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Алғы сөз
1‑бөлім. Ұңғымаларды сынау жөніндегі технологиялық 
операцияны басқару 
1.1 Технологиялық операцияларды орындау процесінде сынау 
режимін ұйымдастыру және басқару 
1.1.1 Өнімді қабаттарды бастапқы ашу және өнімді қабаттарды 
ашу тәсілдері
1.1.2 Бастапқы ашу кезінде резервуардың жақын аймағында 
болатын процестер
1.1.3 Өнімді қабатты ашу үшін бұрғылау ерітіндісін таңдау
1.1.4 Бұрғылау процесінде өнімді қабаттарды сынау және 
сынаудың негізгі тәсілдері
1.1.5 Түрлі режимдерде қабаттарды ашу, шығарындыға қарсы жабдық 
№1 практикалық сабақ. Ауырлатылған бұрғылау ерітінділерін 
дайындау
1.2 Телеметриялық жүйелердің параметрлерін реттеу
1.2.1 Телеметриялық жүйе
1.2.2 Құбыр қабаттарын сынаушылар
1.2.3 Қысымды қалпына келтіру қисықтарын талдау
1.2.4 Деректерді жинау және өңдеу
1.2.5 Деректерді түсіндіру
1.2.6 Қабаттарды сынағыштармен және құбыр қат 
сынағыштарымен ұңғымаларды зерттеу
1.2.7 Тереңдік манометрлерінің диаграммаларын сапалы талдау 
1.2.8 Резервуарды сынау кезінде Бұрғылау бағанының орналасуын 
есептеу
1.3 Ұңғымаларды сынау кезінде технологиялық процесті түзету 
1.3.1 Ұңғымаларды шегендеу бағаналарымен бекіту әдістері 
1.3.2 Ұңғымалардың және ұңғыманың кенжар маңы аймағының 
конструкциясы
1.3.3 Қашаудың түрі
1.3.4 Бұрғылау құбырларының түрлері
1.3.5 Корпустың түрлері
1.3.6 Бұрғылау ерітіндісін дайындау
№2 практикалық сабақ. Ұңғымалардың дизайнын таңдау 
1.3.7 Ұңғымаларды бекітудің технологиялық есебі
№3 практикалық сабақ. Саркисов Әдісі
1.3.8 Ұңғыманың дизайнын жобалау
№4 практикалық сабақ. Ұңғыманың дизайнын жобалау 
1.3.9 Ұңғымалар мен шегендеу құбырларын түсіруге дайындау 
1.3.10 Шегендеу бағаналарын түсіру технологиясы және оны 
ұйымдастыру
1.3.11 Шегендеу бағаналарын түсіру кезіндегі асқынулар мен авариялар 105
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1.4 Ұңғымаларды сынау бойынша технологиялық процестерді 
және операцияларды бақылау
1.4.1 Бақылауды жүзеге асыру тәртібі
1.4.2 Ұңғымаларды игеруге және сынауға қойылатын талаптар 
1.4.3 Апаттар мен асқынулардың алдын алу және жою
№5 практикалық сабақ. Бұрғылау құбырларындағы қабаттарды 
сынаушылар
№6 практикалық сабақ. Көп циклді қабаттарды сынаушылар
№7 практикалық сабақ. Киод-110 жабдықтар кешені
№8 практикалық сабақ. Успд-146-168 қабаттарын селективті 
сынауға арналған құрылғылар
№9 практикалық сабақ. Кабельдегі қабаттарды сынаушылар
№10 практикалық сабақ. Ағынды аппараттар базасындағы 
қабаттарды сынаушылар
№11 практикалық сабақ. Ұңғыма сағасындағы максималды 
қысым
№12 практикалық сабақ. Сұйықтық көлемін анықтау
№13 практикалық сабақ. Ауа жастықшасының үстіндегі 
сұйықтық көлемін анықтау
№ 14 практикалық сабақ. Ұңғымадағы су деңгейінің төмендеу 
тереңдігін анықтау
№15 практикалық сабақ. Ауа жастықшасының биіктігін анықтау
№16 практикалық сабақ. Іске қосу арналарының тереңдігін 
анықтау
2‑бөлім. Ұңғымаларды игеру
2.1 Өнімді қабаттарды екінші рет ашу
2.1.1 Тампонаждық ерітіндіні дайындау технологиясы және 
негізгі тампонаждық материалдарды жіктеу
2.1.2 Өнімді қабаттарды ашу әдісінің негіздемесі
2.1.3 Перфорация әдісін таңдау
2.1.4 Перфорацияның аралықтары мен тығыздығын таңдау
№17 практикалық сабақ. Тампонаждық шешімдерді таңдау. 
2.1.5 Тампонаж материалы қатаю кезіндегі процестер және 
тампонаж материалының қасиеттерін реттеу. Цемент тасының 
коррозиясының алдын алу
2.1.6 Шегендеу бағаналарын цементтеу тәсілдері және 
цементтеу сапасына әсер ететін факторлар
№ 18 практикалық сабақ. Шегендеу бағаналарын цементтеудің 
гидравликалық бағдарламасы
2.1.7 Цементтеу процесі және ұңғымаларды цементтеу кезіндегі 
асқынуларды реттеу
2.1.8 Перфорацияның негізгі әдістері және әдістерін таңдау
№19 практикалық сабақ. Гидрокескоструйной перфорациясы 
жобалау
2.1.9 Перфорациялық жұмыстар технологиясы 177
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2.1.10 Перфорациялық сұйықтықтардың құрамы мен қасиеттері 
2.2 Ұңғымаларды игеру бойынша жұмыстарды орындау
2.2.1 Мұнай және газ ұңғымаларын игеру және сынау әдістері 
2.2.2 Қойнауқатты физика-химиялық өңдеу әдістері
2.2.3 Әр түрлі қышқыл композициялардың олардың еріту 
қабілетіне байланысты тиімділігін зерттеу
2.2.4 Ұңғымаларды консервациялау
2.2.5 Ұңғымаларды жою
№20 практикалық сабақ. Тұз-қышқыл ерітіндісіндегі еру 
аймағының параметрлерін есептеу
№21 практикалық сабақ. Қышқыл өңдеуге арналған ұңғыманы 
таңдау.
2.2.6 Кенжар маңы аймағына әсер ету әдістері және ағынды 
шақыру тәсілдері және оларды қолдану шарттары
№ 22 практикалық сабақ. Қышқыл ерітіндісін қабатқа айдау 
кезіндегі сұйықтық шығыны мен қысымды анықтау
2.3 Қабат флюидінің сынамаларын сынау және іріктеу 
процесіндегі өндірістік және технологиялық бақылау
2.3.1 Қойнауқаттық флюидтердің сынамаларын алу тәсілдері
2.3.2 Қабат флюидінің сынамаларын алу процесін бақылау
2.4 Қабатты сынағышты жетілдіру және өндірісті қайта құру 
2.4.1 Ұңғыма аузын байлау
2.4.2 Ұңғыманы құм тығындарынан, парафиннен және 
бейорганикалық тұздардан жуу және тазалау
2.4.3 Жөндеу-оқшаулау жұмыстарын есептеу
2.4.4 Ұңғыманы жерасты жөндеу алдында ұңғыманы өшіру
2.4.5 Өндірісті қайта құру бойынша өндірістік қызметтің 
тиімділігін есептеу
2.4.6 Ұңғымаларды Тапсырыс берушіге беру
№ 23 практикалық сабақ. Ұңғыманы ағынды аппараттармен игеру 
кезінде жұмыс сұйықтығын сорғы агрегаттарымен айдау 
қысымын анықтау
№ 24 практикалық сабақ. Гидравликалық сыну сұйықтықтарының 
көлемін және жарықшақты түзеткіштің массасын есептеу
№25 практикалық сабақ. Ұңғыманың гидродинамикалық 
жетілмегендігінің берілген коэффициентін қамтамасыз ету үшін 
қажетті гидрокескоструйный Перфорацияның негізгі 
параметрлерін шамамен есептеу
3‑бөлім. Өндірістік жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру 
3.1 Өндірістік учаске қызметін ағымдағы және перспективалық 
жоспарлау
3.1.1 Ұңғыманы салу циклын ұйымдастыру (ЦСС)
3.1.2 Бұрғылау жұмыстарын басқарудың өзіне тән ерекшеліктері) 
3.2 Өндірістік учаске қызметін ағымдағы және перспективалық 
жоспарлау
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3.2.1 УБР аппаратының жоспарлау-ұйымдастыру және жедел-
шаруашылық функциялары
3.2.2 Кәсіпорынды басқару
3.2.3 Ұйымдастыру құрылымы бұл?
3.3 Өндірістік учаске жұмысының негізгі техникалық-
экономикалық көрсеткіштері
3.3.1 Негізгі құжаттар, ұңғымалар құрылысын есепке алу және 
бақылау: техникалық жоба және смета
3.3.2 Геологиялық-техникалық наряд, Бұрғылау жұмыстарын 
жүргізуге наряд және нұсқаулық-Технологиялық карта
3.3.3 Бұрғылау жұмыстарының нәтижелерін жедел және 
статикалық есепке алу
3.3.4 Дамудың экономикалық көрсеткіштері
№ 26 практикалық сабақ. Ұңғыма арқылы радиалды ағын
№ 27 практикалық сабақ. Шамамен ұңғыма әсерлері
№ 28 практикалық сабақ. Радиалды диффузия
4‑БӨЛІМ. Өнеркәсіптік экология және еңбекті қорғау талаптарын 
сақтау
4.1 Өнеркәсіптік экология және еңбекті қорғау талаптарын сақтау 
4.1.1 Қоршаған ортаны қорғау бойынша жалпы ұсынымдар
4.1.2 Зиянды заттардың қасиеттері және олардың адамға әсері 
4.1.3 Ұңғымаларды игеру және сынау бойынша жұмыстарды 
қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру
№29 практикалық сабақ. Суперпозиция және қысымды талдау. 
Қысымның жоғарылауын талдау: MDH әдісі
№ 30 практикалық сабақ. Қысымның жоғарылауын талдау: 
Хорнер әдісі
№ 31 практикалық сабақ. Қысымның жоғарылауын талдау: 
Агарвал уақытының эквивалентті әдісі
№ 32 практикалық сабақ. Ұңғымаларды сынау. Шекаралық 
әсерлер мен ақаулардың әсері
ГЛОССАРИЙ
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 305
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АЛҒЫ СӨЗ

Оқу құралы ПМ 05 "ұңғымаларды сынау бойынша технологиялық 
операцияны басқару", ПМ 06 "ұңғыманы игеру (ұңғыманы тесу, Мұнай және 
газ ағынын шақыру)", ПМ 07 "өндірістік жұмыстарды жоспарлау және 
ұйымдастыру", ПМ 08 "Өнеркәсіптік экология талаптарының сақталуын 
бақылау және еңбекті қорғау" кәсіби модульдері бойынша студенттерді 
дербес оқыту мүмкіндігін, сондай-ақ оқыту нәтижелерін бағалауға арналған 
бақылау сұрақтары мен практикалық тапсырмаларды көздейді.

Оқу құралының негізгі мақсаты – студенттердің Ұңғымаларды 
бекітумен, өнімді қабаттарды ашумен және сынаумен, мұнай-газ 
ұңғымаларын игерумен, консервациялаумен және жоюмен байланысты 
негізгі технологиялық процестердің теориясы мен практикасы мәселелері 
бойынша білімдерін қалыптастыру.

Оқу құралының міндеттері-студенттердің ғылыми негіздерді, 
терминдер мен ұғымдарды, сондай-ақ Ұңғымаларды бекіту, сынау және 
игеру, ұңғымаларды консервациялау және жою жобаларын есептеу мен 
құрастырудың негізгі әдістемелерін меңгеруіне жәрдемдесу.

Оқу құралы "Мұнай және газ ұңғымаларын сынау" пәнінің жұмыс 
бағдарламасына сәйкес құрылған және төрт бөлімнен тұрады:

1. Ұңғымаларды сынау жөніндегі технологиялық операцияны басқару
2. Ұңғымаларды игеру
3. Өндірістік жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру
4. Өнеркәсіптік экология және еңбекті қорғау талаптарын сақтау
Осы оқу құралын оқу нәтижелері келесі дағдыларды игеру болып
табылады:
- ұңғымаларды сынау бойынша технологиялық операцияны игеруді
ұйымдастыру
- телеметриялық жүйелердің параметрлерін реттеу
- ұңғымаларды сынау кезінде технологиялық процестерді түзету
- өнімді қабаттарды екінші рет ашуды жүзеге асыру
- ұңғымаларды игеру бойынша жұмыстарды орындауды жүзеге асыру
- қабат флюидін сынау және іріктеу процесінде өндірістік және
технологиялық бақылау жүргізу
- қабатты сынаушыны жетілдіруге және өндірісті қайта құруға қатысу

Оқу материалын оқу кезінде қолданыстағы стандарттарға және өлшем
бірліктерінің халықаралық жүйесіне сәйкес терминология мен белгілердің 
бірлігін сақтау қажет. Аспаптар мен жабдықтардың таңбалануын, 
техникалық сипаттамаларын техникалық шарттарға, нормаларға және 
МЕМСТ-қа сәйкес жүргізу қажет.
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1‑бөлім. ҰҢҒЫМАЛАРДЫ СЫНАУ ЖӨНІНДЕГІ 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯНЫ БАСҚАРУ 

1.1. Технологиялық операцияларды орындау процесінде сынау 
режимін ұйымдастыру және басқару 

1.1.1 Өнімді қабаттарды бастапқы ашу және өнімді қабаттарды 
ашу тәсілдері

Кен орнының геологиялық жағдайына және кен орнының 
гидродинамикалық жағдайына байланысты өнімді қабаттарды бастапқы 
ашудың үш әдісі қолданылады, оның басты ерекшелігі өнімді қабатты 
бұрғылау процесінде пайда болатын дифференциалды қысымның мөлшері 
болып табылады.

Бірінші әдіс (дәстүрлі) ұңғымадағы қысымның резервуардан асып кету 
принципіне негізделген (репрессияға қарсы аутопсия). Репрессияны құру 
ГМСК алдын алу тұрғысынан ұңғыманы бұрғылау үшін қауіпсіз 
жағдайларды сақтауға мүмкіндік береді. Қабаттарды ашудың бұл әдісі 
әлемдік және отандық тәжірибеде негізгі болып табылады. Бұрғылау 
жұмыстарының технологиясын бұзбау және бұрғылаудың техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін төмендету үшін репрессия мөлшері "мұнай 
және газ өнеркәсібіндегі қауіпсіздік ережелерімен"реттеледі.

Кәсіпшілік тәжірибе тау жыныстарының тұрақсыздығымен және төмен 
беріктігімен күрделенбеген жағдайларда ұңғымаларды бұрғылаудың 
репрессивті тәсілінің тиімділігін, қимада өте төмен қысымдағы (АМПД) 
қабаттардың болуын куәландырады. Алайда, күрделі жағдайларда бұл әдісті 
қолдану бұрғылау ерітіндісінің сіңуімен, тау жыныстарының гидравликалық 
сынуымен, құрал-саймандардың жиналуымен, ПЗП-ның айтарлықтай 
ластануымен және ұңғымалар құрылысының техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін төмендететін басқа құбылыстармен бірге жүреді

Қабаттарды ашудың екінші әдісі ұңғымадағы қысымды қабатқа жақын 
деңгейде реттеуді қамтиды (қабаттарды "тепе-теңдікте"ашу). Газ-мұнай-су 
көріністерінің (ГМСК) және шығарындылардың алдын алу үшін бұл әдісті 
тек Ұңғымаларды бұрғылаудың белгілі бір жағдайларында және ұңғымадағы 
қысымды төмендетудің рұқсат етілген шектерінде ғана қолдануға болады. 
Бұл әдіс төмен тығыздықтағы ерітінділерді, газдалған Сұйықтықтар мен 
көбіктерді қолдану арқылы жүзеге асырылады. Кейде бұрғылау ерітіндісінің 
2 түрі қолданылады. Ол төмен қысымды қабаттарды ашу үшін қолданылады. 
Бұрғылау кезінде төменгі және резервуарлық қысымның теңдігіне төтеп беру 
қиын болғандықтан, дифференциалды қысымның рұқсат етілген ауытқулары 
орнатылады. Әдетте олар ± 3 МПа аспайды.

Қабаттарды ашудың үшінші әдісі кенжарлық қысымды қабаттан төмен 
деңгейде ұстап тұру принципінде жүзеге асырылады (депрессиядағы 
қабаттарды ашу). Қазіргі уақытта бұл әдіс төмен қысымдар жағдайында 
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бұрғылау тәжірибесінде кеңінен қолданылады. Депрессиядағы қабаттарды 
ашу әдісі төмен тығыздықпен сипатталатын жуу сұйықтықтарын (газдалған 
ерітінділер, көбік, газдар) қолдануды қамтиды. Депрессиядағы қабаттарды 
ашқан кезде ұңғыманың аузы тығыздалады, ал жабық айналым жүйесі бөлуге 
мүмкіндік береді және келіп түсетін қабат флюидтерін (мұнай, газ) кәдеге 
жарату. Резервуарды осылай ашу процесінде бір уақытта айналымдағы 
тазарту агентінен шығатын сұйықтықтың ағымы жүреді. Соңғы екі әдіс 
ұңғыманың аузы тығыздалған кезде жүзеге асырылады.

Өнімді қабаттарды ашудың барлық үш әдісі оларды жүзеге асыруда 
технологиялық шешімдерді әзірлеудің бірыңғай тәсілін біріктіреді-ашылған 
қабаттар мен ұңғымалардың гидродинамикалық байланысы жағдайында 
дифференциалды қысымды бақылау және реттеу.

Өнімді қабаттарды ашу тәсіліне және ұңғымалар кенжарының 
конструкциясына қойылатын талаптар өте көп:

- ұңғыма кенжарының өнімді тақтамен (қабаттармен) тиімді
гидродинамикалық байланысын қамтамасыз ету);

- ПЗП тау жыныстарының тұрақтылығын сақтау және ұңғыма
қабырғаларының құлауының алдын алу;

- өнімді іріктеп ашуға және суға және газға қаныққан қабаттарды
оқшаулауға жағдай жасау;

- қажетті жабдықтың, құрал-сайманның және геофизикалық
аппаратураның кенжарға өтуін қамтамасыз ету;

- ұңғыманы пайдалану кезінде қажетті ақпарат көлемімен қамтамасыз
етіңіз.

Бойынша геологиялық төсек жағдайлары жұмыс объектілерінің 4
түрін ажыратады:

- коллектор біртекті, берік,жақын орналасқан жоғары қысымды
горизонттар жоқ;

- коллектор біртекті, берік, қабаттың төбесінде газ қақпағы немесе
жақын орналасқан қысым объектілері бар;

- әр түрлі қабаттық қысымдары бар тұрақты және тұрақсыз
жыныстардың, су және газ бар учаскелердің ауысуымен сипатталатын 
біртекті емес коллектор;

- коллектор цементтелген, қалыпты немесе төмен қабат қысымы бар,
оны пайдалану кезінде құм шығарылады. [1]ch

1.1.2 Бастапқы ашу кезінде қаттың оқпан маңы аймағында 
болатын процестер

Төменгі шұңқыр аймағындағы тау жыныстарының коллекторлық 
қасиеттері физикалық және физика-химиялық әсер ету нәтижесінде өзгереді.

Бұрғылаудың дәстүрлі технологиясы бойынша өнімді қабаттарды 
алғашқы ашу су негізіндегі бұрғылау ерітінділерін ұңғыманы жуу үшін 
пайдалану арқылы репрессия режимінде жүргізіледі.
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Мұнай және газ өнеркәсібіндегі қауіпсіздік қағидаларында флюидпен 
қаныққан қабаттарды ашу кезінде бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы 
ұңғымада қабаттық (кеуектік) қысымнан шамаға асатын гидростатикалық 
қысым жасау есебінен айқындалуы тиіс екендігі белгіленген:

1200 м дейінгі тереңдікте жатқан қабаттар үшін 10% ( бірақ 1,5 МПа 
артық емес);

Тереңдігі 1200 м-ден жоғары тереңдікте жатқан қабаттар үшін 5% 
(бірақ 2,5-3,0 МПа-дан аспайды).

Шын мәнінде, ұңғымадағы бұрғылау ерітіндісінің немесе бұрғылау 
құралының қозғалысы кезінде пайда болатын динамикалық процестерден 
қосымша қысымның салдарынан өнімді қабаттарға репрессия айтарлықтай 
үлкен.

Өнімді қабаттарды бастапқы ашу (бұрғылау) кезінде тазарту 
агенттерінің ұңғыманың қабырғаларымен белсенді әрекеттесуі нәтижесінде 
ұңғыманың жақын аймағында коллекторлық қасиеттердің нашарлауы кеуек 
кеңістігін қатты фазамен кольматациялау және резервуарға бұрғылау 
ерітіндісінің сүзгісінің енуі нәтижесінде пайда болады (сурет. 1.1).

Сурет 1.1.  Ұңғыманың төменгі шұңқыр аймағының ластану схемасы

Өкінішке орай, көп жағдайда бұл процесті бақылау мүмкін емес. 
Сондықтан бұл процеске қандай факторлар және қалай әсер ететінін білу 
маңызды, бұл қабаттарды ашудың технологиялық процесінің параметрлерін 
реттеуге және ПЗП ластану дәрежесін азайтуға мүмкіндік береді.

Коллекторлық қасиеттердің өзгеруіне әсер ететін маңызды факторла 
тау жыныстарының геологиялық-физикалық қасиеттері, дифференциалды 
қысым, жуу сұйықтығының түрі мен қасиеттері, ерітіндінің қабатқа әсер ету 
уақыты.

Бұрғылау ерітіндісінің өнімді қабатпен байланысу уақыты ішінде 
репрессия жағдайында ПЗП-да төрт аймақ қалыптасады:

- ұңғыманың қабырғаларындағы сүзу қабығы;
- кеуек кеңістігіндегі кольматациялық қабат;
- қойнауқаттық флюидтен жуылған кеуек кеңістігінің аймағы;

Сазды қабыршақ Сүзу тереңдігі
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- кеуек кеңістігінің аймағы, ерітінді фильтраты мен қабат флюидінің
толтырылған қоспасы.

Ұңғыманың қабырғасында сүзгі қабығының пайда болуы және pzp 
кольматация аймағының тереңдігі кеуектер мөлшерінің (dp) және бұрғылау 
ерітіндісінің қатты фазасының бөлшектерінің (DH) қатынасына байланысты.

А критерийіне сәйкес. Абрамса DH> 1/3 DP кезінде қатты фазаның 
кеуек кеңістігіне енуі іс жүзінде болмайды, бөлшектер ұңғыманың 
қабырғасында қалады, сүзгі қабығы пайда болады. Сүзу қабығы, әсіресе 
сазды ерітінділерде, өткізгіш аймақты ашқаннан кейін 5-15 минуттан кейін 
тез қалыптасады. Оның қалыңдығы 1-10 мм жетуі мүмкін. Сүзу қабығы 
өнімді қабаттың гидрооқшаулағышына негізгі әсер етеді. Ол бұрғылау 
сүзгісінің және цемент ерітіндісінің ПЗП-ға енуін шектейді. Сүзгі қабығы 
(пленка) жұқа (1 мм-ге дейін) және тығыз болуы керек. Мұндай қыртыс 
сүзгілеу көрсеткіші төмен (10 см3/30 мин дейін) жоғары сапалы бұрғылау 
ерітінділерін пайдалану кезінде қалыптасады, оның өткізгіштігі өнімді 
қабаттың жыныстарының өткізгіштігінен бірнеше есе аз.

Қалың және борпылдақ сүзгі қабығы (сапасыз бұрғылау ерітіндісі) 
дисперсиялық ортаны қабатқа сүзуге жол бермейді, өйткені ол жоғары 
өткізгіштікпен сипатталады. Бұдан басқа, мұндай қыртыс Түсіру-көтеру 
операциялары (СПО) барысында ұңғыманың қабырғаларынан бірнеше рет 
жыртылады, бұл бұрғылау құралының тартылуына және ұстап қалуына 
әкеледі.

1/3 dп < dЧ < 1/10 dП кезінде бұрғылау ерітіндісінің қатты фазасының 
бөлшектері қабаттың оқпан маңындағы аймағына таяз тереңдікке (10 - 30 мм) 
енеді. Өткізгіш қабаттың кольматация аймағы сүзгі қыртысының пайда 
болуымен бір уақытта қалыптасады. Кольматация аймағындағы 
резервуардың өткізгіштігі 2 – 10 есе төмендейді. Саз бөлшектері кеуек 
кеңістігіне еніп, тері тесігінің қабырғаларының бетімен өте берік байланыс 
жасайды. Бұл аймақ ұңғыманы бұрғылау кезінде резервуарды сынау 
нәтижелерін бұрмалауы мүмкін, бірақ ұңғыманы игеру кезінде мұндай 
қалыңдықтағы кольматация аймағы перфорация әдістерімен немесе мұнай 
ағынын күшейту үшін жүргізілетін шаралар кезінде оңай жойылады 
(қышқылмен емдеу, ауыспалы депрессия, діріл және жылу - газ-химиялық 
әсер және т.б.).

DС<1/10 dП кезінде бұрғылау ерітіндісінің қатты фазасының өнімді 
қабатқа бақылаусыз терең енуі (1 м дейін) жүреді. Сонымен қатар, ұңғыманы 
екінші рет ашу және игеру кезінде толық қалпына келтірілмейтін 
резервуардың магистральдық аймағының өткізгіштігі 1-2 ретті төмендеуі 
мүмкін.

Қатты фазаның өнімді қабаттарға терең енуі тау жынысында табиғи 
жарықтар болған кезде пайда болады.  Ұңғыманы бұрғылау немесе 
цементтеу технологиясы бұзылған кезде пайда болатын тау жыныстарының 
бақыланбайтын (өздігінен) гидравликалық сынуы кезінде.  Өздігінен 
гидравликалық сыну кезінде резервуарда терең (бірнеше ондаған метр) 
жарықтар пайда болады, олар тез бұрғылау немесе тампонаж ерітіндісімен 
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толтырылады. Бұл ерітінділер қалыңдатылған немесе қатайтылған кезде 
ұңғыманың айналасында сазды немесе цемент экрандары пайда болады, бұл 
оны игеру кезінде ұңғымаларға сұйықтықтың ағынын едәуір төмендетеді. 
Ұңғымадан 90 м қашықтықта гематиттің (бұрғылау ерітіндісінің 
құрамындағы ауырлатқыш) ену жағдайлары байқалды [8]. Көбінесе мұндай 
ұңғымаларда оларды сынау және игеру кезінде ағынды алу мүмкін емес.

Ашу сапасына, өнімді қабаттың коллекторлық қасиеттеріне бұрғылау 
ерітіндісінің фильтраты үлкен теріс әсер етеді, өйткені ол қатты фазамен (2-3
м дейін) салыстырғанда қабаттардың магистральдық аймағына үлкен 
тереңдікке енеді және оның жыныс қаңқасы мен сұйықтықтармен әрекеттесуі 
күрделірек.

Резервуардан сұйықтықпен жуылған аймақта су негізіндегі 
ерітінділерді қолданған кезде, кеуектер мен жарықтардың қабырғаларын 
сулаған кезде, байланысқан су мөлшерінің жоғарылауымен мұнайдың 
фазалық өткізгіштігі айтарлықтай төмендейді (сурет. 1.2.).

1.2-сурет-құмтастың мұнайға (1) және суға (2) салыстырмалы 
өткізгіштігінің кеуек кеңістігінің суға қанығуына тәуелділігі

Су сүзгісінің әсерінен терригендік және карбонатты коллекторлардағы 
саз бөлшектері ісінеді. Коллектордың сазды бөлшектерінің ісінуі 
ерітінділерді реагенттермен – пептидтермен және тұрақтандырғыштармен 
(кальцийленген және каустикалық сода, натрий триполифосфаты және т.б.) 
өңдеу кезінде айтарлықтай артады. Бұл тері тесігін қосымша 
кольматациялауға, коллектордың өткізгіштігінің төмендеуіне әкеледі. 
Бітелудің ең үлкен әсері өткізгіштігі төмен коллекторларда болады.

Ерітінді фильтраты мұнаймен әрекеттескенде асфальт-шайырлы 
заттардың, парафиндердің жауын-шашыны болуы мүмкін, мұнай тотығады, 
жоғары тұтқыр эмульсиялар пайда болады. Фильтраттың резервуардағы 
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сұйықтықпен химиялық реакцияларының нәтижесінде коллектор 
кеуектерінде жауын-шашын болуы мүмкін (сурет.1.3.).

1.3 - сурет-коллектордың кеуек кеңістігіндегі тұз қабаты

Табиғи қаныққан қабат пен ұңғыманың арасындағы үшінші гиро 
оқшаулағыш кедергі-бұрғылау ерітіндісінің сүзгісін резервуарлы 
сұйықтықпен араластыру аймағы. Мұндай аймақтың радиусы бірнеше 
метрден ондаған метрге дейін болуы мүмкін. Бұл аймақта еритін тұздардың 
(кальций, магний сульфаттары және т.б.), асфальт-шайырлы заттардың, 
парафиндердің жауын-шашыны болуы мүмкін, мұнай тотығады, жоғары 
тұтқыр эмульсиялар пайда болады.

Барлық осы жағымсыз құбылыстар ерітіндінің дисперсиялық ортаны 
(фильтратты) беру қабілетіне, қысымның төмендеуіне (репрессияға) және 
ерітіндінің резервуармен әрекеттесу уақытына байланысты.

Қабатқа түсетін бұрғылау ерітіндісінің сүзінді көлемін (VФ) келесідей 
есептеуге болады:

VФ = 2 πRС һФД t,
мұндағы, FD-сүзу көрсеткіші динамикалық,t-сүзу уақыты. [1]

Бақылау сұрақтары:
1. Өнімді қабаттарды алғашқы ашудың үш әдісі қандай?
2. Өнімді қабаттарды ашу әдісіне және ұңғымалар кенжарының

құрылымына қандай талаптар қойылады?
3. Ұңғымада гидростатикалық қысым жасау есебінен бұрғылау

ерітіндісінің тығыздығы қалай анықталады?
4. Осыған байланысты өнімді қабаттарды бастапқы ашу (бұрғылау)

кезінде резервуардың жақын аймағында коллекторлық қадалардың 
нашарлауы байқалады.

5. Бұрғылау ерітіндісінің өнімді қабатпен байланысы кезінде қандай
аймақтар пайда болады?

6. Бөлшектердің диаметрі мен кеуектердің қандай қатынасында кеуек
кеңістігіне қатты фазаның енуі іс жүзінде болмайды?

Мұнай

Су

Минералда

Тұздар 
жиналуы
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7. Бөлшектердің диаметрі мен кеуектердің қандай қатынасында
бұрғылау ерітіндісінің қатты фазасының бөлшектері таяз тереңдікке емес, 
жақын аралық аймаққа енеді?

8. Бұрғылау ерітіндісінің қатты фазасының өнімді қабатқа бақылаусыз
терең енуі (1 м-ге дейін) бөлшектер мен кеуектердің диаметрінің қандай 
қатынасында жүреді?

9. Бұрғылау ерітіндісінің сүзгісінің ашылу сапасына қандай әсер етеді?
10. Су негізіндегі ерітінділердің ашылу сапасына қандай әсер етеді?

1.1.3 Өнімді қабатты ашу үшін бұрғылау ерітіндісін таңдау

Өнімді қабаттарды бұрғылау үшін мынадай талаптарға жауап беретін 
бұрғылау ерітінділері пайдаланылуы тиіс:

- бұрғылау ерітіндісінің қатты фазасы қабатқа терең енбеуі тиіс
(бөлшектердің мөлшері dч ≤ 1/3 dП 5-тен аспауы тиіс %);

- ерітінді сүзгіші коллектордың сазды бөлшектерінің ісінуіне ықпал
етпеуі тиіс;

- ерітіндінің тығыздығы қабатқа ең аз рұқсат етілген репрессияны
қамтамасыз етуі керек;

- ерітіндінің сүзу көрсеткіші минималды болуы керек (10 см3/30 мин
дейін);

- "фильтрат-флюид" фазаларының шекарасындағы беттік керілу
барынша аз болуы тиіс;

- ерітінді сүзгісінің минералдануы мен тұз құрамы мүмкіндігінше
қабат флюидінің құрамына жақын болуы тиіс;

- ерітінді оның өнімді қабатпен жанасу уақытын қысқарту мақсатында
асқынусыз бұрғылаудың жоғары жылдамдығын қамтамасыз етуі тиіс.

Ластаушы қабілеті бойынша тазарту агенттерін келесі қатарға 
орналастыруға болады:

газ тәрізді агенттер;
газдалған ерітінділер (көбік);
эмульсиялар;
Мұнай негізіндегі ерітінділер;
минералданған ерітінділер;
Тұщы су негізіндегі ерітінділер;
ауыр ерітінділер.
Егер қабат ға <<1 (АМПД аймағы) аномальдылығының 

коэффициентімен сипатталса, онда оны ашу үшін газ тәрізді агенттер (оттегі 
бойынша таусылған ауа, ІЖҚ пайдаланылған газдар және т.б.), газдалған 
сұйықтықтар (көбік) пайдаланылуы мүмкін.

Ка = 0,9 кезінде көбіктер, эмульсиялар, Мұнай негізіндегі ерітінділер 
пайдаланылуы мүмкін.

Қойнауқаттық қысым төмен болған жағдайда (ка ≤ 1) қойнауқаттық 
және қойнауқаттық қысымның "тепе-теңдігінде" немесе тіпті "депрессияда", 
яғни РПЛ> РЗ болғанда қабаттарды ашуға болады. Алайда, бұл ерекше 
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жағдайларда ГОСТ техникалық қадағалау органдарымен келісілген тиісті 
жұмыс жоспарлары болған кезде рұқсат етіледі. Бұрғылау кезінде ұңғыманың 
аузын герметизациялау қажет.

Егер ка >1 болса, онда көп жағдайда қабаттарды ашу тығыздығы 1,10 -
1,16 г/см3 сазсыз немесе аз сазды полимерлі немесе полимерсольді бұрғылау 
ерітінділерін қолдану арқылы репрессияға ұшырайды.

АВПД (ка>>1) бар аймақтарды ауыр бұрғылау ерітінділерін пайдалана 
отырып бұрғылауға тура келеді, бірақ олардың ластану қабілеті аса маңызды.

Гидродинамикалық қысымның өнімді қабаттарға әсерін төмендету 
үшін кейде роторлы бұрғылау кезінде ұңғыма оқпанын шаю қарқындылығы 
шектеледі, ал бұрғыланған жынысты бұрғылау бағанасының (КНБК) төменгі 
бөлігінің құрастырылуына қосылатын шламұстағыштарға жинайды.

Резервуардағы қысымның гидродинамикалық компонентін азайту үшін 
бұрғылау бағанасының түсу жылдамдығын шектеңіз және бұрғылау 
ерітіндісінің тұтқырлығын төмендетіңіз.

Өнімді қабаттарды ашу технологиясы мен сапасы, ең алдымен бұл 
ретте қолданылатын бұрғылау ерітінділері техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерге, қиманы зерттеу нәтижелерінің геологиялық-геофизикалық 
ақпараттылығына, ұңғыманы салу сапасы мен пайдалану тиімділігіне, сайып 
келгенде - қорларды бағалаудың сенімділігіне және кен орнын игеру 
тиімділігіне елеулі әсер етеді.

Соңғы уақытқа дейін өнімді қабаттарды ашу кезінде бұрғылаудың 
негізгі көлемі сазды бұрғылау ерітінділерін қолдану арқылы жүзеге 
асырылды. Ерітінділердің бұл түрінің жетіспеушілігі өнімді қабаттардың 
коллекторлық қасиеттеріне теріс әсер етеді.   Ұңғымаларды игеру кезінде 
сазды ерітіндіде ашылғаннан кейін резервуардың өткізгіштігін қалпына 
келтіру коэффициенті 50% - дан аспайтынын атап өткен жөн.

Бұл саладағы жұмыстың жаңа және перспективалы бағыты-сазсыз 
полимерлі ерітінділерді дамыту. Қазіргі уақытта негізінен полимерлі 
ерітінділердің екі түрі қолданылады:

дисперсті фазасыз полимерлердің тұтқырлығы жоғары коллоидты 
ерітінділері;

"тігілген" полимерлер негізінде полимерлі дисперсті фазасы бар 
полимерлі ерітінділер.

Ерітінділердің бірінші түрі-суда еритін қалыңдатқыш полимердің 
(полиакриламид, CMC немесе т.б.) жоғары тұтқыр коллоидты ерітіндісі, 
концентрациясы 0,2 - 0,5%. Бұл ерітінділердің тығыздығы 1000 - 1010 кг/м3

құрайды, ол төмен қысымды өнімді қабаттарды ашуда тиімді, бірақ жоғары 
қысымды қабаттарды ашу үшін жеткіліксіз.

Ерітінділердің ауырлауына ерітіндіге натрий, калий, кальций тұздарын 
және басқа металдарды енгізу арқылы, сондай-ақ полимерді минералданған 
қабат суында (полимер ерітінділері) еріту арқылы қол жеткізуге болады. 
Полимерлі ерітіндіге тұз қоспаларын енгізу, сондай-ақ оны минералданған 
қабатты сумен сұйылту оның тұтқырлығын едәуір төмендетеді. Осыған 
байланысты, бұрғылау ерітіндісінің қажетті тұтқырлығын қамтамасыз ету
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үшін кейбір жағдайларда ерітіндідегі полимердің концентрациясын 0,6 - 1,2% 
дейін арттыру қажет. Полимерлі ерітіндінің бұл түрі өткізгіштігі 0,050 мкм-
ден аз өнімді қабаттарды ашу үшін ұсынылады.

Ерітінділердің екінші түрі полимер-дисперсті деп те аталады. Олар әр 
түрлі пішіндегі және мөлшердегі суда ерімейтін микрогельдер түрінде 
полимерлік дисперсті фазаны, сондай-ақ ерітіндідегі полимердің сирек 
кездесетін құрылымын қосатындығымен ерекшеленеді. Мұндай ерітіндіні 
алу үшін бірінші типтегі ерітіндіге кеңістік құрылымы мен полимер-тұз 
дисперсті фазасының пайда болуына әкелетін полимер молекулалары 
арасында "тігетін" агент болып табылатын алюминий немесе басқа 
тривалентті металдар тұздарының аз мөлшері (0,03-0,10%) қосымша 
енгізіледі. Тривалентті металдардың хлорлы және оксихлорлы тұздарын 
қоспалар ретінде қолданған жөн, өйткені олардың аниондары кальций мен 
магнийдің қатты жауын-шашынын түзбейді.  Полимер-дисперсті ерітінділер 
тұрақты, олардағы полимер жойылуға төзімді.

Ерітіндідегі ингредиенттердің мөлшері полимердің маркасына, 
Ұңғымаларды бұрғылау мен аяқтаудың геологиялық - техникалық және 
гидрогеологиялық жағдайларына байланысты.

Полимер-дисперсті ерітінділер қасиеттерінің технологиялық 
көрсеткіштері мынадай шектерде өзгереді: тығыздығы 1000 - 1350 кг / м3,
шартты тұтқырлығы 18 - 50 с, сүзу көрсеткіші 4 - 10 см3 30 минут ішінде, рН 
= 6 - 9.

Осы ерітінділердің кейбір формулаларын коммерциялық сынау 
полимерлі ерітінділердің сазға қарағанда негізгі артықшылықтары екенін 
көрсетті:

бастапқы ерітіндіде қатты фазаның болмауы;
ерітіндіні қабатқа болмашы сүзу;
тау жыныстарының өткізгіштігін қалпына келтірудің жоғары 

коэффициенті;
материалдар мен реагенттер шығынын бірнеше рет азайту.
Сонымен қатар, полимерлі бұрғылау ерітінділерінің тығыздығының 

төмендеуіне байланысты өнімді қабатқа репрессияның едәуір төмендеуі, 
полимерлі бұрғылау ерітіндісінде қатты фазаның болмауы, оның жақсы 
майлау қасиеттері Бұрғылау жабдықтары мен кенжар қозғалтқыштарының 
жұмысына оң әсер етеді. Полимерлі ерітінділермен шайылған өнімді 
қабаттардың пайда болу аралықтарында бұрғылау Ұңғымаларды тарту 
жылдамдығын 15-20% арттыруға мүмкіндік береді.

Бақылау сұрақтары:
1. Бұрғылауға арналған бұрғылау ерітінділері қандай талаптарға сай

болуы керек?
2. Тазарту агенттері ластану қабілеті бойынша қалай жіктеледі?
3. Аномалия коэффициенті 1-ден (ANPD) әлдеқайда аз қабаттарды ашу

үшін қандай агенттер қолданылады?
4. Аномалия коэффициенті 0,9 болатын қабаттарды ашу үшін қандай
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агенттер қолданылады?
5. Аномалия коэффициенті 1-ден аз немесе шамамен болатын

қабаттарды ашу үшін қандай агенттер қолданылады?
6. Аномалия коэффициенті үлкен немесе шамамен 1 болатын

қабаттарды ашу үшін қандай агенттер қолданылады?
7. Аномалия коэффициенті 1-ден асатын қабаттарды ашу үшін қандай

агенттер қолданылады?
8. Өнімді қабаттарға гидродинамикалық қысымды төмендету үшін

қандай шаралар қолдануға болады?
9. Балшықпен салыстырғанда полимерлі ерітінділерді қолданудың

артықшылығы неде?
10. Қазіргі уақытта полимерлі ерітінділердің негізгі түрлері қандай?

1.1.4 Бұрғылау процесінде өнімді қабаттарды сынау және 
сынаудың негізгі тәсілдері

Қаттарды сынау деп қаттан Сұйықтық пен газдың келуін шақыруды, 
қаттық Сұйықтықтар мен газдың сынамаларын алуды, қаттың газ-мұнай 
құрамын анықтауды, қаттың негізгі гидродинамикалық параметрлерін 
анықтауды қамтамасыз ететін жұмыстар кешені түсініледі. Сынақ ұңғыманы 
бұрғылау процесінде де, бұрғылау, түсіру және пайдалану бағанасын 
цементтеу аяқталғаннан кейін де жүргізіледі.

Бұрғылау процесінде қабаттарды сынау және сынамалау перспективті 
горизонттарды бұрғылау ретімен жүргізіледі ("жоғарыдан төмен"әдісі).

Ұңғыманы салу аяқталғаннан кейін қабаттарды сынау бекітілген 
(отырғызылған) оқпанда ашық оқпандағы сынақ нәтижелерін ескере отырып, 
"төменнен жоғары" ретімен жүргізіледі. Сондықтан, әдетте, бағанада 
сыналатын объектілердің саны бұрғылау кезіндегі сынаққа қарағанда аз 
болады.

Бұрғылау процесінде қабаттарды сынаудың артықшылығы-қабаттың 
гидродинамикалық сипаттамалары туралы мәліметтер объективті болып 
табылады, өйткені қабаттың төменгі шұңқырлы аймағы бұрғылау және 
цемент ерітінділерімен әлі де қарқынды ластанбаған және зерттеу жүргізу 
үшін бұрғыланған оқпандағы сынаққа қарағанда аз уақыт қажет.

Өнімді қабаттарды сынау және сынау ерекшеленеді.
Қабаттарды сынау әдетте қабаттық флюидтердің сынамаларын алумен 

шектеледі.
Қойнауқаттық флюидтің сынамаларын іріктеуден басқа қабаттарды 

сынау гидродинамикалық зерттеулерді көздейді.
Қабаттарды сынау міндеттері:

Объектінің (қабаттың) өнімділігін бағалау.
Зерттеу үшін қабаттық флюидтердің сынамаларын алу.
Резервуардың коллекторлық қасиеттерін бағалау.
Қаттың кенжар маңы аймағының ластану дәрежесін бағалау (ПЗП).

Резервуарды сынаудың мәні келесідей:



18

Қабатты (немесе оның учаскесін) ұңғыманың қалған бөлігінен 
оқшаулау.

Резервуардағы депрессияны құру және резервуардағы сұйықтықтың
ағынын шақыру.

Сынамаларды іріктеудің әртүрлі режимдерінде қаттық флюидтің 
қысымы мен ағынының өзгеруін тіркеу.

1.4-суретте қазіргі уақытта қолданылатын қабаттарды сынау және 
сынамалау жүйелерінің жіктелуі көрсетілген.

1.4 - сурет-қабаттарды сынауға және сынауға арналған жүйелерді 
жіктеу

Қабаттарды сынамалаушылармен ұңғымаларды зерттеу
Бұрғылау процесінде қабаттардың мұнай-газдылығын бағалау үшін 

кабельдегі ұңғымаға түсетін немесе бұрғылау бағанасының ішіне 
лақтырылатын сынауыштар қолданылады.

Каротаж кəбілінде түсірілетін сынамалаушылар
Жұмысты жоспарлау және жүргізу кезінде, сондай-ақ алынған 

мәліметтерді түсіндіру кезінде осы типтегі сынаушылардың ерекшеліктерін 
ескеру қажет. Оларға мыналар жатады:

- сыналатын қабаттарды каротаж диаграммаларына дәл 
байланыстыру;

- жоғары селективтілік-тестілеу өте кішкентай учаскеде (нүктелік
сынақ) - және жақын орналасқан учаскелерді зерттеу мүмкіндігі;

қалыптастыруды сынау және тестілеу жүйелері

Шектеусіз сұйықтықты іріктеу 
жүйелері

Шектеулі сұйықтықты іріктеу жүйелері

Бұрғылау құбырлармен түсу Каротаж кәбілі арқылы түсу

Айналу керек бұрғы 
колонналары

Айналу керек жоқ бұрғы 
колонналары

жоғарғы және төменгі 
оқшаулағыш қабат

жоғарғы оқшаулағыш қабат “нүктедегі” оқшаулағыш қабат

Ұнғыма-қолдаумен жұмыс 
істейтіндер

Ұнғыма-қолдаусыз  жұмыс 
істейтіндер
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- операцияға аз уақыт кетеді; тіпті терең ұңғымаларда бір операцияға
2-4 сағат кетеді.;

- ұңғыманы арнайы дайындау қажеттілігінің болмауы; сынауды осы
каротаждық топтамамен аралық каротаждан кейін жүргізуге болады;

- жоғары депрессия мен іріктеп алынған сынамалардың шағын көлемі
есебінен әртүрлі өткізгіштігі бар қойнауқаттан мұнай мен газ ағынын алу; 
аспаптармен көмірсутектердің тіпті елеусіз ағындарын да алуға болады;

- мұнай-газ көріністері мен ашық атқылау мүмкіндігі толығымен
алынып тасталды.

Кабельде түсірілетін сынамалағыштарды пайдалану кәсіпшілік-
геофизикалық зерттеулер деректерін түсіндіру сенімділігін арттыруға, 
мұнайлы, газды және сулы қабаттарды бөлуге, Су-Мұнай және газ-сұйық 
байланыстарды орнатуға ықпал етеді. Кабельдегі құрылғылармен сынау 
нәтижелері резервуардың қасиеттерін бағалауға, оның өткізгіштігін зерттеуге 
мүмкіндік береді.

Өнеркәсіп қаттардың үш типті каротаждық сынағыштарын шығаруды 
игерді: ОПК7-10; ОПК4-5 және ыстыққа төзімді ОПТ7-10.

Құрылғылардың алғашқы екі түрі дизайны мен әрекет ету принципіне 
ұқсас және тек мөлшері бойынша ерекшеленеді. ОПТ7-10 құрылғысында 
гидравликалық жүйенің жұмысын басқару үшін ұнтақ зарядтарының орнына 
электромагнит басқаратын золотник қосқышы қолданылады.

Аспаптар үш желілі, ал кәсіпшілік - геофизикалық жұмыстарға 
арналған үлгілік жер үсті жабдығы бар бір желілі кабельде арнайы бастиекті 
орнату кезінде жұмыс істейді.

ҚӨК құрылғысының дизайны қысымның төмендеуін жасамас бұрын, 
арнаны сынағышта орналасқан кумулятивті перфоратор жасауға мүмкіндік 
береді.  Сынақ нысаны бұрғылау нәтижелері бойынша таңдалады және бұл 
көбінесе геологтардың тәжірибесіне байланысты. Егер бұрғылау процесінде 
мұнай-газ және су көріністері байқалса (газ каротажы, шлам, бұрғылау 
ерітіндісі бар көмірсутектердің шығуы бойынша), онда, әдетте, ашылған 
аймақты зерттеу үшін аралық каротаж жүргізіледі. Каротаж нәтижелерін 
түсіндіру қабаттарды сынауды жоспарлау үшін негіз болуы мүмкін. Бұл 
жағдайда құрылғыны орнатуға болатын аралықты анықтау үшін 
кавернометрияны жүргізу қажет, өйткені егер ол қуысқа енсе, герметикалық 
және қысқыш құрылғылар жұмыс істемеуі мүмкін және процесс сәтсіз 
болады. Құрылғыны орнату үшін ұңғыманың кавернасыз бөлігін таңдау 
керек.

Сынақ басталғанға дейін бұрғылау арқылы резервуарды ашқаннан 
кейін неғұрлым аз уақыт өтсе, соғұрлым сенімді нәтиже күтуге болады. 
Процестің сәттілігі сонымен қатар сыналатын аралықтың қойнауқаттық 
қысымының шамасына байланысты. Резервуардағы қысым неғұрлым жоғары 
болса, баллонды толтыруға аз уақыт кетеді. Әдетте цилиндр 5-20 минут ашық 
ұсталады.

1.5-суретте ОПК типті сынаушының жұмыс схемасы көрсетілген. I 
Ереже
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- ұңғымаға түсіру кезінде құрылғы. II қалып-сыналатын қабат
деңгейіндегі аспап, төменгі тығынның атылуы жүргізілді, поршень жылжып, 
қысым жүйесінің элементтерін жұмыс жағдайына келтірді, кумулятивті 
перфоратормен атылды, қаттан флюид сынама іріктегішке (баллонға) түседі. 
III ереже - жоғарғы тығынның атылуы, қысқыш құрылғы және герметикалық 
элемент көлік жағдайына қайтарылды.

Резервуарды кабельде түсірілген құрылғымен сынау кезінде дайындық 
және қорытынды жұмыстардың кешенін қарастырмай, сынау кезінде 
резервуардың мінез-құлқымен тікелей байланысты үш кезеңді бөлуге 
болады:

резервуардағы гидродинамикалық бұзылыстың пайда болуы және 
таралуы;

Сұйықтық пен газдың резервуардан баллонға ауысуы салдарынан 
қабаттың белгілі бір көлеміндегі қысымның төмендеуі;

ағынды тоқтатқаннан кейін сынамалау аймағындағы қаттық қысымды
қалпына келтіру.

Сынақ процесі әсер етуі мүмкін қашықтықты немесе дренаж радиусын 
анықтау қызығушылық тудырады. Вниигеофизиканың Еділ-Орал 
филиалының қабаттарды сынамалау зертханасымен орындалған жұмыстар 
әртүрлі қабаттарға арналған дренаждау радиусын анықтады. Сыйымдылығы 
10 литрге дейінгі баллондарды қолданған кезде сыйымдылығы жоғары 
қабаттар үшін дренаж радиусы 50 см құрайды деп есептелген. Дренаж 
радиусына резервуардың кеуектілігі айтарлықтай әсер етеді.  Қабаттарды 
сынау кезінде дренаж радиусы үлкен болады. Қабаттардың гетерогенділігіне 
байланысты ол 80-100 см болуы мүмкін деп болжауға болады.

Тәжірибе көрсеткендей, баллондар резервуарлық сұйықтықтармен 
және газбен, бұрғылау ерітіндісінің сүзгісімен, бұрғылау ерітіндісімен 
толтырылады. Олардың көлемдерінің арақатынасы әртүрлі. Резервуардағы 
сұйықтықтың көлеміне байланысты оны қолдану әдісі таңдалады. Сонымен, 
егер мұнай көлемі 0,5 л-ден асса, мұнайды толық талдау жүргізіледі. Аз 
көлемдегі сынамалар үшін тығыздықты, тұтқырлықты өлшеумен және 
люминесцентті зерттеулермен шектеледі. Резервуардағы су мен газдың 
сипаттамаларын анықтау әдісі олардың көлеміне және зерттеу 
зертханаларының болуына байланысты.

Сипатталғандардан басқа, кабельге түсетін сынағыштардың басқа 
конструкциялары белгілі. Мысалы, Внииканефтегаз-Вниигеофизика 
конструкциясының ОП – 150 қабаттарын сынаушы бұрғыланбаған 
ұңғыманың қабырғасынан өзекті таңдау үшін қолданылатын бұрғылау 
праймерлері негізінде жасалады.
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1.5-сурет-каротаж кәбілінде түсірілетін қабаттарды сынамалаушының 
схемасы:

I – ұңғымаға түсу кезінде; II – қабат флюидінің сынамасын алу кезінде; III –
ұңғымадан көтеру кезінде; 1 – Жоғарғы оқ – дәрі заряды және бітеуіш; 2 –

дифференциалды қайтарылатын поршень; 3 – төменгі оқ – дәрі заряды және 
бітеуіш; 4 – қысқыш табан; 5-герметизациялайтын жапсырма; 6-кумулятивтік 

заряд; 7-жіберу клапаны; 8-флюид сынамасына арналған баллон

Бұл сынағышты пайдалану кезінде топырақ үлгісі мен оны 
қанықтыратын сұйықтықтарды бір уақытта алуға болады, ал сынама 
жарылғыш заттардан пайда болған газдарды ластамайды. Екі баллонның 
болуы (жоғарғы және төменгі) резервуардағы сұйықтықтың ластанған және 
таза үлгілерін таңдауға мүмкіндік береді. Сынаушы кәбіл-тростағы ұңғымаға 
өздігінен жүретін станция шығырының көмегімен бұрғылайтын 
груноностардың көмегімен түсіріледі.

Бұрғылау бағанасының ішіне лақтырылатын сынамалаушылар
Бұрғылау бағанасының ішіне лақтырылатын сынамалағыштар роторлы 

бұрғылау әдісі кезінде пайдаланылады.
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Бұрғылау бағанасының ішіне лақтырылатын сынаушы өнімді қаттың 
ашылуынан кейін бірден ағуды тудыруға және қаттық сұйықтықтың 
сынамасын алуға мүмкіндік береді. Ол үшін бұрғылау бағанының түбін 
(BHA) кескіштің үстіне арнайы орау құрылғысы орнатылады, ол бұрғылау 
кезінде бұрғылау ерітіндісінің құбырдан тыс саңылау арқылы айналымына 
кедергі келтірмейді (сурет.1.6). Сынама іріктегішті пакерлеу құрылғысына 
түсіргеннен кейін арналар ашылады, олар бойынша бұрғылау ерітіндісі 
қысыммен пакерлеу элементіне беріледі және ұңғыманың оқпанының 
қабырғаларымен толық жанасқанға дейін және сақиналық саңылаудың
жабылуына дейін оның кеңеюін тудырады. Осылайша, ұңғыманың төменгі 
шұңқыр аймағын баррельдің қалған бөлігінен оқшаулау орын алады.

1.6-сурет-бұрғылау бағанасының ішіне лақтырылатын қабаттарды 
сынаушының схемасы:

I-бұрғылау процесінде; II-пакерлеу процесінде; III – қабат флюидінің
сынамасын алу процесінде; 1-шлипс басы; 2-сынама алғыш; 3-пакерлеу 

құрылғысы; 4-жіберу клапаны; 5-қашау

Бұрғылау бағанының ішіндегі қысымның жоғарылауымен сынама 
жинағышта клапан ашылады. Атмосфералық қысым кезінде сынама алғыш 
ауамен толтырылғандықтан ,акер астындағы аймақтағы қысым күрт 
төмендейді, соның нәтижесінде қаттық флюид ұңғымаға еніп, сынама 
алғышқа түседі. Бір мезгілде тіркеуші манометрмен сынама алғыштағы 
қысымды қалпына келтіру қисығы жазылады.

Қабатты сынауға бөлінген уақыт өткеннен кейін бұрғылау 
бағанасындағы қысым төмендейді (шығарылады), нәтижесінде сынама 
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алғыштағы клапан жабылады және пакер біртіндеп бастапқы қалпына 
оралады. [1]

Бақылау сұрақтары:
1. Резервуарды сынау дегеніміз не?
2. Қабаттарды сынау қандай ретпен жүргізіледі?
3. Бұрғылау процесінде резервуарды сынаудың артықшылығы қандай?
4. Сынаудың қабатты сынаудан айырмашылығы неде?
5. Қабаттық сынақ қандай міндеттерді орындайды?
6. Каротаж кабелінде түсірілетін сынаушылардың ерекшеліктерін

атаңыз
7. ҚӨК құрылғысымен сынау технологиясын сипаттаңыз
8. Бұрғылау бағанасының ішіне лақтырылатын сынауыштар қандай

жағдайда қолданылады
9. Бұрғылау бағанының ішіне лақтырылған сынағышпен сынау

технологиясын сипаттаңыз
10. Бұрғылау бағанына лақтырылған сынаушының схемалық

диаграммасын сипаттаңыз.

1.1.5 Түрлі режимдерде қабаттарды ашу, шығарындыға қарсы 
жабдық

Өнімді қабаттарды ашу кезінде репрессияны құру ГМСК алдын алу 
тұрғысынан ұңғыманы бұрғылаудың қауіпсіз жағдайларын қолдауға 
мүмкіндік береді. Қабаттарды ашудың бұл әдісі әлемдік және отандық 
тәжірибеде негізгі (дәстүрлі) болып табылады. Бұрғылау жұмыстарының 
технологиясын бұзбау және бұрғылаудың техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін төмендету үшін репрессия мөлшері "мұнай және газ 
өнеркәсібіндегі қауіпсіздік ережелерімен"реттеледі.

Қалыптан тыс жоғары қойнауқаттық қысымдары бар қойнауқаттар 
(АВПД) ауытқушылықтың жоғары коэффициентімен сипатталады (ка ≥1,2). 
Сонымен қатар, әдетте, аномалия коэффициенті неғұрлым жоғары болса, 
резервуар қысымы мен ГРП қысымы немесе резервуардың сіңу қысымы 
арасындағы айырмашылық соғұрлым аз болады. Мұндай қабаттарды ашу 
қабатқа ең аз қажетті репрессия (тереңдікке байланысты 5-тен 10% - ға дейін) 
/ПБ/қамтамасыз етілетін осындай тығыздықтағы бұрғылау ерітінділерін 
қолдана отырып жүргізіледі. Әдетте мұндай жағдайларда ауыр және ауыр 
бұрғылау ерітінділері қолданылады. Қаттарды АВПД бұрғылау кезінде 
Бұрғылау ерітіндісіне диффузия, масса алмасу есебінен бұрғыланған 
жыныстан қаттық сұйықтық түсуі мүмкін. Сондықтан шығатын ерітіндінің 
тығыздығын, мұнай мен газдың құрамын бақылау маңызды. Бұрғылау 
ерітіндісі жақсы тазартылып, газсыздандырылуы керек. Мұнай-газ 
көріністерінің қауіптілігін азайту үшін бұрғылау бағанасының көтеру 
жылдамдығын СПО (поршеньдік әсер) кезінде шектеңіз, бұрғылау 
ерітіндісінің тұтқырлығын төмендетіңіз, ұңғыманың жуу уақытын шектеңіз. 
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Ұңғымадағы бұрғылау ерітіндісін бұрғылау ерітіндісіне ауыстыру қажет 
болған жағдайда оның ұңғыманың бір жарым-екі есе көлеміне тең көлемдегі 
қоры болуы тиіс.

АВПД бар қабаттарды ашудың ажырамас шарты мүмкін мұнай-газ 
білінулері кезінде ұңғыма сағасын герметизациялау мүмкіндігі болып 
табылады

Ол үшін астынан өнімді қабаттарды ашу жүргізілетін бағанада 
шығарындыға қарсы жабдық (ШҚЖ) МЕМСТ 13862-90 бекіткен схемалар 
бойынша алдын ала құрастырылады.

Бұл жабдық ұңғымаға бұрғылау бағанасы түсірілген кезде де, онсыз да 
ауыздың герметикалануын қамтамасыз етеді. Оның құрамына әртүрлі типтегі 
1-ден 4-ке дейін превенторлар (плашечный, Әмбебап, Айналмалы), өшіру
және дроссельдеу блогы, бұру жұмыс және авариялық лақтыру желілері
кіреді. Газ факторы үлкен мұнай ұңғымаларын және газ ұңғымаларын
бұрғылау кезінде ШҚЖ-ны байлау құрамына трап қондырғысы мен газды
жағуға арналған Алау қосылады.

Мұнай ұңғымасына арналған ШҚЖ орнатудың ең көп қолданылатын 
схемасы 1.7-суретте келтірілген.

1.7-сурет-3 превенторы бар шығарындыға қарсы жабдықтың схемасы.
1 – крестовина; 2 - плашечные превенторы; 3 - Әмбебап (Айналмалы) 

превентор; 4 - гидробасқарылатын ысырмалар; 5 – өшіру желісі; 6 –
дроссельдеу желісі; 7 - өшіру блогы; 8 – дроссельдеу блогы; 9 – қосалқы 

басқару пульті; 10 – негізгі гидробасқару пульті; 11 – манометр; 12 –
реттелетін дроссель; 13 – ағынды сөндіргіш; 14 – сепараторға бұрғыш; 15 –
шығару желісі; 16 – кері клапан; 17 – сорғы агрегаттарын қосуға арналған 

бұрғыш; 18 – ұңғыманың аузы.

Ең маңызды монтаждау ережесі ШҚЖ мынадай:
1. ШҚЖ Орнатылатын бағанның жоғарғы жағы жер деңгейінен кемінде

30 см жоғары болуы тиіс (ашық фонтанды мәжбүрлеп сөндірген кезде 
бағаннан тыс басып алу мүмкіндігі үшін).
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2. Қажет болса, қосымша превенторды орнату үшін жоғарғы
Превентордың үстіне катушкалар орнатылады.

3. Шығару сызықтары әртүрлі бағытта бағытталуы керек. Қақталған
бұрыштамаларды қолдана отырып, өшіру желісін 1800-ге бұруға жол беріледі.

4. Шығару желілерінің ұзындығы кемінде 30 м болуы тиіс (ал
бұрқалау мүмкін болған жағдайда - кемінде 100 м). Барлық желілердің ағу 
жағына қарай еңісі болуы тиіс (желілерді өздігінен ағатын сұйықтықтан 
босату үшін).

5. Превенторлық қондырғылардың негізгі басқару пульті және қолмен.

Бақылау сұрақтары:
1. Өте жоғары қысымды қабаттарды бұрғылау кезінде қандай шаралар

қолданылады?
2. СПО кезінде поршеньдік әсер дегеніміз не
3. Шығарындыға қарсы жабдық дегеніміз не және оның мақсаты
4. Әуе қорғанысының схемалық диаграммасын және оның негізгі

түйіндері мен элементтерін сипаттаңыз
5. Қандай ережелерді ұстану керек монтаждау кезінде ШҚЖ.

№ 1 практикалық сабақ
Ауырлатылған бұрғылау ерітінділерін дайындау
Берілген тұтқырлығы бар ауыр бұрғылау ерітінділерін дайындау 

кезінде саздың, химиялық реагенттің және бариттік ауырлатқыштың 
массасын есептеу қажет. Берілген тұтқырлығы бар V өлшенген бұрғылау 
ерітіндісінің берілген көлемін дайындау үшін саздың қажетті массасы 
тәуелділіктен анықталады:

немесе
(1.1)

Бариттің салмағы (кг): 

(1.2)

мұндағы, Г-саздың көлемді құрамы, %; 
ρ в, ρ р, ρ г, ρ у - судың, ерітіндінің, саздың және ауырлатқыштың -

тығыздығы, г/см3.
1.1-кестеде пластикалық тұтқырлық пен тығыздықтың белгіленген 

мәндерімен бұрғылау ерітінділерін дайындау бойынша зертханалық 
жұмыстардың деректері келтірілген. Бұл ерітінділердің компоненттік құрамы 
әзірленген әдіске сәйкес есептелді. Алынған деректерді талдау нақты 
деректермен салыстырғанда есептеулердің салыстырмалы қателігі 13% - дан 
аспайтынын көрсетеді, бұл өте қолайлы.



26

Кесте 1.1-бұрғылау ерітінділері компоненттерінің арақатынасы

Әдістеме бойынша есептелген ерітіндінің 
құрамы, г / л

Ерітіндінің 
тығыздығы, г / см'

Пластикалық тұтқырлық
Па * с

балшықсу химиялық
реагент

барит

та
ла

п 
ет

іл
ет

ін
на

қт
ы

са
лы

ст
ы

р
ма

лы
 

қа
те

лі
к.
%

та
ла

п 
ет

іл
ет

ін

на
қт

ы

са
лы

ст
ы

р
ма

лы
 

қа
те

лі
к,

 %

назва
тыру

оли-
саны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77,23

.. 825,55 Ш. 1,219 596,0 1,5 1,5 0 0,08 0,086 +7,5

54,78 736,00 Ш. 1,219 1008,0 1,8 1,801 + 0,05 0,05 0,056 + 12,6
44,70 737,10 Ш. 1,219 1017,0 1,8 1,801 + 0,05 0,03 0,034 + 13,0

67,10 923,12 КМЦ-
600 0,380 208,8 1,2 1,201 + 0,8 0,03 0,034 + 13,0

53,59 737,00 КМЦ-
600 0,380 1009,0 1,8 1,802 + 0,11 0,05 0,052 + 4,0

47,40 864,28 КМЦ-
400 0,420 487,9 1,4 1,402 + 0,14 0,02 0,018 - 10,0

48,52 801,06 КМЦ-
400 0,420 750 0 1,6 1,602 + 0,12 0,03 0,034 + 13,0

62,70 861,80 М-14 0,107 475,4 1,4 1,400 0 0,05 0,050 0
45,36 895,45 Окзил 1,190 358,0 1,3 1,301 + 0,07 0,02 0,022 + 10,0
49,10 926,15 ФХЛС 1,250 223,5 1.2 1,201 + 0,08 0,02 0,020 0
62,70 860,65 ФХЛС 1,250 475,4 1,4 1,408 + 0,57 0,05 0,045 -10,0

1.2. Телеметриялық жүйелердің параметрлерін реттеу 

1.2.1 Телеметриялық жүйе 
Ұңғымаларды гидродинамикалық зерттеу ұңғыманың өнімділігін 

бағалау және іздеу-барлау және бағалау бұрғылау жағдайында резервуар-
коллектор сипаттамаларын анықтау үшін мәліметтерді жинаудың негізгі 
әдістері болып табылады. Жақында Ұңғымаларды гидродинамикалық 
зерттеулерде деректерді жинау технологиясы нақты уақыт режимінде 
деректерді беретін сымсыз акустикалық телеметрия жүйесін жасау арқылы 
жетілдірілді.

1926 жылға қарай Эдгар мен Мордика Джонстон бұрғылау 
құбырларының бағанына түсірілген сынаушының алғашқы өнеркәсіптік 
сынауын жасаған кезде, сынаушыларға 20-дан астам патент берілді. 
Ағайынды Джонстон қабаттарды сынаудың инновациялық әдістерін 
енгізгенге дейін, сағаға мұнай ағыны болмаған жағдайда Ұңғымаларды 
сынаудың жалғыз әдісі - резервуардағы сұйықтықтың сынамаларын алу үшін 
кабельдегі қуыс құбырды тарту-түсіру болды. Тартылу зерттелетін 
аралықтың үстінен шегендеу колоннасын түсіргеннен және цементтегеннен 
кейін жүргізілді. Алғашқы қабат сынаушыларын қолданудың табысты 
тәжірибесі 1956 жылы Schlumberger компаниясы сатып алған Johnston 
Formation Testing Company компаниясының құрылуына негіз болды.
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Бүгінгі таңда сынаушылардың құбырларында түсірілген (ИПТ) 
көмегімен қабаттарды сынаудың көп бөлігі, шын мәнінде, ұңғымада 
бұрғылау қондырғысы болған кезде қабаттық флюидтерді іріктеу мақсатында 
ұңғымалардың уақытша аяқталуы болып табылады. Ұңғымаларды ИПТ 
көмегімен сынау барысында қаттық флюид бұрғылау құбырлары немесе 
сорғы-компрессорлық құбырлар (НКТ) бойынша көтеріледі және өлшеу 
сепараторына немесе өлшеу, сынама алу және талдау жүргізілетін уақытша 
дайындау пунктіне түседі.

Бұрғылау құбырларының бағанасында түсірілген сынаушымен 
қабаттарды сынамалау әртүрлі үлгідегі деректерді жинау үшін жүргізіледі.
Сипаттамалық сынақтар резервуар сұйықтығының ұңғымалық сынамаларын 
алу және жабық ұңғымадағы қысымды өлшеу үшін жүргізілуі мүмкін.
Ұңғыманы өнімділікке сынау максималды ағынды немесе резервуардың 
ұзындығын анықтауға бағытталған. Іздеу-барлау және іздеу-бағалау 
ұңғымаларын сынаудың негізгі міндеттері-өнімділік пен тері факторын 
анықтау, сұйықтық сынамаларын алу, резервуар сипаттамаларын анықтау, 
резервуардың ұзындығын анықтау және тектоникалық бұзылыстарды 
анықтау. Өндіруші ұңғымаларды сынау мақсаттары, әдетте, орташа 
резервуар қысымы мен тері факторын өлшеумен және резервуар 
сипаттамаларын анықтаумен байланысты.

Ұңғымаларды гидродинамикалық зерттеу ұңғымаларды қазу және 
тоқтату циклдерінен тұрады, сонымен бірге кенжар қысымының өзгеруін 
бақылайды. Инженер-әзірлеушілер алынған нәтижелерді ұңғыманы тоқтату 
және өңдеу циклдары кезінде қысымның уақытқа тәуелділігін логарифмдік 
шкала бойынша көрсететін қысымды қалпына келтіру қисықтарын талдау 
арқылы резервуардың өндірістік әлеуетін алдын-ала бағалау үшін 
пайдаланады. Графиктер қысымның өзгеру заңдылықтарын көрсетеді, олар 
жалпыланған теориялық қисықтарды қолдана отырып, резервуардың нақты 
модельдерімен байланысты болуы мүмкін. Теориялық қисықтардың 
көмегімен терінің факторы, өткізгіштігі және жасанды жарықтардың 
жартылай қалыңдығы сияқты коллекторлық қабаттың сипаттамаларын 
анықтауға болады.

Ұңғыманы ағыннан оқшаулайтын Механизм ұңғымаға резервуар 
сұйықтығы түсетін нүктеге мүмкіндігінше жақын орнатылуы керек. Бұл 
ұңғыманың сынақ нәтижелеріне әсерін жою үшін қажет. Ұңғыманың әсері 
ұңғыманың бағанындағы сұйықтықтың көлемімен анықталады, ол
жоғарылауы немесе азаюы мүмкін немесе ағынның өзгеруіне байланысты 
жылжуы мүмкін "сұйық газ" шекарасы арқылы анықталады. Резервуардан 
ұңғымаға сұйықтықтың ағуының қабаттасу нүктесінің астындағы ұңғыманың 
әсері күрделі болуы мүмкін, мысалы, фазалардың бөлінуіне байланысты. 
Мұндай процестер қолданылуы мүмкін өзгерістерге қабат қысымын немесе 
тіпті бүркенішін олардың кедергі байқау дәл суреттер тербеліс қабат 
қысымын. Қысымды қалпына келтіру қисықтарын талдаудың маңызды 
бөлігі-ұңғыманың әсерін және сынақтың ерте кезеңіндегі қойнауқаттық 
қысымның түсіндірілген өзгерістерін бөлу.
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Сынау бағанасы арқылы қаттық флюидтердің сынамаларын алу 
ұңғыманы сынаудың кез келген кезеңінде жүргізілуі мүмкін. Сынамаларды 
триггерлік механизмдері бар арнайы ағынды сынама алғыштардың 
көмегімен, сондай-ақ НКТ-да кәбілде түсірілетін сынама алғыштардың 
көмегімен іріктеуге болады. Іріктелген сынамалар Pvt-талдау жүргізу үшін 
зертханаға жіберіледі. Зертханалық зерттеулердің ұзақтығы бірнеше айға 
созылуы мүмкін.

Бұрғылау процесінде каротаж құралдарын қолдану, мысалы, 
StethoScope бұрғылау кезінде қабат қысымын өлшеуге арналған құрал, 
қабаттың сипаттамалары, қабат сұйықтықтарының түрлері және оның 
өнімділігі туралы бастапқы деректерді алуға мүмкіндік береді. Бұл ақпарат 
көбінесе стандартты каротаж деректерімен, кабельдегі құрылғылармен, қабат 
қысымы туралы ақпаратпен және зерттелетін аралықты өткізгеннен кейін 
алынған сұйықтық сынамаларын талдау нәтижелерімен бірге қолданылады. 
Іздеу-барлау және іздеу-бағалау ұңғымаларында мұндай бағалау екіұшты 
болуы мүмкін және оларды динамикалық жағдайларда, мысалы, ИПТ-мен 
сынақтар жүргізу барысында қаттың мониторингі арқылы ғана тексеруге 
болады.

Бұрғылау құбырларының бағанасында сынаушымен қабаттарды 
сынамалау қаттың және флюидтің сипаттамаларын растау үшін, сондай-ақ 
қаттың өнімділігін болжау үшін қосымша ақпарат алуға мүмкіндік береді.
Ұңғымаларды аяқтау жобаларын дайындауда қолданылатын барлық 
мәліметтердің ішінде дәл осы мәліметтер белгісіздіктің ең төменгі 
деңгейімен және зерттеудің ең үлкен радиусымен сипатталады. Қойнауқатты 
бағалаудың басқа әдістерімен салыстырғанда, ұзақтығы, игеру уақыты және 
ИПТ-мен ұңғымаларды сынау барысында алынған дебит туралы деректер 
қойнауқатты зерттеу тереңдігін арттыруға мүмкіндік береді. Сондықтан 
ұңғымаларды сынау инженерлерге ұңғымалар мен өндіріс объектілерін 
аяқтау схемасын жобалау кезінде қажет ақпараттың көп бөлігін береді. [42]

1.2.2 Құбыр қабаттарын сынаушылар (ИПТ) 
Тиімділіктің, сенімділіктің және дәлдіктің барлық артықшылықтарына 

қарамастан, қазіргі IPT-нің негізгі элементтері 1930 жылдары Johnston 
Formation Testing Company қолданған алдыңғы элементтерден 
ерекшеленбейді. IPT негізгі элементтері-құрылғылардың төрт түрі:

- қабаттарды бөлуге арналған Пакерлер
- ағынды реттеуге арналған кенжарлық клапандар
- өлшеу нәтижелерін талдауға арналған қысымды тіркеушілер
- өкілдік сынамаларды іріктеуге арналған құрылғылар.
Уақыт өте келе енгізілген сынақ жабдықтарын жетілдіру негізінен

қосымша құрылғыларды енгізумен шектелді: айналым клапандары, 
құмыралар, қауіпсіздік муфталары және т.б., олардың негізгі мақсаты сынақ 
бағанасын ұстап қалудан босату уақытын азайту немесе ұңғыманы өшіру 
мүмкіндігін қамтамасыз ету. Соңғы жылдары сервистік компаниялар 
Ұңғымаларды сынауға байланысты белгісіздік пен шығындарды азайту, 
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сондай-ақ қауіпсіздік пен сапа деңгейін арттыру мақсатында үлкен жұмыс 
атқарды. Бұл бағыттағы үлкен қадам - Quartet қабаттарын сынау жүйесін 
құру.

Quartet жүйесі бір түсіру-көтеру үшін құбырлардағы қабаттарды 
сынаушының барлық төрт негізгі функцияларының (оқшаулау, ағынды 
реттеу, Өлшеу және сынама алу) орындалуын қамтамасыз етеді. Quartet 
жүйесі CERTIS қабаттарын ажырату құрылғысынан, IRDV қашықтықтан 
басқарылатын қосарланған клапаннан, signature кварц манометрлерінен және 
SCAR қабатты флюидінің сынамасын алуға арналған автономды құралдан 
тұрады.

Certis қабаттарын ажырату құрылғысы қабаттарды іріктеу тереңдігінде 
оқшаулауды қамтамасыз етеді, құрылғыны алу бір рейс кезінде жүзеге 
асырылады. Қабаттарды ажырату құрылғысы сынақ кезінде СКҚ қозғалысын 
өтейтін қалқымалы тығыздау түйінімен жабдықталған, бұл телескопиялық 
ұзартқыштарсыз және ауыр бұрғылау құбырларынсыз жасауға мүмкіндік 
береді (сурет. 1.8).

Сурет 1.8-қабаттарды бөлу жүйесі

CERTIS жүйесінің гидравликалық орнату механизмі жарылу дискісіне 
қысым жасалған кезде іске қосылады; бұл ретте колоннаның айналуы немесе 
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оның орын ауыстыруы талап етілмейді. Жүйені ажырату үшін бағанды 
көтеру керек, сондықтан жоғарыға бағытталған күш храп бекіткішін 
босатуды және босату сақинасының ұстап тұратын түйреуіштерін кесуді 
қамтамасыз етеді. Бұл сыналарды босатып, жүйенің босатылуын қамтамасыз 
етеді. Әрі қарай көтеру кезінде пакерді ұңғымадан көтеру кезінде поршеньдік 
әсердің алдын алу үшін айналма жол ашылады. Қондыру түйіні тығыздау 
саңылауында қалады, бұл температура өзгерген кезде қондыру түйінінің 
қозғалысын өтейді. CERTIS жүйесінің астындағы сынақ бағанына 
манометрлерді орнатуға болады. Жүйе корпусының астына СКҚ-ға түсетін 
перфораторлар орнатылуы мүмкін.

Қашықтан басқарылатын қосарланған клапан IRDV сынақ және 
айналым клапандарын бағана аралық кеңістікті толтыратын сұйықтықта 
төмен қысымды гидравликалық импульстар беретін командалар арқылы 
тәуелсіз басқаруды жүзеге асырады (сурет. 1.9).

1.9-сурет-қашықтан басқарылатын қосарланған клапан

IRDV қашықтан басқарылатын қосарланған клапан сынақ клапанынан 
және айналым клапанынан тұрады, олар белгіленген ретпен тәуелсіз және 
бірлесіп жұмыс істей алады. Қысымды қалпына келтіру кезеңіндегі бастапқы 
кедергі болып табылатын сынақ клапаны сымсыз байланыс арнасы арқылы 
немесе төмен қысымды гидравликалық импульстар арқылы командалар 
берілген кезде іске қосылады. Сымсыз командаларды беру мүмкіндігі сынақ 
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бағанындағы басқа құралдардың жұмысына кедергі келтірместен екі 
клапанның да тәуелсіз жұмысын қамтамасыз етеді. Айналым клапаны ашық 
күйде болған кезде, құбыр мен түтік арасында айналым мүмкін болады. 
Төмен қысымды импульстар қысым сенсорымен жазылады, ал электронды 
схема қабылданған команданы жадтағы командалар кітапханасында 
сақталатын командалармен салыстыру арқылы растайды. Пәрмендердің 
қабылданғанын растау үшін IRDV клапанын сымсыз арна арқылы кері 
байланыс орнатуға болады. Екі клапан да батареялармен жұмыс істейді, ал 
қосымша қуат гидравликалық жүйемен қамтамасыз етіледі, ол клапан іске 
қосылған кезде сұйықтықты атмосфералық камерадан гидростатикалық 
камераға шығарады.

Керамикалық электронды тақталары бар Signature манометрлері 
резервуардың қысымы мен температурасын жоғары дәлдікпен өлшейді 
(сурет. 1.10).

Сурет 1.10-Signature Кварц манометрі. Signature манометрі сенсордан, 
электронды блоктан және қайта зарядталатын батареядан тұрады. Сенсорда 
көп кристалды интегралды схемасы бар керамикалық модуль бар 
(көрсетілмеген).
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Scar резервуарлы сұйықтықтың сынамаларын алуға арналған 
автономды құрал ағыннан сұйықтықтың өкілдік сынамаларын алуға арналған 
(сурет. 1.11).

1.11-сурет-терең сынама алғыш. Scar резервуарлық сұйықтығының 
сынамаларын алуға арналған автономды құрал (сол жақта сур.) құрамында 
ластаушы заттар жоқ қаттық флюидтің өкілетті бір фазалық сынамаларын 
тікелей қаттық-коллектор маңындағы қаттық флюид ағынынан алуды 
қамтамасыз етеді. Құрал бір фазалы сынама алғышпен жабдықталған (оң 
жақта сурет.). Қойнауқаттық флюидтің сынамаларын алу үшін сынама 
алғышты ашу құбыр сыртындағы кеңістікке қысым беру кезінде іске 
қосылатын жарылу дискісінің триггерлік механизмінің көмегімен немесе 
сымсыз командалардың көмегімен жүргізіледі. Әрбір сынама қойнауқатқа 
тең немесе одан жоғары қысыммен сақталуы үшін бір фазалы сынама 
алғышта азоттың автономды қоры болады. Триггер механизмі іске қосылған 
кезде қысымның орнын толтыру үшін сұйықтықтың әсерінен резервуар 
сұйықтығы сынама алу камерасын толтырады. Қысымды өтеу түйінінде азот, 
қысымды өтейтін сұйықтық және буферлік сұйықтық бар. Олар сынаманың 
қасиеттерінің өзгеруіне жол бермеу үшін қажет сынаманы іріктеу 
камерасының көлемін біртіндеп арттыруға арналған.

Резервуардың сипаттамаларын талдаудың дәлдігі және оны зерттеу 
дәрежесі ұңғымадағы қысымды өлшеу сапасына байланысты, ал өлшеу 
дәлдігі метрологиялық параметрлерге байланысты. [42]
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1.2.3 Қысымды қалпына келтіру қисықтарын талдау 

Метрология-бұл белгілі бір техникалық параметрлерге қол жеткізу 
үшін сенсорларды калибрлеу кезінде қолданылатын өлшемдер туралы ғылым 
(сурет. 1.12). 

1.12-сурет-манометрдің метрологиялық параметрлері

Метрология тұрғысынан манометрлерде келесі статикалық 
параметрлер бар:

Дәлдік-бұл қысымды өлшеу нәтижесіне әсер ететін барлық
қателіктердің алгебралық қосындысы

Ажыратымдылық-бұл сенсор анықтай алатын ең аз қысымды өлшеу. 
Рұқсат сенсордың ажыратымдылығының, Аналогты-сандық түрлендіргіштің 
ажыратымдылығының және күшейту тізбегінде пайда болатын электронды 
схеманың шуылының қосындысына тең. Осылайша, манометрдің 
ажыратымдылығын анықтау кезінде электронды схеманың және берілген 
іріктеу жиілігінің әсерін ескеру қажет.  Түсіндірілген зерттеу 
диапазонындағы ажыратымдылық (ауыспалы дренаж радиусы) манометрдің 
ажыратымдылығына байланысты. Манометрдің метрологиялық 
сипаттамалары ұңғымаларды сынау нәтижелерін түсіндірудің негізгі 
мақсаттары болып табылатын резервуар қабатының мөлшері мен ұзындығын 
бағалау кезінде маңызды шешімдер қабылдау процесіне әсер етуі мүмкін.

Тұрақтылық-Бұл сенсордың жұмыс сипаттамаларын жеткілікті ұзақ 
уақыт сақтау қабілеті. Тұрақтылық белгілі бір қысым мен температурада 
сенсордың орташа фунт / дюйм2 / тәулігіне ауытқуымен көрінеді. 
Тұрақтылықтың үш деңгейі ерекшеленеді-қысқа мерзімді тұрақтылық 
(сынақтардың бірінші күні), орта мерзімді тұрақтылық (кейінгі алты күн) 
және ұзақ мерзімді тұрақтылық (кемінде бір ай ішінде).

Сезімталдық дегеніміз-қысымның өзгеруінен туындаған 
түрлендіргіштің шығыс сигналының өзгеруінің қысымның өзгеруіне 
қатынасы, яғни түрлендіргіштің шығыс сигналының қысымға қатынасы 
қисығының көлбеуі.

Динамикалық параметрлер:
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Қысым өзгерген кезде өтпелі реакция-бұл тұрақты температурада 
қысым өзгергенге дейін және одан кейін тіркелген сенсордың реакциясы.

Температура өзгерген кезде өтпелі реакция-бұл тұрақты қысым кезінде 
динамикалық температура жағдайында байқалатын сенсордың реакциясы. 
Бұл параметр температураның өзгеруі кезінде қысымды дәл өлшеу үшін 
қажет тұрақтандыру уақытын көрсетеді.

Температура мен қысымның өзгеруіндегі динамикалық жауап-
температура мен қысымның өзгеруіне дейін және одан кейін сенсордың 
реакциясы.

Қысымды өлшеу деректері кен орнының мөлшері мен формасы, 
сондай-ақ оның өнімділігі туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Қысымды 
азайту қисықтарын талдау-бұл қысым деректерін пайдалы ақпаратқа 
айналдыру процесі. Бұл процесс барысында уақыт өте келе қысымның 
өзгеруіне талдау жасалады, атап айтқанда сұйықтық көлемінің шамалы 
ауытқуларына байланысты өзгерістерге талдау жасалады.

Ұңғыманы үлгілік сынау кезінде қаттан бір мезгілде қатпен жанасатын 
жердегі қысымды өлшеумен, сондай-ақ ұңғыманың тереңдігі мен 
сағасындағы дебитті өлшеумен флюидтің шектеулі көлемі алынады.
Қазылғаннан кейін ұңғыма тоқтатылады, бұл ретте ұңғыма оқпанындағы 
қысымды өлшеу қысымды қалпына келтіру кезеңінде жалғасады.

Ұңғыманы сынау кезінде қабат қысымының өзгеруін бақылауға 
арналған ұңғымалық манометрлер жоғары дәлдікке ие болуы керек. Бірақ 
ұңғыманың күрделі жағдайында өлшеудің жоғары дәлдігіне қол жеткізу 
қиын. Ұңғыманы сынау кезінде құрылғылар гидродинамикалық жағдайларға, 
сондай-ақ бағанның жылу және механикалық әсеріне әсер етеді.

Уақыт өте келе қысымды өлшеу технологиясына айтарлықтай 
жақсартулар енгізілді. 1930 жылдары ұңғымаларға шамамен 35 кПа (5,1 
фунт/дюйм2) механикалық манометрлер түсірілді. Қысым өлшегіштер 
қысымға сезімтал элементті сағат механизмімен айналатын жазу құралының 
жұмыс бетіне механикалық жылжыту арқылы жазды. Бұл уақыт өте келе 
қысымның өзгеруін жазуға мүмкіндік берді. Деректерді цифрландыру 
қысымның уақытқа тәуелділік графигі бойынша қолмен жүргізілді.

1970 жылдары Hewlett-Packard компаниясы қабылдаған электрондық 
схемаларды одан әрі жетілдіру және жүйелердің сенімділігін арттыру 
электрондық манометрлердің пайда болуына әкелді. Жоғары дәлдіктегі 
тұрақты электрондық манометрлерді әзірлеу қарқынды жүрді және XXI 
ғасырдың басында салада манометрлердің екі негізгі түрі енгізілді.

Мұнай өнеркәсібінде кеңінен таралған алғашқы электрондық 
манометрлер жүктеме өлшегіші бар манометрлер болды. Мұндай 
манометрлердің негізі қысымға сезімтал мембранаға орнатылған қарсылық 
тізбегі болды. Қысым әсерінен мембрана ұзындығының өзгеруі Уитстон 
өлшеу көпірінің тепе-теңдігінің өзгеруіне әкелді. Жүктеме өлшегіші бар 
қысым өлшегіштердің ажыратымдылығы 0,7 кПа (0,1 фунт/дюйм2) болды, 
бұл резервуардың сипаттамаларын дәл анықтау үшін жеткіліксіз болды.
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1970 жылдары жасалған дірілдейтін кварц кристалдары бар 
манометрлер кенжар манометрлерінің метрологиялық сипаттамаларын 
жақсарту бағытында айтарлықтай қадам жасауға мүмкіндік берді. Керемет 
метрологиялық сипаттамалардың арқасында кварц манометрлері ұңғыманың 
қысымы мен температурасын өлшеу үшін стандартты құралға айналды, 
дегенмен бұл параметрлердің өлшеу дәлдігі. Сезімтал механизмге қысымның 
әсерінен туындаған деформацияны өлшеу үшін кварц манометрлерінде 
пьезоэлектрлік эффект қолданылады: қысымға байланысты кварцтың 
тербеліс жиілігі өлшенеді, содан кейін мәліметтер цифрландырылады. Кварц 
сенсорларының жоғары тербеліс жиілігі ажыратымдылық пен жауап 
жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді. Әдетте кварц манометрінің 
ажыратымдылығы 0,07 кПа (0,01 фунт/ дюйм2) құрайды. Қазіргі уақытта 
компенсациясы бар кварц cqg кристалымен жабдықталған Schlumberger 
Signature CQG манометрі қысымның өзгеруін тек 0,021 кПа (0,003 фунт / 
дюйм2) тіркеуге қабілетті (сурет. 1.13).

Сурет 1.13-деректердің сапасына жоғары ажыратымдылықтың әсері. 
Сарапшылар жоғары ажыратымдылықтағы өлшеу нәтижелерін пайдаланады 
(жоғарыдағы суретте).) қысым бойынша деректерді нақты түсіндіру үшін 
Signature манометрінің көмегімен орындалған. Жоғары сапалы қысым 
деректері (суретте көрсетілген, жасыл квадраттар) қысым туындысының 
қисығын құру үшін қолданылады (қызыл квадраттар). Қисық инженерлерге 
қалпына келтіру кезінде әртүрлі қысым режимдерін анықтауға мүмкіндік 
береді. Төмен ажыратымдылықты өлшеу (төменде суретте)) түсініксіз 
мәліметтер жиынтығын бере алады.
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Signature манометрлері 210°C (410°F) дейінгі температурада және 200 
МПа (29 000 фунт/дюйм2) дейінгі қысымда қабатты сынау үшін қолданылуы 
мүмкін. Олар нақты уақыт режимінде де, жадта да жазу режимінде жұмыс 
істей алады. Signature манометрлері төрт манометрге дейін орналастыруға 
болатын арнайы контейнердің ішінде сынақ колоннасының құрамында түсуі 
мүмкін. Сынақ бағанында CERTIS жүйесінен жоғары және төмен бірнеше 
контейнерлерді орнатуға болады.

Ұңғымалық өлшеулердің проблемалары ауыр пайдалану 
жағдайларымен шектелмейді. Ұңғымаларды сынау кезінде қысымды өлшеу 
дәлдігіне қысым өлшегіштің ажыратымдылығы мен дәлдігіне байланысты үш 
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негізгі белгісіздік әсер етеді, олар әдетте ұңғымадағы қысым мен 
температураның өзгеру масштабына байланысты болады. Бұл белгісіздіктер 
өлшеу нәтижелеріне қателіктер әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, қателіктер 
қоршаған ортаның белгісіздігінен туындауы мүмкін.  Мысалы, ұңғыманы 
өңдеу кезінде манометрдің жанында ГАЗ көпіршігі жарылуы мүмкін, бұл 
манометрдің дәлдігімен бірдей және манометрдің ажыратымдылығынан 
бірнеше есе жоғары қарқындылықпен жоғары жиілікті шу шығарады. 
Қысымның күрт өзгеруі және іріктеу жиілігі жеткіліксіз болған жағдайда, 
жоғары жиілікті шуды сүзу қиын болуы мүмкін. Осыған ұқсас жағдай 
фазалардың су мен газдың аз көлеміне бөлінуі кезінде пайда болуы мүмкін.

Кварцты манометрлерді енгізу метрологиялық сипаттамалардың 
айтарлықтай жақсаруына әкелді. Дегенмен, сарапшылар сынақтар 
аяқталғанға дейін деректердің қол жетімсіздігі олардың құндылығын 
төмендететінін мойындады. Бұл кемшілікті жеңу үшін операторға сынақ 
барысын бақылауға және нақты уақыт режимінде бетіндегі қысым мен 
температураны өлшеу деректерін алуға мүмкіндік беретін жүйе жасалды. 
Деректерді жедел алу және жұмыс барысын бақылау мүмкіндігі 
операторларға сынақ міндеттерін орындау үшін қажетті өзгерістер енгізуге 
мүмкіндік береді.[42]

1.2.4 Деректерді жинау және өңдеу

Ұңғыманың және резервуардың кейбір параметрлеріне байланысты 
белгісіздік деңгейін төмендету үшін ұңғыманы сынау жоспарын 
дайындаудың бірінші кезеңі мақсат қою болып табылады (сурет. 1.14).

1.14 - сурет-ұңғымаларды сынау түрлері, сынау мақсаттары және 
алынған деректер. 

