.0 пайдасы қандай?  
Индустрия 4.0 тағы қандай артықшылықтар береді?  
Қазақстандық кәсіпорындар Индустрия 4.0 енгізуге әзір ме? 

 
Қорытынды:  
 
 Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар бұрғылау кәсіпорнының 
және аралас ұйымдардың, олардың бөлімдері мен цехтарының құрылымын, 
бұрғылау өндірісін және технологиялық процестерді жоспарлау мен басқару 
негіздерін, ұңғымаларды салу циклін ұйымдастыруды, бұрғылау жұмыстары 
нәтижелерінің жедел және статистикалық есепке алынуын; колледжде 
алынған теориялық білімнің, сондай-ақ өнімді қыртыстарды ашу және игеру, 
ұңғымаларды айдау, экономика және бұрғылау  жұмыстарын ұйымдастыру, 
еңбекті, қоршаған ортаны қорғау бойынша білімнің бекітілуін зерделейді 
және талдайды. 
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Глоссарий 
 

Ұңғыма – цилиндр формалы, диаметрі кішкентай, ал тереңдігі 
анағұрлым ұзын – шыңырау-құдық. 

Қашау- айналып тұратын бұрғы колонкасынын ұшына орналасқан, 
негізгі ұңғылау процесін атқаратын кұрал. Бұрғы қашау конструкциясы тау 
жыныстарының литологиялык құрамына, механикалық, және қажағыштық 
(жемірлік) қасиетіне сәйкес жасалынады. 

Шегендеу тізбегі– бұрғылау ұңғымасын бекітуге және пайдалану 
кезінде өнімді горизонттарды оқшаулауга арналган. Шегендеу құбырлары 
бұрандамен жалғастыру арқылы құрастырылады.  

Таль жүйесі– құбырларды көтеріп-түсіру кезінде қолданылатын жүйе. 
Құрамына кронблок, таль блок, ілмек, сым арқандары менн шығыр кіреді. 

Бұрғылау сорабы – бұрғылау процессінде ұңғымаға сұйықты (оны шаю 
деп атайды) беруді қамтамасыз ететін гидравликалық машина. Қондырғының 
құрамында кем дегенде саны екеу болады, қондырғы мен ерітінді даярлайтын 
ыдыстардың ортасында, жерде орналасқан 

Ұршық – тәл жүйесінің бұрғылау тізбегі мен жалғау үшін 
қолданылады. Ол біріншіден бұрғылау тізбегін айналдырады, екіншіден жуу 
сұйығын өткізуді қамтамасыз етеді. Қашау жұмыс жасауы үшін бұрғылау 
құбырларына жалғанады. Бұрғылау құбырлары қашауға салмақ беріп тұрады.  

Ротор-роторлық бұрғылауда бұрғылаушы құралды айналдыру үшін 
қызмет етеді және көтеру-түсіру жұмыстары кезінде бағаналық құбырларды 
ұстап тұру қызметін атқарады. 

Бұрғылау ерітіндісі– Бұрғылау ерітіндісі мұнай ұңғымаларын, табиғи 
газ ұңғымаларын, барлау ұңғымаларын немесе су ұңғымаларын бұрғылауға 
қолданылатын арнайы дайындалатын ерітінді. 

Шығыр -дизель-мотордың айналу қуатын барабанның айналу күшіне 
айналдырып, көтеріп-түсіру операциясын орындайтын механизм. 

Метчик- ұңғыда қалған бұрғылау құбырларын, егер үзік муфтада не 
құлыпта болған жағдайда, ұстау үшін қолданылады. Бұрандасы оңға 
айналатын метчикпен тізбекті түгел шығаруға, ал бұрандасы солға айналатын 
метчикпен  тізбекті бөлшектеп шығаруға болады. 

Қоңырау (колокола)- бұрғылау не кигізбе құбырлардың денесінен 
сынып үзілгенде немесе бұрандасынан  үзілгенде, ұстап шығаруға арналған. 
Олар оң жақты  не  сол жақты бұрандалы болады.  

Овершот – бұрғылау тізбегін құлыптың астынан шығаруға арналған 
құрал. 

Бастапқы ашу – өнімді горизонтты долотамен бұрғылау процесі. 
Бастапқы қабат қысымы – игерудің ең басында, барлау ұңғымалар тобы 

бойынша анықталған, орташа өлшенген қабат қысымы 
Превентор (атқылауға қарсы жабдық) – жерасты қысымы ұлғайып 

фонтандау қаупі төнгенде ұңғы ернеуін немесе бұрғылау тізбегінің сыртқы 
кеңістігін жауып қалуға раналған қондырғы. Олар плашкалы және әмбебап 
превонторлар болып бөлінеді. 
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Кронблок-остер мен шкивті тіректерден құрастырылған рама. Кейде 
рама мұнараның жоғарғы шетімен біріктіріле дайындалады.  

Тәл блоктары-кронблок сияқты ішінде шкивтер мен подшипник 
тіректері қондырылған тұрық түрінде болатын механизм.  