Сынақтың екі түрі бар - сипаттамалық сынақтар мен өнімділік 
сынақтары, олар әр түрлі ұңғыма деректерін алуға мүмкіндік береді. 
Сипаттамалық сынақтар ұңғыманың және резервуардың сипаттамалары 
туралы ақпарат жинауға қызмет етеді, ал өнімділік сынақтары әдетте 

Сынау түрлері
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өндіру жылдамдығы

түптің қысымы мен 
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ұңғыма сағасын 
өндіру жылдамдығы

қабаттың сипаттамалары (қабаттың орташа қысымы, 
тиімді қалыңдығы, серпімді сыйымдылық 
коэффициенті және көлденең ағудың коэффициенті)

ұңғымалар мен су қоймалары арасындағы 
байланыс (интерференцияны сынау және 
көп аралықты сынау)

резервуарды кеңейту 
және жою механизмі

ұңғыма қысымы ағын жылдамдығына 
қатынасы (ұңғы мен қабат үшін)
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резервуардың қайтарылуын, оның ұзындығын және Ығысу механизмін 
зерттеу үшін жүргізіледі. Екі типті сынақтарды орындау кезінде кенжарлық 
қысым мен температура, сондай-ақ сағадағы дебит өлшенеді. 
Операциялардың реттілігі және ұңғыманы игерудің жеке кезеңдерінің 
ұзақтығы сынақ түріне байланысты.

Деректерді сымсыз байланыс арнасы арқылы бере отырып, нақты 
уақыт режимінде кенжарлық қысым мен температураны өлшеу мүмкіндігі 
ұңғыманың және қабаттың параметрлеріне байланысты белгісіздіктерді 
бақылауға, түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. Сынау барысында және 
белгілі бір дәрежеде құбырларда дәстүрлі қабаттарды сынаушыларды 
қолданумен байланысты техникалық проблемалар мен экономикалық 
факторларды бақылауда ұстау.

Сынақтардың жүйелілігі мен ұзақтығы кернограммалар мен Кернді 
талдау деректерін қоса алғанда, әртүрлі көздерден алынған бастапқы 
деректер негізінде таңдалады. Әдеттегідей, ұңғыманы сынау "жоспарлау -
орындау - бағалау" циклі бойынша өтеді, онда мамандар резервуарды бағалау 
және зертханалық талдау үшін сұйықтық сынамаларын алу үшін қажетті 
мәліметтерді жинау үшін жоспарлар дайындайды және ұңғымаларды 
сынайды.

Көбінесе деректерді жинау жадқа жазу режимінде жұмыс істейтін 
электрондық манометрлердің көмегімен жүзеге асырылады, бұл 
операторларға нақты уақыт режимінде тестілеу алдында жасалған 
болжамдарды тексеруге, сондай-ақ мақсаттарға қол жеткізуді тексеруге 
немесе ұңғыманы сынау кезінде жедел өзгерістер енгізуге мүмкіндік 
бермейді. Нәтижесінде ұңғымаларды сынау жоспары қабаттың мінез-
құлқына қарамастан соңына дейін орындалады. Бұл өз кезегінде қажетсіз 
жұмыстарды орындауға, сынақ мерзімін ұзартуға, жіберіп алған 
мүмкіндіктерге және тіпті резервуардың жұмыс сипаттамаларының 
нашарлауына әкеледі. Көбінесе, ұңғыманы сынау алдында дұрыс емес 
болжамдар жасалғандығы немесе сынақ мақсаттары қол жетімсіз екендігі 
сынақ аяқталғаннан кейін және құрылғының жадындағы деректерді 
талдағаннан кейін ғана айқын болады.

Салада ұңғымалық аспаптардың көрсеткіштерін оқудың жерүсті 
жүйесінің (surface readout - SRO) көмегімен осындай жағдайлардан шығу 
жолын табуға талпыныстар жасалды. SRO жүйелерінде жер үсті жабдықтары 
IPT орналасуының бөлігі ретінде түсірілген құрылғылардың жадынан 
мәліметтерді оқуға арналған электр кабельдерінің көмегімен жер асты 
құрылғыларымен қосылады. Деректерді жүктеу негізінен сынақтың соңғы 
кезеңдерінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар, кез-келген өзгерістер 
жұмыстың соңғы кезеңдерінде ғана енгізілуі мүмкін, бұл тұтастай алғанда 
операциялардың реттілігін оңтайландыру мүмкіндіктерін шектейді.

Сондықтан электр кабельдері бар құрылғыларды орнату тәжірибесі 
қымбат терең су кен орындарын игеретін мұнай-газ өндіретін кәсіпорындар 
арасында аз танымал болды. Бұл электр сымдары бітелген арматурадан өткен 
кезде шатасып кетуі немесе үзілуі мүмкін деген қорқынышқа байланысты 
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болды. Электр кабельдері арқылы деректерді беру кезінде ұңғыманы сынау 
жұмыстарын басқарудың тиімділігі шектеулі, өйткені деректерді беру тек 
ұңғыманы тоқтату кезінде жүреді, өйткені бұрғылау кезінде кабельдермен 
орналасуды ұңғымадан шығару қаупі бар.

Осы шектеулерді жеңу үшін Schlumberger инженерлері Muzic сымсыз 
телеметрия жүйесін ойлап тапты (сурет. 1.15).

Сурет 1.15-Muzic сымсыз 
телеметриялық жүйесі бар қабатты сынау 
жүйесі. - НКТ-да қамыттардың көмегімен 
орнатылған акустикалық репитерлер 
(ретрансляторлар) желісі Бұрғылаудағы 
компьютерлік терминал арқылы кері 
байланысы бар аспаптарды немесе 
құралдарды қашықтықтан сұрастыруға 
арналған. Көлденең резервтеу желінің әрбір 
нөмірленген торабында екі репитерді 
орнатумен қамтамасыз етіледі, бұл ретте 
репитерлердің бірі әрқашан күту режимінде 
болады. Тік резервтеу әр қайталағыштың 
байланыс қашықтығы әдетте 305 м (1000 
фут) болатын қайталағыштар арасындағы 
стандартты қашықтықтан екі есе үлкен 
болуымен қамтамасыз етіледі.

Muzic жүйесі Quartet қабат сынағышымен колоннаға орнатуға 
арналған. Ұңғыманы сынауды интерактивті басқару үшін Muzic 
телеметриялық жүйесі операторларға нақты уақыт режимінде ұңғымалық 
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деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ете отырып және сымсыз байланыс 
арнасы бойынша ұңғымалық жабдықты басқару командаларын бере отырып, 
quartet қабаттарын сынамалау жүйесіне қосылады.

Таратылған сандық сымсыз телеметрия жүйесі деректерді беру үшін 
акустикалық толқындарды пайдаланады, олардың көзі сынақ бағанында 
орналасқан.

Акустикалық 
желі бірнеше 
қайталағыштардан 
(қайталағыштардан) 
тұрады, олар 
қысқыштармен (сурет. 
1.16).

Сурет 1.16-Muzic 
сымсыз жүйесінің 
желілік архитектурасы. 
Muzic сымсыз 
желісінің негізі-
қысқыштармен (сол 
жақта) NKT-ге 
орнатылған 
акустикалық 
қайталағыштар.). 
Түрлендіргіш сандық 
ақпарат кодталған 

акустикалық сигналды (қызыл толқындар) шығарады. Акустикалық сигнал 
құбыр бағанының бүкіл ұзындығы бойынша екі бағытта да таралады. 
Сигналдың таралуы сигнал бетіне жеткенше бір қайталағыштан екіншісіне 
өтеді. Бірнеше қайталағыштардың көмегімен сіз желілік архитектураны 
жасай аласыз (суреттің оң жағында.), онда таратушы тораптар (Р) таратушы 
хабтардан (концентраторлардан), сондай-ақ датчиктермен немесе атқарушы 
механизмдермен қосылған соңғы тораптардан (К) ақпарат береді және алады. 
Соңғы түйіндер-бұл мәліметтерді бетіндегі операторға жіберетін негізгі 
құрылғылар. Олар ақпарат жинау үшін сенсорларға және әртүрлі 
құрылғыларды басқару үшін жетектерге қосылады.

Әрбір қайталағыш акустикалық сигналдарды бере алады немесе 
қабылдай алады, бұл сымсыз пәрмендердің көмегімен ұңғымалық жабдықты 
басқаруға мүмкіндік береді. Ұңғыманы сынау жоспарын жедел өзгерту 
арқылы операторлар әр операциядан барынша пайда көре алады.

Сандық түрдегі деректер бір қайталағыштан екіншісіне екі бағытта да 
соңғы тағайындалған нүктеге дейін беріледі. Акустикалық желі деректерді 
жинау, командаларды беру немесе жұмыс режимін тексеру үшін КНБК-да 
орнатылған ұңғымалық манометрлермен немесе сынақ жабдығымен (сынақ 
клапанымен, айналым клапанымен немесе сынама алғышпен) байланыс 

Пьезэлектрикалық 
өзгерткіш

қамыт

Акустикалық хабарлама

Жер үсті репитер

Соңғы түйін

Екі жақты акустикалық 
хабарлама
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жасайды. Бұл интерактивті платформа сонымен қатар резервуарды 
зерттеудің тереңдігін және аспаптық зерттеу мен аспаптық бақылау үшін 
бұрын игерілмеген ұңғымаларға қол жетімділікті арттыруға мүмкіндік 
береді.

Сандық деректерді беру жүйесінде қолданылатын сигналды өңдеу 
әдістері басқа сымсыз байланыс жүйелерінде қолданылатын өңдеу әдістеріне 
ұқсас. Сонымен қатар, сымсыз арна бойынша деректерді беру сапасы 
көптеген факторларға, соның ішінде корпус немесе СК әсеріне, қоршаған шу 
деңгейіне және электрондық жабдықтар мен аккумуляторлық батареялардың 
техникалық шектеулеріне байланысты.

Акустикалық сигналдардың таралуы тұрғысынан НКТ күрделі орта 
болып табылады. Дыбыстық толқындардың таралу ортасы ретінде СКҚ 
тиімділігі шу деңгейімен, сигналдардың өшуімен және бұрмалануымен 
шектеледі. Мысалы, дыбыстық толқын NCT ілінісі арқылы өткен сайын 
жаңғырық пайда болады. Соңғы нүктелер арасындағы байланысты сақтау 
үшін бірнеше NKT муфталарынан өткен кезде пайда болатын эхо 
сигналдарының сериясын заманауи сигналдарды өңдеу әдістерінің көмегімен 
басу керек. Сонымен қатар, байланыстың акустикалық сипатына байланысты 
қоршаған ортадағы шу деңгейінің жоғарылауы байланыс сапасына теріс әсер 
етеді.

Мұндай жүйелерді дамытуда қосымша қиындықтар энергияны аз 
тұтынатын және батареялардан ұзақ уақыт жұмыс істейтін электронды 
жабдықты пайдалану қажеттілігіне байланысты туындайды. Төмен қуат 
тұтыну ұңғымалық жабдықта қолданылатын процессорларды, сондай-ақ 
олардың өңдеу қуатын таңдауды шектейді. Осы мәселелерді шешу үшін 
қайталаушылар желісімен байланыс жүйесін басқаруды және 
оңтайландыруды қамтамасыз ететін арнайы желілік хаттама жасалды.

Muzic жүйесінің арқасында нақты уақыт режимінде тестілеу үшін жаңа 
жұмыс процесін енгізуге мүмкіндік туды. Жаңа жұмыс процесінің шешім 
қабылдау схемасы тәуекелдерді бағалау нәтижелеріне, сынақтарды 
жоспарлауға, деректерді тексеруге, сапаны қамтамасыз ету жүйесіне және 
жұмыс кезеңінде жедел тексеруге негізделген. Бұл процесс жедел шешімдер 
қабылдауға және сынақтарды жүргізу процесінде өзгерістер енгізуге 
мүмкіндік береді.[42]

1.2.5 Деректерді түсіндіру

Ұңғымаларды сынаудың дәстүрлі процесі сынақтарды жоспарлау, 
дайындау және орындау бойынша жұмыстарды дәйекті орындауға, содан 
кейін деректерді түсіндіруге негізделген. Қабаттың сипаттамаларын 
зерттеуге осындай көзқараспен, түсіндіру сынақтар аяқталғаннан кейін 
жүргізілген кезде, деректерді талдау нәтижелері жұмысты жоспарлау мен 
орындау кезеңдеріне әсер етпейді.

Muzic телеметриялық жүйесі сияқты технологияларды қолдану арқылы 
ұңғымалық деректердің және ұңғымалық жабдықтың нақты уақыт 
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режиміндегі ақпараттың қол жетімділігі дәйекті тәсілмен салыстырғанда 
айтарлықтай алға жылжуды білдіреді. Деректер резервуардан бірден келеді, 
олар жұмыс кезеңінде қол жетімді болады. Бұл операторға сынақ бағанын 
ұңғымадан көтерместен жұмыс тізбегін өзгертуге мүмкіндік береді. Нақты 
уақыт режимінде алынған баррельдің жағдайы және ұңғымалық құралдардың 
режимі туралы ақпарат өлшеулердің тиімділігі мен сенімділігін күрт 
арттырады (сурет. 1.17).

Сурет 1.17-нақты уақыт деректер жиынын жадтан деректер жиынына 
қабаттастыру

Бұл мысал жадта (жасыл) жазу режимінде жиналған деректердің нақты 
уақыт режимінде (қызыл сызық) алынған мәліметтермен толық сәйкестігін 
көрсетеді. Жадқа жазу режимінде жиналған деректерді тек сынақ 
аяқталғаннан кейін жүктеуге болады. Сонымен қатар, сымсыз технология 
операторларға нақты уақыт режимінде қысымды тіркеуге және тиісті 
шешімдерді жедел қабылдауға мүмкіндік береді. Операторлар нақты уақыт 
режиміндегі мәліметтер негізінде және шешімдер қабылдануы мүмкін 
мәліметтер негізінде ала алатын ақпаратқа ұңғымаға түсу кезіндегі ҚЖТ 
жағдайы (1), перфорация алдындағы гидростатикалық қысымның артуы (2), 
перфорациядан кейінгі гидродинамикалық Байланыс (3), ұңғыманы тазарту 
және өңдеу барысы (4), қысымды қалпына келтіру (5, көк штрихтау) кіреді. 
Дебит (көк сызық) бүкіл сынақ барысында нақты уақыт режимінде 
көрсетіледі. Нақты уақыт режиміндегі өлшеулер колонна ұңғымадан 
көтерілгенде, шамамен жеті күн жұмыс істегеннен кейін ғана тоқтатылды.

Ұңғымаларды сынаудың стандартты жұмыс процесіне жедел 
мониторинг енгізу бұрғылаудың жалпы шығындары мен уақытын азайтуға 
көмектеседі, өйткені процесс жалпы қабылданған әдістер мен есептеулерге 
емес, резервуардың нақты мінез-құлқына негізделген (сурет. 1.18).

Уақыт, тәуліктер

қысым

Жады бар манометр

Нақты уақыттағы қысым
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Сурет 1.18-нақты уақыт режимінде жоспарлау, орындау және 
түсіндіру кезеңдерін біріктірудің жұмыс процесі

Muzic сымсыз телеметрия жүйесі және InterACT бағдарламалық 
жасақтамасы геологиялық модельді және CVD талдауын, сондай-ақ 
резервуардың соңғы моделін нақтылау үшін жедел түсіндіру және талдау 
нәтижелерін пайдалануға мүмкіндік береді. Интеграция процесіне сынақ 
жабдығын таңдау (2) және ұңғыманы сынау жоспарын дайындау (3) кезінде 
пайдаланылған геологиялық модельден (1) алынған ақпарат кіреді. 
Ұңғыманы сынау кезінде жедел ұңғымалық деректердің қол жетімділігінің 
арқасында (4), сынақтардың нақты нәтижелері жоспарлы нәтижелермен 
үздіксіз салыстырылады, ал шығыс деректері (5) түпкілікті түсіндіруді 
нақтылау кезінде көмектеседі (6). Процесс әр жұмыс кезеңі үшін бірнеше рет 
жалғасады, нәтижесінде белгісіздік деңгейі төмен модель жасалады.

Бұл сізге кез-келген қате операцияларды дереу анықтауға және 
түзетуге, кез-келген белгісіздіктерді жоюға және қажет емес мәліметтерге 
байланысты қайталанатын операцияларды жүргізу шығындарын азайтуға 
мүмкіндік береді.

Total E & P компаниясы Индонезияның Шығыс Калимантан 
провинциясындағы қайраңда бұрғыланған ауытқу бұрышы 45° ұңғыманы 
сынақтан өткізуді жоспарлады. Мақсатты аралық 25000 кПа (3600 
фунт/дюйм2) және 118°C (244°F) төменгі қысым кезінде 3200 м (10 500 фут) 
(өлшенген тереңдік) тереңдікте болды.

Оператор гидродинамикалық сынақтардың нәтижелерін талдауға және 
қаттың негізгі сипаттамаларының - қысымның, тері факторының, тиімді 
қуаттың және қаттың шекараларының алдын ала есептік мәндерін алуға 
мұқтаж болды. Signature жоғары ажыратымдылықтағы манометрлермен 
интерфейсті қолданумен байланысты Muzic сымсыз телеметрия жүйесіне 
негізделген техникалық шешім жасалды. Signature манометрлерімен 

қашықтықтан ұңғымада жедел түсіндіру

Геологиялық модель

Құрылғы таңдау

Жұмысты орныдау 
және дерек жинау

Ұңғыманы сынау туралы жұмыс  жоспарлары

интерпретация мен 
верификация, верификация 
және белгісіздік үшін соңғы 
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берілетін деректер жады бар манометрлердің көмегімен жиналған 
деректермен толығымен сәйкес келді. Қысым мен температура туралы 
мәліметтерді беру жеті күнге созылды (сурет. 1.19).

Сурет 1.19-нақты уақыт режимінде алынған Signature манометр 
деректерін жадтағы деректермен салыстыру

Signature кварц манометрі алған және нақты уақыт режимінде берілетін 
қысым деректері Индонезия қайраңындағы Total E&P ұңғымасының 
гидродинамикалық сынақтары кезінде жадтан алынған мәліметтерге 
толығымен сәйкес келеді. Кенжар қысымы мен температурасын өлшеу 
деректері кварц манометрлерімен бетіне нақты уақыт режимінде жеті тәулік 
бойы үзіліссіз берілді. Бұл деректер нақты уақыт режимінде қысымды 
қалпына келтіру қисықтарын талдауға және Total E & P Indonesia 
компаниясы қойған міндеттердің орындалу барысын тексеруге мүмкіндік 
берді.

Деректердің үздіксіз түсуі инженерлерге гидродинамикалық режимді 
оңтайландыруға және резервуардан іріктеу режимін сарқылу деңгейінен 
төмен ұстауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, нақты уақыт режимінде КВД 
деректерін түсіндіру жүргізілді, бұл сынақ мақсаттарына қол жеткізуді 
растады. Инженерлер сынақ барысында мақсаттарға қол жеткізгенін 
растағандықтан, маңызды деректерді жоғалту қаупінсіз ұңғыманың ұзақтығы 
қысқартылды.

Бразилия қайраңындағы Сантос бассейнінде (Santos) тұзды 
шөгінділерді игерген Petrobras инженерлерінің алдында деректерді жинау 
үшін талап етілетін жабдықты кабельде түсірместен терең су ұңғымасын 
сынау кезінде деректерді бетіне шығару арқылы нақты уақыт режимінде 
деректерді жинау міндеті тұрды. Schlumberger және Petrobras 
компанияларының инженерлері Signature сымсыз манометрлерін Бразилия 
жағалауынан 250 км (155 миль) қашықтықта су астына 2000 м (6600 фут) 
тереңдікке түсіру туралы шешім қабылдады. Сымсыз байланыс қысым мен 
температура сенсорларынан деректерді беру үшін қолданылатын Muzic 
телеметриялық жүйесімен қамтамасыз етілді. Жабдықтың бұл 

Қысым және 

қысым Туындысы

Жадты жазу 
режимінде

Нақты уақыттағы қысым

қысым

Қысым
туындысы

уақыт
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конфигурациясы инженерлерге ұңғыманы өңдеу және тоқтату кезеңдері 
кезінде мәліметтер алуға, нақты уақыт режимінде ұңғыманы тазарту 
сапасын бақылауға және сынақ аяқталғанға дейін резервуар-коллектордың 
негізгі сипаттамалары туралы ақпарат жинауға мүмкіндік берді (сурет. 1.20).

1.20 - сурет-ұңғыманы сынау барысында нақты уақыт режимінде
өнімділік коэффициентінің графигін салу

Muzic жүйесін қолдана отырып, оператор әр түрлі диаметрлі фитингтер 
арқылы ұңғыманы өңдеу кезінде өнімділік коэффициентін өлшеді.

Нәтижесінде, резервуардағы қысымның гидростатикалық қысымның 
жоғарылауын растау үшін, перфоратордың жарылуынан кейін қысымның 
өзгеруін байқауға болады.

Сонымен қатар, Petrobras және Schlumberger инженерлері терең 
клапандардың жұмыс режимін бақылауға, бұрғылау кезінде ұңғыманың 
өнімділігін есептеуге, бастапқы және негізгі қалпына келтіру кезеңінде 
жиналған мәліметтердің толықтығын тексеруге, тесуден кейінгі бастапқы 
кезеңнен кейінгі резервуардағы қысымды анықтауға мүмкіндік алды. Бұл 
жағдайда кабельдегі құрылғыларды түсіру қажет болмады (сурет. 1.21).
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Сурет 1.21-нақты уақыт ең маңызды деректерді жинау

Нақты уақыт режимінде алынған деректердің жадтағы деректермен 
сәйкестігі олардың дәлдігін растайды. Нақты уақыт режимінде алынған 
деректер, жадқа жазу режимінде жиналған деректермен салыстырғанда 
сынамаларды іріктеу жиілігінің аздығына қарамастан, ұңғыманы сынау 
кезінде орын алатын оқиғалар туралы жеткілікті толық ақпарат береді. На 
врезке кестесіне жеке сынау көрсетілді деректер кезінде детонация 
перфораторды, түсірілетін арналған НКТ (сол жақта-сур.); қысымның күрт 
төмендеуі, оның кейіннен күрт артуымен, перфорациядан кейін қаттық 
флюидтің қаттан ұңғымаға ағуы туралы нақты уақыт режимінде алынған 
растау ретінде қызмет етеді. Жеке сынақ кестесі бар тағы бір фреймде негізгі 
гидродинамикалық сынақ кезінде резервуар қысымының өзгеруі көрсетілген 
(оң жақта-сурет.). График алынған деректердің көлемі егжей-тегжейлі талдау 
үшін, оның ішінде өңдеу және жинақтау кезінде өнімділік коэффициентін 
және КВД талдауын анықтау үшін жеткілікті екенін көрсетеді.

Ұңғыманы сынау кезіндегі типтік міндет қысымды қалпына келтіру 
кезеңінің ұзақтығын таңдау болып табылады. Көбінесе ұңғымаларды сынау 
мамандары қысымды қалпына келтіру кезеңінің ұзақтығын жұмыс кезеңінің 
ұзақтығынан бірнеше есе есептейді. Қысымды қалпына келтіру кезеңінде 
нақты уақыт режимінде резервуардағы қысымның нақты өзгеруі туралы 
ақпарат ала отырып, инженерлер резервуардың берілген реакциясына қол 
жеткізілгенін тексере алады. Тексеру бірнеше сынақтардан гөрі қысқа 
мерзімде жүзеге асырылады, осылайша бұрғылау қондырғысының жұмыс 
уақыты үнемделеді. Керісінше, егер сынақ мақсатына жету мүмкін болмаса, 
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сынақ ұзақтығын арттыруға болады. 
Сынақтардың жоғары жалпы тиімділігіне жұмыстың әр кезеңінде 

ұңғымалық жабдықтың жұмыс режимін тексеру арқылы қол жеткізіледі. 
Ұңғыманы сынаудың одан әрі барысы туралы шешімдер ұңғыманың 
резервуарындағы қысымның өзгеруіне байланысты резервуардың реакциясы 
туралы нақты ақпарат негізінде қабылданады, бұл жұмыс қауіпсіздігінің 
жалпы деңгейін арттырады. Сымсыз байланыс арнасы арқылы құралды 
басқару уақытты үнемдейді және дәстүрлі гидравликалық басқару 
әдістерімен салыстырғанда операциялардың санын азайтады. Нақты уақыт 
режимінде деректерді алу қабат параметрлерін өлшеу кезінде белгісіздік 
деңгейін төмендетудің маңызды шарты болып табылады. Muzic 
телеметриялық жүйесі деректерді бағдарламалық жасақтамамен бөлісу 
арқылы қашықтан түсіндіруді қамтамасыз етеді.

Геологиялық модель негізінде және берілген техникалық талаптарға 
сәйкес сынау жоспары дайындалады және аспаптар мен ИПТ таңдалады. 
Ұңғыманы нақты уақыт режимінде сынау кезінде ұңғымадағы қысым және 
сағадағы дебит туралы деректерді тексеру, сондай-ақ сапаны бақылау 
жүргізіледі. Инженерлер бұл деректерді жедел түсіндіру және ұңғыма мен 
резервуардың параметрлерін анықтау үшін қолдана алады. Алынған 
мәліметтер негізінде нақты уақыт режимінде белгісіздіктің төменгі деңгейіне 
ие жаңа интерпретациялық модель құра отырып, резервуардың бастапқы 
моделін нақтылауға болады. Бұл процесс көп салалы және динамикалық. 
Түсіндіру және талдау нәтижелері бұрынғы болжамдарды итеративті түрде 
түзету үшін және коллектордың зерттелуін үнемі арттыру үшін қолданыла 
алады.

Maersk Oil компаниясы Мұнайгаздылықты растау мақсатында Луанда 
маңындағы қайраңда іздеу-барлау ұңғымасын бұрғылады. Мұнай құмтастары 
ұңғымамен ашылды; мақсатты интервал шамамен 5000 м (16000 фут) 
тереңдікте, теңіз тереңдігі 1462 М (4797 фут) болды.

Сынақ барысында ұңғыма манометрлерінен деректерді беру Muzic 
сымсыз телеметрия жүйесімен қамтамасыз етілді. Оператор перфорация 
алдындағы гидростатикалық қысымнан асып кететініне көз жеткізе алады, 
перфорациядан кейінгі бастапқы қабат қысымын өлшей алады, сынақ кезінде 
ұңғымалық құрылғылардың жұмыс режимін тексере алады, төменгі қысым 
деректері негізінде тазарту ұзақтығын оңтайландырады, қысымды қалпына 
келтіру кезеңінің ұзақтығын қысқартады және сынамалардың мінсіз 
жағдайда таңдалғанына көз жеткізеді

Нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін RT Certain бірлескен жұмыс 
жүйесі Луанда мен Копенгагенде (Дания) бұрғылау қондырғысында 
орналасқан әзірлеуші мамандардың бірлескен жұмысы үшін бірыңғай жұмыс 
ортасын құруға мүмкіндік берді. Бағдарламалық платформа ұңғыма 
деректерін беруді қолдады және түсіндіру құралдарының жиынтығын 
қамтыды. Бұл бұрғыда және одан тыс жерлерде жүрген мамандарға дұрыс 
шешім қабылдауға мүмкіндік берді. Интеграцияланған жүйе анықталмаған 
іріктеу әдісімен сынақты сәтті орындау үшін жеткілікті мәліметтер жинауға 
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ықпал етті.
Сымсыз сынақ жүйесін қолдану Бұрғылау қондырғысының 28 сағаттық 

жұмысын үнемдеді, бұл ақшалай алғанда шамамен 1,5 млн долларды құрады. 
АҚШ. Сонымен қатар, алынған мәліметтердің көлемі резервуардың негізгі 
параметрлерін бағалау үшін жеткілікті болды (сурет. 1.22).

Сурет 1.22-нақты уақыт шешім қабылдау
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Жоспар бойынша ұңғыманы сынау шамамен бес күнге созылуы керек 
еді (жоғарыдағы суретте.). Сымсыз басқарылатын қабаттарды сынау жүйесін
қолдана отырып, Maersk Oil компаниясының инженерлері қабаттардың 
параметрлерін бақылап, нақты уақыт режимінде шешімдер қабылдай алды. 
Бұл ұңғыманы сынау ұзақтығын бір тәуліктен астам уақытқа қысқартты. 
Нақты уақыт режимінде деректерді алу (сурет орталығында)) мамандарға 
қаттың сипаттамалары туралы қажетті ақпаратты алуға мүмкіндік берді және 
бастапқы жоспармен салыстырғанда сынақ ұзақтығын 28 сағатқа қысқартты 
(төменде суретте.).

Бетіндегі жадтан түсірілген деректерді нақты уақыт режимінде алынған 
және сынақ барысында түсіндіру үшін пайдаланылған мәліметтермен 
салыстыру жедел шешімдердің дұрыстығын растады.[42]

1.2.6 Ұңғымаларды қабаттарды сынағыштармен және құбыр 
қабаттарын сынағыштармен зерттеу

Бұрғылау құбырларының бағанындағы ұңғымаға түсетін құрылғылар 
құбыр сынағыштары деп аталады. Олар бұрғылау процесінде қабаттарды 
сынау кезінде кеңінен қолданылады (мысалы, Киа, МИГ), өйткені олар 
резервуарлық сұйықтықтың сынамаларын алуға ғана емес, сонымен қатар 
гидродинамикалық зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді.

Бұл жағдайда резервуар жоғарыдан, жоғарыдан және төменнен, 
кенжарға немесе ұңғыманың қабырғаларына сүйене отырып оқшаулануы 
мүмкін (сурет.1.23).

Ең жиі қолданылатын пласто-сынағышты бір пакетпен және тірекпен 
орналастыру схемасы 1.24-суретте көрсетілген.

Пласто-сынағыштың Сүзгіш-хвостовигі сығымдайтын жүктемені жасау 
кезінде кенжарға тіреуге, аспаптарды орналастыруға және қаттық флюидтің 
келуі кезеңінде қатты фазаны кідіртуге арналған. Сығымдау кезінде 
тұрақтылықтың жоғалуын болдырмау үшін тұтқаның ұзындығы әдетте 50 м 
аспайды.
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      а                    б                     в                    Г
1.23-сурет-ашық оқпанда сынау кезінде қабаттарды оқшаулау сызбасы

а-кенжардағы тірек, қабатты жоғарыдан оқшаулау,
б-қабырғаларға тірек, қабатты жоғарыдан оқшаулау,

в-кенжардағы тірек, қабатты жоғарыдан және төменнен оқшаулау,
г-қабырғаларға тірек, қабатты жоғарыдан және төменнен оқшаулау

Сурет 1.24-МИГ құбыр сынағышының орналасу схемасы
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Қауіпсіз құлып бұрғылау бағанасын және пласоиспытательді жоғары 
депрессиялар кезінде ұңғыма қабырғаларының опырылып құлауына 
байланысты сүзгі-хвостовикті ұстап қалу мүмкіндігі кезінде ажыратуға 
арналған.

Пакер құбыр сыртындағы кеңістікті жабуға, қабатты оқшаулауға 
арналған ұңғыманың жоғарғы бөлігінен.  Гидравликалық шұңқыр 
қаптаманы жеңілдету және орналасудың төменгі бөлігін аздап ұстап алу үшін 
қолданылады.

Пласт сынағышқа кіріс (негізгі), теңестіру клапандары және 
гидравликалық уақыт релесі кіреді, бұл резервуарды ағын режимінде сынауға 
мүмкіндік береді.

Бекіту-бұрылу клапаны (ЗПК) бір немесе көп циклді әсер етуі мүмкін, 
ол бұрғылау бағанасына қабат флюидінің түсуін тоқтатуға және қабатты 
қысымды қалпына келтіру режимінде зерттеуге мүмкіндік береді.

Айналым клапаны бұрғылау бағанасын көтеру кезінде сұйықтықтың 
айналымын қалпына келтіруге және одан таңдалған резервуар сұйықтығын 
жууға арналған.

МИГ көп циклді сынаушының орналасуын қолдана отырып, 
резервуарды сынау технологиясы келесідей.

Орналасуды құрастырғаннан кейін ол бұрғылау құбырларының 
бағанындағы кенжарға түседі. Түсіру кезінде резервуарды сынау клапаны 
мен айналым клапаны жабық болғандықтан, бағанның өзін-өзі толтыруы 
болмайды, бұл бағанды жоғарыдан су немесе бұрғылау ерітіндісімен 
толтыруға мәжбүр етеді, ол сынақ кезінде резервуардағы қажетті депрессияға 
сүйене отырып есептеледі.

Тасымалдау жағдайындағы пакердің диаметрі ұңғыманың диаметрінен 
0,8-0,9 құрайды, бұл белгілі бір жағдайларда ұңғыманың қабырғаларына 
жоғары қысым импульстарын (поршеньдік әсер) және әлсіз қабаттардың 
гидравликалық сынуын тудыруы мүмкін. Бұл құбылысты азайту үшін 
түзеткіштің дизайны СПО кезінде теңестіру клапанының тесіктері ашық 
болатындығын қамтамасыз етеді. Бұл сұйықтықтың бір бөлігін эквалайзер 
клапаны арқылы субакеральды кеңістіктен ағызуға мүмкіндік береді.

Кенжарға жеткеннен кейін, қаптаманы ашу үшін жеткілікті қысу 
жүктемесі жасалады. Резеңке элементті ұңғыманың қабырғаларына басқан 
кезде, сыналатын қабат (объект) ұңғыманың жоғарғы бөлігінен 
оқшауланады.

Қаптамамен қатар, қысу жүктемесін жасау кезінде гидравликалық 
уақыт релесі іске қосылады, ол 3-5 минуттан кейін пластиктің кіріс клапанын 
ашады. Қабылдау клапанының ашылуын кешіктіру ұңғымадағы шұңқырлар 
мен қуыстарға орналасу жағдайында құралды түсіру кезінде оның ашылуына 
жол бермеу үшін қажет.

Ашу кезінде впускного клапан пластоиспытателя жүреді хабар 
подпакерной аймақ (аймақ сыналатын объектінің) қуысты бұрғылау 
бағанасының. Бұл бұрғылау құбырларындағы сұйықтық бағанының 
қысымына дейін резервуардағы қысымның күрт төмендеуіне әкеледі, 
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резервуардағы депрессия пайда болады, бұл резервуардағы сұйықтықтың 
ағуының қажетті шарты болып табылады.

Егер төменгі шұңқыр аймағындағы қысым төмендеп, резервуардан 
төмен болса, онда ПЗП тазаланады және резервуар сұйықтығы сүзгі мен кіріс 
клапаны арқылы бұрғылау бағанына енеді. Ағымның алғашқы Ашық кезеңі 
басталады. Бағандағы сұйықтық деңгейі жоғарылайды, кенжардағы қысым 
жоғарылайды, бұл орналасудың төменгі бөлігінде орнатылған терең қысым 
өлшегіштерді бекітеді.

Бірінші ашық кезеңнің ұзақтығы 3-5 минутты құрайды. Осы уақыттан 
кейін олар бұрғылау бағанасын 10 төңкеріске айналдыру арқылы ZKK-ны 
жабады. Бұрғылау бағанасына сұйықтық (газ) ағыны тоқтатылады. 
Резервуарды сынаудың алғашқы жабық кезеңі басталады. Осы кезеңде 
резервуарға дейінгі аймақта қысымның тез қалпына келуі байқалады. Бірінші 
жабық кезеңнің ұзақтығы 10-40 минутты құрайды.

Содан кейін бұрғылау бағанасы қайтадан 10 революцияға айналады, 
ZKK ашылады, бұрғылау бағанына сұйықтықтың екінші ашық кезеңі 
басталады. Ондағы сұйықтық бағанының қысымы артады, терең 
манометрлердің диаграммаларында ағын қисығы жазылады.

Екінші ашық кезеңнің ұзақтығы 15 минуттан 1 сағатқа дейін және одан 
да көп.  Ағынның болуын бұрғылау бағанынан ауаның шығу көлемі мен 
жылдамдығымен бағалауға болады. Әдетте резервуарды сынау кезінде 
резервуарлық сұйықтықтың бетіне шығуына жол берілмейді, бірақ 
ұңғыманың сағасын байлау мұндай мүмкіндікті қамтамасыз етуі керек.

Екінші ашық кезең аяқталғаннан кейін бағананы келесі 10 айналымға 
айналдырып, ZKK жабылады. Сынақтың екінші жабық кезеңі басталады, 
оның кезеңіндеакер астындағы аймақта қысымның тез көтерілуі жүреді, 
қысымды қалпына келтірудің соңғы қисығы (КВД) алынады.

Алайда, бұл қалпына келтіру баяу жүреді, өйткені қабат үлкен 
тереңдікке ағызылады және әрдайым осы кезеңнің соңында резервуардағы 
қысым резервуарға жетеді.

Қабат сынағышының кенжарда орналасуының жалпы уақыты алдын 
ала анықталатын ұңғымада колоннаны қозғалыссыз қалдырудың рұқсат 
етілген уақытынан аспауы тиіс.

Сынақ процесі аяқталғаннан кейін резервуар орналасуға созылатын 
жүктеме жасайды. Бұл жағдайда алдымен теңестіру клапаны ашылады, ол 
пакерден жоғары құбыр кеңістігі бар ішкі аймақты хабарлайды, осы 
аймақтардағы қысым теңестіріледі, яғни.ұңғымадағы бұрғылау ерітіндісінің 
бағанының қысымы қажетті репрессиямен қайтадан резервуарда жұмыс істей 
бастайды, қабат басылады.

Әрі қарай созылатын жүктемені құру кезінде пакет көлік жағдайына 
келеді және бұрғылау бағанасын бетіне сынағышты орналастырумен 
бастайды. Егер қаптаманы босату кезінде қиындықтар туындаса, онда 
алдымен гидравликалық Яссы бар, егер бұл орналасуды босатуға
көмектеспесе, қауіпсіз құлыпта ұсталған бөліктен ажыратыңыз. Бұрғылау 
бағанасын көтеру кезінде жабық ЗПК және айналым клапаны кезінде 
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бағандағы сұйықтық таңдалған қабат сұйықтығымен бірге ауызға қарай 
жылжиды.

Бұрғылау бағанындағы сұйықтық деңгейіне жеткеннен кейін бұрғылау 
сорғыларының немесе ОА көмегімен бұрғылау бағанының ішіндегі қысым 
жоғарылайды, айналым клапаны ашылады. Кері жуу сынама алу арқылы 
бұрғылау бағанасынан алынған флюидті жуу арқылы жүргізіледі.  Бұрғылау 
бағанасының одан әрі көтерілуі ашық айналым клапанымен өтеді.

Бақылау сұрақтары:
1. Құбыр сынағыштары дегеніміз не
2. Құбыр сынағышының схемалық диаграммасын сипаттаңыз
3. Құбыр сынағышына арналған Қауіпсіз құлып не үшін
4. Қаптама, айналым клапаны және құбыр қабатын сынауға арналған

құлыптау клапаны не үшін қажет
5. МИГ көп циклді сынаушының орналасуымен құбыр сынағышын

қолдана отырып, резервуарды сынау технологиясы қандай?

1.2.7 Тереңдік манометрлерінің диаграммаларын сапалы талдау

Бұрғылау құбырларының колоннасындағы ұңғымаға түсірілетін сынақ 
жабдығының құрастырылуына 2-ден 5-ке дейінгі тереңдіктегі манометрлер 
қосылады. Ең үлкен ақпаратты сүзгі аймағында орнатылған манометр 
диаграммасы алады. 1.25-суретте мұндай диаграмманың жалпы көрінісі 
көрсетілген.

1.25-сурет-орнатылған тереңдік манометрдің диаграммасы 
МИГ сүзгі аймағында

Осы диаграмманың келесі бөлімдері ең тән:
1-2 және 3-4 - құралды ұңғымаға түсіру. Жеке құбырлардан немесе

"шамдардан"бұрғылау бағанасын құрастыру және түсіру кезінде манометрге 
әсер ететін қысымның сатылы жоғарылауы байқалады.

2-3-сынақ кезеңінде резервуарға есептелген депрессияны жасау үшін
бұрғылау бағанасын бұрғылау ерітіндісімен немесе сумен толтыру.
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4-5-пакерлеу, теңестіру клапанын жабу және гидравликалық уақыт
релесінің жұмысы.

5-қабылдау (негізгі) клапанын ашу.
6-7-бірінші ашық кезең, ағын қисығы.
7-ZKK жабу.
7-8-бірінші жабық кезең, қысымды қалпына келтірудің бастапқы

қисығы, 8 нүктесінде болуы мүмкін қойнауқаттық қысымның шамасы 
тіркелді.

8-ЗПК ашу.
9-10-ағымның екінші ашық кезеңі, ағыс қисығы.
10-ZKK жабу.
10-11-екінші жабық кезең, қысымды қалпына келтірудің соңғы қисығы.
11-теңестіру клапанының ашылуы.
12-13-тарқату.
13-14 және 15-16 - бұрғылау бағанасын көтеру.
14-15-теңестіру клапанын ашу және таңдалған сұйықтықты жуу.
Терең манометрлердің диаграммаларын түсіндіру нәтижелері бойынша

есептеледі (сурет.1.26):
өнімділік коэффициенті: 

КППЛ

СР
ПР РР

Qk
−

=  (1.3)

тығындау коэффициенті:

ЭКВ
З k

kk =   (1.4)

скинэффект:

C

K
ЗK R

RkS )1( −=    (1.5)

Берілген формулаларда келесі белгілер қабылданады:
РПЛ-қойнауқаттық қысым;
РКП-ашық кезеңнің соңындағы ұңғымадағы қысым, ағын;
QСР-ашық кезеңдегі флюидтің орташа дебиті (ағыны) ;
k-ластанбаған коллектордың (қаттың) өткізгіштігі);
кЭКВ-қоректендіру контурына (ластанған және ластанбаған аймаққа)

дейінгі шектегі қойнауқаттың эквивалентті өткізгіштігі);
RК-қуат контурының радиусы;
Rс-ұңғыма радиусы
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Сурет 1.26-қабат сынағышының диаграммасын өңдеу
Хорнер әдісі

Бақылау сұрақтары:
1. Тереңдік манометр диаграммасына сәйкес 1-2 және 3-4 бөлімдерін

сипаттаңыз. Қысым немен сипатталады және ол диаграммада қалай көрінеді
2. Терең манометр диаграммасына сәйкес 2-3 және 4-5 бөлімдерін

сипаттаңыз. Осы аралықта қандай операциялар жүреді және бұл 
диаграммада қалай көрінеді

3. Тереңдік манометр диаграммасына сәйкес 5, 6-7, 7-8 бөлімдерін
сипаттаңыз. Осы аралықта қандай операциялар жүреді және бұл 
диаграммада қалай көрінеді. 7 және 8 сипаттамалық нүктелерді сипаттаңыз, 
олар қалай сипатталады

4. Тереңдік манометр диаграммасына сәйкес 9-10, 10-11 бөлімдерін
сипаттаңыз. Осы аралықта қандай операциялар жүреді және бұл 
диаграммада қалай көрінеді. 10 және 11 сипаттамалық нүктелерді 
сипаттаңыз, олар қалай сипатталады

5. Тереңдік манометр диаграммасына сәйкес 12-13, 13-14 және 15-16
бөлімдерін сипаттаңыз. Осы аралықта қандай операциялар жүреді және бұл 
диаграммада қалай көрінеді. 14-15 аралықты сипаттаңыз, ол қалай 
сипатталады.

1.2.8 Қабатты сынау кезінде Бұрғылау бағанының орналасуын 
есептеу

Тік ұңғымаларды және көлбеу бағытталған ұңғымалардың тік 
учаскелерін бұрғылау кезінде Бұрғылау бағанасы әдетте ауыр, қалың 
қабырғалы бұрғылау құбырларын (UBT) және бұрғылау құбырларын (BT) 
қамтиды.

UBT орналасуын есептеу
Жалпы жағдайда, UBT бұрғылау бағанының түбін (BHA) 

құрастырудың бөлігі болып табылады, оған олардан басқа, бит және төменгі 
қозғалтқыш, берілген профильге сәйкес ұңғыманы өткізуге қажетті Орталық 
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элементтер (калибраторлар, центраторлар және т.б.) кіреді. Ұңғыманың 
траекториясын ескеретін ҚҰМК жобалау бұл бөлімде қарастырылмайды.

КНБК есептеу ең жоғары орнықтылық және орналасу беріктігі кезінде 
қашауға берілген жүктемені қамтамасыз ететін УБТ сатыларының 
диаметрлері мен ұзындығын анықтаудан тұрады. Соңғысы бір немесе 
бірнеше қадамнан тұруы мүмкін, диаметрі қашаудан Бұрғылау құбырларына 
қарай азаяды. Бұрғылау жүргізілетін қашаулардың диаметріне байланысты 
dH бұрғылау құбырларының ұсынылатын диаметрлері 1.2-кестеде 
келтірілген.

1.2-кесте-қашаулардың диаметріне байланысты бұрғылау бағаналары 
элементтерінің сыртқы диаметрлерінің ұсынылатын үйлесімі

Қашаулардың
диаметрі, мм

Кенжар 
қозғалтқышының

диаметрі, мм

Диаметрі кр УБТ, мм Диаметрі
СБТ, мм

Диаметрі 
АБТ, ммзабой 

қозғалтқышымен
роторлы бұрғылау

кезінде
139,7-146,0 85 73; 89 108 73 -
149,2-158,7 137 120 120 73; 89 73; 93
165,1-171,4 127 120 120; 138 89 93
187,3-200 164; 172 146 146 114 129

212,7-244,5 195 178 178 127; 140 129, 147
250,8 215 203 203 140 147
269,9 240 219; 229 219; 229 140 147
295,3 240 229 229; 245 110 147

311,1-320 240 229 245; 254 140 -
349,2-393,7 240 229 273 140 -
445,5 және
одан көп 240 229 299 140 -

УБТ негізгі (төменгі) сатысының диаметрі қашаудың диаметріне 
(бұрғылау жүргізілетін шегендеу колоннасының қаттылығына) және 
бұрғылау жағдайларына (күрделі және асқынбаған) қарай таңдап алынады:

85,065,0)1( ÷=
g

УБТ

d
d

  (1.6)

мұндағы, dУБТ(1) - бірінші сатының диаметрі УБТ
dg-қашаудың диаметрі
Күрделі емес жағдайларда DG ≤ 295,3 мм диаметрлі қашаулармен 

Ұңғымаларды бұрғылау кезінде қатынас мәні (1.6) жоғарғы шекке жақын 
таңдалады (0,85), ал үлкен диаметрмен бұрғылау кезінде немесе күрделі 
жағдайларда ол төменгі шекке жақын қолданылады (0,65).

Төменгі қозғалтқыштармен бұрғылау кезінде олардың диаметрі төменгі 
UBT сатысының диаметріне тең немесе сәл үлкен болуы ұсынылады. 1.2-
кестеде (1.6) формула бойынша іріктеліп алынған кенжарлық 
қозғалтқыштардың диаметрлері және УБТ бірінші сатылары берілген.

Қолданылатын тәсілге және бұрғылау шарттарына байланысты 1.3-
кесте бойынша УБТ түрін таңдайды
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Кесте 1.3-УБТ сипаттамасы

Түрі
Диаметрі, мм Салмағы 

1м, кг

Бұрау сәті, кН.М, материалдың 
беріктігі тобында

сыртқы 
өл-дық

внут-
Ренн Л К Л М

УБТС2-120 120 64 63,5 7-14 8-16
УБТС2-133 133 64 84 10-22 12-27

УБТ-146 146 74 97,6 10-16 12-19
УБТС2-146 146 68 103 13-31 15-36

УБТ-178 178 90 145 19-32 22-38
УБТС2-178 178 80 156 25-64 29-74

УБТ-203 203 100 192 31-54 37-64
УБТС2-203 203 80 214,6 36-93 41-107

УБТ-219 219 112 225,1 27-46 31-54
УБТС2-229 229 90 273,4 41-107 47-123

УБ7-245 245 135 267,4 40-69 47-82
УБТС2-254 254 100 336,1 67-178 78-205
УБТС2-273 273 100 397,9 69-181 79-210

БТС2-299 БАР 299 100 489,5 70-186 81-215

Күрделі жағдайларда бұрғылау мен бұрғылаудың Роторлық тәсілі 
кезінде теңгерілген УБТС1 және УБТС2 пайдалану қажет; ыстықтай 
илектелген УБТ - кенжарлық қозғалтқыштармен бұрғылау кезінде.

КНБК-дан Бұрғылау құбырларына қаттылық бойынша бірқалыпты 
өтуді қамтамасыз ету үшін КНБК құрастырудағы сатылар саны БТ-ға өту 
және сатылар арасындағы өту кезінде шарт орындалатындай болуы тиіс:

75,0)1( ≥+

УБТn

nУБТ

d
d

 (1.7)

мұндағы p = 1,2... - төменгі-жоғары есептелетін UBT қадамының нөмірі
Соңғы сатыдан Бұрғылау құбырларына ауысу кезінде (1.7) 

арақатынаста 
dubt (n+1) = dH
Қашауға жүктеменің негізгі бөлігін жасауға арналған КНБК көп 

өлшемді құрастырудың УБТ төменгі (бірінші) секциясының ұзындығы болуы 
тиіс:

УБТУБТ ll 1)1( λ=   (1.8)

мұндағы lУБТ-жалпы ұзындығы УБТ, м; ƛ1 = 0,7 + 0,8 - эмпирикалық 
коэффициент. Бұрғылаудың күрделі жағдайында ол ƛ1 ≥ 0,4 дейін азаяды. 
Егер UB бір өлшемді болса, онда ƛ1 = 1.

Іс жүзінде BHA-дағы UBT сатыларының саны әдетте 3-тен аспайды.
Бір - екі және үш өлшемді КНБК конструкциясы кезінде УБТ жалпы 
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ұзындығын қашауға түсетін жүктемеге, ұңғыманың еңіс бұрышына және жуу 
сұйықтығының тығыздығына байланысты мынадай формула бойынша 
анықтайды:

αλλ
ρ
ρ cos))(1(

1
1)1(

)(15,1

)3()2(1)1(1
1
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+−
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qq
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qg

gGP
l  (1.9)

мұндағы Рд-қашауға осьтік жүктеме, Н; 
Gзд-кенжарлық қозғалтқыштың салмағы, кг; р,
ρ1 РМ-Сұйықтық пен материалдың тығыздығы УБТ, кг/м3;
g-ауырлық күшінің үдеуі, м / с2;
qУБТ(1) , qУБТ(2) , qУБТ(3) - бірінші, екінші және үшінші сатыдағы 1 қума

метрдің салмағы УБТ, кг / м;
p - қадамдар саны UBT; 
а-вертикальдан ауытқу бұрышы, град, (тік ұңғымаларда a = 0). 
Үш өлшемді КНБК үшін п = 3; 
екі өлшемді qubt үшін (3) = 0, p = 2; 
бір өлшемді qubt үшін (2) = qubt (3) = 0, және ƛ1 = 1
Жалпы ұзындығын анықтау үшін 1убт алдымен ƛ1 коэффициентімен 

берілуі керек
Егер КНБК екі өлшемді болса, онда lубт бірінші сатысының 

ұзындығы(1) мынадай формула бойынша есептеледі:
)1()2( УБТУБТУБТ lll −=

Егер BHA үш өлшемді болса, онда екінші және үшінші сатының 
ұзындығы формула бойынша

2
)1(

)3()2(
УБТУБТ

УБТУБТ

ll
ll

−
==  (1.10)

Бұрандалы қосылыстардың беріктігін қамтамасыз ету үшін UBT өзара 
1.3-кестеде келтірілген моменттермен бекітілуі керек.

Сұйықтықтағы қозғалтқыштармен бірге орналасудың жалпы салмағы 
формула бойынша есептеледі:

)1)(( )3()3()2()2()1()2(
м

УБТУБТУБТУБТУБТУБТздКНБК lqlqlqGgQ
ρ
ρ

−+++= (1.11)

Бүкіл орналасудың жалпы ұзындығы

)3()2()1( УБТУБТУБТздКНБК lllll +++=    (1.12)
Бақылау сұрақтары:
1. Неде есептеу КНБК (құрастыру бұрғылау бағанасының төменгі)
2. Негізгі (төменгі) сатының диаметрі қандай шектерде таңдалады
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3. КНБК-дан Бұрғылау құбырларына қаттылық бойынша бірқалыпты
өтуді қамтамасыз ету үшін қандай шарт сақталуы тиіс

4. Бір - екі және үш өлшемді КНБК контсрукциясы кезінде УБТ жалпы
ұзындығын қалай анықтайды

5. Бұрандалы қосылыстардың беріктігін қамтамасыз ету үшін не істеу
керек

1.3 Ұңғымаларды сынау кезінде технологиялық процесті түзету 

1.3.1 Ұңғымаларды шегендеу бағаналарымен бекіту әдістері

Ұңғымаларды бұрғылау процесінде әртүрлі ауытқушылық 
коэффициенттері бар флюидтердің (мұнай, су, газ және олардың қоспалары) 
әртүрлі үлгілерімен қаныққан, оңай еритін (соленос) жыныстардың әртүрлі 
беріктігімен және шөгінділерге, опырылымдарға төзімділігімен сипатталатын 
қабаттар ашылады.

Табиғи жағдайда бұл қабаттар бір-бірінен тығыз, өткізбейтін 
жыныстармен (су өткізгіштер) оқшауланған. Ұңғымаларды салу кезінде бұл 
оқшаулау бұзылады, бұл қабат аралық ағындардың, тұщы сулы қабаттардың 
ластануының, қабат сұйықтықтарының бетіне бақылаусыз шығуының себебі 
болуы мүмкін.

Ұңғымаларды бекіту шығындары олардың құнының 15-тен 30% - на 
дейін құрайды. Құрылыстың апатсыз жұмысының ұзақтығы, өнімнің көлемі 
мен сапасы Ұңғымаларды бекіту сапасына байланысты.

Жер қойнауы мен қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан ұңғымаларды 
салу және пайдалану процесінде ашылған қабаттарды бір-бірінен толық 
оқшаулау үшін жағдай жасау, олардың табиғи бөлінуін қалпына келтіру 
қажет.

Ұңғымаларды бекіту кезінде келесі мақсаттарға қол жеткізіледі:
- резервуардан сұйықтықты немесе газды бетіне немесе керісінше

тасымалдау үшін берік, берік және герметикалық канал жасау;
- барлық өткізгіш қабаттардың бір-бірінен герметикалық бөлінуі;
- жеткіліксіз төзімді жыныстардан құралған ұңғыманың қабырғаларын

нығайту;
- агрессивті орталармен (қабат сұйықтықтарымен, газдармен және т. б.)

байланыста болған кезде пайдалану арнасын коррозиядан қорғау.);
- ұңғыманың сағасына шығарындыға қарсы және пайдалану

жабдықтарын берік бекіту үшін жағдай жасау.
Ұңғымаларды сапалы бекіту және қабаттарды ұзақ уақыт бөлу үш 

негізгі мәселені кешенді шешу арқылы қол жеткізіледі:
ұңғыманы цемент ерітіндісін орналастыру аралығында бекітуге 

дайындау;
өнімді қалыңдықтағы сұйық қаныққан қабаттар кешенін уақытша 

немесе ұзақ мерзімді оқшаулау;
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құрылымдық-механикалық қасиеттері Ұңғымаларды бекіту мен ұзақ 
мерзімді пайдаланудың нақты геологиялық-кәсіпшілік жағдайларына сәйкес 
келетін тампонаждық материалдарды қолдану.

Осы міндеттерді табысты шешу "өнімді қабат – ұңғыма сағасы" 
жүйесінде сенімді байланыс арнасын қалыптастыруды және газ - мұнай және 
су қаныққан қабаттардың ұзақ уақыт бөлінуін, сондай-ақ жер қойнауы мен 
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі негізгі талаптарды орындауды 
қамтамасыз етеді.

Ұңғымаларды бекіту әдістерінің жіктелуі 1.27-суретте көрсетілген.
Мұнай-газ ұңғымаларын бекітудің негізгі әдістері:
- шегендеу бағаналарын түсіру және цементтеу (негізгі әдіс);
- цемент көпірлерін орнату;
- ұңғыма қабырғаларын химиялық бекіту;
- асқыну аймақтарында ұңғымалардың қабырғаларын бекіту үшін

техникалық құралдарды пайдалану (Профильді жабғыштар, Пакерлер, 
тампонаждық снарядтар). [1]

1.27-сурет-Мұнай және газ ұңғымаларын бекіту тәсілдерінің жіктелуі. [1]

Бақылау сұрақтары:
1. Ұңғымаларды шегендеу бағаналарымен бекіту себептері
2. Ұңғымаларды бекіту кезінде қандай мақсаттарға қол жеткізіледі?
3. Ұңғымаларды сапалы бекітуге қандай міндеттер мүмкіндік береді?
4. Мұнай-газ ұңғымаларын бекітудің негізгі әдістері қандай?
5. Корпусты пайдаланбай бекітудің негізгі әдістері қандай?
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1.3.2 Ұңғымалардың және ұңғыманың кенжар маңы аймағының 
конструкциясы

Ұңғыманың дизайнын жобалаудың бастапқы деректері: ұңғыманың 
мақсаты мен мақсаты, ұңғыманың жобалық горизонты мен тереңдігі, 
пайдалану бағанының диаметрі, стратиграфиялық горизонттардың тау 
жыныстарының гидравликалық сынуы мен қысымы, ұңғыманы аяқтау және 
пайдалану әдістері, ұңғыманың профилі және оның сипаттамалары, тау 
жыныстарының беріктігі.

Ұңғыманың дизайнын таңдау кезінде әр бекіту аймағының бұрғылау 
ұзақтығы, өткізгіштің және аралық корпустың тозу қарқындылығы, сондай-
ақ бұрғылау аймағының геологиялық зерттелуі ескеріледі.

Ұңғыманың дизайны қолданыстағы әдістемеге сәйкес таңдалады.
Кондуктордың түсу тереңдігі жоғарғы тұрақсыз шөгінділерді бекіту 

және жоғарғы сулы немесе сіңіргіш горизонттарды оқшаулау талабымен 
анықталады. Егер кондуктор шығарындыға қарсы арматурамен жабдықталса, 
онда кондуктор башмагын орнату тереңдігі мынадай формула бойынша 
мұнай-газ дақтарын жою кезінде гидравликалық жарылыстың алдын алу 
жағдайынан есептеледі

жплгрэ

уу рp
H

..

100
ρρ −

∆+
=   (1.13)

мұнда, ру-мұнай-газ білінулері кезінде жабық превентор кезіндегі 
сағадағы қысым, МПа ; Лру-ұңғыманы келіп түскен қабаттық 
сұйықтықтардан тазарту кезінде туындайтын сағадағы қосымша қысым,
МПа; рэ гр - кондуктор табандығы қондырғысының тереңдігіндегі 
жыныстардың гидравликалық сыну градиентіне баламалы бұрғылау -
ерітіндісінің тығыздығы, г/см3; рпл ж - ұңғыма оқпанындағы қабаттық 
сұйықтықтың тығыздығы, г/см3.

Бұл позиция бірінші аралық бағанға оның түсу Тереңдігі 1000 м дейін 
таралады.

Аралық колонналардың санын және олардың түсу тереңдігін таңдау 
үшін "тереңдік - қысым градиентінің баламасы"координаттарында қабат 
қысымының, жыныстардың гидрожарылу қысымының және бұрғылау 
ерітіндісі бағанының гидростатикалық қысымының аралас графигі 
құрылады.

Қысым градиентінің эквиваленті деп сұйықтықтың тығыздығы 
түсініледі, оның бағанасы ұңғымада тереңдікте резервуарға немесе 
гидравликалық сыну қысымына тең қысым жасайды.

Егер гидравликалық сыну қысымы туралы деректер болмаса, онда 
ерекше жағдайларда оны формула бойынша анықтауға болады:

ргр = 0,0083 Н + 0,66 рпл,      (1.14)

мұндағы, Н-гидравликалық сыну қысымын анықтау тереңдігі, м; рпл-
гидравликалық сыну қысымын анықтау тереңдігіндегі қойнауқаттық қысым, 
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МПа.
Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы тау қысымын ескере отырып 

таңдалатын ұңғыманың магистральдық аймағының бұзылуы мүмкін тау 
жыныстарының орналасу аралықтарында тау қысымының орнына графикке 
тау қысымы енгізілуі мүмкін.

Бұрғылау ерітіндісінің қарқынды сіңірілу аралықтарында 
гидрожарылыс қысымының орнына графикке қарқынды сіңіру басталатын 
қысым түсірілуі мүмкін.

Бұрғылаудың үйлесімді жағдайларының аймақтары Ұңғымаларды 
шегендеу бағаналарымен бекіту аймақтары болып табылады, олардың саны 
шегендеу бағаналарының санына сәйкес келеді. Шегендеу колоннасының 
түсу тереңдігі бекіту аймағының (үйлесімді жағдайлар аймағының) соңынан 
10-20 м жоғары, бірақ келесі үйлесімді жағдайлар аймағының басталу
тереңдігінен жоғары емес қабылданады.

Бұрғылау жағдайларының үйлесімділігі деп ұңғыманың төменгі 
аралығын бұрғылаудың технологиялық процестерінің жасалған 
параметрлері, егер соңғысы шегендеу бағанымен бекітілмеген болса, 
бұрғыланған жоғарғы аралықта асқынулар тудырмайтын олардың үйлесімі 
түсініледі.

Шегендеу бағаналары мен қашаулардың диаметрі 1.28-сурет бойынша 
пайдалану бағанынан бастап төменнен жоғары қарай таңдалады.

Таңдалған корпус бағанына бұрғылау үшін қашаудың диаметрі баған 
ілінісі мен ұңғыма қабырғасы арасындағы қажетті саңылаумен анықталады.
Саңылаудың мөлшері корпустың диаметрі мен қосылу түріне және 
ұңғыманың профиліне, геологиялық жағдайлардың күрделілігіне, аралықты 
бұрғылау және бекіту кезіндегі гидродинамикалық қысымға, алдыңғы 
бағанның аяқ киімінен шығуға байланысты. Корпустың ілінісі мен ұңғыма 
қабырғасы арасындағы алшақтықтың мөлшері осы аймақтағы Ұңғымаларды
бұрғылау және бекіту тәжірибесін талдау негізінде және елдің басқа 
аудандарының ұқсас геологиялық жағдайларында немесе осы аймақтағы 
тірек-технологиялық Ұңғымаларды бұрғылау кезінде арнайы жүргізілген 
зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша таңдалады. Егер мұндай 
деректер болмаса, онда кесектердің диаметрлерін таңдағанда келесі 

ұсыныстарды қолдануға болады:

Диаметрі
обсадной
құбырлар, мм     

114-
127

140-
168

178-
194

219-
245

273-
299

324-
351

>377

Саңылау, мм 7-10 10-15 15-20       20-25 25-35       35-40 40-50



63

1.28 – сурет-шегендеу бағаналары мен қашаулардың диаметрін 
таңдауға арналған Номограмма

Ескертпелер: 
1. ОГси-Шеген тегіс бұрандалы және дәнекерленген құбырлар;Н "

МЕМСТ 632-80 бойынша рч - құбырлар; ОТТМ және ТҚҚ - тиісінше 
трапецеидалды бұрамасы бар муфталы және муфтасыз Шеген құбырлар.

2. Кескіштер мен құбырлардың сәйкес келмейтін өлшемдерінің
көлеңкелі аймағы. Сол жақ бөлігінде осы саладағы сандармен белгіленді 
максималды құбыр қабырғаларының қалыңдығына кезінде осы долото тағы 
өтуде лекке сапқа тұрғызу. Номограмманың оң жағында корпус пен ұңғыма 
қабырғасы арасындағы құбырдың немесе муфтаның арасындағы Бос орындар 
көрсетілген.

Цементтеу келесідей жүзеге асырылады:
а) Бүкіл ұзындығы бойынша
б) тереңдігі 3000 м дейінгі мұнай өндіру ұңғымаларындағы аралық 

бағаналар - табандықтан кемінде 500 м учаскеде, ал неғұрлым терең 
ұңғымаларда - бүкіл ұзындығы бойынша;



64

в) барлау және газ ұңғымаларындағы аралық бағаналар-бүкіл 
ұзындығы бойынша;

г) мұнай өндіру ұңғымаларындағы пайдалану бағаналары-кенжардан 
алдыңғы бағананың табандығынан кемінде 100 м жоғары орналасқан 
деңгейге дейінгі учаскеде.  Ал газ және барлау ұңғымаларында-бүкіл 
ұзындығы бойынша; егер шегендеу құбырларының қосылыстарын сенімді 
герметикалайтын болса, онда газ және барлау ұңғымаларында пайдалану 
бағанасын цементтеу учаскесінің ұзындығын мұнай ұңғымаларындағыдай 
таңдауға рұқсат етіледі.

Бақылау сұрақтары:
1. Ұңғыманың дизайнын жобалау үшін қандай бастапқы деректер

қажет?
2. ШҚЖ орнату кезінде кондуктор табандығын орнату тереңдігі қалай

есептеледі?
3. Бұрғылау шарттарының үйлесімділігі дегеніміз не?
4. Қалай таңдайды колонналардың диаметрі мен қашау?
5. Цементтеу қалай жүзеге асырылады?

1.3.3 Қашаудың түрлері
Бұрғылау қашауы-тау жыныстарын механикалық жолмен жоюдың 

негізгі құралдарының бірі (1.29-сурет). Жұмыс бөлігінің қандай түрі бар 
екеніне сүйене отырып, :

• шарошка қашаулары-мұнай, газ ұңғымаларын бұрғылау
• қалақты қашаулар-жұмсақ және орташа қатты жыныстарды

бұрғылау.

Сурет 1.29-қашаудың түрлері

Бірінші түрі бір немесе бірнеше сфералық немесе цилиндрлік 
шарлардан тұруы мүмкін. Соңғылары секциялардың мойынтіректеріне 
бекітіледі. Сырғанау, жылжымалы мойынтіректерді немесе олардың 
комбинациясын қолдануға болады.

Екінші түрі-пышақтар орналасқан жалған корпус. Олардың бүйірлері 
ұңғымалардың қабырғаларын калибрлеуді жеңілдететін арнайы тістермен 
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күшейтіледі. Сонымен қатар, пышақтардың өздері де қатты қорытпамен 
нығайтылады – бұл олардың тозуға төзімділігін және сәйкесінше қызмет 
мерзімін арттыру үшін жасалады. 

Негізгі жіктеуден басқа, қашаудың көптеген түрлері мен кіші түрлері 
бар. Бұл бөлу әртүрлілікті оңай басқаруға мүмкіндік береді және белгілі бір 
жағдайға сәйкес келетін кескішті таңдауды жеңілдетеді. Мақсаты, түрлері 
және оларды қолдану салалары туралы толығырақ мақалада.

Бұрғылау қашауларының мақсаты
Жоғарыда айтылғандай, бұрғылау қашаулары мұнай, газ, су немесе кез-

келген басқа ұңғыманы бұрғылау үшін қолданылады. Шын мәнінде, бұл 
элемент келесі функцияларды орындайды:

• кенжардағы топырақтың бұзылуы;
• терең үңгілеу;
• ұңғыма қабырғаларын тегістеу.
Биттер топырақты бұрғылау қажет көптеген салаларда кеңінен

қолданылады. Мысалы, егер сізге құдық жасау керек болса немесе 
топырақтың құрамы туралы ақпарат жинап, оларға баға беру керек болса. 
Мұнай және газ өнеркәсібі бұл тау жынысын бұзатын жабдықсыз жасай 
алмайды, өйткені ол әр түрлі мөлшердегі және тереңдіктегі ұңғымаларды 
бұрғылауды тиімді жүргізуге мүмкіндік береді.

Мақсаты бойынша биттер үш үлкен топқа бөлінеді:
• үздіксіз бұрғылау үшін-бір жазықтықта немесе сатылы бұзылу;
• бағаналық бұрғылау үшін-шеткергі бойынша қирату;
• арнайы.
Геологиялық барлауда бағаналық түрлер жиі пайдаланылады, өйткені

олар топырақ үлгілерін алуға мүмкіндік береді.
Бұрғылау биттері және олардың жіктелуі мұқият зерттелуі керек нәрсе. 

Әр түрдің өзіндік ерекшеліктері мен мақсаты бар. Атап айтқанда, бұдан әрі 
қарастырылатын болады:

• шарошка;
• лоб тәрізді;
• алмас;
• фрезерлік.
Бұл түрлер көбінесе мұнай, газ немесе кез-келген басқа Ұңғымаларды

бұрғылау үшін қолданылады.
Шарошка қашаулары
Барлық салаларда кеңінен қолданылатын ең әмбебап тау жынысын 

бұзатын құралдардың бірі.  Ол ұсақтау немесе ұсақтау-жару әсеріне ие, 
осылайша қажетті диаметрлі ұңғыманы құрайды. Мұндай кескіш кез-келген 
қаттылықтың абразивті және абразивті емес жыныстарына арналған.

Кескіш құрылғы өте күрделі, өйткені ол жылжымалы элементтерге –
мойынтіректерге негізделген. Бір-біріне дәнекерленген бөлімдер айналмалы 
шарлармен жабдықталған. Соңғылары конус тәрізді немесе цилиндр тәрізді 
болуы мүмкін. Олардың арқасында соққы немесе соққы-ауыстыру әрекеті 
орын алады.
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Соңғы әдіс ең тиімді болып табылады, өйткені шарлардың тайып 
кетуіне байланысты қосымша тесу мүмкін болады.

Құралдың көлемі шарлардың санына байланысты:
• бір кесу - Ұңғымаларды үлкен тереңдікке бұрғылау үшін;
• екі жарықшақты – геологиялық барлауда;
• үш жарықшақты-мұнай, газ ұңғымалары;
• төрт бұрышты – қиын жағдайлар үшін.
Шар тәрізді бұрғылау биттерінің түрлері нақты мамандандыруға ие

емес және қажет болған жағдайда үш кесектің орнына бір кесекті қолдануға 
ештеңе тыйым салмайды.

Мұның бәрі мұнай немесе кез-келген басқа ұңғыманың нәтижесі 
қандай болуы керек екеніне байланысты.

Қалақты қашау
Құрылғы бойынша мұндай кесек сфералық кескішке қарағанда 

әлдеқайда қарапайым. Шын мәнінде, бұл жай ғана бірнеше пышақ бекітілген 
корпус. Бұл тұқымды бұзатын құрал жұмсақ, борпылдақ жыныстарда өзін 
тиімді көрсетеді.  Пышақ қашауы жоғары жылдамдықта жұмыс істей алады 
және қолайлы жағдайларда бұрғылаудың әсерлі нәтижелерін береді. 
Мысалы, 1500 метрге жуық бір ұңғымадан өту нақты емес.

Бүгінгі таңда лоб тәрізді бұрғылау қашауларының келесі түрлері 
ұсынылған:

• бір қабатты-цемент штепсельдері үшін;
• двухлопастные;
• үш жүзді;
• үш жүзді, истерациялық-кесу;
• шестилопастные.
Жоғарыда келтірілген тізімде бір лобтан басқа барлық түрлері өте

пластикалық және жұмсақ жыныстарға арналған.
Соңғы үшеуі мұнай немесе газ ұңғымасы қажет болған кезде 

қолданылады, өйткені олардың диаметрі үлкен.
Құралдың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін пышақтың өзін ғана емес, 

сонымен қатар оның байланыс жиегін де нығайту қолданылады. Бұл тау 
жыныстарының деструктивті әсерін азайтуға мүмкіндік береді, сонымен 
қатар ұңғымалардың тегіс және тегіс қабырғаларының пайда болуына ықпал 
етеді.

Алмас қашау
Егер ұңғыма әртүрлі қатты жыныстардан өтеді деп жоспарланса, гауһар 

тастар жиі қолданылады. Құралдың өзі орташа қаттылыққа арналған, бірақ 
қатты жыныстар жұмсақ жыныстармен ауысқанда да қолданылады. Орташа 
қаттылықтың жыныстары оңтайлы болып саналады.

Қабаттардың жойылуы олардың абразиясына байланысты. Кескішке 
Гауһар кесетін элементтер кіреді, олар тау жыныстарының жойылуын 
қамтамасыз етеді. Кескіштің жалпы тиімділігі Гауһардың қандай сапасы мен 
мөлшеріне тікелей байланысты.

Олардың орналасу түріне қарай:
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• бір қабатты қашау;
• көп қабатты қашау.
Сонымен қатар, жұмыс элементтерінің орналасуына негізделген жіктеу

бар:
• радиалды;
• спираль;
• сатылы.
Өте әсерлі көрсеткіштер мен артықшылықтарға қарамастан, Алмаз

кескіші өте қажет құрал болып табылады. Сонымен, егер мұнай ұңғымасын 
бұрғылау кезінде оның жолында металл зат немесе тым қатты тау жынысы 
болса, онда құрал істен шығады: Алмаз элементі жарылып кетуі немесе 
корпустан құлап кетуі мүмкін. Алайда, нашар жуу сонымен қатар кескіштің 
істен шығуына немесе аз тиімді жұмыс істеуіне әкеледі.

Фрезерлік қашау
Бұрғылау қашауларының фрезерлік түрлері, тау жынысын бұзатын 

құралдардың басқа түрлерімен салыстырғанда, олардың құрылымында 
әлдеқайда қарапайым, сонымен қатар әлдеқайда күшті және тұрақты. Мұндай 
кескіштің дизайны монолитті корпус болып табылады. Онда жоғары 
тиімділікті қамтамасыз ететін ұсақтағыш элементтер басылған.

Әріптестерінен айырмашылығы, фрезерлік кескіш қатты прод немесе 
металл элементтерінен Қорықпайды.

Мысалы, ол көбінесе бетон немесе цемент тығынын тесу үшін 
қолданылады. Егер қандай да бір себептермен шұңқыр ұңғымада қалса, онда 
ол фрезерлік кескіштердің көмегімен алынып тасталады.

Оның барлық артықшылықтарына қарамастан, бірқатар шектеулер бар:
• тұтқыр тұқымдарға жарамайды;
• мүмкін емес жылдам үңгілеу;
• жуудың қарапайым әдісі.
Дегенмен, бұл тау жынысын бұзатын құрал мұнай, газ және кез-келген

басқа Ұңғымаларды бұрғылау үшін өте қажет. Мұндай кескіш көбінесе 
көмекші элемент ретінде қолданылады, бірақ кейбір жағдайларда ол негізгі 
ретінде де қолданылады.

1.3.4 Бұрғылау құбырларының түрлері

Бұрғылауға арналған құбырлар бұрғылау қондырғыларының құрамына 
кіреді. Олар Кесу құралы (кескіш) мен бұрғылау жабдықтары арасындағы 
байланыстырушы рөл атқарады. Бұл бөліктер ұңғымаға түсу, қажетті айналу 
мен жүктемені қалыптастыру, сондай-ақ жұмыс құралдарын ұңғыманың 
түбінен бетіне көтеру үшін қажет. Сонымен қатар, олар кесу элементін 
салқындату функциясын орындайтын бұрғылау ерітіндісін береді. Бұрғылау 
жабдығының көмегімен бұрғыланатын ұңғымалар өндіру өнімдері (мұнай 
газы, су және т.б.) бойынша жіктеледі.

Ұңғымаларды бұрғылау үшін жоғары беріктік сипаттамалары бар 
құбырлардың ерекше түрі қолданылады.
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Өндіріс материалына байланысты бұрғылау құбырларының келесі 
түрлері бөлінеді:

1. Болат құбырлар. Болаттан жасалған бұйымдар ең көп таралған.
Болат бұрғылау құбырының диаметрі 34-тен 168 мм-ге дейін өзгеруі мүмкін. 
Бұрғылау жабдықтарында жиі қолданылатын стандартты диаметр-60 мм. 
Осы құбырлар арқылы бағанды бұрғылау жүзеге асырылады, бұл қашаудың 
жоғары айналу жылдамдығын білдіреді, сондықтан тау жынысы айналмалы 
траектория бойымен жойылады. Болат құбырлар сенімділіктің жоғарылауына 
ие, сондықтан олар Алмаз жыныстарын алу үшін қолданылады.

2. Жеңіл қорытпалардан жасалған құбырлар. Мұндай қорытпалардан
жасалған бұйымдар әртүрлі сипаттамалары мен ерекшеліктеріне ие болуы 
мүмкін (жеңіл легірленген құбыр нұсқаларының бірі-қалыңдатылған ұштары 
мен профильдің дөңгелек қимасы бар дизайн). Оңай балқитын құбырлардың 
қабырғасының қалыңдығы 9-дан 17 мм-ге дейін өзгереді.

Бұрғылау жабдығы престеумен жүргізіледі. Осы әдіспен өңделген 
шикізат алдын-ала термиялық өңдеуден өтуі керек, бұл бастапқы 
материалдың сипаттамаларын арттырады. Бөлшектерді қосу үшін жеңіл 
құрылымы бар құлыптар қолданылады.

Беріктік сипаттамаларын жақсарту үшін бөлшектердің соңғы бөліктері 
қалыңдайды, нәтижесінде бұрғылау құбырының салмағы артады. Құбырдың 
шеткі бөліктеріне дәнекерлеу әдісімен арнайы муфталар мен құлып емізіктері 
бекітіледі.

Бұрғылау жабдықтарын шығаратын өндірістік желілер осы 
бөлшектерге қойылатын барлық талаптарды ескереді, сондықтан шығу 
кезінде Бұрғылау құбырларының беріктік тобына қарамастан, бүкіл 
пайдалану кезеңінде өз функцияларын орындай алатын сапалы элементтер 
алынады.

Бұрғылау жабдығының ең маңызды сапасы коррозияға жоғары 
қарсылық болып табылады. Бөлшектердің көпшілігі үнемі ылғалға 
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ұшырайды, сондықтан материалдың бұзылу қаупін азайту керек. Коррозияға 
төзімділіктің жоғарылауына арнайы емдеу арқылы қол жеткізіледі. 
Бұрандалы қосылыс пен басқа байланыстырушы элементтерге де қатысты-
олардың барлығы коррозияға қарсы маймен жабылуы керек.

1.3.5 Шегендеу бағаналарының түрлері

Корпус - бұл әртүрлі материалдардан жасалған және цилиндрлік 
пішінге ие құрылым. Мұндай құбыр тікелей бұрғыланған ұңғымаға 
орнатылады. Мұндай өнімдер ұңғыманы топырақтың төгілуінен қорғау үшін 
қолданылады.

Мұнай және газ ұңғымаларын қорғау үшін инвентарлық, өте берік 
корпустық құбырлар қолданылады. Әдетте, мұнай-газ саласында тек металл 
бөлшектер қолданылады. Бұл жағдайда негізгі материал болат болып 
табылады. Бұл пластиктің мұндай тереңдікте жұмыс істеу үшін жеткілікті 
беріктік көрсеткіштеріне ие болмауына байланысты.

Бұл өнімдердің өлшемдері 9,5-тен 13 м-ге дейін өзгереді. Олардың 
арасындағы байланыс арнайы жіптің көмегімен жасалады. Дизайн 
ерекшеліктеріне байланысты жіп конустық, үшбұрышты және т. б. болуы 
мүмкін. Жұмыс қысымының жоғары көрсеткіштері кезінде (30 мПа жоғары) 
бұранда қосымша резеңке тығыздағыштармен жабдықталады.
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Маңызды Құбырлардың кейбір түрлері құрылыс саласында 
қолданылады және оларды тек бір рет қолдануға болады, өйткені оларды 
орнату бүкіл құрылымды бетон ерітіндісімен құю арқылы жүзеге асырылады. 
Жұмыс аяқталғаннан кейін мұндай бағанды бөлшектеу тіпті арнайы 
жабдықты қолдана отырып мүмкін емес.

Мұнай-газ өнеркәсібінде тек жоғары беріктігі бар болат құбырлар 
қолданылады

Мұндай құрылымдардың диаметрлерінің өлшемдері 114-тен 509 мм-ге 
дейін болуы мүмкін. Сонымен қатар, диаметр қабырғалардың қалыңдығына 
тікелей әсер етеді, ол әртүрлі көрсеткіштерге ие болуы мүмкін (6-дан 16 мм-
ге дейін).

Корпус қабырғаларының қалыңдығының диаметрге тәуелділігінің 
мысалдары 1.4-кестеде келтірілген.

1‑кесте.
Диаметрі, мм 426 426 426 426
Қабырға қалыңдығы, мм 10-12 10-12 10-12 10-12

Мұнай-газ ұңғымаларына арналған бұйымдар қабырғаларының 
қалыңдығының көрсеткіштері 7 негізгі топқа бөлінеді, олардың шегінде 
келесі ағымдылық шекаралары байқалады – 379-1067 мПа.

Сонымен қатар, барлық осы бұйымдар бөледі тәсілі бойынша өндіріс:
• кәдімгі (тік сызықтық көрсеткіштің 1 метрге ауытқуы - 1 мм-ге

дейін);
• жоғары дәлдікпен (ауытқу 0,5 мм-ден жоғары емес).

1.3.6 Бұрғылау ерітіндісін дайындау

Бұрғылау ерітінділерін дайындау, өлшеу және өңдеу, сондай - ақ 
оларды бұрғыланған жыныстардан тазарту ұңғыманы бұрғылау кезінде 
маңызды процесс болып табылады. Ұңғыма сымдарының сәттілігі көбінесе 
бұрғылау ерітіндісінің сапасына байланысты.

Бұрғылау ерітінділерін дайындау механикалық араластырғыштарда 
және гидравликалық араластырғыштарда жүзеге асырылуы мүмкін.
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Қазіргі уақытта отандық тәжірибеде ұнтақты материалдар бұрғылау 
ерітінділерін дайындау үшін кеңінен қолданылады. Осы материалдардан 
бұрғылау ерітінділерін дайындау үшін келесі жабдықтар қолданылады: 
ерітінді дайындау блогы (ППР), шығарылатын гидроэжекторлық 
араластырғыш, гидравликалық диспергатор, ЦС ыдыстары, механикалық 
және гидравликалық араластырғыштар, поршеньдік сорғы.

Балшық ерітінділерін, әсіресе құрамында сілтілер мен қышқылдар бар 
химиялық реагенттермен өңдеу кезінде жұмысшылар резеңке қолғаптармен, 
көзілдіріктермен, алжапқыштармен және етіктермен жұмыс істеуі керек, 
сондықтан сілті мен қышқылдың шашырауы бетіне, қолына және киіміне 
зақым келтірмейді.

Механикалық саз араластырғыштарда шикі саздан, сазбалшықтан және 
саз ұнтағынан ерітінділер дайындауға болады.

FSM-3 және FSM-7 фрезерлік-сиялы диірмендерден гөрі тиімді.
Фрезерлік-сиялы диірменді тек ерітінділерді дайындау үшін ғана емес, 

сонымен қатар бұрғылау ерітіндісін өлшеу үшін де, оған саз бен саз ұнтағын 
қосу үшін де қолдануға болады. Бұл жағдайда судың орнына ФСМ-ге 
бұрғылау ерітіндісі беріледі. FSM техникалық сипаттамасы төменде 
келтірілген.

Жуу сұйықтығын бұрғыланған жыныстың (шламның) сынықтарынан 
тазарту. Ұңғыманың бетіне шығатын бұрғылау ерітіндісін қайта пайдалануға 
болады, бірақ ол үшін ол бұрғыланған жыныстың (шламның) сынықтарынан 
тазартылуы тиіс.

Бұрғылау ерітіндісіне кіретін бұрғыланған жыныстың бөлшектері оның 
негізгі технологиялық қасиеттеріне зиянды әсер етеді. Сонымен қатар, 
ерітіндіде абразивті бөлшектердің болуы қашаулардың, гидравликалық 
кенжарлық қозғалтқыштардың, бұрғылау сорғыларының және басқа 
жабдықтардың жұмысын айтарлықтай төмендетеді. Осыған байланысты 
бұрғылау ерітінділерін тазартуға ерекше назар аудару керек.

Бұрғылау ерітіндісін шламнан тазарту үшін әртүрлі механикалық 
құрылғылар қолданылады: діріл електері (сурет. 1.30.), гидроциклонные 
шламоотделители (сур. 1.31.), сепараторлар, центрифугалар. Циркуляциялық 
жүйенің құрамында барлық осы механикалық құрылғылар қатаң ретпен 
орнатылуы тиіс. Бұл ретте бұрғылау ерітіндісінің Өту схемасы мынадай 
технологиялық тізбекке сәйкес келуі тиіс: ұңғыма - газ сепараторы - шламнан 
(виброситтен) өрескел тазалау блогы дегазатор - шламнан ұсақ тазарту блогы 
(құм - және Лай бөлгіштер, сепаратор) - қатты фазаның құрамы мен құрамын 
реттеу блогы (центрифуга, гидроциклонды саз бөлгіш) - бұрғылау сорғылары 
- ұңғыма.
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6-сурет-орнату схемасы

1.31-сурет-гидроциклонды лай бөлгіш сызбасы

Бұрғылау ерітіндісінде газ болмаған кезде газсыздандыру сатылары 
алынып тасталады; ауыр емес ерітіндіні пайдаланған кезде, әдетте, 
сепараторлар, саз бөлгіштер және центрифугалар қолданылмайды; ауыр 
бұрғылау ерітіндісін тазартқан кезде әдетте гидроциклонды шлам бөлгіштер 
(құм және Лай бөлгіштер) алынып тасталады. Осылайша, бұрғылау 
ерітіндісін шламнан тазарту жабдықтары мен технологиясын таңдау 
бұрғылаудың нақты жағдайларына негізделуі керек.

Бұрғылау ерітінділерін міндетті түрде тазарту үшін үш сатылы жүйе 
қабылданады.

Бұл жүйе бойынша ауырлатылмаған бұрғылау ерітіндісін тазарту 
технологиясы вибросит пен жұқа тазалауды - құм бөлуді және Лай бөлуді -
шлам бөлгіштердің гидроциклондарында қамтитын бірқатар жүйелі 
операцияларды білдіреді. Бұрғылау ерітіндісі ұңғымадан шыққаннан кейін 
бірінші сатыда виброситте өрескел тазаланады және ыдыстарға жиналады. 
Резервуардан центрифугалық сорғымен ерітінді құм сепараторының 
гидроциклондарының батареясына беріледі, онда құм бөлшектері ерітіндіден 
шығарылады. Құмнан тазартылған ерітінді жоғарғы ағызу арқылы 
контейнерге түседі, ал құм шлам қоймасына тасталады. Резервуардан 
орталықтан тепкіш сорғымен ерітінді соңғы тазарту үшін тұндырғыштың 
гидроциклондарының батареясына беріледі. Тұнба бөлшектері бөлінгеннен 
кейін тазартылған ерітінді бұрғылау сорғысының қабылдау ыдысына 
жіберіледі, ал тұнба шлам қоймасына тасталады.

Жуу сұйықтықтарын газсыздандыру. Бұрғылау ерітіндісін газдандыру 
қалыпты бұрғылау процесін жүргізуге кедергі келтіреді. Біріншіден, тиімді 
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гидравликалық қуаттың төмендеуіне байланысты ұңғыманың механикалық 
жылдамдығы төмендейді, екіншіден, бұрғылау ерітіндісінің тиімді 
тығыздығының төмендеуі нәтижесінде шөгінділер мен резервуарлық 
Сұйықтық пен газдың пайда болуы, яғни.резервуарларға гидравликалық 
қысым, үшіншіден, жарылыс немесе улы газдармен улану қаупі бар (мысалы, 
күкіртсутек). Газ көпіршіктері шламның ерітіндіден шығарылуына жол 
бермейді, сондықтан шламды тазартатын жабдық тиімсіз жұмыс істейді.

Бұрғылау ерітіндісіндегі Газ бос, сұйық және еріген күйде болуы 
мүмкін. Бос газ бұрғылау ерітіндісінен беткі айналым жүйесінде науаларда, 
виброситтерде, ыдыстарда араластыру жолымен оңай шығарылады. Тұрақты 
Газдану кезінде Бұрғылау ерітіндісінен бос газ газ сепараторының көмегімен 
алынады.

Еркін газдан тазартылған бұрғылау ерітіндісі әдетте діріл экранына 
түседі. Алайда, егер бұрғылау ерітіндісінде улы газ болса, мысалы, 
күкіртсутегі болса, сепаратордан жабық құбыр арқылы ағын газдан тазарту 
үшін дереу газсыздандырғышқа жіберіледі. Тек соңғы газсыздандырудан 
кейін бұрғылау ерітіндісі шламнан тазартылады. Отандық тәжірибеде 
вакуумдық газсыздандырғыштар кеңінен қолданылады. Олар екі камералы 
герметикалық контейнер, вакуум сорғы арқылы жасалады. Камералар 
жұмысқа орауыш құрылғының көмегімен кезекпен қосылады. Сазды 
ерітіндіні пайдаланған кезде газсыздандырғыштың өнімділігі 45 л/с-қа 
жетеді; бұрғылау ерітіндісіндегі қалдық газ құрамы өңдеуден кейін 2% - дан 
аспайды.

Ауырлатқыш регенерациясы. Салмақ өлшегіштер қымбат және тапшы 
материалдар болып табылады, сондықтан оларды үнемді және қайта 
пайдалану бұрғылау қызметкерлерінің өте маңызды міндеті болып табылады.

Салмақты ерітіндіні қайта қолданудың келесі әдістері бар.
1. Бұрғылау ұңғымалары жақын орналасқан кезде, өлшенген ерітінді

бір бұрғылаудан екіншісіне құбыр арқылы сорылады.
2. Құбыр болмаған кезде бұрғылаудан бұрғылауға ауырлатылған

ерітінді автоцистерналарда тасымалданады.
3. Салмақ арнайы құрылғылардың көмегімен ерітіндіден алынады.

Пайдаланылған ерітінділерден ауырлатқыштарды регенерациялауды 
науаларда, гидроциклонды қондырғыларда немесе арнайы регенерациялық 
қондырғыларда тұндыру арқылы жүргізеді.

№ 2 практикалық сабақ
Ұңғымалардың дизайнын таңдау
Мынадай бастапқы деректер кезінде барлау ұңғымасының 

конструкциясын таңдау: тік ұңғыма, жобалық тереңдігі 5600 М, бұрғылау 
мақсаты - II және III ярустардың палеоген шөгінділерінде мұнай мен газды 
барлау, пайдалану бағанасының диаметрі 140 мм, бұрғылау жұмыстары 
алаңының геологиялық сипаттамасы 1.14-суретте келтірілген.

Бұрғылау ерітіндісінің қарқынды сіңірілуі мүмкін қойнауқаттық 
қысым, гидроразрыв қысымы және қысым 1.5-кестеде келтірілген.
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Шешім:
Кесіндінің литологиялық сипаттамасы бойынша қойнауқаттық 

қысымдардың жоғарыда келтірілген сипаттамасымен аралықтарды бөлеміз 
(кесте. 1.4 а):

Кесте 1.4 а-қойнауқаттық қысыммен аралық қимасының сипаттамасы
Аралық нөмірі 1 2 3 4 5 6 7 8
Аралық, м 0-

1300
1300-
1750

1750-
2700

2700-
3410

3410-
3550

3550-
4300

4300-
4620

4620-
5600

Қойнауқаттық 
қысым, МПа

6,0-
13,0

17,0 24,0 36,5 33,0 40,0 49,5 72,0-
82,5

1.5-кесте-ұңғыма қимасы бойынша әртүрлі тереңдіктегі тән қысым

Тереңдігі, 
м Қойнауқаттық 

қысым, МПа

Гидравликалық 
сыну қысымы( 

сіңіру қысымы), 
МПа

Тереңдігі,
м

Қабаттық
қысым,

МПа

Гидравликалық сыну 
қысымы( ерітіндіні 

сіңіру қысымы), МПа
200 - 4,0 3500 33,0 59,5 (45,5)
600 6,0 11,0 4000 40,0 80,0
1000 - 20,0 4250 - 71,0 (60,0)
1300 13,0 23,5 (18,0) 4500 49,5 105,0
1625 17,0 30,8 4800 72,0 110,0
2100 24,0 40,0 5250 78,0 125,0
3000 36,5 57,0 5550 82,5 122,0 (112,0)

Көрсетілген интервалдар үшін формула бойынша қойнауқаттық қысым 
градиенттерінің эквиваленттерінің мәндерін табамыз:

Н
Р

Г кг

01,0
=   (1.15)

1-ші интервал үшін Г = 13,0 / (0,01 х 1300) = 1,0.

Басқа интервалдар үшін ұқсас:
2- Мо: 17,0/(0,01 • 1625) = 1,04;
3- Мо: 24,0/(0,01 • 2100) = 1,14;
4- Мо: 36,5/(0,01 • 3000) = 1,22;
5- Мо: 33/(0,01 • 3500) = 0,94;
6- Мо: 40/(0,01 • 4000) = 1,0;
7- Мо: 49,5/(0,01 • 4500) = 1,1;
8- Мо: 78/(0,01 • 5250) = 1,49.
"Тереңдік - қысым градиентінің баламасы"координаттарында бұрғылау

ерітіндісінің қабаттық және гидростатикалық қысымдарының өзгеру 
графигін саламыз. Ол үшін графикке қысым градиентінің эквиваленттерінің 
мәндерін саламыз және 1 - 8 сызығын саламыз. Ординат осіне параллель 
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қаттық қысым градиенттерінің эквиваленттік қисығының шеткі нүктелеріне 
қатысты АВ, CD, EF сызықтарын сызамыз. Бұл сызықтар шекаралық 
жағдайларды тиісті интервалдар үшін қабат қысымымен анықтайды (суретті 
қараңыз. 1.32).

1.32-сурет-ұңғыма конструкциясын таңдау үшін біріктірілген қысым 
графигі:

1-саздар мен аргиллиттер; 2-құмтастар; 3-алевриттер мен алевролиттер;
4-мүйізтұмсықтар; 5-мергельдер; б-әктастар; 7-құмтастарды біркелкі жұқа

қабаттау, 8-құмдар мен шағыл тастар; 9-тұздар

Сол сияқты біз гидравликалық сыну қысымы мен бұрғылау 
ерітіндісінің сіңуіне әкелетін қысым эквиваленттерінің қисығын құрамыз.

Гидравликалық сыну қысымдарының аномалды сипаттамасы бар 
аралықтарды бөлеміз (кесте 1.4 б):
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Кесте 1.4 B – гидравликалық сыну қысымының қалыпты сипаттамасы
Аралық нөмірі 9 10 11 12 13
Аралық, м 0-375 375-740 740-1250 1250-1370 1370-3410
Гидро-ажырау 
қысымы, МПа 4,0 11,0 20,0 23,5 17,0

Аралық нөмірі 14 15 16 17 18
Аралық, м 3410 - 3550 3550-4250 4250- 4350 4350- 5550 5550 -5600
Гидравликалық сыну 
қысымы, МПа 59,5 (45,5) 80,0 71,0(60,0) 110(122) 122(112)

Аралықтар үшін қабаттардың (бұрғылау ерітіндісінің сіңірілуі) 
гидроразрывтарының қысым градиенттері баламаларының мәндерін 
анықтаймыз:

Графикке гидравликалық сыну қысымы мен сіңіру қысымының 
градиенттерінің эквиваленттерінің мәндерін саламыз және 9-18 қисықтарын 
саламыз (суретте. 1.33. нүктелі сызық бұрғылау ерітіндісінің қарқынды сіңуі 
басталатын қысымды көрсетеді).

Ординат осіне параллель, KLr mn, or, бұрғылау ерітіндісінің сіңіру 
қысымының градиенттерінің қисық эквиваленттерінің шеткі нүктелеріне 
жанама сызықтар сызыңыз.
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1.33 - сурет-шегендеу бағаналары мен қашаулардың диаметрін 
таңдауға арналған Номограмма

Примечания: 1. ОГси-Шеген тегіс бұрандалы және дәнекерленген 
құбырлар;Н " МЕМСТ 632-80 бойынша рч — құбырлар; ОТТМ және ТҚҚ -
тиісінше трапецеидалды бұрамасы бар муфталы және муфтасыз Шеген 
құбырлар.

2. Кескіштер мен құбырлардың сәйкес келмейтін өлшемдерінің
көлеңкелі аймағы. Сол жақ бөлігінде осы саладағы сандармен белгіленді 
максималды құбыр қабырғаларының қалыңдығына кезінде осы долото тағы 
өтуде лекке сапқа тұрғызу. Номограмманың оң жағында корпус пен ұңғыма 
қабырғасы арасындағы құбырдың немесе муфтаның арасындағы Бос орындар 
көрсетілген.

Алынған ABKL, CDMN және EFOP аймақтары-бұл бұрғылаудың 
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үйлесімді шарттары (ұңғыманы бекіту аймақтары). Үш бекіту аймағының 
болуына байланысты ұңғыманың дизайны үш корпус бағандарымен 
ұсынылады:

1-ші аралық колоннаны 3400 м тереңдікке (ABKL аймағының соңынан
10 м жоғары); 2-ші аралық колоннаны - 4600 м тереңдікке (CDMN аймағынан 
20 м жоғары); пайдалану колоннасын - 5600 м тереңдікке түсіру керек.

Сумен жабдықтау көздерін ластанудан қорғау және 1 аралық бағанға 
бұрғылау кезінде асқынулардың алдын алу талаптарына сүйене отырып, 
кондукторды 100 м тереңдікке түсіру керек.

Корпус бағандарының диаметрлері 1.33-суретте көрсетілген 
номограмма бойынша таңдалады.

Диаметрі 140 мм (ГОСТ 632-80) құбырлар үшін біз саңылауды табамыз 
(осы аймақта бұрғылау тәжірибесіне сәйкес осы құбырлар үшін алдын-ала 
белгіленген алшақтық 18 мм). Әрі қарай, қажетті саңылаудың диаметрі 190,5 
мм болатын кескішпен қамтамасыз етілетінін анықтаймыз; оны диаметрі 219 
мм болатын корпуста қолдануға болады. Сондықтан біз 2 аралық бағанды 
диаметрі 219 мм кәдімгі бұрандалы қосылыстармен қабылдаймыз (ГОСТ 
632-80). Оларды түсіру үшін 25 мм бос орын қажет (бос орын алдын-ала
орнатылған). Саңылаудың бұл мәні диаметрі 295,3 мм болатын кескішке
сәйкес келеді, ол диаметрі 324 ММ бағанға өтеді. Сондықтан біз 1-ші аралық
бағанның диаметрін 324 мм-ге тең қабылдаймыз.

Кәдімгі бұрандалы қосылыстары бар құбырлардың 324 мм бағанасын 
түсіру үшін 35 мм бос орын қажет (бос орын алдын-ала орнатылған).

Құбырдың диаметрі 324 мм (ГОСТ 632-80) көрсетілген көлденең жолда 
біз 35 мм саңылауды табамыз, ол 393,7 ММ кесектің диаметріне сәйкес 
келеді.

Осы мөлшердегі кескіштің өтуі үшін диаметрі 426 мм болатын 
өткізгішті жобалау керек, ал оның астындағы бұрғылау диаметрі 490 мм 
болатын кескішпен жасалуы керек.

Ұңғыманың дизайнын таңдау нәтижелері 1.6-кестеде келтірілген.

1.6 – кесте-ұңғымалар конструкциясын таңдау нәтижелері

Корпус түрі Түсу 
тереңдігі, м

Диаметрі, мм Тампонаждық ерітіндіні 
көтеру биіктігі, мбағандар қашаулар

Кондуктор 100 426 490 100
1-ші аралық 3400 324 393,7 3400
2-ші аралық 4600 219 295,3 4600
Пайдалану 5600 140 190,5 5600

1.3.7 Ұңғымаларды бекітудің технологиялық есебі

Соңғы уақытта шегендеу колонналарын есептеу үшін Г.М. Саркисов 
металл шығынын қысқартуға мүмкіндік беретін есептік қысымды 
анықтаудың жаңа (нақтыланған) әдістемесін ұсынды.

Осы әдістеме бойынша қысым мәні ұңғыманы салу мен пайдаланудың 
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барлық кезеңдерін дәйекті түрде қарастыру арқылы белгіленеді. Жаңа 
техникада жүйе бағаннан, цемент қабығынан және қоршаған жыныстардан 
тұрады, бұл олардың қысымын ескеруге мүмкіндік береді.

Бұрғылау ерітіндісі бағанының қысымымен анықталатын жағдай үшін 
есептік (артық) сыртқы қысымдардың шамаларын формулалар бойынша 
есептейді:

нp Hzzp ρρ )((
2,10

1
−−= кезінде (1.16) LzH ≤≤ zp pρ2,10

1
= Hz ≤≤0

мұндағы, L -ұңғыманың тереңдігі м;
z-қысым анықталатын тереңдік, М;
Н -колоннадағы сұйықтықтың (мұнайдың) деңгейі М;
ρ Р және ρ н - тиісінше бұрғылау ерітіндісі мен мұнайдың тығыздығы

т/м 3 ;
р -есептелген қысым, бар.
Ұңғыманың кенжарындағы қысым (z = L кез інде) және Н деңгейінде 

(Z = H кезінде) формулаларға сәйкес келетін (1.16) формулалар бойынша 
анықталады:

нpL HLLp ρρ )((
2,10

1
−−= Hp pH ρ

2,10
1

=  (1.17)

Шегендеу колоннасының цементтелген аймағындағы есептік қысымды 
мынадай формула бойынша анықтайды:

( ) ( ) cccрасч pkppppkpрp )1()( 2121 −+−=−−−=    (1.18)

мұндағы, р 1 жəне р 2 -ұңғыманы құю соңына сыртқы және ішкі 
қысым;

р с - пайдалану кезеңінде ішкі қысымның төмендеуі; к -формула 
бойынша анықталатын сандық коэффициент:

[ ] [ ] 2
2)121 )1(1()1()1(

2
λωω mmmm

k
+−−++−+

=  (1.19)

мұндағы, т 1 және т 2 -құбыр мен цемент қабықшасы материалдарының 
Пуассон коэффициенттері т 1 , = 0,33 және т 2 = 0,4 тең

уақыт = Е 1 / Е 2

мұндағы ,  Е 1 және Е 2 -құбыр мен цемент қабықшасы материалдарының 
серпімділік модульдері;

ƛ -бағанның сыртқы диаметрінің ішкі диаметріне қатынасы.
(1.19) формуласын пайдалану үшін p1, p2, p3 (барға) былайша анықтау 

қажет: 
[ ]цp hzhp ρρ )(

2,10
1

1 −+= [ ]))(()(
2,10

1
01 ρρρρ −−+−+= ццp zLhzhp (1.20)

мұндағы, h -ұңғыманың сағасынан цементтелген аймақтың жоғарғы 
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шекарасына дейінгі қашықтық
ρ ц, ρ 0-бағанадағы цемент ерітіндісі мен сұйықтықтың тығыздығы
Формуланы (1.20) теңдеуге (1.18) алмастыра отырып, біз аламыз

[ ]cцрасч pkzLp )1()()(
2,10

1
0 −+−−= ρρ бар.   (1.21)

(1.21) формуласын осы уақытқа дейін қолдануға болады

2,10/1 Вc zkpp ρ≥−   (1.22)

Ұңғыманы толығымен ағызу үшін zc рp =

Формуласы қабылдайды түрі

[ ]Lkhkzkp цццрасч )())(1()(
2,10

1
000 ρρρρρρ −−−−−−= бар.      (1.23)

Р Х - ІҚ М қысымы (1.22) теңдеуден анықталатын гидростатикалық мәнге 
жететін z0 тереңдігі

)/()())(1( 000 Вццpц kLkhkz ρρρρρρρ −−−+−−= (1.24)

Осылайша, ұңғыманы толық кептіру кезінде және z  > z 0 үшін 
(мұндағы z 0 (1.24) формула бойынша анықталады, есептік қысым (1.23) 
теңдеу бойынша, ал z  < z 0 үшін - гидростатикалық заң бойынша, яғни 
формула бойынша есептеледі

Врасч zp ρ
2,10

1
= , бар.  (1.25)

мұндағы, ρ в-судың тығыздығы.
Бағанда сұйықтық бағанасы ұңғыманың сағасынан Н тереңдікте р н

тығыздығымен қалса, есептелген қысым тең болады

[ ] HkLkhkzkp нpцpцннцрасч ρρρρρρρρρ )1()())(1()(
2,10

1
0 −+−−−−−−−−= , бар. (1.26)

Егер z<Н , ұңғыманы толық құрғату үшін Р р а с ч ты анықтаса және бұл 
ретте (1.23) формуласын ондағы L-ді Н-мен алмастырып пайдалану керек.

H > h болған кезде цементтелген аймақта екі бөлім бөлінеді, біріншісі 
- кенжардан сұйықтық деңгейіне дейін (мұнда Р формула бойынша
анықталады (1.26)) және екіншісі - сұйықтық деңгейінен цемент деңгейіне
дейін {Р р а с теңдеумен есептеледі (1.23)). Н < h кезінде барлық
цементтелген аймақтағы қысымды (1.26) формула бойынша анықтайды.

Формула (1.26) (1.23) сияқты, Егер сыртқы қысым гидростатикалықтан 
кем болмаса. Бұл жағдайда сыртқы қысым гидростатикалық қысымға тең 
болатын z мәні (z арқылы көрсетілге0) формула бойынша анықталады:

Внц

нцpц

k
HkLkhk

z
ρρρρ

ρρρρρ
−−−

−−+−−
=

)(
)())(1(

0

0
0    (1.27)
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Осылайша, z > Н және Z > z0 үшін, мұндағы z0 (1.27) формула 
бойынша анықталған, Ррас (1.26) теңдеу бойынша, ал z < z0 кезінде формула 
бойынша анықталады:

][ нцрасч Hzzp ρρ )(
2,10

1
−−= , бар.   (1.28)

Z < Н және Z > z0 үшін, мұндағы z0 (1.24) теңдеу бойынша анықталады, 
Ррас (1.23) формуласы бойынша, A z < z0 - (1.25) теңдеу бойынша 
анықталады.

Бағандағы сұйықтық деңгейінің және оның артындағы цементтің өзара 
орналасуына, сондай - ақ цементтелген аймақ бойындағы сыртқы қысымның 
өзгеру сипатына сәйкес барлық мүмкін жағдайлар үш топқа, ал топтар 
опцияларға бөлінеді.

Бірінші топ (h > H) екі нұсқаға бөлінеді.
1. Цементтелген аймақ бойынша сыртқы қысым гидростатикалықтан

жоғары. (1.27) формуласы бойынша z0 табылады, ол h-тен аз болады, барлық 
цементтелген аймақ бойынша Ррасч теңдеу бойынша анықталады (1.26). Бұл 
опция үшін:

[ ] )1()()(
2,10

1 kHhLp нpцнцL −+−−−= ρρρρρ

[ ]hkhLkHkp нцpцнh ))(1())(()1(
2,10

1 ρρρρρ −−+−−−−=
   (1.29)

[ ]нph Hhhp ρρ )(
2,10

1/ −−=

Hp pH ρ
2,10

1
=

мұндағы, pL-ұңғыманың түбіндегі қысым;
PH-h тереңдігіндегі қысым;

/
hp - h тереңдігіндегі қысым;

P ' h-сазды ерітінді бағанының сыртқы қысымына сәйкес келетін h
тереңдігіндегі екінші есептік қысым; мұнда Pz0 және Ph (1.26) формуласы 
бойынша анықталады.

2. Z0 қимасындағы сыртқы қысым гидростатикалық мәнге жетеді.
(1.27) формуласы бойынша z0 табылады, ол h-ден көп, rrasch забойдан z0 - ге 
дейінгі аралықта (1.26) теңдеумен, ал h-ден жоғары - (1.28) формула 
бойынша анықталады. Бұл опция үшін:

[ ] )1()()(
2,10

1 kHhLp нpцнцL −+−−−= ρρρρρ

[ ]нBh Hzzp ρρ )(
2,10

1
00 −−=

  (1.30)
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[ ]нph Hhhp ρρ )(
2,10

1/ −−=

Hp pH ρ
2,10

1
=

Екінші топ (h < Н) үш нұсқаға бөлінеді.
1. Цементтелген барлық аймақтағы сыртқы қысым 

гидростатикалықтан жоғары. Екінші рет z0 формула бойынша есептеледі 
(1.23) және ол h-ден аз болады, забойдан Н - ге дейінгі Ррас теңдеумен 
анықталады (1.26), ал жоғары және H-ге дейін-формула бойынша (1.23). Бұл 
опция үшін:

[ ] )1()()(
2,10

1 kHhLp нpцнцL −+−−−= ρρρρρ

[ ]LkhkHkp цpццH )())(1()(
2,10

1
00 ρρρρρρ −−−−−−=

(1.31)
[ ]Lkhkkp ццph )()()1(

2,10
1

00 ρρρρρ −−−+−=

hp ph ρ
2,10

1/ =

2. Бағандағы сұйықтық деңгейінен жоғары цементтелген аймақтың
белгілі бір бөлігіндегі сыртқы қысым гидростатикалық мәнге жетеді. (1.27) 
теңдеуіне сәйкес біз z0-ны есептейміз, ол Н-дан аз болады, содан кейін (1.24) 
формула бойынша h-тен үлкен болатын z0-ны екінші рет табамыз. Забойдан 
Н - ге дейінгі Ррасч теңдеу бойынша анықталады (1.26), Н - ден z0-ға дейін-
формула бойынша (1.23) (бұл ретте L H-мен алмастырамыз), ал жоғары және
h-ге дейін-теңдеу бойынша (1.25). Бұл опция үшін:

[ ] )1()()(
2,10

1 kHhLp ppцнцH −−−−−= ρρρρρ

[ ]LkhkHkp цpццh )())(1()(
2,10

1
00 ρρρρρρ −−−−−−=  (1.32)

02,10
1

0
zp нz ρ= hp нh ρ

2,10
1

= hp ph ρ
2,10

1/ =

3. Бағандағы сұйықтық деңгейінен төмен цементтелген аймақтың
белгілі бір бөлігіндегі сыртқы қысым гидростатикалық мәнге жетеді.

(1.27) формуласы бойынша z0 анықтаймыз, бұл кезде z0 > Н. расч

кенжардан z0 - ге дейін теңдеуден (1.26), z0-ден h-ге дейін-теңдеуден (1.25) 
табамыз. Бұл опция үшін:

[ ] )1()()(
2,10

1 kHhLp нpцнцL −−−−−= ρρρρρ
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[ ])(
2,10

1
000

Hzzp нвz −−= ρρ      (1.33)

Hp вH ρ
2,10

1
= hp вh ρ

2,10
1

=      hp ph ρ
2,10

1/ =

Үшінші топ (Н = L) екі нұсқаға бөлінеді.
1. Цементтелген барлық аймақтағы сыртқы қысым гидростатикалықтан

жоғары. (1.24) теңдеуі бойынша біз z0-ны анықтаймыз, ол h-тен аз болады, 
цементтелген аймақ бойынша Ррас (1.23) формула бойынша табылады. Бұл 
опция үшін:

[ ] )1()(
2,10

1 kHLhp цpL −−+= ρρ

[ ]))(()1(
2,10

1
0 hLkhkp цph −−+−= ρρρ (1.34)

hp ph ρ
2,10

1/ =

2. Цементтелген аймақтың белгілі бір бөлігіндегі сыртқы қысым
гидростатикалық мәнге жетеді. (1.24) формуласы бойынша h көп болатын z0

анықтаймыз, забойдан z0 - ға дейінгі Ррасч (1.23) теңдеуі бойынша, ал жоғары 
және h-ге дейін - (1.25) формуласы бойынша есептеледі. Бұл опция үшін:

[ ] )1()(
2,10

1 khLhp цpL −−+= ρρ   (1.35)

02,10
1

0
zp вz ρ= hp вh ρ

2,10
1

=      hp ph ρ
2,10

1/ =

(1.29) - (1.35) формулаларын қолдана отырып, кез-келген Шарт үшін 
Ррачты есептеуге болады. Біріншіден, берілген H және H мәндеріне сәйкес, 
қарастырылып отырған мысалды қамтитын топты анықтау керек. Содан 
кейін z0 нұсқаның нөмірін, демек, тиісті есептеу формулаларын біледі. PL,
pz0, ph және т.б. анықтай отырып, сіз ұңғыманың бүкіл бойында есептелген 
қысым диаграммасын жасай аласыз.

Қысымға есептеулер құбыр үшін критикалық қысымды анықтайтын г. 
м. Саркисовтың формуласы бойынша жүргізілуі керек, яғни ең үлкен кернеу 
құбыр металының аққыштық шегіне жететін қысым:

}pppкр kE
R
ekE

R
eEkkp σρ

ρ
ρσ

ρ
ρσ
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++−













++= 0

2
2

min
30

2

min
3

2
0min 2

31
2

3111 , бар

(1.36)

Е-сопақша, диаметрі 168 мм құбырлар үшін 0,014 және диаметрі 146 
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мм құбырлар үшін 0,0175 қабылдау ұсынылады.
Белгілер құбырлардың сопақтығы мен айырмашылығының бірлескен 

әсерін ескеретін г. м. Саркисовтың формуласындағы сияқты қабылданды:
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++= pppсм qEk
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eqEk

kq
eqEkkp σσσ 2

0

2

min
3

2
0

min
3

2
0min 4

4
31

4
3111 , бар

D
k min

min
δ

= ,    
D

k 0
0

δ
= ,     

minδ
δqq =

мұндағы, D-құбырдың сыртқы диаметрі см;
δmin-құбыр қабырғасының минималды қалыңдығы см; ол қабырғаның 

номиналды қалыңдығы δ және қабырғаның қалыңдығына ω нөлдік төзімділік 
арасындағы айырмашылық ретінде анықталады: δmin = δ-ω, ω = 12,5% δmin =
0,875 δ;

δ0-стандартты бекітілген құбырларға төзімділік кезіндегі шартты 
есептелген орташа қабырға қалыңдығы δ0 = 0,925 δ;

E-2,06 * 105 МН / м2 тең серпімділік модулі;
σр-мн / м2 құбыр металының пропорционалдылық шегі (аққыштық

шегіне тең деп қабылданады) ;
e-қатынас арқылы көрсетілген құбырдың сопақтығы, мұндағы
u-номиналды сопақшаның абсолютті мәні, құбырдың ең үлкен және ең

кіші диаметрлері арасындағы айырмашылық ретінде анықталады.
Диаметрі 114-тен 146 мм-ге дейінгі құбырлар үшін e = 0,025; үлкен құбырлар 
үшін e = 0,025

(1.26) формуласы бойынша анықталған шекті қысымға қатысты сыртқы 
қысыммен ұсақтауға арналған бкр беріктік қорын 1,15 - 1,4 тең сүзгі 
аймағындағы секциялар үшін (тұрақты жыныстар кезіндегі төменгі шек) 
қабылдау ұсынылады. Барлық басқа секциялар үшін ккр = 1.

Бақылау сұрақтары:
1. Бұрғылау ерітіндісінің бағанының қысымымен анықталған кезде

есептелген (артық) сыртқы қысымның мөлшері қалай есептеледі?
2. Ұңғыманың түбіндегі қысым қалай есептеледі?
3. Корпустың цементтелген аймағындағы қысым қалай есептеледі?
4. Егер цементтелген барлық аймақ бойынша қысым

гидростатикалықтан жоғары болса, 1-топ (h>H) үшін кенжардағы қысым 
қалай анықталады: h>H, h<H, h=H.

5. Г. м. Саркисова әдісі бойынша құбыр үшін сыни қысым қалай
анықталады?
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№ 3 практикалық сабақ
Саркисов Әдісі
Г.м. Саркисов ұсынған әдістемені пайдалана отырып, осы тараудың 1 

және 2 мысалдарында екінші нұсқа бойынша біз есептеген 168-мм пайдалану 
колоннасын құрастыру.

(1.16) - (1.35) ρ формулаларына сәйкес белгілеулерді қабылдай 
отырып, қаралатын шарттар үшін L = 3500 м, Н = 2000 м, h = 2200 м, р = 1,4
т/м3, ρ = 0,85 т/м3, ρ ц = 1,89 т/м3.

1. H > H болғандықтан, мысал бірінші топқа жатады. Нұсқа нөмірін
нақтылау үшін K = 0,25 ρ және 0 = 1,0 т/м3 мәнін алдын ала қабылдап, (1.27) 
формула бойынша z0 мәнін анықтаймыз: 

мz 2490
0,1)85,00,1(25,089,1

200085,025,03500)0,189,1(25,02200)4,189,1)(25,01(
0 =

−−−
⋅⋅+−+−−

=

2. Z0 қимасындағы сыртқы қысым теңдеумен есептеледі (1.28)

[ ] барpz 21185,0)20003000(0,13000
2,10

1
0

=⋅−−⋅=

немесе формула бойынша (1.30):
3. Ккр = 1,15 қабылдай отырып, союдағы сыну қысымын есептейміз:

барPkp Lкрсм 36331415,1 =⋅==

Бұл қысымды қабырғаның қалыңдығы 5=11 мм болатын Е болаттан 
жасалған 168 мм корпус құбырлары қабылдай алады, олар үшін ркр = 425 бар.

4. Бағанның бірінші секциясының ұзындығын есептеу үшін Е х 10 мм
болаттан жасалған екінші секцияның құбырларының мүмкін болатын орнын 
анықтаймыз, олар үшін

rkr = 356 бар.

Ккр = 1,15 қабылдай отырып, біз құбырларды түсірудің мүмкін болатын 
тереңдігін табамыз:

м
k

p
h

кр

кр 3180
15,1

3562,102,10
10 =

⋅
==

Бірінші бөлімнің ұзындығы: l1= 3500 - 3180 = 320 м.
5. Құбырлардың үшінші бөлімі e x 9 мм болаттан қабылданады, олар

үшін rkr = 289 бар.  Ккр = 1,15 қабылдай отырып, біз құбырларды түсірудің 
мүмкін болатын тереңдігін табамыз:

мh 2560
15,1

2892,10
9 =

⋅
=
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Екінші бөлімнің құбырларының ұзындығы тең болуы мүмкін:

l2 = 3180 -2560 = 620 М.

6. Бағанның төртінші бөлімі e X 8 мм құбырлардан алынады, олар
үшін rkr = 225 бар. Ккр = 1,15 ескере отырып, құбырлардың түсу тереңдігін 
анықтаймыз:

мh 1990
15,1

2252,10
8 =

⋅
=

Алайда, ккр = 1,15 тек перфорация аймағында (1300 м), ал одан жоғары 
kkp = 1 болғандықтан, құбырларды түсірудің мүмкін тереңдігін е х 8 мм қайта 
есептейміз:

h8 = 2290 м
Құбырлардың үшінші бөлігінің ұзындығы: l3= 1300 - (320+ 620) = 360 

м.
7. Бағанның бесінші бөлімі e x 7 мм құбырлардан алынады, олар үшін

rkr = 157 бар. Ккр = 1,0 ескере отырып, құбырлардың түсу тереңдігін 
анықтаймыз

мh 1600
0,1
1572,10

7 =
⋅

=

Құбырлардың төртінші бөлігінің ұзындығы l a = 2200-1600 = 600 м.
8. Бағанның ең жоғарғы құбырға (ұңғыманың аузында) төтеп бере

алатындығын тексереміз, ол үшін біз Е маркалы құбырлардан тұратын 
бағанның ауырлық күшін алдын-ала есептейміз (1.7-кестені қараңыз).

Кесте 1.7-интервалдардағы колоннаның ауырлық күші
Аралық, м Қабырға 

қалыңдығы, мм
Секция 

ұзындығы, м Ауырлық күші, кН

3500-3180 11 320 43,5 • 9,81 = 119
3180-2560 10 620 39,9 • 9,81 = 242
2560-2200 9 360 36,2 • 9,81 = 128
2200-1600 8 600 32,5 • 9,81 = 191

1600-0 7 1600 28,7• 9,81 = 450

Жалпы салмағы Q = ИЗО кН.
9. КР= 1,3 страгирлеу беріктігінің шегін ескере отырып, бағанның ең

жоғарғы құбыры (сағасында) төтеп беруі керек жүктемені табамыз:

Q ' = 1,3 * 1130 = 1470 кН.

Е х 7 мм болаттан жасалған құбырлар мұндай жүктемеге төтеп бере 
алмайды (оларда Рстр = 1130 кН). Сондықтан ұңғыманың аузына неғұрлым 
берік құбырлар салынуы керек.
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10. Бағанға қанша метр Ех7мм құбырларын қалдыруға болатындығын
анықтаймыз:

мL 678
81,97,28

)191000128000242000119000(
3,1

1130000
/
8 =

⋅

+++−
=

Біз құбыр бағанының бесінші бөлігінің ұзындығын аламыз E X 7mm G 5 =
678 м тең.

11. Құбыр бағанының алтыншы бөлігінің мүмкін ұзындығын
анықтаңыз E X 8 мм:

мL 590
81,95,32

)190000191000128000242000119000(
3,1

81,91140000
/
8 =

⋅

++++−
⋅

=

Біз құбыр бағанының алтыншы бөлігінің ұзындығын аламыз E X 8 мм 
L6 = 590 м тең.

12. Құбыр бағанының жетінші бөлігінің қалған ұзындығы Е х 9 мм, ол
үшін рстр = 162 • 9,81 = 1588 кН тең:

3500 - (320 + 620 + 360 + 600 + 678 + 590) = 332 М.

Осылайша, Е маркалы құбырлардан жасалған 168 мм тең беріктікті 
пайдалану бағанының конструкциясы келесі түрде ұсынылады (кестені 
қараңыз. 1.8).

1.8-кесте-Е маркалы құбырлардан жасалған 168-мм тең беріктікті 
пайдалану колоннасының конструкциясы

Аралық, м Қабырға 
қалыңдығы, мм

Секция 
ұзындығы, м

Ауырлық күші, кН

3500-3180 11 320 43,5• 9,81 = 119
3180-2560 10 620 39,9 • 9,81 = 242
2560-2200 9 360 36,2 • 9,81 = 128
2200-1600 8 600 32,5 • 9,81 = 191
1600-922 7 678 28,7 • 9,81 = 190
922-332 8 590 32,5 • 9,81 = 188

332-0 9 332 36,2 •   9,81 = 118

Бағанның жалпы салмағы Q = 1176 кН.

35,1
1176
1588

==рk

Тексереміз беріктігі үстіңгі құбырлар.  Нәтижелерді салыстырудан г.м. 
Саркисовтың жаңа әдістемесі бойынша лектерді есептеу кезінде ол 59 кН 
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(4,7% - ға) жеңіл болғанын көру қиын емес.

1.3.8 Ұңғыма конструкциясын жобалау

Көлбеу бағытталған ұңғымалар профильдерінің түрлері жəне оларды 
қолдану бойынша ұсыныстар
А типті Профиль (тангенциалды) 1.34-суретте көрсетілген және 3 

бөлімнен тұрады: тік 1, баррельдің көлбеу бұрышының жиынтығы 2 және тік 
сызықты көлбеу бөлім 3. Осы типтегі профильді, егер кенжардың үлкен 
жылжуы болжанса, бір қабатты кен орындарында таяз Ұңғымаларды 
бұрғылау кезінде қолдану ұсынылады. Бұл сізге ауытқғышпен жұмыс істеу 
уақытын минимумға дейін шектеуге, ең аз көлбеу бұрышы бар вертикальдан 
ең үлкен ауытқуды алуға, Ұңғымаларды қиындықсыз пайдалануға мүмкіндік 
береді

В типті Профиль (суретті қараңыз. 1.34.) А типті профильден 
ерекшеленеді

тік бұрышты көлбеу учаскенің орнына көлбеу бұрыштың табиғи 
төмендеу учаскесі бар 3. Бұл типтегі профильді көлбеу бұрыштың табиғи 
төмендеуі аз болған жерлерде және көлбеу бұрышын тұрақтандыру қиын 
болған кезде ұңғымалардың үлкен тереңдігі үшін қолдану ұсынылады. Ол 
баррельдің едәуір үлкен көлбеу бұрышын қажет етеді, екінші бөліктің 
ұзындығы (қисықтық жиынтығы) ұзағырақ болады, яғни ауытқу 
машинасымен жұмыс уақыты артады.

B-S-тəрізді Профиль (суретті қараңыз. 1.34.) бес учаскеден тұрады: тік
1, оқпанның еңкею бұрышының жиынтық учаскесі 2, тік сызықты еңкею 
учаскесі 3, еңкею бұрышының төмендеу учаскесі 4 және тік 5. Оны 
ұңғыманың бірнеше өнімді горизонттардан өтуін талап ететін терең 
ұңғымаларды бұрғылау кезінде қолдану ұсынылады. Бұл ең күрделі профиль.

Г типті Профиль (суретті қараңыз. 1.34.) в типінің бейінінен 3 және 4-
учаскелер 3 еңіс бұрышының өздігінен құлау учаскесімен 
ауыстырылатындығымен ерекшеленеді. Ұңғыманың төменгі бөлігінде 
ауытқулар болуы мүмкін терең ұңғымаларды бұрғылау кезінде қолдану 
ұсынылады.

D - J-тәрізді Профиль (суретті қараңыз. 1.34.) тік учаскеден және оқпан 
2 еңіс бұрышының жиынтық учаскесінен тұрады. Профиль екінші бөліктің 
үлкен ұзындығымен сипатталады. Егер қабатқа кірудің берілген бұрыштарын 
ұстап тұру және қабаттың ең үлкен қалыңдығын ашу қажет болса, оны 
қолдану ұсынылады.
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1.34 - сурет-көлбеу бағытталған ұңғымалар профильдерінің түрлері

Кəдімгі профильдерді таңдау, есептеу жəне құру
Кез-келген профильді есептеу үшін келесі мәліметтер болуы керек: 

ұңғыманың тереңдігі, ұңғыманың түбінен тігінен ауытқу, бірінші тік бөліктің 
ұзындығы, көлбеу баррельдің азимуты.

Профильді есептеу магистральдың ең үлкен бұрышын, профильдің тік 
және көлденең проекцияларын анықтауға дейін азаяды (сурет. 1.35, А-Д). 

Бірінші тік бөліктің ұзындығы кем дегенде 40-50 м болуы керек, оның 
соңы мүмкіндігінше орташа беріктік қабаттарымен шектелуі керек, мұнда 
қашаудың бір рейсінде 5 - 6°көлбеу бұрышы терілуі мүмкін. Құралдың 
бағытталған түсуіне уақытты үнемдеу үшін А - Г типті профильдер үшін 
бірінші тік бөліктің ұзындығы минималды, ал Д типті профиль үшін 
максималды болуы керек.

Егер оқпанның қисаюының басталуы кондуктор табанынан кейін 
бірден ұңғыманың кесіндісін құрайтын тау жыныстарымен шектесетін болса, 
онда бұл бастауды кондукторды түсіргеннен кейін қашауға өту шамасына тең 
аралық арқылы қамтамасыз ету қажет (кондуктор башмағымен жұмыс істеу 
кезінде кондуктор башмағына зақым келтірмеу үшін).

Қисықтықтың есептелген радиусының шамасын қисықтықтың мүмкін 
болатын ең аз радиусының шамасымен салыстыру қажет.

Таңдалған қисықтық радиусын оның теориялық шамасынан 5-10% 
артық қабылдау қажет, өйткені бұралғышпен жұмыс істеудің нақты аралығы 
бұралғыштың көлбеу учаскесін кесу кезінде және қашаудың келесі 
рейстерінде дұрыс орнатылмауына байланысты артады. Тік бұрышты көлбеу 
аймақтағы магистральдың көлбеу бұрышы әрқашан 10 - 12° - тан жоғары 
болуы керек.
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1.35 а-сурет-А, Б, В, Г профильдерінің есептік схемалары
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В типті профильдерде екінші тік учаскенің ең аз ұзындығы (реті 
бойынша бесінші) жоғарғы және төменгі өнімді горизонттардың төбесі 
арасындағы қашықтыққа тең болуы тиіс (егер оқпанмен бірнеше қабаттарды 
ашу көзделсе). Бұл учаскенің ұзындығын минимумнан шамамен 5 - 10% - ға 
арттыру керек, өйткені оның үстінде жұмыс ауытқғышпен жүргізілетін және 
қателіктер болуы мүмкін, бірақ азимут пен магистральдың көлбеу бұрышы.

Сурет 1.35 Б-профиль д

Профильді есептеу аяқталғаннан кейін графикалық қағазға көлденең 
және тік проекциялар масштабта жасалады: көлденең проекция - 1:200, 1:400 
немесе 1:500; тік проекция - 1:1000 немесе 1:2000.

Профильді жобалау тәртібі:
бұрын бұрғыланған ұңғымалар бойынша деректерді егжей-тегжейлі 

зерделейді, оқпандардың қисаю заңдылықтарын, азимуттың өзгеруін, бұрыш 
пен қисықтық азимутының өзгеруіне әртүрлі факторлардың әсерін 
белгілейді;

жобаланған ұңғыманың аузы мен кенжарының орналасуы көрсетілген 
құрылымдық картаны қолдана отырып, Профильді есептеу үшін бастапқы 
мәліметтер анықталады: магистральдың тік және көлденең проекциясы және 
қисықтық азимуты;

өткізу шарттарына сәйкес профиль түрін таңдаңыз;
тік учаскелердің ұзындығын орнатыңыз (біреуі - А, Б, Г, Д типті 

профильдер үшін және екеуі - В типті профильдер үшін);
бұрғылау бағанының түбінің орналасуын таңдап, қисықтық 

бұрышының өзгеру қарқындылығын анықтаңыз (немесе керісінше);
қисықтық бұрышының өзгеру қарқындылығының шамасы бойынша 

радиустар анықталады және оларды ең аз рұқсат етілгендермен 
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салыстырады; қисықтық бұрышының төмендеу қарқыны практика деректері 
бойынша қабылданады;

ұңғыманың ең үлкен көлбеу бұрышы және көлденең және тік 
жазықтықтағы барлық учаскелердің проекциясы анықталады. Егер 
магистральдың қисықтық бұрышы берілсе, онда қисықтық радиусының мәні 
және қисықтық бұрышының қарқындылығы анықталады;

есептелген мәліметтер негізінде ұңғыманың жобалық профилі 
жасалады.

Көлденең проекция келесідей жасалады: олар ұңғыманың аузы болатын 
нүктені таңдайды, ол арқылы берілген азимут бағытында түзу сызық 
сызылады және таңдалған нүктеден бастап, тиісті шкала бойынша, 
кенжардың вертикальдан ығысу ұзындығына тең кесінді салынады. Осы 
кесіндінің соңынан сол масштабтың радиусымен кенжардың берілген 
позициядан ауытқуына төзімділікті шектейтін шеңбер жасалады. Ұңғымалар 
кенжарларының жобадан рұқсат етілген ауытқу нормалары 1.9-кестеде 
келтірілген.

1.9 - кесте-ұңғымалар кенжарларының рұқсат етілген ауытқу 
нормалары

Геоло-
гичес-
кая 
облысы

Ұңғыма типі Тереңдігі l, М пайдалану ұңғымалары
Поис-
ков

Шынымен-
қызын-дық

11-ге дейін 2000-2500 2500-3000 >3000
Ұңғымалар арасындағы ең аз қашықтық s, м
>200 200≤ >200 200≤ >200 200≤ >200 200≤

Плат-
форм

10% s,
%5≤ L

10% s,
%5≤ L

10% 
s

10% s 12% 
s

12% s 15% 
s

15% s 20% 
s

20% 
s

Қойма-
чатая

%5 L 10% s
20≥ м

10% 
s

15% s
20≥ м

12% 
s

20% s 
м 30≥

15% 
s

25% s
40≥ м

20% 
s

30% 
s
50≥ м

Ұңғыманың аузынан алынған нүктеден шеңберге жанасқан екі сызық 
сызыңыз.

Тік проекция графикалық қағаздың сол парағына салынған.  Жүргізеді 
координаттар осіне. Тік осьте көлбеу ұңғыманың тереңдігіне тең, бірақ 
тігінен кесінді төменнен масштабта орналастырылған. Осы кескіндерде 
келтіреді ақырғы нүктесін жекелеген учаскелерін профильді, содан кейін 
қосылу нүктелері тік сызықты учаскелерінде - тікелей учаскелерде қисаю 
бойынша доғасында айқындайтын радиусы анықталады.

Формула (1.26) (1.23) сияқты, Егер сыртқы қысым гидростатикалықтан 
кем болмаса. Бұл жағдайда сыртқы қысым гидростатикалыққа тең болатын z 
мәні (z0 арқылы көрсетілген) формула бойынша анықталады

Внц

нцpц

k
HkLkhk

z
ρρρρ

ρρρρρ
−−−

−−+−−
=

)(
)())(1(

0

0
0
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Осылайша, z  > Н және Z > z0 үшін, мұндағы z0 (1.27) формула 
бойынша анықталған, Р р а с (1.26) теңдеу бойынша, ал z < z0 кезінде формула 
бойынша анықталады

][ барHzzp нцрасч ,)(
2,10

1 ρρ −−=

Z <Н және Z> z0 үшін, мұндағы z0 теңдеу бойынша анықталады (1.24),
Р формуласы бойынша анықталады (1.23), A z <z0 - теңдеу бойынша (1.25).

Бақылау сұрақтары:
1. А типті Профильді (тангенциалды) және оны қолдану бойынша

ұсынысты сипаттаңыз
2. В типті профильді және оны қолдану бойынша ұсынысты сипаттаңыз
3. B-S тәрізді профильді және оны қолдану бойынша ұсынысты

сипаттаңыз
4. Г типті профильді және оны қолдану бойынша ұсынысты сипаттаңыз
5. D - j-тәрізді профильді және оны қолдану бойынша ұсынысты

сипаттаңыз
6. Кез-келген профильді есептеу үшін қандай деректер қажет
7. Бірінші учаскенің ұзындығына қандай талаптар қойылады
8. Қисықтық радиусын қалай таңдау керек
9. Екінші учаскенің ұзындығына қандай талаптар қойылады
10. Профильді жобалау тәртібі қандай?

№4 практикалық сабақ
Ұңғыманың дизайнын жобалау
Келесі жағдайларда көлбеу бағытталған барлау ұңғымасының профилін 

таңдаңыз, есептеңіз және құрыңыз: ұңғыма бір өнімді горизонтты ашуы 
керек, бөшкенің табиғи қисықтығы шамалы. 1.10-кестедегі ұңғыманың 
құрылымы.

Шешімі. Ұңғыма бір өнімді қабатты ашуға арналған және қабаттардың 
құлау бұрыштары кішкентай болғандықтан, біз А профилін қабылдаймыз 
(суретті қараңыз. 1.35, а).

Есептеу үшін бастапқы деректерді анықтаймыз. Магистральдың 
қисықтық азимуты және көлденең жазықтықтағы магистральдың 
проекциясының ұзындығы кен орнының құрылымдық картасында 
анықталады (сурет. 1.36). Азимутты протектордың көмегімен тікелей картада 
өлшеуге болады.

Ескерту. L-ұңғыманың жобалық тереңдігі.
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Сурет 1.36-құрылымдық картаның көшірмесі

Бұл жағдайда меридиандардың жақындасу бұрышының алгебралық 
қосындысына және магниттік көрсеткінің қисаюына тең бағытқа түзетуді 
ескеру қажет. Бұл жағдайда F = 150°. Көлденең жазықтықтағы баррель 
проекциясының ұзындығы карта масштабында өлшенген ұңғыма аузы мен 
кенжары арасындағы қашықтыққа тең, ал біздің жағдайда A = 500 м.

Кесте 1.10 - жобаланған бағандар туралы бастапқы ақпарат (мысал 1.7)

Баған түрі Колоннаның диаметрі, мм Түсу тереңдігі, м
Жолдау 324 5
Кондуктор 245 250
Пайдалану колоннасы 146 1800

Ұзындығы қолданысқа тік учаскесін таңдайды негізге ала отырып, 
геологиялық кеніштің кен орны; аяқталуы мүмкіндігінше приурочивать 
қосымша қабаттар орта бекініс. Іс жүзінде Н" кондуктордың түсу тереңдігіне 
тең және ауытқушымен жұмыс кезінде кондуктордың табанына зақым 
келтірмеу үшін осы аралықтағы қашауға өту шамасына тең қабылданады. -
Біздің жағдайда Нв = 250 + 50 = 300 м.

Ұңғыманың тігінен жалпы тереңдігі ұңғыма сағасының альтитудының 
қосындысы, өнімді Горизонт шатырының оны ашу нүктесіндегі белгісі, 
қаттың қуаты және зумпф тереңдігі (тігінен) ретінде анықталады, біздің 
жағдайда Н0 = 1700 м.

Ұңғыманың қисықтық радиусын анықтаймыз. Қисықтық жиынтығы 
үшін келесі орналасу қабылданады: диаметрі 190,5 мм кесек, t12mz-170 
турбобуры, иілу бұрышы 2° және диаметрі 146 мм UBT қисық аударма. Бұл 
орналасу 10 м ұңғымада 1°20 ' қисықтық бұрышының қарқындылығын 
қамтамасыз етеді.
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Сонда
103,57

10

⋅
∆

=
α

R

мұнда Иә10-10 м ұңғымадағы қисықтық жиынтығының қарқындылығы.
R = (57,3/1,33) 10 = 430 м.
Ауытқу қондырғысымен жұмыс істеудің нақты аралығының ұлғаюына 

байланысты оны орнатудың дәл еместігіне байланысты есептелген қисықтық 
радиусы теориялық мәннен 5-10% - ға көп қабылданады, яғни R = 480 М. Бұл 
радиус минимумнан үлкен болуы керек.

Бұрғылау диаметріне тең баррель диаметрі бар турбобурды өткізуге 
болатын баррельдің ең аз қисықтық радиусы формула бойынша есептеледі

fkdD
lR

Tдол

T

+−−
=

2

min
167

мұндағы l Т-қашауы бар турбобурдың ұзындығы, м; DAOA - қашаудың
диаметрі, мм; dT - турбобурдың диаметрі, мм; k - турбобур Корпусы мен 
ұңғыма қабырғасы арасындағы ең аз саңылау, мм (k= 5 - 8 мм); f-
турбобурдың бүгілу жебесі, ММ.

Ellqf TTT /1013,0 27⋅=

мұндағы qT-турбобурдың салмағы l 1 см, кг; T-оның инерция моменті, 
см4; Е-Юнг модулі, Н/см7

444 5,409217049,0049,0 смdl TT =⋅==

мR 5,445
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⋅
=

Осылайша, R > Rmin [480 > 445,5). 
Қисықтық жиынтығының нақты қарқындылығы
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Баррельдің ең үлкен бұрышын табамыз
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мұндағы, R-қисықтық жиынтығы учаскесінің қисаю радиусы, м; а-
кенжардың вертикальдан ығысуы, м; Н-дің екінші және үшінші учаскелерінің 
вертикальға проекциясы, м; а = 21°. Қисықтық жиынының көлденең 
жазықтыққа проекциясын анықтаймыз:

мR 7,31)934,01(480)cos1( =−=−= αα

тік жазықтыққа:

мRh 172358,0480sin =⋅== α

Тік сызықты көлбеу бөліктің тік жазықтыққа проекциясын 
анықтаймыз:

мhHHH B 1228)172300(1700)(0
/ =+−=+−=

Қисықтық жиынтығының ұзындығын есептейміз:

мRl 1762148001745,00174,02 =⋅⋅== α

Тік бұрышты көлбеу бөліктің ұзындығын табамыз:

мHl 1315934,0/1228cos//
3 === α

Тік сызықты көлбеу бөліктің көлденең проекциясын анықтаймыз:

А' = Н ' tga = 1228-0,384 = 470 м.

Ауытқудың жалпы нақты ұзындығы:

Лф =а + л' = 31,7 + 470= 501,7 М.

Көлбеу бұрышын анықтауда қатені табамыз:

/0

3

50
1315

934,07,1cos
)(

=
⋅

=
−

=∆ arctg
l

AA
arctg ф αα

Қате инклинометрлермен өлшеу дәлдігінде; бұл есептеу дұрыс 
жасалғанын білдіреді.

Профиль бойынша баррельдің ұзындығын анықтаңыз:

мlllL 179113151763000
321 =++=++=

Есептеу деректері бойынша біз масштабта ұңғыма профилін саламыз 
(сурет 1.37, а, б).

Профильдің көлденең проекциясы келесідей жасалады: О нүктесі мм 
қағаз парағында таңдалады, ол көлбеу ұңғыманың аузынан алынады 
(миллиметр парағының жоғарғы шеті солтүстік жағына сәйкес келеді).
Протекторды қолдана отырып, осы нүкте арқылы жобалық азимут бағытында 
(150°) түзу сызық сызыңыз және таңдалған о нүктесінен алынған масштабта 
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(1: 200, 1: 400 немесе 1: 500), яғни 00, = AE = 500 м. 0 нүктеден, (сурет. 1.36, 
а) радиусы 90 м, дәл сол масштабта, түбінің берілген позициядан ауытқуына 
төзімділікті шектейтін шеңбер сызамыз (төзімділік шеңбері). Бұл ұңғыманың 
радиусы ұңғыманың тереңдігінің 5% - ынан аспауы керек, яғни 90 м. O -
нүктесінен төзімділік шеңберіне тартылған екі тангенс сызығы төзімділік 
конусын құрайды.

Содан кейін координаталық осьтер сол графикалық қағаз парағында 
жасалады. Шығу нүктесінен тік оське дейін біз 1: 1000 немесе 1: 2000 
масштабында ОА = Н0 = 1700 м ұңғыманың тік проекциясына тең сегментті 
саламыз.  Бұл сегментте OV = 300 м және Sun = 172 м қашықтықты кейінге 
қалдырамыз. С нүктесінен көлденең сызық сызыңыз және оған CD = 31,7 М 
кесіндісін салыңыз; А нүктесінен көлденең сызық сызыңыз және оған AE = 
500 м кесіндісін салыңыз. О және В, D және E нүктелері түзуді, ал В және D 
нүктелері 480 М радиус шеңберінің доғасымен байланысады (сурет. 1.36, б).

1.37-сурет-Л типті Профильді құру сызбасы:
d-көлденең проекция; б-тік проекция; в-оңайлатылған әдістеме

бойынша есептелген

1.11, 1.12-кестелерде ұңғыманың еңіс бұрыштарының интервалдық 
мәндері келтірілген
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1.11-кесте-ұңғыманың тігінен ауытқуы туралы мәліметтер

Тереңдік 
аралығы, м

Аралықтың 
ұзындығы, м

Аралықтың 
ұшқындауының 
орташа бұрышы, 

градус

Кенжардың
аралыққа 
ауытқуы

крlx αsin⋅=

Ұңғыма 
кенжарының 

жалпы 
ауытқуы, м

0-300 300 0 0 0
300-350 50 2,98 2,59 2,59
350-400 50 8,94 7,76 10,35
400-450 50 14,9 12,85 23,20
450-476 26 19,44 8,58 31,78
476-500 24 21 8,58 40,36
500-1791 1291 21 461,4 501,76

1.12-кесте-ұңғыма оқпанының зениттік бұрыштары мен азимуттары 
туралы мәліметтер 

Тереңдік 
аралығы, м

Аралықтың 
ұзындығы, м

Аралықтың соңындағы ұңғыманың 
қисаю бұрышы, градус

Азимут, градус

0-300 300 0
300-350 50 5,96 150
350-400 50 11,92 150
400-450 50 17,88 150
450-476 26 21,00 150
476-500 24 21,00 150
500-1791 1291 21,00 150

Ескерту. Шартты түрде 50 м жеке аралықтарға бөлінген екінші бөлімдегі ұңғыманың қисықтық 
бұрыштары қисықтықтың ұлғаюы тереңдікке тура пропорционал болатын жағдайдан анықталады.

1.3.9 Ұңғымалар мен шегендеу құбырларын түсіруге дайындау

Соңғы бұрғылаудан кейін ұңғыма оқпанын мұқият жуу жүргізіледі. 
Бұрғылау бағанасын көтеру оның ұзындығын бақылау өлшеуімен жүзеге 
асырылады.

Геофизикалық зерттеулердің қорытынды кешенін жүргізгеннен кейін 
ұңғыма оқпанын шегендеу бағанасын түсіруге дайындайды. Ол үшін 
ұңғыманың оқпанын цементтеу процесінде бұрғылау және тампонаж 
ерітінділерін сіңіру мүмкіндігі тексеріледі. Гидродинамикалық зерттеулерді 
оқпанды тұтастай сығымдау әдісімен немесе бұрғылау бағанасы мен 
Гидромеханикалық пакерді пайдалана отырып, интервал бойынша жүргізеді. 
Сығымдау қысымы бағанды цементтеудің соңында оны жүзеге асырудың 
таңдалған әдісімен максималды қысымға сәйкес келетін жағдайлар 
жасалатындай етіп таңдалады. Цементтеудің тікелей бір сатылы әдісін 
орындау кезінде ұңғыманы сығымдау қысымын келесі өрнектен есептеуге 
болады:

РОПР = (фЦР – фБР) ҰО ƛg,
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мұндағы, фтр және фБР - тиісінше цемент және бұрғылау ерітінділерінің 
тығыздығы;

НЦ-құбыр сыртындағы кеңістіктегі цемент ерітіндісін көтеру биіктігі;
ƛg-цементтеу кезінде сақиналы кеңістіктегі гидродинамикалық 

шығындарды ескеретін коэффициент (ƛ = 1,10÷1,15 қабылдауға болады);
g-еркін құлаудың үдеуі.
Әдетте орташа тереңдіктегі ұңғыманы дайындау кезінде сығымдау

қысымы 5-7 МПа құрайды. Белгіленген режимде ұңғыманың сағасына есептік 
қысым жасау кезінде ұңғыма оқпанының немесе зерттелетін аралықтың (Q)
қабылдағыштығы анықталады. Гидродинамикалық зерттеулердің нәтижелері 
бойынша қабылдағыштықтың қалдық коэффициенті есептеледі:

кП = Q / ӨКМ, м3 / с МПа

КП ≤ 0,5÷1,0 м3/сағ МПа кезінде ұңғыма оқпаны цементтеудің тікелей 
бір сатылы әдісін пайдалануға дайын деп есептеледі.

Егер кП > 1,0 м3 / сағ МПа болса, онда нақты жағдайларға байланысты 
оқшаулау жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туралы шешім қабылдайды немесе 
шегендеу бағанасын цементтеудің басқа да неғұрлым қауіпсіз тәсілдерін 
таңдайды.

Ұңғыма қимасында ГРП төмен қысымымен сипатталатын өнімді 
қабаттардың болуы жағдайында (қабаттың гидравликалық жарылуы), кейбір 
жағдайларда оларды бастапқы ашу сатысында немесе оқпанды шегендеу 
колоннасын түсіруге дайындау сатысында ұңғыма қабырғасымен нығайтуды 
жүргізеді. Және басқарылатын кольматация әдісімен немесе жоғары 
молекулалық қосылыстар (ЖИА) немесе басқа реагенттерді қолдана отырып 
физика-химиялық әдістермен градиент градиентін арттыру.

Басқарылатын кольматация әдісімен өткізгіш қабаттарды 
гидрооқшаулау бұрғылау бағанының кескіштің үстіне орналасуына 
қосылатын кольмататорларды қолдану арқылы жүзеге асырылады (сурет. 
1.38).

Кольмататорлардың құрылысы (сурет. 1.39) ұңғыманың қабырғасына 75 
- 90° бұрышпен жуу сұйықтығының (3 және одан да көп) ағынын бағыттауға
мүмкіндік береді. Ерітіндінің қатты фазасының құрамы олардың мөлшері
негізінен коллектордың тесіктерінің мөлшерінің 1/3-тен 1/10-ға дейін
болатындай етіп таңдалады.

Тау жыныстарының беріктік сипаттамаларына байланысты 
ағындардың жылдамдығы 40-120 м/с аралығында таңдалады. ұңғыманың 
мұндай өңделуі қатты фазалық бөлшектердің жыныстың кеуек кеңістігіне 1-2
см тереңдікке енуіне әкеледі. ПЗП - да (қойнауқат түбінің аймағы) 
кольматациялық экрандар пайда болады, ГРП қысымы 15-20 МПа-ға артады.
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1.38-сурет-бұрғылау ерітіндісінің гидромониторлы ағыстарымен 
оқпанды өңдеудің технологиялық схемалары:

а-ұңғыманы бұрғылау кезінде үздіксіз өңдеу; б - оқпанды шегендеу 
бағанасын түсіруге дайындау кезінде селективті өңдеу; 1-УБТ; 2-ұңғыма 

оқпаны; 3-төмен айналымды кенжарлық қозғалтқыш; 4, 7-кольмататор; 5 -
кольматациялық қабат; 6-өткізгіш қабаттар; 8-гидромониторлы

қондырмалар; 9-қашау; 10-ұңғыманың кенжары.

   а б

Сурет 1.86-Елек құрамдас бөліктері
А-УГНТУ конструкциясының кольмататоры

Б-ПермНИПИнефть конструкциясының кольмататоры
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ПЗП-дағы (қойнауқаттың кенжар маңы аймағы) кольматациялық 
экрандар шегендеу колонналарын цементтеу процесінде қабаттардың 
бұрғылау және цемент ерітінділерімен ластануын болдырмайды. Екінші рет 
ашылған кезде (перфорация) мұндай экрандар оңай бұзылады және ұңғыманы 
игеру кезінде қиындықтар болмайды. Кольматация қабатының ерекшелігі-
оны жою үшін депрессияның мөлшері оның қалыптасуы орын алатын 
репрессиядан гөрі аз. Қабаттың бұзылу депрессиясының мөлшері 0,5-1,5 МПа 
құрайды. Соңғы жылдары жоғары молекулалық қосылыстар (ЖИА) бұрғылау 
тәжірибесінде көбірек қолданыла бастады. Полимерлі бұрғылау ерітінділері 
мен композициялық композициялар ньютондық емес сұйықтықтарға тән 
бірқатар қасиеттерге ие.

Сулы ортадағы Әскери-теңіз күштерінің макромолекулалары олардың 
мөлшері мен пішінін кең ауқымда өзгерте алады. Макромолекулалардың 
өлшемдері жоғары дисперсті жүйелердің бөлшектердің мөлшеріне сәйкес 
келеді және 1 – ден 80-ден 100 нм-ге дейін өзгереді. Ерітіндіде ЖИА 
молекулалары тізбектер, шарлар, глобулалар түрінде болады. ПЗП кеуекті 
ортасына еніп, макромолекулалар уақыт өте келе бір-бірімен тігілуі мүмкін,
нәтижесінде гель пайда болады, ол кеуектер мен каналдардың қабырғаларына 
жақсы жабысады. Бұл процестің нәтижесінде өткізгіш қабаттың қабырғалық 
бөлігінде жоғары тұтқыр – серпімді және бітелетін қасиеттері бар 
гидрооқшаулағыш қабат пайда болады, ал ұңғыманың қабырғаларында оған 
байланысты жұқа полимерлі пленка пайда болады. Мұндай гидрооқшаулағыш 
жүйе ұңғыманың бастапқы ашылған сәттен бастап ұңғыманы бекітуге дейінгі 
өнімді қабатпен гидродинамикалық әрекеттесуін іс жүзінде жояды. 
Оқшаулағыш экранның қалыңдығы 20-40 см болған кезде ол арқылы сүзу 
қысымының градиенті 4 немесе одан да көп есе артады (0,020 – 0,025 МПа/м 
дейін), ал оқшаулау коэффициенті 90 – 99% жетеді.

Кейде ұңғыманы нығайту үшін қабырғаларды химиялық өңдеу 
қолданылады. Осы мақсатта натрий метасиликаттары - ХНО қолданылуы 
мүмкін. ХНО бұрғылау ерітіндісіне, буферлік сұйықтыққа немесе шегендеу 
колоннасын түсіру кезеңінде кенжарлық ұңғымаларға айдалатын ваннаның 
құрамына енгізілуі мүмкін.

Шегендеу колоннасының ұңғыма оқпаны бойынша өтуін қамтамасыз 
ету үшін оны пысықтауды және шаблондауды жүргізеді.

Ұңғыма оқпанын пысықтау бұрғылау колоннасының бұрғылау 
кезіндегідей орналасуын қолдана отырып, 20-40 м/сағ дейінгі жылдамдықпен 
жаңа толық өлшемді қашаумен жүргізіледі. Кейде BHA құрамына (бұрғылау 
бағанының төменгі бөлігінің орналасуы) КАЛИБРАТОРЛАР, центраторлар, 
тұрақтандырғыштар, кеңейткіштер, қысқартылған UBT кіреді. Өңдеу 
процесінде екінші оқпанның бұрғылануын болдырмау үшін оның айналуы 
кезінде қашауды беруді тоқтатуға жол берілмейді. Ұңғыма қабырғаларының 
тарылуы, құлауы және құлауы әсіресе мұқият өңделеді.

Ұңғыма оқпанын шаблондау бұрғылау бағанасын қолдану арқылы 
жүргізіледі, оның төменгі жағына түсірілетін шегендеу колоннасының 
құрастыруынан 2-4 шегендеу құбыры жалғанады.
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Көрсетілген тұтастыруды ұңғыманың оқпанымен кенжарға дейін және 
кері қонусыз және кертпесіз өткеннен кейін оны шегендеу бағанасын түсіруге 
дайын деп санайды.

Шаблондау процесінде кергіштер мен қонулар болған кезде осы оқпан 
аралықтары қайта пысықталады және қайта шаблондау жүргізіледі.

Оқпанды бекітуге дайындаудың соңғы операциясы жуу сұйықтығының 
қасиеттерін белгіленген ГТН (геологиялық-техникалық наряд) шегінде жуу 
және теңестіру болып табылады.

Шегендеу құбырларын ұңғымаға түсіруге дайындау
Жобалық есепке сәйкес бұрғылау құбырына ұзындығы бойынша 5% 

қоры бар шегендеу құбырлары әкелінеді. Қосалқы ретінде олар бағанның ең 
берік бөлігін құрайтын құбырларды алады. Құбырларды тасымалдау және 
тиеу-түсіру жұмыстары кезінде құбырлардың бұралуы мен бүгілуінің алдын 
алатын шаралар қабылданады. На ниппельную бөлігі бұранданы киеді 
сақтандырғыш қақпақтар.

Құбырлар қабылдау көпірлерінің қасындағы трубаларға, муфталарға, 
кері түсу тәртібімен бұрғылау жағына қойылады (колоннаның жоғарғы жағын 
құрастыру үшін қажетті құбырлар төменгі қатарға қойылады). Әрбір құбыр 
Болат таспамен өлшенеді және арнайы ведомосте тіркеледі. Құбырлар 
өндірістік қызмет көрсету базасында (БПО) нығыздалуы тиіс, ол туралы акт 
жасалуы тиіс, ол құбырлармен бірге бұрғылауға жеткізіледі. Егер құбырлар 
алдын-ала қысылмаған болса, онда бұл жұмыс бұрғылау қондырғысында ОА 
көмегімен жүзеге асырылады.

BPO мөлшері мен жіптердің және тығыздағыш беттердің тартылуымен 
тексерілуі керек. Құбырларды ішкі диаметрі бойынша шаблондау диаметрі 
құбырдың ішкі диаметрінен 2-3 мм аз болатын қос қатты шаблонды 
пайдалана отырып, шегендеу бағанасын құрастыру кезінде жүзеге 
асырылады.

Гидравликалық сынақтан және шаблондаудан өтпеген құбырлар бракқа 
шығарылады және резервтік құбырлармен ауыстырылады.

Бақылау сұрақтары:
1. Корпусты түсірмес бұрын қандай іс-шаралар жүргізу керек?
2. Ұңғыманы сығымдау қысымын қалай есептеу керек
3. Ұңғыма оқпанының немесе зерттелетін аралықтың қабылдау

коэффициенті қалай есептеледі?
4. Өткізгіш қабаттарды гидроизоляциялау қалай жүзеге асырылады?
5. Ұңғымаларды жууға арналған кольмататорлардың әсерін

сипаттаңыз
6. ЖИА (жоғары молекулалық қосылыстар) қолданудың

артықшылықтары қандай)
7. Ұңғыманы нығайту үшін қабырғаларды химиялық өңдеу қалай

жүзеге асырылады?
8. Ұңғыма оқпанын пысықтау және шаблондау қалай жүргізіледі?
9. Құбырларды тасымалдау және тиеу-түсіру кезінде қандай шаралар
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қолдану керек?
10. Қолданар алдында құбыр қандай процедуралардан өтуі керек?

1.3.10 Шегендеу бағаналарын түсіру технологиясы және оны 
ұйымдастыру

Корпусты түсіру техникалық жағынан күрделі процесс болып 
табылады, оның сәттілігі түсіру режимдерімен, аралық жуу ұзақтығымен 
және жұмысты ұйымдастырумен анықталады.

Шегендеу бағанасын ұңғымаға түсірер алдында Бұрғылау жабдығының 
- шығыр мен оның тежегіштерінің, ротордың пневматикалық сыналарының,
элеваторлардың жарамдылығы, мұнараның орталықтануы, тәлдік арқанның
жай-күйі тексеріледі. Қажет болған жағдайда тәлдік жүйені қайта жабдықтау
және тәлдік арқанды ауыстыру жүргізіледі.

Бағанды түсірмес бұрын ұңғыма ГТН сәйкес келетін бұрғылау 
ерітіндісімен толтырылуы тиіс. Плашечный превенторда шегендеу 
бағанасының диаметріне арналған кесінділер ауыстырылады немесе 
бұрғылау бағанасының диаметрі бойынша шегендеу бағанасына 
ауыстырғышы бар келте құбырдың болуы қамтамасыз етіледі.

Колоннаның түбін (бағыттаушы тығыны бар табандықты, башмак 
келте құбырын) жинау қабылдау көпірлерінде алдын ала жүзеге асырылады.

Ұңғыма оқпанын және бұрғылау жабдығын дайындау аяқталғаннан 
кейін шегендеу бағанасын құрастыру және түсіру жүзеге асырылады. 
Шегендеу колоннасын түсіруді жауапты инженерлік-техникалық қызметкер 
басқарады.

Бұрандалы қосылыстарды құрастыру кезінде алғашқы 2-3 жіп қолмен 
бұралуы керек, содан кейін батарея қолданылады, бұранданы бекіту моментті 
басқаратын машина кілттерімен жүзеге асырылады.

Бұрандалы қосылысты бұрау кезінде муфтаның ұшы құбырдағы соңғы 
бұрандамен сәйкес келуі керек (төзімділік ±1 жіп). Егер 3 немесе одан да көп 
жіпке сенімсіздік болса және 2 немесе одан да көп жіпке шамадан тыс 
төңкеріс болса, онда мұндай жіптері бар құбыр ауыстырылады.

Жеңіл шегендеу бағаналарын түсіру бір элеватордың және ротор 
сыналарының көмегімен, неғұрлым ауыр бағаналарды - екі элеватордың 
көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Үлкен диаметрлі корпустық бағаналар 
спидерлерді (арнайы сына ұстағыштарды) қолдана отырып түсіріледі.

Бұрандалаудан кейін корпустың төменгі 5-10 құбыры кейде бағанды 
түсіру кезінде олардың бұралуын болдырмау үшін муфталарға 
дәнекерленген.

Бұрандалы қосылыстарды бұрау кезінде арнайы тығыздағыш 
майлағыштар қолданылады (P-2, p-402, US-1 және т. б.)

Технологиялық жабдықтау элементтері ұңғыманы бекіту жобасына 
(регламентіне) сәйкес шегендеу бағанасында орнатылады.

Егер шегендеу колоннасы жұмыс істеп тұрған кері клапанмен түсірілсе 
(өздігінен толтырылмаса), онда оны бұрғылау ерітіндісімен мерзімді толтыру 
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жүргізіледі. Толтырылмаған колоннаның максималды ұзындығы өрнектен 
анықталады:

[ ] g
PH

рсм

см

⋅⋅
=

ρη

мұндағы, РСМ-шегендеу құбырлары үшін жаншитын қысым,
[пСМ] - шегендеу бағанасын түсіру кезінде майысуға беріктік қорының 

коэффициенті, [пСМ] = 3 ÷4.
pρ - бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы,

g-еркін құлаудың үдеуі.
Бұрғылау тәжірибесінде түсіру кезінде бағандарды толтыру 150-400 м

арқылы жүзеге асырылады.  ЦКОД түріндегі тексеру клапандары ұңғыманың 
қабырғаларына Гидромеханикалық жүктемені азайтуға, бағанға сұйықтық 
құю операцияларын болдырмауға және түсіру уақытын 1-3 сағатқа 
қысқартуға мүмкіндік береді.

Шегендеу бағаналарын түсіру процесінде аралық жуу жүзеге 
асырылады. Аралық жуу орындары, әдетте, алдыңғы бағанның аяқ киіміне 
жеткен кезде асқынулар - шөгінділер мен шөгулер, мұнай-газ көріністері 
аймақтарына сәйкес келеді. Шегендеу колоннасын түсіру аяқталғаннан кейін 
ұңғыма оқпанын Мұқият (2-3 цикл) жуу жүзеге асырылады. Барлық жуулар 
гидравликалық жарылыстар мен бұрғылау ерітіндісінің сіңірілуін 
болдырмайтын режимдерде жүзеге асырылады.

Колоннаны түсіру аяқталғаннан кейін ол аспалы күйде қалады (оны 5-6
т дейін іздеген кезде кенжарға түсіруге жол беріледі). Цементтелгеннен кейін 
ұңғыманың аузын байлау ыңғайлы болуы үшін бағанның жоғарғы құбырына 
алдын-ала есептелген ұзындықтағы саптама қосылады. Бұл құбырға 
цементтеу басы орнатылады.

Бақылау сұрақтары:
1. Корпустың түсуінің сәттілігін не анықтайды?
2. Корпусты түсірер алдында нені тексеру керек?
3. Қалай жүзеге асырылады бұрандалы қосылыстарды құрастыру?
4. Құбыр қандай ақаулы бұрандамен басқасына ауыстырылады?
5. Корпустың түсуі қалай жүзеге асырылады?
6. Неліктен корпустың төменгі 5-10 құбыры кейде муфталарға

дәнекерленген?
7. Толтырылмаған колоннаның максималды ұзындығы қалай

анықталады?
8. Қанша метрден кейін олар түсу кезінде бағандарды толтырады?
9. ЦКОД типті тексеру клапандары не үшін қолданылады?
10. Түсіру аяқталғаннан кейін ұңғыманы жуу кезінде неден қорқу

керек?
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1.3.11 Шегендеу бағаналарын түсіру кезіндегі асқынулар мен 
авариялар

Шегендеу бағаналарын түсіру кезінде бұрғылау ерітіндісінің сіңірілуі, 
шегендеу, майыстыру, үзілген құбырлар және басқа да асқынулар мен 
авариялар орын алуы мүмкін.

Бұрғылау ерітіндісінің сіңірілуі ұңғыма оқпанының колоннаны түсіруге 
жеткіліксіз дайындығы кезінде, түсіру режимінің (жылдамдығының) 
бұзылуына байланысты, ерітіндінің параметрлері ГТН-де берілгеннен 
ауытқыған кезде (ерітіндінің жоғары тығыздығы мен тұтқырлығы) мүмкін 
болады. Сіңірулердің алдын алу үшін оларды тудыратын себептерді 
жойыңыз.

Мұнай-газ көріністері ұңғымадағы қысым төмендеп, резервуардан 
төмен болған кезде, сондай-ақ ұңғыма ұзақ уақыт бойы жуылмай тұрғанда 
және газ (газдалған мұнай) пакеттері диффузияға байланысты ұңғымада 
пайда болған кезде пайда болады.

Ұңғымадағы қысымның төмендеуі бұрғылау ерітіндісінің 
тығыздығының төмендеуіне, оның жоғарғы кесу аралықтарында сіңуіне, 
корпустың ағып кетуіне байланысты болуы мүмкін.

Колоннаны түсіру процесінде қаттық флюидтердің көріністерінің 
алдын алу үшін өнімді қаттарға қажетті қарсы қысымды ұстап тұру және 
ұңғыма оқпанын аралық жууды жүзеге асыру қажет. Ұңғыманың сағасы 
шығарындыға қарсы жабдықпен жабдықталуы тиіс.

Ұңғымаға түсіру кезінде шегендеу бағанасын ұстап қалу, бағананың 
ұңғыма қабырғасына жабысуына, науаларда сыналануына, ұңғыма 
оқпанының қисаю орындарына, бөгде заттарға байланысты тау 
жыныстарының опырылып құлауы және опырылып құлауы жағдайында 
мүмкін болады.

Корпусты ұстап қалудың алдын алу үшін алдын - алу шаралары ретінде 
сіз ұңғыманы Мұқият дайындауды (бұрғылау, шаблон жасау, ұңғыманың 
қабырғаларын бекіту), бұрғылау ерітіндісіне майлау қоспаларын енгізуді, 
бағанды орталықтандыратын элементтерді қолдануды, бағанды ұңғымада 
ұзақ уақыт қалдыруға жол бермеуді, аралық жууды жүзеге асыруды ұсына 
аласыз.

Үзілді қоршаулау бағанасын түсіру кезінде ұңғымаға жүргізілуі мүмкін 
ретінде дене бойынша құбырларды, сондай-ақ жергілікті жерлерде олардың 
қосылыстарын (срыв ою, жою, пісірме). Үзілістердің себептері зауыттық 
ақаулар, беріктікті есептеудегі қателер, колоннаның түсу режимінің бұзылуы 
болуы мүмкін.

Шегендеу бағаналарының үзілуін болдырмау үшін шегендеу 
құбырларын және олардың жер бетіндегі қосылыстарын дайындау және
тексеру жүргізілуі тиіс, созылу бағаналарын есептеу қажетті беріктік қорын 
қамтамасыз ете отырып жүргізілуі тиіс, бағананы түсіру жоспарланған 
қозғалыс жылдамдығына сәйкес жүргізілуі тиіс.
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Бұрғылау процесінде перспективалық деңгейжиектерді сынауға 
арналған техникалық құралдар

Ұңғымаларды бұрғылау кезінде ашылған қабаттардың сапалық және 
сандық параметрлерін анықтау оларды зерттеудің әртүрлі әдістерінің -
өнеркәсіптік-геофизикалық, гидродинамикалық және негізгі материалдарды 
зерттеумен үйлескенде ғана мүмкін болады. Осы әдістердің ішінде 
гидродинамикалық әдістер ерекше орын алады, бұл резервуар 
сұйықтығының ағынын алуға, табиғи сынамаларды алуға, резервуардың 
коллекторлық қасиеттерінің сипаттамасын және төменгі шұңқыр 
аймағындағы ластану дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді.

Гидродинамикалық әдістердің мәні өнімді горизонтты сұйықтық 
бағанының әсерінен (бұрғылау) және басқа өнімді горизонттардан коллектор 
массивінен ұңғымаға резервуар сұйықтығының қозғалысын алу үшін, 
көлемдік ағым жылдамдығын және ұңғымадағы қысымның өзгеру 
жылдамдығын тіркеу үшін осы объектідегі қысымның төмендеуін құрудағы 
оқшаулау болып табылады.бүкіл сынақ кезеңін созу және, әрине, резервуар 
сұйықтығының өкілдік үлгілерін таңдау.

Бұл зерттеулердің маңызы өте зор, өйткені оларды талдау негізінде 
өнімді қабаттарды анықтауға және оларды өнімсіз қабаттардан ажыратуға, 
Ұңғымаларды бұрғылау шығындарын едәуір азайтуға мүмкіндік беретін 
ақпарат алуға болады.

Бұрғылау процесінде ашық оқпандағы объектілерді сынау үшін арнайы 
аппараттардың екі тобы пайдаланылады:

бұрғылау құбырларында ұңғымаға түсетін аппараттар;
каротаж кәбілінде ұңғымаға түсірілетін аппараттар.
Пайдалану колоннасымен орнатылған ұңғымаларда, жоғарыда 

көрсетілгендерден басқа, ұңғымаға бұрғылау немесе сорғы - компрессорлық 
құбырларда түсірілетін ағынды аппараттардың базасындағы қабаттардың 
гидродинамикалық сынаушылары пайдаланылады.

Қабаттарды сынаушыларды қолдану (Бұрғылау құбырларында немесе 
каротаж кәбілінде) барлау ұңғымаларын салудың технологиялық циклінің 
ажырамас бөлігіне айналды.

Сынақ технологиясындағы барлық айырмашылықтардан басқа, бұл 
әдістердің мақсаты ағын қисықтары мен қысымды қалпына келтіру 
қисықтарын алу болып табылады.

Бақылау сұрақтары:
1. Корпус құлаған кезде қандай асқынулар пайда болуы мүмкін?
2. Бұрғылау ерітіндісінің сіңуі қандай себептерге байланысты болуы

мүмкін?
3. Қандай жағдайларда туындайды нефтегазопроявления?
4. Ұңғымадағы қысымның төмендеуі неге байланысты болуы мүмкін?
5. Не шықса көріністерін болдырмау флюидтерінің?
6. Бағандарды ұстап алу қандай себептерге байланысты болуы

мүмкін?
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7. Бағандарды ұстап қалудың алдын алуға қандай шаралар
көмектеседі?

8. Корпустың сынуы қандай себептерге байланысты болуы мүмкін?
9. Қойнауқатты зерттеудің гидродинамикалық әдістерінің мәні неде?
10. Бұрғылау кезінде ашық магистральдағы объектілерді сынау үшін

қандай екі құрылғы тобы қолданылады?

1.4 Ұңғымаларды сынау бойынша технологиялық процестерді 
және операцияларды бақылау

1.4.1 Бақылауды жүзеге асыру тәртібі
Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылаудың технологиялық 

процестерін жүргізуді, оларды сынауды және пайдалануға дайындауды 
бақылау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру ведомстволық және мемлекеттік 
бақылаудың жүйелі келісілген жұмысын жүзеге асыруды көздейді.

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау кезінде технологиялық 
процестердің сақталуын, оларды сынауды және пайдалануға дайындауды 
ведомстволық бақылау 5 кезеңде жүзеге асырылады:

а) бірінші кезең - бұрғылау бригадасы және геофизикалық партия 
(жасақ) деңгейінде, оны күн сайын, тұрақты негізде бұрғылау шебері және 
геофизикалық партия (жасақ) бастығы жүзеге асырады. Тексеру жұмыс 
орындарын тексеру, жұмыс істеушілерді сұрау, ал қажет болған жағдайда 
жабдықтарды, механизмдерді, құралдарды, айлабұйымдарды және басқа да 
құрылғыларды сынап көру жолымен жүргізіледі. Анықталған кемшіліктер 
дереу жойылуы тиіс. Оларды жою өз құзыретінде емес кемшіліктер вахталық 
журналға жазылады;

б) екінші кезең - бұрғылау ұйымы мен геофизикалық экспедицияның 
жауапты инженерлік-техникалық қызметкерлері жүзеге асыратын бұрғылау 
ұйымы мен геофизикалық экспедицияның аудандық инженерлік-
технологиялық қызметі деңгейінде.

Бұрғылау ұйымының аудандық инженерлік-технологиялық қызметінің 
бастығы бұрғылау шеберлерінен күнделікті келіп түсетін технологиялық 
процестің, жабдықтың, аспаптардың, автоматика және қорғау құралдарының 
жай-күйі туралы ақпаратты талдайды. Аптасына кемінде бір рет барлық 
бұрғылау орындарында режимдік парақтардың (жобаның, геологиялық-
техникалық нарядтың, технологиялық регламенттердің және т.б.) негізінде 
технологиялық процестің жүргізілуінің жай-күйін, кемшіліктерді жою 
жөніндегі тапсырмаларды жазатын вахталық журналдағы жазбаны тексереді.

Геофизикалық жұмыстардың жүргізілуін бақылауды геофизикалық 
экспедицияның басшылығы (бастық, бас инженер, бас геолог) және 
өндірістік-техникалық бөлімнің тоқсанына кемінде бір рет далалық 
партиялардың (отрядтың) жұмыс орнына шығатын жауапты қызметкерлері 
жүзеге асырады. Бұл ретте өндірістік процесс технологиясының сақталуы 
тексеріледі, зерттеулер кешенінің толықтығы мен орындалу сапасы, 
Геофизикалық жабдықтың жай-күйі бақыланады. Экспедиция басшылығы 
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геофизикалық партиялардың (отрядтың) далалық материалдарын ай сайын 
қабылдауды ұйымдастырады. Анықталған бұзушылықтар кемшіліктерді жою 
мерзімдері мен жауапты тұлғаларды көрсете отырып, өндірістік журналға 
енгізіледі;

в) үшінші кезең - бұрғылау ұйымы деңгейінде, оны басшы тоқсанына 
кемінде бір рет технологпен, механикпен, энергетикпен, бақылау-өлшеу 
аспаптары мен автоматика цех қызметінің басшысымен бірлесіп, бұрғылау 
жұмыстарын жүргізудің технологиялық тәртібін, жабдықтың жай-күйін, 
жұмыстарды жүргізу үшін қажетті көлемде химиялық реагенттер мен басқа 
да қажетті материалдардың болуын тексереді. Анықталған бұзушылықтар 
мен кемшіліктер бойынша оларға орындаушылары мен мерзімдерін көрсете 
отырып, оларды жою туралы жазбаша өкімдер берілуге тиіс, ал егер 
анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер аварияға әкеп соғуы мүмкін 
болса, онда ол осы бұзушылықтар жойылғанға дейін жұмысты дереу тоқтата 
тұруға міндетті;

г) төртінші кезең - акционерлік компаниялар деңгейінде, оны 
бөлімдердің бас мамандары мен бастықтары жарты жылда кемінде бір рет 
(бекітілген жылдық тексеру кестесіне сәйкес) және кемінде бір бұрғылау 
ұйымы мен геофизикалық экспедицияда жүзеге асырады. Тексеру бұрғылау 
ұйымының және геофизикалық экспедицияның басшылары мен 
мамандарының қатысуымен жүргізіледі. Тексеру барысында бұрғылау 
ұйымы мен геофизикалық экспедиция деңгейінде жүзеге асырылған 
бақылауға баға беріледі. Тексеру нәтижелері бұрғылау ұйымы мен 
геофизикалық экспедицияның өндірістік бөлімшелерінің барлық 
басшыларымен талқыланады, кейіннен акт ресімделеді және кемшіліктерді 
жою жөніндегі шаралар мен мерзімдермен бірге бұйрық, өкім, шешім 
шығарылады.

Компанияның бөлімшелеріндегі Технологиялық тәртіпті бақылау 
жөніндегі жұмыс мемлекеттік бақылау органдары қызметкерлерінің 
қатысуымен акционерлік компанияның директорлар Кеңесінде (техникалық 
кеңесінде) кемінде жарты жылда бір рет қаралады, бұл жұмысқа баға 
беріледі, оны жақсарту жөніндегі шаралар белгіленеді. Бір жылғы жұмыс 
қорытындысы бойынша шолу бұйрығы шығарылады;

д) бесінші кезең - өндіру жөніндегі оператор деңгейінде, оны 
компанияның Басқарма төрағасының жетекшілік ететін орынбасары, 
бұрғылау техникасы мен технологиясы, Геология және кен орындарын игеру 
басқармаларының басшылары жылына кемінде бір рет (бекітілген жылдық 
тексеру кестесіне сәйкес) және кемінде бір бұрғылау ұйымы мен 
геофизикалық экспедицияда жүзеге асырады. Тексеру компания басшылары 
мен мамандарының қатысуымен жүргізіледі. Тексеру барысында компания 
деңгейінде жүзеге асырылған бақылауға баға беріледі. Тексеру нәтижелері 
мемлекеттік бақылау органдары қызметкерлерінің қатысуымен 
кәсіпорындардың, акционерлік компаниялардың басшылары мен 
инженерлік-техникалық қызметкерлерінің өңірлік кеңестерінде талқыланады.
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Компания үшін мұнай және газ ұңғымаларын салу кезінде газ-мұнай-су 
дақтары көрінуінің және ашық бұрқақтардың алдын алу бойынша 
мамандандырылған ведомстволық бақылау қосымша жұмыс істейді, оны 
атқыламаға қарсы және газ қауіпсіздігінің әскерилендірілген бөлігі жүзеге 
асырады.[39]

1.4.2 Ұңғымаларды игеруге және сынауға қойылатын талаптар

Ұңғымаларды игеру жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде тікелей 
ұңғымада орналасқан ұңғыманың екі көлемінен кем емес мөлшерде сөндіру 
сұйықтығының немесе оны жедел дайындауға арналған материалдардың 
қоры болуы қажет. 

Ұңғымаларды игеру және сынау жөніндегі жұмыстар мынадай шарттар 
қамтамасыз етілген кезде басталуы мүмкін: 

- пайдалану бағанының артындағы цемент ерітіндісін көтеру биіктігі
және қалыптасқан бекітпенің сапасы ұңғыманы бұрғылауға арналған жұмыс 
жобасының талаптарына сәйкес келеді; 

- пайдалану колоннасы бұрғыланған, колонна бастиегімен және
превенторлық қондырғымен (фонтандық арматурамен) бірге нығыздалған, 
ұңғыма сағасындағы ең жоғары күтілетін қысымнан 10% асатын қысым 
кезінде саңылаусыз; 

- бұрқақты арматурасы немесе превенторлық қондырғысы бар сағалар
және лақтыру желілері схемаға сәйкес жабдықталған және байланған; 

- бағана аралық қысым жоқ. Цементті көтеру биіктігі бойынша жұмыс
жобасынан ықтимал ауытқулар болған жағдайда ұңғыманы игеру және сынау 
жөніндегі жұмыстар Тапсырыс берушімен және жобалау ұйымымен 
келісілгеннен кейін жүргізіледі. 

Пайдалану колоннасының перфорациясы алдындағы ұңғыманың 
сағасы бекітілген схема бойынша шығарындыға қарсы жабдықпен 
жабдықталуы, ал ұңғыма жұмыс жобасына сәйкес келетін бұрғылау 
ерітіндісімен (немесе арнайы сұйықтықпен) толтырылуы тиіс. Газ, мұнай 
және су тұтқыш горизонттардың перфорациясы жоғары қабат қысымымен 
ашылған жағдайда шығарындыға қарсы жабдық превенторлық қондырғымен 
ұсынылуы тиіс. Зарядталған Перфораторды ұңғымаға түсіру алдындағы 
дайындық жұмыстары талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. Өнімді қабаттың 
перфорациясы төмен деңгейде немесе белгіленген талаптардан 
ерекшеленетін ортада ГМСК кезінде ұңғыма аузын герметикалауды 
қамтамасыз ету жағдайында жүргізілуі тиіс. Мұндай жұмыстарды жүргізу 
технологиясы мен тәртібі жер қойнауын пайдаланушы (тапсырыс беруші) 
бекіткен және атқыламаға қарсы қызметпен (атқыламаға қарсы 
әскерилендірілген бөліммен) келісілген арнайы жоспарда белгіленеді. 

Перфорация кезінде жұмыс жүргізуші ұңғымадағы сұйықтық деңгейіне 
бақылау орнатуы тиіс. 

Фонтандық арматура ұңғыманың сағасына орнатылғанға дейін 
дайындаушы белгілеген жұмыс қысымының шамасына, ал орнатқаннан кейін 
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- пайдалану колоннасының нығыздау қысымына тең қысымға сығымдалуы
тиіс. Ұңғыманың сағасына нығыздау нәтижелері комиссия актісімен
ресімделеді, оның құрамына Тапсырыс берушінің өкілі енгізіледі.

Ұңғыманы игеру жөніндегі жұмыстар кешені мыналарды қамтамасыз 
ететін шараларды көздеуі тиіс: 

- қайталама ашу кезінде қабаттың бітелуін жою;
- кенжар маңы аймағында қойнауқат қаңқасының сақталуы;
- газ бүркемесінен су мен газдың жарылуының алдын алу";
- қойнауқаттың сандық және сапалық сипаттамасын және оның

геологиялық-физикалық параметрлерін анықтау бойынша 
термогидрогазодинамикалық зерттеулер; 

- кенжар маңы аймағының өткізгіштігін сақтау, қалпына келтіру немесе
арттыру; 

- бақыланбайтын газ-мұнай-су көріністері мен ашық бұрқақтардың
алдын алу; 

- жер қойнауын қауіпсіз пайдалану және қоршаған ортаны қорғау.
Қаттың кенжар маңы аймағының тұрақтылығы және цемент тасының

сақталуы рұқсат етілген депрессиямен қамтамасыз етіледі, оның шамасын 
ұңғымамен ашылған қаттың жобалық шешімдері мен нақты сипаттамаларын 
ескере отырып тапсырыс беруші белгілейді. 

Резервуардан сұйықтықтың ағуы реттелетін депрессияны тудырады: 
- бұрғылау ерітіндісін тығыздығы төмен ерітіндіге, техникалық суға

немесе газсыздандырылған мұнайға ауыстыру. Бұл ретте жүйелі түрде 
ауыстырылатын сұйықтықтардың тығыздығындағы айырмашылық 0,5-0,6 
г/см3 артық болмауы тиіс; тығыздықтың үлкен айырмашылығы кезінде 
қабатқа қарсы қысымның төмендеу қарқыны шектелуі тиіс; 

- көбік жүйелерін пайдалану;
- арнайы техникалық құралдар мен технологияларды пайдалану

(мысалы, ағынды сорғы). 
Ауаны пайдалана отырып, пайдалану колоннасындағы сұйықтық

деңгейін төмендетуге тыйым салынады. Пайдалану колоннасындағы деңгейді 
төмендету арқылы ұңғымалық сорғыларды свабирлеу, пайдалану, көрші 
ұңғымадан инертті газды немесе табиғи газды айдау арқылы ағынды шақыру 
жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі және Тапсырыс берушімен келісіледі. 

Сағадағы артық қысымы бар ұңғымалардағы терең өлшеулер 
техникалық сипаттамалары ұңғыманың жұмыс жағдайына сәйкес келетін 
лубрикаторды қолдану арқылы жүргізілуі тиіс. Орнатқанға дейін лубрикатор 
дайындаушы белгілеген жұмыс қысымына, ал орнатқаннан кейін колоннаны 
сығымдау қысымына сығымдалуы тиіс. 

Игерілуге тиісті әрбір ұңғыма үшін жұмыс жоспары жасалады және 
оларды орындауға жауапты адамдар тағайындалады. Жоспарды бұрғылау 
ұйымының техникалық басшысы бекітеді және Тапсырыс берушімен 
келісіледі. 

Ұңғымаларды бұрғылау процесінде қабаттарды сынаушылардың 
көмегімен сынау ұңғыманың оқпанын дайындау, ерітіндіні қармауға қарсы 
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қоспалармен өңдеу, сыналатын қабатқа депрессияның шамасы, бұрғылау 
бағанасын дайындау және осындай операцияны жүргізу жөніндегі іс-
шараларды көздейтін жұмыс жоспары бойынша жүзеге асырылады. Жұмыс 
жоспары Тапсырыс берушімен, геофизикалық ұйыммен (ол қатысқан 
жағдайда) келісіледі және оны бұрғылау ұйымының техникалық басшысы 
бекітеді. 

Құбырлық қабат сынағыштармен жұмыстарды ұңғымаларда Бұрғылау 
құралы, сорғылар дұрыс жұмыс істеген кезде жүргізуге рұқсат етіледі. 
Қабаттарды сынау олардың міндеттеріне байланысты құю сұйықтығы мен 
қабат флюидін бетіне шығармай және шығармай жүргізілуі мүмкін. 

Ұңғыманы қабаттық флюидті жер бетіне шығара отырып, қабаттық 
сынаушының көмегімен сынау алдында: 

- бұрғылау құбырларының бағанын сынақ барысында пайда болуы
мүмкін ішкі және сыртқы артық қысымға есептеңіз; 

- бұрғылау бағанасын шарлы кранмен және арнайы сағалық баспен
жабдықтау, оларды операция барысында күтілгеннен 10% асатын қысымға 
престеу; 

- бұрғылау сорғыларының манифольдымен және превенторлық
қондырғының шығару желісімен Сағаны орауды жүргізу; 

- ұңғымаға жуу сұйықтығын тікелей және кері айдау мүмкіндігін
қамтамасыз ету; 

- шығарындыға қарсы жабдығы бар шегендеу бағанасының
герметикалығына сынақ жүргізу; 

- ұңғыманың сағасын ротор үстелінің үстінен байлау элементтері бар
бұрғылау бағанасын көтеру кезінде арнайы сағалық бастиекте авариялық 
кранды шұғыл жабуға арналған жұмыс алаңымен жабдықтау;

- қаттық флюид шығатын жерлерде бұрғылау орнында белсенді
желдетуді қамтамасыз ету. 

Құбырлық қабат сынағыштармен ұңғымаларда оларды превенторлық 
қондырғымен жабдықтамай жұмыс жүргізуге тыйым салынады. 

Жуу сұйықтығын сіңіру және ұңғыманың әлсіз көрінуі жағдайларында 
құбырлық қабат сынағыштармен жұмыстар жүргізу авариясыз және жұмыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды қамтитын және 
атқыламаға қарсы қызметпен (атқыламаға қарсы әскерилендірілген 
бөліммен) келісілген қосымша жоспарлар бойынша жүргізілуі тиіс. 

Ұңғымаларды игеру және сынау бойынша жүргізілген жұмыстар 
туралы ұйымда белгіленген нысан бойынша тәуліктік баянат жасалады.[40]

1.4.3 Авариялар мен асқынулардың алдын алу және оларды жою

Бұрғылау кәсіпорындары жобалау ұйымдарымен бірлесіп авариялар 
мен асқынулардың алдын алу шараларын әзірлеуі тиіс.

Алдын алу мақсатында авариялар бұрғылау лекпен қажет:
бұрғылау құбырлары бағанының дірілін осы мақсат үшін жер үсті 

амортизаторларын пайдалана отырып немесе бұрғылау бағанасы түбінің 
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орналасуына және жыныс бұзушы Құралдың жұмыс режиміне өзгерістер 
енгізе отырып төмендету бойынша шаралар қабылдау;

бұрғылау құбыры бағанының сыналануына және жаңа оқпанның 
бұрғылануына қарсы сақтық шараларын қабылдай отырып, бұрғылау 
бағанасы түбінің өзгертілген орналасуымен алғашқы қашау процесінде ашық 
оқпанды мұқият пысықтау;

ұңғыманың оқпанын, бұрғылау құбырларының бағаналарын, тау 
жынысын бұзатын құралдарды, жабдықтарды және бақылау-өлшеу 
аспаптарын Мұқият дайындағаннан кейін бұрғылау тәсілін өзгертуді жүргізу;

механикалық каротаж көрсеткіштері және бақылау-өлшеу 
аспаптарының көрсеткіштері бойынша қашауды көтеру сәтін анықтау;

КНБК қаттылығын біртіндеп төмендету үшін әр түрлі диаметрлі УБТ-
дан колоннаның түбін жасау;

бұрғылаудың Роторлық әдісі кезінде УБТ салмағының 75% - ын УБТ-ға 
беру есебіне сүйене отырып, УБТ-ның ұзындығын қашауға белгіленген 
жүктемемен анықтау.