Газ қалпағы – бос газдың мұнай кеніші үстінен жиналуы. 
Газ саны – берілген термобаралық жағдай кезінде бос газ көлемінің 

белгіленген геометриялық көлемдегі сұйық көлеміне қатынасы. 
Газ факторы – 1т шығарылатын мұнайға келетін, қалыпты жағдайға 

келтірілген газ мөлшері. 
Газлифтті пайдалану тәсілі – бұл тәсіл кезінде, жер бетінен айдалатын 

немесе қабаттан келетін газ, ұңғыма өнімі ағынына енгізілді. 
Гидродинамикалық жетілген ұңғыма – өнімді қабатты толық ашқан 

ұңғыма, онда кез келген бекіту элементтері болмайды. 
Горизонталь қалыңдық – бұл горизонталь бойынша жабынның 

кезкелген нүктесінен табанына дейін ара қашықтық. 
Екінші ашу – ұңғыманың ішкі қуысының өнімді қабатпен байланыс 

процесі. 
Жабын – бұл қабатты үстінен шектейтін бет. 
Индикаторлық қисық – депрессиядан сұйықтық сығу тәуелділік 

қисығы. 
Келтірілген қысым – бұл шартты горизонталь жазықтыққа қатысты 

есептелген түптік қысым, оның абсолбттік шамасы белгілі. 
Кеуектілік коэффиценті – бұл жыныстың жалпы қуыс көлемінің 

барлық жыныс көлеміне қатынасы. 
Коллектор – сұйық және газ үшін өткізгішті және олардың сыйымды 

ыдысы бола алатын кеуекті және жарылымды тау жыныстары. 
Тұйық оқпан-тікбағытты, жер бетіне шықпайтын және төменгі деңгей 

жиектер (горизонттар) кенін жоғары көтеру үшін механикаландырылған 
көтергішпен жабдықталған қазба. 

Щурф (щыңырау) — жер бетінен төмен тік өтетін, жарылғыш заттарды 
орналастыратын, шақтыларға жел жіберу, тіреу материалдарын түсіріп-
шығару үшін пайдаланылатын қазба. 

Гезенк (оқпақ) — жерасты жыныстарын жоғарыдан төмен түсіретін, 
ауа алмастырып, кеншілерді, материалдарды, жабдықтарды жеткізетін тік 
қазба. 

Жазық үңгілер қатарына жататындары — штолня, квершлаг, штрек, 
жапсырмақаз (просек) және орт. 

Штолня (тауашар) — тікелей жер бетіне шығатын және жерасты 
жұмыстарының бар мұқтажын қамтамасыз ететін қазба. Оның барлаушы, 
пайдаланушы түрлері болады. 

Квершлаг (қылует)-жер бетіне шықпайтын көмір тақталарының 
жазылым жатысына кесе көлденең өтетін, жүк тасып, кеншілердің жүріп-
тұруы мен ауа алмастыру үдірістерін атқаруға арналған қазба. 
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Штрек (қуақаз)-жерүстіне шықпайтын, пайдалы кеннің жазылым 
бойымен өтетін, ауа алмастыру, адамдар мен жүк тасу жұмыстарын 
атқаратын қазба. 

Жапсырмақаз (қосарқаз)-жазық көмір тақтасы бойымен өткізіліп, ауа 
алмастыру және жұмысшылар қатынасын қамтамсыз ететін қосалқы қазба. 

Орт-қалың көмір қабаттарына көлденең өтетін барлау, ауа алмастыру, 
жүк тасу жұмыстарын атқаратын қазба. 

Құлама үңгілер қатарына жататындары — құлама оқпан, құлама шурф. 
бремсберг, еңіс, жүрісжол, тілмеқазба және түйіліспе. 

Құлама оқпан — атқаратын жұмыстары тік оқпан мен тік шурфтың 
атқаратын жұмыстары, айырмашылығы оның құлама орналасқаны. 

Бремсберг (өрлейқаз) — пайдалы қазбаны жоғарыдан төмен түсіретін, 
жер бетіне шықпайтын қазба. 

Еңіс-пайдалы қазбаны төменнен жоғары шығаратын, жер бетіне 
шықпайтын қазба. 

Жүрісжол-жұмысшылар қатынасуына, ауа алмастыруға, түрлі 
жабдықтарды жеткізуге арналған, жер бетіне шықпайтын құлама (кейде 
жазық) қазба.  

Тілмеқазба (пеш) - кен қабатымен өткізілетін, жер бетіне шықпайтын 
қазба. Атқаратын жұмысы - жұмысшылардың қатынасы, ауа алмастыру, жүк 
тасу, материалдар жеткізу. 

Түйіліспе-жер бетіне шықпайтын, ауа алмастыруға арналған құлама, не 
жазық қазба. 

Сырғыма-бремсбергке ұқсас қазба, бірақта құлама бұрышы жоғарылау. 
Қабаттан мұнайдың ағуын шақыру әдістері – бұл қабатқа қарсы қысымдарды 
айдау әдістері, ағыны белгілі шараларды жүргізу, оның нәтижесінде 
ұңғыманың гидростатикалық қысымы қабат қысымынан аз болады. 

Метоморфтық тау жыныстары – шөгінді және атқылаған жыныстардан, 
оның соңғысы жер қыртысы тереңдігіне батуы кезінде пайда болған. 

Минералдар – жер қыртысында болытын физика- химиялық процестер 
нәтижесінде пайда болатын химиялық құрамы және физикалық қасиеттері 
бойынша біртекті табиғи зат. 

Мұнай – көміртегі және сутегінің күрделі қосылысы. 
Мұнай бергіштік коэффицент – кеніштен шығарылған мұнай көлемінің 

бастапқы қорға қатынасы. 
Мұнай және газ кен орыны – жер қыртысы қойнауында бір ауданда 

орналасқан, бір топқа жататын кеніштердің (мысалы, күмбезді қабаты немесе 
массивті және т.б.) жиынтығы. 

Геолого-техникалық наряд (геологиялық-техникалық тапсырма) (ГТН) 
– бұл бұрғылау бригадасының жұмыс істеу жоспары.  

Азимуттық бұрыш - солтүстікке бағытталған бұрыш пен ұңғы осіне 
жанасқан сызықтың сағат тілінің бағытымен есептелген горизонталь 
проекциясы. Ұңғының ұзындығы- ұңғы беті мен табанының арасын ось 
бойымен есептегендегі  қашықтық. 
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Мұнайлықтың ішкі контуры – су-мұнайлы бөлім бетінің қабат 
табанымен қиылысу сызығы. 

Мұнайлылықтың сыртқы контуры – су-мұнайлы бөлім бетінің қабат 
жанымен қиылысу сызығы. 

Нақты газ құрамы – бос газбен толтырылған, құбырдың көлденең 
қимасы ауданының, құбырдың көлденең қимасына жалпы ауданына 
қатынасы. 

Нақты қалыңдық немесе қуат – бұл қабаттың жабынының кез-келген 
нүктесінен табанына дейін түсетін перпендикуляр. 

Орташа қабат қысымы – бұл орташа өлшенген статикалық қысым 
Ошақты суландыру – бұл жүйе кезінде, суды қабатқа бөлек айдау 

ұңғымалары арқылы айдайды, оларды өндіретін арасында таңдайды немесе 
арнайы бұрғылайды. 

Өткізгіштік – бұл қысымның өзгерісі кезінде жыныстың сұйықты және 
газды өткізу қабілеті. 

Сусыздандыру – судан шала тотықты немесе теміртотықты жою. 
Сазқышқыл – тұз қышқылы және плавикалы қышқыл қоспасы. 
Серпімді су арынды режим – негізгі қозғалыс күшін болып, жыныстың 

және сұйықтың серпімді кеңеюі болатын, мұнай қабатының жұмыс режимі. 
Сораптың толу коэффиценті – фактолы плунжердің астына келіп 

түсетін сұйық көлемінің, плунжердің жоғары жүрісі кезінде сызатын көлемге 
қатынасы. 

Статикалық деңгей – тоқтатудан кейін, ұңғымада қалыптасатын сұйық 
бағанасының деңгейі, оған атмосфералық қысым әсер ететін шарт. 

Статикалық қысым – ұзақ тоқтаудан кейін қалыптасқан, ұңғыма 
түбіндегі қысым. 

Су арынды режим – бұл режим кезінде қабатта мұнайдың ұңғымаға 
қозғалысы, ағатын шекті (контурлы) судың әсерінен жүреді. 

Судың коагуляциясы – суда асылған ұсақ бөлшектердің ірілеуі. 
Сұйықтағы газдың дисперстігі–сұйық көлемінде таралған газ 

көпіршіктері өлшемімен сипатталатын, газ фазасының ұсталу дәрежесі. 
Сұйықтың динамикалық деңгейі – жұмыс істеп тұрған ұңғымада 

қалыптасатын ұйық деңгейі, оған атмосфералық қысым әсер ету шарты 
кезінде 

Табан – бұл қабатты астынан шектейтін бет. 
Керн (тасбаған) – құбырлы бұрғылау ұңғымасының үңгу бетінен 

алынатын кеннің немесе тау жынысының сынама үлгісі. 
Қармақ – құбырда қалып кеткен арқандар не каротажды арқандарды 

шығару үшін пайдаланатын аспап. 
Сырттан құбыркескіш – қысылып қалған бұрғылау құбырларын 

шығарудың басқа әдістері таусылғанда, қолданатын аспап. 
Тау жыныстары – жер қыртысын жасайтын, өзіндік геологиялық 

денесін түзетін, минералогиялық және химиялық құрамы тұрақты минералды 
агрегат. 
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Тау жыныстары критикалық тығыздығы – бұл жыныстың кез-келген 
соңғы жылжуы кезінде, дилатанция нөлге тең болатын кездегі тығыздық. 

Тербелмелі-станок–элкетрқозғалтқыш білігінің айналмалы қозғалысын, 
штанганың плунжермен қайтымды-үдемелі қозғалысқа түрлендіретін және 
сұйықты айдап шығару процессінде жүктемелі қабылдайтын механизм. 

Тиімді кеуектілік – бір-бірімен өзара байланысатын жыныстағы 
қуыстар көлемі. 

Трапециялық режим – бұл мұнай кешенін дренаждау режимі кезінде, 
қысым энергиясы ауырлық күші. 

Түп – бұл өнімді қабатты ашқан ұңғыма бөлігі. 
Электрокаратаж-ұңғы сұйықтығының тау жынысымен әсерлесу 

нәтижесінде пайда болатын өрісінің өзгерісін, сонымен қатар осы 
жыныстардың меншікті кедергісінің өзгерісін бақылау. 