Мүмкін флюид көріністері бар қабатты немесе бірнеше қабатты ашпас 
бұрын:

бұрғылау бригадасының мүшелерін газ-мұнай су көріністері кезіндегі 
бұрғылау вахтасы мүшелерінің іс-қимылы жөніндегі үлгілік нұсқаулыққа 
сәйкес газ-мұнай су көріністері мен ашық бұрқақтарды жою бойынша 
практикалық іс-қимылдарға оқыту;

оқу-жаттығу дабыл қағуда. Оқу дабылдарының одан әрі кезеңділігін 
бұрғыға қарсы қызметтің келісімі бойынша бұрғылау кәсіпорны белгілейді.

Газ-мұнай-су білінуі мүмкін ұңғымалардағы жұмыстарға "газ-мұнай 
білінуі кезінде ұңғыманы басқару"курсы бойынша мамандандырылған оқу-
курстық комбинаттарда қайта даярлаудан бес жыл ішінде өтпеген ИТҚ
жіберілмейді.

Газ-мұнай-су дақтары байқалған кезде бұрғылау вахтасы ұңғыманың 
сағасын, бұрғылау құбырларының арнасын герметизациялауға, бұл туралы 
бұрғылау кәсіпорнының, атқыламаға қарсы қызметтің басшылығын хабардар 
етуге және көрінуді жою жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес іс-қимыл жасауға 
міндетті.

Жөндеу-оқшаулау жұмыстарын жүргізу кезінде газ, мұнай қысымымен 
(ағынды шақырғаннан кейін) қабаттардың мүмкін болатын үзілу 
интервалында, сондай-ақ өткізгіш емес қабаттарға қарсы шегендеу 
бағаналарын тесуге тыйым салынады.

Ашық субұрқақты жою жөніндегі жұмыс белгіленген тәртіппен 
құрылған штаб әзірлеген арнайы жоспар бойынша жүргізілуі тиіс. Штаб 
әзірленген іс-шаралардың іске асырылуына толық жауапты болады.

Бұрқақты ұңғыманың сағасындағы жұмыстар атқыламаға қарсы 
қызметтің күшімен, ал қосымша жұмыстарды - арнайы нұсқамадан өткен 
бұрғылау бригадасының мүшелері жүргізуі тиіс.

Газ-мұнай-су дақтары мен ашық бұрқақтарды жою үшін қажетті 
жабдықтар, арнайы құралдар, құрал-саймандар, материалдар, арнайы 
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киімдер, сақтандыру және жеке қорғау құралдары бұрғылау кәсіпорындары 
мен атқыламаға қарсы қызметтердің авариялық қорының қоймаларында 
әрдайым толық әзірлікте болуға тиіс.

Қоймалардың орналасуы және олардың жабдықталу тізбесі авариялық 
қор қоймалары туралы Ережемен айқындалады.

Газ-мұнай-су дақтары болған кезде бұрғылау ерітіндісі сіңірілген 
ұңғымадан бұрғылау бағанасын көтеруге ұңғыманы сағаға дейін 
толтырғаннан және толып кету болмағаннан кейін ғана кірісуге рұқсат 
етіледі.

Әсіресе, құйылатын бұрғылау ерітіндісінің көлемін құбырдың
көтерілетін металының көлемімен салыстыра отырып, мұқият бақылау керек.

Егер ұңғыманы сағаға дейін толтыру үшін бақылау шамасынан 0,5 м3

кем бұрғылау ерітіндісі қосылса, құбырларды көтеру дереу тоқтатылуы тиіс.
Бұрғылау құбырларының колоннасын түсіру ығыстырылатын бұрғылау 

ерітіндісінің көлемін үздіксіз бақылау кезінде жүзеге асырылады.
Бұрғылау ерітіндісін (суды) ішінара немесе толық сіңірумен және 

ықтимал флюид көрінісімен Ұңғымаларды бұрғылау жобалаушымен, 
Тапсырыс берушімен және атқыламаға қарсы қызметпен келісілетін арнайы 
жоспар бойынша жүргізіледі.

Ванналарды (мұнай, су, қышқыл) орнату кезінде бұрғылау ерітіндісі 
бағанының және ванна сұйықтығының гидростатикалық қысымы қабат 
қысымынан асуы тиіс. Гидростатикалық қысымды бұрғылау бағанасын 
босату бойынша қабаттық жұмыстан төмен төмендету ықтималдығы немесе 
қажеттілігі кезінде саңылаусыз құбыр сыртындағы кеңістікпен және 
бұрғылау құбырларында орнатылған шарлы кранмен, арнайы қауіпсіздік 
шараларын әзірлеумен және жүзеге асырумен жүргізген жөн.

Аққыштыққа бейім жыныстарды қажайтын үлгідегі қашаулармен 
ұңғылау кезінде геологиялық-техникалық нарядқа сәйкес осы шөгінділердің 
төбесінен жоғары қашауды профилактикалық көтеруді жүргізу қажет.

Ұңғымалардың ұзақ тоқтауы немесе аққыштығына бейім жыныстары 
бар ұңғымалардың тұрып қалуы кезінде бұрғылау құралын шегендеу 
бағанасының табандығына көтеру керек; ашық оқпанды кенжарға дейін 
кезең-кезеңімен пысықтау керек. Мерзімділік бұрғылау кәсіпорнының 
технологиялық қызметімен анықталады.

Жарылғыш құрылғыларды (торпедалар, детонациялық баулар және 
т.б.) қолдана отырып, алынған бұрғылау құралын босату жұмыстарын 
геофизикалық кәсіпорынмен келісілген арнайы жоспар бойынша жүргізу 
керек.

Авариялық құралды ұңғымаға түсірер алдында қажетті өлшемдерді 
көрсете отырып, құрастырудың эскизі дайындалуы тиіс.

Сатылы цементтеу муфталарының, түйістіру құрылғыларының және 
шегендеу бағаналарындағы цемент стакандарының ішкі бөлшектерін 
бұрғылау үшін қатты істікшелі ендірмелері бар немесе кесілген шеткері 
тістері бар бүйір арматуралаусыз қашауларды қолдану керек; қажет болған 
жағдайда сатылы цементтеу муфтасын немесе түйістіру құрылғысын орнату 
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аралығын бүйір арматуралаусыз толық өлшемді жазық табанды фрезермен 
қосымша пысықтауға болады.[41]

№ 5 практикалық сабақ
Тапсырма: қабаттарды сынаудың баяндалған əдістері негізінде 

зерттеу үшін пайдаланылатын қосымша материалды пайдалана отырып 
баяндама дайындау. Материалды дайындау оқытушының басшылығымен 
жүзеге асырылады. Презентация топтық режимде мүмкін.

Бұрғылау құбырларындағы қабаттарды сынаушылар
Құбырлардағы сынаушылар мынадай негізгі тораптарды қамтиды: 

сүзгі, пакер, теңестіру және басты енгізу клапандары бар сынаушының өзі, 
бекіту және айналым клапандары. Бұл сынаушылар Ұңғымаларды бір, екі, 
көп циклді режимдерде сынауға арналған және ұңғымаларды ашық оқпанда 
және пайдалану колоннасын түсіргеннен кейін зерттеуге арналған.

1.13-кестеде екі циклдық әсер ететін ҚАИ (сынақ зерттеулерінің 
құрастырылуы) типті қабаттарды сынаушылардың үш түрінің сипаттамасы 
берілген.

Кесте 1.13-шик типті қабаттарды сынаушылардың сипаттамалары

Көрсеткіштер ШИК-2М-146 ШИК-2М-95 КИИ - М-65
Сыртқы корпустың диаметрі, мм 146 95 67
Ұңғыма диаметрі, мм 190-295 108-161 75-112
Пакерлеу элементінің диаметрі, мм 170-270 95-145 67-95
Бір түйіннің максималды ұзындығы, м 2,3 2,5 2,575
Толық орналасу ұзындығы, м 16,2 18,18 18,465
Бекіту түйінінің салмағы, кг 200 100 50
толық жиынтығы 120 910 325
Пакердегі қысымның рұқсат етілген 
айырмасы, МПа 35 35 35

Рұқсат етілген кенжарлық температура, 
°С 170 170 170

Рұқсат етілген осьтік жүктеме, кН:
қысу кезінде 300 100 45
созылу кезінде 600 250 150

1.40-суретте ұңғыманың қабырғаларына пакерді бекітіп, терең 
аспаптармен және сынама алғышпен қабаттарды сынаушының орналасу 
схемасы көрсетілген.

1.41-суретте ұңғыманың түбіне бір және екі пакеті бар және сүзгі 
аялдамасы бар ("аяқтар") резервуарды сынаушының орналасу схемалары 
көрсетілген.

Резервуарларды сынаушылардың негізгі элементтерінің бірі-
цилиндрлік қысу пакеттері. Пакерлеу ұңғыманың диаметрі мен резеңке 
қасиеттеріне байланысты пакерге 15-30-дан 150-200 кН-ге дейін жүктеме 
кезінде жүреді. Ұңғыманың кенжарына тіреумен қабаттарды сынау кезінде 
кенжардың артқы жақтаушысы жеткен сәтте пакердің резеңке элементі 
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жүктеме астында ұзындығы бойынша қысқартылады, диаметрі ұлғаяды және 
пакерден жоғары орналасқан аймақты ұңғыманың сыналатын субакерлік 
аймағынан оқшаулайды.

1.40-сурет-ұңғыманың 
қабырғаларына Пакерлерді бекіте 
отырып, қабаттарды толтырғышты 
құрастырудың жалпы схемасы: 1-
сағалық жабдық; 2, 5-бұрғылау 
құбырлары; 3-ротор; 4-төгу клапаны; 
6-компенсатор; 7-көп циклді 
сынаушы; 8 - манометрі бар сынама 
алушы; 9, 11-сәйкесінше жоғарғы 
және төменгі пакет; 10-манометрі бар 
сүзгі; 12-тірек якорь; 13-манометр

Сурет 1. 41-ұңғыманың кенжарына баса назар аудара отырып, бір 
пакерлі қабаттарды сынаушыны құрастыру схемасы:

1, 4-бұрғылау құбырлары; 2-айналым клапаны; 3-жоғарғы манометр;
5-бекіту - бұру клапаны; 6 - сынаушы; 7-ясс; 8-пакер;

9, 12-ауырлатылған бұрғылау құбыры; 10-төменгі манометр; 11-сүзгі; 
13-табанды аяқ киім

Сынақ аралықтары, әдетте, ену аймағының толық болмауымен немесе 
оның кішкентай мөлшерімен сипатталады. Пакерлеу және сынау ұңғыманың 
кенжарына табандықтың 13 тіреуімен жүзеге асырылады. Сынаушының 
орналасуында бір 8 пакет және 11 манометрі бар 10 сүзгі қолданылады, ол 1 
және 4 Бұрғылау құбырларындағы сынақ аралығына қарсы орнатылады. 
Пакеттің үстінде 7 Яссы, 6-сынаушы, 5-бекіту-бұру клапаны, 1 және 4-
бұрғылау құбырлары, 2-айналым клапаны орналасқан. Екінші 3 манометр 
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пакеттің үстіне орнатылған. Сондай-ақ бұрғылау құбырларындағы пакердің 
үстінде сынама іріктегіш орналастырылады. Жұмыс жоспарына және 
бұрғылау құбырларынан газдың шығу қарқындылығына байланысты бекіту-
бұру клапанын ашу кезінде сынақтар бір және екі циклдық режимдерде өтуі 
мүмкін.

Шик-2м-146 негізгі тораптары:
ППГ-146 қабаттарын сынаушы қабатқа қарсы қысым төмендеген кезде 

ұңғыманың қалған бөліктерінен пакермен оқшауланған қабаттан ағынды 
шақыруға арналған.

Гидравликалық Ясс сынау аяқталғаннан кейін пакерді орнынан алуды 
жеңілдету үшін қолданылады.

ПЦ-178, ПЦ-146 цилиндрлік пакеті ұңғыманы сыналған қабатпен бөлу 
үшін қолданылады.

Ф-146 сүзгісі сыналатын құрылғылар арқылы сыналатын қат 
аймағынан келіп түсетін сұйықтықты сүзуге арналған.

ПП-146 аспаптарын орнатуға арналған аудармашы. Аудармашының 
мақсаты-терең аспаптарды (манометрлер, термометрлер) орнату.

КЦ-146 айналым клапаны қабат сынағыштарының үстінен тура және 
кері айналымды қалпына келтіру мақсатында қолданылады.

Нығыздауға арналған құрал (000-ден). Құрылғының мақсаты-IPT 
түйіндерінде (құбырлардағы қабаттарды сынаушы) гидравликалық қысым 
жасау және қабаттарды сынаушының май камерасын толтыру.

Екі рет жабылатын бекіту-айналмалы Клапан (ЗП-2-146). Оның 
мақсаты-қысымды қалпына келтірудің бастапқы және соңғы қисығының 
(КВД) терең манометрлерінің көмегімен жазу мақсатында бұрғылау 
құбырларының қуысын екі рет жабу және ашу.

Қысуға арналған айлабұйымға байлау (ОПС-000). Бекіткіштің мақсаты-
майды қысу құрылғысына жеткізу және оның жұмысын басқару.

Сығуға арналған құрылғы (ПСГ-146,000). Құрылғы сынағышты қысу 
және созу үшін қолданылады.

Ұзартқыш (41.000) көпірден бұрғылау қондырғысына кешенді қатайту 
және бұрғылау құбырлары бағанының ұзындығын таңдау кезінде өзектің 
бүгілуін болдырмау үшін секциялар бойынша жинауды қамтамасыз етеді.

30-180 с арқылы ұңғыманың кенжарына баса назар аудара отырып,
қабаттарды сынау кезінде жүктемені пакерлеу элементіне бергеннен кейін 
теңестіру клапаны жабылады және қабаттарды сынаушының жіберу клапаны 
ашылады. Клапанның ашылу сәті ұңғыманың сағасына гидравликалық 
салмақ индикаторының көрсеткіштерімен бекітіледі (бұл жебенің ауытқуын 
жіберіп алмау керек). Клапанның ашылу сәтін жоғарғы құбырдың күрт төмен 
жылжуымен де анықтауға болады. Жақсы жуылған кенжармен құралдың 
шөгуі болмайды. Алайда, сынақ клапанының ашылуының және резервуардан 
ағымның болуының басты белгісі құбырлардан газдың (ауаның) шығуы деп 
саналуы керек. Өнімді мұнай, әсіресе газ қабаты анықталған кезде ауа мен 
газдың қарқынды шығуы көзбен байқалады. Ағынды бекіту үшін 
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операторлар әдетте бұрғылау құбырының жоғарғы муфтасын сумен 
толтырылған кемемен байланыстыратын резеңке түтікті пайдаланады. Бұл 
жағдайда су қабаты арқылы газ көпіршіктерінің шығуы сұйықтықтың ағу 
қарқындылығын сипаттайды. IPT кешеніне газдың шығуын бақылауды және
оның сынамаларын алуды жеңілдететін сағалық бас кіреді.

16, 13 және 7 манометрлермен бекітілген қысымның өзгеру сипаты 
(суретті қараңыз. 1.42), 1.43-суретте I, II, III қисықтармен көрсетілген. 
Жинақтауыштың (а) сынама іріктеуішінің схемасы және сынама алғышпен 
(б) ЖПТ құрастыру 1.44-суретте көрсетілген.

1.42-сурет-екі пакері бар және 
ұңғыманың кенжарына "аяғын" баса 
отырып, қабаттарды сынаушының 
орналасу схемасы:
1 - тез алынатын құбырлар; 2 - сынақ 
шүмегі; 3-ротор үстелі; 4 - превентор 
ысырмасы; 5 - бұрғылау 
құбырларының бағаны; 6 - айналым 
клапаны; 7-жоғарғы манометр; 8 -
бұрғылау құбыры; 9 – бекіту және 
бұру екі циклді клапан; 10 -
қабаттарды сынаушы; 11 - ясс; 12 -
ПЦ пакеті; 13 - КВД жазуға арналған 
негізгі манометр; 14 - Саңылау 
сүзгісі; 15 - теңестіру клапаны; 16 -
бақылау клапаны манометр; 17 -
ауырлатылған бұрғылау құбырлары; 
18 - тіреуіш башмак

1.43-сурет-манометрлермен бекітілген 
қысымның өзгеру сипаты:

I - құбырлардағы ағынды 
(деңгейді) тіркеуге арналған Жоғарғы 
(құбыр) манометр диаграммасы; р1-
р2-құбырларды түсіру, құбырлардағы 
сұйықтық бағанының қысымы 
өзгермейді; р2-р3-пакерлеуден және 
клапанды ашқаннан кейін құбырларға 
қабат сұйықтығының құйылуы 
кезеңіндегі қысымның өсуі; р3-р4-
ағынды тоқтату, құбырлардағы 
қысымды тұрақтандыру; р4 - р 5-
жабық клапанды сынаушыны көтеру 
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кезіндегі құбырлардағы қысым;
II - сүзгідегі манометр диаграммасы: р1-р2-сынаушыны түсіру кезінде 
гидростатикалық қысымның сатылы өсуі; р2-р 2 - клапанды ашу және Р2-р3

ағынын тіркеу кезінде қысымның төмендеуі; р3-р4-ағынды жабу (Р3 нүктесі) 
және КВД жазбасы; р4-пакердің бұзылуы; р4-р 5-пакердің бұзылуы және 
сынаушының көтерілуі кезеңіндегі қысым;
III - бақылау манометрінің диаграммасы: Р1 - р2-ИПТ қабатын сынаушыны 
іске қосу кезінде сұйықтықтың гидростатикалық бағанының қысымының 
сатылы өсуі; р2-р3-р 4-шақыру және ағысты жабу кезеңіндеакер астындағы 
аймақтағы қысым; р4-р 5-ИПТ көтеру процесінде қысымның өзгеруі

Сурет 1.44-IPT орналасуы және 
сынама алушы:
1-өзек; 2-бекіту құрылғысы; 3 -
тығыздау сақиналары; 4-
сынаушының қуысы; 5-клапан; 6-
бекіту клапаны; 7-сынама алушы; 8-
қабаттарды сынаушы

№ 6 практикалық сабақ
Тапсырма: қабаттарды сынаудың баяндалған əдістері негізінде 

зерттеу үшін пайдаланылатын қосымша материалды пайдалана отырып 
баяндама дайындау. Материалды дайындау оқытушының басшылығымен 
жүзеге асырылады. Презентация топтық режимде мүмкін.

Көп циклді қабаттарды сынаушылар
Жетілдірілген қондырғылар мен қосалқы құрылғылардың кең таңдауы 

көп циклді қабаттарды сынаушылардың - үшінші буын құбыр 
сынаушыларының бөлігі болып табылады. 1.45-суретте геологиялық-
кәсіпшілік міндеттерді шешу қажеттілігіне және ұңғыманың техникалық 
жай-күйіне байланысты осы сынаушыларды орналастырудың әртүрлі 
нұсқалары көрсетілген. 1.14-кестеде көп циклді қабаттарды сынаушылардың 
техникалық сипаттамалары бар.  1.15-кестеде көп циклді қабаттарды 
сынаушылардың негізгі тораптарының тағайындалуының сипаттамасы 
берілген.
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1.45-сурет-қабаттарды сынаушылардың орналасуы:
А-екі пакермен; б - объектілерді селективті сынау; в - көлбеу бағытталған 

оқпандардағы объектілерді көп циклді сынау;
1,3-бұрғылау құбырлары; 2-айналым клапаны; 4,17, 23-аудармашылар; 5, 6, 9, 

12, 25 - келтеқұбырлар; 7-штуцер; 8-бекіту-айналмалы клапан; 10-ИПТ; 11-
айналдыруға арналған құрылғы; 13-сынама алғыш; 14-ясс; 1 5 - қауіпсіз 

құлып; 1 6, 21-пакер; 18-таратушы құрылғы; 19-сүзгі; 20-теңестіру 
құрылғысы; 22-сүзгі; 24-хвостовик

1.14-кесте-көп циклді қабаттарды сынаушылардың техникалық 
сипаттамалары

Параметры МИГ -
146

МИГ -
127

МИК-
95

МИК-
80

МИК-
65

Сыртқы диаметрі, мм 146 127 95 80 67
Ұзындығы, мм: максималды бөлім 2918 2890 2600 3470 3200
жалпы кешен 27 450 27 150 21 400 23 410 16 500
Рұқсат етілген жүктеме, кН: қысу 1500 1250 600 400 200
созылу 700 600 450 200 1500
Айналу моменті, кН-м 10 7,5 4,9 3,9 3,1
Қысымның барынша төмендеуі, МПа 45 45 45 45 40
Максималды температура, °С 200 200 200 200 200
Салмағы, кг: максималды секциялар 235 163 120 92 78
жалпы кешен 5442 5682 1810 635 540
Қосылатын жіптің түрі 3-121 3-101 3-76 3-62 3-56
Ұңғымалардың диаметрі, мм 190-295 161-243 118-165 97-112 78-102
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1.15-кесте-көп циклді қабаттарды сынаушылардың негізгі 
тораптарының мақсаты

Торабы Шифр Мақсаты
Сынаушы 
ұңғымалар
қабаттарының 
ант 
құбырларында

Мыналарға арналған жабдықтар кешені: қаттан ағынды 
шақыру мақсатында отырғызылмаған ұңғымалардағы 
перспективті қабаттарды сынау; қаттық сұйықтықтың (газдың) 
сынамаларын алу және зерттелетін қаттың негізгі 
гидродинамикалық сипаттамаларын анықтау

Қабаттарды
сынаушы

ЖК Негізгі клапанды механизм: құбыр колоннасының ішкі қуысын 
ұңғымалық сұйықтықтан IPT түсіру және көтеру кезінде жабу; 
бұрғылау құбырларын сынақ аралығымен қосу; IPT түсіру 
және көтеру алдында пакердің үстіндегі және астындағы 
қысымды теңестіру

Айналмалы 
клапан

ЗП Механизм резервуардағы қысымды қалпына келтіру қисығын 
алу үшін сынақ кезінде Бұрғылау құбырларын жабуға арналған

Айналым 
клапаны

КЦ Қойнауқатты сынау процесінің кез келген сәтінде 
сұйықтықтың тура және кері айналымын жүзеге асыруға 
арналған Механизм

Гидравликалық 
Яссы

ЯГ ИПТ құйрығының қармауын сынағаннан немесе жойғаннан 
кейін пакерді алуды жеңілдетуге арналған тетік

Цилиндрлік 
пакет

ПСГ Сыналатын объектіні ұңғыма оқпанының қалған бөлігінен 
оқшаулау мақсатында ұңғыма оқпанының сақиналы кеңістігін 
герметикалық жабуға арналған торап

Сүзгі Ф. Штуцер мен өтпе каналдарының механикалық қоспалармен 
бітелуінің алдын алу үшін және терең Тіркейтін аспаптарды 
орналастыру үшін қызмет ететін бойлық саңылаулары және 
аудармашылары бар қалың қабырғалы келте құбыр

Қамал
қауіпсіз

ЗБ Бұрғылау құбырларының колонналарын және ИПТ оларды 
ұстап алған жағдайда көтеру мақсатында бұрауға арналған 
Механизм

№ 7 практикалық сабақ
Тапсырма: қабаттарды сынаудың баяндалған əдістері негізінде 

зерттеу үшін пайдаланылатын қосымша материалды пайдалана отырып 
баяндама дайындау. Материалды дайындау оқытушының басшылығымен 
жүзеге асырылады. Презентация топтық режимде мүмкін.

КИОД -110 жабдықтар кешені
Кешен пайдалану колоннасымен орнатылған ұңғымадағы объектілерді 

зерттеуге, қарқындатуға және игеруге, сондай-ақ оларды жете барлауға 
арналған. Кешен ұңғымаға сорғы-компрессорлық немесе бұрғылау 
құбырларында түсіріледі.

Кешен (сурет. 1.46) көп циклді қабаттарды сынаушы 8, сынама алғыш 9,
теңестіру клапаны 12, Зәкір 13, секциялық пакер 10 және шағын габаритті 
сағалық Бас 1 қамтиды.

КИОД-110 екі қабатты орналасумен бір пакерлі де, селективті де 
зерттеулер жүргізуге, сондай-ақ ұңғымаға жабдықтар кешенін бір түсіруде 
бірнеше объектілерді сынауға, депрессия мен репрессияның ауысуымен оған 
бірнеше рет гидравликалық әсер ету арқылы резервуардың түбіндегі Аймақты 
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тазарту арқылы резервуардан ағынды күшейтуге мүмкіндік береді. Оның 
құрылымдық параметрлері 30 МПа дейінгі гидростатикалық қысымы бар 
ұңғымаларда жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

№ 8 практикалық сабақ
Тапсырма: қабаттарды сынаудың баяндалған əдістері негізінде 

зерттеу үшін пайдаланылатын қосымша материалды пайдалана отырып 
баяндама дайындау. Материалды дайындау оқытушының басшылығымен 
жүзеге асырылады. Презентация топтық режимде мүмкін.

УСПД-146-168 қабаттарын селективті сынауға арналған құрылғы
УСПД-146-168 жабдығы бір немесе бірнеше қабаттарды көп реттік 

режимде сынауға арналған, бұл ретте үш қабатқа дейін сынау әрбір қабаттан 
герметикаланған сынаманы іріктеумен орындалуы мүмкін. Жабдық зәкірлері 
бар сериялық ЖК құрамында немесе ұңғыманың кенжарына баса назар аудара 
отырып құрастыруда пайдаланылады.

Селективті сынауға арналған құрал тірек торабынан, іріктеу 
камераларының сынама блогы бар қабылдау және теңестіру клапандарының 
торабынан және сигнал беру тетігінен тұрады.

Тірек торабы түсу-көтерілу кезінде өзектің өздігінен айналуының 
алдын алу, төменде орналасқан ИП торабының көмегімен айналу сәтін беру 
және сығылған жағдайда УСПД еркін айналуын қамтамасыз ету үшін қызмет 
етеді.

Сурет 1.46-КИОД-110 сынақ 
жабдығының кешені:
1 - ГУ-30 ш сағалық басы; 2, 6 -
НКТ; 3 - КС-100 төгу клапаны; 4 -
КП-110 қайта жіберу клапаны; 5 -
КЗА-110 құю клапаны; 7 -
ұңғымалық Манометрді орнатуға 
арналған құрылғы; 8 - ИПТ - 110 
қабаттарын сынаушы; 9 - по-110 
сынама іріктегіші; 10 - ПС-115, ПС-
135 секциялық пакері; 11 - сүзгі; 1 2 
- кз теңестіру клапаны-110; 13 -
якорь як-110/136, як-135/156
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Кіріс клапанының түйіні құрылғының өту каналының ашылуы мен 
жабылуының кезектесуі үшін қолданылады (ағым кезеңдерін орындау -
қысымды қалпына келтіру), сонымен қатар сынама камераларының жұмысын 
басқару үшін қолданылады.

Теңестіру клапаны зерттеу аяқталғаннан кейін пакердегі қысымды 
теңдеуге арналған. Сонымен қатар, ол жабдықты түсіру және көтеру үшін 
айналма жол ретінде қызмет етеді.

Ауыстыру муфтасы арқылы теңестіру клапанының өзегі үш сынама 
іріктеу камерасы бекітілген сынама алу блогының қаңқасымен кіріс 
клапанының өзегіне қосылады. Олардың жұмысын басқаратын құрылғы 
камералардың кезекпен немесе бір уақытта жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 
Сынама іріктегіштің жұмыс режимі кезекті сынақ алдында СБЖЖ жинау 
кезінде беріледі. УС-146 сигналдық құрылғысы қабатқа депрессия тудыру 
туралы сигналды бетіне беруге арналған. Депрессияның пайда болуы туралы 
Сигнал бетіне салмақ индикаторындағы жүктемені ұлғайту түрінде, сонымен 
бірге құбырларды 3-8 см-ге түсіру арқылы беріледі. Сигнал құрылғысының 
жұмыс принципі депрессияны резервуарға беру үшін осьтік жүктеме төменде 
орналасқан түйіндерге май жастықшасы арқылы беріледі. Кіріс клапанының 
ашылуы және кіріс клапаны мен пакердің астындағы қысымның төмендеуі 
май камерасының депрессиясына әкеледі, нәтижесінде сигнал 
құрылғысының өзегі тез төмен қарай жылжиды, бұл giv көрсеткіштерінде 
және құбырлардың күйінде көрінеді.

№ 9 практикалық сабақ
Тапсырма: қабаттарды сынаудың баяндалған əдістері негізінде 

зерттеу үшін пайдаланылатын қосымша материалды пайдалана отырып 
баяндама дайындау. Материалды дайындау оқытушының басшылығымен 
жүзеге асырылады. Презентация топтық режимде мүмкін.

Кабельдегі қабаттарды сынаушылар
Қабаттарды сынаушы кабельде жұмыс істеген кезде мынадай 

операциялар орындалады:
а) ұңғыма қабырғасындағы шағын сыналатын учаскені оқпанның қалған 

бөліктерінен селекторлық қыспалы герметикалық элементтің көмегімен 
оқшаулау;

б) сыналатын жыныс учаскесінің кеуек кеңістігін сынама алу үшін 
баллонмен қосу және (қажет болған жағдайда) қабатта дренаждық канал 
жасау;

в) резервуардан баллонға Сұйықтық пен газ сынамасын алу және 
герметизациялау;

г) сынама алу учаскесіндегі қысымды гидростатикалық қысыммен 
теңестіру, бұл аспаптың кедергісіз көтерілуін қамтамасыз етеді.

Сынақ кезінде ағымның болуы және қысымның өзгеруі қашықтықтан 
датчиктердің көмегімен бақыланады және жер бетінде тіркеледі. Жұмыс үшін 
ұңғыманы геофизикалық зерттеу кезінде қолданылатын Түсіру-көтеру 
жабдығы, Тіркеуші аппаратура және кабель пайдаланылады.
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Қабаттарды кабельге түсетін аспаптармен сынаудың өзіндік 
ерекшеліктері бар.

1. Жоғары іріктеу-кесудің өте қысқа аралығы зерттеледі. Бұл
сынаушыны интервалды зерттеу, Су-Мұнай және газ-сұйық байланыстардың 
орналасуын анықтау, резервуарлардың шекараларын ұру үшін пайдалануға 
мүмкіндік береді.

2. Сынаушының тау жыныстарындағы көмірсутектердің (мұнай мен
газдың) болуына жоғары сезімталдығы сынама алу кезінде қыртыста пайда 
болатын терең депрессиямен байланысты. Резервуардағы газдарды 
герметизациялау және сақтау ену аймағының болуына қарамастан 
қабаттардың қанығу сипатын зерттеуге мүмкіндік береді.

3. Сынақ нәтижелерін каротаж диаграммаларымен дәл байланыстыру
сынақ нүктелерін дұрыс таңдауға және осы нәтижелерді басқа геофизикалық 
әдістердің деректерімен салыстыруға мүмкіндік береді. Дәл байланыстыру 
болған кезде төмен қуатты қабаттарды сынау мүмкіндігі бар.

4. Жеделдік. Бір операция үшін, тіпті терең ұңғымаларда, 0,5-1,5 сағат
қажет болады. Ұңғыма арнайы дайындықты қажет етпейді.

5. Сынақ кезінде ашық атқылаудың мүмкін еместігі, өйткені жұмыс
кезінде ұңғымадағы гидростатикалық қысым өзгеріссіз қалады. Бұл әсіресе 
газ қабаттарын зерттеу кезінде өте маңызды.

Геофизикалық әдістердің жеделдігін тікелей сынаудың 
ақпараттылығымен ескере отырып, қабаттарды сынаушылар сынақ 
нәтижелерін каротаж деректерімен байланыстыруды қамтамасыз етеді және 
барлау ұңғымаларын зерттеу кешенін айтарлықтай толықтырады.

Сынақ процесін қатарынан үш кезеңге бөлуге болады:
1) резервуардағы гидродинамикалық қозудың пайда болуы және

таралуы;
2) резервуардан баллонға Сұйықтық пен газдың қозғалысы;
3) ағынды тоқтатқаннан кейін сынақ аймағындағы қабат қысымын

қалпына келтіру. Қабаттарды кабельдегі аспаптармен сынау қысқа уақыт 
аралығында өтетін күрделі көп сатылы, тұрақсыз процесс болып табылады.

Мұнай тәжірибесінде алғаш рет каротаж кабеліндегі қабаттарды 
сынаушы 1937 жылы ұсынылды. Г. С. Морозов, г. н. Строцкий және К. и. 
Бондаренко.

АҚШ-та кабельде сынаушыларды құру бойынша жұмыстарды 
Шлюмберже жүргізді. 1955 жылдан бастап бұл құрылғыларды Шлюмберже 
және әлемнің басқа геофизикалық фирмалары кеңінен қолдана бастады.

"Шлюмберже" фирмасының сынаушысы жеті қабатты брондалған 
кабельдегі ұңғымаға түседі (сурет. 1.47). 
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1.47-сурет-кабельдегі қабаттарды сынаушының принципті схемасы
Шлюмберже " фирмасы

Ұңғымадағы құрылғының жұмысы үшін ұңғымадағы сұйықтықтың 
гидростатикалық қысымының энергиясы қолданылады. Аспапты берілген 
аралықта орнатқаннан кейін кабель бойынша сигналмен басқару клапаны 1
ашылады. Жуу сұйықтығы 2 поршеньге түседі, ол құрылғының 
гидравликалық жүйесін толтыратын жұмыс сұйықтығын 4 қысым реттегіші 
арқылы басу механизмінің 11 поршеніне жібереді. Мультипликациялық 
поршень жүйеде гидростатикалық қысымға қарағанда жоғары қысым 
жасайтындықтан, 11 поршень құрылғы корпусынан шығарылады. Бұл 
жағдайда поршеньдерге бекітілген 12 және резеңке тығыздағыш аяқ киім 
бірнеше килоньют күшімен ұңғыманың қарама-қарсы қабырғасына 
басылады. Осыдан кейін, 9 перфорациялық құрылғы бетіндегі сигнал арқылы 
іске қосылады, ол резервуарда дренаж арнасын жасайды және 18
құрылғысының сыйымдылығына резервуардағы сұйықтыққа қол жетімділікті 
ашады.

Сынамаға арналған ыдыстың конструкциясы күрделі. Ол өте кішкентай 
секцияның (0,2-0,002 мм) 17 дроссельдік саңылауы бар бөлікпен екі бөлікке 
бөлінген. Сыйымдылықтың жоғарғы бөлігіне аспапты түсірер алдында қатты 
бөлшектерден тазартылған су құйылады, төменгі бөлігінде - атмосфералық 
қысымдағы ауа болады. Резервуардан келетін сұйықтықтар жылжымалы 
поршеньге 16 қысым жасайды, суды ыдыстың жоғарғы жағынан төменгі 
жағына фитинг арқылы шығарады. Резервуарға әсер ететін Депрессия 
арматураның гидравликалық кедергісімен анықталады. Коллекторлардың 
бұзылуын болдырмау үшін депрессияның мөлшерін азайту тығыздағыш аяқ 
киімнің жұмыс жағдайын жеңілдетуге және E құрылғысына соққы 
жүктемелерін болдырмауға мүмкіндік береді. Сынаманы іріктегеннен кейін 6
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баллонның гидравликалық клапанына жұмыс сұйықтығын беретін 14 клапан 
ашылады. Клапан цилиндрдегі үлгіні герметизациялау арқылы қозғалады. 
Қысым құрылғысын алып тастау үшін гидравликалық жүйені атмосфералық 
қысыммен ауамен толтырылған 19 ағызу камерасымен байланыстыратын 5
клапан ашылады. Жұмыс сұйықтығы ағызу камерасына жіберіледі, ал 13 кері 
серіппелер аяқ киім мен қысым жолағын бұрынғы қалпына келтіруге 
көмектеседі. Аяқ киімнің астындағы қысым мен гидростатикалық қысымның 
айырмашылығы аяқ киімді ұстап тұратын қысым Күшін жасауды жалғастыра 
беретіндіктен, аяқ киімнің қабырғасынан жыртатын немесе оны бұзатын 10
теңестіретін ұнтақ заряды жанады. Егер ағызу камерасының клапаны жұмыс 
істемесе, онда кабельді тарту арқылы 3 істікшесі кесіледі. Бұл гидравликалық 
жүйенің тығыздағышын бұзады және ондағы қысым гидростатикамен 
теңестіріледі.

Гидравликалық жүйедегі және қаттық флюидтерді іріктеу каналындағы 
қысым 7 және 15 қашықтық қысым датчиктерімен бақыланады. 
Перфорациялық құрылғы ретінде кумулятивті перфоратор қолданылады. 
Корпусты және цемент сақинасын тесуге қабілетті жоғары қуатты 
кумулятивті заряды бар блокты орнатқан кезде, құрылғыны орнатылған 
ұңғымаларды сынау үшін пайдалануға болады. Құрылғының ең үлкен өлшемі 
140-160 мм көлденең қимада, перфорация блогына байланысты, оны диаметрі
228 мм немесе одан жоғары бұрғыланбаған ұңғымаларда және диаметрі 157
мм-ден асатын бұрғыланған ұңғымаларда пайдалануға мүмкіндік береді.

Шлюмберже фирмасының қабаттарын интервалдық сынаушыда бір-
бірінен 30 см қашықтықта екі кумулятивтік заряд орнатылады. 
Орнатылмаған ұңғымаларда жұмыс істеуге арналған құрылғыда екі заряд та 
бір герметикалық аяқ киімнің ішінде болады, ал бұрғыланған ұңғымаларға 
жиналған кезде әр іріктеу нүктесінде кішкене өлшемдегі жеке тығыздау 
элементі болады. Іріктеудің екі нүктесі де Сынама үшін баллонмен каналмен 
қосылған.

Сынаманы іріктеудің екі нүктесінің болуы біртекті емес 
коллекторлардағы жұмыстардың нәтижелілігін арттыру ниетімен туындайды, 
бұл кезде өткізбейтін пластикке түсу құрылғының қосымша түсулерін талап 
ететін ағымның болмауының шартты себебі болып табылады. Орнатылған 
ұңғымаларда екі зарядтың болуы резервуардың ашылу сенімділігін 
арттырады. Орнатылған ұңғымаларға арналған жинақта герметикалық 
элементтер қысқыш құрылғының блогына қатаң қосылады. Теңестіру 
пороховой заряд және разрушающий башмак ауыстырылды басқарушы 
уравнительным клапан, ол ашылады кезде убирании қысатын құрылғылар. 
Іріктеу арнасы мен цилиндрдің арасында басқару клапаны орнатылған, ол 
герметикалық іріктеу аймақтарын цилиндрге қосу арқылы кумулятивті 
зарядтармен атпай үлгіні алуға мүмкіндік береді. Баллонды герметизациялау 
сенімділігін арттыру үшін тексеру клапаны орнатылады.

Басқа фирмалар қолданатын қабат сынаушылары Шлюмберже 
сынаушысынан біршама ерекшеленеді.

КСРО-да кабельдік сынағыштардың дамуы мен қолданылуы 
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шетелдіктерге ұқсас дамыды. ВНИИГДС (г. Уфа, Тверь) алғаш рет 
ұңғымаларда сынақтар өткізілді және 1963 жылы ПҚИ сериялық өндірісі 
жүзеге асырылды. Тереңдігі 4 км және одан жоғары ұңғымаларда зерттеулер 
жүргізгеннен кейін, осы жағдайлар үшін құрылғының жаңа схемалық 
схемасы қажет болды. Үлкен соққы жүктемелері мен гидравликалық 
соққылар жылжымалы поршеньдердің кептелуіне әкелді. Абразивті 
қоспалары бар ерітіндінің жоғары жылдамдықты ағындарының әсерінен қуат 
цилиндрі тозады, ыстыққа төзімді зарядтар, резеңке клапандар және т. б. 
сенімді жұмыс істемеді.

ИПТ-7-10 қабаттарының термотөзімді сынағышын жасау үшін 
золотникті клапан - үлестіргіші бар қосарланған әсер ететін жабық 
гидравликалық жүйе қолданылды. ИПТ-7-10 қабаттарының термотөзімді 
сынағышында золотникті ауыстырып қосқышты қолдану аспаптың 
гидравликалық жүйесінде күрт гидравликалық соққылардың және күштік 
және кері клапандарға жоғары гидростатикалық қысым беру кезінде ИҚҚИ 
типті сынаушыларда орын алған оның бөлшектерінде үлкен соққы 
жүктемелерінің туындау мүмкіндігін болдырмайды. Бұл аспабында ИПТ-7-
10 қаупі сыналанып қозғалмалы бөліктерін үшін температуралық 
деформациялар аз күш салу торабында сынаушы қабаттарының үлгідегі 
БАИ. Бұл, сондай-ақ жұмыс қысымының төмендеуі IPT-7-10 құрылғысының 
үлкен гидростатикалық қысым кезінде үлкен тереңдікте жұмыс істеуін 
қамтамасыз етеді. ИПД-7-10 қашықтық қысым датчиктері бар қабаттарды 
сынаушылар ИПТ-7-10 аспабының негізінде әзірленген және оның 
принциптік схемасын қайталайды. ИПД-7-10 сынаушысы сынама алу кезінде 
сынау процесін бақылау, қаттық қысымды анықтау және қаттың 
гидродинамикалық параметрлерін бағалау мақсатында Баллондағы қысымды 
қашықтықтан тіркеуді қамтамасыз етеді.

ЖТС-7-10 бұрғыланбаған ұңғымаларға арналған резервуарларды 
сынаушылар тығыз және өткізгіш қабаттар кезектесетін коллекторларды 
зерттеуге арналған, ал объектінің едәуір бөлігі ағын бермейді. Сондықтан 
жұмыс уақыты мен құнын арттыратын сынақ нүктелерінің санын көбейту 
керек.

ЖТС-7-10 аспабымен сыналатын қойнауқат учаскесінен ағын болмаған 
кезде (датчиктердің көрсеткіштері бойынша көрінеді) ағын алынғанға дейін 
бетіне көтермей тағы 8-10 учаскені рет-ретімен сынауға болады. Ең 
перспективалы учаскені сынау қажет болған жағдайда зерттеулерді 
кумулятивтік зарядпен атумен қайталауға болады.

ЖТС-7-10 сынаушысы қойнауқаттың жоғарғы және төменгі 
бөліктерінің тиімді қуатын бағалау үшін оларды "сынауды" экономикалық 
тұрғыдан ақтайды. Қазіргі уақытта ЖТС-7-10 сынаушысы - отырғызылмаған 
Ұңғымаларды зерттеуге арналған Негізгі аспап.

Сондай-ақ шағын диаметрлі ЖТС-5-7 бұрғыланбаған терең 
ұңғымаларға арналған қабаттарды сынаушылар және ЖБИ-5-6 бұрғыланған 
ұңғымаларға арналған қабаттарды сынаушы шығарылады. IPO-5-6
құрылғысы диаметрі 125-тен 152 мм-ге дейінгі бағандары бар ұңғымалардың 
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негізгі қорын зерттеуге арналған.
Оның дизайнында IPN құрылғыларының схемасына ұқсас жабық екі 

жақты гидравликалық жүйесі, золотник дистрибьюторы және 
демультипликатор поршеньі бар гидростатикалық қысымнан жетектің 
схемалық диаграммасы қолданылады.

Сондай-ақ, СТГ-4-7 құрылымдық-іздестіру және гидрогеологиялық 
ұңғымаларға арналған қабаттарды сынаушылар шығарылады. Бұл 
құрылғының дизайнында электромеханикалық жетектің схемалық 
диаграммасы қолданылады. Жетектің бұл түрін 3000 м тереңдікте сәтті 
жүзеге асыруға болады, гидростатикалық қысымның мөлшеріне қарамастан 
жұмыс істеуге мүмкіндік береді және құрылғыны бірнеше рет іске қосуға 
мүмкіндік береді.

Кабельдегі қабаттарды сынаушылармен жұмыс істеу үшін 
автомобильдегі жылжымалы зертхана қолданылады. Онда сынаушыларды 
бөлшектеу және тексеру, қашықтық датчиктерді тарифтеу үшін қажетті 
жабдық орнатылған. Басқару және бақылау пульті басқа машинада -
каротаждық станция-көтергіште болады.

№ 10 практикалық сабақ
Тапсырма: қабаттарды сынаудың баяндалған əдістері негізінде 

зерттеу үшін пайдаланылатын қосымша материалды пайдалана отырып 
баяндама дайындау. Материалды дайындау оқытушының басшылығымен 
жүзеге асырылады. Презентация топтық режимде мүмкін.

Ағынды аппараттар базасындағы қабаттарды сынаушылар
Ивано-Франковск Мұнай және газ институтында (р.с. Яремийчук, В. Р. 

Возный, 1979 - 1985 жж.) реактивті құрылғылар негізінде қабаттарды 
сынаушылардың түбегейлі жаңа дизайны жасалды. UGIP-1 құрылғысы 
(сурет.1.48) 1 клапанының астындағы 12 ер-тоқымы бар корпустан және 2 
сиялы аппараттан тұрады. Құрылғының корпусы жұмыс сұйықтығын айдауға 
арналған 3 арнамен, эжекцияланған сұйықтықтың өтуіне арналған 4 арнамен, 
аралас сұйықтықтың құбыр сыртындағы кеңістікке шығуына арналған 5
тереземен және қысымды Пакер астындағы кеңістіктен қысым 
түрлендіргішке электр тогына беруге арналған 6 арнамен жабдықталған.
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1.48-сурет-гидродинамикалық зерттеулерге арналған құрылғы 
УГИП-1 қабаттарының ағынды аппарат негізінде

Корпустың жоғарғы және төменгі бөліктері түтікке қосылуға арналған 
жіптермен жабдықталған. Сиялы аппаратқа 7 жалғағыш басы, ПДМТ 8
тензометриялық үлгідегі мембраналық қысым түрлендіргіші, қатты 
қорытпалы саптама 9, араластыру камерасы 10, диффузор 11, штокпен 12 об 
клапан 13, өлшеу аспаптарын қосуға арналған төлке 14 (тереңдік манометр, 
термометр және шығын өлшегіш) кіреді. Электр байланысын қамтамасыз ету 
үшін қосқыш басы бар. УГИП-1 және УЕОС-2 құрылғылары қабаттарды 
сынауға және пайдалану колоннасымен орнатылған ұңғымалардағы қаттың
кенжар маңы аймағын бір мезгілде тазарта отырып, өнімді горизонттардан 
ағынды шақыруға арналған.

Құрылғы мүмкіндік береді:
ұңғыманы сынау барысындаакерлі кеңістіктегі қысым төмендегеннен 

кейін қысымды қалпына келтіру қисықтарын жазу; 
компрессорлық және азот қондырғыларын пайдаланбай депрессияның 

мөлшерін және оның әрекет ету уақытын басқару;
қойнауқаттың кенжар маңы аймағын тазарту мақсатында депрессия -

репрессия режимінде қойнауқатқа циклдік әсер ету;
қаттың сүзгілеу сипаттамаларын зерттеу және оның кенжар маңы 

аймағын тазалау процесінде кенжарлық қысымның өзгеруін тіркейтін 
аспаптардың көмегімен қашықтықтан бақылау жүргізу.

УГИП - 1 көмегімен ұңғымаларды зерттеу төменде көрсетілген ретпен 
жүргізіледі:

сорғы-компрессорлық құбырларда пакер мен құрылғы корпусын 
түсіреді (тиісті әрекеттен кейін - ұңғыманы дайындағаннан кейін) және 



129

сақиналы кеңістікті пакерлейді;
фонтандық арматураны лубрикатормен орнатады, бөлек ЖКЖ және 

пакерді тиісті нығыздау клапандарымен престейді;
каротаж кәбілінде кері клапаны бар ағынды аппаратты корпусқа 

қонғанға дейін түсіреді;
зерттеу жұмыс сұйықтығын НКТ және сорғы қондырғысымен ағынды 

аппарат арқылы айдау арқылы жүзеге асырылады.
Жұмыс сұйықтығы араластыру камерасындағы реактивті аппарат 

арқылы өткен кезде қысым төмендейді, соның арқасында тексеру клапаны 
ашылып, депрессия ішкі аймаққа беріледі. Депрессияның мөлшері және оның 
әрекет ету уақыты реактивті аппарат арқылы сорылатын жұмыс 
сұйықтығының ағынына байланысты, бақылау параметрі сорғы 
қондырғысының қысымы болып табылады.

Жұмыс сұйықтығын беруді тоқтату араластыру камерасындағы және 
СК ішіндегі қысымның теңестірілуіне әкеледі, тексеру клапаны жабылады, ал 
жабық кеңістікте қысымды қалпына келтіру процесі жүреді. Цикл 
депрессияның әртүрлі мәндерімен және әртүрлі кезеңдермен (қысымның 
түсуі және қалпына келуі) және циклдармен бірнеше рет қайталануы мүмкін. 
Қысымды тіркеу диаграммада АКС-Л каротаждық зертханасында жүргізіледі; 
сондай-ақ автономды тереңдік манометрін және сынама алғышты кері 
клапанның артқы жағына орнатуға болады.

Көрсетілген құрылғының артықшылықтарына перспективалы 
горизонттарды сынау кезінде СКҚ және бұрғылау құралымен қосымша 
Түсіру-көтеру операцияларынсыз қатар және геофизикалық зерттеулер 
жүргізу мүмкіндігі бар екендігі жатады.

Ұңғыманың сағасындағы максималды қысымды есептеу және 
сұйықтықты ауыстыру әдісімен өнімді қабаттан ағынды шақыру кезінде 
ұңғымаға айдау қажет сұйықтық көлемі

№ 11 практикалық сабақ
Ұңғыма сағасындағы максималды қысым
Сұйықтықты жеңіл резервуарға ауыстыру арқылы өнімді резервуардан 

ағынды шақыру кезінде ұңғыманың сағасындағы қысымның максималды 
мәнін анықтаңыз.

Бастапқы деректер (2.1 кестесіндегі нұсқалар):
бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы рр;
судың тығыздығы рв = 1000 кг / м3;
құлама тереңдігі;
қысымның жоғалуы:
құбыр бағанасында -∆Рт
құбыр сыртындағы кеңістікте - ∆Ркп.

Шешім:
Ұңғыманың сағасындағы қысымның ең жоғарғы мәні мына формула 

бойынша анықталады:
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,    (1.37)

Құбыр сыртындағы кеңістікте және құбыр бағанасында қысымның 
жоғалуы (анықтамалық кестелерден немесе арнайы әдістеме бойынша 
анықталады).

№ 12 практикалық сабақ
Сұйықтық көлемін анықтау

Резервуарда депрессия жасау үшін сұйықтықты ауыстыру әдісімен 
ағынды шақыру кезінде ұңғымаға құйылуы керек сұйықтықтың көлемін 
анықтаңыз.

Бастапқы деректер (1.16 кестесіндегі нұсқалар):
бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы рр;
судың тығыздығы рв = 1000 кг / м3;
ұңғыма тереңдігі Н;
құлама тереңдігі;
Рпл орташа қойнауқаттық қысым;
қысымның жоғалуы:
құбыр бағанасында -∆Рт
құбыр сыртындағы кеңістікте -∆Ркп;
пайдалану колоннасының диаметрі (ішкі) Dэв;
НКТ бағанасы: сыртқы диаметрі dн және ішкі DВ ;

Шешім:
Ұңғымаға берілетін жеңіл сұйықтықтың көлемін, төменгі қабаттағы 

қысым мәндерін теңестіру үшін формула бойынша табамыз:

, (1.38)

мұндағы Ѕкп-құбыраралық кеңістіктің Қима ауданы; Ѕт-НКТ ішкі 
қуысының Қима ауданы.

Егер ұңғымаға құйылған сұйықтықтың көлемі алынған мәннен асып 
кетсе, онда резервуарда депрессия пайда болады және резервуардан ағып 
кетуге болады.
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Кесте 1.16-бастапқы деректердің нұсқалары
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1150 1250 1,2 0,6 156 73 62 1280 16,8
2 1200 1300 1,25 0,65 154 73 59 1330 17,48
3 1250 1325 1,3 0,7 152 60 50,3 1360 17,68
4 1300 1350 1,35 0,75 150 89 76 1380 17,94
5 1350 1375 1,4 0,8 148 73 62 1410 18,33
6 1400 1400 1,45 0,85 156 73 59 1435 18,67
7 1150 1425 1,5 0,9 154 60 50,3 1460 19,0
8 1200 1450 1,55 0,95 152 89 76 1480 19,24
9 1250 1475 1,6 0,98 150 89 73 1510 19,63
10 1300 1500 1,65 1,15 148 60 50,3 1530 19,9
11 1350 1550 1,68 0,6 156 73 62 1580 20,54
12 1400 1600 1,7 0,65 154 73 59 1630 21,2
13 1150 1650 1,73 0,7 152 60 50,3 1680 21,84
14 1200 1700 1,75 0,75 150 89 76 1730 22,5
15 1250 1750 1,8 0,8 148 73 62 1780 23,14
16 1300 1250 1,2 0,85 156 73 59 1280 16,8
17 1350 1300 1,25 0,9 154 60 50,3 1330 17,48
18 1400 1325 1,3 0,95 152 89 76 1360 17,68
19 1150 1350 1,35 0,98 150 89 73 1380 17,94
20 1200 1375 1,4 1,15 148 60 50,3 1410 18,33
21 1250 1400 1,45 0,6 156 73 62 1435 18,67
22 1300 1425 1,5 0,65 154 73 59 1460 19,0
23 1350 1450 1,55 0,7 152 60 50,3 1480 19,24
24 1400 1475 1,6 0,75 150 89 76 1510 19,63
25 1150 1500 1,65 0,8 148 73 62 1530 19,9
26 1200 1550 1,68 0,85 156 73 59 1580 20,54
27 1250 1600 1,7 0,9 154 60 50,3 1630 21,2
28 1300 1650 1,73 0,95 152 89 76 1680 21,84
29 1350 1700 1,75 0,98 150 89 73 1730 22,5
30 1400 1750 1,8 1,15 148 60 50,3 1780 23,14
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Ауа жастықшасы әдісімен өнімді қабаттан ағынды шақыру 
процесінде ауа жастықшасының үстіндегі сұйықтық көлемін есептеу

№ 13 практикалық сабақ

Ауа жастықшасының үстіндегі сұйықтық көлемін анықтау
Ауа жастықшасының үстіндегі сұйықтықтың көлемін анықтаңыз. 

Бастапқы деректер (1.17 кестесіндегі нұсқалар):
судың тығыздығы рв = 1000 кг / м3;
Нсу ұңғымасындағы су деңгейінің төмендеу тереңдігі;
пайдалану колоннасының диаметрі (ішкі) Dэв;
НКТ бағанасы: сыртқы диаметрі dн және ішкі DВ ;
Ркмп құбыр сыртындағы кеңістікке газды айдағаннан кейін 

компрессордың шығуындағы қысым.
Шешім:
Ауа жастықшасының биіктігі мына формула бойынша анықталады:

g
РH

В

КМП
ВП ρ

=    (1.39)

Квадрат теңдеудің коэффициенттері мына формула бойынша 
анықталады:
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мұндағы, Ѕкп-құбыраралық кеңістіктің Қима ауданы; Ѕт – НКТ ішкі 
қуысы қимасының ауданы; квп-0,8-ге тең эмпирикалық коэффициент.

Ауа жастықшасының үстіндегі су бағанының биіктігі мына формула 
бойынша анықталады: 

g
gCBB

Н
B

B
В ρ

ρ
2

42 ++
=   (1.42) 

Ауа жастықшасының үстіндегі судың көлемі келесі формула бойынша 
анықталады:

КПВB SНV =  (1.43)

№ 14 практикалық сабақ
Ұңғымадағы су деңгейінің төмендеу тереңдігін анықтау
Ауа жастықшасының көмегімен ағынды шақыру кезінде ұңғымадағы 

су деңгейінің төмендеу тереңдігін және беткі сорғының минималды 
өнімділігін анықтаңыз.

Бастапқы деректер (1.17 кестесіндегі нұсқалар):
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судың тығыздығы рв = 1000 кг / м3;
Нсу ұңғымасындағы су деңгейінің төмендеу тереңдігі;
пайдалану колоннасының диаметрі (ішкі) Dэв;
НКТ бағанасы: сыртқы диаметрі dн және ішкі DВ;
Ркмп құбыр сыртындағы кеңістікке газды айдағаннан кейін 

компрессордың шығуындағы қысым;
Vв ауа жастықшасының үстіндегі айналмалы кеңістікке құйылған 

судың мөлшері.
Шешім:
Ауа жастықшасының биіктігі мына формула бойынша анықталады:

g
РH

В

КМП
ВП ρ

=    (1.44)

Ауа жастықшасының үстіндегі құбыр сыртындағы кеңістіктегі су 
бағанының биіктігі мына формула бойынша анықталады:

КП

B
В S

VН =    (1.45)

Сұйықтық деңгейінің төмендеу тереңдігі мына формула бойынша 
анықталады:
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 (1.46)

Ең төменгі өнімділік жер беті сорғысының негізделген талап қозғалысы 
болмаған көпіршіктері газ ағынына қарсы.

Суды айдау кезіндегі сорғының өнімділігі келесі шартты 
қанағаттандыруы керек:

[ ]minωКПВ SQ >       (1.47)

мұндағы [ω ] min - құбыр сыртындағы кеңістіктегі газ көпіршіктерінің 
жоғары қарай қозғалу бағытын болдырмайтын судың ең төменгі 
жылдамдығы және 0,4 м/с тең.

№ 15 практикалық сабақ
Ауа жастықшасының биіктігін анықтау
Ауа жастықшасының биіктігін анықтаңыз. Бастапқы деректер (1.17 

кестесіндегі нұсқалар):
судың тығыздығы рв = 1000 кг / м3;
Нсу ұңғымасындағы су деңгейінің төмендеу тереңдігі;
пайдалану колоннасының диаметрі (ішкі) Dэв;
НКТ бағанасы: сыртқы диаметрі dн және ішкі DВ;
Ркмп құбыр сыртындағы кеңістікке газды айдағаннан кейін 

компрессордың шығуындағы қысым;



134

Vв ауа жастықшасының үстіндегі айналмалы кеңістікке құйылған 
судың мөлшері.

Кесте 1.17-бастапқы деректердің нұсқалары
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1 2 3 4 5 6 7
1 5 156 73 62 400 3,5
2 5 154 73 59 450 3,5
3 5,5 152 60 50,3 500 5,0
4 5,5 150 89 76 550 5,0
5 6,5 148 73 62 600 6,5
6 6,5 156 73 59 650 6,5
7 8 154 60 50,3 700 8,0
8 10 152 89 76 750 8,0
9 10 150 89 73 800 5,5
10 12 148 60 50,3 850 9,5
11 12 156 73 62 900 7,5
12 15 154 73 59 950 7,5
13 15 152 60 50,3 1000 9,5
14 20 150 89 76 1050 12,0
15 20 148 73 62 1100 11,0
16 5 156 73 59 400 3,5
17 5 154 60 50,3 450 3,5
18 5,5 152 89 76 500 5,0
19 5,5 150 89 73 550 5,0
20 6,5 148 60 50,3 600 6,5
21 6,5 156 73 62 650 6,5
22 8 154 73 59 700 8,0
23 10 152 60 50,3 750 8,0
24 10 150 89 76 800 5,5
25 12 148 73 62 850 9,5
26 12 156 73 59 900 7,5
27 15 154 60 50,3 950 7,5
28 15 152 89 76 1000 9,5
29 20 150 89 73 1050 12,0
30 20 148 60 50,3 1100 11,0

Шешім:
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Ауа жастықшасының үстіндегі құбыр сыртындағы кеңістіктегі су 
бағанының биіктігі мына формула бойынша анықталады:

КП

B
В S

VН =   (1.48)

Ауа жастықшасының биіктігі мына формула бойынша анықталады:
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Өнімді қабаттан ағынды шақыру үшін НКТ бағанына іске қосу 
клапандарын орнатудың тереңдігін анықтаңыз.

№ 16 практикалық сабақ
Іске қосу клапандарының тереңдігін анықтау.
Сұйықтық ағынын шақыру үшін іске қосу клапандарын НКТ бағанына 

қандай тереңдікте орналастыру керектігін анықтаңыз.
Бастапқы деректер (1.18 кестесіндегі нұсқалар):
бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы рр;
судың тығыздығы рв = 1000 кг / м3;
газдың тығыздығы рг = 1,29 кг/м3;
ерітіндінің статикалық деңгейі nst тереңдігінде;
ұңғыма тереңдігі Н;
құлама тереңдігі;
Рпл орташа қойнауқаттық қысым;
атмосфералық қысым Ро;
пайдалану колоннасының диаметрі (ішкі) Dэв;
НКТ бағанасы: сыртқы диаметрі dн және ішкі DВ;
Ркмп құбыр сыртындағы кеңістікке газды айдағаннан кейін 

компрессордың шығуындағы қысым;
қойнауқаттан ағуды шақыру үшін ∆Р депрессиясын құру қажет.
Шешім:
Қойнауқаттық флюидтің ағынын қамтамасыз ететін ұңғымадағы 

сұйықтық деңгейі мынадай формула бойынша анықталады::
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=  (1.50)      

Ұңғыманың сағасынан бірінші клапанды орналастыру орнына дейінгі 
қашықтық мынадай формула бойынша айқындалады::
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де,∆ L-клапанды орналастырудың есептік және нақты деңгейлерінің 
арасындағы айырмашылық 20-25 м қабылданады.

Сағадан екінші клапанды орналастыру орнына дейінгі қашықтық 
формула бойынша анықталады:
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Сағадан үшінші клапанды орналастыру орнына дейінгі қашықтық 
мынадай формула бойынша айқындалады::
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Төменгі клапанды орналастыру тереңдігі ұңғымаға сұйықтықтың ағуын 
қамтамасыз ететін деңгейден кем болмауы керек.

НКТ бағанына іске қосу клапандарын орналастыру ұңғымадағы 
сұйықтықтың қажетті деңгейін қамтамасыз етеді.
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Кесте 1.18-бастапқы деректердің нұсқалары
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1 1150 1250 3,5 0,5 156 73 62 1280 16,8 100
2 1200 1300 3,5 0,6 154 73 59 1330 17,48 100
3 1250 1325 5,0 0,7 152 60 50,3 1360 17,68 150
4 1300 1350 5,0 0,8 150 89 76 1380 17,94 150
5 1350 1375 6,5 0,5 148 73 62 1410 18,33 200
6 1400 1400 6,5 0,6 156 73 59 1435 18,67 200
7 1150 1425 8,0 0,7 154 60 50,3 1460 19,0 250
8 1200 1450 8,0 0,8 152 89 76 1480 19,24 250
9 1250 1475 5,5 0,5 150 89 73 1510 19,63 300
10 1300 1500 9,5 0,6 148 60 50,3 1530 19,9 300
11 1350 1550 7,5 0,7 156 73 62 1580 20,54 350
12 1400 1600 7,5 0,8 154 73 59 1630 21,2 350
13 1150 1650 9,5 0,5 152 60 50,3 1680 21,84 400
14 1200 1700 12,0 0,6 150 89 76 1730 22,5 400
15 1250 1750 11,0 0,7 148 73 62 1780 23,14 450
16 1300 1250 3,5 0,8 156 73 59 1280 16,8 100
17 1350 1300 3,5 0,5 154 60 50,3 1330 17,48 100
18 1400 1325 5,0 0,6 152 89 76 1360 17,68 150
19 1150 1350 5,0 0,7 150 89 73 1380 17,94 150
20 1200 1375 6,5 0,8 148 60 50,3 1410 18,33 200
21 1250 1400 6,5 0,5 156 73 62 1435 18,67 200
22 1300 1425 8,0 0,6 154 73 59 1460 19,0 250
23 1350 1450 8,0 0,7 152 60 50,3 1480 19,24 250
24 1400 1475 5,5 0,8 150 89 76 1510 19,63 300
25 1150 1500 9,5 0,5 148 73 62 1530 19,9 300
26 1200 1550 7,5 0,6 156 73 59 1580 20,54 350
27 1250 1600 7,5 0,7 154 60 50,3 1630 21,2 350
28 1300 1650 9,5 0,7 152 89 76 1680 21,84 400
29 1350 1700 12,0 0,8 150 89 73 1730 22,5 400
30 1400 1750 11,0 0,8 148 60 50,3 1780 23,14 450
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2‑бөлім. ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ИГЕРУ 

2.1. Өнімді қабаттарды екінші рет ашу

2.1.1 Тампонаждық ерітіндіні дайындау технологиясы және негізгі 
тампонаждық материалдарды жіктеу

Бойынша вяжущей негізінде ең жиі қолданылатын 
тампонаж материалдары келесі топтарға бөлінеді:

- портландцементтер,
- сазтопырақ цементтер,
- әк-кремнийлі цемент,
- Домна шлактары негізіндегі цементтер,
- гипс материалдары,
- магнезия цементтері,
- органикалық бекіткіштер (синтетикалық шайырлар).
МЕМСТ 25597-83 сәйкес мұнай-газ ұңғымаларын бекіту үшін

қолданылатын тампонаж материалдары келесі негіздер бойынша жіктеледі:
Қолдану температурасы бойынша:
1. Төмен температура үшін (15 0 С дейін).
2. Қалыпты температура үшін (15-50 0С).
3. Орташа температура үшін (50-100 0С).
4. Жоғары температура үшін (100-150 0С).
5. Жоғары температура үшін (150-250 0С).
6. Аса жоғары температуралар үшін (250 0С астам).
7. Циклді өзгеретін температура үшін.
Тампонаж ерітіндісінің тығыздығы бойынша:
1. Жеңіл (1400 кг / м3 дейін).
2. Жеңіл (1400-1650 г / м3).
3. Қалыпты тығыздық (1650-1950 г/м3).
4. Ауыр (1950-2300 г/м3).
5. Ауыр (2300 г/м3 астам).
Коррозияға төзімділігі бойынша:
1. Қышқыл ортада тұрақты.
2. Магнезия ортасында тұрақты.
3. Полиминералды агрессияға төзімді.
Көлемдік деформациялар шамасы бойынша:
1. Деформацияға ерекше талаптар қойылмайды.
2. Кішірейтілген (көлемдік кеңейту 0,1% дейін).
3. Кеңейту (көлемдік кеңейту 0,1% - дан астам).

Негізгі негізгі тампонаж материалдары.
Корпусты цементтеу кезінде портландцемент, шлак, белит-кремнезем, 

глинозем және магнезиалды цементтерге негізделген тампонаж ерітінділері 
кеңінен қолданылады.
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Келесі кестеде тампонаж материалдарын таңдау стратегиясы 
көрсетілген (суретті қараңыз. 2.1).

2.1 - сурет-тампонажды материалдарды таңдау бойынша ұсыныстар [12]

Портландцемент тампонажы МЕМСТ 1581-96 бойынша шығарылады.
Материалдық құрамы бойынша портландцемент төрт түрден тұрады: I-

су-цемент қатынасы нормаланбаған;

мұнай ұңғымаларының 
цементтері

қабаттың қысым 
градиенті

қабаттың қысым 
градиенті

қабаттың қысым 
градиенті

Жеңілдетілген Орташа 
тығыздықтағы ауырлатылған

төмен және қалыпты 
температурада жеңіл портланд 
цементі

төмен температурада 
портланд ұңғымасы ауырлатылған 

тампонажды цемент

Тампонажды қалдық
цемент ауырлатылған

Жеңілдетілген портладцемент  
тампонажды және жоғарғы 
температураға арналған

Қосымшасыз
тампонажды 
портландцемент немесе 
минералды, орташа 
немесе аз температура

Жеңілдетілген 
тампонажды цемент ыстық 
ұңғымаға арналған

Алиниталық тампонажды 
портландцемент Бесклинерлік 

корризоналық- тұрақты 
ауырлатылған 
тампонажды цемент

Жоғары корризоналық-
тұрақты жеңілдетілген 
тампонажды цемент

Температурасы 
ауысымды тампонажды 
цемент

Жеңілдетілген
тампонажды цемент

Құмды төмен 
температурадағы 
тампонажды 
портлендцемент

Жеңілдетілген жоғары 
температурадағы 
тампонажды 
портлендцемент

Күкіртті сутекке төзімді 
тампонажды 
портлендцемент

Жеңілдетілген 
тампонажды материал

Қож-құмды 
тампонажды цемент
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I - G-су-цемент қатынасы 0,44 қоспасыз; I-H-су-цемент қатынасы 0,38 
қоспасыз;

II - тығыздықты реттемейтін қоспалармен (әдетте 20% - ға дейін) 
толтырғыш рөлін атқарады, су-цемент қатынасы;

III - тығыздықты реттейтін қоспалармен (қоспаның мөлшері цемент 
массасына 75% дейін), су-цемент қатынасы;
- құмтас (қоспа ұнтақталған кварц құм дейін

Цемент тасының жылуға төзімділігін арттыру үшін 50%) - П50.
Пайдалану температурасы бойынша тампонаждық портландцемент үш 

түрде шығарылады:
- қалыпты температура үшін-500 С дейін,
- орташа температура үшін-1000 С дейін,
- жоғары температура үшін (құмтас портландцемент) - сульфатқа

төзімділігі бойынша 1500 с дейін:
- I II III типтері үшін-қарапайым (ерекше талаптар жоқ) және

сульфатқа төзімді-SS;
- I-G және I-H - СС-1 түрлері үшін – жоғары сульфатқа төзімділік және

СС-2 – орташа сульфатқа төзімділік.
Бұдан басқа, портландцемент өндіру кезінде оның құрамына 

пластификациялайтын (Пл) және гидрофобтандыратын қоспалар (Гф) 
енгізілуі мүмкін.

Цементті таңбалау барлық аталған сипаттамаларды көрсетуі керек.
Тампонажды портландцементтерді таңбалау мысалдары:
- төмен және қалыпты температураларға арналған сульфатқа

төзімділігі қалыпты қоспаларсыз тампонаждық портландцемент:
ПЦТ I-50 МЕМСТ 1581-96
- төмен және қалыпты температуралар үшін сульфатқа төзімді

минералды қоспалары бар тампонаждық портландцемент:
ПЦТ II-СС-50 МЕМСТ 1581-96
- төменгі және қалыпты температуралар үшін жоғары және орташа

сульфатқа төзімділігі 0,44-ке тең нормаланған су-цемент қатынасы бар 
қоспасыз портландцемент тампонажды:

ПЦТ I-G-СС-2 -50 МЕМСТ 1581-96
- минералды қоспалары бар тампонаждық портландцемент, ерітіндінің

тығыздығы 1,50 г/см3, 1000 с дейінгі температура үшін, 
гидрофобтандырылған:

ПЦТ III-Об5-100-ГФ МЕМСТ 1581-96
ГОСТ 1581-96 негізгі талаптары::
Портландцемент ұнтағының ұсақтығы 80 мкм ұяшығы бар елек арқылы 

елеген кезде қалдық қалыпты температура үшін 15% - дан аспайтын және 
қалыпты және жоғары температура үшін 20% - дан аспайтын болатындай 
болуы тиіс. Цемент ұнтағының нақты беті қалыпты температура үшін 
кемінде 250 м2/кг және қалыпты және жоғары температура үшін кемінде 220-
230 м2/кг болуы керек.
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Портландцементтен тампонаждық ерітіндінің таралуы кемінде 200 мм 
болуы тиіс, цемент ерітінділерінің су бөлуі 3-тен 4% - ға дейінгі шекте болуы 
тиіс. Тампонаждық портландцементтің барлық түрлері үшін цемент 
ерітіндісінің қоюлану уақыты кемінде 90 минут болуы тиіс.

20% - ға дейінгі қоспалары бар портландцементтен иілуге арналған 
цемент тасының беріктігі қалыпты температура үшін 2 тәуліктен кейін 2,7 
МПа және қалыпты және жоғары температура үшін 1 тәуліктен кейін 3,5 
МПа құрауы тиіс. Жеңіл және құмтас цементтері төмен беріктікке ие болуы 
мүмкін.

Басқа ГОСТ және ТШ сәйкес жоғары және жоғары температура 
жағдайлары үшін ұнтақталған Домна шлактарына негізделген тампонажды 
цементтердің бірнеше сорттары шығарылады.

ШПЦС-120 және ШПЦС-200 бірлесіп ұнтақтаудың шлак құмдалған 
цементтері тиісінше 80-1600с және 160-2500с температуралар жағдайларына 
арналған (цементті таңбалауда пайдалану мен сынаудың орташа 
температурасы көрсетіледі).

Домна пештерінің шлактары негізінде жоғары және жоғары 
температура үшін жеңіл (ОШЦ) және ауыр (УШЦ) цементтер шығарылады.

Жоғары коррозия жағдайлары үшін никель қожы негізіндегі 
күкіртсутекке төзімді цементті (Н2ѕ ұңғыма өнімінде 25%-ға дейін) және 
ауырлатылған клинкерсіз коррозияға төзімді цементті (ЦТУК-120) 
пайдалануға болады.

-20С-тан +300С-қа дейінгі температура жағдайларында гипс негізіндегі
төмен температуралы ұңғымалар (ЦТН) үшін тампонаждық цемент 
пайдаланылуы мүмкін.

Бу айдау ұңғымаларын цементтеу үшін (жоғары циклдік өзгеретін 
температура 3500с дейін) қож және кварц құмына негізделген ЦТПН типті 
цемент қолданылады.

Ұңғымаларды тез еритін тұздардың шөгінділерінде бекіту ұңғыманың 
қабырғаларын құрайтын тұздардың концентрацияланған (қаныққан) 
ерітінділеріне жабылатын тампонаждық материалдарды пайдалана отырып 
жүргізілуі тиіс. Бұл цемент тасының ұңғыма қабырғаларымен берік 
байланысын (химиялық байланыс) қамтамасыз ету үшін қажет.

Галитті (тас тұзы) жабатын шегендеу бағаналарын цементтеу үшін 
портландцемент немесе қож негізіндегі цементтер пайдаланылады, олар 
техникалық тұздың қаныққан ерітіндісіне (NaCl) жабыстырылады.

Төмен температура жағдайында калий-магний тұздарының 
аралықтарында Ұңғымаларды бекіту үшін магний хлоридінің қаныққан 
ерітіндісіне (MgCl2) бекітілген магнезия цементтеріне (каустикалық 
магнезит, каустикалық доломит) негізделген тампонаж материалдары 
қолданылады.

Кеңейтілетін цемент тасын құрайтын цемент ретінде:
Паша зауытының гипсоглиноземді цементі-4-ке дейін кеңейту%;
минганың кеңейту цементі-4-ке дейін кеңейту%;
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- "Гипроцемент" институтының кеңейетін тампонаждық цементі-1,2% -
ға дейін кеңейту.

Бақылау сұрақтары:
1. Тұтқыр негіздегі тампонаж материалдары қандай топтарға бөлінеді?
2. Тампонаж материалдары МЕМСТ 25597-83 сәйкес қалай жіктеледі
3. Портландцемент нақты құрамы бойынша қалай жіктеледі?
4. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТКЕ ГОСТ 1581-96 негізгі талаптары қандай?
5. Коррозияның жоғарылауы үшін қандай цемент қолданылады?
6. -20С-тан +300С-қа дейінгі температура жағдайында қандай цемент

қолданылады?
7. Бу айдау ұңғымаларын цементтеу үшін (жоғары циклді өзгеретін 

температура 3500с дейін) қандай цемент қолданылады?
8. Ұңғымаларды оңай еритін тұз шөгінділерінде бекіту үшін қандай 

цемент қолданылады?
9. Галит (тас тұзы) қабаттасатын корпусты цементтеу үшін қандай 

цемент қолданылады?
10. Төмен температура жағдайында калий-магний тұздарының 

аралықтарында Ұңғымаларды бекіту үшін қандай цемент қолданылады?

2.1.2 Өнімді қабаттарды екінші рет ашу әдісінің негіздемесі

Өнімді қабаттардың жыныстарының тұрақтылығын, сондай-ақ осы 
ауданда жинақталған тәжірибені ескере отырып, корпусты перфорациялау 
әдістерін, қабаттарды екінші рет ашу кезінде пайдалану колоннасының 
перфорациясының тығыздығы мен аралықтарын негіздеу, перфорация 
кезеңінде колоннадағы сұйықтықтың құрамы мен қасиеттерін реттеу.

Перфорация тәсілін таңдау кезінде шоғырдың геологиялық-кәсіпшілік 
сипаттамасы, коллектор типі және ұңғыма бойынша техникалық-
технологиялық деректер ескерілуі тиіс:

- қойнауқаттың төменгі шұңқырлы және қашық аймақтарының 
қалыңдығы, сүзу-сыйымдылық қасиеттері, қойнауқаттың бөлшектенуі, 
литофациалдық сипаттамасы және мұнайдың тұтқырлығы;

- су-мұнай (БӘЖ), газ-мұнай (ГНК) және газ-су (ГВК) түйіспелеріне 
дейінгі қашықтық);

- перфорация аралығындағы қойнауқаттық қысым және температура;
- перфорация аралығындағы шегендеу бағаналарының саны, құбыр

бағанындағы ең аз ішкі диаметр;
- ұңғыманың вертикальдан ең үлкен ауытқу бұрышы;
- шегендеу бағанының және оның цемент қабығының жай-күйі;
- резервуардың бастапқы ашылуында қолданылатын сұйықтықтың

қасиеттері мен құрамы.
Ату жұмыстарын ашу тәсілдері мен технологиясын таңдау кезінде 

перфоратордың күтілетін тесілу қабілетін, ұңғымадағы өткізгіштігін, 
термотұрақтылығын, шегендеу бағанасына және цемент тасына ықтимал 
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әсерін, ұңғыманың бітелуін, қаттарды қажетті тығыздықтағы ең аз түсу саны 
үшін ашу мүмкіндігін, жұмыстың ұзақтығы мен құнын ескеру қажет. 
Перфораторлардың әр түрінің өзіндік ерекшеліктері, артықшылықтары мен 
шектеулері бар.

Атқыш перфораторлармен қабаттарды ашу репрессия (қойнауқаттан 
жоғары ұңғымадағы кенжарлық қысым) және депрессия (қойнауқаттан 
төмен ұңғымадағы кенжарлық қысым) кезінде жүзеге асырылуы мүмкін.

Репрессия кезінде қабаттарды ашу үшін перфорацияны қауіпсіз 
жүргізу және ұңғымадан резервуарға сұйықтықтың көп мөлшерінің енуіне 
жол бермеу жағдайларына негізделеді.

Нашар өткізгіш цементтелген қабаттарды гидрокескоструйлі 
перфорациямен ашу ұсынылады. [43]

2.1.3 Перфорация әдісін таңдау

Артық қысымның әсерінен қайталама ашылу процесінде ұңғымалардан 
резервуарға перфорация ортасы сүзіледі, бұл арнайы сұйықтықтар сүзгісінің 
ену аймағында коллекторлық қасиеттердің қайталама өзгеруіне байланысты 
оның өткізгіштігін едәуір нашарлатуы мүмкін.

Перфорациялық сұйықтықты таңдау өнімді жыныстардың санатына,
қаттық флюидтердің физикалық қасиеттеріне, қаттық қысымның мәніне және 
өнімді жыныстарды бастапқы ашу кезінде қолданылған бұрғылау 
ерітіндісінің түріне байланысты жүзеге асырылады.

Қойнауқатқа қуғын-сүргін кезінде тесілу үшін ұңғыманы (немесе тесілу 
аралығының аймағын және одан 100-150 м жоғары) қатты фазасы жоқ 
перфорациялық сұйықтықпен толтыру керек. Репрессия кезінде 
Перфорацияның ең қолайлы жағдайларын көмірсутек негізіндегі 
перфорациялық сұйықтықтар (мұнай, конденсат, дизель отыны, ИЭР, ИДБ) 
қамтамасыз етеді. Бұл сұйықтықтар резервуарлық сұйықтықтармен үйлесімді 
болуы керек. Өнімді қаттардың коллекторлық қасиеттерін сақтау қаттық 
сулар мен хлорлы кальций, хлорлы калий, бромды калий, бромды мырыш 
ерітінділерін перфорациялау сұйықтығы ретінде пайдаланған кезде 
байқалады.

Перфорация аймағын толтыру үшін перфорациялық сұйықтықтың 
түрін таңдау кезінде бастапқы ашу сатысында бұрғылау ерітіндісінің 
сүзгісіне қойылатын талаптарды айқындайтын ережелерді басшылыққа алу 
қажет.    

Барлық перфорациялық және жұмыс сұйықтықтарына қойылатын 
жалпы талаптар:

- сұйықтықтар қабаттық флюидтермен үйлесімді болуы және
саздың ісінуін, тұнбаның түзілуін және эмульсияның түзілуін тудырмауы 
тиіс;

- сұйықтықтар оларды дайындау, сақтау, пайдалану жеңілдігі
тұрғысынан технологиялық болуы тиіс;

- сұйықтықтардың коррозиялық белсенділігі рұқсат етілген мәннен
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аспауы керек;
- сұйықтықтар бұрғылау ерітіндісімен немесе ұңғыманы

толтыратын сұйықтықтармен үйлесімді болуы керек;
- сұйықтықтар қоршаған ортаны ластамауы керек;
- сұйықтықтар және оларды қолдану шарттары өрт-жарылыс

қауіпсіздігі, сондай-ақ осы сұйықтықтармен жұмыс істейтін адамдардың 
қауіпсіздігі талаптарына жауап беруі тиіс;

- сұйықтықтар перфораторлардың перфорация аралығына еркін
кіруін қамтамасыз етуі тиіс.

Егер өнімді қаттар көмірсутекті бұрғылау ерітінділерін (әкті-битумды, 
инвертті эмульсиялы) пайдалана отырып ашылса, онда перфорациялық орта 
ретінде тек қатты фазасыз көміртекті сұйықтықтар пайдаланылуы тиіс. 

Егер перфорациялық сұйықтықтарды ауырлату қажет болса, оларды 
жеңіл еритін ауырлатқыштармен (СаСО3, FeCO3) ауырлату керек. Қалыпты 
және өте жоғары қаттық қысым кезінде, егер өнімді жыныстар су негізіндегі 
ерітінділермен ашылса, перфорациялық орта ретінде минералдануы бұрғылау 
ерітіндісі сүзгісінің минералдануынан кем болмайтын қатты фазасы жоқ 
тұздардың сулы ерітінділерін қолдану керек. Егер таңдалған су тұздарының 
ерітіндісінің тығыздығы жеткілікті кенжарлық қысымды қамтамасыз етпесе, 
онда бастапқы ашу кезінде қолданылатын бұрғылау ерітіндісі аралық 
буферлік қаптамамен перфорация аралығынан жоғары сорылады.

Перфорациялық сұйықтықты өңдеу үшін фазалардың шекарасында 
беттік керілуді тиімді төмендететін суда еритін де, мұнайда еритін беттік-
белсенді заттарды да қолдануға болады.

Перфорациялық сұйықтық, әдетте, ұңғыманың төменгі бөлігінің тек 
100 -300 м толтырады. Ашылатын өнімді қабатқа қажетті репрессияны жасау 
үшін пайдалану колоннасының жоғарғы бөлігі бұрғылау ерітіндісімен немесе 
тиісті тығыздықтағы басқа сұйықтықпен толтырылады. 

Жоғарыда келтірілген ұсыныстарды ескере отырып, перфорация 
ортасының түрі мен құрамын таңдап, оның көлемін, жобаланған ұңғымадағы 
өнімді резервуарды ашу үшін қажетті материалдардың шығынын есептеу 
керек. [43]

2.1.4 Перфорацияның аралықтары мен тығыздығын таңдау

Ұңғымамен мұнайға қаныққан қабат ашылған жағдайда ол өнімді 
объектінің бүкіл қалыңдығы бойынша тесіледі.

Мұнай бөлігінде Планта суы мен газ "қақпағы" бар қабаттар тесілген. 
Төменгі саңылаулардан ВНК-ге дейінгі және жоғарғы тесіктерден ГНК-ге 
дейінгі қашықтық әрбір нақты шоғырлар үшін су өткізбейтін қабаттардың 
болуын немесе болмауын, әртектілігін, тік сызаттылығын және пайдалану 
колоннасының цемент қабығына қысымның рұқсат етілген градиентін ескере 
отырып, тәжірибелік жолмен белгіленеді.

БӘЖ және ГНК аймақтарында перфорация перфоратордың бір 
түсуімен орындалады.
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Перфорацияның оңтайлы тығыздығы ұңғыманың мүмкін болатын 
гидродинамикалық жетілуін, сондай-ақ перфорация аймағынан тыс корпус 
пен цемент қабығының қажетті сақталуын қамтамасыз етуі керек.

Перфорацияның оңтайлы тығыздығы қабаттың сүзу-сыйымдылық 
қасиеттерімен, біркелкілігімен, тығыздығымен, ГНК, ВНК және көрші 
қабаттардан қашықтығымен және перфорация әдістерімен анықталады. 

2.1-кестеде әртүрлі қабаттарға ұсынылатын перфорация тығыздығы 
келтірілген

Кесте 2.1-ұсынылатын перфорация тығыздығы
Тұқым санаты Өткізгіштігі,

мкм
2

Кезінде перфорация 
тығыздығы

депрессия репрессия
1. Сазды цементі бар әлсіз тығыздалған құм-
алевролитті жыныстар

> 0,1
< 0,1

6
10-12

12
12-18

2.Кварц және карбонатты-шірінді цементі бар
тығыздалған құм-алевролитті жыныстар

> 0,001 18-20 18-20

3. Жарықшақтар жоқ карбонатты жыныстар,
аргиллиттер және басқалары

< 0,001 18-20 18-20

4. Қатты тығыздалған құмтастар, алевролиттер,
әктастар, доломиттер, мергельдер және
жарықшақтылығы дамыған басқа да жыныстар

> 0,01
< 0,01

10-12
12

18-20
18-24

5. Тонкослоистые 20 20-24

Су тұтқыш және газ тұтқыш қаттардан және ВНК және ГНК-дан 10 м-
ден кем қашықтықта орналасқан өнімді мұнай қаттары тығыздығы 12 отв/м-
ден аспайтын корпустық перфораторлармен ашылады.

Гидрокескоструйном әдісі ашу монолитті біртекті өткізгіштігі 
қаттарды ашады нүктелі каналдармен. Перфорацияның тығыздығы 2-4 отв / 
М. Тығыз, абразивке төзімді әлсіз өткізгіш коллекторларды (құмтастарды, 
әктастарды, доломиттерді) биіктігі кемінде 100 мм және 500 мм аспайтын 
тік саңылаулармен ашу тиімдірек. Резервуарды максималды қамту тақтайша 
тәртібімен орналасқан жарықтармен қамтамасыз етіледі. 
Гидрокескоструйным әдісімен қабаттарды ашу кезінде диаметрі 4,5-6,0 мм 
саптамалары бар АП - 6м құм ағынды перфораторлар қолданылады.

Ұңғыманың нақты жағдайларына және таңдалған перфорация әдісіне 
байланысты жобаланған ұңғымадағы өнімді қабаттың перфорациясының 
аралығы мен тығыздығын негіздеу қажет. [43]

№ 17 практикалық сабақ
Тампонаждық материалдар мен шешімдерді таңдау.
Тампонаж материалын таңдау əдістемесін зерттеу. Ерікті түрде 

таңдалған кен орны үшін таңдау жасау
Бастапқы геологиялық-техникалық ақпарат (ИГТИ) колоннаның тік, 

бірақ ұзындығы бойынша тереңдігін көрсете отырып қалыптастырылады.
Корпустың түсу тереңдігі.
Цементтеудің жалпы аралығы.
Сатылы цементтеу құрылғысын орнату тереңдігі.
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Жасырын бағанды орнату аралығы.
Колоннаны секциялармен түсірген кезде секцияларды орнату 

аралықтары.
Геостатическая температурасы тау-кен жыныстарының:
баған табанын орнату тереңдігінде;
3,2 м тереңдікте (бейтарап қабат, ММП қоспағанда);
сатылы цементтеу құрылғысының тереңдігінде;
секциялардың түйіскен жерінде;
жасырын бағанның "басында".
Бар жыныстардың жату аралықтары:
галит; бишофит; сульфаттар;
минералдану дәрежесін көрсете отырып, минералданған ортаның;
флюидте көлемдік % - бен құрамы көрсетілген күкіртсутегі мен көмір 

қышқылы.
Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы.
Гидравликалық сыну қысымы, бірақ ашық ұңғыманы цементтеу 

аралығындағы тереңдік.
Тампонаж материалының түрін таңдау тəртібі
Тампонаждық материалдардың немесе композициялардың түрлерін 

таңдау (төменде - цемент) колоннаның қадамдары немесе бөлімдері үшін 
бөлек жүзеге асырылады.

2.2 және 2.3 кестелерінен ыстыққа төзімділігі бойынша цементтің бір 
немесе бірнеше түрі таңдалады.Цементтің жоғары аралыққа жарамдылығы 
тексеріледі.

Қажет болған жағдайда, бұл интервал үшін 2.2 және 2.3 кестелерінен 
цементтің басқа түрі ыстыққа төзімді және қосымша интервалдарға бөлінеді.

Таңдалған цемент түрлерінен цементтеу процесі аяқталғаннан кейін 
цемент орналастырылған интервалда 2.2-кестеге сәйкес тау жыныстарының 
агрессиясына төзімділікті қанағаттандырмайтындар алынып тасталады.

Таңдау рәсімінен кейін әр интервал үшін цементтің бір түрі 2.2 (А және 
Б), 2.3, 2.4 кестелері бойынша тығыздық диапазонын және цементтеу 
аралығының кез келген нүктесінде теңсіздікті орындауды ескере отырып 
қабылданады

Ргс <0,95 РМК,   (2.1)

мұндағы Ргс - "тампонаждық ерітінді-бұрғылау ерітіндісі" құрамдас 
бағанының гидростатикалық қысымы; бірінші жуықтауда буферлік сұйықтық 
ескерілмейді;

РМК-қабаттың гидравликалық сыну қысымы; сіңіру жағдайында 
бұрғылау кезінде РМК ретінде сіңірудің басталу қысымы қабылданады.

Тампонаждық ерітінділердің тығыздығы интервалдар бойынша биіктігі 
бойынша кемуі және цементтің осы түрі үшін бірдей болуы тиіс.

Жоғарғы аралықтағы ерітіндінің тығыздығы, әдетте, шартты 
қанағаттандыруы керек

ρ UP > ρ бР + 20,    (2.2)
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мұндағы ρ UP — тығындау ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3; ρ бР-
ұңғыманы бұрғылау кезінде соңғы қашау кезіндегі бұрғылау ерітіндісінің 
тығыздығы, кг/м3.

ρ БР > 2000 кг/м3 жағдайлары үшін UP ρ > бР-I - 10 ρ арақатынасына 
жол беріледі.

1‑кесте. 
Цемент атауы Белгісі Стандарт, 

ТШ
дайындаушы

1.Портландцемент темп үшін қоспасыз.
15-50°С

ПЦТ 1-50 МЕМСТ
1581-96

Ресейдегі цемент 
зауыттары

2.Портландцемент олар үшін минералды
қоспалары бар тампонаж. 15-50°С

ПЦТ 11-50 МЕМСТ
1581-96

Ресейдегі цемент 
зауыттары

3.Портландцемент темп үшін қоспасыз.
50-100°С

ПЦТ 1-100 МЕМСТ
1581-96

Ресейдегі цемент 
зауыттары

4.Темп үшін минералды қоспалары бар
портландцемент тампонажы. 50-1000С

ПЦТ 11-
100

МЕМСТ
1581-96

Ресейдегі цемент 
зауыттары

5.Портландцемент темп үшін тампонажды
құмтас. 20-150°С

ПЦТ П-150 ТУ39147-
001-70-97

"НПО" Бурение " 
ААҚ "Ильский з-

д" ААҚ»
6.Портландцемент тампонаж жеңіл үшін.
20-50°С

ПЦТ Ш-Об 
(4-6) -50

МЕМСТ
1581-96

Ресейдегі цемент 
зауыттары

7.Портландцемент темп үшін жеңіл
тампонаж. 50-1000C

ПЦТ Ш-Об
(4-6)-100

МЕМСТ
1581-96

Ресейдегі цемент 
зауыттары

8.Портландцемент темп үшін 
ауырлатылған тампонаж. 25-50°С

ПЦТШ Ут 
(0-3)-50

МЕМСТ
1581-96

Ресейдегі цемент 
зауыттары

9.Портландцемент темп үшін 
ауырлатылған тампонаж. 50-100°С

ПЦТ Ш-Ут 
(0-3) -100

МЕМСТ 
1581-96

Ресейдегі цемент 
зауыттары

10. Темп үшін ыстыққа төзімді цемент. 80-
160 " С

ЦТТ-160 ТУ39-
00147-001-

170-97

"НПО" ААҚ 
бұрғылау»

11. Темп үшін термосолестойкий
тампонажды Цемент. 160-250°С

ЦТТ-250 ТУ 39-00147 
- 001-170-

97

"Ильский з-д" 
ААҚ 

ауырлатқыш»
12. Термосол тампонаждық Цемент-темп
үшін тұрақты ауырлатылған. 80-160°С

ЦТТУ-
1,2-160

ТУ 39-00147 
- 001-170-

97
13. Темп үшін ауырлатылған
термосолестой тампонаждық Цемент. 160-
250°С

ЦТТУ-
1,2-250

ТУ 39-00147 
- 001-170-

97
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Кесте 1.5-Транзисторлар
Кіру

ақпарат
2.1-кесте бойынша цементтің белгіленуі және реттік № 

П
Ц

Т-
1-

15
0

П
Ц

Т-
11

-
50

П
Ц

Т-
1-

10
0

П
Ц

Т-
11

-1
00

П
Ц

Т-
11

-1
50

П
Ц

Т-
11

1-
О

б 
(1

-6
) -

50

1 2 3 4 5 6
1.ұсынылатын (-2)-20
температура 20-50
облыс 50-100
қолдану, 0С 100-160

160-250
2.тампо-нажный ерітіндісінің
есептік тығыздығы, кг/м3

3.ұсынылатын су-цемент 
қатынасы
4. құрғақ цементтің 
тығыздығы, кг/м3

5.цементтеу аралығындағы
шөгінділер:
галит
бишофит
сульфаттар
Минералды орта 40 г/л
дейін
Көлемі бойынша 6-25%
шегінде күкіртсутектің
болуы
6.Сұйықтықтың түрі:
Тұщы су
мұнай
газ
газконденсат
7.лст цементінің массасынан
құрғақ затқа есептегенде
реагенттердің массалық
үлесі %
КМЦ ұстау баяулатқыштары
Гипан
НТФ
Үдеткіші схват.
CaCl2

NaCl
Na2CO3

Тұрақтандырғыштар
КМЦ
Гипан
ПВА-ТР

+

1900-
1880

0,44-0,45

3150

+
-
+

+

-

+
+
+
+

1:3
1:3
1:3

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

+

1850-
1830

0,48-0,50

3120

+
-
+

+

-

+
+
+
+

1:3
1:3
1:3

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

+

1900-
1880

0,44-0,46

3150

+
-
+

+

-

+
+
+
+

0,1-0,8
0,1-0,3

0,05-0,2

-
-
-

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

+

1850-
1930

0,48-0,50

3120

+
-
+

+

-

+
+
+
+

0,1-0,5

0,1-0,8
0,1-0,3

0,05-0,2

-
-
-

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

+
+

1890-
1820

0,40-0,45

2880-
2950

+
-
+

+

+

+
+
+
+

0,1-0,5

0,1-0,8
0,1-0,3

0,05-0,2

-
-
-

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

+

1400-
1600

0,75-1,20

2700-
2900

+
-
+

-

-

+
-
-
-

0,1-0,5

0,1-0,8
0,1-0,3

0,05-0,2

1:3
1:3
1:3

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

Ескерту: 2.2-кестеде күкіртсутекті және көмірқышқылды агрессия жағдайлары үшін ұсынылатын 
композициялар ұсынылған.
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Кесте 1.5-Транзисторлар
Кіру 
ақпарат

2.1-кесте бойынша цементтің белгіленуі және реттік № 

П
Ц

Т-
Ш

-
О

б(
4-

6)
-1

00

П
Ц

Т-
Ш

-
У

т 
(0

-3
) -

50

Ц
Т-

Ш
-

У
т 

(0
-3

) -
10

0

Ц
ТТ

-1
60

Ц
ТТ

-2
50

ТТ
Т 

У
-

1,
2-

16
0

ТТ
Т 

У
-

1,
2-

25
0

7 8 9 10 11 12 13
1.ұсынылатын (-2)-20
температура 20-50
облыс 50-100
қолдану, 0С 100-160

160-250
2.тампонаждық ерітудің
есептік тығыздығы, кг/м3

3.ұсынылатын су-цемент
қатынасы
4.құрғақ цементтің 
тығыздығы, кг/м3

5.цементтеу
аралығындағы
шөгінділер:
галит
бишофит
сульфаттар
Минералды орта 40 г/л
дейін
Көлемі бойынша 6-25%
шегінде күкіртсутектің
болуы
6.Сұйықтықтың түрі:
Тұщы су
мұнай
газ
газконденсат
7.лст % реагенттердің
массалық үлесі
КМЦ цемент массасынан 
құрғақ затқа қайта 
есептеуде
Гипан
НТФ
Үдеткіші схват.
CaCl2

NaCl
Na2CO3

Тұрақтандырғыштар
КМЦ
Гипан
ПВА-ТР

+

1400-
1600

0,75-
1,20

2700-
2900

+
-
+

-

-

+
+
+
+

0,1-0,5

0,1-0,8
0,1-0,8
0,1-0,3

-
-
-

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

+

2000-
2300

0,30-
0,40

3400-
3800

+
-
+

+

-

+
+
+
+

-

-
-
-

1:3
1:3
1:3

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

+

2000-
2300

0,30-
0,40

3400-
3800

+
-
+

+

-

+
+
+
+

0,1-0,5

0,1-0,8
0,1-0,8
0,1-0,3

-
-
-

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

+

1890-
1820

0,40-
0,45

2880-
2940

+
+
+

+

+

+
+
+
+

0,1-0,5

0,1-0,8
0,1-0,8
0,1-0,3

-
-
-

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

+
1890-
1820

0,40-
0,45

2880-
2940

+
+
+

+

+

+
+
+
+

0,1-0,5

0,1-0,8
0,1-0,8
0,1-0,3

-
-
-

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

+

2250-
2080

0,30-
0,36

3400-
3600

+
-
+

+

-

+
+
+
+

0,1-0,5

0,1-0,8
0,1-0,8
0,1-0,3

-
-
-

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

+
2500-
2080

0,30-
0,36

3400-
3600

+
-
+

+

-

+
+
+
+

0,1-0,5

0,1-0,8
0,1-0,8
0,1-0,3

-
-
-

0,3-2,0
0,3-2,0

0,25-0,6

Ескертулер: 1. "Белгі" + - ұсынылатын қолдану саласы.
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2. Бишофит шөгінділері каустикалық магнезит немесе магний хлориді
негізінде, бишофиттің немесе магний хлоридінің қаныққан ерітінділерімен 
жабылған арнайы қосылыстармен цементтеледі

3. -2-ден + 20с-қа дейінгі температурада төмен оң және теріс
температуралар үшін арнайы тампонаждық тұтқыр материалдар қолданылуы 
тиіс. Ерекшелік ретінде 2-6% кальций хлориді қосылған ПЦТ-1-50
тампонаждық портландцемент қолдануға рұқсат етіледі. 

1‑кесте.
Температураның 
өзгеру аймағы, 0С

-2-ден +1-ге
дейін

-20-дан -25-ке
дейін

50-ден 100-ге
дейін

100-ден 160-
қа дейін

160-тан 250-
ге дейін

К
ор

ро
зи

я 
дә

ре
ж

ес
і. 

аг
ре

сс
ия

Та
ип

он
аж

 е
рі

ті
нд

іс
ін

ің
 т

үр
і

А
гр

ес
си

ян
ы

ң 
бо

лм
ау

ы

О
рт

аш
а 

аг
ре

сс
ия

Ж
оғ

ар
ы

 а
гр

ес
си

я

А
гр

ес
си

ян
ы

ң 
бо

лм
ау

ы

О
рт

аш
а 

аг
ре

сс
ия

Ж
оғ

ар
ы

 а
гр

ес
си

я

А
гр

ес
си

ян
ы

ң 
бо

лм
ау

ы

О
рт

аш
а 

аг
ре

сс
ия

Ж
оғ

ар
ы

 а
гр

ес
си

я

А
гр

ес
си

ян
ы

ң 
бо

лм
ау

ы

О
рт

аш
а 

аг
ре

сс
ия

Ж
оғ

ар
ы

 а
гр

ес
си

я

А
гр

ес
си

ян
ы

ң 
бо

лм
ау

ы

О
рт

аш
а 

аг
ре

сс
ия

Ж
оғ

ар
ы

 а
гр

ес
си

я

Қалыпты
тығыздық 1,2 1,2 + 1,2 1,2 5 3,4 3,4 5 10 10 10 11 11 11

Жеңілдетілген 6 6 - 6 6 - 7 7 - - + + + + -
Ақталған + + - 8 8 + 9 9 + 12 12 12 13 13 +

1‑кесте.
Қоспаның құрамы,

. ғ. к. с. %
Су-цемент
қатынасы

Ерітіндінің 
тығыздығы, кг/м3

Қолдану
температурасы, 0С

ӨТО 1 -50-60
ұнтақталған құм-50-40
ӨТО 1 -45
ұнтақталған құм -30
барит -25
ӨТО 1 -40
ұнтақталған құм -25
барит -35
ӨТО 1 -30
ұнтақталған құм -20
барит -50
ЦТТ-160 -80
Унос күлі -20
ШПЦС - 120 -80
Унос күлі -20
қож -54
ұнтақталған құм -36
ӨТО 1 -10

0,38-0,42

0,37-0,40

0,35-0,38

0,30-0,35

0,38-0,42

0,38-0,42

0,40-0,45

0900-1850

2000-1950

2050-2000

2200-2100

1880-1820

1880-1820

1850-1800

50-160

50-160

50-160

50-160

60-160

60-160

80-160

2.1.5 Тампонаж материалы қатаю кезіндегі процестер және 
тампонаж материалының қасиеттерін реттеу. Цемент тасының 
коррозиясының алдын алу

Тампонажды ерітінділердің қатаюы кезінде цемент тасының пайда 
болуы көптеген факторларға (минералды құрамы, компоненттердің 
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қатынасы, температура, қысым, модификацияланған қоспалардың болуы 
және т.б.) байланысты күрделі физика-химиялық процестермен бірге жүреді. 
Процестің физика-химиясы "бұрғылау сұйықтықтары және тампонаж 
ерітінділері"курсында егжей-тегжейлі зерттеледі. Мұнда тек ұңғыма 
жағдайында цемент тасын қалыптастыру ерекшеліктері қарастырылады.

Ұңғыманы цементтеу процесі аяқталғаннан кейін тампонаж ерітіндісі 
оның жабылуын күту уақытына қалдырылады - ОЗЦ. Осы уақыт аралығында 
цемент ерітіндісі салыстырмалы түрде тыныш күйде болады. Алайда, ол 
қалыптасқан цемент тасының құрылымын анықтайтын процестерден өтеді.

Ауырлық күшінің әсерінен тұндыру процесі жүреді-цемент ұнтағының 
ауыр бөлшектері төмендейді, ұңғыманың түбіне орналасады, оның 
қабырғаларына, корпус бағанына және технологиялық жабдықтың 
элементтеріне ілінеді. Бірте-бірте дисперсті фаза тоқтатылған күйден 
шығады. Қатаятын суспензияның кеуектік қысымы ысыру сұйықтығы 
бағанының қысымына дейін төмендетіледі. Сонымен қатар, қысымның 
төмендеу қарқыны бастапқы кезеңде, орнату басталғанға дейін – 1-5 сағат 
ішінде жоғары болады. Осы кезеңде тұндыру процесі де аяқталады.

Қатты фазаның үлкен бөлшектерінің қозғалысы тік түтікшелердің 
пайда болуымен бірге жүреді, олар тек өсіп қана қоймайды, сонымен қатар 
ығыстырылған сұйықтықтың жоғары ағынымен эрозияға ұшырауы мүмкін. 
Қарай бу қысымын төмендету мүмкін ұңғымаға түсуі высокоподвижные 
қабатты флюиды бірі бу кеңістік өткізетін қабаттарды және жылжыту 
бойынша осы канальчикам. Егер цемент ерітіндісі ұзақ уақыт сұйық күйде 
қалса, цемент бөлшектері төмен түсіп, сұйықтық (газ) жоғары қарай ағып 
кетсе, цемент қамырын бұлдыратады, оның жұрнағы пайда болады. Цемент 
тасында пайда болған каналдар кейіннен қабат аралық ағындар мен 
грифондардың себебі болуы мүмкін (қабат сұйықтығының бетіне шығуы). 
Егер ұңғымада бір-бірінен қысқа қашықтықта (5-7 м) орналасқан жоғары 
өткізгіш көп қысымды қабаттар болса, онда осы аралықтан цемент ерітіндісін 
толығымен жуып, оны резервуарлық сұйықтықпен ауыстыруға болады.

Цемент ерітінділерінің тығындау қабілетін (шайылуға қарсы тұру 
қабілеті) схемасы 2.2-суретте көрсетілген қондырғыда анықтауға болады.
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2.2-сурет-цемент ерітіндісінің тығындау қабілетін анықтауға арналған 
қондырғы сызбасы:

1-кран; 2-цилиндр; 3-тампонаждық ерітінді; 4, 6-сүзгілер; 5, 7-
вентильдер; 8, 11-иілгіш түтіктер; 9, 10-суы бар ыдыстар

Төменгі және жоғарғы сумен жабдықтау (h2) арасындағы қысымның 
төмендеуі реттеледі. Судың ең төменгі h2 кезінде жоғарғы ыдыстан (10) 
төменгі (9) - ға дейін қатайған цемент ерітіндісі бойымен қозғалысы 
басталатын сәт белгіленеді және цемент ерітіндісінің тығындау қабілетінің 
коэффициенті есептеледі:

кт = 1 + h2 / h1   (2.3)

Ұңғыманың қисық, көлбеу және көлденең бөліктерінде тұндыру 
процестері ұңғыманың жоғарғы қабырғасы бойында тұндырылған 
сұйықтықпен толтырылған саңылаудың пайда болуына әкеледі, бұл сонымен 
қатар ашылған қабаттардың сенімді бөлінуін қамтамасыз етпейді.

Тұндырудың алдын алу шаралары:
- араластыру ұзақтығын арттыру, оның қарқындылығы, соның

салдарынан тампонаж ерітіндісінің қатты фазасының жауын-шашыны баяу 
жүреді;

- бөлшектердің беткі қабаты жоғарылаған цементтерді қолдану, бұл
тұндыру процесін азайтады;

- тампонаждық ерітіндіге құрылым түзуші қоспаларды (бентонит және
т. б.) енгізу);

- азайту водоцементного қарым-қатынас.
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Цемент ерітіндісі оқшауланған жағдайда қатайған кезде (құбыр аралық 
кеңістік, өткізбейтін тау жыныстарының аралықтары) тері тесігінің қысымы 
төмендеуі мүмкін (сурет. 2.3) алдымен қалыпты гидростатикалыққа тең 
шамаға дейін (T1 кезінде), содан кейін гидростатикалықтан аз шамаға дейін 
кеуектерде вакуум пайда болады (t2 кезінде). Бұл цементті ылғалдандыру 
реакциясы кезінде кеуектерден суды соруға байланысты.

2.3-сурет-цемент тасы оқшауланған жағдайда қатайған кезде кеуек 
қысымының Өзгеру графигі

Бақылау сұрақтары:
1. Цемент тасын қалыптастыру процесінде тұндыру процесі дегеніміз

не?
2. Цемент ерітіндісін толығымен жуу және оны жоғары өткізгіш көп

қысымды қабаттардан резервуарлық сұйықтықпен ауыстыру қалай жүреді?
3. Цемент ерітінділерінің тұндыру қабілетін қалай анықтауға болады?
4. Цемент ерітіндісінің тығындау қабілетінің коэффициенті қалай

есептеледі?

2.1.6 Шегендеу бағаналарын цементтеу тәсілдері және цементтеу 
сапасына әсер ететін факторлар

Бұрғылау ерітіндісін цемент (тампонаж) алмастырумен байланысты 
барлық жұмыстар ұңғыманы немесе корпусты цементтеу деп аталады; бұған 
цемент ерітіндісінің (ОЗЦ) қатаюын күту және цемент тасының қалыптасу 
кезеңі кіреді. Цементтеудің бірнеше әдістері бар. Олардың ішінде біздің 
ғасырдың басынан бастап кейбір вариациялар мен өзгерістермен 
қолданылатын тікелей цементтеу әдісі кең таралған.

Сапалы цементтеудің маңыздылығы бұл ұңғымалар құрылысының 
соңғы кезеңі екендігімен байланысты, сондықтан оны орындаудағы 
сәтсіздіктер күтілетін әсерді азайтып, зерттелген аудандардың 
перспективасын дұрыс бағаламауға, мұнай мен әсіресе газдың "жаңа" кен 
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орындарының пайда болуына әкелуі мүмкін. коллекторлар, сұйықтық 
ағындары, грифон түзілуі, газ көріністері және т. б. Ұңғымалардың, әсіресе 
терең ұңғымалардың құны жоғары, ал олардың сапасыз бекітілуінен болатын 
залал одан да көп болуы мүмкін. Ұңғымаларды цементтеу процесінде-
қайтымсыз операция, оларды жөндеу және қалпына келтіру қаражат пен 
уақыттың едәуір шығындарымен байланысты.

Цемент ерітіндісі шұңқырлы кеңістікке еніп, ондағы бұрғылау 
ерітіндісін ауыстырады және тасқа қатаяды.

Цемент тасының мақсаты мен функциялары әртүрлі.
Қабаттарды айыру, оларды оқшаулау, т. е. білімі оқпанда 

безусадочного тампонды ішкі бөлігін құрайды және колонна шегендеу 
құбырлар. Маңызды шарт-әлемнің кез келген жағынан цемент тастың 
біркелкі қалыңдығы. Сақиналы саңылаудың өлшемдері (яғни цемент 
сақинасының қалыңдығы) қабаттардың бөліну сапасын анықтамайды, бірақ 
олар цемент тасының қалыптасуына әсер етеді немесе оның болмауын 
анықтайды.

Корпус бағанын әртүрлі қозғалыстардан сақтау: өз салмағының 
әсерінен шөгу, температура деформациясы, бағандағы қысымның төмендеуі, 
соққы жүктемелері, айналу және т. б.

Шегендеу бағанасын коррозиялық ортаның әсерінен қорғау.
Сыртқы және ішкі қысымдарға жоғары қарсылықтың (паспорт 

деректеріне қарсы) ұлғаюымен корпус бағанының жұмыс қабілеттілігін 
арттыру. Әрине, цемент сақинасы қатты болуы керек және белгілі бір 
физикалық және механикалық сипаттамаға ие болуы керек.

Қатты цемент сақинасы тасты қалыптастыру кезінде адгезия қабілетіне 
ие болады (Цемент тасы құбыр металына жабысып, интерметалл қабатын 
құрайды), жоғары сыртқы және ішкі қысымға төзімділікті одан әрі арттыруға 
алғышарттар жасайды.

Ұңғымаларды цементтеу жұмысының қысқа мерзімділігі оны маңызды 
етпейді, дегенмен оны орындауға жеткіліксіз көңіл бөлудің себебі болуы 
мүмкін.

Ұңғымаларды пайдалану бекітпенің тұрақты жұмысын талап етеді, ол 
оқпан бойымен цемент тасын қалыптастырумен және оның бүкіл баған 
сыртындағы кеңістікті толтырумен, тастың (және барлық бекітпенің) 
қасиеттерінің сыртқы әсерлерге (жүктемелерге, коррозияға және т.б.) 
байланысты талаптарға сәйкес келуімен қамтамасыз етіледі. Барлық 
факторларды сандық бағалау қиын, бұл процестерді модельдеудің және 
сенімді нәтижелер алудың күрделілігімен түсіндіріледі. Бұл жағдайда негізгі 
қиындықтар цемент тасының қалыптасуы болатын жағдайлар туралы және 
бұрғылау ерітіндісімен алмастыру нәтижесінде ұңғымада пайда болатын 
материалдың қасиеттері туралы ақпараттың болмауынан тұрады.

Цементтеу жұмыстарын жүргізу кезінде бір шараны қолдану екіншісін 
жүзеге асыруды немесе өзгертуді қажет ететінін ескеру қажет. Сонымен, 
ұңғыманың қабырғаларын сазды қабықтан қырғыштармен тазарту көптеген 
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жағдайларда сүзгілеу көрсеткішін төмендету үшін қолданылатын 
тампонажды ерітінділерді өңдеусіз жүзеге асырылмайды.

Осылайша, цементтеу жұмыстарының сапасын жақсартуға ықпал 
ететін технологиялық факторлар өзара байланысты және өзара тәуелді.

№ 18 практикалық сабақ
Шегендеу бағаналарын цементтеудің гидравликалық 

бағдарламасы

1. Құбыр кеңістігіндегі ұңғыманың төменгі шұңқыр аймағында
тампонаж ерітіндісінің ағу режимін қамтамасыз ету үшін қажетті Q берілуін 
есептеңіз:

- турбулентті Qт

- тығын Qp

2. Жыныстардың сіңірілуін немесе гидравликалық сынуын болдырмау
шартынан Рз-ның ең жоғары рұқсат етілген кенжарлық қысымын есептеңіз: 
Рз = 0,95 Рп

3. Шотты бастау үшін цементтеудің техникалық схемасына сәйкес
қосу ыдысынан айдалатын qц тампонаж ерітіндісінің ОА ең жоғары ықтимал 
жиынтық берілуін қабылдау

4. Бұрғылау ерітіндісі, Рбм және Р3 арқылы Qua үшін BM және төменгі
қысым қысымын есептеңіз

5. Шарттардың орындалуын тексеру:

Рбм ≤ {[Py], [Рца]}  (2.4)

РЗ ≤ [Рз] (2.5)

мұндағы, [Ру], [Рца] — цементтеу басына (колоннаның жоғарғы 
құбырларына) және ОА тиісінше рұқсат етілген қысым

6. (2.4) және (2.5) шарттар орындалған кезде тампонаждық ерітіндіні
айдауды бастау үшін QЗН = QЦ қабылдау қажет.

Тампонаж ерітіндісінің барлық көлемін Q3II берумен айдау.
7. (2.4) немесе (2.5) шарттардың біреуі орындалмаған жағдайда,

берілісті 3 — 5 л/с сатыларымен оларды орындағанға дейін төмендетіп, Q, H 
жаңа мәнін есептеңіз.

Рбм-ден аспайтын qзн-ден Qцa-ға дейін жеткізуді ұлғайта отырып,
тампонаждық ерітіндінің бүкіл көлемін айдауды жүргізу.

8. Бүкіл көлемді толтыру аяқталғаннан кейін тампонаж ерітіндісінің
"басының" орнын есептеңіз.

8.1. Тампонаждық ерітінді корпус табанынан шықпады.
8.1.1. Бағанның табанына Qцa беру арқылы тампонаждық ерітіндіні 

бастыруды бастау.



156

8.1.2. Өнімді горизонттың төбесінен жоғары көтерілу үшін vhg

тампонаж ерітіндісінің қажетті көлемін есептеңіз (ол болмаған жағдайда —
жалпы биіктігі кг — нан 75-150 м биіктікке дейін 150-200 м.

8.1.3. Тампонаж ерітіндісінің һг биіктігінде және Qt берілуінде Рзһг
кенжарлық қысымын есептеу.

8.1.4. Шарттарды тексеру (2.5) және Qt <Qзн

8.1.4.1 (2.5) және (2.4) шарттарды орындау кезінде Qt берумен vhг

көлемімен тампонаждық ерітіндіні сату.
8.1.4.2 (2.5) немесе (2.4) шарттар орындалмаған кезде vhг көлемімен 

тампонаждық ерітіндіні сығуды Qn << Qt берумен жүргізу.

8.2 Тампонаж ерітіндісі корпус аяқ киімінен шықты.
9. (2.4) және (2.5) шарттар бойынша һг биіктігіндегі тампонаж

ерітіндісінің жағдайы кезінде Qhг ең жоғары мүмкін берілуін анықтау.
10. (2.4) және (2.5) шарттар бойынша тампонаж ерітіндісін

құбырлардағы және құбыр сыртындағы кеңістіктегі деңгейді теңестіруге 
дейін және һпр жобалық биіктігіне көтеру кезінде Qnp ең жоғары мүмкін 
берілуін анықтау. Тампонаж ерітіндісін басуды бақылау нүктелері 
арасындағы сызықтық тәуелділік бойынша беруді төмендете отырып жүргізу 
керек.

11. Графикалық бағдарламаны есептеу үшін барлық бақылау
нүктелеріне BM қысымын және тампонаж ерітіндісі мен сұйықтық көлемін 
бекітіңіз

Рбм =f (V, t) (2.6)

Мұнда V және t-айдалатын сұйықтықтардың (тампонаждық және 
бұрғылау ерітінділерінің) порцияларының көлемі және олардың есепті 
режимде айдалу ұзақтығы.

12. (2.4) және (2.5) шарттарды орындаудың мүмкін болмауына
байланысты немесе процестің шамадан тыс ұзақтығына байланысты барлық 
цементтелетін аралықтың биіктігіне тампонаждық ерітіндіні бір қабылдауға 
көтеру үшін цементтеу бағдарламасын іске асыру мүмкін болмаған жағдайда, 
әрбір саты үшін процесс бағдарламасын жасай отырып, сатылы цементтеу 
туралы шешім қабылданады.

Бұрғылау жəне тампонаж ерітінділерінің реологиялық параметрлері 
мен сипаттамасы

Бұрғылау ерітіндісінің реологиялық параметрлері ұңғыманы тереңдету 
процесі туралы ақпараттан алынады. Олар болмаған жағдайда ұңғыманы 
бекітуге дайындық кезінде зертханалық жолмен анықталады (төменде 
қараңыз).

Бұрғылау және тампонаж ерітінділерінің реологиялық қасиеттерін 
ротациялық вискозиметрді пайдалана отырып анықтау керек. Қарастырылып 
отырған мәселе үшін ең көп қолданылатын он екі жылдамдықты VG 
құрылғысы; мүмкін болатын нұсқа - алты жылдамдықты құрылғы.

Құрылғыдағы өлшеу тәртібі келесідей:
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1. Тампонаждық (бұрғылау) ерітіндісінің сынамасы вискозиметрде
600 айн/мин кезінде 20 мин бойы және динамикалық кенжар мен сағаның 
арасындағы орташа шамаға тең температурада араластырылады.

2. 300 айн/мин орнатылады.
3. 60-тан кейін вискозиметр жұмысынан θ300, град құралының

көрсеткіші алынады.
4. 20 қадамдарымен құрылғының жылдамдығын 3 айн/мин дейін

төмендетіңіз. және 03 құрылғысының оқылуын өлшеңіз.
Есептейді:
n = 0,5 lg     (2.7)

k =     (2.8)

Құбырлардағы төменгі ағынның жылдамдығы келесі формула бойынша 
анықталады:

VT =
(2.9)

мұндағы, Q-сұйықтықты беру, м3 / с
dT-құбырлардың ішкі диаметрі, м

ReT = (2.10)

мұндағы, ρ-сұйықтықтың тығыздығы, кг/м3,

Ескерту. Мұнда және одан төмен есептік тәуелділікке кіретін арнаның 
ұзындығы бойынша ауыспалы параметрлер жағдайлары үшін есептеулер 
тиісті учаскелер бойынша жүргізіледі.

Құбыр сыртындағы кеңістік үшін 

(2.11)

мұндағы, D, d-тиісінше ұңғыма оқпанының диаметрі және құбырлардың 
сыртқы диаметрі, м

(2.12)

Гидравликалық шығындар, МПа, құбырларда құрылымдық (ламинарлық) 
режимде
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(2.13)

мұндағы, p-сұйықтықтың тығыздығы, кг/м3 ;

L-арнаның ұзындығы, м
Құрылымдық (ламинарлық) режим кезіндегі құбыр сыртындағы кеңістіктегі
гидравликалық шығындар:

(2.14)

Турбулентті режим үшін

(2.15)

онда,       ; 

Құбыр сыртындағы кеңістікте турбуленттік режимді қамтамасыз ету үшін ең 
аз беру

(2.16)

Құбыр сыртындағы кеңістіктегі тығын режимі үшін (бұл ретте Re = 100)

(2.16) формулада Rekr шамасы-Рейнольдс санының критикалық 
шамасы N шамасына байланысты кестеден алынады (кестені қараңыз. 2.5):
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Кесте 2.5-Рейнольдс санының n санына тәуелділігі

n Rekr n Rekr

0,95 3000 0,55 3400
0,85 3100 0,45 3500
0,75 3200 0,35 3600
0,65 3300 0,25 3700

0 3800

Бақылау сұрақтары:
1. Ұңғыманы цементтеу қандай жұмыс кешенін қамтиды?
2. Ұңғымаларды сапасыз цементтеу не әкелуі мүмкін?
3. Цемент тасының мақсаты мен функцияларын тізімдеңіз және

сипаттаңыз?
4. Цемент тасының сапасына қандай факторлар әсер етеді және

цементтеу сапасына кездейсоқ факторлар қандай әсер етеді?
5. Цементтеу технологиясы деп нені түсіну керек?
6. Ұңғыманы цементтеу кезінде қандай техникалық және

технологиялық факторларға назар аудару керек?
7. тампонаж ерітінділерінің реологиялық қасиеттері неге байланысты?
8. Бұрғылау ерітіндісін ығыстыру коэффициенті дегеніміз не?

2.1.7 Цементтеу процесі 

Цементтеу процесін қамтамасыз ету үшін жоспар жасалады, онда 
есептеулер негізінде барлық айдалатын сұйықтықтардың көлемі, олардың 
құрамы, дайындау тәртібі мен параметрлері, ерітінділерді айдау режимдері, 
цементтеу жабдықтарының саны мен түрлері, оны байлау схемасы 
келтіріледі.

Тампонаждық ерітіндінің рецептурасы алдын ала әзірленеді және 5 
тәуліктен кешіктірілмей тампонаждық материалды зерттеуге зертханалық 
талдау жүргізілуге тиіс, бұл актімен расталады.

Қажетті материалдар мен цементтеу техникасы бұрғылауға алдын ала 
жеткізілуі тиіс. Тампонаждық материалдар араластыру машиналарының 
бункерлеріне тиеледі, олар таңдалған схемаға сәйкес цементтеу 
агрегаттарымен байланады.

2.4-суретте БМ-700 манифольд блогын, УСО орташаландыру 
сыйымдылығын және СКЦ-2м цементтеуді бақылау станциясын пайдалану 
кезінде цементтеу жабдығын байлау схемаларының бірі көрсетілген.

Цементтеу басталар алдында жұмыс басшысы (бұрғылау кәсіпорнының 
жауапты қызметкері) цементтеудің барлық қатысушыларына нұсқаулық 
жүргізеді - буферлік сұйықтықты, тампонаждық ерітінділерді, сығу 
сұйықтығын дайындау реттілігі мен көлемін, айдау режимдерін, 
агрегаттарды жұмысқа енгізу кезектілігін, шекті қысымды және т. б. 
көрсетеді.
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Цементтеу процесін бақылау СКМ-2м станциясын қолдану арқылы 
жүзеге асырылуы тиіс, ол айдалатын ерітіндінің тығыздығын, айдалу 
қарқындылығын, айдалатын сұйықтықтардың қысымы мен жиынтық көлемін 
бекітуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бекіту пункттерінде зертханалық 
құрылғылардың көмегімен тампонаждық ерітінділердің тығыздығы мен 
консистенциясы бақыланады. Бұл оның параметрлерін жоспарға сәйкес 
келетін мәндерге келтіру үшін тампонаж ерітіндісі қосылған кезде сұйықтық 
пен тампонаж материалының берілуін тез өзгертуге мүмкіндік береді.

Цементтеу басына тампонаж ерітіндісін құйғаннан кейін, жоғарғы 
бөлгіш тығынды босатып, оны корпус бағанына басыңыз (суреттегі № 8 
қондырғы.  2.4), цемент ерітіндісінің қалдықтарынан ОА шығаратын 
сызықтарды жуып, сұйықтықты сорып бастайды. Тампонаж ерітіндісі құбыр 
сыртындағы кеңістікке шыққан сайын цементтеу басындағы қысым өседі, 
бұл ОА-ны жұмыстың төмендетілген (берілу) жылдамдығына ауыстыруға 
мәжбүр етеді. Бөлгіш тығынды тіреуіш сақинаға немесе кері клапанға 
қондыру кезінде гидравликалық соққының алдын алу үшін соңғы 1-2 м3 сығу 
сұйықтығын бір ОА (№ 8 суретте) айдайды. 2.4) жұмыстың төмен 
жылдамдығында.

2.4-сурет-орташаландыру сыйымдылығын пайдалану кезінде цементтеу 
жабдығын байлау сызбасы:

1-цемент араластырғыш машиналар; 2-цемент ерітіндісін дайындауға
қатысатын цементтеу агрегаттары; 3-цемент ерітіндісін шегендеу бағанасына 

айдауға қатысатын цементтеу агрегаттары; 4-манифольд блогы; 5-
цементтеуді бақылау станциясы; 6-цементтеу басы; 7-орташаландыру 

сыйымдылығы; 8-цементтеу агрегаты цементтеу басынан бөлгіш тығынды 
жылжытуға және оны "тоқта" сақинасына отырғызуға арналған

Тығынды тіреу сақинасына отырғызу кезінде бағандағы қысым күрт 
артады, бұл цементтеу процесінің аяқталғанын көрсетеді.
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"Тоқта" белгісі сатылу сұйықтығының есептік көлемін айдағаннан 
кейін алынбаған жағдайда (қысымның секіруі жоқ) Тағы да сатылу 
сұйықтығын сақинаның (кері клапанның) "тоқта" бағанының көлеміне тең 
көлемде колоннаның табандығынан 3-5 м жоғары белгіге дейін айдауға 
рұқсат етіледі.

Цементтеу процесі аяқталғаннан кейін цементтеу басындағы қысым 
біртіндеп түзетіліп, колоннадан шыққан сұйықтық көлемі бекітіледі. Егер 
корпус құрамындағы тексеру клапаны жұмыс істесе, онда колоннадан 
сұйықтықтың шығуы көп ұзамай тоқтайды. Баған Озо-да қысымсыз 
қалдырылады. Егер қысымды отау кезінде колоннадан сығу сұйықтығының
шығуы тоқтамаса (кері клапан жұмыс істемесе), онда сығу сұйықтығының 
шыққан көлемі колоннаға қайта айдалады және оны шамасы бақыланатын 
қысыммен Озо-ға қалдырады. Колоннадағы қысым шегендеу құбырлары 
үшін қауіпті мәндерге дейін жоғарылаған кезде оны сығу сұйықтығының бір 
бөлігін шығару жолымен отайды.

Озо уақыты тампонаж ерітіндісінің түріне және Корпус мақсатына 
байланысты таңдалады. Әдетте кондукторлар мен техникалық бағаналар 
үшін кто уақыты 16-24 сағат, пайдалану бағаналары үшін - 24-48 сағат.

Корпусты цементтеудің тікелей бір сатылы әдісімен ұңғыманың аузы 
мен түбіндегі қысымның теориялық динамикасы суретте келтірілген.

Келтірілген диаграммалар цемент ерітіндісінің көлемі (VПР) баған 
көлемінен (VК) артық болған, ал баған тампондау ерітіндісімен (VГСТ) толық 
толтырылған кезде құбырлар мен құбыр сыртындағы кеңістіктегі 
гидростатикалық қысымдардың айырмасы құбырлар мен сақиналық 
кеңістіктегі (VГД) қысымның гидродинамикалық ысыраптарының сомасынан 
артық болған кездегі нақты жағдайға сәйкес келеді. Сұйықтық ретінде 
бұрғылау ерітіндісі қолданылады.

Жоғарыда келтірілген диаграммалардан цемент ерітіндісін айдау 
кезінде ұңғыманың сағасындағы қысым нөлге дейін төмендеуі мүмкін, тіпті 
вакуум да пайда болуы мүмкін. Ұңғыманың түбінде және қабырғаларында 
цементтеу соңында максималды қысым пайда болады.

Бақылау сұрақтары:
1. Цементтеу жоспарында не бар?
2. Цементтеу алдында алдын-ала не дайындау керек?
3. Цементтеуге қатысушыларға нұсқау беру нені қамтиды?
4. Цементтеу процесін бақылау қалай жүзеге асырылады?
5. Олар нені бекітеді және цементтеу процесінде қандай параметрлер

бақыланады?
6. Цементтеу жабдығының жұмыс процесін сипаттаңыз
7. Цементтеу жабдықтарының негізгі элементтері мен түйіндерін

сипаттаңыз
8. Озо уақытын қалай таңдауға болады (цементтің қатаюы)?
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2.1.8 Перфорацияның негізгі әдістері мен әдістерін таңдау

Атқыш перфораторлармен қабаттарды ашу репрессия (қойнауқаттан 
жоғары ұңғымадағы кенжарлық қысым) және депрессия (қойнауқаттан төмен 
ұңғымадағы кенжарлық қысым) кезінде жүзеге асырылуы мүмкін.

Депрессия кезінде қабаттарды ашу сорғы-компрессорлық құбырларда 
(НКТ), ПР, ПРК және НКТ арқылы түсетін ПНКТ типті перфораторлармен 
жүзеге асырылады. ПНКТ перфораторларын қаттың кез келген бөлігін, оның 
ішінде ұңғыманың қисаю шамасына, цемент қабықшасының сапасына, 
шегендеу бағанасына, қаттық қысымның аномалиясына қарамастан жанасуға 
жақын аймақтарды ашу кезінде қолдану ұсынылады.

ПНКТ типті перфораторларды келесі жағдайларда қолдануға 
болмайды:

егер перфорациядан кейін тереңдік құралдарын НКТ арқылы 
перфорация аралығына түсіру қажет болса;

ағынды шақыру процесінде қатты фазаның үлкен көлемі қабаттан 
ұңғымаға шығарылады деп күтілуде;

депрессия жасау кезінде перфораторларды орнату деңгейінде 
гидростатикалық қысым кезінде 10 МПа кем;

агрессивті компоненттері бар (көмірқышқыл газы, күкіртсутегі) 
мұнайы бар қабаттарды ашу кезінде. Пр, ПРК, КПРУ типті перфораторларды 
оқпанды 0,7 рад (40°) дейін қисайтумен Ұңғымаларды перфорациялау кезінде 
қабаттық қысымның аномалиясына қарамастан шегендеу бағанасының 
сапалы цемент қабықшасы кезінде қолдану ұсынылады.

ПР және КПРУ типті перфораторларды келесі жағдайларда қолдануға 
болмайды:

жанаспалы аймақтарды ашу кезінде (ГНК, ВНК);
перфорация аралығын сазды бұрғылау ерітіндісімен толтыру кезінде;
құрамында агрессивті компоненттері бар (көмірқышқыл газы, 

күкіртсутегі) мұнай бар қабаттарды лубрикаторда ықтимал ағып кетулерге 
байланысты ашу кезінде;

ұңғымадағы депрессиядағы қабаттарды ашу кезінде міндетті түрде 
СКҚ түсірілуі тиіс, ұңғыманың аузы пр типті перфораторларды пайдалану 
кезінде фонтандық арматурамен және лубрикатормен жабдықталған.

Репрессия кезінде перфорация аралығының жағдайына қарамастан, 
қалыпты және өте жоғары қат қысымы бар қабаттарды, оның ішінде 
түйіспеге жақын аймақтарда (ВНК, ГНК) және мұнайда агрессивті 
компоненттер (көмірқышқыл газы, күкіртсутек) болған кезде ашу керек.

Репрессия кезінде қабаттарды ашу үшін перфорацияны қауіпсіз жүргізу 
және ұңғымадан резервуарға сұйықтықтың көп мөлшерінің енуіне жол 
бермеу жағдайларына негізделеді.

Ұңғыманы толтыратын сұйықтық бағанының гидростатикалық 
қысымы қойнауқаттық қысымнан:

Тереңдігі 1200 м дейін, бірақ 15 МПа аспайтын ұңғымалар үшін 10-15
% ;
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Тереңдігі 2500 м дейінгі ұңғымалар үшін 5-10% (1200-ден 2500 м-ге 
дейінгі аралықта), бірақ 2,5 МПа-дан аспайтын;

Тереңдігі 2500 м-ден астам (2500 м-ден жобалық тереңдікке дейінгі 
аралықта), бірақ 3,5 МПа-дан аспайтын ұңғымалар үшін 4-7%.

Тесуді жүргізер алдында ұңғымаға жасанды кенжарға дейін жуумен 
СКҚ түсіреді. НКТ арқылы перфорация аралығын толтыру есебінен және 
100-150 м жоғары перфорациялық және буферлік (қажет болған жағдайда)
сұйықтықтарды айдайды. Ұңғыманың сағасы шығарындыға қарсы
құрылғымен (превенторы бар ысырмамен) жабдықталады.

Перфорацияны бір интервалда перфораторлардың екіден көп емес 
түсуімен жүргізген жөн. ВНК және ГНК аймақтарында перфорацияны 
перфоратордың бір түсуінде орындау керек. Нашар өткізгіш цементтелген 
қабаттарды гидрокескоструйлі перфорациямен ашу ұсынылады.

Мұнай-газ өндіру өнеркәсібінің әлемдік және отандық тәжірибесінде 
Мұнай және газ ұңғымаларындағы атқылау перфорациялық жұмыстары 
түрлері мен көлемі (%) бойынша былайша бөлінеді.

Көптеген жағдайларда ұңғымалардағы перфорациялық жұмыстардың 
барлық түрлері өнімді қабатқа қуғын-сүргін кезінде (Дрр) жүргізіледі. Қуғын-
сүргін шамасы ұңғыманың тереңдігіне байланысты қаттық қысым мәнінің 5-
10% - ынан (бірақ 2,53,5 МПа-дан аспайтын) аспауы тиіс. Іс жүзінде, әсіресе 
барлау ұңғымаларында, көбінесе перфорация кезінде репрессия нормадан 
асып түседі. Соңғы негізінен жүреді салдарынан қате болжам, қабат
қысымын жатқаннан жағына көтеру атынан шынайы оның маңызы бар.

Қойнауқатқа репрессия кезінде өнімді қабаттың кенжар маңы 
аймағында қабырғалық кольматациялық (қалыңдығы 5-1, 5 мм-ге дейін) және 
инфильтрациялық (радиусы 300-1000 мм-ге дейін) аймақтардан тұратын 
блоктау аймағы пайда болады. Резервуардағы репрессия неғұрлым көп болса 
(сонымен қатар бұрғылау ерітіндісін ағызу және оның өнімді қабатпен 
байланысу уақыты), резервуарды бастапқы ашу кезінде неғұрлым күшті 
блоктау аймағы пайда болады.

Резервуарды екінші рет ашу перфорация арқылы жүзеге асырылады, ол 
үшін ату немесе гидрокескоструйные перфораторлар қолданылады. Әрекет 
принципіне сәйкес атыс перфораторлары оқ, Торпедо және кумулятивті 
болып бөлінеді.  40-50 жылдары оқ соққылары қабаттарды екінші рет 
ашудың негізгі құралы болды. Таралуына қарай кумулятивті перфораторлар 
соңында 50-ші - 60-шы жылдардың емес, выдерживая бәсекелестікті пулевые 
тескіш көлденең орналасуымен оқпан араласудан қалды қолданылады. Соңғы 
жылдары жоғары ену қабілеті бар тік-қисық оқпандары бар оқ 
перфораторлары пайда болды. Қазір олар кейбір геологиялық және 
техникалық жағдайларда шектеулі қолданылады. Оқтардың орнына баяу 
әрекет ететін снарядтар қолданылатын торпедалық перфораторлар қазіргі 
уақытта қабаттарды ашу үшін төмен тесілу қабілетіне және олармен жұмыс 
істеу кезінде төмен өнімділікке байланысты пайдаланылмайды.
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Гидрокескоструйная перфорация 
Атқыш перфораторлармен қабаттарды ашу репрессия (қойнауқаттан 

жоғары ұңғымадағы кенжарлық қысым) және депрессия (қойнауқаттан төмен 
ұңғымадағы кенжарлық қысым) кезінде жүзеге асырылуы мүмкін.

Гидрокескоструйная перфорация (ГПП) - арнаулы аппараттың 
саптамаларында қалыптасқан құмы бар сұйықтық ағынының кинетикалық 
энергиясының әсерінен құбыр бағанасы - цемент сақинасы - тау жынысы 
жүйесінде арналар жасау әдісі.

Саңылауларда пайда болған тау жыныстарындағы сұйықтық ағынының 
кинетикалық энергиясының әсерінен пайда болған каналдардың сығылу күші 
σсж = 100-20 МПа, ұзындығы l = 10-30 см және сүзу беті S=200-500 см2.
Мұндай арналардың сүзу беті кумулятивтік перфорация (КП) нәтижесінде 
пайда болған арналар бетінен бірнеше ондаған есе үлкен болғандықтан, ГПП 
әсіресе жарықшақ коллекторларын екінші рет ашқан кезде пайдалы.

КП-да алынғаннан үлкен ГПП арналарын қалыптастыру үшін 
процестің қарқынды параметрлері қолданылады. 4,5 мм орнына диаметрі d = 
6 мм саптамаларды пайдаланған кезде арнаның ұзындығы 30% - ға, 
сұйықтықты азотпен газдандыру кезінде 30-50% - ға, саптамалардағы 
қысымның төмендеуі 20-дан 40 МПа-ға дейін өскен кезде 40% - ға артады.

Егер t арнасының қалыптасу уақыты 20 - дан 60 минутқа дейін артса, 
онда оның ұзындығы баяу 20% - ға, ал сүзу беті 400% - ға артады (өте тез).
Аталған құралдарды бір мезгілде қолданған кезде арнаның ұзындығы 2-3 есе 
артуы мүмкін. Алайда, GPP технологиялық тұрғыдан күрделі және қымбат 
процесс екенін ұмытпау керек. Мысалы, тығыздығы 2 тесік 1 м-ге болатын 
ГПП тығыздығы 1 м-ге 20 тесік болған кезде ПК-103 заряды бар КП-ға 
қарағанда бірнеше есе қымбат.

Ұңғымаға ӨПТ жүргізу үшін (сурет. 2.5) жғт-да корпусында абразивті 
төзімді материалдан жасалған диаметрі 4,5 немесе 6 мм екі-төрт саптама 
орналасқан құм ағынды аппарат түсіріледі. АП - ны дәл орнату үшін тесілген 
қабаттарға қарама - қарсы, ұзындығы 50 см-ге дейін, қабырғасының 
қалыңдығы 10-15 мм болатын қалың қабырғалы муфтаны НКТ үстіне 
қойыңыз. VAP клапандарға арналған екі Розетканы ұсынады.
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Сурет 2.5-гидрокескоструйным 
ұңғымада перфорация схемасы

методом:
1-Шеген баған; 2-НКТ; 3-АП; 4-
саптама; 5-қабат;
6-ТҚП арналары; 7-сальник

Жоғарғы, үлкен шар клапаны НКТ-ны сығымдау үшін уақытша 
лақтырылады, содан кейін ол кері жуу арқылы көтеріледі. Төменгі, кіші 
диаметр, арналардың пайда болу уақытына лақтырылады. Ағынды шығару 
үшін құбыр сыртындағы кеңістікті герметизациялау өздігінен тығыздалатын 
сальник көмегімен жүзеге асырылады.

ГПП процесі алдында СКҚ нығыздалады, содан кейін кері шаю арқылы 
жоғарғы шар клапанын көтереді және ртатр қысымының гидравликалық 
шығындары анықталады. Шағын көлемді аспаппен АҚ-ны қабаттарға 
бағыттау үшін ГК (МГК) ұңғымасының геологиялық қимасы зерттеледі, өз 
салмағын ескере отырып, құбырлардың ұзындығын нақтылайды. Осыдан 
кейін төменгі шар клапаны лақтырылып, сұйықтық абразивті материалмен 
құбырға жіберіледі. Негізінен бұл 0,8 -1,2, сирек 2 мм құм фракциялары.
Сұйықтық пен құм қоспасы 8-16 л/с ағынмен келеді, ал сорғы 
қондырғыларындағы қысым 25-45 МПа құрайды. Мұндай жағдайларда 
саптамалардың шығуындағы ағынның жылдамдығы 160-240 м/с құрайды.

Арналар пайда болған кезде агрегаттардың манометрлеріндегі қысым 
тұрақты болуы керек, мысалы, 35 МПа. Саптамадан шыққан кезде сұйықтық 
қысымының потенциалдық энергиясы ағынның кинетикалық энергиясына 
өтеді, ол құм түйірлерінің септумға (құбырға, жынысқа) соғылуы кезінде оны 
бұзады. Бұзылған жыныстың бөлшектері перфорация каналынан құбыр 
сыртындағы кеңістікке шығарылады және бетіне жуылады. Егер саптамалары 
бар құрылғы құбырлардың соңында якорьмен бекітілген болса, онда пайда 
болған канал алмұрт тәрізді болады. Арнаның пайда болуының мұндай 
шарттары жабық деп аталады. Егер құрылғы бекітілмеген болса (бұл жиі 
кездеседі), онда ол түтіктің соңында біршама осьтік қозғалыс алады, ал канал 
ұзындығы 5-10 см болатын тік ойық түрінде болады. Аппараттың қозғалысы 
агрегаттардағы қысымның еркін ауытқуына (2-3 МПа) байланысты. 
Бекітілмеген аппаратпен тау жыныстары (көбінесе 10 мм-ге дейін) 
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резервуардан шығарылады, ал каналдың пайда болу шарттары ашық деп 
аталады.

Ұңғымадағы арнаның пайда болу схемасы 2.6 суретте көрсетілген.
Цемент сақинасынан тыс пайда болатын каналдың тереңдігі теңдеу 

арқылы анықталады
   Lпл = Rap + lа + lt - rc,    (2.17)

мұндағы, ran-аппараттың радиусы, м; 
RC-ұңғыманың радиусы (ГПП саңылауларын қалыптастыру 

интервалындағы каверномердің көрсеткіштері бойынша), мм;
l t-ЖЖЖ қалыптастырған арнаның тереңдігі, мм;
1A-саптаманың ұшынан пайдалану бағанына дейінгі қашықтық, ММ.
Ran таңдау ұсынылады, ол үшін 1а = 10-20 мм. Егер каналдың пайда

болу аймағында үлкен қуыстар болса, онда ағынның әрекеті цемент
сақинасының шекарасынан шыға алмайды, ал GPP тиімсіз болады. ГПП 
жобалау белгілі бір мөлшердегі арналардың қажетті санын қалыптастыру 
арқылы ұңғыманың қабаттармен байланысының берілген сапасын 
қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылады.

2.6-сурет-ұңғымадағы ӨПТ арнасының қалыптасу сызбасы:
1-гидропескоструйный аппараты; 2-саптама; 3-колонна; 4-цемент

сақина; 5-пласт

Жобалау кезінде ұңғыманы таңдауды негіздеу қажет; ЖЖЖ үшін 
сұйықтық рецептурасын, абразивтік материалдың түрін, оның фракциялық 
құрамын және сұйықтықтағы концентрациясын таңдау; процестің негізгі 
параметрлерін есептеу, тереңдік, сағалық және жерүсті жабдығын таңдау, 
жобаланған процестің технологиялық және экономикалық тиімділігін 
бағалау.
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Ұңғыманы таңдауды негіздеу жұмыс параметрлерінің деректері, оның 
өнімділігін сол қабаттың көрші ұңғымаларымен салыстыру, 
гидродинамикалық зерттеулердің деректері негізінде жүзеге асырылады, 
олар арқылы ұңғыманың гидродинамикалық жетілу коэффициентінің нақты 
мәні φ анықталады.

ЖПП қойнауқатты ашу сипаты бойынша гидродинамикалық 
жетілмеген ұңғымаларда қолданған дұрыс. Егер мұндай жетілмегендік 
табылмаса (мысалы, кумулятивтік перфорациядан кейін фв = фкм), онда көп, 
бірақ онымен салыстырғанда ГПП-дан кейін ұңғыманың гидродинамикалық 
кемелдену коэффициентінің мәні алынады, оған қол жеткізу қажет.

ӨПТ арналған сұйықтықтар өнімді қаттардың өткізгіштігін 
айтарлықтай төмендетпеуі, бірақ кенжар маңы аймағын ластанудан тазартуға 
жәрдемдесуі тиіс. ГПП үшін тұщы техникалық немесе минералданған қаттық 
судағы беттік-белсенді заттардың сулы ерітінділері қолданылады. Бет 
қышқыл өңдеуге арналған сұйықтықтарды жылжыту және ығыстыру сияқты 
принциптерге сәйкес таңдалады. Сонымен қатар, ағымдағы немесе күрделі 
жөндеу алдында ұңғыманы өшіру үшін осындай сұйықтықтардың 
формулаларын қолданған жөн.

Абразивті материал-бұл әдетте саздың аз мөлшері бар кварц құмы 
(0,5% дейін), құмның фракциялық құрамы 0,5 -1,2 ММ. Ең үлкен бөлшектер 
2 мм-ден аспауы керек, әйтпесе олар AP саңылауларын жабуы мүмкін. 
Құмның оңтайлы концентрациясы 30-50 кг/м3 (3-5%) құрайды. Құм 
концентрациясының жоғарылауымен, әдетте, бірдей тереңдікте ГПП 
арнасының көлемі артады.

Жыныстың сығылу күші каналдың ұзындығына айтарлықтай әсер 
етеді. ЖЖЖ арнасының ұзындығына байланысты тау жынысының 
бұзылуының бастапқы жылдамдығы оның ИОП= f(√σ) сығылу күші мәнінің 
квадрат түбірінің функциясы болып табылады.  Мысалы, бірдей жағдайларда 
20 МПа қысу күші бар жыныстағы каналдың ұзындығы 185 мм, ал 60 МПа -
125 мм.

Саптаманың пішіні мен диаметрі GPP арнасының ұзындығына 
айтарлықтай әсер етеді. Диаметрі 4,5 немесе 6 мм-ге тең қолданылатын сорғы 
қондырғыларының гидравликалық қуаты негізінде таңдалған конустық кірісі 
мен конустық ағындық бөлігі бар ең тиімді саптамалар. Саптаманың 
диаметрін 2 есе көбейту, бәрі бірдей, арнаның ұзындығын екі есе арттырады.

Қысым ауытқуы саптамасына бекітілетін бір процесс параметрлерін, ол 
негіздейді тереңдігін арна ӨПТ-ның, және оның ең қиын қолдайтын тұрақты.
Ағынның бастапқы жылдамдығы u0 = f (Δp0.5) қысымның айырмашылығынан 
квадрат түбірдің функциясы болып табылады және ол түзілетін арнаның 
ұзындығына сызықтық әсер етеді. Мысалы, 17-ден 32 МПа-ға дейінгі 
қысымның жоғарылауы, канал ұзындығының 9-дан 13 см-ге дейін өсуіне 
ықпал етеді, басқалары тең.

Қарастырайық қиындықтарға негізделген тұрақсыздығына жұмыс 
сорғы агрегаттарын уақыт процесі (ӨПТ-ның ұзақ, кем дегенде 30 - 60 мин 
әрбір кесу). ГПП кезінде саптаманың кіріс бөлігі, сондай-ақ оның көлденең 
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қимасы үнемі бұзылады. ВК-6 қорытпасынан жасалған саптамаларды 10-15 
кесуден кейін ауыстыру керек, өйткені олардың диаметрі 1,0 - 1,5 мм артады.
Құбыр сыртындағы кеңістіктегі АП деңгейіндегі қысым тұрақсыз. Құбырдан 
тыс кеңістікте сұйықтық-құм қоспасы (тығыздығы жоғары) болуы мүмкін, 
оның көмегімен процесс жүреді немесе таза сұйықтық (тығыздығы төмен) 
осы аралықта кесу процесінің басында немесе ол аяқталғаннан кейін, 
ұңғыманы жаңа аралыққа көтеру үшін жуады.

Ұңғыманың сағасындағы қысым тұрақты болады, бірақ ол ондай емес.
Берілген мәнге қатысты қысымның өзгеруі (әдетте 20 - 40 МПа) ±(2-3) 

МПа құрайды. АП деңгейінде қысымның мұндай өзгеруі сорғы 
қондырғыларының поршеньдерінің қозғалысынан туындайды. Мысалы, 
тереңдігі шамамен 3000 м ұңғымада сағадағы қысымның 1 МПа АП-қа 
өзгеруі нәтижесінде, сондықтан саңылаулар шамамен 3 см қозғалады.
Сондықтан корпус бағанасында әдетте диаметрі 20-25 мм болатын тесік 
пайда болмайды (стенд жағдайында AP-мен алғашқы перфорация сияқты), 
бірақ ұзындығы шамамен 10 мм. Бұл ап жоқ ГПП үшін екі артықшылық 
береді:

1) алынған арнаның ұзындығы 20-30-ға артады%;
2) корпустың артындағы перфорация каналында артық қысым

болмайды, сондықтан цемент сақинасы бұзылмайды және пайда болған 
перфорация каналының бетіндегі тау жыныстары бітеліп қалмайды.
Кумулятивті перфорацияға қарағанда, ЖЖЖ қабатын ашу сапасы артады.

Арнаның пайда болу уақыты-бұл басқа факторларға тәуелді емес 
процестің бақыланатын параметрі. Арна ағынмен кесудің алғашқы 
минуттарында қарқынды түрде қалыптасады, 30 минуттан кейін арна 
тереңдігінің өсуі айтарлықтай баяулайды. Мұнда кесу жағдайларын АП-мен 
бекітілген және бекітілмеген НКТ-мен ажырату керек. Бірінші жағдайда бізде 
каналдың қалыптасуының жабық шарттары деп аталады, ал екінші жағдайда 
- ашық. Жабық жағдайда каналдың кеңеюі күрделене түседі, өйткені жұмыс
корпусында пайда болған және саптаманың диаметрі (3 - 4) d0 болатын
дөңгелек тесіктің қарама-қарсы ағындарында көп энергия жұмсалады. Ашық
жағдайда, бағандағы тесік сопақша пішінді және оның үлкен осі 20 d0-ге
жақын болған кезде, арнадан ағып жатқан ағын қарсылыққа сәйкес келмейді
және арнаның тереңдігі артады. Ашық жағдайлар сүзгі аймағында немесе
бағансыз ЖЖЖ үшін тән.

ЖЖЖ арнасының ұлғаюын уақыт функциясы ретінде жазуға 
болатындығы белгілі

Бұл функция арнаның шектеулі уақыт ішінде ұлғаюын сипаттайды, 
мысалы, кесу басталғаннан 100 минутқа дейін.

Сазды ерітінділерді пайдаланатын ГПП жоғары қабат қысымы бар 
ұңғымаларда қолданылады. Технологияның ерекшеліктері - тығыздығы 1,5-
1,8 г/см1 сазды ерітінділерді абразивті материалмен пайдалану. Процесс 
барысында тұтқырлық пен статикалық ығысу кернеуі артады, су беру 
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біршама төмендейді. Бұл кесу кезінде саз және абразивті бөлшектердің 
дисперсиясына байланысты.

Сазды ерітіндіні пайдалана отырып, АҚҚ жүргізу үшін тығыздығы 1,14 
- 1,18 г/см3 бентонитті саз ерітіндісін дайындайды. Содан кейін бетінде 25-30
МПа қысым айырмашылығымен бүкіл ерітіндінің 5-6 айналым циклі
шығарылады, нотаны металл затқа бағыттайды. Бұл кезде саз бөлшектері
шашырайды және ерітінді тұрақты болады. Дисперсияның арқасында саз
ұнтағының құны екі есе азаяды.  Содан кейін абразивті материал
дайындалған ерітіндіге қосылады - барит, гематит, кварц құмы. Бұл қатарда
абразивтілік бариттен құмға дейін артады.  Егер Абразив бөлшектерінің
диаметрі 0,4-0,8 мм шегінде болса, агрегаттардың ұзақ жұмыс істеуі
қамтамасыз етіледі. Алдымен ерітіндіге 5% абразивті материал қосылады. AP
саптамалары арқылы 2-3 айналым циклынан кейін ерітінді өңделеді,
сондықтан абразивті материалды жаңасына ауыстыру керек (сонымен қатар
5%). Қалған параметрлер мен технологиялар айтарлықтай өзгеріссіз қалады.

Газ фазасы (азот) бар ЖЖЖ төменгі қабат қысымы бар ұңғымаларда 
жүргізген жөн. Технологияның ерекшеліктері сұйық азотты тасымалдайтын 
және 6 нм3/мин шығынымен 22 МПа қысыммен оның иодын газдандыратын 
АГУ-8К екі азотты газдандыру қондырғыларын қолданумен байланысты. Газ 
сұйықтыққа эжектор арқылы енеді, сондықтан ағынның газ құрамы бар газ 
сұйықтығы қоспасының қысымы F = 0,2 (ұңғымадағы АП деңгейіндегі 
сұйықтықтың гидростатикалық қысымымен есептелген) егер сорғы 
қондырғыларындағы қысым 40 МПа болса, аузында 30 МПа жетеді. Қалған 
технологтар әдеттегі GPP технологиясынан айтарлықтай ерекшеленбейді.
Жұмыс кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау керек.

Осылайша, газ фазасы бар ГПП пайдаланған кезде арнаның тереңдігі 
30% - ға, ал оның көлемі 200% - ға артады. Саптамаларда қосымша қысым 
айырмашылығы бар және резервуардағы қысым азаяды. Кемшіліктерге 
сұйық азотты ұңғымаларға тасымалдаумен байланысты қиындықтар және 
оның жоғары құны жатады.

Жұқа қабатты қабаттар үшін кросс-каналдарды құратын GPP 
ұсынылады.  Перфорация үшін саңылаулар әдетте горизонтқа 45° - тан аз 
бұрышта орналастырылады. Үшін ӨПТ-ның қолданады конструкциялары (Г. 
Д. Савенкова) жиі автоматты жабынының бөлігі саптама және жалғасы білім 
беру тех арналар, олар жабылды. Кері ағын ішінара жабылған саптамадан 
пайда болған арнаға түседі.

ҚОЙНАУҚАТТЫҢ тік немесе көлденең қималарын құруға арналған 
аппараттары бар АҚЖ алғаш рет ЖІТ саңылауларын бастамалау, ұңғыманың 
қабаттармен байланысын жақсарту және т. б. үшін ЖҒЗИ (Мәскеу) ұсынған.

ӨПТ-ның ұсыныла отырып, саптама қабатқа үшін қолданады білім 
терең арналар. Қабатқа кіретін икемді түтікте бір саптамасы бар 
құрылғылардың әртүрлі конструкциялары, сондай-ақ "Укрнафта" (г. Ивано-
Франковск), "Сирка" институтының (қ. Львов).
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Бақылау сұрақтары:
1. Депрессиямен қабаттарды ашу қандай перфораторлармен жүзеге

асырылады?
2. Қандай жағдайларда ПНКТ типті перфораторларды қолдануға

болмайды
3. Қандай жағдайларда ПР және КПРУ типті перфораторларды

пайдалануға болмайды
4. Ұңғыманы толтыратын сұйықтық бағанының гидростатикалық

қысымы резервуардан қанша артық болуы керек?
5. Перфорация алдында НКТ не үшін түседі?
6. Перфорация кезінде репрессияның мөлшері қандай болуы керек?
7. Екінші рет ашу үшін қандай перфораторлар қолданылады?
8. Гидрокескоструйной перфорация әдісі қандай?
9. Қойнауқатты екінші рет ашқан кезде АҚҚ (гидропескоструйной

перфорацияны) пайдаланудың артықшылығы неде?
10. ГПП дайындау процесін және аппраттың орналасу схемасын

сипаттаңыз.
11. ӨПТ жүргізу кезінде арналардың пайда болу процесін сипаттаңыз.
12. Цемент сақинасының артында пайда болған арнаның тереңдігі

қалай анықталады?
13. ӨПТ жобалау неден тұрады?
14. ГПП қандай ұңғымаларда қолданылады?
15. ГПП үшін қандай сұйықтықтар қолданылады?
16. Абразивті материал ретінде не қолданылады?
17. ӨПТ жүргізу кезінде саптаманың пішіні мен диаметрі қандай

болуы тиіс?
18. Сорғы қондырғыларының тұрақсыз жұмысында қандай

қиындықтар туындауы мүмкін?
19. Арнаның қалыптасуы уақытқа қалай байланысты?
20. ГПП сазды ерітіндімен және газ фазасымен қалай дайындалады

және олар қандай ұңғымаларда қолданылады?

№ 19 практикалық сабақ
Гидрокескоструйной перфорациясы жобалау

ӨПТ жобалау кезең-кезеңмен жүргізіледі:
ӨПТ қолданудың технологиялық және экономикалық тиімділігін 

бағалайды;
жобалық тереңдікте ӨПТ арналарын қалыптастыру үшін қажетті негізгі 

кесу параметрлерінің рұқсат етілген мәндерін анықтайды;
кесудің негізгі параметрлерін және жұмыс үшін қажетті материалдық 

ресурстарды есептеңіз.
Ф гидродинамикалық жетілу коэффициентінің практикалық мәнін 

алыңыз, мұнай мен газдың қосымша өндірісін анықтаңыз, сонымен қатар 
GPP құны мен оның тиімділігін бағалаңыз.
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Ф коэффициентінің жобалық мәніне жету үшін талап етілетін ЖЖЖ 
арналарының ұзындығы мен тығыздығын белгілей отырып, арналардың 
пайда болуы үшін қандай кесу режимдері қажет екенін бағалайды және 
ұңғыманың сағасындағы мүмкін қысым кезінде оларға қол жеткізуге 
болатындығын тексереді. Егер қысым мүмкін болатыннан асып кетсе, онда 
саптамалардың саны азаяды, ал егер бұл көмектеспесе, олар F жобалық мәнін 
төмендетеді. Алғашқы екі кезеңнің нәтижелерін пайдалана отырып, 
арналарды кесу параметрлерін және сорғы агрегаттарының жұмыс 
режимдерін және олардың санын есептейді; кәсіпорындағы құбырлардан 
жасалған НКТ колоннасын; ЖЖЖ ұзақтығын, материалдарға қажеттілікті 
айқындайды. Алынған ақпарат негізінде GPP құнын дәл есептеп, оның 
экономикалық тиімділігін анықтауға болады.

ӨПТ тиімділігін есептеу.
Резервуарды ашу үшін GPP қолдану нұсқаларын қарастырыңыз.
1. Ағынға сыналуы тиіс барлық тиімді қуаттың бастапқы ӨПТ

негізінен қуаты аз объектілерден (қалыңдығы 25 м-ден кем) ағысты сынау 
үшін барлау ұңғымаларында қолданылады.

Мұнайдың күтілетін дебиті формула бойынша есептеледі:

(2.18)      

мұндағы, qН - ГПП - дан кейінгі мұнай дебиті, т/тәул; φn - ГПП-дан -
кейінгі гидродинамикалық жетілмегендік; qn — мысалы, бұрғылаудан кейін 
қабат сынаушының зерттеу деректері бойынша алынған ұңғыманың әлеуетті 
дебиті немесе осы ұңғыманың геологиялық — кәсіпшілік сипаттамасынан -
айқындалған күтілетін дебит, м3/тәул; р" - мұнай тығыздығы, т/м3; (уақыт-
ұңғыма өнімінің сулануы,%.

Газдың шығуы келесідей анықталады:

   (2.19)

мұндағы, G0-газ факторы, м3 / т
Біз пайдаланатын барлық өнімді қабаттардың цементтелген корпусын 

бастапқы перфорациялаудан кейін күтілетін қосымша мұнай өндіруді 
формула бойынша табамыз

немесе
 (2.20)

мұндағы, ΔQH-қосымша мұнай өндіру, т; Кт-дебиттің айлық өзгеруінің 
өлшемсіз коэффициенті; Ке-ұңғыманы пайдаланудың өлшемсіз 
коэффициенті; j-ЖЖЖ - дан кейінгі айлар, оның ішінде ЖЖЖ жүргізу айы; j-
1 және т. б. ағымдағы жылдың соңына дейін (немесе ЖЖЖ нәтижелері 
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күнтізбелік жыл үшін айқындалатын болса, j = 12): t-әрбір келесі айдың 
тәуліктегі күнтізбелік уақыты (орташа алғанда tj = 30,5)

Қосымша газ өндіру белгілі газ факторларымен анықталады:

   (2.21)

мұндағы, ΔQг-қосымша газ өндіру, мың м3

ӨПТ экономикалық тиімділігін мына формула бойынша бағалайды:

   (2.22)

мұндағы, Цн-мұнайдың сату бағасы, руб/т; Сн - 1 т мұнайдың өзіндік 
құны, руб/т; Цг - 1000 м3 газдың бағасы, руб/1000 м3; Сг - газдың өзіндік құны, 
руб / 1000 м3; Згп - процесті жүргізу үшін ресурстардың барлық түрлеріне 
арналған шығындармен бірге ӨПТ құны, сондай-ақ жөндеу құны, руб.

Егер E > 0 болса, онда GPP қолдану ұсынылады, өйткені процесс 
экономикалық тұрғыдан тиімді.

2. Кумулятивтік перфорациямен ашылған Перфорацияның барлық
аралықтарының екінші ретті ГПП негізінен барлау ұңғымаларында, 
кумулятивтік Перфорацияның сапасының жеткіліксіздігін көрсететін кәсіптік 
зерттеулердің деректері болған кезде қолданылады.

ГПП-дан кейінгі мұнай мен газ дебиті (2.18) және (2.19) теңдеулер 
бойынша есептеледі. Мұнай ағынының өсуін (т) тәуелділікті қолдана отырып 
бағалауға болады

  (2.23)

мұндағы, ФКП-КП-дан кейінгі гидродинамикалық жетілу
Газ дебитінің өсуі, мың м3 / тәул.

   (2.24)

ӨПТ кейін дебиттің ұлғаюын осылайша бағалауға болады:

 (2.25)

мұндағы qH- (2.18) формуласы бойынша анықталады; q0-ӨПТ
алдындағы мұнайдың нақты дебиті, т/тәул.

Күтілетін қосымша мұнай өндіру тәуелділіктен анықталуы мүмкін

 (2.26)

Қосымша газ өндіру (2.21) формуласы бойынша анықталады. 
Экономикалық тиімділік теңдеуден есептеледі (2.22).

3. Ұңғымадағы қосымша аралықтың бастапқы ЖЖЖ (аяқталды), егер
қабаттың бір бөлігі басқа тәсілмен тесілген немесе сүзгімен себілген болса 
жүзеге асырылады.
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Қосымша перфорация аралығынан дебитті (2.18) және (2.15) 
формулалар бойынша барлық қуаттағы бастапқы ӨПТ үшін сияқты 
анықтауға болады, дп дебиті ӨПТ ұшырайтын жаңа интервал үшін ғана 
белгілі екенін ескере отырып. Мұнай мен газды күтілетін қосымша өндіру 
(2.20) және (2.21) формулалар бойынша айқындалады, осылайша, мұнайды 
қосымша өндіру және ӨПТ тиімділігі бірінші нұсқадағыдай есептеледі.

Ұңғыманың толық дебиті дебит сомасына тең

 (2.27)

Бірақ ӨПТ тиімділігі қосымша аралықтың дебитіне және оның есебінен 
мұнай өндірудің өсуіне байланысты ғана анықталады.

4. Біртекті қабаты бар ұңғымада КП-ға дейін ашылған қиманың екінші
ретті ГПП бөлігі.

ГПП тиімділігін есептеу үшін ұңғыма қимасындағы әрбір тесілген ei

қабатының шартты гидроөткізгіштігі қолданылады:

    (2.28)

мұндағы k0i-қойнауқаттың өткізгіштігі, мкм2, һплі-қойнауқаттың 
қалыңдығы, м

Ұңғыманың барлық қабаттарының жалпы шартты гидроөткізгіштігін 
табамыз

   (2.29)

Tomi әр қабатының салыстырмалы гидроөткізгіштігін формуладан 
табамыз   

 (2.30)

Әрбір қабаттың әлеуетті дебиті     

   (2.31)

мұндағы, qpli-і қабаттың әлеуетті дебиті, м3 / тәул. КП немесе ГПП 
ұшырайтын қабаттардың гидродинамикалық жетілу коэффициенттері 
формулалар бойынша есептеледі немесе графиктер бойынша анықталады.

Біртекті қабаты бар ұңғымалардың әлеуетті дебитін және Фс = фкп

немесе фгп мәндерін біле отырып, КП немесе ГПП-дан кейін қаттардың 
әрқайсысының күтілетін сұйықтық дебитін формула бойынша оңай 
анықтауға болады:

 (2.32)

ГПП алдындағы ұңғыманың дебиті КП-дан кейінгі барлық қабаттардың 
дебиттерінің сомасы ретінде есептеледі. ҚАТТАРДЫҢ бір бөлігі үшін АҚЖ-
дан кейін осы қаттардың жаңа дебиті есептеледі, ол ҚЖ-дан кейін қалған 
қаттардың дебитімен бірге ұңғыманың жаңа дебитін құрайтын болады.
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Әрбір қабаттың мұнай дебитін КП немесе ГПП-дан кейінгі 
сұйықтықтың белгілі дебиті бойынша мынадай формула бойынша анықтайды

  (2.33)

I қабаттан дебиттің күтілетін өсімі

ал бірнеше қабаттар үшін

 (2.34)

Содан кейін мұнай өндірісінің өсуі тәуелділікпен анықталады 

   (2.35)

Газ өндірісінің өсуі формула бойынша есептеледі (2.21)

Ал өтп жүргізудің экономикалық тиімділігі-теңдеу бойынша (2.22)

ӨПТ технологиялық және экономикалық тиімділігінің мәнін қарастыра 
отырып, оны жүргізудің орындылығы туралы шешім қабылдаймыз.

5. Біртекті емес қабаты бар ұңғымада КП ашылған интервалдың бір
бөлігі үшін қайталама ГПП.

ГПП тиімділігін есептеу үшін алдымен (2.28) - (2.31) формулалары 
бойынша әрбір тесілген қабаттың шартты гидроөткізгіштігі мен әлеуетті 
дебитін анықтайды. Сол сияқты, әр қабаттың нақты ағымдағы дебитін Δqнфи –
келесі формула бойынша есептейміз:

 (2.36)

мұндағы, qф-КП қабатын ашқаннан кейінгі ұңғыманың нақты дебиті, 
м3/тәул.

Ұңғыманың және әр қабаттың гидродинамикалық жетілмегендігі 
коэффициентінің мәнін табамыз:

  ;  (2.37)

Жобаланған ЖПП жүргізілген кумулятивтік перфорациядан кейін 
біртекті қабаттардың гидродинамикалық жетілмегендігінің коэффициенттері 
оларды ашу сипаты бойынша анықталады
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формулалар немесе графиктер бойынша және олардың негізінде 
есептеледі

әрбір біртекті қабаттың күтілетін дебиті qп кпі және qп гпі. Гетерогенді 
қабаттардың нақты дебиттерінің мәндерін КП-дан кейінгі біртекті 
қабаттардың есептелген дебиттерімен салыстыра отырып, соңғысының 
әлдеқайда көп екенін көруге болады. Демек, гетерогенді түзілімдердің екінші 
ретті ГПП-дан кейінгі дебитін болжау да айтарлықтай жоғары нәтижелер 
береді. Сондықтан, ластанған қабаты бар ұңғыма үшін (2.37) формула 
бойынша φ немесе φi анықтай отырып, біртекті қойнауқаттың φ c (кп гп) мәнін 
қолдана отырып, φ c= φ/φ c(кп ГП)есептеу мүмкін емес

ГПП-дан кейін біртекті емес қабаттары бар ұңғыманың шығуы 
гидравликалық сынудың тиімділігін анықтайды, өйткені φ = FGP бірлікке 
жақын. Айта кетейік, содан кейін күтілетін дебит біршама жоғары болады:

 (2.38)

Мұндағы фг-ГПП дейін және кейін біртекті емес қаттары бар ұңғыма 
дебиттерінің қатынасы, қалың-шартты ұңғыманың радиусы

  (2.39)

Төменде RK = 200 м, rc = 0,1 м үшін ФГ есептік мәндері және ЖЖЖ 
кейін өзгеретін lпл мәні келтірілген

гусл, м 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
фг 1,10 1,17 1,22 1,27 1,31 1,35

ГПП-дан кейін біртекті емес қабаты бар ұңғыманың (немесе оның қима 
бөлігінің) күтілетін дебиті

 (2.40)

Содан кейін мұнай дебитінің өсуі теңдеу бойынша есептеледі

 (2.41)

Мұнай дебитінің өсуі теңдеу бойынша есептеледі

 (2.42)

газ дебитінің өсімі - формула бойынша (2.21), мұнай мен газды 
қосымша өндіру - теңдеулер бойынша (2.20) және (2.43), ӨПТ экономикалық 
тиімділігі-формула бойынша (2.22), содан кейін ӨПТ орындылығы туралы 
қорытынды жасайды.
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 (2.43)

мұндағы, ОП-өнімділіктің арақатынасы
Δpt-ұңғыманы жапқаннан кейін t уақыт ішінде қысымның жоғарылауы
Δps-қабаттағы депрессия

Мысал.
2160-2185 М (һпл=25м) аралықта дуалдың қалыңдығы δ = 10 мм 

цементтелген бағанамен қапталған қабатты ашыңыз.
Цемент сақинасы [HS-DK / 2) = 77 мм, өйткені өнімді горизонтқа қарама-
қарсы қуыстар бар. Мұндай жағдайларда ГПП қолданған жөн. Жыныстағы
жобаланған ЖЖЖ арналарының өлшемдері <σсж= 50 МПа цемент 
сақинасының артында: lпл = 150 мм, гпл = 35 мм. ДК бір деңгейінің көлденең 
жазықтығындағы арналар деңгейлерінің саны = 1. Гк қоректендіру
контурының радиусы = 100 м, гс ұңғымасының радиусы = 0,1 м. Ластанбаған 
кенжар аймағы бар қабат: φ = фс ұңғыманың әлеуетті дебиті qп = 20 м3/тәул; 
мұнайдың тығыздығы рн = 0,84 т / м3; өнімнің сулануы ω0 = 0; газ факторы 
G0 = 160 м3 / т. Бағасы 1 тонна мұнай Цн = 150 руб., бағасы 1000 м3 газ Цг = 
100 руб. 1 тонна мұнайдың өзіндік құны Сн = 50 руб., 1000 м2 газдың өзіндік 
құны Сг = 40 руб.; ай сайынғы ағынның өзгеру коэффициенті Км = 0,96; 
ұңғыманы пайдалану коэффициенті К = 0,97; GPP кейін ұңғыманы
пайдаланудың есептелген ұзақтығы-6 ай, өйткені жұмыс маусым айында 
және tj = 30,5 күн. ГПП құны ГПП Ц0 = 1000 руб. бір тесігін дайындаудың 
белгілі нормативтік құны бойынша есептеледі. Сондықтан тығыздығы N = пя 
*пк = 3-1 =3 отва болатын 25 м қаттың ӨПТ құны./м, Ссм = 25 • 3 • 1000 = 75
000 руб.

Шешім: 
ГПП-дан кейін ұңғыманың гидродинамикалық жетілуінің күтілетін 

коэффициентін есептейміз:

Естеріңізге сала кетейік, F = FGP есебінің шарты бойынша
ГПП-дан кейінгі мұнай дебитін теңдеу бойынша анықтаймыз

Ағымдағы жылдың 25-30 маусымында өндірілетін ӨПТ кейін қосымша 
мұнай өндіруді келесі формула бойынша есептейміз
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Газ өндірісінің өсуі теңдеу бойынша есептеледі

Біз жұмыстың экономикалық тиімділігін КП-мен салыстырусыз 
формула бойынша есептейміз, оны кавернаның үлкен диаметріне 
байланысты қолдану мүмкін емес:

Демек, ӨПТ жүргізу экономикалық жағынан тиімді.

2.1.9 перфорациялық жұмыстардың технологиясы

Ұңғыманы екінші рет ашуға дайындау кезінде мынадай жұмыстар 
жүргізіледі:

- пайдалану бағанасы мұқият жуылады. Колонна ашылатын қабаттарға
қажетті қарсы қысымды қамтамасыз ететін сұйықтықпен толтырылуы тиіс. 
Бұл резервуарлардың бастапқы бұрғылануы жүргізілген бұрғылау ерітіндісі 
немесе коллекторлық қасиеттерін нашарлатпайтын басқа сұйықтық болуы 
мүмкін. Кейде арнайы сұйықтық (перфорация ортасы) перфорация аймағына 
және одан 100-200 м жоғары сорылады, оның құрамында қатты фаза жоқ, 
фильтрациясы төмен. Бұл хлоридтердің сулы ерітінділері, көбік, резервуар 
сулары, көмірсутек негізіндегі сұйықтықтар (мұнай, конденсат, дизель 
отыны, эмульсия және т.б.) болуы мүмкін. Ауырлату қажет болған жағдайда 
перфорациялық ортаның құрамына жеңіл еритін ауырлатқыштар (СаСО3,
FеСО3) енгізіледі.

- ұңғыманың сағасында күтілетін қысымға есептелген бағандық бас
және перфорациялық Ысырма орнатылады. Ысырмалардың штурвалын 
сағадан 10 м жағына шығарады және оны қалқаны бар қалқанға 
орналастырады. Кабелдегі перфораторларды пайдаланған кезде Сағаны 
герметизациялау үшін лубрикатор пайдаланылады. Перфораторды НКТ 
колоннасына немесе ол арқылы түсіру кезінде ұңғыманың сағасына 
фонтандық арматура орнатылады.

Перфорация кезінде шартты сақтау қажет:

РЗ + рЖ gΗ <Р0 + ρ0 gΗ + р*       (2.44)

мұндағы, Рз, рж – корпустық бағандағы перфорация кезіндегі 
кенжарлық қысым және сұйықтықтың тығыздығы; р0, ρ0-сағалық қысым және 
ОЗЦ кезіндегі сұйықтықтың тығыздығы; g-еркін құлаудың үдеуі; Η -
қарастырылып отырған қимадағы бағандағы сұйықтық бағанының биіктігі;
Р* - цемент сақинасы бұзылған критикалық қысым (кесте. 2.6).

РЗ кенжарлық қысымының шамасы үшін зарядтарды жару кезінде 
перфорация учаскесіндегі жергілікті қысымды алған жөн. Тікелей 
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перфорация кезінде бірнеше жүз МПа құрайтын соққы толқынының қысымы 
сұйықтықпен толтырылған бағанның қабырғаларына әсер етеді. Ең аз қысым 
корпустық кумулятивті перфоратормен жұмыс жасау кезінде пайда болады. 
Сонымен, ПК-103 кумулятивті Перфораторды қолданған кезде баған 
қабырғаларына шамамен 100 МПа қысым әсер етеді. Бірақ бұл қысым рұқсат 
етілгеннен әлдеқайда жоғары. Бағандағы перфоратордың эксцентрлік 
орналасуымен жергілікті соққы қысымы бірнеше есе жоғары, әсіресе ұңғыма 
қабырғасы мен цемент тасы арасында алшақтық болған кезде. Осылайша, 
ататын және кумулятивті перфораторларды пайдалану кезінде цемент 
тасының жарылуын болдырмау мүмкін емес. Жарықтың пайда болу аймағы 
перфорация аймағынан 200 м қашықтықта таралуы мүмкін екендігі 
анықталды. Бұл сулану мен қатаралық ағындардың себебі болуы мүмкін. 
Соққы толқынын перфоратордан төмен және жоғары орнатылуы керек 
қысым компенсаторларын қолдану арқылы азайтуға болады.

Сонымен қатар, ұсынуға болады құм, саз, минералды мақта, асбест 
және т.б. арматураланған, крекингке төзімді тампонажды материалдарды 
қолдану, баяу орнатумен және қатаюмен сипатталатын материалдар. 
Жеңілдетілген тампонаждық заттар құрайды астам тұрақты к жарылуға 
цемент тас қарағанда, утяжеленные (қр цемент камне туындайды кернеу аз 
20 - 25%).

Сондай-ақ, бұрғылау жұмыстарын цемент ерітіндісін қатаюдың ерте 
кезеңінде, оның икемділігі мен сынғыштығының төмен модулі және жоғары 
пластикалық қасиеттері болған кезде жүргізу ұсынылады. Цемент тасының 
сынғыштығы әдетте параметрмен сипатталады:

λ = σсж/ σизг        (2.45)

Портландцемент тасы қалыпты жағдайда қатаяды (20°C дейін), 
қатаюдың алғашқы күндерінде крекингке жақсы қарсылық бар.

Ұңғымалардағы перфорация аралығы өнімді қалыңдықтағы 
қабаттардың сұйықтықпен қанықтылығымен анықталады. Тек мұнай немесе 
газ қабаты ашылған жағдайда, ол өнімді қалыңдықта тесіледі. Қабаттар 
подошвепнной сумен перфорируются да жабындық бөлігінде 20 - 25% 
нефтенасыщенной қалыңдығы. Планта суы және газдық "қалпақшасы" бар 
қабаттарда мұнайға қаныққан қалыңдықтың 10% - ы перфорацияланады, бұл 
ретте Жоғарғы саңылаулардан ГНК дейінгі арақашықтық қаттың мұнайға 
қаныққан қалыңдығының 30% - ын құрауы тиіс.

Зерттеулер көрсеткендей, қабаттардың ластануын азайту үшін олар 
екінші рет ашылған кезде перфорация кезінде репрессия 2-2,5 МПа аспауы 
керек.

Перфорациялық жұмыстар жыныстың коллекторлық қасиеттеріне ең аз 
теріс әсер ете отырып жүргізілуі тиіс. Ұсақ дисперсті (сазды) қатты фазаның 
көп мөлшері бар бұрғылау ерітінділері оларды перфорациялық орта ретінде 
пайдалануға жарамсыз, өйткені перфорациялық каналдардың сазды 
бөлшектерімен кольматация жүреді, нәтижесінде олардың өткізу қабілеті 2 
немесе одан да көп есе азаяды. Өлшенген бөлшектердің концентрациясы 0,50 
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– 2,0 г/л болса да, резервуарды ашу кезінде оң нәтижеге қол жеткізу мүмкін
емес [8]. Сондықтан қабаттарды екінші рет ашу үшін перфорация аралығы
қатты фазаның ең аз мөлшері бар сұйықтықпен толтырылуы керек.
Тазартатын сұйықтық (дайын өнімге техникалы орта) мүмкін сүзгілері
пайдаланылады әр түрлі конструкциялары: тор көзді, с сүзгіш элементтермен
жабдықталады тілімдер, толтырылған кварцевым құм, және т. б. Мұндай
сүзгілер тоқтатылған бөлшектердің концентрациясын 2 мг/л дейін
төмендетеді.

Перфорация аймағын толтыру үшін сұйықтық түрін таңдау кезінде 
бастапқы ашу сатысында бұрғылау ерітіндісінің сүзгісіне қойылатын 
талаптарды регламенттейтін ережелерді басшылыққа алу қажет. Бұл 
жағдайда бастапқы ашу кезінде қабатқа енген фильтраттың қасиеттерін де 
ескеру қажет.

Зерттеулер көрсеткендей, егер резервуарды бұрғылау кезінде су 
негізіндегі бұрғылау ерітіндісі қолданылса, онда NaCl, KC1, Cac12

тұздарының сулы ерітінділерін перфорациялық орта ретінде қолдану 
өткізгіштіктің қалпына келу коэффициентін 0,58-0,61 дейін қамтамасыз етеді.

Құрамында 0,3-0,5% полиакриламид (ПАА) және 20% СаС12 бар 
полимерлік ерітінділер өткізгіштігін қалпына келтіру коэффициентімен 
сипатталады 0,39-5-0,46. Мұның себептері-полимердің 
макромолекулаларының коллекторға енуі және олардың сүзу арналарының 
бетіне адсорбциясы.

Құрамында 32,5% дизель отыны бар инвертті эмульсиялық ерітінді 
(ИЭР) ортасында перфорация жүргізу кезінде су негізіндегі бұрғылау 
ерітінділерін пайдалана отырып қабаттарды бастапқы ашқаннан кейін 
өткізгіштігін қалпына келтіру коэффициенті 0,34-тен аспайды. Бұл жағдайда 
көмірсутек негізіндегі ерітінділерді қолдану тиімділігінің төмендігінің себебі 
су негізіндегі бұрғылау ерітіндісін және мұнай негізіндегі перфорациялық 
сұйықтықты пайдалану кезінде коллекторда осы жүйелердің сүзгілері құрған 
көмірсутегі байланысының жаңа аймағы пайда болатындығымен 
түсіндіріледі. Бұл ретте кенжар маңы аймағында тұтқыр су-мұнай 
эмульсияларының (ПЗП) түзілуі үшін және кеуек арналарының бір бөлігін су 
сүзгісімен бұғаттау үшін қолайлы орта жасалады.

Қазіргі уақытта баяндалғанды ескере отырып, Ресей мен ТМД 
елдерінің көптеген аудандарында қабаттарды оқпен, кумулятивті, 
бұрғылайтын перфораторлармен екінші рет ашу кезінде перфорациялық орта 
ретінде қатты фазасыз тұздардың (NaCl, KC1, СаС12) сулы ерітінділері 
пайдаланылады. Мұндай орта (сұйықтық) ұңғыманың кенжарында 
перфорациялық жұмыстарды жүргізу алдында перфорация аралығын 50-100 
м жаба отырып айдалады.

Резервуар жынысының коллекторлық қасиеттерін неғұрлым толық 
сақтау үшін депрессияда перфорация әдісін қолдануға болады (көбінесе 
кумулятивті), онда қысым градиентінің әсерінен каналдар пайда болған кезде 
резервуардан ұңғымаға мұнай немесе газдың қарқынды ағымы пайда болады, 
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нәтижесінде перфорация каналдары мен кенжар аймағының жыныстары 
өздігінен тазартылады. Сонымен қатар ұңғыманы игеру бар.

Қойнауқаттық сулардың одан 5 м кем қашықтықта орналасуынан 
мұнай қабатын ашуды бұрғылау, кесу немесе гидрокескоструйными 
перфораторлармен жүргізу ұсынылады.

Мұнай өндіретін аймақтардың көпшілігінде Перфорацияның 
тығыздығы бір метрге 10-нан 30-ға дейін тесіктерді таңдайды.

Бақылау сұрақтары:
1. Ұңғыманы екінші рет ашуға дайындау кезінде қандай жұмыстар

жүргізіледі?
2. Перфорация кезінде төменгі қысымның мөлшері қандай болуы

керек?
3. Перфорация кезінде қандай тампонаждық материалдар жақсы

қолданылады?
4. Цемент ерітіндісін қай уақытта қатайту керек?
5. Перфорация аралығы қалай анықталады?
6. Тау жыныстарының коллекторлық қасиеттеріне минималды әсер ету

үшін перфорация аралығы қандай сұйықтықпен толтырылуы керек?
7. Өткізгіштіктің 0,58-0,61 дейін қалпына келуін қандай ерітінділер

қамтамасыз етеді
8. Қандай ерітінділер өткізгіштіктің 0,39-0,46 дейін қалпына келуін

қамтамасыз етеді.
9. 0,34-тен аспайтын өткізгіштіктің қалпына келуін қандай ерітінділер

қамтамасыз етеді
10. Резервуар жынысының коллекторлық қасиеттерін неғұрлым толық

сақтау үшін қандай перфорация әдісі қолданылады?

2.1.10 Перфорациялық сұйықтықтардың құрамы мен қасиеттері

Ұңғымаларды жөндеуге арналған жұмыс сұйықтықтары екі топқа 
бөлінеді: көмірсутек және су негіздері.

Бірінші топқа – көмірсутек негізіндегі сұйықтықтар-
газсыздандырылған қарапайым тауарлық және қалыңдатылған мұнай, әк-
битум ерітінділері және су фазасы 70% дейін кері эмульсиялар кіреді.

Екінші топ – су негізіндегі сұйықтықтар-көбік, тұщы және қабатты 
сулар, минералды тұздардың сулы ерітінділері, сазды ерітінділер, 
гидрогельдер, гидрофобизаторлар қосылған минералданған ерітінділер.

Әр түрлі сұйықтықтарды қолданудың отандық және шетелдік 
тәжірибесі кері эмульсиялардың белгілі бір жағдайларда тиімді және 
технологиялық болатындығын көрсетеді.

"Паритет" ҰК " ААҚ-да 1998 жылы инвертті-эмульсиялы ерітінділерді 
(ИЭР) дайындауға арналған автотіркегішке құрастырылған ұтқыр қондырғы 
конструкциясы әзірленді, дайындалды және сыналды. Конструкцияда ИЭР 
дайындау үшін бұрын еш жерде қолданылмаған диспергатордың жаңа түрі, 
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Таллин машина жасау зауыты өндірген гар-280-4К гидроакустикалық 
араластыру аппараты (г – гидравликалық; А – акустикалық; р – Роторлық; 
ротордың 280-миллиметрлік диаметрі; 4К – орындау – қысыммен, 
жарылыстан қорғалумен) пайдаланылды.

Ier дайындаудың жаңа технологиясы келесідей. Ier негізгі 
компоненттері-шикі сусыз мұнай, кальций хлоридінің сулы ерітіндісі және 
эмульгатор - тұрақтандырғыш. Қажетті тығыздықтағы Ier 5,5 м3 бөліктерде 
дайындалады.  Мұнайдың есептік мөлшері ОА-320М агрегаттарының бірінің 
бункеріне жиналады. Эмульгатор агрегаттың мұнай сорғысымен 10-15 минут 
бойы араластырылады. Басқа агрегаттың бункеріне белгілі бір тығыздықтағы 
хлорлы кальций ерітіндісінің есептік мөлшері жиналады. ИЭР дайындау екі 
агрегаттың жұмысынан және мұнайды эмульгатормен және хлорлы кальций 
ерітіндісімен жұмыс істейтін араластыру аппараты арқылы қондырғы 
ыдысына бір мезгілде айдаудан басталады. Бұл ретте агрегаттардың 
бункерлеріне жиналған ИЭР компоненттерінің барлық көлемі сорылады.

Әдетте, ГАР арқылы компоненттердің есептелген көлемін алғашқы 
айдағаннан кейін ерітіндінің қажетті параметрлеріне қол жеткізілмейді. 
Сондықтан араластырғыш аппарат арқылы ИЭР екінші рет айдау жүргізіледі. 
Дайындау операциясы процесінде ИЭР электрлік тұрақтылығы ИГЭР-1
аспаптарымен және тығыздығы – АГ-2 ареометрімен өлшенеді. Әрбір 
порцияны дайындағаннан кейін 24 сағаттан кейін ИЭР-дің барлық 
параметрлерін анықтау үшін сынама алынады.