Радиоактивті каротаж –тау жыныстарының атомдарының ядросында 
және олардағы қаныққан сұйықтарда жүретін радиоактивті процесстерді 
(табиғи және  жасанды) пайдалану. 

Гамма-гамма – каротаж ұңғыға түсірілетін аппараттар шығатын гамма 
квант сәулесімен әсерлесу кезіндегі жыныстарда таралған гамма сәулелер. 
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Практикалық жұмыстар  
 
№1 Жобалау ұңғымасының құрылымын есептеу  

Ұңғы ішіне жіберлетін шегендеу құбырларының санын анықтау. 
Қысымдардың біріккен кестесін тұрғызу 

1. Бағыттаушы құбыр диаметрі 324мм 30 метрге жібереді. Бағыттаушы 
құбыр ұңғының сағасын шайылудан сақтайды және жуу сұйығының ағысын 
науа жүйесіне бағыттайды. 

2. Контуктор диаметрі 245мм 400 метрге жібереді. Контуктор ұңғының 
жоғары жақтағы қабырғасын бекітіп, оған орнықтылық туғызады, одан кейін 
газ атқылап кетпеу үшін превентор қондырғысын орнатады. 

3. Пайдалану құбыры диаметрі 168мм 1600 метрге түсіреді, себебі 
пайдалану құбырымен, қабаттарды ашу және меңгеру үшін қажет. Сонымен 
қатар пайдалану тізбегі арқылы мұнай, газ алады немесе құнарлы қабатқа су 
жібереді. 

Шегендеу құбырларының санын анықтауда қысымдар (Рқаб, Рс.ж.қ, 
Рбағана) өзгерімінің біріккен кестесін қолданады. 

Ол тереңдік және қысымдар градиентінің баламасы координатында 
тұрғызылады. 

Қысымдар градиентінің баламасы деп қабат не гидрожарылыс 
қысымына тең қысым туғызатын бұрғылау ерітіндісі бағанының тығыздығын 
айтады. 

Қабат қысым градиентінің баламасы: 
grad Рқаб = Рқаб / 0,01 х Нұ 
Ұңғы тереңдігі, Нұ= 1600м 
Қабат қысымы: 0 - 30 = 0,31МПа        30 - 400 = 4,2МПа       400 – 1600 = 

17,5МПа 
                Гидрожарлыс қысымын алдағы екі аралықта төмендегідей 

формула бойынша анықтаймыз. 
Р 0 - 30 Г/ж =  0,0083 х Нұ + 066 х Рқаб  = 0,0083 х 30 + 0,66 х 0,31= 

0,45МПа 
Р 30 - 400 Г/ж =  0,0083 х Нұ + 066 х Рқаб  = 0,0083 х 400 + 0,66 х 4,2 = 

6,09МПа 
Р 400 - 1600 Г/ж = 0,0083 х Нұ + 066 х Рқаб = 0,0083 х 1600 + 0,66 х 17,5 

= 24,83 МПа 
Градиенттер баламасы: 

Қабат қысым градиентінің баламасы:  
0-30м            grad Р 0 - 30 қаб = Рқаб / (0,01 х Нұ) = 0,31 / (0,01 х 30) = 

1,03 
30-400м        grad Р 30 - 400 қаб= Рқаб / (0,01 х Нұ) = 4,2 / (0,01 х 400) = 

1,05 
400-1600м    grad Р 400 - 1600 қаб= Рқаб / (0,01 х Нұ) = 17,5 / (0,01 х 

1600) = 1,09 
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Гидрожарлыс қысымы градиентінің баламасы:  
0-30м            grad Р 0 - 30 гж = Ргж / (0,01 х Нұ) = 0,45 / (0,01 х 30)= 1,50 
30-400м        grad Р 30-400 гж = Ргж / (0,01 х Нұ) = 6,09 / (0,01 х 400)= 

1,52 
400-1600м    grad Р400-1600 гж = Ргж / (0,01 х Нұ) = 24,83 / (0,01 х 1600) 

= 1,55 
Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын анықтау 
О = КР *КА ;            
Мұнда : КР – қабатта кері қысым тудыратын резервті коэффициент 
0-1200 м интервал үшін,  КР = (1,1÷1,15) 
1200-2500 м интервал үшін, КР= (1,05÷1,1) 
2500 м интервалдан төмен,  КР= (1,04÷1,07) 
0 - 30м, О = КР *КА= (1,1÷1,15) * 1,03 =1,13 ÷ 1,18г/см³          
30 - 400м, О = КР *КА= (1,1÷1,15) * 1,05 =1,15 ÷ 1,20 г/см³           
400 - 1600м, О = КР *КА= (1,05÷1,1) * 1,09 = 1,15 ÷ 1,20 г/см³ 
 

№2 Бұрғылау тізбегін есептеу және таңдау 

Шегендеу құбырларының ең жоғарғы ортақ қысымын және ең жоғарғы 
ішкі артық қысымды және өз салмағын көтеру мүмкіндігін  есептейміз.Ең 
жоғары артық қысым құбыр ішінде сұйық немесе газдың ең төменгі 
деңгейінде түпті болған жағдайда болады. Ең жоғары ішкі қысым ұңғыны 
пайдаланудың алғашқы кезеңінде оның ауызын жауып қойған жағдайда 
немесе құбыр ішінде сұйықтың тұтастыққа сынағанда болады. 

 
Пайдалану шегендеу құбырының диаметрі - 168мм 
Берілгені:  L = 1600м; Н = 400м;  рұ.е = 1,85 г/см3; рб.е = 1,22 г/см3; рсу = 

0,85 г/см3; Рқаб =15,9 МПа 
 
1. Сыртқы артық қысымды анықтаймыз 
А  z = 0 Рс.а.қ = 0,01 х Рұ.е х Рг = 0,01 х 1,85 х 0 = 0       к = 0,25 - 0,35 
В  z = L Рс.а.қ = 0,01 х [(Рұ.е – Рсу) х L + Рсу х Н]) х (1- к) =  
                      = 0,01 х [(1,85 – 0,85) 1600 + 0,85 х 400)] х (1 - 0,25) = 21,42 

МПа 
Рс.а.қ = Рсағ – 0,01 х Рсу х L = 21,42 – 0,01 х 0,85 х 1600 = 21,42 – 13.6 = 

7,82 МПа 
Рсағ< Рсақ  Осыған байланысты Рсақ = 10МПа таңдаймыз 
 
Сыртқы артық қысым эпюрасын тұрғызамыз 
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2. Ішкі артық қысымды анықтаймыз 
А:     z = Рсақ = 10 МПа           Б;  z = L  Рі.а.қ = [1,1 Рсақ – 0,01 (Рұ.е – Рсу) х 

L] (1- к)  
Рі.а.қ = [Рсақ – 0,01 (Рұ.е – Рсу) х L] (1- к) = [10 - 0,01 (1,85 - 0,85) х 1600] (1 - 

0,25) = 12МПа    
Ішкі артық қысым эпюрасын тұрғызамыз 
                           1600            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           12 
                                             
  -4      -2       -1               1        2        4        6        8       10      12        

 
Өнімді қабаттың құбырларын таңдаймыз 
                [ Рш] 
Рс.а. z= ───── 
                   n 

n1- запас коэффиценті (n1 = 1,15) 
Рш –шегендеу құбырының қабылдайтын жоғарғы (шектік) қысым 
Рш = Рс.а. z  х n1  = 21,42 х 1,15= 24,6 Мпа  (К.В.Иогонсен М.Недра 

1989) 
109 - кестеге қарап, болаттан жасалған «Д» құбыр қабырға  қалыңдығы 

σ=8мм, Рш = 20,2 Мпа таңдаймыз. Рс.а. z < Рш (21,42 < 20,2 ) болғандықтан 
өнімдік тізбек сол құбырдан жиналады (бір секциялық) тізбектің салмағын 
табамыз. 
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м 

Q= q х L 
Мұнда q –бойлық (пагонный) метр салмағы, Н 
q=35,1кг = 0,00351мн,   L –құбыр тізбегінің ұзындығы 
Q= 0,00351 х 1600 = 5,616 Мн 
 

№3 Тереңдігі 2500 м ұңғыманы жобалау есептері, бұрғылау 
қондырғысын таңдау 
 

Бағаналар қабырғасының диаметрі мен қалыңдығы, оларды түсіру 
тереңдігі бұрғылау қондырғысының (БҚ) жабдығын таңдау кезінде 
анықтаушы параметрлер болып табылады. Есептеу бұрғылау немесе 
шегендеу құбырларының неғұрлым ауыр бағанасы бойынша жүргізіледі. 

Ұңғыманы бұрғылауды бастамас бұрын оның конструкциясын 
жобалау қажет, яғни ұңғымаға шегендеу бағаналары қанша 
түсірілетіндігін, олардың диаметрін, әрбір бағанаға қашау диаметрін, әрбір 
бағананың құбырдан тыс сақиналы кеңістігінде цементті көтеру биіктігін 
анықтау қажет. 

Бастапқы мәліметтер: 
 
Бұрғылау тәсілі – роторлық; 
Кондуктор 0 – 400 м; 
Аралық 0 – 1500 м; 
Пайдаланушы 0 – 2500 м; 

𝐻𝐻ұңғ = 2500 м ; 
𝐷𝐷бқ = 127 мм ; 
𝐷𝐷бағ = 168 мм ; 
𝑙𝑙шыр = 24 м . 

Ұштары ішіне отырғызылған болат бұрғылау құбыры мен бұранда 
ұзындығы қалыпты шегендеу құбырларының мәні төменде келтірілген 
[1],[2]. 

Бұрғылау құбырлары: 
𝐷𝐷ш = 127 мм ; 
𝐷𝐷с = 127 мм ; 
𝑑𝑑і = 109 мм ; 

𝛿𝛿 = 9 мм ; 
𝐷𝐷м = 152 мм ; 
𝑙𝑙м = 204 мм ; 

𝑞𝑞т  = 26,2 кг ; 
𝑞𝑞2ш  = 6,5 кг ; 
𝑞𝑞м  = 10,0 кг . 