Жаңа технологияның басты артықшылығы-электр тұрақтылығы 
әрқашан 200 В-тан асатын жоғары сапалы дайындалған Ier. Дайын Ier 
сапасын нашарлатпай сақтау мерзімі 8 айдан 2 айға дейін.

Жаңа технология бойынша дайындалған Ier тәжірибелік - өнеркәсіптік 
сынақтары 1998-1999 жылдары "Нижневартовскнефть" ААҚ және "Черно-
горнефть"ААҚ ұңғымаларында жүргізілді. Өнімді қабаттардың 
коллекторлық қасиеттерін сақтау үшін бұл ерітінділер ұңғымалардың бітелуі 
мен тесілуі кезінде көлемі 3-4 м3 болатын 150-200 м және одан жоғары тесілу 
аралығына құйылды. Сынақтарда оң нәтижелер алынды: жүргізілген 
жұмыстардан кейін Ұңғымаларды режимге шығару уақыты қысқарды, мұнай 
дебиті сақталды немесе артты.

Алайда, ГИДРОКЕСКОСТРУЙНОЙ перфорациясы кезінде ИЭР 
пайдалану мүмкін емес, өйткені перфоратордың саптамалары арқылы 
бірнеше рет өткен кезде дисперсті (су) фазаның қарқынды дисперсиясы орын 
алады және ерітінді ағып кетпейді. Сонымен қатар, бұл ерітіндінің құны 
артып, оны жоюда үлкен қиындықтар бар.

"НПО" Бурение " ААҚ-да ТШ 2458-243-00147001-2002 сәйкес 
шығарылатын және негізі тауарлық мұнай немесе тұрақты газ конденсаты 
болып табылатын гель тәрізді түрдегі псевдопластикалық, іс жүзінде 
қабаттық жағдайларда сүзілмейтін әмбебап технологиялық сұйықтық (УТЖ 
VIP) (viscosifier petroleum) әзірленді және енгізілді. VIP ОЖЖ негізгі 
физикалық-химиялық қасиеттері 2.7-кестеде келтірілген.
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Кесте 2.7-УТЖ VIР жүйесінің физикалық-химиялық қасиеттері
Тығыздығы, кг / м3 800–200
Тұтқырлығы шартты, жарамдылық мерзімі 500 см3, с 200
20 ° С кезіндегі пластикалық тұтқырлық·мПа * с 50
9 с–1 төмен ығысу жылдамдығындағы тиімді тұтқырлық:

300
3200

T = 20 °С кезінде 
t = 80 °С кезінде
Динамикалық ығысу кернеуі, дПа 120
Статикалық ығысу кернеуі, дПа:

100
125

30 мин 
30 мин
Сүзу көрсеткіші, см3 / 30 мин, t = 80 °С және р = 30 атм кезінде 6,8
Ағынның мінез-құлық көрсеткіші, n: 
3-81 с–1 учаскесінде
81-1312 с–1 учаскесінде

4,35
1,84

Жылу Тұрақтылығы, °С 100–120
Тұрақтылық:

0,00
0,00

T = 20 °С кезінде 
t = 80 °С кезінде
T = 80 °С кезінде тығыздығы 1 100 кг/м3 дейін өтт 0,02

Бұл технологиялық сұйықтықтың артықшылықтары:
Мұнай негізіндегі Сұйықтықтың тығыздығын кең ауқымда реттеу 

мүмкіндігі;
жөндеуден кейін ұңғымалардың дебиттерін толық сақтау;
ерекше блоктау әсерін қамтамасыз ету (қабатқа сүзілудің болмауы);
дайындау жеңілдігі (жүйе стационарлық жағдайда да, тікелей ұңғымада 

да дайындалуы мүмкін);
АМПД жағдайында жоғары сүзу-сыйымдылық қасиеттері бар 

ұңғымаларда қолдану мүмкіндігі;
120 °с дейінгі қабаттағы температурада тұрақтылықты сақтау.
VIP әмбебап технологиялық сұйықтығының қазіргі уақытта 

қолданылып жүрген сұйықтықтан (эмульсиялар, тұздықтар, полисахарид 
негізіндегі қоюландырылған жүйелер және т.б.) негізгі айырмашылығы 
кенжар жағдайларында тиімді тұтқырлықтың едәуір ұлғаюы есебінен (3200
мПа·с дейін) жоғары бұғаттаушы әсер жасау болып табылады, бұл оның 
инфильтрациясын болдырмайды және ұңғымадағы геологиялық-техникалық 
жағдайларға, оның ішінде АМӨЖ және қабаттың жоғары өткізгіштігі кезінде 
өнімді қабаттың коллекторлық қасиеттерін толық сақтауға әкеледі.

Бұл композицияның тағы бір маңызды ерекшелігі-тығыздықты 1200 
кг/м3-ге дейін арттыру мүмкіндігі, бұл оны аз мөлшерде (2-4 м3), мысалы, тек 
өнімді резервуар аймағын толтыру үшін пайдалануға мүмкіндік береді. 
Ұңғымадағы перфорация аралығынан жоғары тығыздығы төмен кез келген 
технологиялық сұйықтық болуы мүмкін, бұл ретте VIP УТЖ-ның пайда 
болуы және сұйықтықтардың араласуы жоққа шығарылады.

Алайда, бұл сұйықтық, сондай-ақ Ier сияқты, жоғары тұтқырлыққа 
және оны перфоратордың саптамалары арқылы ұзақ уақыт айдау процесінде 



183

оның жоғарылау мүмкіндігіне байланысты СКГП (саңылаулы 
гидроескоструйная перфорация) үшін қолданылмайды. Сонымен қатар, бұл 
сұйықтық қымбат, оны қайта өңдеу де үлкен қиындықтарға тап болады.

В. И. Кудинов пен Б.М. Сучков СКГПП үшін жұмыс сұйықтығы 
ретінде газсыздандырылған мұнайды пайдалану ұсынылады. Сонымен бірге 
соңғысын пайдалану өрт қаупін едәуір арттырады. СКГПП сұйықтықтары 
ретінде көмірсутегі негізіндегі жүйелерді пайдалану қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі іс-шаралар кешенін едәуір қиындатады.  Осыған байланысты 
оларды осы мақсаттар үшін қолдану қисынсыз. Гидроперфорация үшін 
жұмыс сұйықтығы ретінде су негізіндегі бұрғылау ерітінділерін қолданған 
жөн.

Н. Петров гидроперфорация кезінде жұмыс сұйықтығы ретінде келесі 
қасиеттері бар сазды және табиғи сазды бұрғылау ерітінділерін қолдануды 
ұсынды (кесте. 2.8):

Кесте 2.8-Н.а. ұсынған сазды бұрғылау ерітінділерінің қасиеттері. 
Петровпен

ρ УВ Ф. η T0 ҰШЖ1 ҰШЖ10
1120-1150 кг / 
м3

25-40 с 4-6 см3 /30
мин

10-12 мПа·с 5-6 дПа 8-12 дПа 18-24 дПа

Соңғысын стендте сынау кезінде перфорациялық тесіктердің кесу 
уақыты 5 минутты құрады, ал резервуардағы суды жұмыс сұйықтығы ретінде 
пайдалану кезінде ρ = 1140 кг/м3 с 1,5% КСЛ, кварц құмы бар 60 кг / м3 ол 3 
С құрады, жоғарыда айтылғандардан соңғы жұмыс сұйықтығын кесу қабілеті 
екі ретті жоғары екендігі туындайды. Н. Петровпен", - делінген хабарламада 
қолданылған жағдайда, табиғи балшықты ерітінді тиімділігі прорезания 
саңылаулар артық пайдаланған жағдайда бұрғылау ерітіндісінің бірі 
глинопорошков. Соңғысы табиғи саз ерітіндісіндегі құмның құрамына 
байланысты. Сол уақытта Н. Петров саңылаулардың тереңдігі 0,1-ден 0,25 м-
ге дейін екенін айтады. Бірақ жарықтардың тереңдігі тек есептеу арқылы 
анықталды және бұл күмән тудырады.

Жұмыс сұйықтығы ретінде сазды ерітіндіні қолданған кезде кесу 
уақыты 60-90 минутты құрады. Сонымен қатар, тескіштерді ұңғымаға 
түсірген кезде бағананың бұрғылау ерітіндісімен толтырылмауы байқалды. 
Осыған байланысты НКТ бағанасын тез толтыру үшін айналма арналарды 
құру арқылы перфораторлардың конструкцияларын жетілдіру жүргізілді.

ЩГПП жұмыс сұйықтығына қойылатын негізгі талаптар [23] 
тұрақтылық, құмның шөгуін болдырмау және осылайша ұстамалардың алдын 
алу болып табылады. Жоғарыда көрсетілгендей, осы мақсатта сазды және 
сазсыз бұрғылау ерітінділері сыналды. Алынған нәтижелер соңғысын 
қолдану перспективалы емес екенін көрсетеді. Кейбір авторлар ұсынған су 
ерітінділерінің полимерлермен қалыңдауы да мүмкін емес деп болжауға 
болады.
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Осылайша, жоғарыда айтылғандардан ЩГПП үшін жұмыс 
сұйықтығына қойылатын талаптар ұңғымаларды жөндеуге арналған 
технологиялық сұйықтықтарға және ұңғымаларды бұрғылауға арналған 
бұрғылау ерітінділеріне қойылатын талаптардан айтарлықтай ерекшеленеді. 
В. С. Калинин келесі құрамдағы жұмыс сұйықтығын ұсынды (1 м3 кг) 
(кестені қараңыз. 2.9):

Бұл сұйықтық жоғары тығыздыққа ие (>1250 кг/м3) және тек жоғары 
резервуарлық қысым (ABPD) жағдайында қолданылады. Сонымен қатар, оны 
дайындау тереңдігі 2000 м-ден асатын бір ұңғымаға есептегенде 60-100 тонна 
шегінде тұздардың едәуір мөлшерін өңдеу қажеттілігінен туындаған көп 
уақытты қажет етеді. Полисахаридтердің, атап айтқанда CMC және 
модификацияланған крахмалдың сулы ерітінділерін дайындау көп уақытты 
қажет етеді. Кезінде белгілі қиындықтар ЩГПП тудыруы мүмкін болуы 
сұйықтығының ПАВ, егер дисолвана, себебі оны көпірту.

Кесте 2.9-в. с. Калинин ұсынған жұмыс сұйықтығының құрамы
кальций хлориді 330
бишофит 500
модификацияланған крахмал 58
КМЦ 21
дисолван 8,3

Қабатты суды карбонатты коллекторларда ЩГПП жұмыс сұйықтығы 
ретінде пайдалану ұсынылады. Терригендік шөгінділерді ашу кезінде жұмыс 
сұйықтығы ретінде қабатты суды да қолдануға болады, бірақ тиісті өңдеуден 
кейін.

Бақылау сұрақтары:
1. Ұңғымаларды жөндеу үшін сұйықтықтың қандай топтары

қолданылады?
2. Ier (инвертті-эмульсиялық ерітінділер) дайындау технологиясы

қандай?
3. Неліктен GPP үшін Ier-ді қолдану ұсынылмайды?
4. Әмбебап технологиялық сұйықтықтың (Utz VIP) (viscosifier

petroleum) негізі қандай?
5. Технологиялық сұйықтықтың (ОЖЖ VIP) артықшылықтары қандай

және оның қазір қолданылатыннан негізгі айырмашылығы қандай?

2.2. Ұңғымаларды игеру бойынша жұмыстарды орындау

2.2.1 Мұнай және газ ұңғымаларын игеру және сынау әдістері

Ұңғыманы игеру-бұл өнімді қаттың (ПЗП) кенжар маңы аймағын 
тазарту және қаттық флюидтің ағынын алу жөніндегі жұмыстар кешені.
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Ағынды шақыру – пайдалану ұңғымаларын игерудің негізгі 
операциясы. Перфорациядан кейін резервуардың өнімді қабаты сұйықтық 
немесе ерітінді бағанының репрессиясына ұшырайды. Бұл таза су немесе 
беттік-белсенді заттардың арнайы дайындалған ерітіндісі (беттік-белсенді 
зат) немесе бұрғылау ерітіндісі болуы мүмкін. Ұңғыманы толтыратын 
ерітінділер (сұйықтықтар) шегендеу бағанасы мен ұңғымалық жабдықтың 
металына инертті болуы тиіс және ұңғыма маңы аймағындағы өнімді қабат 
жынысының өткізгіштігін төмендетпеуі тиіс, өйткені перфорация мен игеру 
арасындағы уақыт кезеңі тәуліктермен, апталармен немесе тіпті айлармен 
есептелуі мүмкін.

Ағынды шақырудың әдісі мен технологиясын таңдау туралы мәселені 
шешу кезінде қабат қысымының мөлшерін, бастапқы ашу кезінде ПЗП 
жынысының өткізгіштігінің төмендеу сипаты мен дәрежесін, өнімді қабат 
жыныстарының құрамы мен қасиеттерін (цементтелу дәрежесі, коллекторлық 
қасиеттердің әртектілік дәрежесі), флюидтердің құрамы мен қасиеттерін, газ 
қақпағының, табан және бөгде жоғары қысымды сулардың болуын немесе 
болмауын, пайдалану бағанасы мен цемент тасының техникалық жай-күйін 
және т.б. факторларды ескеру қажет.

Сондай-ақ, ағынды шақырған кезде депрессияның өзгеру шамасы мен 
жылдамдығы (динамикасы) туралы мәселені шешуге ерекше мән беру керек. 
Депрессияның мөлшері мен оның динамикасы коллектордың кеуек 
кеңістігінің түрімен (түйіршікті, жарықшақ), резервуар жынысының құрамы 
мен қасиеттерімен, төменгі шұңқыр аймағының тау жыныстарының 
өткізгіштігінің сипаты мен дәрежесімен, сондай-ақ басқа да факторлармен 
анықталуы керек. Тұрақты коллекторлардағы басқа бірдей жағдайларда 
депрессияның мөлшері үлкен болуы мүмкін және тез жетеді, әлсіз 
цементтелген немесе жарылған жерлерде – кішкентай және баяу өседі. Газ 
қабаттары үшін депрессияның мөлшері мұнайға қарағанда едәуір аз болуы 
керек. Ірі депрессиялар көбінесе цемент тасының жұмыс бағанына және 
резервуар жынысына, әсіресе бұрғылау кезінде эрозияға ұшыраған саздар 
мен құмтас аралықтарында айтарлықтай нашарлауының себебі болып 
табылады.

Қойнауқаттық флюидтің ұңғымаға қозғалысы тек:

допзабпл РРP +>   (2.46)

мұндағы: рзаб-кенжарлық қысым (Рзаб = Нж рж g);
Рдоп-қойнауқаттың оқпан маңы аймағындағы гидравликалық кедергіні 

еңсеру үшін қосымша қысым.
Рдоп шамасы тау жынысының коллекторлық қасиеттеріне, ПЗП ластану 

дәрежесіне, перфорация әдісі мен тығыздығына және басқа да факторларға 
байланысты.

Игеру кезінде ең үлкен қиындықтар, егер:
- қойнауқаттағы төмен қойнауқаттық қысым;
- коллекторда көп мөлшерде саз бар;
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- қабат ұзақ уақыт бұрғылау ерітіндісінің әсерінен болды;
- бұрғылау ерітіндісінде көп мөлшерде жұқа дисперсті қатты фаза

болды;
- бұрғылау ерітіндісінің сүзгілеу көрсеткіші жоғары болды;
- бұрғылау және бекіту процесінде өнімді қабаттың гидравликалық

сынуы үшін жағдайлар туындады.

Бақылау сұрақтары:
1. Ұңғыманы игеру нені білдіреді?
2. Ағынды шақыру әдісі мен технологиясын таңдау кезінде нені ескеру

керек?
3. Ағынды шақырған кезде депрессияның өзгеру (динамика) мөлшері

мен жылдамдығын не анықтауы керек?
4. Үлкен депрессия ағынды шақырған кезде не әкелуі мүмкін?
5. Кенжар мен қойнауқаттың қатынасы қандай жағдайда қойнауқаттық

флюидтің ұңғымаға жылжуы мүмкін?
6. Ағынды шақыруда қандай қиындықтар туындауы мүмкін?

2.2.2 Қабатты физикалық-химиялық өңдеу әдістері

Қышқылмен өңдеу (ҚО) - бұл әдіс ұлғайту өтімділік кенді аймағы 
ұңғыма еріту арқылы құрамдас бөлшектердің жыныстар қабаты, сондай-ақ 
бөгде бөлшектер, олар ластанған жыныстары.

Қышқылмен өңдеу мұнай-газ өндіру және айдау ұңғымаларындағы 
карбонатты және құмды коллекторлардың өткізгіштігін бұрғылау, пайдалану 
және жөндеу жұмыстары кезінде игеру кезеңінде арттыру үшін 
қолданылады.

Карбонатты коллекторларды өңдеу үшін негізінен тұз қышқылы 
ерітінділері (SCR) қолданылады, ал құмды коллекторлар үшін СКРР-дан 
кейін саз қышқылы ерітінділері (GCR) сорылады. Өңдеудің мұндай түрлері 
сәйкесінше тұз қышқылы (СҚО) және саз қышқылы (ГКО) деп аталады.

Аталған қышқыл ерітінділерінің (КР) химиялық белсенді негізі 
тиісінше тұз қышқылы (10 - 30% НС1) және тұз (10 - 15% НС1) және балқыту 
(1-5% HF) қышқылдарының қоспасы болып табылады.

Қышқылмен өңдеу үшін ұңғымаға 62-73 мм НКТ көп жағдайда 
өңделетін аралықтың төменгі тесікшесіне түседі. Ұңғыманың аузы құбырды 
бағанамен және құбыр қуысына кіре берістегі кері клапанмен 
байланыстыратын арматурамен жабдықталған. ОА-320, 4АН-700 сорғы 
агрегатының немесе басқа агрегаттың арынды жағы НКТ қуысымен кері 
клапан арқылы, ал қабылдаушы - қышқылтұтқышпен (Аз-ЗОА) және қышқыл 
ерітінділер мен сығу сұйықтықтары тасымалданатын автоцистерналармен 
(4ЦР, АП) байланады. Айдау құбырлары ұңғымаға сұйықтықтарды айдаудың 
күтілетін қысымынан 1,5 есе артық қысыммен сығымдалады.

Қышқылмен емдеуді жоспарлау кезінде тау жыныстарының 
қышқылдағы ерігіштігін білу қажет. Мысалы, 1 м3 түрлі қышқылдарды 
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ерітетіні белгілі: 15% НС1 -200 кг әктас СаС03 немесе эоцен құмтасының 
шамамен 70 кг оңай еритін бөлігі, құрамында 89% Si02, 3% карбонаттар және 
7% саз; 4% HF-48 кг каолин; 10% НС1 + 1% HF-70 кг гидрослюда мен 
монтмориллониттен тұрады.

Егер артық СКР-мен өңдеуден кейін ГКР қолданылса, онда 1 м3 10% 
НС1 + 1% HF 36 кг эоцен құмтасын (эоцен кезеңінің құмтасы) ерітеді. GCR -
де HF концентрациясының 3% - ға дейін артуы оның ерігіштігінің 51 кг-ға 
дейін, ал 5% - ға дейін-66 кг-ға дейін ұлғаюын қамтамасыз етеді.

Жоғарыда келтірілген мәліметтер қышқыл ерітінділерінің көлемін 
есептеу кезінде және қышқылдың белсенді бөлігінің қабатқа ену тереңдігін 
бағалау кезінде қолданылады.

Реакция өнімдері қышқыл өңдеуден кейін тау жыныстарының 
өткізгіштігінің төмендеуіне әкеледі, егер олар кеуек кеңістікте гель немесе 
қатты фаза түрінде жиналса немесе шөгінділер немесе эмульсиялар түзетін 
резервуарлық сұйықтықтармен әрекеттессе.

Тұз қышқылының өзара әрекеттесуі кезінде:
карбонатты жыныстармен-суда еритін тұздар СаС12, МgСl2, газ СО2,

су;
темір оксидтерімен және оның тау жыныстарындағы қосылыстарымен ( 

мысалы, сидерит FeCO3 түрінде) - FeCl3 хлорлы Темір, ол қышқыл -
бейтараптандырылғаннан кейін тері тесігін бітеп тастайтын Fe(OH) 3 тұнбасы 
түрінде гидролизденеді;

температурасы 66 °с дейінгі жыныстар құрамындағы кальций 
сульфаттарымен-гипс тұнбасы;

саздағы кремний тотығымен-тұнба, кремний қышқылының гелі;
саздағы сілтілі және сілтілі жер металдарының тотығымен-тиісті 

тұздар.
Осылайша, SCR реакциясы кезінде еритін және уақытша еритін 

өнімдер пайда болады, сондықтан SCR өңдеу технологиясы ерімейтін жауын-
шашынның алдын алу үшін болуы керек.

Өзара әрекеттесу кезінде саз қышқылдары түзіледі:
кварцпен-газ тәрізді SiF4, ал қышқылдықты төмендеткеннен кейін-тері 

тесігін бітеп тастайтын кремний қышқылының si(OH)4 гелі;
алюмосиликаттармен (саздармен) - газ тәрізді SiF4;
кварц пен алюминиймен-SiF4-ке параллель h2sif6 гексафтор кремний 

қышқылы түзіледі, оның тұздары Na2SiF6 және K2SiF6 тұнбаға түседі.
GCR-нің балшықпен реакциясы кварцқа қарағанда әлдеқайда тез 

жүретіні белгілі, сондықтан сазды-карбонатты цемент пен резервуарды 
ластайтын бөлшектер құмтастарда негізінен ериді, ал кварц түйірлері (тау 
матрицасы) әлдеқайда аз.

Көбінесе HF орнына GCR алу үшін BFFL (аммоний бифториді NH4HF2

+ NH4F) қолданылады. Мысалы, ерітінді алу үшін (12% ns1 + 3% HF)
қоспасы қолданылады (16% ns1 + 3% BFFA). Ерітіндіде NH4

+ ионының -
болуы HF реакция өнімдерінің Силикат жыныстарымен ерігіштігін
арттырады, сондықтан GCR үшін BFFA қолданған дұрыс.
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Құмтастарды өңдеу үшін 20% h2sif6 + 24% ns1 қоспасы 1:1 
қатынасында қолданылады, ол құмтас пен сазды саз қышқылына ұқсас 
ерітеді.

Осылайша, GCR Силикат жыныстарымен реакциялары кезінде кеуек 
кеңістігін бітеп тастайтын уақытша еритін және ерімейтін өнімдер пайда 
болады. Ең бастысы-ГКО-дан кейін реакция өнімдерімен қабаттың бітелуіне 
жол бермеу.

Олар арқылы қышқыл ерітінділерін сүзгеннен кейін тау 
жыныстарының өткізгіштігінің өзгеруі химиялық және минералогиялық
композицияларға, кеуек кеңістігінің құрылымына, сүзу режимдеріне және 
реакцияның термобариялық жағдайларына байланысты. Мысалы, СК – 2-9% 
карбонаттылығы бар эоцен құмтастарын карбонаттар құрамына қатысты СКР 
(10 - 15% НС1) артығымен өңдегеннен кейін өткізгіштіктің жоғарылауын 
бастапқы деңгеймен салыстырғанда шамамен келесідей есептеуге болады: ks 
= 0,8 Ск. Әрине, терригендік коллекторларды осындай өңдеуден кейін тау 
жыныстарының өткізгіштігі 2-7 есе артады. Карбонатты кеуек жыныстарын 
өңдеу кезінде өткізгіштіктің жоғарылауы іс жүзінде шектелмейді.

Өңдеудің ұтымды режимдерін және жұмыс технологиясын таңдауға 
қышқыл ерітінділерінің реакция жылдамдығы әсер етеді, бұл қышқылдың 
бастапқы концентрациясына, резервуардағы реакцияның термобариялық 
жағдайларына, қышқылмен жанасатын тау жынысы бетінің қышқыл 
ерітіндісінің көлеміне және Рейнольдс re параметрімен сипатталған 
реакцияның гидродинамикалық жағдайларына байланысты.

Бірдей уақыт аралығында қышқылды тау жынысымен 
бейтараптандыру дәрежесі бастапқы концентрацияға тәуелді емес екені 
белгілі. Осылайша, басқа тең жағдайларда бірдей уақыт аралығында қышқыл 
концентрациясы екі есе төмендейді (20-дан 10% - ға дейін немесе 12-ден 6% -
ға дейін). Қышқылдың үлкен бастапқы концентрациясын қолдану арқылы 
резервуарды өңдеу тереңдігін арттыруға болады деп болжауға болады.
Алайда, кеуек ортадағы реакция жылдамдығы үлкен болғандықтан, бұл 
өңдеу тереңдігіне әсер етпейді.

Резервуар температурасының 10 °C-қа жоғарылауы жылдамдықтың 
шамамен 2 есе артуына әкеледі. Қысымның жоғарылауымен тұз 
қышқылымен реакция баяулайды, ал гидрофтормен ол тездетіледі.

Реакция жылдамдығына айтарлықтай әсер ететін тау жыныстарының 
реакция бетінің кеуектер мөлшері азайған сайын күрт өсетін тесіктердегі 
қышқылдың көлеміне қатынасы бар. Мысалы, диаметрі 1 мм болатын арнада 
бұл қатынас 40, ал диаметрі 20 мкм болатын тесіктерде - 2000. Сондықтан 
кеуек коллекторларында бейтараптандыру жылдамдығының күрт артуы 
байқалады. Мысалы, диаметрі 1 см арналардағы белсенді тұз қышқылының 
әктасқа енуінің есептік тереңдігі 600 см, диаметрі 1 мм - 20 см, ал басқа тең 
жағдайларда мөлшері 10 мкм - 5 см кеуек арналарында.

Сонымен, кеуекті кеңістіктегі қышқылды бейтараптандыру оны 
резервуарға айдау кезінде жүреді, сондықтан жауап беру үшін қартаю қажет 
емес.
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Қышқылды сүзудің гидродинамикалық жағдайларының оны 
бейтараптандыру жылдамдығына әсері тек үлкен каналдарда немесе 
жарықтарда байқалады. Мұнда қышқыл ағынының жоғарылауымен, демек, re 
мәні резервуарды өңдеу тереңдігі біршама артады. Терригендік 
коллекторлардың кеуек кеңістігі арқылы қышқылды сүзу кезінде Re мәні өте 
аз. Мұндай жағдайларда қышқылдың көбеюі іс жүзінде құм қабатын өңдеу 
тереңдігінің артуына әкелмейтіні эксперименталды түрде дәлелденді.

Типтік қышқыл ерітіндісі белсенді бөліктен( ns1 , ns1 + HF), 
еріткіштен, коррозия ингибиторынан, тұрақтандырғыштан және 
күшейткіштен тұрады.

Қышқылмен өңдеу əдістері
Көмірсутекті-қышқылды және мұнайқышқылды эмульсиялармен (УКЭ 

және НКЭ) өңдеу карбонатты қабатқа қышқылдық әсерді тереңдетуге 
арналған және жоғары қабат температуралары кезінде құбырларды тоттануға 
қарсы қорғау құралы ретінде пайдаланылады. Көбінесе УКЭ, НКЭ 15% НС1, 
мұнайдан немесе дизель отынынан және эмульгатордан (с17 – С20

фракциясының бастапқы дистилденген аминдерінен) мынадай арақатынаста 
тұрады: 60; 39,5 және 0,5%. Эмульсиялардың тұрақтылық кезеңі әдетте tСТАБ

= 20 - 120 мин.tпл = 160-100 °С кезінде Эмульсия тұрақтылық кезеңінде 
реакцияға кірмейді.

Термохимиялық қышқылмен өңдеу - 40 °с дейінгі температурада 
карбонатты қабатқа ыстық қышқылдың әсер етуі.КР қыздыру қышқылдың 
магниймен экзотермиялық реакциясы кезінде НКТ-дағы реакция ұшында 
немесе жарықтарға орналастырылған магний түйіршіктері бар қабатта 
жүргізіледі. Бұл кезде SCR өзінің химиялық белсенділігінің бір бөлігін 
жоғалтады.

Термиялық қышқылмен емдеу-бұл термохимиялық әдіспен және 
қышқыл ерітінділерімен қабатқа дәйекті әсер ету. Қышқылмен өңдеудің 
термиялық әдістері төменгі кен аймағында парафинді тұндырғаннан кейін, 
SCR-де нашар еритін доломиттерді өңдеу үшін, сондай-ақ карбонатты 
қабаттарда терең коррозия арналарын қалыптастыру үшін тиімді 
қолданылады. Реакция кезінде 1 кг магний 18,6 л 15% ns1 19 МДж жылу 
шығарады. Термохимиялық қышқылмен емдеу үшін әдетте шамамен 100 кг 
магний қолданылады. Қалған параметрлер СҚО үшін анықталады.

Селективті қышқылмен өңдеу технологиясы қабаттарға тұтқыр 
сұйықтықтарды (эмульсиялар, полимер ерітіндісі, мысалы, көлемі 9 м3

болатын 2% беттік-белсенді зат ерітіндісі) және қышқыл ерітінділерді 
(құрамы мен көлемі әдеттегідей жоспарланады) жүйелі түрде айдауды 
қамтиды. Селективті қышқыл өңдеу қайта өңдеу үшін қолданылады (үшінші, 
төртінші және т.б.). КО алдында айдалатын тұтқыр сұйықтық алдыңғы КО 
кезінде қышқыл әсеріне ұшыраған қабаттың жоғары өткізгіш бөлігін 
толтырады және қышқыл ерітінділері әлі өңделмеген қабат аймақтарына ағу 
бағытына ықпал етеді. Нәтижесінде қайталанатын КО тиімділігі артады.

Көбікті қышқылмен өңдеу қышқылмен өңдеуді тереңдетуге және 
қалыпты КО-мен салыстырғанда резервуарға айдау кезінде өткізгіштік 
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профилін кеңейтуге арналған. Нәтижесінде мұнай өндіретін қабаттың 
қалыңдығы артады, процестің тиімділігі артады.

Тау жынысымен реакция жылдамдығының баяулауы және қышқылдың 
Карбонат қабатына ену тереңдігінің жоғарылауы газ көпіршіктерінің тау 
жыныстарының бетіне жабысуына байланысты. Көбіктер бастапқы ығысу 
кернеуімен сипатталады және бұл қышқыл сіңіру профилінің кеңеюіне 
әкеледі. Ұңғыманы игеру кезінде газ фазасының болуы төменгі шұңқыр 
аймағын жақсы тазартуға және бетіне реакция өнімдерін шығаруға 
көмектеседі.

Процесті қолдануды шектеу TPL> 85°C немесе резервуардағы 
сулардағы хлоридтердің мөлшері 5% - дан асады, өйткені резервуардағы сүзу 
кезінде көбік ыдырайды. Төмен қысымды горизонттарға көбік қышқылын 
құю қажет емес, өйткені бұл ұңғыманы игеруді қиындатады.

Көбік қышқылында көбік түзгіші (0,5% ПБЗ) және газ фазасы (ауа, 
табиғи газ, азот) бар негіз (СКР немесе ГКР) бар, қабат жағдайында аэрация 
дәрежесі 1,5-тен 5-ке дейін. Көбінесе көбік қышқылын қалыптастыру үшін 
диаметрі 4,5 мм саптамасы және диаметрі шамамен 8 мм араластыру 
камерасы бар эжектор қолданылады.

Сода қышқылымен емдеу белсенді қышқылдың газ фазасының ең 
үлкен кеуек каналдарына енуіне байланысты еру тереңдігін арттыруға 
арналған, бұл олардың кеңеюін анықтайды, сонымен қатар реакция 
өнімдерінен жынысты тез арада тазартуды қамтамасыз етеді. Қышқылмен 
емдеудің басқа әдістерімен салыстырғанда, бұл әдіс төмен өткізгіштігі бар 
терригендік жыныстарда, сондай-ақ қайта өңдеу кезінде жақсы нәтиже 
береді. Карбонатты жарылған жыныстарда бұл әдіс мұндай 
артықшылықтарға ие емес.

Сода қышқылы-бұл қышқыл ерітіндісінің қоспасы, әдеттегі 
қышқылмен бірдей, газ фазасы (азот немесе табиғи газ), 0,8-ден 3-ке дейінгі 
резервуардағы аэрация дәрежесі бар. Егер аэрация дәрежесі 5-тен жоғары 
болса, онда бұл қышқыл аэрозольдерімен емдеу-ең кішкентай арналарға 
енетін қаныққан қышқыл буларымен. Газдалған қышқылдар эжекторда 
қышқылдағы көбіктерге ұқсас түзіледі. Резервуарға сода қышқылы енгеннен 
кейін оны реакция өнімдерінен тазарту дереу басталады. Ол үшін құбыр 
ысырмасы ашылып, құбырға таза газ фазасы құйылып, қабаттардың 
қарқынды дренажы жүргізіледі. Процесс үздіксіз болғандықтан, ұңғыманы 
игерумен бірге қышқылмен өңдеу ұзақтығы бірнеше сағатқа дейін 
қысқарады, бұл процестің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін едәуір 
арттырады.

Бақылау сұрақтары:
1. Коллекторларды қышқылмен өңдеу дегеніміз не?
2. СҚО дегеніміз не және ол қайда қолданылады?
3. Қышқыл ерітінділерінің химиялық негізі қандай?
4. КО (қышқылмен емдеу) қандай іс-шараларға жатады?
5. КО жоспарлау кезінде нені білу керек?
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6. Тұз қышқылының өзара әрекеттесуі кезінде не түзіледі?
7. Рационалды өңдеу режимдерін және жұмыс технологиясын

таңдауға не әсер етеді?
8. Реакция жылдамдығына не әсер етеді?
9. Көмірсутекті-қышқылды және мұнайқышқылды эмульсиялармен

(УКЭ және НКЭ) өңдеу неге арналған?
10. Термохимиялық қышқылмен емдеу дегеніміз не?
11. Термохимиялық КО-ны қолдану қашан тиімді?
12. Селективті КО қашан қолданылады?
13. Көбікті Қышқылдандыру не үшін қажет?
14. Газдалған қышқыл дегеніміз не?
15. Сода қышқылымен емдеу не үшін қажет?

2.2.3 Әр түрлі қышқыл композициялардың олардың еріту 
қабілетіне байланысты тиімділігін зерттеу

Қышқыл құрамының терригендік жынысқа әсер ету процесінің 
тиімділігі гравиметриялық әдіспен белгіленген ерігіштігі бойынша қышқыл 
жүйелерінің тау жынысымен әрекеттесуінің толықтығымен анықталды.

20о С температурада алынған жалпы ерігіштік мәндері Кестеде 
көрсетілген. 2.10, ал жоғары температурада – кестеде. 2.11 

2.10-кесте-тау жыныстары үлгілерінің әртүрлі қышқыл құрамды 
жалпы ерігіштігі, % мас. (20 0С)

тау 
жынысы 
үлгісінің 

№ 

Қышқыл құрамы

12% HCl 12% HCl
+ 3% HF

ТК-2
1: 5

ТК-3
1: 3

ТК-2К 
1: 2 СК-ТК-4

26082 15,17 36,40 18,66 17,34 11,53 6,57
26098 17,91 39,96 20,29 18,72 11,87 6,32
26120 21,21 40,30 25,10 23,94 19,29 16,85
26125 7,95 31,47 12,67 11,39 5,50 2,81
26150 6,97 30,84 12,20 10,84 5,23 2,59
26202 24,03 43,95 24,45 22,91 16,85 8,95
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2.11-кесте-тау жыныстары үлгілерінің әртүрлі қышқыл құрамды 
жалпы ерігіштігі, % мас. (80 0С)

тау 
жынысы 
үлгісінің 

№ 

Қышқыл құрамы

12% HCl 12% HCl
+ 3% HF

ТК-2
1: 5

ТК-3
1: 3

ТК-2К 
1: 2 СК-ТК-4

26082 14,82 37,12 18,84 17,49 11,45 6,82
26098 18,47 40,63 20,51 18,85 12,2 6,95
26120 21,15 40,98 25,37 24,15 19,23 17,11
26125 8,16 31,85 12,93 11,5 5,54 3,20
26150 7,32 31,24 12,52 10,98 4,94 3,09
26202 23,63 44,75 24,69 23,07 17,26 9,58

Эксперименттік зерттеулер көрсеткендей, терригендік жыныстардың 
жалпы ерігіштігі берілген уақыт ішінде 20 және 80оС-та бірдей мәнге ие, бұл 
қышқыл құрамының жалпы ерігіштігін 20оС-та 24 сағат ішінде немесе 80оС-
та 6 сағат ішінде бағалау мүмкіндігін көрсетеді.

Зерттеу нәтижелері бойынша қышқыл композицияларды еріту 
қабілетінің жоғарылауының келесі тәртібіне орналастыруға болады (сурет. 
2.7): СК-ТК-4, ТК - 2к, тұз қышқылы (12% мас.), ТК-3, ТК-2, балшық 
қышқылы.  Бұл қатарда 20 ° C-та да, 80 ° C-та да терригендік коллектордың 
компоненттеріне қатысты қышқыл құрамын құрайтын әртүрлі 
қышқылдардың тұрақты жұмысы байқалады. Балшық қышқылы ең көп 
еритін қабілетке ие, ал ең кішісі – СК-ТК-4 құрғақ қышқылдық құрамының 
жұмыс ерітіндісі.
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2.7 - сурет-20оС кезінде 24 сағат ішінде Керн материалының әртүрлі 
үлгілері үшін қышқыл құрамдарының Еру қабілеті

Құрғақ қышқыл СК-ТК-4 композициясы Химеко құрамы ТК-2К 
құрамында органикалық заттар бар қышқылдар, олар тау 
жынысымен баяу әрекет етеді, қышқыл құрамының ұзақ уақыт әсерін 
қамтамасыз етеді және өңдеу арқылы резервуардың қамтылуын едәуір 
арттырады.

Химеко ТК-2 және ТК-3 қышқылдық композициялары құрамында фтор 
бар, алайда олардың құрамында бос түрінде фторсутекті қышқыл жоқ. 
Химеко ТК-2 қышқылдық құрамының жұмыс ерітінділерінде гидроторлы 
қышқылдың біртіндеп түзілуі жүреді (ол терригендік коллектор 
минералдарымен реакцияға жұмсалған кезде) және органикалық тұздар-
буферлер. Соңғысы гидролизденіп, сутегі протондарын шығарады және 
жауын-шашынның алдын алып, гидроторлы қышқылды толығымен 
бейтараптандырғанға дейін рН мәнін үнемі ұстап тұрады. Химеко ТК - 3
қышқылдық құрамының құрамында борофторсутекті қышқыл бар.

Бір қызығы, № 26202 негізгі материал үлгісінің ерігіштігі басқалармен 
салыстырғанда бұзылады. Сонымен, тұз және балшық қышқылдары үшін № 
26202 үлгінің ерігіштігі басқалары арасында ең жоғары болып табылады, бұл 
хлорит цементінің едәуір құрамымен түсіндіріледі (мас 22,1%.), минералды 
қышқылдармен жақсы ериді.

ерушілік
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2.2.4 Ұңғымаларды консервациялау

Ұңғымаларды консервациялау ұңғыманы салу процесінде, ол 
аяқталғаннан кейін және пайдалану процесінде жүргізілуі мүмкін.

Құрылыс процесінде ұңғымаларды консервациялау мынадай 
жағдайларда жүргізіледі:

- жұмыстардың маусымдық сипаты кезінде Шеген бағанамен 
қорғалған ұңғымалар оқпанының бөлігін консервациялау-құрылыс 
жалғастырылғанға дейінгі мерзімге;

- дүлей зілзалалар нәтижесінде кірме жолдардың бұзылуы – оларды 
қалпына келтіру үшін қажетті мерзімге;

- нақты геологиялық-техникалық шарттардың жобалық талаптарға 
сәйкес келмеуі – жобалау көрсеткіштері нақтыланғанға және ұңғымалар 
құрылысының жаңа техникалық жобасы жасалғанға дейінгі мерзімге;

- Ұңғымаларды бұта тәсілімен салу кезінде-бұталарда Мұнай және газ 
ұңғымаларын салудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес.

Ашық оқпаны бар ұңғымаларды консервациялау үшін:
а) "құйғышы" бар бұрғылау құралын ұңғыманың кенжарына дейін 

түсіру, ұңғыманы жуу және бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін ұңғыманы 
салу жобасында регламенттелген мәндерге дейін жеткізу;

б) бұрғылау құбырларын соңғы шегендеу бағанының табандығына 
көтеру, бағананың жоғарғы бөлігін қатпайтын сұйықтықпен толтыру;

в) ұңғыманың құбыр және құбыр сыртындағы кеңістігін 
герметизациялау;

г) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында қолданылатын нормативтік-
техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес Бұрғылау жабдығын 
консервациялауды жүргізу;

д) ұңғыманың сағасында ұңғыманың нөмірін, ұңғыманы 
консервациялаудың басталу және аяқталу уақытын және иесі ұйымды 
көрсете отырып, металл тақтайшаны бекіту.

Құлама (тесілмеген) шегендеу бағанасы бар ұңғыманы консервациялау 
үшін:

а) ұңғымаға бұрғылау құралын немесе сорғы - компрессорлық 
құбырлар бағанасын (НКТ) жасанды кенжардың тереңдігіне дейін түсіру;

б) ұңғыманы салу жобасына сәйкес оның параметрлерін жеткізе 
отырып, бұрғылау ерітіндісін өңдеу, коррозия ингибиторын қосу;

в) бағанды кенжардан 50 м көтеру, ұңғыманың жоғарғы бөлігін 
қатпайтын сұйықтықпен толтыру;

Құрылысы аяқталған ұңғымалар мұнай, газ өндіруді одан әрі 
ұйымдастыру, жер асты қоймаларын, жылу-энергетикалық, өнеркәсіптік 
минералдық және емдік сулар кен орындарын пайдалану, жобалау 
құжаттамасына сәйкес су айдау, мұнай, газ, су жинау және дайындау жүйесін 
салу үшін оларды тапсырыс берушіге бергенге дейінгі мерзімге 
консервациялауға жатады.

Перфорация аралығының үстіне цемент көпірін орнату қажеттілігі 
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консервациялау ұзақтығына және басқа да факторларға байланысты 
белгіленген тәртіппен әзірленген және келісілген ұңғыманы консервациялауға 
арналған жұмыс жоспарында белгіленеді.

Ұңғыманы консервациялау жөніндегі жұмыстардың тәртібі:
а) НКТ-ны "шұңқырмен"түсіру. Ка > 1,1 қысым аномалиясының 

коэффициенті кезінде сорғы-компрессорлық құбырлардың орналасуына 
пакер мен кесу клапанын қосыңыз;

б) ұңғыманы жобалық құжаттамада белгіленген және коррозия 
тежегіштерімен өңделген параметрлері бар сұйықтықпен сөндіруге. 
Перфорация аралығында өнімді қабаттың коллекторлық қасиеттерін 
сақтауды қамтамасыз ететін арнайы сұйықтықты сорып алыңыз;

в) НКТ-ны перфорация аралығынан жоғары көтеру. Ұңғыманың 
жоғарғы бөлігін қатпайтын сұйықтықпен толтырыңыз;

г) сағалық жабдықты коррозиядан қорғау. Сағалық арматурадан 
штурвалдарды, манометрлерді алу, арматураға бітеуіштерді орнату;

д) ұңғыманың сағасын қоршау (бұталы алаңдардағы ұңғымалардан 
басқа). Қоршауда ұңғыманың, кен орнының, жер қойнауын пайдаланушы 
кәсіпорынның нөмірі, консервациялау мерзімі көрсетілген тақтайшаны 
нығайту қажет. Ұңғыма жанындағы алаңды жоспарлауды жүргізу;

Пайдалану процесінде консервациялауға жатады:
а) Мұнай және газ кен орындарындағы пайдалану ұңғымалары 

олардағы қаттық қысымның шамасы қанығу қысымына жеткеннен немесе 
конденсация басталғаннан кейін-оларды одан әрі пайдалануға мүмкіндік 
беретін қаттық қысымдарды қалпына келтіргенге дейінгі мерзімге, мұны кен 
орнын (кенжатындарды) игеру жобасында белгіленеді);

б) газ, газ қақпақтары кенжарларға жарылған жағдайда өндіруші 
ұңғымалар-газ-мұнай түйіспесін тегістегенге дейінгі мерзімге;

в) дебиттер жобада (техникалық схемада) көзделген шамаларға дейін 
төмендеген кезде өндіруші ұңғымалар, сондай – ақ қабылдау қабілеті 
төмендеген кезде айдау ұңғымалары-оларды ауыстыру немесе басқа 
деңгейжиекті қосу, сондай-ақ игеру жобасына сәйкес газды (суды) айдауға 
пайдалану объектісін оқшаулау немесе ірілендіру ұйымдастырылғанға 
дейінгі мерзімге немесе қабылдау қабілетін ұлғайту жөніндегі жұмыстарды 
жүргізуге дейін;

г) қойнауқаттық немесе айдалатын сулар жарылған жағдайда 
пайдалану және айдамалау ұңғымалары – оқшаулау бойынша жұмыстар 
жүргізілгенге дейінгі мерзімге, айдалатын судың шетін тегістегенге дейін 
немесе жобалау ұйымының қорытындысы болған кезде су-мұнай 
байланысын жылжытқанға дейін;

д) пайдаланылуы экономикалық тұрғыдан тиімсіз, бірақ мұнай (газ, 
конденсат және т. б.) бағасының өзгеруі немесе салық салу жүйесінің өзгеруі 
кезінде, егер уақытша консервациялау, ғылыми-зерттеу ұйымының 
қорытындысы бойынша кен орнын игеру процесін бұзбайтын болса, тиімді 
бола алатын ұңғымалар;

е) 1-б санаты бойынша жоюға жататын пайдалану ұңғымалары, егер 
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олар перспективада кен орнын игеру жүйесінде немесе өзге мақсаттарда 
ұтымды пайдаланылуы мүмкін болса;

ж) жер қойнауын, қоршаған ортаны және т. б. қорғау жөніндегі қажетті 
іс-шараларды жүргізгенге дейінгі мерзімге мемлекеттік қадағалау және 
бақылау органдарының талабы бойынша пайдаланылуы тоқтатылған 
пайдалану ұңғымалары.

Экономикалық себептерге (шикізатқа сұраныстың болмауына және т.б.) 
байланысты объектінің қызметін уақытша тоқтата тұру 
мемқалтехқадағалаудың аумақтық органдарымен келісілген, тоқтата тұрудың 
барлық мерзіміне өнеркәсіптік қауіпсіздікті, жер қойнауын және қоршаған 
ортаны қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар орындалған жағдайда 
ұңғыманы консервациясыз 6 айға дейінгі мерзімге жүзеге асырылуы мүмкін.

Ұңғымаларды консервациялауға енгізгенге дейін:
а) жабдықты ұңғымадан көтеру. Мерзімі бір жылдан астам 

консервациялау кезінде штангалық гидравликалық сорғылармен 
жабдықталған ұңғымалар бойынша жерасты жабдығы көтеріледі;

б) СКҚ түсіру, ұңғыма оқпанын шаю, перфорация аралығын тазарту;
в) бағананың герметикалығын және баған сыртындағы циркуляцияның 

болмауын тексеру;
г) ұңғыма оқпанын бағанға коррозиялық әсер етуді болдырмайтын 

және өнімді горизонттың коллекторлық қасиеттерін сақтауды және қабатқа 
қажетті қарсы қысымды қамтамасыз ететін бейтарап сұйықтықпен толтыру 
қажет. Ұңғыманың жоғарғы бөлігін қатпайтын сұйықтықпен толтырыңыз;

д) айдамалау ұңғымаларын консервациялау кезінде пайдалану 
колонналарының герметикалығын қайта тексеру мерзімі бір жылдан, ал 
амортизациялық мерзімі өткен пайдалану ұңғымаларын – бес жылдан аспауға 
тиіс.

Ұңғыманың сағасын байлау схемасы, перфорация аралығынан жоғары 
цемент көпірлерін орнату, ұңғымадан НКТ алу мүмкіндігі ұңғыманы 
консервациялауға арналған жобалық құжаттамада белгіленеді.

Әр түрлі резервуарлық қысымы бар екі немесе одан да көп 
горизонттарды пайдаланатын ұңғымаларда цемент көпірін орнату арқылы 
осы горизонттарды қажетті ажырату керек (сурет. 2.24).

Ұңғыманың өнімінде агрессивті компоненттер болған жағдайда 
бағаналар мен сағалық жабдықтарды олардың әсерінен қорғау көзделуі тиіс.

Консервацияланған Ұңғымаларды тексеру кезеңділігін жер қойнауын 
пайдаланушы мемкенқадағалаудың аумақтық органының келісімі бойынша 
белгілейді (бірақ жылына екі реттен сиретпей – құрылыс аяқталғаннан кейін 
консервацияланған ұңғымалар үшін және егер оларда цемент көпірлері 
орнатылмаған болса, пайдалану процесінде тоқсанына бір рет). Тексеру 
нәтижелері еркін нысанда арнайы журналдарда көрсетіледі.
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2.24-сурет-ұзақ уақытқа консервациялау кезінде ұңғыма оқпанын 
жабдықтау схемасы:

1-перфорация аралығы; 2 – цемент көпірі; 3 – қабатқа қарсы қысымды
қамтамасыз ететін сұйықтық; 4 – Шеген баған; 5 – қатпайтын сұйықтық; 6-
НКТ бағанасы; қабаттың коллекторлық қасиеттерін нашарлатпайтын 
сұйықтық.

Тексеру барысында немесе басқа жағдайларда қандай да бір 
кемшіліктер (сағалық қысым, бағанааралық көріністер, грифондар және т.б.) 
анықталған кезде ұңғыма консервациядан шығарылуы тиіс. Кәсіпорын-жер 
қойнауын пайдаланушы (иесі) кемшіліктердің себептерін анықтауға, 
мемкентехқадағалаудың аумақтық органдарымен келісілген жоспарлар 
бойынша оларды жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және іске асыруға 
міндетті.

Ұңғыманы одан әрі консервациялау ақаулардың пайда болу себептері 
жойылғаннан кейін мемлекеттік техникалық қадағалау органдарының келісімі 
бойынша ұзартылуы мүмкін.

Бақылау сұрақтары:
1. Құрылыс процесінде ұңғымаларды консервациялау қандай

жағдайларда жүргізіледі?
2. Ашық ұңғымасы бар ұңғымаларды сақтау үшін не істеу керек?
3. Ұңғымаларды консервациялау тәртібі қандай?
4. пайдалану барысында қандай ұңғымалар консервациялауға жатады?
5. Ұңғымаларды консервациялауға енгізбес бұрын не істеу керек?
6. Консервацияланған Ұңғымаларды тексеру кезеңділігін кім

белгілейді?
7. Не қабылданады анықталған кезде тексеру барысында сол немесе

өзге де кемшіліктері?
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2.2.5 Ұңғымаларды жою

Барлық жойылатын ұңғымалар жою себептеріне байланысты 4 санатқа 
бөлінеді:

I - өз мақсатын орындаған ұңғымалар;
II - геологиялық себептер бойынша жойылатын ұңғымалар;
III - техникалық себептер бойынша жойылатын ұңғымалар немесе

олардың оқпанының бөлігі (авариялық)
IV-технологиялық, экологиялық және басқа да себептер бойынша

жойылатын ұңғымалар.
I санат-өз мақсатын орындаған ұңғымалар. Оларға мыналар 

жатады:
I-а) құрылыс жобасында, кен орындарын игеруге арналған жобаларда

(технологиялық схемаларда) және басқа да технологиялық құжаттарда 
көзделген міндеттерді орындаған ұңғымалар;

I-б) жобада, игерудің технологиялық схемасында немесе белгіленген
тәртіппен әзірленген және бекітілген пайдалану ұңғымалары 
рентабельділігінің төменгі шегін негіздеу жөніндегі нұсқаулықта белгіленген 
дебиттердің төменгі шегіне жеткен, қаттық, айдалатын сумен суланған, 
қайтару немесе қосу объектісі жоқ ұңғымалар, оларды бақылау (бақылау, 
пьезометриялық) қорына ауыстыру қажеттілігі болмаған жағдайда;

I-в) белгіленген жобалық міндеттерді орындағаннан кейін әртүрлі
технологияларды сынау бойынша тәжірибелік және тәжірибелік -
өнеркәсіптік жұмыстарды жүргізу үшін бұрғыланған ұңғымалар;

I-г) өндіруші ретінде бұрғыланған, ал суланғаннан кейін бақылауға,
айдауға және басқаларына ауыстырылған ұңғымалар, оларды одан әрі 
пайдалану қажеттілігі болмаған кезде;

I-д) мұнай мен газдың жер асты қоймаларында және термалды және
өнеркәсіптік су кен орындарында өзінің мақсатын орындаған ұңғымалар.

П санаты-геологиялық себептер бойынша жойылатын ұңғымалар 
немесе олардың оқпанының бөлігі. Оларға мыналар жатады:

П-А) жобалық тереңдікке дейін жеткізілген, бірақ қолайсыз 
геологиялық жағдайларда, яғни коллекторлар жоқ аймақтарда, мұнай және газ 
кен орындарының контурлы аймағында пайда болған, мұнайдың, газдың 
өнеркәсіптік емес ағындарын берген ұңғымалар, сондай-ақ нәтиже бермеген 
ағынды интенсификациялау бойынша жұмыстар жүргізілген ұңғымалар;

П-б) алдыңғы Ұңғымаларды бұрғылау нәтижелері бойынша 
жұмыстарды одан әрі жүргізудің орынсыздығынан құрылысы тоқтатылған 
ұңғымалар;

П - в) жобалау көкжиегін ашпаған және нақты геологиялық қиманың 
жобалыққа сәйкес келмеуінен жобалық тереңдікке дейін жеткізілмеген 
ұңғымалар, белгісіз кедергілер бөлінісінде ашу (жұтудың апатты аймақтары, 
опырылымдар, жоғары иілімді жыныстар));

П-г) мұнайдың, газдың жер асты қоймаларында және жылу 
энергетикалық және өнеркәсіптік сулардың кен орындарында құрылысы 
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аяқталған және қолайсыз геологиялық жағдайларда ("құрғақ", ағын бермеген 
және т. б.) қалған ұңғымалар.);

П-д) айдау, бақылау, пайдалану, йодобромды, жылу-энергетикалық, 
бальнеологиялық ұңғымалар, сондай-ақ кәсіпшілік қалдықтарды тастау үшін, 
мұнай мен газдың жер асты қоймаларын пайдалану үшін бұрғыланған, 
қолайсыз геологиялық жағдайларда болған, шараптық шаруашылық 
мақсаттарда пайдалану қажет ұңғымалар.

Ш санаты-техникалық себептер (авариялық) бойынша жойылатын 
ұңғымалар немесе олардың оқпанының бөлігі. Оларға қолданыстағы 
әдістермен жою мүмкін емес немесе экономикалық тұрғыдан тиімсіз 
авариялар, оқыс оқиғалар мен асқынулар салдарынан құрылысы, күрделі 
жөндеу жұмыстары немесе пайдалану тоқтатылған ұңғымалар жатады:

Ш-а) ашық бұрқақтар, өрттер пайда болған, соның салдарынан ұңғыма 
оқпанының жоғалуы болған ұңғымалар, сондай-ақ Бұрғылау құрал-
сайманымен, техникалық немесе пайдалану колонналарымен, ұңғыма ішіндегі 
және сағалық жабдықтармен, геофизикалық аспаптармен және кәбілмен 
авариялар, сапасыз цементтеу салдарынан авариялар. Ұңғыма оқпанының 
жарамды бөлігінде (авариялық бөліктен жоғары) кен орындарын игеруге 
арналған технологиялық құжаттарға сәйкес осы ұңғымамен қазуға жататын 
өнеркәсіптік маңызы бар өнімді деңгейжиектер болған жағдайларда, 
оқпанының тек авариялық бөлігі ғана белгіленген тәртіппен жойылады, ал 
жарамды бөлігі өндіруші кәсіпорынға беріледі;

Ш-б) оқшаулау мүмкін емес, игеру, сынау немесе пайдалану кезінде 
қаттық су ағыны болған ұңғымалар;

Ш-в) агрессивті ортада ұзақ уақыт пайдалану салдарынан оның 
коррозиялық тозуы нәтижесінде пайдалану бағанасының герметикалығы 
анықталған ұңғымалар;

Ш-г) дүлей зілзалалардың (жер сілкінудің, көшкіннің) салдарынан 
қираған сағалары бар немесе көшкін құбылыстарының немесе су басудың 
нақты қаупінің туындауы бар ұңғымалар;

Ш-д) тұздардың, саздардың, көп жылдық тоңды жыныстардың жату 
аралықтарында шегендеу бағаналарын сындыру, сындыру кезіндегі 
ұңғымалар;

Ш-е) бұрғылау қондырғылары авариялық кетіп қалған, 
гидротехникалық құрылыстар бұзылған, оларды қалпына келтірудің 
техникалық мүмкін еместігі мен экономикалық орындылығы жағдайында 
Теңіз кен орындарында бұрғыланған ұңғымалар;

Ш-ж) қойнауқатты ашудың жобалық нүктесінен жол берілмейтін 
ауытқулармен бұрғыланған ұңғымалар.

IV санат-технологиялық, экологиялық және басқа да себептер 
бойынша жойылатын ұңғымалар. Оларға мыналар жатады:

IV-а) пайдалану колоннасының беріктік және тоттануға төзімді
сипаттамаларының нақты шарттарға сәйкес келмеуінен құрылысы аяқталған 
және пайдалануға жарамсыз ұңғымалар;

IV-б) қабатқа жылу және газ әсер ету әдістерін жүргізу жағдайында
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пайдалануға жарамсыз ұңғымалар;
IV-в) егер консервациялау мерзімі таяудағы 5 жылда 10 және одан да

көп жылды құраса, өндіруді ұйымдастыруды күтіп консервацияланған 
ұңғымалар оларды пайдалануға беру көзделмеген немесе бағананың және 
цемент тасының техникалық жай-күйін бақылау деректері бойынша одан әрі 
консервациялау орынсыз;

IV-г) уәкілетті органдардың негізделген талаптары бойынша елді
мекендердің санитариялық-қорғаныш аймақтарында, өзендердің, су 
айдындарының су қорғау аймақтарында, тыйым салынған аймақтарда 
орналасқан ұңғымалар;

IV-д) айдамалау ұңғымалары, олардың қабылдағыштығы тоқтатылған
кезде, жер асты қоймаларындағы ұңғымалар және кәсіпшілік сулар мен 
өндіріс қалдықтарын ағызуға арналған ұңғымалар, олардың 
қабылдағыштығын қалпына келтіру мүмкін болмаған немесе экономикалық 
тұрғыдан орынсыз болған кезде;

IV-е) ұңғымалар-жою қойылған міндеттердің орындалуына қарай
заңнама мен осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес жүргізілетін арнайы 
объектілер;

IV-ж) экологиялық, санитарлық талаптар мен қауіпсіздік шараларының
өзгеруіне әкеп соққан геологиялық жағдай өзгерген аймақтарда орналасқан 
және ұңғымаларды пайдалану осы аймақтардың мәртебесіне сәйкес келмеген 
ұңғымалар;

IV-з) ұзақ әрекет ететін форс-мажорлық мән-жайлардың туындауына,
кәсіпорынның банкроттығына, қаржыландырудың болмауына, кәсіпорын 
қызметінің тоқтатылуына, жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияның 
қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты жобалау көкжиегін ашпаған 
және жобалау тереңдігіне дейін жеткізілмеген ұңғымалар.

Ұңғымаларды жою бойынша барлық жұмыстар осы алаң немесе кен 
орны үшін ұңғымаларды жою жобасына және Мемтехнадзордың тиісті 
нұсқаулығына сәйкес әзірленген әрбір ұңғыма бойынша оқшаулау-жою 
жұмыстарының жеке жоспарлары бойынша жүргізілуі тиіс.

Мұнай және газ ұңғымаларының сағалары мен оқпандарын жабдықтау 
оларды жою кезінде мынадай тәртіппен жүргізілуге тиіс.

Ашылған қиманың тау-кен геологиялық жағдайларына байланысты 
пайдалану колоннасынсыз ұңғыманы жою жоғары қысымды минералданған 
сулардың (ка > 1,1) және өнеркәсіптік маңызы жоқ өнімділігі төмен 
көмірсутектер шоғырларының жату аралықтарында цемент көпірлерін 
орнату арқылы жүргізіледі.

Цемент көпірінің биіктігі табаннан 20 м төмен және табаннан 20 м 
төмен және әрбір осындай горизонттың төбесінен бірдей жоғары болуы керек.

Минералданған суы бар жоғарғы қабаттың төбесінің үстіне, сондай-ақ 
тұщы және минералданған сулары бар қабаттардың шекарасында (егер олар 
техникалық бағанмен жабылмаса) биіктігі 50 м цемент көпірі орнатылады 
(сурет. 2.25).
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2.25-сурет-пайдалану колоннасы болмаған кезде ұңғыма аузы мен оқпанын 
жабдықтау схемасы:

1-өнімді қаттар; 2-ұңғыманың ашық оқпаны; 3 - кондуктор (аралық баған); 4 -
тұщы және тұзды сулардың шекарасы; 5 - тыныс алу шұрасы; 6 – репер; 7 -
бітеуіш; 8 - цемент көпірлері; 9-қаттарға қарсы қысымды қамтамасыз ететін

сұйықтық.

Соңғы техникалық бағанның табандығында кемінде 50 м бағанның 
табандығын жабатын цемент көпірі орнатылады.

Көпірлердің болуы бұрғылау құралын немесе сорғы-компрессорлық 
құбырларды цемент тасына шекті рұқсат етілген меншікті жүктемеден 
аспайтын күшпен түсіру арқылы тексеріледі. Соңғы техникалық бағанның 
табанына орнатылған цемент көпірі, бұдан басқа, гидравликалық сығымдау 
әдісімен сыналады.

Жұмыс нәтижелері тиісті актілермен ресімделеді.
Цементтелмеген құбыр сыртындағы кеңістігі бар техникалық 

колоннаның жоғарғы бөлігін алуға қимада арынды және көмірсутегі бар 
горизонттар болмаған кезде жол беріледі.

Бұл жағдайда техникалық колоннаның қалған бөлігіне биіктігі 50 м 
жоғары және колоннаның алынған орнынан 20 м төмен цемент көпірі 
орнатылады.

Техникалық колоннаның қалған бөлігі бейтарап сұйықтықпен, 
кондуктор бейтарап қатпайтын сұйықтықпен толтырылады.

Ұңғыманы бұрғылау құралымен (Ш-а санаты) авария нәтижесінде жою 
кезінде оқпанның отырғызылмаған бөлігінде және оны алу мүмкін болмаған 
кезде құралдың ұстап алынбаған бөлігін торпедалау немесе бұрау қажет.

Ұңғымада қалған құралдың жоғарғы бөлігі техникалық бағанның 
табанынан төмен болған кезде, қалған құралдың басын 50 м-ге жаба отырып, 
қысыммен цемент көпірін орнату қажет. Цементтің қатаюын күткеннен кейін 
бұрғылау құралын немесе сорғы-компрессорлық құбырларды түсіру арқылы 
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цемент көпірінің жоғарғы деңгейін анықтау керек. Техникалық бағанның 
табанында биіктігі 50 м цемент көпірін орнату және оның бар-жоғын 
бұрғылау құралын немесе сорғы-компрессорлық құбырларды түсіру және 
престеу арқылы тексеру қажет.

Бұрғылау құралымен авария болған жағдайда, оның жоғарғы бөлігі 
техникалық бағанамен жабылған оқпан аралығында қалса, оны торпедалау 
немесе колонна башмағының деңгейінде лапель жасау және техникалық 
колонна башмағының үстінен кемінде 100 м деңгейде цемент көпірін орната 
отырып, қысыммен цементтеу қажет.

Ұңғыманың сағасын кондукторға (техникалық колоннаға) орнатылған 
бітеуішпен (немесе дәнекерленген келте құбыры және вентилі бар бітеу 
фланецпен) жабдықтау қажет.

Ұңғыманың сағасына биіктігі кемінде 0,5 м репері бар көлемі 1х1х1 м 
бетон тумба және Электрмен дәнекерлеу арқылы ұңғыманың нөмірі 
көрсетілетін металл тақтайша орнатылады, кен орны (алаңы), кәсіпорын -
жер қойнауын пайдаланушы, оны жою күні.

Ұңғыма ауыл шаруашылығы мақсаттары үшін пайдаланылатын 
жерлерде орналасқан кезде ұңғыманың сағалары жер бетінен кемінде 2 м 
тереңдетіледі, кондукторға (техникалық колоннаға) орнатылған бітеуішпен 
және ұңғыманың, кен орнының (алаңның), жер қойнауын пайдаланушы 
кәсіпорынның нөмірі мен оны жою күні көрсетілген тақтайшамен 
жабдықталады.

Штепсель оның коррозиясына жол бермейтін материалмен жабылған, 
ал ұңғыманың аузы жермен жабылған.

Жойылған ұңғыманың сағасының орналасқан жері көрсетілген 
жергілікті жер жоспарының көшірмесі жер пайдаланушыға беріледі, бұл 
туралы ұңғыманың ісінде және жер учаскесін қалпына келтіру актісінде тиісті 
белгі жасалады.

Ш санаты бойынша жойылған ұңғымалар, сондай-ақ мұнай-
газдылықтың сыртқы контуры және газ қоймасының жасанды шоғырының ең 
жоғары мөлшері шегінде бұрғыланған барлық санаттағы ұңғымалар бойынша 
цемент көпірлері ұңғымалар салу, кен орнын игеру, қойманы пайдалану 
процесінде өнімділігі белгіленген барлық өнімді горизонттардың қуатынан 20 
м төмен және жоғары аралықта орнатылады.

Төменгі пайдалану бағанасы бар ұңғымаларды жою кезінде 
оқпандарды жабдықтау мынадай түрде жүргізіледі.

Алдыңғы колоннаның (техникалық колоннаның немесе кондуктордың) 
табандығынан жоғары пайдалану колоннасынан тыс цементті көтеру кезінде 
барлық перфорация аралықтарына, саңылаусыздық аралықтарына, сатылы 
цементтеу муфталарын орнатуға қарсы, пайдалану және техникалық 
колонналарды секциялық түсіру кезінде түйісу орындарында, кондуктор 
табандығының (техникалық колоннаның) аралығына цемент көпірлері 
орнатылады. Егер жер қойнауын пайдаланушының шешімі бойынша 
пайдалану колоннасының цементтелмеген бөлігін бұрау жүргізілсе, онда 
колоннаның қалған бөлігінің "басына" биіктігі кемінде 50 м цемент көпірі 
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орнатылады. Ұңғыманың қалған бөлігі қатпайтын бейтарап сұйықтықпен 
толтырылады.

Кондуктор табанынан немесе техникалық колоннадан төмен пайдалану 
колоннасының артында цемент тасы болмаған кезде, Егер бұл аралықта 
минералданған су немесе көмірсутектері бар коллектор-қабаттар түссе, онда 
бағананы перфорациялау және қысыммен цементтеу көрсетілген аралықты 
жабатын колоннада цемент көпірін орнатумен және одан әрі престеумен, 
цемент ерітіндісін көтеру биіктігін және цементтеу сапасын анықтау бойынша 
зерттеулер жүргізумен 20 м төмен және одан жоғары жүргізіледі.

Пайдалану колоннасы бұзылған ұңғыманы авария салдарынан немесе 
ұзақ пайдалану мерзімінің салдарынан бұзылған колоннамен жою кезінде 
колоннадан тыс цемент шығыршығының болуы мен сапасын анықтау 
бойынша зерттеулер жүргізіледі. Пайдалану колоннасының бұзылу 
аралықтарында колоннаның барлық бұзылған немесе бұзылған бөлігін жаба 
отырып және осы аралықтардан 20 м жоғары және төмен цемент көпірлері 
орнатылады. Колоннаның үстіңгі бөлігі қысылған.

Жойылатын ұңғымалардың сағасына пайдалану бағанасында тыныс алу 
вентилі бар бітеуіш және ұңғыма бойынша деректері бар металл репер 
орнатылады (сурет. 2.26).

Дебиті аз, қысымы төмен қабаттарды (ка < 1,1) ашқан ұңғымалар 
бойынша көпір Перфорацияның жоғарғы тесіктерін кемінде 50 м жабатын 
жағдайда жою ретінде консервациялық цемент көпірлерін қабылдауға жол 
беріледі.

Ұңғыманың сағасына көлемі 1х1х1 м бетон тумба орнатылады, оның 
биіктігі кемінде 0,5 м репер және металл тақтайша орнатылады, онда электр 
Дәнекерлеумен ұңғыманың нөмірі, кен орны (ауданы), жер қойнауын 
пайдаланушы кәсіпорын, оны жою күні көрсетіледі.

2.26-сурет-қалған пайдалану колоннасымен жою кезіндегі ұңғыма аузы 
мен оқпанының жабдық сызбасы:

1-перфорация аралығы; 2 - пайдалану бағанасы; 3 - тұщы және тұзды
сулардың шекарасы; 4 - тыныс алу вентилі; 5 - репер; 6 - бітеуіш; 7 –
қатпайтын сұйықтық; 8 – цемент көпірлері; 9-қабаттарға қарсы қысымды 
қамтамасыз ететін сұйықтық.
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Құрамында күкіртсутегі жоғары кен орындарында ұңғымаларды 
консервациялау және жою кезінде мынадай қосымша талаптар орындалуы 
тиіс:

1. Консервациялау кезінде ұңғыма бейтараптандырғышпен өңделген
ерітіндімен толтырылады. Перфорация аралығының үстіне биіктігі кемінде 
100 м цемент көпірі орнатылуы тиіс. СКҚ лифт бағанасы цемент көпірінің 
үстінен кемінде 50 м көтерілуі немесе ұңғымадан алынуы тиіс. Цемент көпірін 
орнатқаннан кейін ұңғыманың құбыр және құбыр сыртындағы кеңістігі 
бейтараптандырғышпен өңделген ерітіндімен толтырылуы тиіс.

2. Консервацияланатын ұңғыманың арматура ысырмаларының
штурвалдары алынуға, ысырмалардың шеткі фланецтері бітеуіштермен 
жабдықталуға, манометрлер алынуға және келте құбырлар 
герметизациялануға тиіс.

3. Консервацияланған ұңғыманың аузы қоршалуы керек, қоршауда
металл тақтайша орнатылуы керек, оған жалпы мәліметтерден басқа: 
"қауіпті, күкіртсутек!».

4. Ұңғымаларды жою кезінде (пайдалану колоннасымен немесе онсыз)
өнімді қабат цемент көпірімен оның барлық қуаты бойынша және шатырдан 
100 м жоғары жабылуы тиіс.

Егер пайдалану колоннасы жойылған ұңғымаға түсірілмеген болса, 
онда соңғы аралық колоннаның табандығына қосымша биіктігі кемінде 100 м 
цемент көпірі орнатылуы тиіс.

5. Ұңғымаға түсірілген соңғы колоннада (пайдалану немесе аралық)
түйістіру құрылғылары болған кезде секцияларды түйістіру интервалында 
түйістіру орнынан 50 м төмен және жоғары цемент көпірі орнатылуы тиіс.

6. Цемент көпірін әрбір орнату алдында ұңғыма 
бейтараптандырғышпен өңделген бұрғылау ерітіндісімен толтырылуы тиіс. 
Мұндай ерітіндінің тығыздығы күкіртсутегі бар қабатты ашу кезінде 
қолданылатын ерітіндінің тығыздығына сәйкес келуі керек.

7. Көпірлерді орнату үшін пайдаланылатын тампонаждық материал
коррозияға төзімді болуы және құрамында күкіртсутегі бар қаттың 
аралықтарында шегендеу бағаналарын цементтеуге арналған ұңғыманы 
салуға арналған жұмыс жобасында көзделген талаптарға сәйкес келуі тиіс.

8. Жою жұмыстары аяқталғаннан кейін ұңғыманың аузы бағаналық
бастиекпен және тоттануға төзімді орындаудағы жоғары қысымды 
ысырмамен, сондай-ақ құбыр және бағанаралық кеңістіктердегі қысымды 
бақылауға арналған бұрмалармен жабдықталуы тиіс. Ұңғыма аузының 
айналасында қоршауы бар көлемі 2х2 м алаң жабдықталады. Қоршауда 
ұңғыманың нөмірі, кен орнының атауы, жер қойнауын пайдаланушы, 
бұрғылаудың аяқталу күні, сондай-ақ "қауіпті, күкіртсутек!».

9. Бір айдан, 6 айдан кейін және одан әрі жою жұмыстары
жүргізілгеннен кейін жылына кемінде бір рет кезеңділікпен құбыраралық 
және бағанааралық кеңістіктердегі қысымға бақылау, сондай-ақ ұңғыма 
сағасының айналасындағы және жақын орналасқан ойпаттардағы ауаның 
күкіртсутекті болуына бақылау жүргізілуі тиіс. Өлшеу нәтижелері тиісті 
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актілермен ресімделеді.

Бақылау сұрақтары:
1. Жою себептеріне байланысты ұңғымалар қандай 4 санатқа бөлінеді?
2. Пайдалану колоннасынсыз ұңғыманы жою қалай жүргізіледі?
3. Пайдалану бағанасы төмен ұңғымаларды жою кезінде оқпандарды

жабдықтау қалай жүргізіледі?
4. Күкіртсутегі жоғары кен орындарында ұңғымаларды консервациялау

және жою кезінде қандай талаптар орындалуы тиіс?

№ 20 практикалық сабақ
Тұз-қышқыл ерітіндісіндегі еру аймағының параметрлерін есептеу
SCR-де еру аймағының параметрлерін есептеңіз. Зертханалық 

зерттеулер негізінде тері тесігінің кеңістігіне SCR ену тереңдігін, еріген 
жыныстың мөлшерін және еру аймағының радиусын есептеңіз. Өңдеуден 
кейін тау жыныстарының кеуектілігінің өзгеруін сипаттаңыз.

Қышқыл ерітінді шұңқыр кеңістігіне біркелкі енбейді. Сондықтан, 4 -
тапсырмадағыдай, тұқымның макро-тектілік (кво және кго коэффициенттері) 
және микро-тектілік (куф коэффициенті) әсері ескерілді. Осыны ескере 
отырып, қышқыл ерітіндісінің көлемі ұңғыманың осінен г қашықтықта 
анықталады:

 (2.47)

Егер жақшадағы өрнек а(г) функциясымен белгіленсе, онда теңдеуді 
(2.47) түрінде жазуға болады

 (2.48) 

А(г) функциясының есептелген мәндері Кестеде келтірілген. 2.12.

Кесте 2.12-қышқылдың ену радиусына байланысты А(г) есептеу 
нәтижелері г 

r, м A(r) r, м A(r) r, м A(r)
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

-
0,000147
0,000438
0,000729
0,001159
0,001678
0,002287
0,002980
0,003761

1,0
1,1
1,2
1,25
1,3
1,4
1,5
1,75
2,0

0,004630
0,005565
0,006609
0,007150
0,007696
0,008696
0,010140
0,013800
0,017480

2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

0,026435
0,036880
0,048620
0,061304
0,090000
0,121700
0,155600
0,190900
0,227400
0,263900
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Есептеу әдетте гс < г < 10 м шегінде орындалады, мұндағы гс = 0,1 м, ал -
радиустың өзгеру қадамы г = 1 м дейінгі шекте 0,1 м құрайды; 0,2 м — Г = 2 
м дейінгі шекте және 1 м - г = 10 м дейінгі шекте.

(2.48) теңдеу бойынша біз берілген KR көлеміне қандай радиус жауап 
беретінін анықтаймыз және суретте көрсетілгендей Vks = f(r) графиктерін 
саламыз. 2.8. Әрі қарай, қабатқа қышқыл ерітіндісінің берілген көлемінің 
түсу ұзақтығын есептейміз

 (2.49)

мұндағы t0-СКРР айдау ұзақтығы, мин; qK-шрр шығыны, м3/тәул.
Тау жынысы GS мөлшерінде тек шартты радиусы бар SCR ену 

аймағында ериді, бұл SCR-мен толтырылған және онымен байланысатын 
кеуек кеңістігінің тек бір бөлігінің көлемі артады дегенді білдіреді. Бұл 
қышқылдың тау жынысына әсер ету аймағы екені түсінікті.

Егер KMS кеуектілігінің өсу коэффициенті белгілі болса, еріген 
жыныстың мөлшерін анықтау оңай.

KMS есептеу үшін зертханалық эксперименттердің нәтижелері 
қолданылады. Артық СКР тау жынысының үлгісінен карбонаттарды 
толығымен алып тастау үшін сүзіледі және оның Ams кеуектілігінің артуын 
анықтайды. Келесі өрнек қолданылады:

kms = (t0 + a ms)/ m0 = mc / t0. (2.50) 

Г ену аймағында ерітілген жыныстың мөлшері (кг) VKS тұз 
қышқылының көлемі

,         (2.51) 

мұндағы рсл: = 2000-2700 кг / м3 — СКР-де еритін жыныстың 
қаңқасының тығыздығы: KMS = 1,1 -1,3 сәл карбонатты құмды жыныстар 
үшін.

Осылайша, VKS = f (G) ескере отырып, біз GS = f(r) тәуелділігін 
құрамыз. 2.8.

Енді сіз SCR еріту аймағының өлшемдерін анықтай аласыз. Біз 
резервуардағы SCR реакциясы дереу жүретінін ескереміз, сондықтан 
резервуардағы SCR бейтараптандыру профилі тікбұрышты.

2.8 - сурет-СКР қабатының еру 
аймағының дамуы және қышқылды 
бейтараптандыру профилі (типтік -
Gs-еріген жыныстың массасы, т; Vk!> -
ШРР көлемі, м-*; г - ұңғыма осінен 
радиус, М; г,р, гпр р - еру аймағының және 
реакция өнімдерінің шартты радиустары, 
м; С, С0 - тиісінше ағымдағы және 
бастапқы концентрация; Vip - еру 
аймағының көлемі.

Есептеу әдетте гс < г < 10 м шегінде орындалады, мұндағы гс = 0,1 м, ал -
радиустың өзгеру қадамы г = 1 м дейінгі шекте 0,1 м құрайды; 0,2 м — Г = 2
м дейінгі шекте және 1 м - г = 10 м дейінгі шекте.

(2.48) теңдеу бойынша біз берілген KR көлеміне қандай радиус жауап
беретінін анықтаймыз және суретте көрсетілгендей Vks = f(r) графиктерін
саламыз. 2.8. Әрі қарай, қабатқа қышқыл ерітіндісінің берілген көлемінің
түсу ұзақтығын есептейміз

(2.49)

мұндағы t0-СКРР айдау ұзақтығы, мин; qK-шрр шығыны, м3/тәул.
Тау жынысы GS мөлшерінде тек шартты радиусы бар SCR ену

аймағында ериді, бұл SCR-мен толтырылған және онымен байланысатын
кеуек кеңістігінің тек бір бөлігінің көлемі артады дегенді білдіреді. Бұл
қышқылдың тау жынысына әсер ету аймағы екені түсінікті.

Егер KMS кеуектілігінің өсу коэффициенті белгілі болса, еріген 
жыныстың мөлшерін анықтау оңай.

KMS есептеу үшін зертханалық эксперименттердің нәтижелері 
қолданылады. Артық СКР тау жынысының үлгісінен карбонаттарды
толығымен алып тастау үшін сүзіледі және оның Ams кеуектілігінің артуын
анықтайды. Келесі өрнек қолданылады:

kms = (t0 + a ms)/ m0 = mc / t0. (2.50) 

Г ену аймағында ерітілген жыныстың мөлшері (кг) VKS тұз
қышқылының көлемі

,  (2.51) 

мұндағы рсл: = 2000-2700 кг / м3 — СКР-де еритін жыныстың
қаңқасының тығыздығы: KMS = 1,1 -1,3 сәл карбонатты құмды жыныстар
үшін.

Осылайша, VKS = f (G) ескере отырып, біз GS = f(r) тәуелділігін
құрамыз. 2.8.

Енді сіз SCR еріту аймағының өлшемдерін анықтай аласыз. Біз
резервуардағы SCR реакциясы дереу жүретінін ескереміз, сондықтан
резервуардағы SCR бейтараптандыру профилі тікбұрышты.

2.8 - сурет-СКР қабатының еру
аймағының дамуы және қышқылды
бейтараптандыру профилі (типтік -
Gs-еріген жыныстың массасы, т; Vk!> -
ШРР көлемі, м-*; г - ұңғыма осінен
радиус, М; г,р, гпр р - еру аймағының және 
реакция өнімдерінің шартты радиустары,
м; С, С0 - тиісінше ағымдағы және
бастапқы концентрация; Vip - еру
аймағының көлемі.
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Еру аймағының шартты радиусы берілген концентрациядағы қышқыл 
ерітіндісінің көлемінде еруі мүмкін жыныстың максималды мөлшерінен 
анықталады

 (2.52) 

мұндағы Gms-қышқыл ерітіндісіндегі ең жоғары ерігіштік, кг; DCS-
қышқылдықтың жоғалуы, мг * экв / м3; Rms-қышқылдықтың жоғалуының 
бірлігіне жыныстың орташа ерігіштігі, кг / мг * экв.

Құмды жыныстарды өңдеу үшін, мысалы, Предкарпатия, Rms = (17-5-
25)10 6 кг/мг • экв.

Қышқылдықтың жоғалуы оның бастапқы мәнінің 90% құрайды деп 
саналады, немесе

DCS = 0,9 Cms.  (2.53) 

(Cms кесте бойынша анықталады. 2.13)
(2.53) теңдеуді (2.52) алмастыра отырып, біз табамыз

   (2.54) 

Кесте 2.13-0 оС кезінде HCL үшін диффузия коэффициенті

HCL Концентрациясы Диффузия коэффициенті Dos

* 10-8, м2 / сЖаппай Co , % Молярлық Cms * 106 мг * 
экв/м3

5
10
15
20
25
30

1,39
2,87
4,46
6,03
7,72
9,45

0,169
0,190
0,212
0,235
0,259
0,282

Берілген VKS мәндері үшін Gms есептегеннен кейін GZR еріту аймағының 
радиусын графикалық немесе жуық әдіспен табамыз. GS осіне Gms мәнін 
қойып, GS = f(r) қисығын қолданыңыз (суретті қараңыз. 2.8), біз абсциссаға R 
еріту аймағының қажетті радиусын аламыз. Көбінесе еру радиусы 0,5-тен 1,5 
м-ге дейін өзгереді. GPR қабатындағы өнімдердің еру радиусын табу.р, -
берілген VKS мәнінен абсцисса осіне перпендикуляр түсіреміз. Резервуарды 
қышқылмен өңдеу тереңдігін біле отырып, біз нәтижелерді қолданамыз және 
резервуардағы қышқылды бейтараптандыру профилін құрамыз (суретті 
қараңыз. 2.8) с/С0 = f(r) координаттарында, мұндағы С және С0 — тиісінше 
ағымдағы және бастапқы концентрацияларда СШР.
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№ 21 практикалық сабақ
Қышқыл өңдеуге арналған ұңғыманы таңдау
Қышқыл өңдеуге арналған ұңғыманы таңдауды негіздеу, өңдеу 

объектісін және өңделген қабаттардың сүзу және сыйымдылық қасиеттерін 
анықтау. Ұңғымада гидродинамикалық және геофизикалық зерттеулер 
кешенін алдын ала жүргізу, өнімді жыныстардың үлгілерін зерттеу.

Ұңғыманы зерттеу деректері бойынша табиғи сүзгіш-сыйымдылықты 
қасиеттері бар қпот қаттың алыс аймағының өнімділігінің әлеуетті 
коэффициенті анықталады; дренаждың барлық аймағының өнімділігінің 
нақты коэффициенті k>1; өнімді қаттардың аралықтары және олардың 
кеуектілігі; осы қаттың коллекторларының физикалық қасиеттері және 
қышқылмен өңдеудің коллектор жыныстардың Сүзгіш-сыйымдылықты 
сипаттамаларына әсері.

Қышқылмен өңдеуге қатысты ұсынылған шешім схемасы толық емес 
және егер толық ақпарат болса, оны жақсартуға болады. Алайда, бұл 
тапсырманың әмбебаптығы мен күрделілігі туралы түсінік береді.

Қышқылмен емдеу ұңғымада жүзеге асырылады: ол үшін нақты 
өнімділік коэффициенті потенциалдан аз, яғни өнімділік қатынасы:

(2.55) 

геофизикалық зерттеулер деректері бойынша бөлінген мұнайға қаныққан 
қабаттар мгр коллекторларының жыныстары үшін оның төменгі шекті 
шегінен үлкен М0 кеуектілігімен сипатталады

 (2.56)

сіңіргіш қабаттардың қалыңдығы қышқылмен өңделуі керек ең аз 
шектіден үлкен, яғни

һпгл > һпр (2.57) 

мұндағы, һпгл-сұйықтықты сіңіретін қойнауқаттың қалыңдығы, М.
Қабылдағыштық аралықтары ұңғымаға қышқыл ерітіндісінің 

айдалуына жақын қысыммен сұйықтықты айдалу кезінде шығын өлшегішпен 
немесе термометриямен анықталады.

Құмтас пен алевролит үлгілерінің кеуектілігі, әдетте, карбонаттарды 
толығымен алып тастау үшін жеткілікті мөлшерде тұз қышқылы 
ерітіндісімен өңделгеннен кейін кем дегенде 10% артады%:

 (2.58)   

мұндағы, кѕпр = 1,1
Көлемі СКР көлеміне тең саз қышқылды ерітіндімен өңдеу салдарынан 

кеуектілігі алдыңғыға қарағанда 10% - ға кем емес өседі:
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мұндағы т0 - бастапқы кеуектілік; ms және mg-СКРР және ГКРР 
өңдегеннен кейінгі кеуектілік;

кдпр = 1,1.

Кеа-дан кейін кеуектіліктің жоғарылауы өнім арқылы анықталады

  (2.59)   

Ск коллекторларының бастапқы карбонаттығы СКР қолдануды 
шектейтін Ск ПР шекті карбонаттылығынан үлкен.

 (2.60)

Егер шарт қанағаттандырылса (2.60), онда алғашқы емдеу СҚО, содан 
кейін ГКО жүргізіледі. Егер бастапқы Карбонат 3% - дан аз болса, онда тек 
ГКО өңделеді.

Қорытындылай келе, олар зерттеу деректерін талдайды, қабылдағыш 
профильдерін ұңғыма қимасындағы бөлінген өнімді қабаттармен 
салыстырады.

Тік жазықтықта сіңіру арқылы қиманың қамту коэффициенті

  (2.61)   

мұндағы, һпгл-сұйықтықты сіңіретін қойнауқаттың қалыңдығы, м
Нзф-ұңғымадағы өнімді қабаттардың тесілген қалыңдығы.
Қышқылмен өңдеу жүргізу тәжірибесінен, егер кесіндінің кво < 0,1 

жұтуымен қамту коэффициенті болса, онда қайталама перфорация немесе 
интервалдық қышқылмен өңдеу жүргізілетіні белгілі; Егер кво > 0,5 болса, 
онда қышқылмен өңдеу кезінде әдетте бүкіл кесіндіге әсер етеді, ал егер 0,1 < 
кво < 0,5 болса, онда бірінші қышқылмен өңдеу кезінде олар бүкіл кесіндіге 
әсер етеді, ал екінші — төртінші және одан әрі өңдеу қабаттарды өңдеумен 
қамту дәрежесін кеңейтуге бағытталуы керек, бірақ қалыңдығы, яғни 
интервалды өңдеу.

Мысал: ұңғыма эоцен құмтасын пайдаланады. Берілген кф = 16 т / 
(тәулік • МПа); кпот = 51 т/(тәулік • МПа); қимада өткізбейтін қабаттармен 
бөлінген бес қабат бар. Өнімді қаттардың аралықтары және олардың 
кеуектілігі 2.14-кестеде келтірілген.

5-10% цемент құрамы бар ұсақ түйіршікті құмтастардың кеуектілігінің
төменгі шегі мпр = 8% құрайды. Сынамалы айдамалаудан кейін ұңғымада
қиманың термометриясы жүргізілді. Келесі сіңіру қабаттары табылды: 2785-
2795 М - негізгі, 2733-2740 М-қайталама. Сонымен, біз шартты түрде 
һпгл=17М қабылдаймыз.  Төменгі шұңқыр аймағын өңдеу әлі жүргізілген жоқ.
Коллекторлардың карбонаттығы орташа Ск = 4%. Зертханалық зерттеулердің 
деректері бойынша кеуектілік бастапқы кеуектілікпен салыстырғанда 20% -
ға өседі. Қышқыл өңдеуге арналған ұңғыманы таңдауды негіздеу.
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Кесте 2.14-ұңғыма қимасының сипаттамасы һпгл = 50м 
Өнімді қабаттың аралығы, м Ұңғымадағы өнімді қаттардың тесілген 

қалыңдығы, м
Кеуектілік,%

2733-2740 7 12,0
2756-2768 12 9,8
2785-2795 10 13,0
2808-2820 12 10,5
2823-2851 18 9,6

Шешім:
1. Op мәнін формула бойынша есептейміз (2.55)

ОП= 18/51 = 0,35 < 1.

Бұл жағдайда ұңғыманың өнімділігін арттырудың айтарлықтай
резервтері бар.

2. (2.56) теңдеуі бойынша бөлінген мұнайға қаныққан қабаттардың
кеуектілігін тексереміз.  Барлық қабаттар үшін m0> MPR, сондықтан олар 
коллекторлар.

3. Формула (2.49) бойынша анықталатын өнімді қабаттардың
қалыңдығы ең төменгі шекті деңгейден едәуір үлкен, сондықтан олар КО 
объектісі бола алады.

4. SK = 4% болғандықтан, формула бойынша (2.60) көбірек SPR = 3%
және kms = 1,2> ksnp, біз СҚО қолданамыз.

5. Таңдалған қабаттардың ішінде ең үлкен кеуектілігі бар қабаттардың
қабылдағыштығы анықталды. КО кезінде қышқыл ерітіндісі 2785-2795 және 
2733-2740 м аралығында сіңірілетіні анық.

Осылайша, кво = 17/59 = 0,3.
Бұл арнайы технологиясыз кесудің көп бөлігі қышқылмен 

өңделмейтінін білдіреді.
Сондықтан ұңғымада ең жақсы коллекторлары бар резервуарлардың 

өнімділігін арттыру үшін бүкіл кесуді қышқылдандырған жөн.  Әрі қарай 
өңдеуді аралық өңдеу схемасы бойынша 2808-2851 м төменгі қабаттарды 
игеруге қосу керек.  Кейінгі өңдеу туралы шешім бірінші СҚО-дан кейін 
ұңғыманы зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып қабылданады.

2.2.6 Кенжар маңы аймағына әсер ету әдістері және ағынды 
шақыру тәсілдері және оларды қолдану шарттары

Ұңғыманы игеру кезінде ағынды шақырудың бірнеше жолы бар (сурет. 
2.9).

Ағынды шақырған кезде ұңғыманы толтыратын Сұйықтықтың 
тығыздығын азайтуға, ұңғымадағы сұйықтық деңгейін төмендетуге немесе бір 
уақытта екіншісіне, эжекторлық құрылғыларды қолдана отырып, түбіндегі 
қысымды төмендетуге болады. PZP тазарту әдістерімен RDOP азайтуға, 
коллектор жынысының өткізгіштігін арттыруға, резервуардың ашылу 
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дәрежесі мен сипатын арттыруға болады.

2.9 - сурет-ұңғымаларды игеру әдістерінің жіктелуі

Игеру технологиясы мен техникасын таңдау, негізінен, кенжар маңы 
аймағының жай-күйімен, қаттық қысымның шамасымен, перфорация 
аралығына қатысты флюидальаралық бөлімдердің орналасуымен, ұңғыманың 
арналуымен, оны пайдаланудың болжамды тәсілімен айқындалады.

Игеру әдісін және қаттағы депрессияның мөлшерін таңдау кезінде 
қаттық қысым, қаттық флюидтің түрі, коллектор жынысының беріктігі мен 
орнықтылығы, басқа флюидпен қаныққан горизонттардың жақындығы, 
шегендеу бағанасының беріктігі, ұңғыма бекітпесінің жай-күйі, игерудің 
техникалық құралдарының болуы және басқа да факторлар ескеріледі.

Әлсіз жыныстардан құралған резервуардан ағынды шақыру үшін 
кенжар қысымын біртіндеп төмендету әдістері қолданылады. Коллекторлық 
жыныстың жоғары беріктігімен және цемент сақинасының жоғары 
тығыздығымен ұңғымадағы қысымның күрт немесе біртіндеп төмендеуіне 
жол беруге болады.

Ағынды шақырған кезде резервуардағы депрессияның рұқсат етілген 
мәні цемент сақинасының беріктігі мен коллектор жынысының 
тұрақтылығын ескере отырып таңдалады [2,8]:

∆Р = РПЛ - ( Р 'ПЛ – аһ)  (2.62) 

∆Р ≤ (σСЖ/2) – k (рг - РПЛ)  (2.63) 

Мұндағы: РПЛ-өнімді қаттағы қысым; Р 'ПЛ – жақын жатқан сулы 
деңгейжиектегі қысым; рг – тау қысымы; σСЖ – жыныстың сығылуға 
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беріктігінің шегі; а –гидропроррыв болдырмау үшін цемент сақинасына 
қысымның рұқсат етілген градиенті (2,5 МПа/м артық емес); h – өнімді және 
сулы таужыныстар арасындағы нтервалдағы бағанамен және ұңғыманың 
қабырғаларымен тығыз байланысы бар цемент сақинасының биіктігі; k –
бүйірлі керілу коэффициенті.