Шегендеу құбырлары: 
𝐷𝐷ш = 168 мм ; 
𝐷𝐷с = 168,3 мм ; 
𝑑𝑑і = 146,3 мм ; 

𝛿𝛿 = 11 мм ; 
𝐷𝐷м = 188 мм ; 
𝑑𝑑м = 170,7 мм ; 

𝑙𝑙м = 184 мм ; 
𝑚𝑚ш = 42,6 кг ; 
𝑚𝑚м = 9,1 кг . 

 
Әдебиеттен таңдалынған шегендеу құбырына сәйкес саңылау мәнін 

алып бұрғылауға қажет қашау диаметрін анықтаймыз [3]. 
 

𝐷𝐷қ   = 𝐷𝐷ш + 2𝛿𝛿  = 188 + 2 ∗ 12,5 = 213 мм.  
Кесте бойынша 𝐷𝐷қ = 215,9 мм қашауды аламыз. Ұңғыма 

конструкциясындағы әр шегендеу құбырының диаметрі мен қабырға 
қалыңдығы, оған сәйкес қашау диметрін есептеп, төменде берілген 1-кесте 
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м 

м 

м 

бойынша стандартқа келетінін таңдап, келесі формуланы тұрғыздық [2], 
[3]. 

1) Аралық құбырдың ішкі диаметрі: 
 

𝑑𝑑а.қ  = 𝐷𝐷қ  + 2∆а= 215,9 + 2 ∗ 10 = 235,9 мм, 
 

мұнда ∆а – шегендеу құбыры мен қашау арасында
 ұсынылатын саңылау, ∆а= 5 – 10 мм. 

𝐷𝐷а.қ  = 𝑑𝑑а.қ  + 2𝛿𝛿  = 235,9 + 2 ∗ 10 = 255,9 мм. 
 
 Аралық құбырды бұрғылауға арналған қашау диаметрі: 

𝐷𝐷қ.ақ  = 𝐷𝐷ақ + 2∆𝐾𝐾  = 299 + 2 ∗ 17,5 = 369 мм. 
 

2) Кондуктор үшін: 
 

𝑑𝑑к.қ  = 𝐷𝐷қ.ақ  + 2∆а= 349,2 + 2 ∗ 7 = 363,2 мм,  
 

𝐷𝐷к.қ   = 𝑑𝑑к.қ  + 2𝛿𝛿  = 363,2 + 2 ∗ 7 = 377,2 мм,  
 

𝐷𝐷қ.кқ  = 𝐷𝐷кқ + 2∆𝐾𝐾  = 402 + 2 ∗ 25 = 452 мм.  
3) Төменде көрсетілген кестесіне қарай, берілген 2500 м 

тереңдікте 325 – 426 мм диаметрде бағыттауыш құбырын түсіру қажет. 
Осыған сәйкес 426 мм және қабырға қалыңдығы 10 мм болатын 
бағыттаушы құбырын 225м тереңдікте түсіріп, оған қажет қашау 
диаметрін анықтаймыз,[3]. 
 

𝐷𝐷қ.бағ  = 𝐷𝐷бағ + 2∆𝐾𝐾  = 451 + 2 ∗ 25 = 501 мм.  
1. Кесте – Ұңғыма конструкциясы 

 
№ Шегендеу 

құбырының 
атауы 

Параметрле
рі 

Қашау 
диаметрі, мм 

диаметрі, 
мм 

түсіру 
тереңдігі, 

м 

масса, 
кг 

1 бағыттау
шы 

426 х 9 225 106 508 

2 Кондукто
р 

377 х 9 400 85 444,5 

3 Аралық 273 х 8 1500 54 349,2 
4 пайдалану

шы 
168 х 11 2500 44 215,9 
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 №4 Ілмекке түсетін жүктеме есебі 
 

Ілмекке түсетін рұқсат етілген жүктемені есептеу мақсаты – бұрғылау 
қондырғысының класын 16293 – 89 стандарты бойынша таңдау, негізгі 
параметрлерінің мәнін анықтау [4]. Ол үшін бұрғылау тізбегі және шегендеу 
құбырларынан түсетін ең ауыр салмақты табуымыз керек. Бұрғылау 
тізбегінен болатын жүктеме бұрғылау бағанасының құрылымына, бұрғылау 
тәсілі мен режиміне байланысты, сондықтан олар ауырлатылған және 
бұрғылау құбырларының типтік өлшемін алдын ала таңдағаннан кейін 
анықталады. Қашау диаметріне байланысты ауырлатылған бұрғылау 
құбырының диаметрін 178 мм, 1 метрдегі салмағы 𝑞𝑞у =156 кг деп 
қабылдап, ауырлатылған бұрғылау құбыры (АБҚ) ұзындығын табамыз. Ол 
үшін алдымен қашауға түсетін номинал өстік жүктемені үшшарошкалы 
қашауға арналған үлестік жүктеме арқылы анықтаймыз 

Рүл = 0,7 кНмм 
 

Рқ = Рүл ∗ 𝐷𝐷қ = 0,7 ∗ 215,9 = 151,13 кН 
 
 

Бұрғылаудың роторлы тәсілі кезінде қашауға түсетін жүктемені 
ара қатынасты орындау шарттарынан таңдаймыз: 

 
Р𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < Рқ < Ррұқ, яғни 151,13 кН <  Рқ < 380кН 

 
есептеу үшін, 𝑃𝑃қ =160кН тең жүктемені қашауға қабылдаймыз. 

Қашауға (𝑃𝑃рұқ) рұқсат етілген осьтік жүктеме жүктеудің статикалық түрі 
кезінде қашау тірегінің беріктілік шарты үшін шекті болып табылады. 
Осыдан АБҚ ұзындығы: 

 

𝑙𝑙АБҚ = 1,25Рқ
𝑞𝑞АБҚ

= 1,25 ∗ 160 ∗ 0,5 103
156 ∗ 10 = 64м 

 
Бұрғылау құбырларының жалпы салмағы: 

 

𝑞𝑞БҚ = 𝑞𝑞𝑇𝑇 ∗ 𝑙𝑙шыр + 𝑞𝑞2ш + 𝑞𝑞𝑚𝑚)𝑙𝑙шыр = 26,2 ∗ 24 + 6,5 + 10
24 = 26,9 кг 

 
Бұрғылау тізбегінен түсетін салмақ: 

 
РБҚ  =  Во(𝑞𝑞БҚ ∗ 𝑙𝑙БҚ + 𝑞𝑞АБҚ ∗ 𝑙𝑙АБҚ + 𝑞𝑞ТҚ) + Рж 
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мұндағы 𝐵𝐵0= 𝐾𝐾с 𝐾𝐾п (1-ρ/ρст) = 1, 2х1,3 (1-1240/7850) = 1,31 – 
ұңғымадағы құбырлардың қозғалуына қарсы болатын кедергі күшін 
ескеретін коэффициент; 

Кс = 1,1-1,3 – ұңғымадағы колонна қозғалысына кедергі 
күшін ескеретін коэффициент; 

Кп = 1,3 – бағананың тартылу және ұстап қалу 
мүмкіндігін ескеретін коэффициент; 

ρ, ρст – жуу сұйықтығына және құбырлардың 
материалына сәйкес тығыздығы, кг / м3; 

𝑃𝑃ж – жетек құбыр салмағы, 5000 кг қабылдаймыз; 
𝑞𝑞тқ – түптік қозғалтқыш салмағы, 0-ге тең,
 роторлық 

бұрғылау. 
Жоғарыдағы формуласынан алатынымыз: 

 
𝑃𝑃БҚ = 1,31(26,9(2500 − 64) + 156 ∗ 64) + 5000 = 103,9 т. 

 
Шегендеу құбырларынан түсетін салмақты анықтаймыз: 

 
𝑃𝑃кон   = 𝐵𝐵0(𝑞𝑞кон  ∗ 𝐿𝐿кон) = 1,31(85 ∗ 400) =44,5 т, 
𝑃𝑃ар    = 𝐵𝐵0(𝑞𝑞ар  ∗ 𝐿𝐿ар) = 1,31(54 ∗ 1500) = 106,1 т, 

𝐵𝐵0(𝑞𝑞п  ∗ 𝐿𝐿п) = 1,31(44 ∗ 2500) = 144,1 т. 
Бұрғылау колоннасымен жұмыс істеу кезіндегі ілмектегі ең 

жоғары жүктеме: 
Qmax б  = КбQmax б  = 2∗1039 = 2078кН. 

Шегендеу құбырларымен жұмыс істеу кезіндегі ілмектегі ең 
жоғары жүктеме: 

− Пайдаланушы: 
Qmax ш  = КшQmax ш  = 1,15∗1441 = 1657кН. 

 
Ілмектегі рұқсат етілетін жүктеме ұңғыманың конструкциясына 

және бұрғылау шарттарына байланысты жоғары есептелген екі шаманың 
(Qmax б, Qmax ш) ең үлкені қабылданады. Бұрғылау қондырғысының 
класы, шартты бұрғылау тереңдігі және ілгектегі рұқсат етілетін жүктеме 
(МЕМСТ 16293- 89) [4]. 
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2. Кесте – 5 сыныпты қондырғы параметрлерінің мәні 
 

Параметрлер 
атауы 

Мәні 

ілмектегі рұқсат етілген жүктеме, кН 2000 
шартты бұрғылау тереңдігі, м 3200 
тізбекті тарқату кезіндегі ілмектің көтерілу 
жылдамдығы, м/с 

0,1 – 0,25 

ілмектің жүктемесіз көтерілу жылдамдығы, м/с 1,5 
шығар біліктегі есептік қуат (жетек), кВт 550 – 670 
ротор үстелі тесігінің диаметрі, мм 700 
жетектің есептік қуаты, кВт 370 
бұрғылау сорабының қуаты, кВт 600, 750 
негіз биіктігі (бұрғылау еденінен), м 6 
тәл жүйесінің жабдықталуы 5х6 
тәл арқанының диаметрі, мм 28,32 
ротор үстелімен берілетін момент, кН*м 50 
бұрғылау свечасының номинал ұзындығы, м 24,27,36 

 
Екі жағдайда да 6 класты бұрғылау қондырғысы МЕМСТ 16293-89 

бойынша 2500 кН ілмектегі рұқсат етілген жүктемемен 
қанағаттандырады. Бұрғылау қондырғысының класын таңдау кезінде 
бұрғылау тізбегінің салмағы анықтаушы болғандықтан (Кб = 2), 
шегендеу колоннасының салмағына сәйкес келетін Q = 2000 кН аз мәні 
үшін осы коэффициенттің шамасын тексереміз: 

 
Кб  = 2000/1039 = 
1,92; Q =1,92*1039 

= 1995кН. 
 