Қауіпсіздік ережелері [18] тұрақтылықты жоғалтуға бейім жыныстар 
үшін депрессияның мөлшері коллекторлық жыныстың қаңқасындағы тиімді 
кернеудің 10-15%-дан төмендеуіне әкелмеуі керек. Осы шарттардан 
есептелген және 2.15-кестеде депрессияның рұқсат етілген мәні көрсетілген 
[8].

2.15-кесте-қойнауқаттық қысымға және қойнауқаттық қысымға 
байланысты тау жыныстары қабаттарында жол берілетін депрессия.

Ұңғыманы игеруге ЖҒТ колоннасын және басқа да қажетті жабдықты 
оған түсіргеннен, сағалық (сағалық арматура) жабдығын орнатқаннан және 
сағалық арматураны тиісті бекіткеннен кейін кіріскен жөн. НКТ 
колоннасының төменгі ұшы (табандығы) нақты жағдайларға байланысты 
перфорация аралығы шегінде, сондай-ақ соңғысынан жоғары немесе төмен 
орнатылуы мүмкін. Мысалы, егер НКТ табаны ұңғыманың зумпфына 
қойылса, ұңғыманың оқпанын мұқият жуу қамтамасыз етіледі.

Сағалық арматура және оны байлау ұңғыманы жууды жүргізуді, 
компрессорлық, сорғы және басқа агрегаттарды қосуды, қысымды, 
температураны және шығынды өлшеуді, сынамаларды алуды, ұңғымаға 
әртүрлі тереңдік аспаптарын түсіруді, газды мұнайдан бөлуді және бөлінетін 
газды жағуды, ұңғыманың жұмысын реттеуді, ұңғыманың ішіндегісін қандай 
да бір сыйымдылықтарға немесе кәсіпшілікте ұңғымалар өнімін жинау және 
дайындау жүйесіне жіберуді қамтамасыз етуі тиіс.

Ұңғымадағы сұйықтықты жеңілге ауыстыру-бұл игерудің ең оңай 
жолы және жақсы коллекторлық қасиеттері бар горизонттар болған кезде 
және резервуардағы қысымның жоғарылауымен қолданылады.

тереңдік

Ірі тау 
жыныстарыы
ның орташа 
тығыздығы

Таулы қысым
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Бұл әдісті жүзеге асыру үшін ұңғымаға аяқ киіммен құбырды түсіру 
керек, аузына субұрқақ арматурасы орнатылады (сурет. 2.10). СКЖ түсу 
тереңдігін оны ұстап алу мүмкіндігін ескере отырып анықтайды. Егер 
коллектор тұрақты болса, онда NKT бағанын түбіне дейін түсіруге болады. 
Ұстап қалу қаупі бар (әлсіз коллектор) колоннаның табаны Перфорацияның 
жоғарғы тесіктерінен 10-50 М жоғары орнатылады.

2.10-сурет - бұрғылау ерітіндісін ауыстыруға арналған жабдықты байлау 
сызбасы:

1-сорғы агрегаты; НКТ колоннасы; 2-жеңілдетілген сұйықтыққа арналған
сыйымдылық; 3 – Бұрғылау ерітіндісін жинауға арналған сыйымдылық; 4 –

фонтандық арматура; 5 – ұңғыманың сағасы; 6-пайдалану колоннасы.

Сұйықтықты ауыстыру кері жуумен (сирек - тікелей) ҚҰБЫРАРАЛЫҚ 
кеңістік және са немесе басқа жылжымалы сорғының көмегімен СБЖ 
бағанасы арқылы жүргізіледі. Сұйықтықты ауыстыру процесінде сорылатын 
және шығатын сұйықтықтың қатынасы бақыланады. 

Егер ұңғымадан шығатын сұйықтықтың ағуы айдалатын тұтынудан көп 
болса, онда бұл резервуардан сұйықтықтың түсуінің белгісі.

Егер ұңғыманың жылдамдығы тез өссе, онда сұйықтықтың шығатын 
ағыны қосымша гидравликалық кедергімен (фитинг) сызық арқылы 
жіберіледі.

Егер игеру алдында ұңғыма ауырлатылған бұрғылау ерітіндісімен 
толтырылған болса, онда алдымен айдалатын сұйықтықтың тығыздығы 0,5 -
0,6 г/см3-тен аспайды [18], толық айналым циклін жасайды, содан кейін 
айдалатын Сұйықтықтың тығыздығын төмендетеді. Бұл кенжар қысымын 
сатылап төмендетуге және коллектор қаңқасының, корпус пен цемент 
тасының тұтастығын сақтауға мүмкіндік береді.

Айта кету керек, сұйықтық тығыздығының үлкен айырмашылығы (0,5 -
0,6 г/см3) тек жақсы цементтелген жыныстар мен корпусты бекітудің өте 
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жоғары сапасы болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
Жақсы коллекторлық қасиеттері бар қабаттарды игерген кезде және 

жоғары қысым кезінде кейде резервуарлық сұйықтықтың тұрақты ағынын алу 
үшін сорылатын Сұйықтықтың тығыздығын бір немесе екі сатылы төмендету 
жеткілікті.

Үлкен қысым градиентімен цемент тасының корпус бағанымен 
байланысы бұзылуы мүмкін. Мысалы, Татарияның жағдайында цемент 
тасының корпус бағанымен байланысы өткізбейтін тау жыныстарының 
учаскелерінде 2 МПа/м қысым градиентінде бұзылады, ал өткізгіш тау 
учаскелері үшін байланыс градиент мәні аз болған кезде де бұзылады. Мұны 
ұңғыманы игеру технологиясын жасау кезінде ескеру қажет.

Егер бұрғылау ерітіндісін техникалық суға ауыстыру қойнауқаттан ағын 
алуға мүмкіндік бермесе (немесе дебит тәулігіне 10 м3 кем болса).), содан 
кейін суды мұнайға ауыстыруға немесе газдалған сұйықтықты айдауға 
болады.

Мұнай ұңғымаға сағадан 20-25 м қашықтықта жел жағынан орнатылған 
жылжымалы сорғы агрегаттарымен айдалады. Қысымды бақылау сорғыларды 
шығаруға және ұңғыманың құбыр сыртындағы кеңістігіне кіре берісте 
орнатылған екі манометр бойынша жүзеге асырылады. Игеру процесінде 
ұңғыманың сағасындағы қысым пайдалану колоннасын престеу қысымынан 
аспауы тиіс.

Флюидпен қаныққан тақталардың коллекторлық қасиеттері төмен және 
қалыпты қойнауқаттық қысымдарда сұйықтықтарды ауыстыру кезінде 
кенжарлық қысымның барынша төмендеуі қойнауқаттық қысымның 25% -
ынан аспайды, бұл осы тәсілдің мүмкіндіктерін шектейді.

Сығымдау-бұл игеру әдісі, оның мәні ұңғымадағы сұйықтық деңгейі 
оны компрессор корпус пен НТК бағанасының құбыраралық кеңістігіне 
жіберетін газбен ығыстыру арқылы төмендейді.

Компрессорлық әдіс мұнай және газ ұңғымаларын игеру кезінде кеңінен 
қолданылады, оны субұрқақ немесе газ көтеру әдістерімен пайдалану 
жоспарланған. Компрессорлық әдіс қыс мезгілінде игеру кезінде белгілі 
жалғыз ұңғымалар болуы мүмкін, өйткені мұнда ағынды шақыру үшін газ 
(көмірсутек, азот, көмірқышқыл газы) қолданылады. Осылайша, 
пайдаланылған жұмыс агентінің қатып қалу қаупі жоқ.

Компрессорлық әдістің мәні-осы агенттің бағанының мөлшерін азайту 
үшін ұңғыма агентін (біртекті сұйықтық немесе ерітінді) алып тастау үшін 
ұңғымаға Сығылған газды айдау. Ұңғыма сұйықтығының немесе ұңғыма 
ерітіндісінің бағанының мөлшерін азайту нәтижесінде төменгі қысым азаяды.

Ағынды шақырудың компрессорлық тәсілін қолданған кезде ұңғыма 
СҒТ колоннасымен және фонтандық арматурамен жабдықталуы тиіс. 
Ұңғымадағы Газ, әдетте, жылжымалы компрессордың көмегімен айдалады. 
НКТ бағанының іске қосу саңылаулары немесе іске қосу клапандары болуы 
мүмкін (болуы мүмкін және болмауы да мүмкін).

Қарапайым жағдайда сығымдалған газ NCT бағанының аяқ киімі 
(төменгі ұшы) арқылы ұсақтау ұңғымасына түседі. Компрессордың 
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шығысындағы қысым, онда жұмыс агенті ұсақтау ұңғымасының агентіне 
түсе бастайды, әдетте іске қосу деп аталады. Қарағанда тереңірек орналасқан 
башмак колоннасы НКТ көп болады шамасы іске қосу қысымын және 
уақыты продавки сығылған газ тиянақ. Сығымдау уақыты компрессордың 
жұмысына да байланысты. Терең ұңғымаларда іске қосу қысымы жүздеген 
атмосфераны құрауы мүмкін, ал айдау уақыты екі күннен асады.

Іске қосу қысымын азайту, НКТ колоннасының ұзындығы бойынша 
басу уақытын азайту мақсатында диаметрі 1-3 мм болатын іске қосу 
саңылаулары немесе іске қосу клапандары орнатылады. Бұл іске қосу 
құрылғылары бір мезгілде айдалатын газды ұңғыма сұйықтығымен жақсы 
араластыруды қамтамасыз ететін диспергаторлардың рөлін атқарады, 
нәтижесінде газдың нақты шығыны азаяды, көтеру процесі жақсарады, 
ұңғыма мен сағалық жабдықтың дірілдеу ықтималдығы төмендейді.

Газды құбыр кеңістігіне айдау барысында сұйықтық деңгейі клапанды 
орнату тереңдігіне дейін ығыстырылады, құбыраралық кеңістіктен газ НКТ 
бағанына кіреді, онда сұйықтықты газдайды және оны бетіне тастайды. Егер
бұл жағдайда сұйықтықтың түтіктен күрт шығуы орын алса, онда оның 
ағыны қондырғы камерасы арқылы жіберіледі.

Құбыраралық кеңістікке газ айдау жалғасқан кезде ол келесі клапанға 
қарай жылжиды және процесс қайталанады. Осылайша, ұңғымадағы 
сұйықтық деңгейі біртіндеп төмендейді, кенжар қысымы біртіндеп 
төмендейді. Клапандарды орнату орындары компрессорлардың қуатына қарай 
есептеледі. Ұңғымаларды осылай игеру тәжірибесінен клапандар (муфталар) 
арасындағы қашықтық 300-500 м құрайды. СКЖ орналасуындағы клапандар
саны тазартылған қабаттағы есептелген депрессия негізінде таңдалады.

Бақылау сұрақтары:
1. Ұңғыманы игеру кезінде ағынды қалай шақыруға болады?
2. Технология мен технологияны таңдауды не анықтайды?
3. Резервуардағы депрессияның рұқсат етілген мәні қалай анықталады?
4. Қандай шаралардан кейін ұңғыманы игеруге кірісуге болады?
5. Ағынды шақырған кезде сағалық арматура және оны байлау нені

қамтамасыз етуі керек?
6. Ұңғымадағы сұйықтықты ұңғымаларды игеру кезінде оңай ауыстыру

процесін сипаттаңыз.
Көру әдісі қандай?

№ 22 практикалық сабақ
Қышқыл ерітіндісін қабатқа айдау кезіндегі сұйықтық шығыны 

мен қысымды анықтау

Ұңғыманың алдын-ала зерттеулерінен белгілі:
өнімді жыныстардың жату тереңдігі және ұңғыманың дебиті; пайдалану 

колоннасын нығыздау қысымы; ұңғымаға сұйықтықты тұрақты немесе 
біртіндеп өсіп келе жатқан Шығыспен айдау кезіндегі қысымның өзгеру 
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сипаттамасы; Қатты өңдеу тереңдігіне (радиусына) қышқыл шығысының 
әсері; ұңғыманы алдын ала өңдеу деректері бойынша қатқа қышқылды айдау 
кезіндегі қысым градиенті және қаттың гидравликалық жарылу қысымының 
градиенті.

Қышқыл ерітіндісін резервуарға айдау кезінде сұйықтық шығыны мен 
қысым мәндерін негіздеу шарттары мен шектеулерін анықтауға болады. Ол 
үшін ұңғыманың қабылдағыштығын, яғни сорғы қондырғысының ең аз
тұрақты шығынымен немесе Q1<Q2<Q3 шығынымен резервуарға айдау 
кезінде сағадағы қысымның өзгеру сипатын, мысалы, сорғы қондырғысының 
жылдамдығын біртіндеп арттыру арқылы зерттеу қажет.

Зерттеу деректері бойынша Ру=f(t) қисығы құрылады, мұндағы Ру -
сағадағы қысым; t - айдау ұзақтығы, мин.

Аз тұтқыр сұйықтықты аз тұтыну үшін гидравликалық үйкеліс 
шығындары аз болады, сондықтан резервуарға қышқыл айдау процесі үшін 
гидравликалық шығындарды елемеуге болады.

Құмды-алевролитті кеуекті қабаттарға айдау кезінде QK қышқылының 
шығыны реакция жылдамдығына әсерін ескере отырып реттелмейді. 
Ағынның рұқсат етілген ең үлкен мәні тек қысыммен шектеледі.

Сүзу жылдамдығының қышқылдың тау жынысымен әрекеттесу 
жылдамдығына шамалы әсері зертханалық зерттеулерден және кеуек 
кеңістігіндегі қышқыл ерітінділерінің реакция теориясынан белгілі. 
Өлшемдері 10-12 мкм болатын тесіктерде ұңғыманың қабырғаларында кез-
келген қышқыл ерітінділерді бейтараптандыру ұзақтығы секундпен 
өлшенетіні дәлелденді. ПЗП тереңдігінде бейтараптандыру ұзақтығы 
біршама артады: тұз қышқылы ерітінділері үшін 10 с дейін, ал саз қышқылы 
ерітінділері үшін - жүздеген секундқа дейін. Қышқыл ағынының бірнеше есе 
артуы қышқылдың резервуардағы реакция ұзақтығына айтарлықтай әсер 
етпейді. Қышқылды бірнеше сағатқа созылатын қабатқа айдаудан 
айырмашылығы, кеуек кеңістіктегі реакция қабатты өңдеу кезінде кез-келген 
нақты қышқыл шығыны үшін бірден пайда болады.

Сынған карбонатты коллекторларды өңдеу кезінде ең жоғары тұтыну 
кезінде СКР-ны сорып алған жөн, өйткені бұл резервуарды өңдеу тереңдігінің 
жоғарылауын қамтамасыз етеді және қышқыл әсерінің тиімділігін арттырады.

Металдың коррозиялық белсенділіктен қорғалуын ескере отырып, 
кенжарда қышқылдың рұқсат етілген болуына байланысты ағынның ең аз 
мәні шектеледі:

 (2.67)      

Qпр-қышқылдың шекті шығыны; қойнауқаттық температурада 
құбырларға коррозиялық әсер етуді ескере отырып және қолданылатын 
тежегіштер 6 сағ., qпр≥  24 м3/тәул. аспауы тиіс 6 м3 қышқылды айдау 
ұзақтығы шектеу болып табылады.

Ко тәжірибесінен сағадағы қышқыл шығыны әдетте QK = 150 - 500 
м3/тәул екені белгілі.

Қышқылмен емдеу кезінде аузындағы қысым жұмыс бағанының 
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қысымынан аз болуы керек, өйткені бұл қышқылды қаптамасыз айдауға 
мүмкіндік береді және процесті арзандатады:

ҚР <р ДРК.   (2.68)   

мұндағы, ҚР-қышқылдың қабатқа түсуі кезіндегі сағадағы қысым;
Ропр-сығымдау қысымы.

Әдетте пайдалану бағаналарын сығымдаудың қысымы пайдалану 
ұңғымаларында 15-20 МПа және барлау ұңғымаларында 20-40 МПа құрайды.

Қойнауқатқа қышқыл ерітінділерін айдау кезіндегі қысым градиенті 
ГРП-ны болдырмау және ҚОЙНАУҚАТТЫҢ қалыңдығы бойынша 
қышқылдың әсерін тарату үшін осы өңірдің (кен орнының) ұңғымаларындағы 
жыныстардың гидроразрывы қысымының градиентінен аз болуы тиіс:

gradrk < gradrgrp;   (2.69)

gradrgrp = Rgrp /(0,01 Н);        (2.70)

gradРк = (Ргст + ҚР)/(0,01 Н);  (2.71)  

Rgst=RDN,   (2.72)

мұндағы, Ргрп-ГРП кезінде кенжардағы қысым; Н-ұңғыманың тереңдігі; Ргст -
ұңғымадағы судың гидростатикалық қысымы; ρ - ұңғымадағы сұйықтықтың 
тығыздығы.

Мысалы, Карпатқа дейінгі кен орындарының жағдайларына тән 
гидравликалық сыну қысымының орташа градиенттерінің мәні. Градиент Ргрп

= 1,8 МПа/100 м мұнай ұңғымаларында және градиент Ргрп = 1,90 МПа/100 м -
в су айдынында. КО мұнай ұңғымалары кезінде градиент ҚР = 1,56 МПа/100 
м, ал су айдындары - 1,73 МПа/100 м.

Қысым айырмашылығы мұнай ұңғымаларының төменгі шұңқыр 
аймағында депрессияның, ал айдау аймағында репрессияның болуына 
байланысты.

Егер гидравликалық сынақтың қысымы зерттелмеген болса, онда бұл 

gradrgrp = 100 (Rgst + 0,008 Н) / Н.

Бұл мән шарт бойынша шешім қабылдау үшін қолданылады (2.67).
№ 1 тапсырма.
Резервуарға айдау кезінде қышқылдың күтілетін шығыны мен қысымын 

анықтаңыз. Бастапқы деректер (2.16-кестедегі нұсқалар):
- ұңғыма 6 т/тәул дебиті бар қарнақты тереңдік сорғымен (ШГН)

пайдаланылады;
- ұңғымадағы сұйықтықтың тығыздығы ρ;
- Н1-ден Н2-ге дейінгі аралықта орналасқан қабаттардың тиімді

қалыңдығы, һэф = 50 м;
- Рпл орташа қаттық қысымы;
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- gradrgrp жыныстарының гидравликалық сыну қысымының градиенті;
- ропр колоннасын престеу қысымы;
- тығыздығы 1000 кг/м3 ұңғыманы зерттеу нәтижелері 2.25-суретте

көрсетілген.

2.27 - сурет-қабаттарға сынамалық айдау кезінде ұңғыманың 
сағасындағы ТҚ қысымының өзгеруі (qо=225м3/тәул): 1 ,2 -тиісінше су 

айдайтын және мұнай ұңғымасы үшін қысым; 3-сұйықтықтың көлемі V, м3;
ТҚ-ұңғыманың сағасындағы қысым, МПа; t - қабатқа айдау ұзақтығы, мин;

Шешім:
1. RU = f(t) қисығын талдай отырып, RU мәні бар, оны Q0=

25m3/тәулігіне шығын үшін квази тұрақты деп санауға болады, яғни ҚР

қысымының мәні.
2. Табылған Қр үшін qк=q0 = 225 м3/тәул. Мұндай шығынның

қолданылу мүмкіндігі тексеріледі. Құм коллекторларындағы қышқыл 
шығынының жоғарғы шегі шектелмегендіктен, ең аз шығынның (2.67) шарты 
бойынша QK = q0 қолдануға жол берілетіндігі тексеріледі және өңдеуге 
арналған шығынның мәні анықталады.

3. Қысым шарт бойынша салыстырылады (2.68). Егер шарт орындалса,
онда біз пакерсіз жауап береміз.

4. ҚР < Ропр.қысыммен айдау кезінде қабатты гидравликалық жару
мүмкіндігі тексеріледі. Алдымен өңделетін қабаттардың орташа тереңдігін 
есептейміз Н = (Н1+ Н2)/2, содан кейін шарт бойынша (2.72) ргст = рдН шарт 
бойынша (2.71) gradrk анықталады.
Шарт тексеріледі (2.61) және резервуарды гидравликалық бұзу мүмкіндігі 
туралы қорытынды жасалады. 2.16-кестеде бастапқы деректер берілген.
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Кесте 2.16-бастапқы деректер нұсқалары

нұ
сқ

а

скважинадағы 
сұйықтықтың 
тығыздығы ρ, 

г/м3

тереңдігі 
Н1, М 

тереңдігі 
Н2, М

қысым опрес 
совкио Ропр; 

МПа

градиент қысым гидро 
роразрыва жыныстар 
grad Ргрп; МПа/100 м

Рпл орташа 
қабат қысымы; 

МПа

1 1000 1250 1370 15 1,8 12,3
2 1020 1300 1450 16 1,8 13,3
3 1050 1325 1490 17 1,8 13,9
4 1070 1350 1500 17 1,8 14,4
5 1100 1375 1510 18 1,8 15,1
6 1000 1400 1520 17 1,8 13,9
7 1020 1425 1550 17 1,8 14,5
8 1050 1450 1570 18 1,8 15,23
9 1070 1475 1600 19 1,8 15,8

10 1100 1500 1620 19 1,8 16,5
11 1000 1550 1675 18 1,8 15,5
12 1020 1600 1720 19,5 1,8 16,3
13 1050 1650 1770 20,5 1,8 17,33
14 1070 1700 1825 21 1,8 18,2
15 1100 1750 1890 22 1,8 19,3
16 1000 1250 1370 15 1,8 12,52
17 1020 1300 1450 16 1,8 13,2
18 1050 1325 1490 17 1,8 13,9
19 1070 1350 1500 17,5 1,8 14,45
20 1100 1375 1510 18 1,8 15,13
21 1000 1400 1520 17 1,8 14,1
22 1020 1425 1550 17,5 1,8 14,54
23 1050 1450 1570 18 1,8 15,3
24 1070 1475 1600 19 1,8 15,84
25 1100 1500 1620 19,5 1,8 16,6
26 1000 1550 1675 19 1,8 15,62
27 1020 1600 1720 20 1,8 16,41
28 1050 1650 1770 20,5 1,8 17,48
29 1070 1700 1825 21,5 1,8 18,34
30 1100 1750 1890 22,5 1,8 19,51

2.3. Қабат флюидінің сынамаларын сынау және іріктеу 
процесіндегі өндірістік және технологиялық бақылау

2.3.1 Қабат флюидтерінің сынамаларын алу тәсілдері

Бұрғылау процесінде ұңғымаларды сынау кезінде қабаттық 
сынамаларды алудың мақсаты мен ерекшеліктері

Бұрғылау процесінде объектілерді сынау кезінде Бұрғылау 
құбырларына келіп түскен сұйықтықтың сынамалары қойнауқаттың 
мұнаймен, газбен, газ конденсатымен немесе сумен қанығу сипатын анықтау 
және олардың физикалық-химиялық қасиеттері мен компоненттік құрамын 
анықтау мақсатында іріктеледі. Ұңғымаларды бұрғылаумен аяқталған 
сынақтардан айырмашылығы, ұңғымадан сұйықтық оның құрамының 
тұрақтылығына дейін таңдалған кезде, бұрғылау ұңғымаларын қысқа уақыт 
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ішінде сынау кезінде алынған сұйықтықтың мөлшері, әдетте, резервуар 
сұйықтығының жуу сұйықтығымен, оның фильтратымен және сынақ 
алдында Бұрғылау құбырларына құйылған сұйықтықпен қоспасы арқылы 
ұсынылады. Сондықтан, ағызу кезінде Бұрғылау құбырларына сұйықтықтың 
мөлшері неғұрлым көп болса, одан "таза", талдауға арналған, резервуардағы 
сұйықтықтың үлгісін алу оңайырақ болады. Жоғарыда айтылғандай, өкілдік 
көлемі 1-1, 5 м3 құрайды.

Көптеген жағдайларда төмен қарқындылық ағындарымен өкілдік үлгіні 
алу мүмкін емес. Содан кейін резервуарлардың мұнайға және суға 
қанықтылығын және сұйықтықтардың қасиеттерін бағалауды жанама 
көрсеткіштер бойынша жасауға болады - таңдалған Сынамадағы газдың 
болуы және компоненттік құрамы, өйткені қабаттың қанығу сипатына 
қарамастан, резервуар сұйықтығының ажырамас бөлігі газ болып табылады.

Сұйықтықтан ең мобильді және оңай шығарылатын газ, тіпті аз 
мөлшерде болса да, құдыққа түсіп, жуу сұйықтығының бағанасы арқылы 
субпакер аймағында еркін қозғалады және Бұрғылау құбырларына түседі.
Осылайша, сынақ кезінде таңдалған газ, таңдалған сынамада қаныққан 
сұйықтықтың негізгі компоненті толығымен болмаған жағдайда да, қабаттың 
қанығу сипатын түсіндіру үшін қолданылуы керек.

Сынау кезінде сұйықтық сынамаларын алу тəсілдері
Бұрғылау процесінде ұңғымаларды сынау кезінде сұйықтық 

сынамаларын мынадай тәсілдермен алады:
1) ұңғыманы атқылау жағдайында сағалық байлау арқылы жер бетінде -

қабаттарды сынаушы арқылы;
2) құбырларға келіп түскен флюидті ауыстыру кезінде кері айналым

кезінде сағалық байлау арқылы сынау аяқталғаннан кейін бетінде;
3) көтерілетін құбырларда іріктелген флюидтің алғашқы белгілері

пайда болған сәттен бастап аспапты көтеру процесінде ұңғыманың 
сағасында;

4) жиынтықта арнайы орнатылған сынама алғыштардың сынақ
жабдығының көмегімен жүзеге асырылады.

Ұңғыманы бұрғылау құбырлары арқылы атқылау кезінде тікелей 
аузында таңдалған сынама жақсы. Алайда, мұндай сынақтар өте сирек 
кездеседі. Көбінесе сынақтар бұрғылау құбырларының кішкене түбін 
резервуарлық сұйықтықпен толтырумен аяқталады.

Сондықтан ұңғыманың кенжарына сынамаларды сынама алғыштардың 
көмегімен алу қажет, олар қойнауқаттық сұйықтықтың сынамасын Бұрғылау 
құбырларына қандай түрде түскенін сақтауға мүмкіндік береді. Сынақ 
жабдығының жинақтарында Орнатылатын барлық қолданыстағы сынама 
іріктегіштерде клапандарды ашу пакерді отырғызу сәтінде сынаушының 
клапанын ашумен қатар жүреді, ал клапандарды жабу және алынған 
сынаманыакер астындағы сұйықтықтың қалған бөлігінен кесу пакерді 
бұзғаннан және сынаушының қабылдау клапанын жапқаннан кейін жүзеге 
асырылады. Қысымның қалпына келу қисықтарын жазу кезінде сынама 
алушы ашық болып қалатындықтан, онда флюидтердің Пакер астындағы 
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аймақта қайта бөлінуі салдарынан (неғұрлым жеңіл фракциялар - газ -
жоғары қарай жылжиды, ал ауыр фракциялар-ұңғыманың төменгі бөлігіне 
ығыстырылады) сынама алғышта қаттық жағдайлармен салыстырғанда 
"газдалған" сұйықтық көп жиналуы мүмкін.

Сынама іріктегіштің көмегімен сұйықтық сынамасы алынғанына 
қарамастан, құралды көтеру процесінде ұңғыманың сағасында сынамаларды 
алу қажет, өйткені қаттық флюидтің ең жоғары құрамы бар неғұрлым өкілдік 
сынама бұрғылау құбырларының кез келген бөлігінде орналасуы мүмкін.
Ағын кезінде резервуардағы сұйықтық көлеміндегі сұйықтықтың нақты 
мөлшері резервуардағы депрессия өзгерген кезде тұрақсыз болады.  Сондай-
ақ, қысымның қалпына келуі кезінде және резервуарды сынау кезінде 
сұйықтық қоспасының мұнай-газ компоненті құбырлар арқылы жоғары қарай 
жылжитынын ескеру қажет. Сондықтан, құралды айналым клапаны арқылы 
кері жуу арқылы алынған сұйықтықты алдын-ала алмастырмай көтергенде, 
бұрғылау бағанасының әртүрлі шамдарынан бірнеше сұйықтық үлгілерін алу 
керек. Көптеген жағдайларда, бетіне құйылған сұйықтық деңгейі пайда 
болған кезде, айналым клапаны ашылады, ал сұйықтық кері жуу арқылы 
бетіне шығарылады. Мұндай жағдайларда келіп түсетін ағыннан сұйықтық 
сынамасын тұрақты уақыт аралығынан алу керек.

Осылайша таңдалған сынамалар сынақ кезінде сұйықтықтың 
резервуардан түсу реттілігі мен сипатын неғұрлым нақты талдауға және 
қалпына келтіруге және резервуардың нақты жоғарылауы мен резервуарлық 
сұйықтықтың қасиеттерін дәл анықтауға мүмкіндік береді.

Бақылау сұрақтары:
1. Бұрғылау барысында Бұрғылау құбырларына түскен сұйықтықтың

сынамалары қандай мақсатпен алынады?
2. Талдау үшін" өкілдік", таза сынаманың көлемі қандай?
3. Сынақ кезінде таңдалған газды не үшін пайдаланады?
4. Сынақ барысында сұйықтық сынамаларын қандай әдістермен алады?
5. Қандай сынама сапалы?
6. Сынама алғыштарды қолданудың артықшылығы неде?
7. Неліктен бұрғылау бағанының әртүрлі шамдарынан бірнеше

сұйықтық үлгілерін алу керек

2.3.2 Қабат флюидінің сынамаларын іріктеу процесін бақылау

Сағадағы сұйықтықты алу
Көмірсутектердің алғашқы белгілері (кіретін қоспада газдың пайда 

болуы бойынша) анықталған сәттен бастап құралды көтеру процесінде 
сағадағы сұйықтықты іріктеу мынадай тәсілмен жүзеге асырылады.

Бұрғылау құбырларының бағанасы элеваторға орнатылып, жоғарғы 
бұрғылау құбырының муфтасының саңылауы шыны түтік салынған тар 
саңылауы бар резеңке немесе ағаш тығынмен жабылған (сурет. 2.11, а).
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Резеңке шланг түтікке қосылады, ол арқылы газ сумен толтырылған көмекші 
контейнерге орналастырылған қабылдау ыдысына алынады.

Муфтаның тесікшесін кішкене диаметрлі түтігі бар металл қақпақтың 
көмегімен де жабуға болады (сурет.2.11,6).

Мұнай, су немесе саз ерітіндісі арқылы ұңғымадан газдың қарқынды 
шығуы кезінде (ұңғыманың әлсіз атқылауы байқалғанда, мұнай немесе 
сұйылтылған саз ерітіндісі бар су және құйылатын сұйықтықтың бетінде газ 
шығады) ұңғымаға ауа оның шетіне жете алмайтындай етіп шұңқыр 
түсіріліп, газ көпіршіктерінің ағынымен ұсталады (сурет. 2.9 в).

Мұнай, су сынамаларын, саз ерітіндісінің түскен флюидпен қоспасын 
тиісті қабылдау ыдыстарына (ыдыстарға) тікелей сағадағы бұрғылау 
құбырларынан, егер мұнда газ бумаларының қарқынды шығарылуы болмаса, 
іріктеп алу керек.

Сұйықтықтар мен газ сынамаларын сынама іріктегіштерден 
контейнерлер мен ыдыстарға ауыстыру

Сынама іріктегішті бетіне көтеріп, оны стационарлық базаға 
жеткізгеннен кейін алынған сұйықтықтарды контейнерлер мен ыдыстарға 
ауыстырады. Алдымен алынған сұйықтықты газсыздандыру жүргізіледі -
оның көлемін анықтау үшін газды қабылдау ыдысына (колбаға), содан кейін 
талдау үшін бөтелкелерге ауыстыру. Қалған сұйықтық бөтелкеге оның 
көлемін алдын-ала өлшеу арқылы алынады. Заттаңбаларда: ұңғыманың 
нөмірі, ауданы, сынамалау аралығы, сынаққа ұшыраған деңгейжиек пен 
қабаттың атауы, Объектінің геологиялық байланыстылығы, сынау кезіндегі 
көріну сипаты, сынаманың алу шарттары мен көлемі, сынаманың реттік 
нөмірі, іріктеу күні, сондай-ақ сынаманы алған адамның тегі көрсетіледі.

 а 6 в

2.11-сурет-газ сынамасын алу схемасы және ұңғыма сағасы:
а, в - әлсіз газ көрінісімен, в-қарқынды ағынмен.

1 - қосалқы сыйымдылық; 2-қабылдау ыдысы; 3-резеңке шланг, 4 - резеңке 
илн түтігі бар ағаш тығын (а), металл бітеуіш (б); 3-Бұрғылау құбырларының 
колоннасы; 6-элеватор, 7-ротордың үстелі; 8-шегендеу колоннасы
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Қаттық сумен немесе сазды ерітіндімен ұсынылған сынамаларды 
іріктеу

Сынама қаттық сумен немесе сазды ерітіндімен ұсынылған 
жағдайларда, оларда ерітілген газды алу тәсілі осы сынамалардың газға 
қанығу шамасына байланысты таңдалады.

Газдың қанықтылығы жоғары. Егер сынама алғыштағы газдың 
мөлшері оның жұмыс камерасынан үлкен болса немесе онымен салыстыруға 
болатын болса, ал газ қысымы атмосфералық қысымнан едәуір үлкен болса, 
онда сынаманы газсыздандыру сынама алғыштағы қысымды төмендету және 
еркін бөлінетін газды аудармашы мен шланг арқылы тікелей қабылдау 
колбасына ауыстыру жолымен жүргізіледі (сурет. 2.12 а). Сонымен қатар, 
олар әдетте газды іріктеудің бір кезеңімен шектеледі - оны колбаға 
толығымен тоқтатқанға дейін - мәжбүрлі газсыздандырусыз. Шам 
шығарылған газдың барлық көлемі оған сәйкес келетін мөлшерде болуы 
керек. Бұл талдауға кіретін газ құрамының біркелкілігі үшін қажет, өйткені 
газсыздандырудың әртүрлі кезеңдеріндегі газдың құрамы әдетте өзгереді, 
қабылданған колба кіретін газдың жалпы көлемін анықтау үшін алынады.
Колбаның көлемі күтілетін газ факторының шамасына және сынама 
алғыштың мөлшеріне (2500-3000 см3) байланысты таңдалады.

Газсыздандыру процесінде едәуір қысыммен бөлінетін газ сынама 
алғыштан және қаттық суды ішінара алып кетеді, соның нәтижесінде сынама 
алғыштың жұмыс камерасында көлемі 100-150 см3 дейін, сынама алғышта 
қалатын газдың соңғы фракцияларымен толтырылған "Өлі кеңістік" пайда 
болады. Газдың жалпы көлемін (газ факторын) есептеу кезінде бұл көлем, 
сондай-ақ сұйықтықта еріген күйде қалған газдың мөлшерін ескере отырып, 
аудармашының және шлангтың ішкі қуысының көлемі колбаға өткен газдың 
көлеміне қосылады.

Газды өлшеумен қатар қоршаған орта температурасы мен 
атмосфералық қысым жазылады. Газсыздандырудан кейін сынама алғышта 
қалған судың көлемі де өлшенеді.

Газдың қанықтылығы төмен. Газ аз қаныққан су немесе сазды ерітінді 
сынамалары үшін жоғарыда сипатталған әдіс жарамсыз, өйткені газ 
сынамасының негізгі көлемі сынама алғыштың "өлі" кеңістігінде еріген 
күйінде қалады. Бұл жағдайда газ "сығу" әдісімен, вакуумдық, термиялық 
және термовакуумдық әдістермен алынады.

"Поггиммен" газсыздандыру әдісі (сурет. 2.12 б) сынама алушыдан 
газдың өздігінен бөлінуінен кейін оған төменгі клапан арқылы қысымды 
колба және шланг көмегімен тұздық (жұмыс сұйықтығы) беріледі, ол 
қабылдау колбасына "өлі" кеңістіктерде қалған газды, содан кейін қаттық 
суды ығыстырады. Су колбаға түскен кезде шашырайды және одан 
атмосфералық қысым кезінде ерітілген газ бөлінеді, қысымды колбадағы 
тұздық көлемі сынама алғыш пен шлангілердің ішкі көлемінен асуы тиіс.
Газды "өлі" кеңістіктен толығымен ығыстыру туралы қысымды колбадағы 
деңгейдің төмендеуі кезінде газ көпіршіктерінің қабылдау колбасына түсуін 
тоқтату бойынша бағаланады. "Сығу" әдісінің кемшілігі - сынама алғышпен 
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іріктеп Алынған флюидтің ішінара жоғалуы және газ сынамасының ауамен 
ластану мүмкіндігі.

Газсыздандырудың вакуумдық тәсілі кезінде ерітілген газ арнайы 
аспаптарда газсыздандырылатын судың үстіндегі төмен қысымның 
арқасында Судан бөлінеді (Дегазатор, Савченко бөтелкесі). Бұл әдіс 
құрылғының қарапайымдылығы мен судан газ шығарудың жылдамдығына 
(3-5 минут ішінде) байланысты кеңінен қолданылады, сонымен қатар 
шығарылатын газдардың құрамына әсер ететін физика-химиялық процестер 
болмайды, бұл сөзсіз артықшылық. Вакуумдаудың бірнеше циклын жүргізу 
Газды алудың жеткілікті толықтығын қамтамасыз етеді. Савченко бөтелкесін 
қолданған жағдайда толық газсыздандыруға қол жеткізілмейді - бұл әдістің 
басты кемшілігі.

Газсыздандырудың термиялық әдісімен еріген газ Судан оны қайнау 
температурасына дейін қыздыру арқылы алынады, бұл алынған еріген 
газдардың сандық сипаттамасын бұрмалайтын физика-химиялық процестерге 
әкеледі. Алайда, құрылғылардың шамадан тыс қарапайымдылығы және 
термиялық әдіспен газсыздандыру әдістері оны Далада кеңінен қолдануға 
мүмкіндік береді.

Сур. 2.12-ағынды сынама іріктегіштен газды алу сызбасы
а - судың немесе сазды ерітіндінің газға қанықтылығы жоғары болған кезде -
1 - Қабылдау колбасы; 2-резеңке шланг; 3-вентиль; 4 , 7 - аудармашының 
штуцерлері, 5-тіреу шток, 6-ауыстырғыш; 8, 10-сынама алғыштың 
клапандары; 9-сынама алғыш; б - "сығымдау" әдісімен 1-Қабылдау колбасы; 
2-резеңке түтік; 3-сынаманы ауыстырғыш; 4-сынама алғыштың корпусы; 5 -
қысымды сыйымдылық

Қолданыстағы құрылымдағы термовакуумды газсыздандырғыштар
стационарлық жағдайда жұмыс істеуге ыңғайлы. Газсыздандырудың 
термовакуумдық әдісінде бірнеше рет вакуумдау және газсыздандырылатын 
сынаманы 60 °с дейін қыздыру біріктіріледі, бұл ретте газсыздандырудың 
термиялық тәсіліндегідей алынатын газдардың құрамын өзгертетін бірқатар 
процестер жүреді.
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Төмен газға қаныққан тереңдік сынамаларын газсыздандырудың 
қаралған тәсілдері ағынды сынама алғыштармен жұмыс істеу кезінде 
қолданылады.

Поршеньсіз ағынды сынамалардан газ таңдалған үлгіні поршеньмен 
"қысу" арқылы толығымен, қарапайым және сенімді түрде аудармашы мен 
шланг арқылы тұзды ерітіндімен толтырылған колбаға шығарылады (сурет. 
2.13).

"Сығымдалған" немесе мәжбүрлі газсыздандырусыз әдістерді 
пайдаланған кезде газдың құрамын немесе газбен қаныққандығы 300 м3/м3
астам болған кезде газ көлемінің жиынтық шамасын анықтауда 
айырмашылықтар жоқ. Мәжбүрлі газсыздандырусыз әдістерді пайдалану 
кезінде гидрокарбонаттарды суда алдын ала тұндыра отырып және 
көмірқышқыл газына түзетуді енгізе отырып, термовакуумдық әдістерге 
көбірек артықшылық беру керек.

Алғашқы іздестіру-барлау ұңғымаларынан терең сынамаларды іріктеу 
кезінде газға қанығу дәрежесіне қарамастан "сығу" әдісін немесе вакуумды 
газсыздандыруды пайдалана отырып, сынаманы неғұрлым толық 
газсыздандыруды жүргізу керек.

2.13-сурет-ПИП - 4 үлгісіндегі сынама іріктегіштен сынаманы ауыстыру 
схемасы:

1-қосалқы ыдыс, 2-қабылдау колбасы; 3-сынаманы ауыстырғыш, 4-поршень;
5-сынама іріктегіш корпусы

Сынама іріктегіштен мұнай сынамаларын алу
Тереңдіктегі сынама алғышпен мұнай алынған жағдайда 2.14-суретте 

келтірілген схема бойынша оны бір рет газсыздандыру жүргізіледі. Бұл 
резервуардағы мұнайдағы газдың мөлшері туралы нақты ақпарат алуға 
мүмкіндік береді 
жағдайында.

Алдын ала орнату арқылы сынама (мысалы, УПП-2) КЖ-3 бір немесе 
екі контейнерге өткізіледі. Бір рет газсыздандыруды жүргізу кезінде мынадай 
шарттар сақталуы тиіс:

а) терең сынама алғыштағы сынама сұйық фазалық жағдайда болуы 
тиіс, қабаттың температурасы кезінде міндетті емес (газ факторы және 
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1

газдың құрамы соңғы сынама сұйық фазалық жағдайда болған жағдайда 
бастапқы сынаманың температурасына тәуелді емес, алайда сынама 
алғыштағы температура қатты парафиндердің түзілуі басталуының 
температурасынан жоғары болуы тиіс),

б) сынама іріктегіштен алынған сынаманы үш жүрісті кран арқылы 
ГСВ-400 газ сағатына және газометрге қосылатын газ шығару түтігі бар су 
моншасына (20 °с) орналастырылған қабылдау колбасына 100-150 см3/С 
аспайтын тұрақты жылдамдықпен ығыстыру керек, бұл ретте мыналарды 
есте ұстау қажет::

егер мұнайдың қату температурасы 20 °С-тан жоғары болса, онда 
колбаны +40 °С температурада термостаттау керек;

қабылдау шамының кіріс түтігінің соңында тамшылардың пайда 
болуын қамтамасыз ететін қиғаш кесу болуы керек;

газометрдегі қысым атмосфералық қысымға тең болуы тиіс; газ 
шығаратын түтіктегі қысымды бақылау үшін атмосфералық қысым мен 
колбадағы қысым арасындағы айырмашылықты көрсететін U-тәрізді су 
манометрі орнатылады;

сынама іріктегіштен КЖ-3 контейнеріне сынаманы ығыстыру үшін 
өлшеу прессін және "сығымдауды" тұзды су майын пайдалану керек;

колбаны қосар алдында жоғарғы бөлігінде жиналып қалған газ 
көпіршіктерін жою үшін сынама алғыштан (КЖ-3 контейнерінен) 10-15 см3

мұнайды бақылап ығыстыру және түтікті сынама алғыштан қабылдау 
колбасына мұнаймен сулау қажет;

сынама алушы мен колба арасындағы жалғағыш түтік барынша қысқа 
болуы тиіс;

газдануды жүргізу үшін кемінде 20 м3 сынама алу керек, өйткені 
газданбаған мұнай одан әрі оның құрамы мен физика-химиялық қасиеттерін 
анықтау үшін пайдаланылатын болады:

2.14-сурет-тереңдік сынамасын бір реттік газсыздандыру схемасы:
1-пресс; 2-май тұздалған су" сығу"; 3-сынама алушы; 4-қабылдау ыдысы; 5 -

Су моншасы, 6-газ сағаты; 7-манометр; 8-газометр

Тәжірибенің басында газды колба мен түтіктерден ауаны 
мүмкіндігінше толығымен алып тастау үшін газ сағаттарынан өткізу керек 
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(газдың бөлмеден тыс шығарылуын қамтамасыз ете отырып), содан кейін 
оларды газбен толтырып, газ сағаттарынан ауаны газометрге су құю арқылы 
алып тастау керек (егер бұл операция бірнеше рет қайталанса, онда 
газометрге жиналған газ құрамында ауаның шамалы мөлшері болады);

в) газ көлемін қалыпты жағдайлар үшін қайта есептеу қажет, газ 
көлеміне қабылдау колбасында жиналған мұнай көлеміне теріс түзету және 
газдың су буымен қанығуына түзету енгізілуі тиіс, газ факторы газ сағаттары 
арқылы өткізілетін және газометрде жиналған газ көлемін колбадағы мұнай 
массасына бөлумен айқындалады;

г) газометрде жиналған газды кейіннен талдау үшін шөлмектерге 
ауыстыру қажет-газдың бір бөлігі тығыздықты пикнометриялық анықтауға 
жұмсалады, ал қалған сынамалар бойынша газ құрамының кемінде үш 
параллельдік анықтамасы және тығыздықты екі пикнометриялық 
айқындамасы жүргізіледі;

д) қабылдау колбасында жиналған мұнайды С2Н4-тен C6H14-ке дейінгі 
компоненттерді Энглер аппаратының көмегімен анықтау үшін пайдалану 
керек (соңғы уақытта Энглер аппаратында мұнай айдаусыз атмосфералық 
жағдайда көмірсутек құрамын табудың тікелей хроматографиялық әдісі 
таралуда);

е) атмосфералық жағдайлар кезінде газ факторын, газ бен мұнайдың 
құрамын айқындау нәтижелері бойынша (төменде қаралған әдістеме 
бойынша) қаттық жағдайлардағы мұнайдың құрамын айқындау қажет.

Сынама іріктегіштен газ немесе газ конденсаты сынамасын алу
Сынама іріктегішпен газ сынамасын немесе газконденсатын іріктеу 

кезінде сынамаларды КЖ-3 контейнеріне немесе конструкциялық жағынан 
оған ұқсас - көлемі 200-250 мл ауыстырады. Манометрге арналған үш 
желдеткіш басы мен фитингі бар контейнер сынама алу үшін өте ыңғайлы.

Газдың (газконденсаттың) термиялық кеңеюінің Елеулі 
коэффициентіне және тасымалдау кезінде температураның айтарлықтай 
көтерілу мүмкіндігіне (контейнерді толтыру кезінде минус 20-30°С-тан 
тасымалдау кезінде плюс 30-40°с-қа дейін) байланысты контейнердегі қысым 
қауіпсіздіктен асып кетуі мүмкін. Сондықтан, егер контейнерді мұз салынған 
жәшікте тасымалдау мүмкін болмаса, контейнерді толтыру аяқталғаннан 
кейін манометр бойынша қысымның артуын бақылайды және шығару 
вентильін абайлап ашып, контейнерді орта температурасына дейін қыздыра 
отырып, газдың (конденсаттың) шағын порциясын шығарады,

Онда ол тасымалданды. Бұл контейнердегі қысым ол есептелген 
қысымнан асып кетпеуі үшін жасалады. Қыздыру процесінің аяқталуы 
қысымның өсуін тоқтату арқылы бағаланады. Контейнерді жылытылған үй-
жайларда сақтауға тыйым салынады.

Контейнерді зертхана бөлмесіне әкелмес бұрын оған манометр 
қосылып, клапан ашылады. Егер қысым жоғарыласа, аз мөлшерде газ (газ 
конденсаты) шығарылады. Газ конденсаты бар контейнерді зертхана үй-
жайына қосылған манометрсіз кіргізуге рұқсат етілмейді.
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Зертханада газ контейнерін разрядтау және конденсаттың сұйық 
фазасын бір рет газсыздандыру жүргізіледі.

Газы бар контейнер 2.15-суретте дәлелденгендей, контейнердің төменгі 
вентиліне разрядталған кезде моншаға 20°С температурада орналастырылған 
градуирленген қабылдағышы бар тұзақ қосылады. Контейнер атмосфералық 
қысымға баяу шығарылады, газ көлемі мен тұзаққа жиналған конденсат 
өлшенеді, сондай-ақ конденсаттың тығыздығы мен салыстырмалы 
молекулалық массасы анықталады. Оның мөлшері шектеулі, бірақ мөлдірлігі, 
тығыздығы және конденсаттың салыстырмалы молекулалық массасы 
алкандар үшін белгілі корреляциялар бойынша сыну көрсеткішінен 
табылған.

Конденсат сынамасын цилиндрден Сығылған ауа қысымымен 
контейнерден NaCl тұздығымен ығыстыра отырып, бір рет газсыздандырудан 
өткізеді. Газсыздандыру процесінде конденсаты бар контейнердегі қысым 
іріктелген сынамасы бар сынама алғышқа қарағанда жоғары болуы тиіс.

2.15-сурет-газ сынамасы бар контейнерді разрядтау схемасы:
1 - контейнер, 2-көлемі 10-20 см3 градуирленген қабылдағышы бар тұзақ; 3-

су моншасы, 4-газ сағаты; 5-қабылдау ыдысына газдың шығуы

Резервуардың ұңғымалық аймағында ағынды шақырудың 
компрессорлық әдісімен өте жоғары қысым градиенттері пайда болуы мүмкін, 
бұл қарқынды Газдану кезінде пайда болатын депрессиядан және ұңғыманы 
толтыратын ұсақтау ерітіндісінің шығарылуынан болады (2.16-сурет). 
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2.16-сурет-ұңғыманы компрессиялау әдісімен игерудің технологиялық 
схемасы:

I – газды құбыраралық кеңістікке айдау кезінде; II – газды құбырға 
айдау кезінде; 1 - құбыр бағанасы; 2 – іске қосу клапандары (муфталар); 3 –

корпус бағанасы; 4 – ұңғыма сұйықтығы; 5-пакет; 6-тік клапан;
7-перфорация аралығы.

Ірі депрессиялар перфорациялық каналдар мен сүзу арналарын 
ластаушы материалдан ішінара тазартуға, яғни ұңғымалардың өнімділігін 
ішінара қалпына келтіруге ықпал етеді. Сонымен қатар, жоғары депрессия, 
жоғарыда айтылғандай, бірқатар жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. 
Осылайша, көп жағдайда ағынды шақыру депрессияның қатаң шектеулі 
мөлшерімен жүруі керек.

Қазіргі уақытта оттегі таусылған ауа қоспасын өндіру үшін өнімділігі 5 
м3/мин болатын 90% азоттан тұратын қоспаны өндіретін, 8 МПа дейінгі 
қысымды дамытатын жылжымалы СД - 9/101 М – "Азот" компрессорлық 
станциясы әзірленіп, пайдаланылады.

Төмен қысымды компрессорларды қолданған кезде газ 
жастықшалары әдісін қолдануға болады (сурет. 2.17). Бұл әдістің мәні 
мынада: газ алдымен құбырға жіберіледі, содан кейін сорғы 
қондырғыларының газ бөлігі сұйықтықпен резервуарға есептелген 
депрессияны жасау үшін қажетті деңгейге дейін басылады.

Газ жастығын айдау және сығу жылдамдығы газ көпіршіктерінің 
қалқып шығуға уақыты болмайтындай болуы тиіс (сұйықтық қозғалысының 
төмендейтін жылдамдығы кемінде 0,4 м/с болуы тиіс). Содан кейін 
сұйықтықты айдау тоқтатылады, құбыр сыртындағы кеңістік ашылады және 
сұйықтық ұңғымадан кеңейетін газбен шығарылады. НКТ бағанындағы және 
құбыраралық кеңістіктегі сұйықтық деңгейі тегістеледі және кенжардағы 
қысым резервуардан төмен болады, бұл резервуардан ағынды шақыруды 
қамтамасыз етуі мүмкін. Қажет болған жағдайда (төмен қабат қысымы, ПЗП 
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қатты ластануы) газ жастығын НКТ колоннасының табандығына дейін басуға 
болады.

2.17-сурет-газ жастықтарын айдау әдісімен ұңғыманы игеру сызбасы:
а-газды айдау; б – сұйықтықты айдау; 1 – Пайдалану колоннасы; 2 – НКТ 

колоннасы; 3 – айдалатын газ; 4 – сағалық арматура; 5 – кері клапан; 6 – газ 
генераторлық станция; 7 – сорғы қондырғысы; 8 – ұңғымалық сұйықтық; 9 –

өнімді қабат; 10-газ жастығы.

Содан кейін құбыр мен құбыр сыртындағы кеңістік ашылған кезде 
олардан сұйықтық шығады. Бірнеше ауа жастықшалары болуы мүмкін 
(жүйелі түрде жүктеу). Бұл жағдайда ұңғымадағы сұйықтық деңгейі үлкен 
тереңдікке (2500 м дейін) төмендетілуі керек, бұл резервуардағы 
депрессияның жоғарылауын қамтамасыз етеді. Бұл игеру әдісінің кемшілігі-
кен қабатындағы қысымның күрт төмендеуі, бұл тау жынысының 
қаңқасының бұзылуымен бірге жүруі мүмкін.

Ұңғымадағы сұйықтық деңгейінің төмендеуі свабирлеу (поршеньдеу) 
арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Сваб – диаметрі 25-37,5 мм құбыр (құбыр) 
(сурет. 2.18, а) жоғарғы бөлігінде жоғары ашылатын клапан орналасқан. Сваб 
жіңішке болат арқанмен НКТ бағанына түсіріледі (сурет. 2.16, б). Сваб пен 
НКТ ішкі диаметрі арасындағы кеңістікті тығыздау сым тормен 
арматураланған 3-4 резеңке манжеттермен жүзеге асырылады.

Сваб оның түбіне бекітілген жүктің әсерінен төмен қарай жылжиды (50 
кг). Бұл жағдайда клапан ашылып, НКТ бағанындағы сұйықтық свабтан 
жоғары кеңістікке еркін өтеді. Сваб жоғары қарай қозғалған кезде клапан 
жабылып, түскен сұйықтық бетіне итеріледі.

Сваб бекітілген жұқа болат арқан шығыр барабанына (ПКС-5
каротаждық көтергішіне) 1,2 – 1,4 м/с дейінгі жылдамдықпен оралады, свабты 
түсіру 0,5 м/с дейінгі жылдамдықпен жүзеге асырылады.
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2.18-сурет-свабирлеумен ұңғыманы игеру:
а-сваб (1-арқан, 2-аспа; 3-шар клапаны; 4-келте құбыр; 5 – поршень), б-

байлау схемасы (1-сағалық арматура; 2 - лубрикатор; 3-Ілмек блогы; 4,6-
каротаждық роликтер; 5-манометр; 7-сваб; 8-жүк; 9-НКТ бағаны; 10-
пайдалану бағаны; 11-перфорация аймағы; 12-каротаждық көтергіш)

Свабты сұйықтық деңгейіне батыру тереңдігі арқанның беріктігіне, 
лебедканың қуатына байланысты және әдетте 250 - 300 м (500 м артық емес) 
құрайды. СКҚ-да свабом сұйықтық деңгейіне жету сәті оны түсіру кезінде 
арқанның салбырауы бойынша белгіленеді. Свабтың бір рейсінде диаметрі 
146 мм пайдалану бағанындағы сұйықтық деңгейі 60 м төмендейді. 
Сондықтан дамудың осы әдісін қолдану кенжар қысымының біртіндеп 
төмендеуіне әкеледі.

Құбыр аралық кеңістікте пакерді орнатқан кезде ұңғыманы игеру 
уақытын едәуір қысқартуға болады (2 есеге дейін).

Жоғары қаттық қысым кезінде свабирлеу сағаға орнатылған фонтандық 
арматура мен лубрикаторда жүргізіледі. Егер қойнауқаттық қысым игерілген 
ұңғымадағы сұйықтық деңгейі сағадан төмен деп күтілсе, онда свабирлеу 
герметикалық емес сағамен жүргізілуі мүмкін.

Свабирлеуді ұңғымалық сұйықтық толық алынған кезде немесе қаттық 
флюид пайда болған кезде тоқтатады.

Ұңғыманы игерудің бұл әдісі қосымша қатты жабдықты қажет етпейді 
және резервуарды ұзақ уақыт ағызуға мүмкіндік береді.

Алайда, бұл әдісті қолдану кезінде асқынулар болуы мүмкін-арқанның 
үзілуі, свабтың бітелуі, ұшқынның пайда болуы, қоршаған ортаның ластану 
ықтималдығының жоғарылауы (ұңғыманың аузын герметизациялау болмаған 
кезде).

Тарту - бұл ұңғымадағы сұйықтық деңгейін төмендету үшін түбінің 
қақпақшасы бар түтік (ұзындығы 10-15 м) болатын желонканы қолдануды 
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қажет ететін игеру әдісі. Желонканың сыртқы диаметрі шегендеу 
бағанасының ішкі диаметрінің 70% - нан аспауы тиіс. Желонка қандай да бір 
шығырдың арқанындағы шегендеу бағанасына түседі.  Ұңғыманың аузында 
арнайы контейнер болуы керек, оған әр көтеру кезінде ұңғымадан көтерілген 
желонканың мазмұны төгіледі. Бірізді сору арқылы (корпус бойымен 
желонканың аудармалы қозғалысы) ұңғымадағы сұйықтық деңгейі баяу 
төмендейді. Мысалы, пайдалану бағанының диаметрі 168 мм болғанда 
деңгейді 500 м-ге төмендету үшін диаметрі 114 мм желонкамен 110 рейс 
жасау қажет.

Тартылуды таяз ұңғымаларда қаттық қысым гидростатикалық қысымнан 
едәуір аз болған кезде, бұрқалау күтілмеген кезде қолдану керек, өйткені 
ұңғымаларда СКҚ және сағалық арматура бағаналары жоқ. Күкіртсутегі бар 
ұңғымаларда желонканы қолдануға жол берілмейді.

Тарту-бұл тиімділігі төмен және салыстырмалы түрде жоғары энергия 
шығындарымен сипатталатын аз уақытты қажет ететін әдіс. Арқан, корпус 
және науаның өзі қатты тозуға ұшырайды. Сондықтан Ұңғымаларды игерудің 
бұл әдісі өте сирек қолданылады.

Аэрация әдісі-ұңғыманы газ сұйықтығы жүйесімен кері жуу. Ол үшін 
ұңғымаға НКТ бағанасы түсіріледі, аузы фонтандық арматурамен 
жабдықталады. Газ-сұйық жүйені дайындау үшін Компрессорлық қондырғы 
тексеру клапаны мен аэратор арқылы сорғы қондырғысына байланған (сурет. 
2.19).

Бұл әдісті қолданған кезде алдымен ұңғыманы беттік-белсенді зат 
сумен жуады, содан кейін газ (азот) компрессормен аэратор арқылы айдау 
желісіне беріледі. Сұйықтықты жақсы аэрациялау үшін газ беру қысымы 
сұйықтық беру қысымынан 0,3 – 0,5 МПа жоғары болуы тиіс. Жеткізілетін 
газдың мөлшерін (аэрация дәрежесі) реттеу арқылы газ – сұйық жүйенің 
тығыздығын кең көлемде өзгертуге болады, оны 0,3-0,4 г/см3 дейін 
төмендетуге болады. Газ сұйықтығы жүйесінің кему ағынының жылдамдығы 
газ қалқып шықпайтындай және газ тығындары пайда болмайтындай болуы 
тиіс.

Бұл әдіспен кенжар қысымы біртіндеп төмендейді, бұл цемент тасы мен 
тау жынысының қаңқасының тұтастығына жағымды әсер етеді. Қажет болған 
жағдайда (төменгі қабат қысымы) таза газды айдауға көшуге болады 
(тереңдігі 2000 м дейін).
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2.19-сурет-аэрация әдісімен ұңғыманы игеру сызбасы:
1 - компрессор; 2-кері клапан; 3-сорғы агрегаты; 4-аэратор;

5-Ысырма; 6 – шегендеу бағанасы; 7-НКТ бағанасы.

Газ сұйықтығы жүйесін (газды) айдау тұрақты атқылау алынған кезде 
тоқтатылады.

Дәл осындай механизм ұңғыманы көбікпен игеру кезінде пайда болады. 
Көбік-тұрақты газ сұйықтығы жүйесі, оның тұрақтылығы беттік-белсенді зат 
(ОП-10, сульфонол және т.б.) береді. Бұл әдіспен ұңғыма 2 немесе 3 фазалық 
көбікпен жуылады, оның тығыздығы кең диапазонда өзгеруі мүмкін (0,1-ден 
0,9 г/см3-ге дейін). Көбік алу схемасы газ сұйықтығы жүйесін алу схемасына 
ұқсас (сурет.2.20).

2.20-сурет-көбікті игеру кезіндегі ұңғыма сағасын байлау сызбасы:
1-НКТ; 2-манометрлер; 3-газ шығысын өлшегіш; 4-компрессор; 5-кері

клапандар; 6-эажратор; 7-айдау желісі; 8-сорғы; 9-өлшеу сыйымдылығы; 10-
көбіктенетін сұйықтыққа арналған жинақтау сыйымдылығы; 11-көбік 

шығару; 12-құбыр сыртындағы кеңістік

Айырмашылығы-сорғы таза суды емес, беттік-белсенді заттардың және 
басқа реагенттердің (сода, метанол, гидрофобизатор, CMC, сұйық шыны, MS) 
су ерітіндісін береді. Алынған көбік уақыт өте келе тұрақты (2-3 сағат), саз 
бөлшектерін оңай таратады және пептизациялайды, қалыңдатылған саз 
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ерітіндісі, PZP дегидратациясы жүреді, мұнай үшін жыныстың фазалық 
өткізгіштігі артады. Көбіктің өзі құбырлардың қабырғаларынан және 
қабаттың кеуек кеңістігінен оңай алынып тасталады.

Ұңғымаларды игеру кезінде бір компонентті де, көп компонентті екі 
фазалы көбіктерді де қолдануға болады. Тіпті қарапайым көбік жүйесі де 
жоғары серпімді және серпімді қасиеттерге ие, олар резервуардан ұңғымаға 
ағынды шақыру процесінің тиімділігіне оң әсер ете алады.

Көбікті жүйелерді қолдану кенжар маңы аймағына сүзіндінің қосымша 
мөлшерінің енуіне жол бермейді, сондай-ақ кенжар маңы аймағын бұрғылау 
және перфорациялау арқылы оны ашу процесінде қабатқа енген саз 
бөлшектерінен және судан толық тазартуды қамтамасыз ете алады. Сүзіндінің 
қосымша мөлшерінің енуін болдырмау мақсатында ағынды шақыруды 
тікелей циркуляция схемасы кезінде аэрация дәрежесі төмен бір компонентті 
екі фазалы көбікпен ұңғымалық сұйықтықты ауыстыру арқылы жүзеге асыру 
керек. Ұңғыма сұйықтығын көбікпен толығымен ауыстырғаннан кейін, 
тығыздығы төмен көбікті ұңғымаға айдауға кірісу керек, бірақ айналмалы 
айналым схемасына сәйкес, яғни.тығыздығы төмен көбіктің жаңа бөліктері 
ұңғымаға құбыр кеңістігі арқылы жіберіледі.

Ағынды қарқындату үшін ПЗП өңдеумен ұңғымаларды игеру депрессия 
кезінде жүргізіледі, ол 10-15 МПа-ға жетеді және ұңғымаларды пайдалану 
кезіндегі депрессиядан 50-70% - ға асады. Бұл жағдайда пайда болатын 
ұңғыманың сүзгісіне Гидромеханикалық жүктемелер құбырдың 
тығыздығының бұзылуына, плантациялық және сыртқы сулардың бұзылуына, 
өнімнің сулануына әкеледі.

Иваново-Франковск Мұнай және газ институтында Ұңғымаларды 
эжекторлық қондырғылармен игеру технологиясы жасалды, ол резервуарға 
циклдік басқарылатын депрессиялармен әсер ету арқылы төменгі шұңқыр 
аймағын тазартады [3]. Бұл технология НКТ бағанына орнатылған Пакер мен 
оның үстіне орнатылған сиялы аппараттың көмегімен жүзеге асырылады 
(сурет. 2.21). Сорғы қондырғысының жұмыс агентін ағынды сорғының 
шүмегіне беруі ұңғыманың ішкі бөлігіндегі қысымды қажетті мәнге дейін 
төмендетеді. Сорғы қондырғысының тиісті жұмыс режимі депрессияның 
мөлшерін қажетті уақытты сақтайды. Жұмыс агентінің берілуі 
тоқтатылғаннан кейін ұңғыманың түбіндегі гидростатикалық қысым қалпына 
келтіріледі. Төменгі қысымды төмендету - қалпына келтіру циклдары 
резервуардан тұрақты ағын пайда болғанға дейін бірнеше рет қайталанады.

Резервуарда басқарылатын циклдік депрессиялардың пайда болуы 
резервуарға түсетін серпімді кеңейетін сұйықтықтың алынуына ықпал етеді. 
Ұңғымаларды игерудің осы әдісін қолдану тәжірибесі бірнеше ондаған 
циклдарда резервуардан бетіне көптеген текше метр бұрғылау ерітіндісін 
алуға болатындығын көрсетті.
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2.21-сурет-эжекторлық қондырғыны пайдалана отырып, ұңғыманы игеру 
схемасы:

1-Білік; 2-пакет; 3-манометр; 4-эжекторлық сорғы; 5-НКТ колоннасы;
6-сағалық арматура; 7 – лубрикатор; 8-каротаж станциясы; 9-сүзгі; 10-сорғы

агрегаттары; 11, 12 – өлшеуіш ыдыстар; 
13-кабель

Реактивті құрылғылар кез-келген депрессияны қамтамасыз ете алады, 
өйткені реактивті аппаратты қабылдау кезінде тіпті вакуум да алынуы мүмкін. 
Бұл құрылғылар тәулігіне 1000 м3 дейінгі ұңғымалардан іріктеуді қамтамасыз 
етуге қабілетті. сұйықтық және одан да көп.

Қойнауқаттық сынағыштармен ұңғымаларды игеру қалыптан тыс 
төмен қойнауқаттық қысым, қойнауқаттың төмен өткізгіштігі немесе оның 
қатты ластануы жағдайында, тау жыныстарының мықты қаңқасы кезінде 
жүргізіледі. Бұл ретте қабат сынағыш (КИ, МИГ) кенжарда тіреумен бір 
немесе екі пакері бар ЖКЖ құбырларындағы пайдалану бағанасына 
түсіріледі. Игеру технологиясы қабат сынағыштың кіріс клапанын ашқан 
кезде кенжарлық қысымның күрт төмендеуінен тұрады. Бұл жағдайда 
ластанған төменгі шұңқыр аймағын жақсы тазартуға болады.

Шик пакері (сынақ зерттеулерінің құрастырылуы) сыналатын қабаттың 
үстіне орнатылады және отырғызылған немесе отырғызылмаған оқпанды 
герметикалық жаба отырып ,акер астындағы көлемді ұңғыма оқпанының 
қалған бөлігінен оқшаулайды. Бұрғылау құбырларының қуысымен 
субакеральды кеңістікті қосу арқылы депрессия пайда болады және 
резервуардың сынақ аралығынан Бұрғылау құбырларына мұнай немесе газ 
ағыны пайда болады. Бұл сынақ кезеңі ағын кезеңі деп аталады. Ол бірнеше 
минуттан бірнеше сағатқа дейін созылуы мүмкін. Ағын аяқталғаннан кейін 
қабаттарды сынаушы пакерлеудің герметикалығын бұзбай жабылады және 
ұңғыманың кенжарына қысым қалпына келтіріледі. Ағын және қалпына 
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келтіру кезеңдеріндегі қысымның өзгеруі терең манометрлермен тіркеледі.
ТШИ сыналатын қабатқа жедел жоғары депрессияны жасауға мүмкіндік 

береді, бұл жекелеген жағдайларда кенжар маңы аймағының кеуек кеңістігін 
тазарту процесіне қолайлы әсер етеді. Сонымен қатар, қысымның түсуі мен 
қалпына келу кезеңдері бірнеше рет қайталануы мүмкін. Бұл факторлар, 
сондай-ақ төмен түсудің салыстырмалы қарапайымдылығы және 
герметизацияның сенімділігі ұңғымаларды игеру кезінде төменгі ұңғыма 
аймағының өткізгіштігін қалпына келтіру үшін CIA-ны кеңінен қолдануға 
ықпал етті.

Ұңғымадағы сұйықтық деңгейін төмендету терең суасты 
сорғыларымен (ЭЦН, плунжер), СКС бағанасы төмен және толық 
жабдықталған сағамен жүргізілуі мүмкін және ластанбаған ПЗП кезінде 
өндіруші ұңғымаларды игеру үшін қолданылады. Бұл әдіс қарапайым, топты 
ағынды шақыру, резервуарды ағызу бойынша қосымша жұмыстардан 
босатады және тәулік бойы жүргізілуі мүмкін. Бұл әдіс Ұңғымаларды 
жөндеуден кейін, олар жөндеуден кейін игеріліп, жөндеуден бұрын ұзақ 
уақыт механикаландырылған түрде қолданылған кезде жиі кездеседі. Мұндай 
жағдайларда, әдетте, ұңғымаларда субұрқақ көріністері күтілмейді.

Мұндай ұңғымалардағы ағынды шақыруды сұйықтық деңгейін 
төмендету арқылы сорғы әдісімен жүзеге асыруға болады (ұңғымадағы 
сұйықтық бағанының мөлшерін азайту). Сонымен қатар, бұл ұңғыманы одан 
әрі пайдалануға болатын сорғыны қолдануға болады. Сорғы болжамды 
дебитке және жұмыстың есептік технологиялық режимінде ұңғыманы 
пайдалану кезінде динамикалық деңгейдің жағдайына сәйкес жобалық 
тереңдікке түсуі мүмкін.

Бұл ағынды шақырудың үнемді тәсілі. Алайда, егер ұңғыма мен оның 
кенжары алдын-ала мұқият тазаланса және ұңғымалық сорғының қалыпты 
жұмысын қиындататын жылжымалы механикалық қоспалар болмаса, оны 
қолдану керек.

Ұңғымаларды игеру кезінде төменгі шұңқырдың өткізгіштігінің 
төмендеуі де мүмкін. Шындығында, іс жүзінде ұңғыманы әр түрлі 
себептермен игеру көбінесе перфорациядан кейін стаза емес.

Ұңғыманы игеруді күту кезеңінің ұлғаюы, әдетте, статикалық 
қысымның әсерінен ұсақталған ерітіндінің сөніп тұрған сүзілуіне байланысты 
төменгі кен аймағының су қанығуының одан әрі өсуіне әкеледі, бұл тау 
жыныстарының мұнай мен газға өткізгіштігінің одан әрі төмендеуімен бірге 
жүреді.

Ұңғымаларды игеру процесі ұңғымаға түрлі жабдықтарды түсірумен 
және ұңғымаға түрлі жұмыс агенттерін (инертті газдар, көбіктер, көмірсутекті 
және сулы ерітінділер) айдаумен байланысты. Бұл жағдайда пайда болатын 
қосымша динамикалық қысымдардың әсерінен резервуарда осы уақытта 
ұңғыманы толтыратын агенттер одан әрі сүзіледі.

Өнімді қабаттардың ластануы перфорациялық жұмыстарды орындау 
кезінде де жүреді.  Перфорация каналы-бұл ұңғыманың баррелі арасындағы 
байланыс. Сондықтан, аяқтау сұйықтығы (перфорациялық орта) сүзіліп, 
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құбырлы майлау, тот және басқа компоненттер болмауы өте маңызды, олар 
перфорациялық тесіктерге түсіп, оларды бітеп тастауы мүмкін.

Ұңғыманың өнімділігі көбінесе перфорация каналының кольматация 
аймағына қаншалықты терең енетініне және перфорация нәтижесінде пайда 
болған қатты фазалық бөлшектердің (металл, цемент және т.б.) перфорация 
каналынан қаншалықты тиімді алынғанына байланысты.

Ату кезінде тесілген туннельдің айналасында тау жыныстарының 
тығыздалу аймақтары, тесілген каналдың қабырғалары балқуы мүмкін. 
Перфорация каналының айналасындағы мұндай аймақтар резервуардың 
зақымдалмаған аймағына қарағанда өткізгіштігі төмен. Барлық осы 
құбылыстар перфорациялық жұмыстардың тиімділігін төмендетеді.

Депрессияда немесе нөлдік қысым айырмашылығында Перфорация 
әдетте ұңғыманың аймағында қолданылатын ең аз шығынмен жасалады. 
Депрессиядағы перфорациядан кейін бірден коллектордан алғашқы 
шығарылым пайда болады, онда лумбагадан кейін пайда болған барлық 
өнімдер тесіктерден шығарылады. Сонымен қатар, депрессиядағы 
перфорация кезінде және қысымның нөлдік айырмашылығымен, аяқтау 
сұйықтығының (перфорация ортасы) резервуарға ену мүмкіндігі жойылады 
немесе азаяды.

Бақылау сұрақтары: 
1. Сағадағы сұйықтықты қалай алуға болады
2. Сұйықтықтар мен газ сынамаларын сынама іріктегіштерден

контейнерлер мен ыдыстарға ауыстыруды қалай жүзеге асырады?
3. Қойнауқаттық сумен немесе сазды ерітіндімен ұсынылған

сынамаларды іріктеу қалай жүзеге асырылады?
4. Поггиммен газсыздандыру әдісі қалай жүзеге асырылады?
5. Тереңдік сынама алғышпен мұнайды іріктеу қалай жүзеге

асырылады?
6. Сынама іріктегіштен газ немесе газ конденсаты сынамасын алу қалай

жүзеге асырылады?
7. Газ жастықтарының әдісі қандай?
8. Свабирлеу (поршеньдеу) әдісі қандай?
9. Бұл тартание
Көру әдісі қандай?
11. Ұңғыманы көбікпен игеру әдісі қандай?
12. Эжекторлық қондырғыларды игеру әдісі қандай?
13. Ұңғыманы сынағыштар қашан игереді?
14. Ұңғымадағы сұйықтық деңгейінің төмендеуіне не себеп болуы

мүмкін?
15. Қандай себеппен төмендеп өтімділік кенді аймағы?
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2.4. Қабатты сынағышты жетілдіру және өндірісті қайта құру

2.4.1 Ұңғымалардың сағасын байлау

Ұңғымалардың сағасын жабдықтау әр жұмыс ауданы үшін бекітілген 
схемалар бойынша әр түрлі конструкциялардың бағандық бастиектерін 
пайдалана отырып жүзеге асырылуы тиіс.

Бұл ретте ұңғыма сағасының және бағандық бастиектердің 
конструкциясы қамтамасыз етуі тиіс:

ұңғыманың сағасына шығатын барлық шегендеу бағаналарын қатты 
және герметикалық байлау;

ұңғыма (колонна) жұмысының барлық сатыларында температуралық 
деформациялардың орнын толтыруды қамтамасыз ететін аралық және
пайдалану колонналарының есептік созылуы бар аспа);

шегендеу бағаналарының артындағы флюид көріністерін бақылау 
мүмкіндігі;

бұрғылау және бекіту процесінде газ-мұнай-су дақтарын жою және 
авариялық сөндіру кезінде ұңғыманы басқару мүмкіндігі.

Көптеген бағаналы бастардың дизайны (сурет. 2.22) шегендеу 
колонналарының жүйелі сыналық аспасын, құбыраралық кеңістікті 
герметизациялауды, ондағы қысымды бақылау және сұйықтықты іріктеу 
немесе айдау мүмкіндігін, шығарындыға қарсы және фонтандық жабдықты 
монтаждау мүмкіндігін көздейді.

Егер шегендеу колоннасы ауызға дейін цементтелмеген жағдайда, оны 
байлау алдында есептік күшпен тартады және бас колоннасының сыналық 
қармауышына іліп қояды.
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Сурет 2.22-баған басы ОКК 2:
1-кондуктор; 2-техникалық колонна; 3 - пайдалану колоннасы; 4, 7 –

ысырмалар; 6, 10 – нығыздағыштар; 5, 8 – сына ілінісі; 9 – екі қырлы корпус; 
11, 15 – манометрлер; 12, 16 – ілмекті крандар; 13 – бітеуіш; 14-бір қабатты 

корпус.

Шегендеу бағанасының оны байлау кезіндегі керілу шамасы 
ұңғыманың жұмысы кезінде температура мен қысымның өзгеруінің әсерінен 
орнықтылықты жоғалту нәтижесінде бағананың қисаю мүмкіндігін 
болдырмауы тиіс. Сонымен қатар, бағанның кернеу шамасы оның созылу 
жүктемелерінен аспауы керек:

QН ≥ Q;   (2.64) 

QН ≥ Q + Qt – Qp + Qгс (2.65)  

Колоннаның созылу (страгивание) беріктігінің шарты):

Qn ≤ QSTR / [pstr]    (2.66) 

мұндағы, qt = α ef ∆t; Qp = 0,47 Ру d2; Qгс = 0,235 gl (D2ρн-d2ρв);
Q – колоннаның цементтелмеген бөлігінің салмағы; Qt – ұңғыманы 

пайдалану процесінде колоннаны қыздыру (салқындату) нәтижесінде 
туындайтын күш; Qp – ұңғыманы пайдалану процесінде ішкі артық 
қысымның әсер етуі нәтижесінде колоннада туындайтын күш; Qгс -
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сұйықтықтың сыртқы және ішкі гидростатикалық қысымының әсер етуі 
нәтижесінде колоннада туындайтын күш: α – кеңеюдің температуралық 
коэффициенті; E – құбыр материалы серпімділігінің модулі (Юнг модулі); F –
құбыр денесі қимасының ауданы; ∆t – колоннаны қыздырудың 
(салқындатудың) орташа температурасы; ру – ұңғыманы пайдалану кезіндегі 
сағалық қысым; ұңғымалар; D, D - тиісінше колоннаның сыртқы және ішкі 
диаметрі; l – колоннаның цементтелмеген бөлігінің ұзындығы; РН, рв-
тығыздығы сұйықтық үшін баған Және ішінде тиісінше бағандар; g-
еркін құлаудың үдеуі.  QСТР – страгивающая нагрузка; [пСТР] - страгивание 
беріктік қорының нормативтік коэффициенті;

Шегендеу бағанының, бас бағанасының және цементтелген құбыр 
сыртындағы кеңістіктің герметикалығы престеу жолымен тексеріледі.
Ұңғыманы пайдалану әдісіне байланысты бағанның басына тиісті арматура 
орнатылады. Ұңғыманы фонтандық режимде пайдалану үшін тройниктің 
фонтандық арматурасын қолдануға болады (сурет. 2.21) немесе басқа түрі.

1.46 сурет - Сарқырама арматура Тройник типті:
1-крестовина; 2, 5, 8 - үшайырлар; 3-келте құбыр; 4,7-ысырмалар; 9-

лубрикатор; 10,11-манометрлер

Бақылау сұрақтары:
1. Ұңғыма сағасының және бастиектер бағанасының конструкциясы

нені қамтамасыз етуі тиіс?
2. Қандай болуы керек шамасы керу шеген кезінде оны орап байлауға?
3. Созылу күшінің қандай шарты сақталуы керек?
4. Корпус, баған басы және цементтелген құбыр кеңістігінің

тығыздығы қалай тексеріледі?
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5. Ұңғыманы субұрқақ режимінде пайдалану үшін қандай арматура
қолданылады?

2.4.2 Ұңғыманы құм тығындарынан, парафиннен және 
бейорганикалық тұздардан жуу және тазалау

Төменгі шұңқыр аймағында борпылдақ жыныстардан тұратын 
қабаттарды жасау кезінде қабаттың қаңқасы бұзылады.

Төменгі шұңқыр аймағында борпылдақ жыныстардан тұратын 
қабаттарды жасау кезінде қабаттың қаңқасы бұзылады. 

Бұл жағдайда резервуардағы қозғалыс кезінде сұйықтық пен газ 
ұңғымаға едәуір мөлшерде құм түседі. 

Егер құм түйірлерін көтеру үшін жылдамдық жеткіліксіз болса, онда 
олар резервуардан сұйықтықтың шығуын тоқтатып, тығын түзіп, түбіне 
түседі. 

Сондықтан ұңғыманың қалыпты жұмысын қалпына келтіру үшін 
кенжарды құмнан тазарту қажет. 

Біз ең көп қолданылатын әдістерді талдаймыз:
• Ұңғыманы құм штепсельінен тікелей жуу-бұл ағынды сұйықтықты

жалпақ түтіктерге айдау және жуылған жынысты ұңғыманың құбыр кеңістігі 
(құбыр) арқылы сұйықтықпен шығару арқылы одан құмды шығару процесі. 
Құбыр аспасының ұшы қаламмен, фрезермен, қарындаш фрезермен 
жабдықталады;

• Жылдам тікелей жуу-жуу құбырларын ұлғайту кезінде жуу процесі
тоқтамайды, бұл жуылған құмның шөгуін және СКҚ бағанасын ұстап қалуды 
болдырмайды;

• Ұңғыманы кері жуу-жуу сұйықтығын құбыр кеңістігіне айдау және
жуу құбырлары арқылы сұйықтықтың жоғары ағынын бағыттау арқылы 
ұңғымадан құмды шығару процесі. Арқасында құнның азы қимасы олардың 
құрылады үлкен жылдамдығы шығыс ағыны қамтамасыз етеді үздік шығару 
құм;

• Ұңғымаларды ағынды аппараттармен жуу экс болған жағдайда
қолданылады. бағанның ақаулары бар. Жууға арналған қондырғы ағынды 
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сорғыдан, концентрлі орналасқан құбырлардан және жер үсті 
жабдықтарынан (шланг, бұранда, су құюға арналған құрылғыдан) тұрады);

• Ұңғымаларды құм тығындарынан газдалған сұйықтықпен, көбікпен
және сығылған ауамен тазарту. Кішкене сұйықтық бағанасы бар ұңғымаларда 
және кенжарларда бос штепсельдер болған кезде қолданылады. Аузын 
тығыздау үшін майлы тығыздағыш қолданылады. Жұмыс агенті ретінде 
газдалған сұйықтық, көбік, Сығылған ауа қолданылады. Бұл әдістің 
артықшылығы - жуу сұйықтығының қабатпен сіңірілуін болдырмау; 
тығыннан тазалағаннан кейін ұңғыманы пайдалануға беру процесін 
жеделдету; баған бөлігін сүзгі саңылауларынан (зумпфа) төмен тазарту 
мүмкіндігі);

• ББЗ қосып, газдалған сұйықтықпен жуу. Төмен резервуарлық
қысымы бар ұңғымаларда қолданылады, олардың жұмысы жиі 
штепсельдермен қиындайды, ал штепсельдерді жою резервуардағы жуу 
сұйықтығының сіңуіне байланысты;

• Ұңғымаларды беттік-белсенді заттармен (ПБЗ) жуу. Мұнай - су
шекарасындағы беткі кернеуді азайту үшін қолданылады. Қатты суға беттік-
белсенді заттарды қосу оның беткі кернеуін төмендетуге және ұңғыманы 
игеру кезінде бұл судың төменгі шұңқыр аймағынан тез, толықтай 
шығарылуына ықпал етеді. Беттік белсенді зат ретінде сульфанол, 
сульфонатрийлі тұздар, деэмульгаторлар және т. б. қолданылады.;

• Ұңғымаларды көбікпен жуу. Суда беттік-белсенді зат ерітіндісінің
белгілі бір концентрациясында Ұңғымаларды жуу үшін қолданылатын 
тұрақты көбік пайда болады;

• Ұңғымаларды тығындардан желонкамен тазалау. Бұл әдіс науаның
түбіне біртіндеп түсуден, оны толтырудан және көтеруден тұрады. 
Қарапайым, поршеньді және автоматты науаларды ажыратыңыз. 
Қарапайымдылығына қарамастан, бұл әдіс бірқатар маңызды кемшіліктерге 
ие - процестің ұзақтығы; экс-ті сүрту мүмкіндігі. сымдардың үзілу 
мүмкіндігі; жұмыс орнының ластануы. Ұңғыманы борпылдақ 
штепсельдерден және сұйықтық бағанының төмен биіктігінен тазарту кезінде 
қарапайым саңылауларды, тығыз штепсельдермен поршеньді, барлық басқа 
жағдайларда автоматты түрде қолдану ұсынылады;

• Ұңғымаларды құм тығындарынан гидробурлармен тазарту.
Ұңғымадан құм штепсельдерін жуу құбырларын түсірместен алып тастауға 
болады. Ол үшін арқанға түсетін гидробур қолданылады. Тығынға тигеннен 
кейін гидробур 2-3 м-ге көтеріліп, қайтадан кескішпен бетіне соғылады. 
Келесі көтеру кезінде плунжер сұйықтықты кескіштің астынан құммен 
сорады, содан кейін құм желонға, ал сұйықтық поршеньдік сорғыға түседі. 
Осындай соққылармен бірнеше рет гидробурға кенжарға қонған құм тығыны 
сорылады. Арқанның ілмектерінің пайда болуын немесе оның үлкен 
созылуын және үзілуін болдырмау үшін жұмысты көтергіштің төмен 
жылдамдығында жүргізу ұсынылады. [46]



243

2.4.3 Жөндеу-оқшаулау жұмыстарын есептеу

Жөндеу-оқшаулау жұмыстары (РИР) - ұңғыманың пайдалану 
объектісіне судың кіру жолдарын жабу және одан жекелеген қабаттарды және 
суландырылған аралықтарды ажырату жөніндегі жұмыстар. 

Бұл жұмыстар қаттан мұнай алу дәрежесін арттыру бойынша негізгі 
құралдардың бірі болып табылады.

Ұңғымалардың РИРІ қажет болған жағдайларда жүргізіледі:
• өнімді объектілерді Судан оқшаулауды қамтамасыз ету;
• ұңғыманың түбінде цемент әйнегін немесе бағандағы цемент көпірін

жасаңыз;
• ұңғыманы жоғары немесе төмен жатқан горизонтқа ауыстыру кезінде

сүзгіні жабыңыз;
• сенімді оқшаулау үшін ұңғыманың төменгі шұңқыр аймағында

цемент белдеуін жасаңыз;
• пайдалану колоннасындағы ақауларды жабу;
• екінші оқпанды кесу және бұрғылау кезінде өнімді деңгейжиектерді

пайдалану колоннасын немесе құйрығын түсіру аралығында бір-бірінен 
оқшаулау;

• тығынның пайда болуын азайту үшін ұңғыманың төменгі шұңқыр
аймағын бекітіңіз.

Технологияға қойылатын негізгі талап-оқшаулағыш агенттің жұмыс 
ерітінділерін ұңғымаға айдауды қамтамасыз ету және оқшауланған аралыққа 
басу. 

Бұған жұмыс ерітінділерін сұйылтуға ықпал ететін жағдайлар мен 
операцияларды технологиядан алып тастау, сондай-ақ ұңғыманы тығыздығы 
бойынша біртекті сұйықтықпен толтыру нәтижесінде; жұмыс ерітінділерін 
ұңғыманы толтыратын сұйықтықтың тығыздығынан үлкен тығыздықпен 
қолдану; бұрғыланатын Пакерлерді пайдалану есебінен қол жеткізіледі. [47]

2.4.4 Ұңғыманы жерасты жөндеу алдында ұңғыманы өшіру

Ұңғымаларды бұрғылауда да, Ұңғымаларды күрделі (ағымдағы) жөндеу 
кезінде де тоқтату коллектордан флюидтің түсуі алынып тасталатын өнімді 
қабатқа жеткілікті қарсы қысым жасау үшін қажет. Кептелу ерітіндісі әдетте 
тұзды ерітінді немесе тұщы су болып табылады. TKRS үшін кептелу ерітіндісі 
су немесе мұнай негізінде болуы мүмкін.

ТКРС бойынша кейбір жұмыстарды жүргізу кезінде ұңғымада 
айналатын сұйықтық қолданылады. Бұрғылау кезінде ерітінді шламды 
шығарады, кескішті салқындатады және Корпус орнатылғанға дейін 
ұңғыманың қабырғаларын қолдайды.

TCRS кезінде айналмалы сұйықтық ұңғымадан құмды шығарып, 
шығарындылардың алдын алады және ұңғымалық құрылғыларға 
гидравликалық қуат береді, сонымен қатар бұрғылау ерітіндісі ретінде қызмет 
етеді. Құлаған бөлшектер жұқа арналарды бітеп, тау жыныстарының 
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өткізгіштігін нашарлатады, сондықтан мұнай мен газ енді ұңғымаға оңай ене 
алмайды. Сұйықтық ұңғыманың бүйір қабырғаларына қысым жасайды, сол 
сияқты пластикалық бассейндегі су оның бүйір қабырғаларын ішінен басады. 

ТКРС бригадалары қойнауқаттық тұзды суды жиі пайдаланады, себебі 
ол қолда бар және қойнауқатқа зақым келтірмейді. Басқа сұйықтықтар 
магистральдың қабырғаларынан жыныс бөлшектерінің құлауына әкелуі 
мүмкін. Қоспалар ретінде барий сульфаты (барит) және саз болуы мүмкін. 
Ұнтақталған сазды қосу сұйықтықтың тұтқырлығын арттырады, яғни оның 
баяу ағып кетуіне әкеледі. Балшық бөлшектері сонымен қатар ұңғыманың 
қабырғаларын әрлеу жұмыстарына арналған шыбық сияқты жабады немесе 
"жабыстырады".

Ең дұрысы, ірі қара мал үшін құдықты өшірудің қажеті жоқ. Егер 
бастапқыда игеру бағанасы ұңғыманың бөшкесін кабельге түсетін 
штепсельдің көмегімен қаптамадан төмен оқшаулауға мүмкіндік берсе, онда 
қаптамадан жоғары құбырды резервуарды бұзбай ауыстыруға болады. Бұл 
магистральдың жоғарғы бөлігінің ірі қара малы деп аталады. Қысымды 
Ұңғыманы күрделі жөндеудің балама нұсқасы ретінде икемді құбырларды 
(колтюбинг) немесе қысымды СПО үшін арнайы қондырғыларды 
пайдалануға болады. Осы екі жағдайда да өнімді қабат ұңғыманы өшіру 
арқылы ықтимал зақымға ұшырамайды. 

Алайда, жиі ұңғымаға тиесілі глушить, мұнда маңыздылығын 
бумаларды өшірудің басты орында. Ұңғыманы бітеп тастау үшін 
резервуардағы қысымға қарағанда жоғары гидростатикалық қысымы бар 
сұйықтықты ұңғымаға айдау керек. Ұңғыма мұнай өндіру үшін 
жасалғандықтан, тесілген немесе ашық ұңғыманы игеру сұйықтық 
резервуарға еніп кетуі үшін өткізгіштікке ие болуы керек. Ірі қара малға 
арналған жақсы сұйықтық таза, сүзілген және қатты фазадан тұруы керек. 
Сондықтан ол сүзгі қабығын қалыптастыра алмайды және тез қабатқа түседі. 
Резервуарға сұйықтықтың сіңуіне жол бермеу үшін өшіру қораптары 
қолданылады. Тиімсіз кептелу нгвп-ны басқаруда ықтимал проблемалар 
туғызып қана қоймайды, сонымен қатар оларды ерімейтін қатты заттармен 
бітеп, тесіктер мен қабаттарға зақым келтіруі мүмкін. 

Сөндіру қорабы немесе ТКРС үшін сұйықтық құрамындағы кез келген 
химиялық реагент ұңғыманы пайдалану режиміне қайта ауыстырған кезде 
ТКРС жүргізгеннен кейін кері алынуы тиіс; немесе ол көмірсутектер 
ағынымен немесе сумен немесе қышқылмен өңдеу арқылы жойылуы тиіс. 
TCRS сұйықтығының құрамындағы кез-келген бөгде заттар резервуарда 
мәңгі қалу қаупін тудырады. Өткізгіштігінің кең диапазоны бар коллекторлар 
әсіресе тиімсіз тазартуға бейім. Мүмкіндігінше ұңғыманы ҚЖТ ішіндегісін 
қатқа басу арқылы сөндіруге болмайды, өйткені бұл ретте ҚЖТ ішіндегі 
барлық кір мен шөгінділер қатқа еніп, ҚЖТ-коллекторға орны толмас зиян 
келтіреді. 

Өнімділігі төмен ұңғымалар (Кпрод) жоғары Кпрод ұңғымаларына 
қарағанда зақымдалуға бейім. Бұл Ұңғымаларды өшіру үшін сіңіруді рұқсат 
етілген деңгейге дейін төмендетпеу үшін, бірақ зақымданудың алдын алу 
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үшін арнайы өшіру қораптары қажет. Ұңғыма, оның өткізілді сумен жару, 
қатты бейім зақымдалуына:

* Кпдк 40% төмендегені байқалады%;
* Олар басқа тәсілді қажет етеді. Кейбір аудандарда 20/40 карболитті

сынайтын агент қорапшасы гидравликалық сыну аралығына құйылады, содан 
кейін үстіне ірі түйіршікті пластикке төзімді материал құйылады. 