Ең аз рұқсат етілген (1,67) асатын алынған Кб шамасы 2000 кН 
ілмегінің рұқсат етілген жүктемесімен МЕМСТ 16293-89 бойынша 5- 
сыныпты бұрғылау қондырғысын түпкілікті таңдауға мүмкіндік береді. 
Қондырғының негізгі параметрлерінің мәндері төмендегі кестесінде 
келтірілген. 

  



317

Өзіндік жұмыстар 
Өзіндік жұмыс №1  
1. Дұрыс жауапты қоршап қой 
Ұңғыма түбіне кұбырлар 
тізбегі арқылы жуу сұйығын 
беретін аспап   

Таль 
жүйесі 

Ұршық Бұрғылау 
сорабы 

Мұнара 
 

2. Дұрыс емес жауапты сызып таста 
Бұрғылау 
қондырғыларында 
қолданылатын 
вертлюктердің 
құрылысы негізінен 
біріне-бірі ұқсас 
айырмашылығы 

осьтік 
күштің 

көлемінде 

құрылысында сұйықтықты 
айдау 

арынында 

корпусында 

3. Кестені толтыр 
Ұршықтың қызметі қандай  
Ұршықтың негізгі құрылысы 
қандай 

 
 

Ұршықтың негізгі бөлігі қандай  
5. Кестені толтыр 

Ұршық оқпанына түсетін статикалық қысым 
Ұңғы 

тереңдеген 
сайын, яғни 

бұрғылау 
тізбегі ұзарған 

сайын 
 
 
 

Тізбекті көтергенде немесе 
жоғары-төмен қозғағанда 
статикалық қысым өзінің 

 
 
___________________________ 

Бұл кезде оған тізбектің 
ғана салмағы емес 

 
 
 

_______________________ 

6. Қажетті жағдайды анықта 
Ұршықтың негізгі параметрлерін 

қалай таңдайды? 
 
 
 

7. Бұрғылау шлангісін қайда орнатады? 

 

 

8. Бұрғылау шлангісі қандай қысымға есептелген? 
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Өзіндік жұмыс №2 

Тапсырма сипаты:  
 

1. Қандай қондырғы? 
Құрылысы қандай? 

 
 

2. БПР блогының жұмыс 
істеу схемасын жаз 

 
 
 
 

3. Гидроэжекторлы 
қоспалауыш 
құрылысын жаз? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

_________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________________ 

________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
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Өзіндік жұмыс №3 
 

Тапсырма 
сипаты:  
 
1. Аспаптың аты, 
құрылысы мен 
жұмысы туралы 
ақпарат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Балшық 
ерітінділерінің 
қасиеттері мен 
өлшеу 
аспаптарын ата 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ерітінді 
дегеніміз 
 
 
 
 
4. Бұрғылау 
ерітіндісі қандай 
ерітінді? Құрамы 
неден тұрады? 
 
 
 

 
______Қасиеттері__________________Өлшеу аспаптары_______ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

___________________________________________________________
___________________________________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________ 
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Өзіндік жұмыс №4 

1. Бұрғылау жабдықтарының байланысу схемасын толтыр 
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2. Технологиялық сызбаны сипатта 
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Өзіндік жұмыс №5 

1. Стационарлы АКБ-3М кілтінің құрылысын жаз 

 

 

 

2. АКБ-3М кілтін майлау картасы 

 
Майлау орны Қолданылатын майлар 

Жазда Қыста 

ДР-13 пневматикалық қозғалтқыш 

  

Кілт редукторы 

  

Редуктордың аралық шестернясының 
подшипниктері 

  

Шестерня тістері 

  

  

№ Атауы 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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Өзіндік жұмыс №5 
Атауы:  Жеке қорғаныс құралдары 

1. Жеке қорғаныс 
құралдарын қолдану 
мақсаты 
2. Төменде көрсетілген 
қорғаныс құралдарын 

анықта? 
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Өзіндік жұмыс №6 
 

Атауы:  ЛБУ-300 бұрғылау шығырына техникалық қызмет 
көрсету және  жөндеу 

Тапсырма 
сипаты:  

1. Бұрғылау 
шығырының 
тежегішінің 
құрылысын 

жаз? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ЛБУ-300 
бұрғылау 

шығырының 
техникалық 

сипаттамасы? 
 
 
 

3. Шығырда 
кездесетін 

ақаулар? 

 
 
 

Болатын 
бұзылыстары 

Бұзылу себептері Жою жолдары 

 
 
 

  

 
 
 
 

  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

1. Жүк көтергіштігі- 

2. Таль арқанының диаметрі- 

3. Көтеру білігінің айналу жылдамдығының саны-  

4. Массасы- 
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Өзіндік жұмыс №7  

Атауы:  Өндірістік орындарын жарықтандыру 
Тапсырма 

сипаты:  
 

1. Жарақат 
дегеніміз  

 
 
 

2. Жарақат 
жіктелімі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ашық 
жарақаттар 

 
 
 
 
 
 
 

4.Жабық 
жарақаттар 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Ж
ар

ақ
ат

 ж
ік

те
лі

м
і 
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