Кептелу сұйықтығының негізгі мақсаты өнімді қабатқа қажетті 
қысымды қамтамасыз ету, оның өздігінен шығарылуын болдырмау және 
ұңғыма аймағының коллекторлық қасиеттерін сақтауға кепілдік беру болып 
табылады. [48]

2.4.5 Өндірісті қайта құру бойынша өндірістік қызметтің тиімділігін 
есептеу

Кәсіпорынды немесе цехты қайта құрудың экономикалық тиімділігін 
есептеу өндірістік процесті ұйымдастырудың сипаттамасын, күрделі 
салымдар мен қайта құруға дейінгі және кейінгі техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерді қамтуы керек.

Кәсіпорынды қайта құру өндірісті механикаландыру деңгейін 
арттыруды, жұмыс орындарында еңбекті ұйымдастыруды жетілдіруді, еңбек 
қауіпсіздігін арттыруды, қолайлы еңбек жағдайларын жасауды және т. б. 
қамтамасыз етуі тиіс.

Қайта құруға арналған күрделі салымдар құрылыс жұмыстарының құны 
мен жабдықтың құнынан құралады. Құрылыс жұмыстарының құны 
бөлімдерді, қабырғаларды немесе ғимараттарды бұзу немесе бөлшектеу және 
құрылыс шығындарын қамтиды. Өндірістік үй-жайдың 1 м2 ауданының 
орташа құны қолданыстағы бағалар негізінде қабылданады. Аралықтарды 
бұзуға жұмсалатын шығындар 6 мөлшерінде қабылданады...Қайта 
жоспарланған немесе жойылған үй-жайлардың жаңа алаңын өндіру құнының 
10%.

Кәсіпорынды қайта құру кезінде қолданылатын жабдықтың құны келесі 
формула бойынша анықталады:

К=ЗТМ+ЗПМ+ОС-В

мұндағы ЗТМ-ескірген жабдықты бөлшектеуге арналған шығындар, руб;
Здм =(0,06...0,1)∙С0,
мұнда С0-бөлшектелетін жабдықтың құны, рубль;
ЗПМ-Жаңа жабдықты сатып алуға және монтаждауға арналған 

шығындар, руб;
ОС-пайдалануға немесе сатуға жатпайтын ауыстырылатын жабдықтың 

қалдық құны, руб:

ОС =С∙(1-НГ∙Т) 
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мұнда СП-жабдықтың бастапқы құны, рубль;
НГ-толық қалпына келтіруге жылдық амортизация нормасы (10-

қосымшаны қараңыз), бірлік үлесі;
Т-жабдықтың жұмыс істеу ұзақтығы, жыл;
В-металл сынықтарын сатудан түскен түсім, руб.
Жаңа жабдықты орнату құны жабдықтың құнына байланысты келесі 

мөлшерде қабылданады:
жабдықтарды монтаждау-6...8 %
құбырлар-6...10 %;
КИП және A-3...5%
арнайы жұмыстар (жабдыққа арналған іргетас, құбырлар мен 

жабдықтарды оқшаулау, коррозияға қарсы жұмыстар) – 0,6...0,8 %.
Қайта құрудың тиімділігі ауысымда және бір жылда шығарылатын өнім 

көлемінің заттай түрде де, құндық мәнде де ұлғаюынан көрінеді. 
Қызмет көрсету персоналындағы өзгерістер жаңа машиналар немесе 

технологиялар енгізілген операциялар мен учаскелермен анықталады. Негізгі
цехтардағы жұмысшылар саны қызмет көрсету нормалары бойынша 
анықталады.

Қайта құруға дейін және одан кейін тауарлардың, өнімдердің мөлшері 
мен қызмет көрсететін персоналдың саны бір жұмысшыға салыстырылады.

Жұмысшылардың еңбек ақы қорының шамасының өзгеруі (ФЗ, руб) 
мына формула бойынша анықталады:

ФЗ = (ЧР1–ЧР2)∙ИСР

мұндағы CHR1, CHR2-қайта құруға дейін және одан кейінгі 
қызметкерлердің саны, адам.;

ИСР – орташа жылдық еңбекақы жұмыс дейін қайта жаңарту, руб.
Цехты қайта құрғаннан кейін өндіріс құны шығындар баптары бойынша 

өнім бірлігіне нақты шығындар туралы мәліметтер негізінде есептеледі.
Шикізатқа, электр энергиясына және жанар-жағармай материалдарына 

жұмсалатын шығындарды нарықтық бағалар бойынша белгілейді.
Көлік және сатып алу шығындары 1 тонна өнімнің орташа шығыс 

нормаларына сәйкес анықталады.
Есептеулері бар жылдық жалақы (ИЗП, руб) жылдық еңбек 

шығындарына көбейтілген есептеулері бар жалақының сағаттық тарифтік 
мөлшерлемесі негізге алына отырып айқындалады:

ӨЗ=СЧ∙ТГ

мұндағы СЧ - сағаттық тарифтік мөлшерлеме, руб / сағ;
ТГ-осы технологиялық процесс және операция бойынша еңбек 

ақысының жылдық шығындары, с.
Жабдықты ұстауға және пайдалануға арналған шығыстар ит-көлік 

құралдары жабдықтарының амортизациясын, зауытішілік көлікті 
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пайдалануға, ағымдағы жөндеуге, күтіп-ұстауға және пайдалануға, құны 
төмен және тез тозатын құралдар мен айлабұйымдардың орнын толтыруға 
және тозуына арналған шығындарды қамтиды.

Амортизациялық аударымдар (АА, руб) амортизация нормаларының 
негізінде (10-қосымшаны қараңыз) мынадай формула бойынша айқындалады:

ИА=б∙а/100

мұндағы Б-осы процесті орындайтын машинаның немесе жабдықтың 
баланстық құны, руб;

а-реновацияға және күрделі жөндеуге аударымдар нормасы, % (10-
қосымша).

Ағымдағы жөндеуге арналған шығындар (ИТҚ, руб) мына формула 
бойынша анықталады::

ИА=б∙р/100

мұнда р-ағымдағы жөндеуге аударымдардың нормасы, % (10-қосымша).
Электр энергиясына (ЭЖ, руб ) және жанар-жағармай материалдарына 

(ЖЖМ, руб ) арналған шығындар 1 кВт үшін шығыннан, электр энергиясына 
немесе жанармайға және нарықтық бағадан айқындалады. формулалар 
бойынша жанармай сағ. немесе 1 кг:

ИЭ = РЭ∙ЦЭ

ИГСМ=РГСМ∙ЦГСМ

мұндағы РЭ, РГСМ-электр энергиясының (кВт) немесе жанармайдың 
шығысы (кг);

ЦЭ-1 квт∙сағ электр энергиясының құны, руб;
ЦГСМ-1 кг отынның құны, рубль.
Цех шығыстары негізгі өндіріс цехтарына қызмет көрсету және басқару 

жөніндегі шығындарды – цехтың басқару аппаратын және қосалқы 
персоналды ұстауға; ғимараттар мен құрылыстардың амортизациясына, 
ғимараттар мен құрылыстарды күтіп-ұстауға, ғимараттар мен құрылыстарды 
ағымдағы жөндеуге; еңбекті қорғауға; құндылығы төмен Мүкәммалдың 
тозуына, өзге де шығыстарға қамтиды.

Ғимараттарды күтіп ұстау жарықтандыру құнын; технологиялық 
мақсаттарға арналған электр энергиясының құнын; жылыту құнын қамтиды. 
Осы бап бойынша шығындар құрылыс құнының 45% мөлшерінде 
қабылданады.

Құндылығы төмен Мүкәммалдың тозуы Жабдық құнының 2...3% - ын 
құрайды. Зауыт шығындары 40 мөлшерінде қабылданады...Негізгі өндірістік 
жұмысшыларға еңбекақы төлеу қорының 60% - ы. Басқа өндірістік шығыстар 
өнімнің өзіндік құнының алдыңғы баптары сомасының 0,8% мөлшерінде 
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белгіленеді.
Өндірістік емес шығыстар өнімнің өндірістік құнының 0,57% 

мөлшерінде қабылданады.
Проекцияның өзіндік құнының төмендеуі (рубль) зауыт шығындарының 

тұрақты бөлігімен анықталады:

мұндағы 3п-шығындардың тұрақты бөлігі (өндірістің нақты деректері);
Q1, Q2-қайта құруға дейін және одан кейін шығарылатын өнім көлемі, т.
Пайданың өсуі өзіндік құнның төмендеу шамасымен бағаланады:

ДП=П1-П2

мұндағы P1, P2-қайта құрудан кейінгі және қайта құрудан кейінгі пайда, 
рубль.

Өнімнің рентабельділігі пайданың өзіндік құнға қатынасымен 
анықталады; қайта құру тиімділігінің коэффициенті-пайда өсімінің қайта 
құрудың күрделі шығындарына қатынасы.

Қайта құру шығындарының өтелу мерзімі формула бойынша есептеледі:

мұндағы F1, F2-қайта құруға дейінгі және кейінгі негізгі өндірістік 
қорлар, руб.

Қайта құрудың техникалық-экономикалық көрсеткіштері дипломдық 
жобаны қорғау кезінде жеке парақ түрінде ұсынылатын кестеге келтіріледі. 
Деректерді талдаудан олар қайта құрудың маңыздылығы туралы қорытынды 
жасайды. [50]

2.4.6 Ұңғымаларды Тапсырыс берушіге беру

Құрылысы аяқталған ұңғыма Тапсырыс берушіге тапсыру актісі 
бойынша беріледі, оны тапсырыс беруші мен бұрғылау кәсіпорнының 
өкілдерінен қабылдау-тапсыру комиссиясы жасайды. Әдетте, комиссияның 
құрамына мұнай өндіру және бұрғылау цехтарының басшылары, бұрғылау 
шебері және мұнай өндіру шебері және т. б. кіреді.

Ұңғыманы және техникалық құжаттаманы беру белгіленген нысан 
бойынша актімен ресімделеді.

Ұңғыманы беру актісінде:
- ұңғыма туралы негізгі мәліметтер (ұңғыма№, ауданы, өнімді

қаттардың жату тереңдігі және т. б.).);
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- ОД пайдалану колоннасының түсу тереңдігі);
- ұңғыма оқпанының бейіні мен қисаю бағытының сипаттамасы;
- өнімді қабаттарды ашу кезіндегі бұрғылау ерітіндісінің типі мен

параметрлері;
- пайдалану колоннасының герметикалығын сынау нәтижелері;
- аралықтар, перфорация әдісі және тығыздығы;
- ұңғыманы игеру (сынамалау) нәтижелері;
- жүргізілген жөндеу жұмыстары бойынша мәліметтер;
- жүргізілген геофизикалық зерттеулердің аралықтары мен түрлері;
- ұңғымаға түсірілген және сағаға орнатылған жабдықтың

сипаттамасы;
Актімен бірге Тапсырыс берушіге ұңғыманың ісі (құжаттар жиынтығы) 

беріледі, онда мыналар бар:
а) ұңғыманы салу туралы акт;
б) ұңғыманы бұрғылау жобасы (типтік геологиялық-техникалық 

наряд); в) ұңғыманы бұрғылаудың басталуы мен аяқталуы туралы актілер;
г) шегендеу колоннасы сағасының альтитудын Өлшеу туралы акт;
д) барлық геофизикалық зерттеулердің материалдары және олар 

бойынша қорытындылар;
е) шегендеу бағаналарының есептері (секциялардың диаметрі, 

ұзындығы, қабырғалардың қалыңдығы, Болаттың беріктік топтары және 
басқа да қажетті сипаттамалар);

ж) шегендеу бағаналарын цементтеу актілері, цементтеу есептері, 
цемент сапасының зертханалық талдаулары және цементтеу процесіндегі 
цемент ерітіндісінің тығыздығын өлшеу нәтижелері, сағадағы цементтің 
шығуы немесе цементті көтеру биіктігі туралы деректер (цемент өлшегіш 
диаграммалары), құбырларды өлшеу, бағаналарды құрастыру, цементтеу 
алдындағы ұңғымадағы саз ерітіндісінің тығыздығы туралы деректер;

з) барлық шегендеу бағаналарының герметикалығын сынау актілері;
и) әрбір объектіні байқап көру немесе игеру жөніндегі жұмыс 

жоспарлары;
к) перфорация аралығын, перфорация тәсілін және тесіктердің санын 

көрсете отырып, шегендеу колоннасының перфорациясы актілері;
л) ұңғымаларды зерттеу деректерін (дебиттер, қысым, мұнай, су, газ 

талдаулары) қоса бере отырып, әрбір объектіні сынамалау немесе игеру 
актілері);

м) бұрғылау процесінде (қабаттарды сынаушылармен) қабаттарды 
сынауға қорытынды (актілер));

н) алқап және төменгі жабдық көрсетілген сорғы-компрессорлық 
құбырлардың түрі, іске қосу клапандарын (тесіктерді) орнату тереңдігі);

о) ұңғыманы бұрғылау мен игерудің бүкіл процесін сипаттайтын 
геологиялық журнал;

п) Керн сипаттамасы;
р) бұрғылау, мұнай-газ білінулері, конструкциялары үдерісіндегі 

деректері бар ұңғыманың паспорты;
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с) бағаналардың керілуі туралы актілер;
т) ұңғыма аузын жабдықтау туралы актілер;
у) ұңғыма бойынша геологиялық құжаттарды тапсыру туралы актілер.
Ұңғыма берілгеннен кейін Тапсырыс берушімен қаржылық өзара есеп 

айырысу жүргізіледі.
Құрылысы аяқталған Ұңғымаларды пайдалануға енгізу 

Мемтехнадзордың жергілікті органдарының оң қорытындысымен жүзеге 
асырылады.

Бақылау сұрақтары:
1. Аяқталған ұңғыманы Тапсырыс берушіге беру актісін кім жасайды?
2. Тапсыру актісінде не көрсетілген?
3. Ұңғыма ісінде не бар?
4. Қандай жағдайда құрылысы аяқталған ұңғыманы енгізу жүргізіледі?

№ 23 практикалық сабақ
Ұңғыманы ағынды аппараттармен игеру кезінде жұмыс 

сұйықтығын сорғы агрегаттарымен айдау қысымын анықтау
Мақсаты: пакерді орнату кезінде пакерлік аймақтың үстінен 

герметизациялау және ағынды шақырғанға дейін гидростатикалық қысымды 
бақылау қажет. Гидростатикалық бақылау және бекіту ағынды шақырғаннан 
кейін де қажет. Тапсырма Ұңғымаларды игерудің негізгі негіздерін зерттеу 
үшін орындалады.  

№ 1 тапсырма.
Ағынды аппаратпен ұңғыманы игеру кезінде жұмыс сұйықтығының 

сорғы қондырғыларымен айдау қысымын анықтаңыз.
Бастапқы деректер (2.12-кестедегі нұсқалар):

- сиялы аппарат НП тереңдігінде орналасқан;
- DP аппаратының жұмыс саптамасының диаметрі;
- DС араластыру камерасының диаметрі;
- жұмыс сұйықтығының шығыны Qр ;
- Qi ұңғымасының күтілетін дебиті;
- РР, ри, рс жұмыс істейтін инжекцияланған және аралас ағындардың

тығыздығы;
- ∆Рт бағанындағы қысымның жоғалуы;
- ∆Ркп құбыр сыртындағы кеңістіктегі қысымның жоғалуы;

Шешім:
1. Сиялы аппараттың инжекция коэффициенті өрнектен анықталады:

,    (2.73) 

2. Реактивті аппараттың тән қималарының ауданын формулалар
бойынша анықтайды:

- жұмыс саптамасы
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,

(2.74) 

- араластыру камералары
 (2.75) 

- инжекция камералары

 (2.76) 

3. Формула бойынша реактивті аппараттың өлшемсіз қысымы:

  (2.77)     

- ағынды шақырар алдында (U = 0)
- ағынды шақырғаннан кейін (U = 0,301)
4. Бағанадағы және құбыр сыртындағы кеңістіктегі қысымның

жоғалуы:

(2.78) 
(2.79) 

5. Ағынды аппараттың инжекция камерасындағы қысым:
- жабық аймақта қысымның төмендеуіне қатысты шектеулер

болмағандықтан, инжекция камерасындағы қысымды Ри = 0 мүмкін болатын 
ең төменгі мәнге дейін азайтуға болады.

6. Гидростатикалық қысым формулалармен анықталады:

   (2.80)    
 (2.81) 

7. Формулаға сәйкес беттік сорғының шығару сызығындағы
агрегаттың қысымы:

 (2.82)      

- ағынды шақырудың бастапқы кезеңінде, яғни ағынды шақырудың алдында
(U = 0)
- ағынды шақырғаннан кейін (U = 0,301)

№ 2 тапсырма.
Ағынды аппаратпен ұңғыманы игеру кезінде жұмыс сұйықтығының 

сорғы қондырғысымен айдау қысымын анықтаңыз.
Бастапқы деректер (2.17 кестесіндегі нұсқалар):

- Ир шегендеу колоннасының беріктік шарттарын орындау үшін шегендеу
аймағындағы қысым (кемінде 8 МПа);
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- есептеулер жүргізу үшін 1-міндет шартындағы деректерді пайдалану.

Шешім:
Аралық есептеулер алдыңғы есепте көрсетілгендіктен, формула 

бойынша Ри≠ 0 (2.82) болған жағдайда беттік сорғының шығару 
сызығындағы қысым анықталады):

- ағынды шақырудың бастапқы кезеңінде
- ағын шақырылғаннан кейін
- сиялы аппарат НП тереңдігінде орналасқан;
- dр аппаратының жұмыс саптамасының диаметрі;
- DС араластыру камерасының диаметрі;
- жұмыс сұйықтығының шығыны Qр;
- Qi ұңғымасының күтілетін дебиті;
- РР, ри, рс жұмыс істейтін инжекцияланған және аралас ағындардың

тығыздығы;
- ∆Рт бағанындағы қысымның жоғалуы;
- ∆Ркп құбыр сыртындағы кеңістіктегі қысымның жоғалуы;
Кесте 2.17-бастапқы деректер нұсқалары

нұ
сқ

а

сұйықтың 
сква -

жинде - ғы 
сал-дығы, 

кг / м3

тереңдігі 
Н1, м

тереңдігі 
Н2, М

қысым
опрессов 

- ки
Ропр;
МПа

градиент 
қысым

гидроразыва 
ргрп; МПа / 

100 м

орташа 
қаттық 

қысым Рпл;
МПа

1 1000 1250 1370 15 1,8 12,3
2 1020 1300 1450 16 1,8 13,3
3 1050 1325 1490 17 1,8 13,9
4 1070 1350 1500 17 1,8 14,4
5 1100 1375 1510 18 1,8 15,1
6 1000 1400 1520 17 1,8 13,9
7 1020 1425 1550 17 1,8 14,5
8 1050 1450 1570 18 1,8 15,23
9 1070 1475 1600 19 1,8 15,8
10 1100 1500 1620 19 1,8 16,5
11 1000 1550 1675 18 1,8 15,5
12 1020 1600 1720 19,5 1,8 16,3
13 1050 1650 1770 20,5 1,8 17,33
14 1070 1700 1825 21 1,8 18,2
15 1100 1750 1890 22 1,8 19,3
16 1000 1250 1370 15 1,8 12,52
17 1020 1300 1450 16 1,8 13,2
18 1050 1325 1490 17 1,8 13,9
19 1070 1350 1500 17,5 1,8 14,45
20 1100 1375 1510 18 1,8 15,13
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№ 24 практикалық сабақ
Гидравликалық сыну үшін сұйықтықтың көлемін және 

жарықшақты түзеткіштің массасын есептеу.
Мақсаты: каротаждық, гидродинамикалық зерттеулер жүргізгеннен, 

кавернометрия, отырғызу және цементтеу жүргізгеннен және бағананы 
түсіргеннен кейін қабатты гидрожарғату үшін сұйықтықтың көлемін білу 
қажет. Сондай-ақ, жарықтарды одан әрі өсуден және тұрақтылықты 
жоғалтудан сақтау үшін жарықтарды бекітетін гель тәрізді масса қажет.

№ 1 тапсырма.
Сұйықтық ағынын жоспарлау тәсілін жасау үшін біз индикатор 

қисықтары мен қабылдау коэффициенттерінің өзгеру қисықтарын құра 
отырып, әр гидравликалық сыну үшін ағын мен қысымның өзгеруі туралы 
сандық мәліметтерді өңдеуді ұсындық (суретті қараңыз. 2.28 және 2.29).

2.28-сурет-ГРП-ға тән ұңғымалардың қабылдағыштығының өзгеруі:
т. А qо шығыны мен РО кенжарындағы қысым кезінде К0 қабылдағыштығына 
сәйкес келеді; т. В-кезінде P р = р рм - ГРП кезінде қол жеткізілген ең жоғары 

қысым; т. О - при К = К М-қабылдағыштықтың ең жоғары коэффициенті

2.29 - сурет-Самотлор кен орны ұңғымаларының гидравликалық сыну 
кезіндегі ұңғымалардың қабылдағыштығының өзгеруі (Ю. Д. Качмар, 1991 ж)
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  (2.83) 

Осыған сүйене отырып, тән нүктелердегі процестердің негізгі 
параметрлері анықталады (а, В). Қабылдағыштық коэффициентінің (q = 4) 
төрт есе артуы кезінде күтілетін сұйықтық ағынын болжау үшін 
жарықтардың бекітілуін қамтамасыз ететін (орташа алғанда 10-20 т құм) ең 
жоғары ағын үшін тәуелділік ұсынылған, тәуелділік (2.83) 

 (2.84) 
мұндағы, Ar-максималды ағын кезінде қысымның күтілетін

жоғарылауы.
AqM = 5+8 және Ar = 1.06 қабылдаймыз.

Aq4 = 4 және AQM = 8 мәндерінде алдын-ала Карпат ұңғымаларындағы 
гидравликалық сыну үшін күтілетін шығындарды болжау сенімді, өйткені Q4

анықтаудың орташа салыстырмалы қателігі 17 %, ал qm = 11% есептік және 
нақты деректердің максималды ауытқулары 30% аспайды. Әдетте qm = 
2000+3000 м3/тәул.

Мысал.
Жоғарыда аталған әдіс Самотлор кен орны жағдайында гидравликалық 

сынуды жобалау кезінде шығындар мен қысымдарды болжау үшін 
қолданылады.

Сондай-ақ, бұрын жүргізілген ГРП кезінде қол жеткізілген ең көп 
шығындар кезінде Км қабылдаудың максималды коэффициенттерінің 
мәндері есептелді, соның арқасында бастапқы коэффициентпен 
салыстырғанда қабылдау коэффициентінің өсуінің орташа мәні анықталды: 
Aq = Км/К0 = 5,4.

Осыдан кейін қолданылатын сұйықтықпен жарықтарды ашу және 
оларды құммен бекіту кезінде (aq = 4 және Aq = 5,4 кезінде) ГРП үшін 
күтілетін шығын анықталады

  (2.85) 

және олардың дамуы кезіндегі максималды шығын

  (2.86)  

(2.85) және (2.86) формулалар бойынша орындалған есептеулер ГРП 
кезінде шығынды практикалық болжау үшін есептеулердің жеткілікті дәлдігін 
көрсетеді (орташа қате 17,7 және 15,2 %). Тәжірибелік мәліметтердің 
жинақталуымен aq коэффициенті, жақсырақ қабаттар бойынша сараланумен 
және, мүмкін, сұйықтықтардың қасиеттерін ескере отырып нақтыланатын 
болады.
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№ 2 тапсырма.
Жарықтарды бекітушінің массасы. Тереңдігі 3000 м дейінгі ұңғымалар 

үшін, Предкарпатияда жүргізілген жүздеген гидравликалық сынықтардың 
өнеркәсіптік тәжірибесі көрсеткендей, tu 39-982-84 талаптарына сәйкес 
келетін кварц құмы жарықтарды түзеткіш бола алады. Әдетте 0,4-1,6 мм 
фракциялы құм қолданылады.

 L = 143 * k0,27        (2.87)   

мұндағы, L-екі жақты тік жарықшақтың жартылай ұзындығы (бір 
қанаты), м; k - жыныстың өткізгіштігі, фм2 (1 фм2 = 10-3 мкм2).

Мысалы, k = 0,01 мкм2 = 10 фм2 үшін L = 76 м, ал 1 фм2 үшін L = 143 М 
мәні қажет.

Бекіткіштің (құмның) массасын есептеуді ГРП жарығының қажетті
бетін және оның бір бетке нақты таралуын ескере отырып жүргізген жөн. 
ГРП жарықшағының өткізгіштігінің қабылданған мәні МП = 0,5 кг/м2

түзеткіштің меншікті концентрациясы кезінде байқалатыны белгілі, ол 
сиретілген монослойға сәйкес келеді. Мп = 2,4 кг/м2 асатын концентрациялар 
бекіткіштің көп қабатты орналасуына сәйкес келеді. Мп = 5÷20 кг/м2 қолдану 
ұсынылады.

Тік жарықшақтың оңтайлы жартылай қабатын эмпирикалық 
тәуелділікпен анықтауға болады.

Екі жартылай ұзын жарықшақтың беті

  (2.88)    

Мұнда L формула бойынша анықталады (2.87); h әдетте гидравликалық 
сынуға ұшыраған қабаттың қалыңдығына тең, М.

Жарықтағы түзеткіштің нақты таралуын (кг/м2) эмпирикалық 
тәуелділік бойынша есептеуге болады

   (2.89)    

мұндағы 0,07 < то < 0,20-жыныстың кеуектілігі, бірлік үлесі.
Жарықтарды бекіту үшін қажетті бекіткіштің (құмның) салмағы, т,

    (2.90)   

(2.89) және (2.90) теңдеулерінен көрініп тұрғандай, кеуектілігі төмен 
қатты жыныстарда жарықтарды бекіту үшін қажет түзеткіш (құм) мөлшері 
үлкен кеуектілігі бар жұмсақ жыныстарға қарағанда едәуір аз.
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№ 25 практикалық сабақ
Ұңғыманың гидродинамикалық жетілмегендігінің берілген 

коэффициентін қамтамасыз ету үшін қажетті гидрокескоструйный 
Перфорацияның негізгі параметрлерін шамамен есептеу

Мақсаты: ұңғымаларды зерттеу кезінде бұрғылаудың негізгі негіздерін 
игеру үшін тапсырмалар қажет. Бұрғылау тәжірибешілерінің ұсынысы 
бойынша таңдалды

Тері әсерін және өнімділік қатынасын анықтау
Ұңғыманың өндіру мүмкіндіктерінің ең тән көрсеткіші-өнімді тәуліктік 

іріктеудің бір бөлігіне тең болатын өнімділік коэффициенті.:

  (2.91)     

мұндағы, Q - депрессия кезіндегі ұңғыманың дебиті (м3/тәул) (МПа); Ар

= рпл-рз;
рпл-қабаттық қысым, МПа; р3 - кенжарлық қысым, МПа.
Ұңғыманың өнімділігінің нақты коэффициенті мен өнімділіктің 

ықтимал коэффициенті бар, олардың мәні өнімді қабаттардың 
гидродинамикалық параметрлерінің белгілі мәндерімен есептеледі.

Индикаторлық диаграммалар негізінде өнімділіктің нақты 
коэффициентін анықтаңыз (сурет. 2.30) өнімді іріктеудің қалыптасқан 
режимдерінде ұңғыманы зерттеу нәтижелері бойынша салынатын (кемінде 
үш). 

2.30-сурет-фонтандық мұнай ұңғымасына арналған типтік 
индикаторлық диаграмма

Индикатор диаграммасы ұңғыманың дебитінің (м3 / тәул) депрессияға 
тәуелділігін көрсетеді:

   (2.92)   

және анықтауға мүмкіндік береді өнімділіктің нақты коэффициенті.
Дюпюи теңдеуіне сәйкес ұңғыманың әлеуетті дебиті, м3 / тәул.,

 (2.93)     
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Теңдеудің оң және сол жақ бөліктерін (2.93) Ар-ға бөліп, ұңғыманың 
өнімділігінің ықтимал коэффициентін анықтау үшін өрнек аламыз, м3/(МПа-
тәулік):

 (2.94)  

мұндағы
µ

ε kh
= -өнімді қаттардың гидроөткізгіштігі, м3/мПа-с; b-

мұнайға арналған көлемдік коэффициент (қаттық жағдайда бөлінген мұнай 
көлемінің ұлғаю коэффициенті); k - қаттардың өткізгіштігі, м2; h - қаттардың 
өнімді бөлігінің қалыңдығы, М; RK - қоректендіру контурының (аймағының) 
радиусы, м; гс - өнімді қаттар аралығындағы ұңғыма оқпанының радиусы, М.

Өнеркәсіптік есептеулер үшін қанағаттанарлық дәлдікті қамтамасыз 
ететін RK = 250 м және GS = 0,1 м ең көп таралған мәндер үшін (2.94) теңдеу 
келесі форманы алады

  η0 =  0,71011 ε     (2.95) 

Өнімді іріктеу кезінде сүзумен қамтылған қабаттардың 
гидроөткізгіштігін анықтау үшін өнімді Q дебиті бар Т уақыт ішінде 
іріктегеннен кейін жабық ұңғыманың түбіндегі қысымды қалпына келтіру 
қисықтары қолданылады (сурет. 2.31).

Қысымды қалпына келтіру қисықтары (КВД) болмаған кезде 
гидроөткізгіштік параметрін Керн және өнеркәсіптік-геофизикалық 
зерттеулер негізінде қаттардың өткізгіштігі мен тиімді қалыңдығы арқылы 
анықтауға болады.

2.31-сурет-ұңғыма жабылғаннан кейін оның кенжарындағы қысымның 
Өзгеру кестесі

КВД өңдеу, мысалы, Хорнер әдісімен жүзеге асырылады, оған сәйкес 
ұңғыманың түбіндегі қысымды қалпына келтіру процесі теңдеумен 
сипатталады

  (2.96) 
немесе
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  (2.97)   

мұндағы, pt-ұңғыманы жапқаннан кейін t белгілі бір уақыт аралығында 
кенжарлық қысым (5-10 мин); Т - жабудан бұрын ұңғыманың жұмыс істеу 
ұзақтығы; Q - жабудан бұрын ұңғыманың дебиті.

Егер ұңғыманың айналасындағы сүзу аймағында өткізгіштігі біркелкі 
коллекторлар болса, координаттардағы тәуелділік графигін (2.96) түзу 
түрінде бейнелеуге болады (сурет.2.32), оның көлбеуі уақыт 

осінде

І бұрыштық коэффициент бойынша ұңғыманың айналасындағы сүзу 
аймағындағы қабаттардың гидроөткізгіштігі, м3/(Па*с) анықталады

Егер ұңғыманың төменгі шұңқыр аймағында резервуарлардың 
өткізгіштігі нашарласа, онда қысымды қалпына келтіру кестесінде (суретті 
қараңыз. 2.32) I1 (кенжар маңы аймағы) және i2 (шалғай аймақ) көлбеу 
коэффициенттері бар 1 және 2 екі тік сызықты кесінділер бөлінеді, олар 
бойынша (2.89) негізінде кенжар маңы және шалғай аймақтардың 
гидроөткізгіштігін анықтайды.

2.32-сурет-Хорнер әдісі бойынша түрлендірілген ұңғыма жабылғаннан 
кейін оның кенжарындағы қысымды қалпына келтіру графигі: а-біртекті 
қабат үшін; б-кенжар маңы аймағының су өткізгіштігі нашарлаған қабат 

үшін; 1,2-кенжар маңы және шалғай аймақ
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Ұңғыманың өнімділігі резервуарлардың гидроөткізгіштігіне тікелей 
тәуелді болғандықтан және депрессияға кері байланысты болғандықтан, 
өнімді сүзу кезінде гидроөткізгіштіктің төмендеуі немесе қысымның 
қосымша жоғалуы депрессияның бірдей мәні кезінде ағындардың 
төмендеуіне әкеледі.

Ұңғыманың кенжар маңы аймағының жай - күйінің неғұрлым 
негізделген және объективті көрсеткіштері мынадай: өнімділік 
коэффициенттерінің (іс жүзіндегі әлеуетке) қатынасы; ОГ гидроөткізгіштік 
параметрлерінің (шалғайдағы аймақтың кенжар маңы аймағына) қатынасы; 
скин-әсердің мәні S.

Өнімділік коэффициентінің көрсеткіші-бұл ұңғыманың өнімділігінің 
нақты коэффициентін өнімділіктің ықтимал коэффициентіне бөлудің 
квитанциясы:

Өрнектерге сәйкес, нақты Г / ф өнімділік коэффициенттері үшін біз 
аламыз

ал RK= 250м; гс = 0,1 м мәндері үшін, олар кәсіпшілік есептеулер үшін 
қанағаттанарлық дәлдікті қамтамасыз етеді:

Қабаттардың белгілі гидроөткізгіштігі (КВД негізінде) және RK= 250 м 
және гс = 0,1 м мәндерінде өнімділіктің арақатынасын мына формула 
бойынша анықтауға болады

Гидроөткізгіштіктің қатынасы алыстағы аймақтың қабаттарының 
гидроөткізгіштік параметрін төменгі ұңғыма аймағының гидроөткізгіштігіне 
бөлу арқылы анықталады, олардың мәні КВД негізінде алынады (суретті 
қараңыз. 17.3):

мұндағы, I1 және i2 - Δpt = f(lgt) координаттарындағы қысымның 
қалпына келу қисығының тік сызықты сегменттерінің бұрыштық 
коэффициенттері немесе сәйкесінше төменгі және алыс аймақтар 

үшін. Егер төменгі шұңқырдың гидроөткізгіштігін қысымды 
қалпына келтіру қисығы негізінде анықтау мүмкін болмаса, тәуелділік 
қолданылады
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мұндағы, - қысымды қалпына келтіру қисығын өңдеу негізінде алынған 
қаттардың гидроөткізгіштігі; - өнімділіктің нақты коэффициенті негізінде 

алынған қаттардың гидроөткізгіштігі. Қабаттардың 
гидроөткізгіштігі, м3 / (Па*с), мынадай формула бойынша анықталады:

ал RK = 250 м және GS = 0,1 м мәндерінде

Бірінші (өнімділік қатынасы) және екінші (гидроөткізгіштік қатынасы) 
әдістердің кемшілігі бар, мұнда дебит, резервуарлық қысым және депрессия 
мәндері қолданылады, олардың дәлдігі өнеркәсіптік жағдайда, әсіресе төмен 
өткізгіш коллекторлар болған кезде әрдайым кепілдік берілмейді. 
Сондықтан, әсіресе шетелдік тәжірибеде кеңінен қолдану s тері эффектісі 
арқылы төменгі шұңқырдың күйін бағалау әдісін алды.
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3‑бөлім. ӨНДІРІСТІК ЖҰМЫСТАРДЫ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

3.1. Өндірістік учаске қызметін ағымдағы және перспективалық 
жоспарлау

3.1.1 Ұңғыманы салу циклын ұйымдастыру (ЦСС)

1. Құрылысқа дайындық жұмыстары (кірме жолдарды, электр беру
желілерін, байланыс желілерін, құбырларды, бұталық негізді салу, суға 
ұңғыманы бұрғылау және т.б.).

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (Бұрғылау қондырғысы мен мұнара
маңы құрылыстарын құрастыру)

3. Бұрғылауға дайындық жұмыстары (жабдықты тексеру және баптау,
Таль жүйесін жабдықтау, шурфты бұрғылау және бекіту, бағытты орнату 
және т.б.).

4. Ұңғыма оқпанын бұрғылау және оны бекіту.
5. Сағаны жабдықтау, ұңғыманы ағынға сынау, ұңғыманы пайдалануға

беру.
6. Бұрғылау қондырғысы мен мұнара маңы құрылыстарын

демонтаждау, оларды жаңа нүктеге тасымалдау, қалдықтарды 
бейтараптандыру, жерлерді рекультивациялау.

Ұңғымаларды салу циклын ұйымдастыру өз негізінде өндірістік 
бригадалар, негізгі өндірістік қорлар (бұрғылау қондырғылары) мен 
түпкілікті өнім (ұңғымалар) арасындағы өзара қарым-қатынасты қамтиды.

Ең көп таралған-бұл CSS ұйымдастырудың мамандандырылған және 
күрделі формалары. Өндірістік процесті мамандандырылған ұйымдастыру 
кезінде Бұрғылаудағы барлық жұмыстарды технологиялық біртекті 
жұмыстарды орындауға мамандандырылған 5-7 бригада жүргізеді. Жұмыс 
аяқталғаннан кейін бригадалар келесі объектілерге көшеді.

ССО-ны кешенді ұйымдастыру кезінде барлық жұмыстар 30-40 
адамнан тұратын өндірістік бригадаларға жүктеледі. Бұл бригадаларға 
мұнара монтажынан бастап Ұңғымаларды сынауға дейінгі барлық 
жұмыстарды жүргізетін әртүрлі мамандықтағы жұмысшылар кіреді

Мұнай және газ ұңғымаларын салуды мұнай-газ өндіруші компаниялар 
құрылымында әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысаны және әртүрлі дербестік 
дәрежесі бар бұрғылау кәсіпорындары жүзеге асырады. Бұрғылау 
кәсіпорнының дәстүрлі атауын қабылдаймыз:" бұрғылау жұмыстары 
басқармасы " (УБР).

УБЖ күрделі техникалық-экономикалық жүйе болып табылады және 
сыртқы және ішкі кездейсоқ бұзылыстар болған кезде ортақ мақсатқа қол 
жеткізу үшін тығыз өзара іс-қимылда жұмыс істейтін көптеген 
элементтерден (техникалар, жабдықтар, технологиялық процестер мен 
әдістер, адамдар ұжымдары, ғимараттар, құрылыстар және т.б.) тұрады.
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3.1.2 Бұрғылау жұмыстарын басқарудың өзіне тән ерекшеліктері)

UBR-ге тән белгілер:
- оның мақсатын айқындайтын жұмыс істеу мақсаттарының болуы;
- жүйеге мақсатты әсер ететін басқарудың болуы;
- өзара қарым-қатынасқа сәйкес ішкі жүйелердің бірнеше

деңгейлерінен тұратын иерархиялық құрылымның болуы;
- ішкі жүйелерде материалдар мен ақпараттық ағындармен алмасудан

тұратын жұмыс процесінің болуы.
Тазарту жұмысының негізгі мақсаты жаңа Негізгі өндірістік қорларды 

– Ұңғымаларды құру болып табылады.
Мұнай және газ ұңғымаларын салу-жолдарды, су тартқыштарды, 

электр беру және байланыс желілерін салуды, Бұрғылау жабдықтары мен 
құрылыстарын тасымалдауды және монтаждауды, ұңғыма оқпанын 
бұрғылауды және бекітуді, өнімді қабаттарды сынауды және т. б. қамтитын 
күрделі көп сатылы процесс. Көбінесе өзара байланысты осы кезеңдерді 
жүзеге асыру UBR өндірістік құрылымын қалыптастыру үшін негіз болып 
табылатын көмекші, қызмет көрсету және басқару процестері арқылы жүзеге 
асырылады.

UBR ұйымдық құрылымына негізгі өнімді-Ұңғымаларды өндіруге 
қатысатын өндірістік бөлімшелер және кәсіпорынның басқару органдары 
кіреді. Ол сонымен қатар кәсіпорынның ұйымдастырушылық, иерархиялық 
және техникалық ерекшеліктерін көрсетеді.

Орталық инженерлік-технологиялық қызмет (ЦТС); аудандық 
инженерлік-технологиялық қызметтер (РТС); мұнара монтаждау цехы (ВМЦ) 
немесе кеңсе (ВМК); Ұңғымаларды сынамалау цехы (ЦОС) немесе кеңсе 
(КОС) негізгі өндірістің құрылымдық бөлімшелеріне жатады.

Қосалқы өндірістің құрылымдық бөлімшелеріне мыналар жатады: 
Ұңғымаларды бекіту цехы (ОКС) немесе тампонаждық кеңсе (ТК); Бұрғылау 
жабдығының (ПРЦБО), Электрмен жабдықтаудың (ПРЦЭЭ), турбобурлар 
мен құбырлардың (ПРЦТТ) прокаттау-жөндеу цехтарынан, бу-сумен 
жабдықтау цехынан (ППВС); жуу сұйықтығы цехынан (ӨӨС), өндірісті 
автоматтандыру цехынан (ЦАП) тұратын өндірістік қызмет көрсету базасы 
(БПО).

Өнеркәсіптік емес шаруашылықтарға автокөлік кеңсесі (КБА), 
құрылыс-монтаж басқармасы (СМУ) немесе жөндеу-құрылыс учаскесі (РСУ), 
тұрғын үй-коммуналдық кеңсе (ЖКК), оқу-курстық комбинаты (УКК) және 
басқа да бірқатар бөлімшелер жатады.

Ұңғымаларды салу-бұл бір-бірінен технологиялық ерекшеліктерімен 
ерекшеленетін, техникалық құралдармен қолданылатын және 
мамандандырылған бөлімшелер орындайтын жеке процестер кешендерінің 
жиынтығы. Әрбір кешен негізінен Тәуелсіз, негізгі, көмекші, қызмет көрсету 
және басқару процестерінен тұрады. Мысалы, мұнара құрастыру кешенінде 
мұнара салу мен жабдықты орнатудың негізгі процесін мұнара құрастыру 
бригадалары жүзеге асырады, ал қосалқы процестерді жүзеге асыру металл 
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конструкциялары, сатып алу, жөндеу және механикалық шеберханада 
шоғырланған.

Қызмет көрсету процестерін мұнай-газ өндіруші компаниялардың 
құрамына кіретін өндірістік-техникалық қызмет көрсету және жабдықтарды 
жинақтау басқармасы (ӨҚТҚ және ҚҚ), технологиялық көлік басқармасы 
(ӨТТ), Өндірістік қызмет көрсетудің орталық базалары (БҚКО) жүзеге 
асырады. 

Басқару процестері мұнара құрастыру цехының аппаратында, бас 
механик, бас энергетик және т. б. бөлімдерде жүреді.

Ұңғымаларды салуда негізгі өндірістік процестерді орындау-ұңғыманы 
бұрғылау және бекіту, сондай – ақ кейде пайдалану ұңғымаларын сынау-
бұрғылау тобы жүзеге асырады.

Көмекші және қызмет көрсету процестері UBR өндірістік қызмет 
көрсету базасының цехтарында шоғырланған: PRTSBO, PRTSEEE, PRTST, 
CPVS, процессорлар және т. б.

Бұрғылау бойынша барлық жұмыстарды басқаруды УБР аппараты 
жүзеге асырады.

Бақылау сұрақтары:
1. Ұңғымаларды салуды ұйымдастыру нені қамтиды?
2. CSS ұйымдастырудың кешенді және мамандандырылған нысандары

қалай жүзеге асырылады?
3. UBR дегеніміз не?
4. UBR-ге тән белгілер қандай?
5. ҰҚБ-ның құрылымдық бөлімшелеріне қандай қызметтер жатады?

3.2. Стандартты емес жағдайларда жұмысты жоспарлау кезінде 
оңтайлы шешімді таңдау

3.2.1 УБР аппаратының жоспарлау-ұйымдастыру және жедел-
шаруашылық функциялары

УБР аппараты жоспарлы-ұйымдастырушылық және жедел-
шаруашылық функцияларды орындайды, олар негізінен жоспарлы-
перспективалық даму және өндірісті жедел басқару міндеттеріне бөлінеді.

Бес жыл және одан да көп перспективалық жоспарда бұрғылау 
жұмыстарының негізгі бағыттары мен даму қарқыны, бұрғылау көлемінің 
қажетті өсуін қамтамасыз ету үшін техника мен жұмыс технологиясын 
жетілдіру жолдары белгіленеді.

Ағымдағы жоспарда қолма-қол ресурстарды тиімді пайдалану, жаңа 
техника мен технологияны, еңбекті ұйымдастыру мен басқарудың озық 
әдістерін енгізу жолымен ұңғымаларды салу жөніндегі мемлекеттік 
жоспарды орындау мақсатында тоқсан бойынша бөле отырып, жылдық 
міндеттер қаралады.
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Жедел басқарудың маңызды құрамдас бөлігі-Жедел жоспарлау (айлық, 
онкүндік, тәуліктік). Жедел жоспарлау кезеңінде әр объектіде егжей-тегжейлі 
жұмыс кестесі жасалады, өндірісті дайындау жоспарлануда, материалдық 
және еңбек ресурстарына қажеттілік анықталады, барлық қызмет көрсететін 
және қамтамасыз ететін бөлімшелерге тапсырмалар белгіленеді. Жедел 
басқарудың басты міндеті, жоспарлаудан басқа, барлық өндірістік 
объектілердегі тапсырмалардың орындалу барысын бақылау, Нақты 
жағдайдың жоспарланғаннан ауытқуы болған кезде өндірісті реттеу, 
жұмыстың сандық және сапалық нәтижелерін жедел есепке алу болып 
табылады.

УБР – дағы жедел басқару процестері аудандық инженерлік-
технологиялық қызметке (РТС) жүктеледі. Бұл өндіріс барысын жедел 
бақылау, есепке алу және реттеу органы. РЖЖ бұрғылау бригадаларының 
үздіксіз жұмысын ұйымдастырады, ұңғымалар құрылысының жоспар-
кестесінің орындалуына жедел бақылау жүргізеді, бригадалардың 
материалдық-техникалық ресурстармен уақтылы қамтамасыз етілуін 
бақылайды, авариялық жағдайлардан туындаған өтінімдерге жедел әрекет 
етеді. РЖТ-дағы негізгі жедел есепке алу құжаты "бұрғылау технологиясын 
бақылау және ұңғымаларды бұрғылау және сынамалау бригадаларының 
жұмысын есепке алу журналы"болып табылады. РЖЖ авариялар мен 
асқынуларды жою жөнінде уақтылы нақты шаралар қабылдауға және жұмыс 
нәтижелері туралы орталық инженерлік-технологиялық қызметке (ЦИТЖ) 
тұрақты түрде ақпарат беруге міндетті.

Бақылау сұрақтары:
1. UBR аппараты қандай функцияларды орындайды?
2. Бұл 5 жылға арналған перспективалық жоспарда көрсетілген
3. Ағымдағы жоспарда не қарастырылады?
4. Жедел жоспарлауды не қамтиды?
5. Жедел басқару процестері қандай қызметке жүктеледі?

3.2.2 Кәсіпорынды басқару

Материалдық өндіріс-өзара байланысты үш элементті қамтитын 
күрделі динамикалық жүйе: еңбек құралдары, еңбек объектілері, жұмыс 
күші. Бұл жүйенің жұмыс істеуінің қажетті шарты - басқару арқылы қол 
жеткізілетін осы элементтердің пропорционалдылығын сақтау. Осыған 
байланысты менеджмент материалдық өндірістің сәтті жұмыс істеуінің 
объективті қажетті шарты ретінде әрекет етеді.

Басқарманың негізгі міндеттері мыналар болып табылады қамтамасыз 
ету:

- кәсіпорынның ең тиімді жұмыс істеуі;
- негізгі және қосалқы өндірістің барлық бөлімшелерінің іс-қимыл

бірлігі;
- кәсіпорын жұмысының ырғақтылығы;
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- материалдық-техникалық, қаржылық және еңбек ресурстарын тиімді
бөлу.

Кез келген шаруашылық жүргізуші бірлік оның ұйымдық-құқықтық 
нысанына қарамастан басқаруға мұқтаж.

Басқару қажеттілігі кәсіпорындағы еңбек бөлінісі процестерімен 
байланысты. Кез келген кәсіпорында (геологиялық барлау, бұрғылау, Көлік 
және т.б.) көлденең және тік еңбек бөлінісі бар.

Көлденең еңбек бөлінісі-кез-келген күрделі жұмысты оны құрайтын 
элементтерге бөлу, әр түрлі бөлімшелер кәсіпорынның бір мақсаты аясында 
нақты мақсаттарын көздейтін. Мысалы, бұрғылау кәсіпорындарында 
көлденең еңбек бөлінісі нәтижесінде ұңғымаларды салу процесін қамтамасыз 
ететін келесі бөлімшелер құрылады: бұрғылау цехтары, ұңғымаларды сынау 
және сынау, жуу сұйықтықтары, бу-сумен жабдықтау, тампонаж цехы және 
т. б.

Көлденеңінен еңбек бөлінісі сөзсіз мамандандырылған бөлімшелердің 
қызметін үйлестіру және бақылау проблемасын тудырады. Осыған 
байланысты тігінен еңбек бөлінісі жүзеге асырылады, ол іс-әрекеттерді 
үйлестіру жұмысын іс-әрекеттерден бөліп, кәсіпорын қызметкерлерін 
менеджерлер мен орындаушыларға бөледі. Орындаушылардың жұмысын 
үйлестіру және басқарудың мәні.

Басқару-белгілі бір функцияларды жүзеге асыру, тиісті әдістер мен 
техникалық құралдарды қолдану арқылы мақсатқа жетуге бағытталған 
қызмет. Кәсіпорын қызметін басқару:

- кәсіпорынның нарықтың сұранысы мен қажеттіліктеріне
бағдарлануы;

- өндірістің тиімділігін арттыруға үнемі ұмтылу, бұл кәсіпорынның
мақсаттарына ең аз шығынмен қол жеткізуді білдіреді;

- шешімдер қабылдау кезіндегі шаруашылық дербестік және қызмет
нәтижелері үшін жауапкершілік;

- негізделген және оңтайлы шешімдер қабылдау үшін көп нұсқалы
есептеулер үшін заманауи ақпараттық база мен компьютерлік технологияны 
қолдану қажеттілігі.

Менеджмент-бұл кәсіпорынның мақсаттарын тұжырымдау және оған 
қол жеткізу үшін қажет жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және 
бақылау процесі. Сонымен қатар, Мақсат түпкілікті мемлекет, кәсіпорын қол 
жеткізуге тырысатын қажетті нәтиже деп түсініледі.

Ұзақ мерзімді мақсаттар кәсіпорынның бизнесте белгілі бір орын алуға 
стратегиялық ниетін анықтайды, оның дамуын бағыттайды және анықтайды. 
Компания ұзақ мерзімді мақсаттарды анықтайтын жеті негізгі кеңістік бар:

1. Нарықтағы жағдай. Нарықтық мақсат кәсіпорын алатын нарық
үлесін белгілі бір мөлшерге дейін арттыру болуы мүмкін.

2. Инновация. Бұл саладағы мақсаттар жаңа нарықтарды игерумен,
жаңа технологияларды немесе өндірісті ұйымдастыру әдістерін қолданумен 
байланысты.

3. Маркетинг. Осы саладағы қызметтің негізгі нәтижелері
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кәсіпорынның белгілі бір имиджін құру, клиенттерге қызмет көрсетуді 
жақсарту болуы мүмкін.

4. Өндірісі. Бұл жағдайда басым мақсаттар ең жоғары еңбек
өнімділігіне қол жеткізу, Орындалатын жұмыстардың сапасын арттыру, 
өндіріс шығындарын азайту болып табылады.

5. Қаржы. Жалпы мақсат-қаржы ресурстарының барлық түрлерін
қажетті деңгейде сақтау және қолдау, оларды ұтымды пайдалану.

6. Персоналды басқару. Қызметкерлерге қатысты мақсаттар жұмыс
орындарын сақтауға, жалақының қолайлы деңгейін қамтамасыз етуге, еңбек 
жағдайлары мен уәждемесін жақсартуға байланысты болуы мүмкін.

7. Менеджмент. Бұл саладағы негізгі мақсат-басқарушылық әсердің
маңызды салаларын анықтау.

Кәсіпорынды басқару процесін келесі кезеңдердің циклдік тізбегін 
қамтитын "басқару циклі" түрінде ұсынуға болады: болжам - жоспарлау -
жоспарларды іске асыру бойынша бақыланатын қызмет - нәтижелерді есепке 
алу және талдау - болжамдар мен жоспарларды түзету (сурет. 3.1).

3.1-сурет-басқару ілмегі

Нарық жағдайында кәсіпорындар менеджмент міндеттерін сапалы жаңа 
деңгейде шешуді қажет етеді. Бұл олардың құқықтары мен міндеттерінің 
кеңеюіне де, сыртқы ортадағы өзгерістерге икемді бейімделу қажеттілігіне де 
байланысты. Жаңа мақсаттар мен міндеттер пайда болады, сұраныс пен 
ұсыныстың әсерінен нарықтық баға тетіктерін қалыптастыратын меншік 
нысандары өзгереді. Нарық конъюнктурасына және тез өзгеретін 
экономикалық жағдайға жедел әрекет ету қажеттілігі кәсіпорынды басқару 
процестерін үнемі жетілдіруді талап етеді.

Айта кету керек, кәсіпорындарды дамыту көбінесе инвесторлардың 
қаржылық ресурстарын тарту арқылы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда 
басқару процесі олардың жоғары тиімділігі мен тез өтелуін қамтамасыз 
ететін технологияларды қолдануды талап етеді. [44]

3.2.3 Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы

Кәсіпорынның құрылымы-бұл бөлімшелердің құрамы мен байланыс 
жүйесін, олардың бағыныштылығы мен өзара әрекеттесуін сипаттайтын 

Басқару циклі

болжау жоспарлау Жоспарды жүзеге асыру

Есептеу және талдау 
нәтижелері

Болжауларды және жоспарларды 
дұрыстау
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оның ішкі құрылымы. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы, басқару 
құрылымы және ұйымдық құрылымы туралы ұғымдар бар.

Кәсіпорынның өндірістік құрылымы оның бөлімшелері мен олардың 
ынтымақтастығы арасындағы еңбек бөлінісін сипаттайды. Бұл өндірістік 
процестерді ұйымдастырудың формалары мен әдістеріне және, ең алдымен, 
олардың шоғырлану деңгейіне, мамандандырылуына, ынтымақтастығына 
және үйлесуіне байланысты.

Өндіріс құрылымы дегеніміз-кәсіпорынның өндірістік бөлімшелері мен 
қызметтерінің жиынтығы, олардың бағыныштылығы мен өзара байланысы.

Әрбір кәсіпорында орындалатын функцияларға сәйкес негізгі және 
қосалқы өндіріс бөлінеді. Негізгі өндіріс мақсатты өнімді өндірумен тікелей 
байланысты процестерді қамтиды. Қосалқы өндіріс негізгі өндірістің үздіксіз 
жұмыс істеуі үшін қалыпты жағдайларды қамтамасыз етеді.

Бұрғылау кезінде негізгі өндіріске келесі жұмыс түрлері кіреді: 
бұрғылау қондырғысын салу және орнату, ұңғыманы бұрғылау және бекіту, 
оны сынау. Осыған сәйкес бұрғылау кәсіпорнының негізгі өндіріс 
бөлімшелеріне мұнара жөндеу цехы, бұрғылау бригадалары, тампонаж цехы 
және ұңғымаларды игеру цехы кіреді.

Бұрғылау кәсіпорнының қосалқы өндіріс бөлімшелеріне бұрғылау 
жабдықтарының прокаттау-жөндеу цехы, турбобурлар (электрбурлар) мен 
құбырларды прокаттау-жөндеу цехы, электр жабдықтары мен электрмен 
жабдықтауды прокаттау-жөндеу цехы, жуу сұйықтықтары цехы, бу-сумен 
жабдықтау цехы және т. б. жатады.

Айта кету керек, қазіргі уақытта бұрғылау кәсіпорындарының типтік 
өндірістік құрылымы жоқ. Сервистік қызмет көрсету жағдайында жұмыс 
істейтін әрбір нақты бұрғылау кәсіпорнының негізгі және қосалқы өндіріс 
бөлімшелерінің құрамы ұңғымалар құрылысының циклын құрайтын 
жұмыстардың толық қамтылуына, олардың аумақтық орналасуына және 
басқа факторларға байланысты.

Басқару құрылымы дегеніміз-ұйымның біртұтас тұтастық ретінде 
жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ететін тұрақты өзара байланысты 
элементтердің реттелген жиынтығы. Басқару құрылымы сондай-ақ қойылған 
міндеттерді шешуге және белгіленген мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған 
тиісті функциялар бойынша басқару процесі жүзеге асырылатын басқару 
қызметін бөлу және кооперациялау нысаны ретінде айқындалады. Осы 
ұстанымдардан басқару құрылымы функционалдық міндеттерді, құқықтар 
мен жауапкершілікті, оның құрамына кіретін басқару органдары мен оларда 
жұмыс істейтін адамдар арасындағы өзара іс-қимылдың тәртібі мен 
нысандарын оңтайлы бөлу жүйесі түрінде ұсынылған.

Бұрғылау қондырғысын басқару құрылымына әсер ететін 
факторлардың алуан түрлілігіне қарамастан, оны жалпы түрде келесідей 
ұсынуға болады (сурет. 3.2).
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Бұрғылау кәсіпорнын басқарудың ұйымдық құрылымы

технологиялық

3.2-сурет-бұрғылау кәсіпорнын басқарудың ұйымдық құрылымы

Басқару құрылымының элементтері арасында бөлуге болатын 
байланыстар бар:

1. әр түрлі деңгейдегі бөлімшелер арасында пайда болатын сызықтық,
бір басшы екіншісіне әкімшілік бағынған кезде (директор - цех бастығы -
шебер);

2. басқарудың әртүрлі деңгейлерінде белгілі бір функцияларды
орындайтын, олардың арасында әкімшілік бағыныштылық жоқ басшылардың 
өзара іс-қимылын сипаттайтын функционалдық (жоспарлау бөлімінің 
бастығы-цех бастығы);

3. басқарудың бір деңгейіндегі бөлімшелер арасында орын алатын
қызметаралық (негізгі цех бастығы - қосалқы цех бастығы).

Ұйымдастырушылық басқару құрылымдарының бірнеше түрлері 
белгілі.

Сызықтық басқару-бұл ең қарапайым жүйе, оның элементтері арасында 
тек бір арналы өзара әрекеттесулер болады. Әрбір бағыныста тек бір ғана 

басшы

орынбасарлары

Бас геолог Бас инженер Бас бухгалтер Экономика 
бойынша

қауіпсіздік
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Өндірісті
қамтамаыз 
ету

геологиялық бухгалтерия

Жоспар-экономикалық

Еңбек және айлық

Функционалды бөлімдер
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Құқықтық
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басшы болады, ол жеке-дара өкім береді, орындаушылардың жұмысын 
бақылайды және басқарады. Желілік басқарудың артықшылықтары: 
жеделдік, қарым-қатынастың нақтылығы, командалардың жүйелілігі, 
басшылардың жауапкершілік дәрежесін арттыру, басқарушы персоналды 
ұстауға жұмсалатын шығындарды азайту. Бірақ көшбасшы әмбебап маман 
бола алмайды және күрделі объектінің барлық аспектілерін ескере алмайды. 
Сондықтан сызықтық басқару қарапайым өндіріс технологиясы бар шағын 
кәсіпорындарда қолданылады.

Желілік штабты басқару шеберханалар мен бөлімдерді басқаруда 
қолданылады. Дара басшылық сақталады, алайда басшы ақпаратты жинау 
мен талдауды, қажетті өкімдік құжаттардың жобаларын әзірлеуді жүзеге 
асыратын штаб мамандарының көмегімен орындаушылар үшін шешім, 
бұйрықтар мен тапсырмалар дайындайды.

Функционалды басқару басқару функцияларын басқару аппаратының 
жеке бөлімшелері арасында бөлуді қарастырады, бұл әкімшілік-
басқарушылық жұмысты таратуға және оны ең білікті жұмысшыларға 
тапсыруға мүмкіндік береді. Алайда, бұл маңызды құжаттарды дайындау 
кезінде функционалды қызметтер арасында күрделі келісудің қажеттілігіне 
әкеледі, жұмыстың тиімділігін төмендетеді және шешім қабылдау мерзімін 
ұзартады.

Дивизионды басқару әртараптандырылған (көп өнімді) кәсіпорындарды 
басқару тәжірибесінде және бөлімшелердің едәуір аумақтық бөлінуінде 
кеңінен қолданылады.

Басқару құрылымының осы түрін пайдалану кәсіпорынды басқарудың 
жоғары буындарында шоғырланған басқарудың жалпы корпоративтік 
функцияларын (қаржылық қызмет, кәсіпорын стратегиясын әзірлеу және т.б.) 
орталықтандыруға және өндірістік бөлімшелерге берілетін басқарудың жедел 
функцияларын орталықсыздандыруға мүмкіндік береді. Бұл сыртқы ортадағы 
өзгерістерге икемді жауап беруге, басқарушылық шешімдерді тез қабылдауға 
және олардың сапасын жақсартуға ықпал етеді, желілік менеджерлерге 
жекелеген географиялық нарықтарға, өнімдерге немесе тұтынушыларға 
көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік береді, бірақ сонымен бірге басқару 
аппараттарының саны мен оны ұстау шығындарының өсуіне әкеледі.

Матрицалық басқару уақытша мамандандырылған байланыстарды-
тұрақты функционалды бөлімдердің мамандарынан құралған жобалық 
топтарды анықтайды. Сонымен қатар, олар тек жоба жетекшісіне уақытша 
бағынады. Ал жоба бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін олар өздерінің 
функционалдық бөлімшелеріне қайтарылады. Артықшылықтары: басқару 
жүйесінің өте жоғары икемділігі және инновацияларға бағдарлану.

Экономикалық тәжірибеде басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі 
жоғарыда аталған құрылымдардың түрлерін біріктіретін басқару 
құрылымдарының күрделі түрі жиі кездеседі.

Егер сіз кәсіпорынды басқару құрылымын оның өндірістік 
құрылымына қойсаңыз, сіз кәсіпорынның ұйымдық құрылымын аласыз, оны 
кейде кәсіпорынның жалпы құрылымы деп атайды.
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Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы кәсіпорын бөлімшелерінің сандық 
және сапалық құрамын белгілейтін және басқаруды реттеу, бағыныштылық 
пен бағыныштылықты, жауапкершілікті белгілеу мақсатында олардың өзара 
әрекеттесу тәртібін схемалық түрде көрсететін құжат түрінде жасалады. Бұл 
кәсіпорын шешетін міндеттердің көлемі мен мазмұнына, кәсіпорында 
қалыптасқан ақпараттық және құжаттамалық ағындардың бағыты мен 
қарқындылығына және оның ұйымдастырушылық және материалдық 
мүмкіндіктерін ескере отырып байланысты.

Кәсіпорынға жалпы және әкімшілік басшылықты директор жүзеге 
асырады. Ол өндірістік-шаруашылық қызметтің нәтижелеріне жауап береді, 
өзіне бағынышты аппараттың көмегімен ұңғымалар салу, жаңа техниканы, 
технологияны енгізу және қолданыстағы техниканы жетілдіру және өндірісті 
ұйымдастыру бойынша кәсіпорынның жұмысын ұйымдастырады және 
реттейді, жоспарды орындау жолдары мен әдістерін анықтайды, мемлекет 
алдындағы міндеттемелердің орындалуына жауап береді. Директор 
кәсіпорынды орынбасарларының, сондай-ақ тиісті бөлімдер мен 
қызметтердің көмегімен басқарады.

Директордың орынбасарлары бас инженер, бас геолог, бас бухгалтер, 
сондай-ақ өндіріс, қауіпсіздік, экономика және өндірісті қамтамасыз ету 
жөніндегі орынбасарлары болып табылады.

Бас инженер Өндіріске техникалық басшылықты жүзеге асырады, оған 
тікелей технологиялық бөлімнің жұмысына жауап беретін бас технолог; бас 
механик және бас энергетик қызметтері; есептеу техникасы мен 
бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарына қызмет көрсету жөніндегі топ; 
өндірістік-техникалық бөлім; Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық 
қауіпсіздік бөлімі бағынады. Сонымен қатар, бас инженер Мұнараны 
монтаждау өндірісі мен Орталық инженерлік-технологиялық қызметтің 
(ЦИТС) жұмысына жауап береді.

Бас технолог пен технологиялық бөлімнің негізгі міндеті-еңбек 
өнімділігін арттыруға және ұңғымаларды бұрғылаудың техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған Ұңғымаларды 
бұрғылау мен игерудің прогрессивті технологиясын әзірлеу және енгізу.

Өндірістік-техникалық бөлімнің міндеттеріне мыналар жатады: 
ұңғымаларды салу бойынша жоспарлы тапсырмаларды, бұрғылауды 
жоспарлы жөндеу және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жүйелерін 
әзірлеу, барлық бөлімшелерге тапсырмаларды уақтылы жеткізу, олардың 
орындалуын бақылау және талдау.

Бас механиктің өзіне бағынатын қызметі мен жөндеу цехтары бар 
негізгі міндеті-жабдықтың үздіксіз және сапалы жұмысын қамтамасыз ету. 
Бас механик жабдықтың жай-күйі мен ағымдағы қызмет көрсетуін 
бақылауды, жөндеу жұмыстарының жоспар-кестесін жасауды, жоспарлы-
алдын алу жөндеулерін орындауды, қосалқы бөлшектерді дайындауды 
ұйымдастырады, жөндеу жұмыстарын жүргізудің неғұрлым жетілдірілген 
әдістерін, сондай-ақ оларды орындауға арналған уақыт нормаларын 
әзірлейді. Бас механик бөлімінің қызметкерлері жөндеуге қажетті 
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материалдар мен қосалқы бөлшектерге өтінім жасайды.
Бас энергетик жауап береді үздіксіз қамтамасыз ету, өндірістік 

объектілерді энергиямен және жөндеу энергетикалық жабдықтар. Бас 
энергетик пен оның бөлімінің функцияларының бірі-кәсіпорынның әртүрлі 
энергия түрлеріне қажеттілігін анықтау. Бас энергетик бөлімі энергия 
шығыны нормаларын төмендету бойынша іс-шаралар әзірлейді, энергия 
жабдықтары мен энергия желілерінің жұмысын бақылау мен бақылауды 
және оларды жөндеуді ұйымдастырады.

Өндірісті басқарудағы ерекше функцияларды бас геологқа бағынатын 
геологиялық бөлім орындайды. Бұл бөлімнің басты міндеті-іздеу-барлау 
жұмыстарының негізгі бағыттарын таңдау және негіздеу, Ұңғымаларды 
бұрғылау және сынау процесінде геологиялық бақылауды жүзеге асыру, 
өнеркәсіптік мұнай-газ горизонттарын анықтау, бұрғыланатын аудандардың 
мұнай-газдылығын бағалау, Мұнай және газ қорларын арттыру бойынша 
тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ету.

Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бөлімі 
қауіпсіздік техникасы, өрт және экологиялық қауіпсіздік, еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік санитария қағидаларының сақталуын бақылайды, өнеркәсіптік 
жарақаттанудың, кәсіптік аурулардың алдын алу, Қауіпсіздік техникасының, 
өрт және экологиялық қауіпсіздіктің деңгейін арттыру бойынша 
профилактикалық іс-шараларды әзірлейді.

Жоспарлау-экономикалық бөлімнің және еңбекті және жалақыны 
ұйымдастыру бөлімінің жұмысын директордың экономика жөніндегі 
орынбасары үйлестіреді. Жоспарлау-экономикалық бөлім перспективалық 
және ағымдағы жоспарларды жасайды, олардың орындалуын бақылайды, 
кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің өндірістік-шаруашылық қызметін 
талдайды, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын пайдалану 
тиімділігін арттыру резервтерін анықтайды.

Еңбек және жалақы бөлімі еңбекті ұйымдастыруды, еңбек шығындары 
мен жалақыны жоспарлау бойынша, кәсіпорынның еңбек ресурстарын 
пайдалануды талдау бойынша жұмыс жүргізеді, еңбекке ақы төлеудің 
неғұрлым орынды нысандарын анықтайды, еңбекті техникалық нормалауды 
жүзеге асырады.

Бас бухгалтерге бағынатын Бухгалтерия ақшалай шығыстарды, негізгі 
және айналым қаражатын, жалақыны есепке алуды жүзеге асырады; 
бухгалтерлік есеп пен балансты жасайды; қаржы жоспарлауды, есепке алуды 
және талдауды жүзеге асырады; кәсіпорынның кірістері мен шығыстарын 
айқындайды; жеткізушілермен және тұтынушылармен есеп айырысуды 
жүргізеді; кәсіпорынның кассасы арқылы кіріс-шығыс операцияларын 
орындайды.

Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі кәсіпорынды шикізатпен 
және материалдармен жабдықтау жоспарларын, сондай-ақ оларға өтінімдерді 
жасайды, материалдардың пайдаланылуын бақылайды, олардың берілуі мен 
сақталуын ұйымдастырады.

Кадрлар бөлімінің басты міндеті кәсіпорын бөлімшелерін бекітілген 
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штат кестесіне сәйкес талап етілетін біліктілігі мен мамандығы бар 
қызметкерлермен жасақтау, кадрлардың біліктілігін арттыру және даярлау 
жөніндегі іс-шараларды әзірлеу болып табылады.

Орталық инженерлік-технологиялық қызмет (ЦИТС) келесі құраммен 
ұсынылған: № 1 терең пайдалану және барлау бұрғылау экспедициясы 
(Губкинский), № 2 терең пайдалану және барлау бұрғылау экспедициясы 
(Нефтеюганск), № 3 терең пайдалану және барлау бұрғылау экспедициясы 
(Ванкор). Әр экспедицияның өз бастығы бар, ол кәсіпорын директорының 
өндіріс жөніндегі орынбасарына бағынады және ұңғымаларды бұрғылауға 
жауап береді.

№ 1 терең пайдалану және барлау бұрғылау экспедициясының 
құрамында:

1. Жұмыстарды орындайтын Ұңғымаларды бұрғылау, сынамалау және
сынау цехы:

- Комсомол және Солтүстік Айваседопуров кен орындарында
ұңғымалар салу;

- Ұңғымаларды жоғарыда көрсетілген кен орындарында жобалық
дебитке шығару бойынша;

- жоғарғы-Пурпейск, Батыс - Пурпейск, Ново-Рурпей кен
орындарындағы Ұңғымаларды күрделі жөндеу бойынша.

2. Жоғарғы-Пурпейск, Батыс-Пурпейск, Барсуковский, Тарасов,
Солтүстік-Тарасов кен орындарында бүйірлік Ұңғымаларды бұрғылау және 
ұңғымаларды күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды орындайтын бүйірлік 
Ұңғымаларды бұрғылау және ұңғымаларды күрделі жөндеу цехы.

3. Жоғарыда көрсетілген барлық кен орындарында артезиан
ұңғымаларын салу, жөндеу, жою жөніндегі жұмыстарды орындайтын 
артезиан ұңғымаларын бұрғылау жөніндегі бригада.

4. Бұрғылау ерітінділерін, жуу сұйықтығын өңдеу рецептураларын
жасау, оларды дайындау жөніндегі жұмыстарды орындайтын жуу 
сұйықтықтары қызметі.

№ 2 терең пайдалану және барлау бұрғылау экспедициясы 
(Нефтеюганск) Ұңғымаларды бұрғылау цехының күшімен қопару, Приобск, 
Малобалық, Кинамин және Средне-Угут кен орындарында ұңғымаларды салу 
бойынша жұмыстарды орындайды, сондай-ақ өндірістік қызмет көрсету 
базасы мен көлік учаскесі бар.

№ 3 терең пайдалану және барлау бұрғылау экспедициясы (Ванкор) 
Ұңғымаларды бұрғылау және сынау цехының күшімен ұңғымаларды салу 
және оларды ванкор, Батыс-қайық, Солтүстік-Ванкор кен орындарында 
жобалық дебитке шығару бойынша жұмыстарды орындайды, құрамында 
өндірістік қызмет көрсету базасы, Көлік және тампонаж учаскелері бар.

Кәсіпорынның қосалқы бөлімшесі өндірістік қызмет көрсету базасы 
(БПО) болып табылады, оның міндеті негізгі өндіріс объектілерінің үздіксіз 
жұмысын дайындау және қамтамасыз ету, бұрғылау жабдығына жоспарлы-
алдын алу және профилактикалық тексеру жүргізу және оны бас механик 
және бас энергетик бөлімдері әзірлеген және бас инженер бекіткен жоспар-
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кестелерге сәйкес жөндеу болып табылады.
Бірқатар қосалқы өндіріс қызметтері технологиялық негізде BPO 

құрамында шоғырланған:
- БҚҚБ (Бұрғылау жабдығының илектеу-жөндеу цехы);
- Ээжэо (электржабдықтау және электржабдықтау илектеу-жөндеу

цехы);
- УГЗД (гидравликалық кенжарлық қозғалтқыштарды жөндеу

учаскесі);
- ТИУ (құбыр-аспап цехы);
- РСУ (жөндеу-құрылыс учаскесі);
- ЦПВС (цех пароводоснабжения);
Аталған бөлімшелердің күшімен бұрғылау және энергетикалық

жабдыққа ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізіледі; бұрғылау буымен 
және сумен қамтамасыз ететін қазандықтарға қызмет көрсету жүзеге 
асырылады; бұрғылау бригадаларын жарамды күш және энергетикалық 
жабдықпен қамтамасыз ету және оның дұрыс пайдаланылуын қадағалау; 
бұрғылау қондырғыларында оларды монтаждағаннан кейін іске қосу-баптау 
және жоспарлы-алдын алу жұмыстары; тұрғын және қызметтік үй-жайларды 
ағымдағы жөндеу жүзеге асырылады.

Кәсіпорын құрамына қосалқы өндірістің бірқатар мамандандырылған 
бөлімшелері кіреді:

1. Бұрғылау қондырғыларын, бұрғылау ерітіндісін тазарту жүйелерін
монтаждау, демонтаждау және жылжыту; бұтақ алаңдарын жайластыру; 
ұңғымалардың сағасындағы тербелме станоктарын монтаждау және т. б. 
жөніндегі жұмыстарды орындайтын мұнара монтаждау өндірісі.

2. Құрамында № 1 автоколоннасы және тампонаждық ерітінділер
жөніндегі зертханасы бар тампонаждық цех. Ұңғымаларды цементтеуді 
жүргізеді, цемент ерітінділерінің рецептурасын әзірлеумен айналысады, 
ұңғымаларды цементтеу сапасын талдауды жүзеге асырады, арнайы техника 
мен агрегаттарды ұсақ және ағымдағы жөндеуді орындайды.

3. Құрамына № 2 автоколонна және Жөндеу-механикалық
шеберханасы кіретін көлік цехы. Кәсіпорын жұмысшыларын, бұрғылау 
жабдықтарын, материалдар мен құрал-саймандарды жұмыс орындарына 
тасымалдау бойынша жұмыстарды орындайды, арнайы техника мен 
автомобиль көлігін ұсақ және ағымдағы жөндеу.

Бұрғылау кәсіпорнының ұйымдық құрылымы Өндірісті жедел 
басқаруды орталықтандырумен сипатталады. Ол үшін орталық инженерлік-
технологиялық қызмет (немесе өндірістік-диспетчерлік қызмет) құрылады, 
оның міндеті, әдетте, үлкен аумақта орналасқан өндірістік процестің 
барысын тәулік бойы бақылауды жүзеге асыру болып табылады. [44]

Бақылау сұрақтары:
1. Кәсіпорынды басқару қажеттілігіне не себеп болды?
2. Кәсіпорында еңбек бөлінісі қандай мақсатта жүзеге асырылады?
3. Басқару процесінің негізгі субъектілері қандай және олардың өзара
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әрекеттесуін сипаттаңыз.
4. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы немен сипатталады?
5. Бұрғылау кәсіпорнының негізгі және қосалқы өндірісінің қандай

бөлімшелері бар
6. Басқару құрылымының "элементі" дегеніміз не?
7. Басқару құрылымының элементтері арасында қандай байланыс

түрлері бар?
-8 Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы дегеніміз не?
+9 Бұрғылау кәсіпорнының ұйымдық құрылымына мысал келтіріп,

оның элементтерін сипаттаңыз.

3.3 Өндірістік учаске жұмысының негізгі техникалық-
экономикалық көрсеткіштері

3.3.1 Ұңғымалар құрылысының негізгі құжаттары, есебі және 
бақылауы: техникалық жоба және смета

Ұңғымаларды салу жүзеге асырылатын негізгі құжаттар техникалық 
жоба және смета болып табылады.

Техникалық жобаларды Тапсырыс беруші беретін жобалық 
тапсырмалар негізінде арнайы жобалау институттары (ҒЗЖИ) әзірлейді, 
мысалы, МГӨБ. Тапсырма: алаңның әкімшілік орналасуы туралы 
мәліметтерді; осы жоба бойынша салынуы тиіс ұңғымалардың нөмірін; 
бұрғылау мақсатын, ұңғымалардың санатын, жобалық деңгей мен жобалық 
тереңдікті; Ұңғымаларды салудың қысқаша негіздемесін; сипаттаманы; 
мұнай мен газға перспективалы объектілердің алаңының геологиялық 
құрылымын, бұрғылаудың тау-кен геологиялық жағдайларын; қабаттық 
қысым, жыныстардың гидрожарылысының қысымы, геостатикалық 
температура туралы, бұрғылау және сынау процесінде сыналуға жататын 
объектілер туралы, геофизикалық, зертханалық және арнайы зерттеулердің 
көлемі, пайдалану колоннасының диаметрі, құрылысқа дайындық 
жұмыстарының көлемі және ұңғыманы сынау; жылу объектілерінің, тұрғын 
үй және мәдени-тұрмыстық үй-жайлардың құрылысы туралы; ұңғыманы 
салуға тиіс бұрғылау кәсіпорнының атауы; жобаны әзірлеу үшін қажетті 
басқа да ақпарат.

Техникалық жоба бөлімдерді қамтиды:
· жиынтық техникалық-экономикалық деректер;
· жобалау негізі;
· Жалпы мәліметтер
· геологиялық бөлім;
· ұңғыма құрылымы;
· ұңғыма оқпанының профилі;
· бұрғылау ерітінділері;
· ұңғыманы тереңдету;
· ұңғыманы бекіту;
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· ұңғыманы сынау;
· дефектоскопия,
· жабдық пен құралды престеу;
· ұңғыманы жүргізу кезінде арнайы машиналар мен агрегаттарды

пайдалану туралы жиынтық деректер;
· жүктерді және вахталарды тасымалдау туралы мәліметтер;
· қоршаған ортаны қорғауға арналған іс-шаралар мен техникалық

құралдар;
· механикаландыру, бақылау құралдары және бұрғылауда

диспетчерлеу; қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария және өртке 
қарсы техника;

· құрылыс-монтаж бөлігі;
· жобалық шешімдерді қабылдау кезінде қолданылатын нормативтік-

анықтамалық және нұсқаулық-әдістемелік материалдардың тізімі;
· Қосымшалар
Жобаға қосымшаға: геологиялық-техникалық наряд, ұңғыманы салу

ұзақтығының негіздемесі, Бұрғылау жабдығының орналасу схемасы, 
бұрғылау және сынау кезінде ұңғыманың сағасын байлау схемалары, 
қашаулардың , құралдар мен материалдардың шығыс нормалары, көлбеу 
ұңғыманың бейіні, көлік байланыстарының схемасы, қосымша уақыт пен 
қаражат шығыстарын негіздеуге арналған құжаттар, сондай-ақ шегендеу 
бағаналарын есептеу, цементтеуді есептеу, асқынулардың алдын алу 
жөніндегі арнайы мәселелер, тереңдету және сынау технологиясы бойынша 
шешімдер және т. б. енгізілуі мүмкін.

Ұңғыманы салу сметасын әрбір техникалық жоба құрайды. Ол 
ұңғыманың жалпы құнын анықтайды және Тапсырыс берушімен бұрғылау 
кәсіпорнын есептеу үшін негіз болады.

Смета ұңғыманы салудың негізгі кезеңдеріне сәйкес келетін төрт 
бөлімнен тұрады:

1‑бөлім. Ұңғыма құрылысына дайындық жұмыстары.
2‑бөлім. Мұнараны, мұнара маңы құрылыстарын, қазандық 

ғимараттарын салу, жабдықтарды монтаждау және демонтаждау.
Бөлім 3. Ұңғыманы бұрғылау және бекіту.
4‑БӨЛІМ. Ұңғыманың өнімділігін сынау.
Сметаға жекелеген баптар (аталған бөлімдерден басқа) түрінде 

кәсіпшілік-геофизикалық жұмыстарға арналған шығындар, қысқы уақытта 
жұмыс жүргізуге арналған резерв, топографиялық-геодезиялық жұмыстарға 
арналған шығындар, үстеме шығыстар, жоспарлы жинақтар (пайда), 
қосымша шығындар (солтүстікте және оған теңестірілген аудандарда жұмыс 
істегені үшін үстемеақы және т. б. кіреді.)

Бұрғылау бригадасы ұңғыманы салу алдында үш негізгі құжатты 
алады: геологиялық-техникалық наряд, Бұрғылау жұмыстарын жүргізуге 
наряд және нұсқаулық-Технологиялық карта.

Бақылау сұрақтары:
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1. Ұңғымаларды салуға негіз болатын қандай құжаттар негізгі болып
табылады?

2. Техникалық жоба дегеніміз не және жобалық тапсырма нені
қамтиды?

3. Техникалық жоба қандай бөлімдерді қамтиды?
4. Құрылыс сметасы дегеніміз не және ол қандай бөлімдерден тұрады?
5. Ұңғыманы салуды бастамас бұрын бұрғылау тобы қандай негізгі үш

құжатты алады?

3.3.2 Геологиялық-техникалық наряд, Бұрғылау жұмыстарын 
жүргізуге наряд және нұсқаулық -Технологиялық карта

Геологиялық-техникалық наряд (ГТН) - бұл бұрғылау бригадасының 
жедел жұмыс жоспары. Ол техникалық жоба негізінде жасалады.

Бұрғылау жұмыстарын жүргізуге арналған Наряд екі бөліктен тұрады. 
Бірінші бөлімде ұңғыманың нөмірі мен тереңдігі, жобалау көкжиегі, оның 
мақсаты мен бұрғылау тәсілі, ұңғыманың, Бұрғылау жабдығының және 
бұрғылау бағанасының конструкция сипаттамалары, нормалар бойынша 
жұмыстардың басталу және аяқталу мерзімдері, жекелеген аралықтарды 
және тұтастай алғанда ұңғыманы бұрғылауға және бекітуге арналған уақыт 
шығындары, бұрғылаудың жоспарлы және нормативтік жылдамдығы, 
сондай-ақ бригада жалақысының сомасы көрсетіледі.

Нарядтың екінші, негізгі бөлігін нормативтік карта құрайды. Бұл карта 
бұрғылау басталғаннан бастап жұмыс бағанының перфорациясына дейінгі 
жұмыстың нормативтік ұзақтығын анықтауға мүмкіндік береді. Карта жасау 
үшін ГТН материалдары мен салалық немесе осы аймақ үшін бекітілген 
барлық жұмыс түрлерін орындауға арналған уақыт нормалары қолданылады. 
Нормативтік картаны әзірлеу үшін ұңғыма бірнеше нормативтік пакеттерге 
бөлінеді. Картада әр қорапты бұрғылау кезінде орындалуы керек барлық 
жұмыс түрлері тізбектелген. Нормалар бойынша жұмыстың әр түріне кететін 
уақытты көрсетеді және әр учаскені және тұтастай ұңғыманы бұрғылауға 
және бекітуге кететін уақытты есептейді.

Нұсқаулық-Технологиялық карта ауданда жинақталған озық жұмыс 
тәжірибесін таратуға арналған. Ол үш бөліктен тұрады: режимдік-
технологиялық, нұсқаулық және жедел құрылыс кестесі. Карта осы алаңда 
Ұңғымаларды бұрғылау кезінде немесе жекелеген жұмыс түрлерін орындау 
кезінде (мысалы, бұрғылау бағаналарын түсіру және көтеру бойынша және 
т.б.) ең жоғары көрсеткіштерге қол жеткізген бұрғылау бригадалары мен 
вахталардың жұмысын талдау негізінде жасалады. 

Режимдік-технологиялық бөлікте қашаулардың, кенжарлық 
қозғалтқыштардың үлгі мөлшерлері, бұрғылау режимінің параметрлері және 
жуу сұйықтықтарының қасиеттері туралы ұсынымдар орналастырылады, 
оларды пайдалану кезінде бұрғылаудың неғұрлым жоғары көрсеткіштеріне 
қол жеткізуге болады.
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Нұсқаулық бөлігінде жеке, ең алдымен, көп уақытты қажет ететін 
жұмыс түрлерін орындаудың жаңа немесе жетілдірілген әдістері қамтылған, 
олар аймақтың белгілі бір аймағының ерекшеліктерін ескере отырып, 
өндірістік процесті неғұрлым ұтымды ұйымдастыру туралы ұсыныстар 
береді.

Үшінші бөлімде алғашқы екі бөлікте жасалған ұсыныстарды ескере 
отырып, бұрғылау және бекіту уақытының балансы және "тереңдігі (м) –
ұзақтығы (тәулік)"координаттарында ұңғыманы бұрғылаудың жедел кестесі 
бар. Графикке екі қисық сызылған: біреуі ұңғыманы тереңдету процесін 
нормативтік картада көрсетілген нормалар бойынша сипаттайды; екіншісі -
Нұсқаулық-Технологиялық карта ұсыныстарының іске асырылуын ескере 
отырып тереңдету процесі.  Бұрғылау кезінде бұрғылау шебері дәл осы 
графикке бұрғылау мен бекітудің нақты уақытын көрсететін үшінші қисықты 
қолданады. Нақты қисықты алғашқы екеуімен салыстыра отырып, бұрғылау 
тобы ұңғыманы тереңдетудің нормативтік көрсеткіштерінің орындалуын 
бақылауға және олардың жұмысын алаңдағы ең жақсы жетістіктермен 
салыстыруға мүмкіндік алады.

Ұңғымалар құрылысының нақты көрінісі бұрғылау жұмыстарының
нәтижелерін жедел және статистикалық есепке алу негізінде жасалады.

Бақылау сұрақтары:
1. ГТН (геологиялық-техникалық наряд) дегеніміз не?
2. Жұмыс өндірісіне арналған наряд қандай бөліктерден тұрады және

олар нені қамтиды?
3. Нұсқаулық-Технологиялық карта не үшін арналған?
4. Нұсқаулық-Технологиялық карта қандай бөліктерден тұрады және

олардың құрамында не бар?
5. Бұрғылаудың жедел кестесі неден тұрады?

3.3.3 Бұрғылау жұмыстарының нәтижелерін жедел және 
статикалық есепке алу

Бұрғылау жұмыстарының нәтижелерін жедел және статистикалық 
есепке алу ұңғыманы салудың барлық негізгі кезеңдерін қамтитын белгілі бір 
құжаттарды толтыру және бекіту арқылы жүзеге асырылады.

Құжаттар бастапқы (бастапқы) және қорытынды (қорытынды) болып 
бөлінеді.

Біріншісіне бұрғылау шеберінің тәуліктік баянаты, бекіту 
нәтижелерінің актілері және ұңғыманы аяқтау, игеру және сынау бойынша 
тәуліктік баянат және т. б. жатады. Қорытынды-салалық статистикалық 
есептіліктің барлық нысандары.

Ұңғымалар тереңдігінің өсуімен байланысты бұрғылау жағдайларының 
едәуір күрделенуі, ұңғымаларды салу процестерін басқару бойынша уақтылы 
немесе білікті емес шешімдер қабылдау салдарынан үлкен техникалық-
экономикалық шығындардың болуы бұрғылауда телеконтрол жүйелерін құру 
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және пайдалану қажеттілігіне әкелді. Бұл жүйелер жоғары білікті маманның 
тиімді басқару шешімдерін кейіннен қабылдауы үшін технологиялық 
процестердің маңызды параметрлері туралы ақпаратты басқару пунктіне 
жіберуге қызмет етеді

Телебақылау жүйелерінің құрамына (мысалы, КУБ-01) бұрғылау 
қондырғысында және бұрғылау бағанасында орналасқан датчиктер мен 
түрлендіргіштер, байланыс арналары, қабылдау аппаратурасы және 
диспетчерлік пунктте екінші реттік аспаптар кіреді. Мұндай жүйелердің 
негізгі функциясы-нақты уақыт режимінде екінші құрылғыларды бұрғылау
қондырғысында датчиктермен бекітілген ақпаратты басқару пунктінде 
ойнату.

Бақылау сұрақтары:
1. Бұрғылау жұмыстарының нәтижелерін жедел және статистикалық

есепке алу қалай жүзеге асырылады?
2. Телебақылау жүйелері не үшін қызмет етеді?
3. Телебақылау жүйесінің құрамына не кіреді?

3.3.4 Игерудің экономикалық көрсеткіштері 
Экономикалық бағалауға ұңғымалар торының тығыздығымен, 

бұрғылаудың тәртібі мен қарқынымен, кен орындарына әсер ету 
әдістерімен, өндірілетін мұнай мен сұйықтық деңгейлерімен, бұрғылаудан 
өндіруші және айдаушы Ұңғымаларды енгізумен, айдалатын судың, 
реагенттердің көлемімен, пайдалану тәсілдерімен және т. б. ерекшеленетін 
игерудің технологиялық нұсқалары кіреді.

Экономикалық тиімділік қарастырылып отырған Технологиялық 
нұсқаларға қатысты шығындар мен нәтижелердің арақатынасын көрсетеді. 
Экономикалық бағалаудың нәтижесі экология, жер қойнауын және 
қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтай отырып, мұнай қорларын 
қаттардан толық алу мүмкіндігінен барынша экономикалық тиімділікке қол 
жеткізу өлшеміне жауап беретін кен орнын игерудің неғұрлым ұтымды 
нұсқасын анықтау болып табылады.

Жобаны бағалау үшін тиімділіктің мынадай негізгі көрсеткіштері 
пайдаланылады:

- қолма-қол ақшаның дисконтталған ағыны - мұнай кен орнын игеруге
бағытталған инвестициялардың шамасына азайтылған сатудан және 
амортизациялық аударымдардан түскен пайда сомасы. Бастапқы жылға 
келтірілген ағымдағы жылдық ағындардың сомасы ретінде айқындалады;

- кірістілік индексі салынған қаражаттың экономикалық
қайтарымын сипаттайды және жиынтық келтірілген таза түсімдердің 
(сатудан және амортизациялық аударымдардан түскен пайда) күрделі 
салымдардың жиынтық көлеміне қатынасын білдіреді;

- күрделі салымдардың өтелу кезеңі-жинақталған қолма-қол
ақшаның бастапқы теріс мәндері оның оң мәндерімен толығымен өтелетін 
кезеңнің ұзақтығы;
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- күрделі салымдарды қайтарудың ішкі нормасы инвестициялардан
түскен таза кіріс сомасы Инвестициялар сомасына тең болатын дисконт 
нормасын білдіреді, яғни капитал салымдары өтеледі.

Бағалау көрсеткіштері жүйесіне сондай-ақ:
- кен орнын игеруге күрделі салымдар;
- мұнай өндіруге арналған пайдалану шығындары;
- мемлекет кірісі (Ресей Федерациясының бюджеттік және

бюджеттен тыс қорларына салықтар мен төлемдер).
Аталған критерийлердің ешқайсысы жобаны қабылдау үшін жеткілікті 

емес. Жобаға қаражат инвестициялау туралы шешім барлық аталған 
көрсеткіштердің мәндерін, сондай-ақ инвестициялық жобаның барлық 
қатысушыларының мәндерін ескере отырып қабылдануы тиіс. [49]

№ 26 практикалық сабақ
Ұңғыма арқылы радиалды ағын

№ 1 тапсырма.
Ұңғыма өткізгіштігі 100 × 10-15м2 болатын 60 метрлік қабатта 

орналасқан және тәулігіне 23,8 м3 мөлшерінде мұнай өндіреді. Ұңғыманың 
диаметрі 0,15 м. Майдың тұтқырлығы - 0,04 Па * с. 304,8 м қашықтықта 
қысым 20,6 МПа құрайды. Есептеу:

(i) ұңғыма оқпанындағы қысым.
(ii) тәулігіне 50 м3 шығынды ұстап тұру үшін қажетті шөгу.

Шешім:
(i) Ұңғымадағы қысымды келесі теңдеуден алуға болады

    3.1.

(ii) Тәулігіне 50 м3 ағынды ұстап тұру үшін қажет шөгуді (3.1) теңдеуді
қолдана отырып бағалауға болады

3.2.
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№ 27 практикалық сабақ
Ұңғыма жанындағы әсерлер

№ 2 тапсырма.
Ұңғыма өткізгіштігі 100 × 10-15 м2 болатын 20 метрлік қабатта 

орналасқан және тәулігіне 25 м3 мөлшерінде мұнай өндіреді. Ұңғыманың 
диаметрі 0,15 м. Мұнайдың тұтқырлығы-0,04 Па · с. ұңғыма гидравликалық 
түрде жойылды, бұл ұңғыманың баррелінен 4 м-ден 150 × 10-15 м2-ге дейін 
өткізгіштігін арттырды. Мұнай мен жыныстың жалпы сығылуы 5 × 10-8 Па − 
1 құрайды. 

Есептеу:
(i) теріге байланысты қысымның төмендеуі
(ii) егер ұңғыманың кенжарынан ұңғыманың сағасына дейінгі

қашықтық 3300 м болса, түсіру басындағы қысымның өзгеру жылдамдығы.
Шешім:
Теріні келесідей есептеуге болады 

3.3.

(i) Теріге байланысты қысымның төмендеуі келесідей болуы мүмкін

(3.4)

(ii) шөгудің басында

(3.5)

№ 3 тапсырма.
Диаметрі 0,2 м ұңғымадан ерте уақытта қысымның төмендеуі 3.8-

суретте көрсетілген. Мұнай өндіру жылдамдығы тәулігіне 100 м3, ал 
резервуардағы бастапқы қысым 12 МПа құрайды. Мұнайдың сығылуы 4 × 
10-8 Па-1, ал жыныстың сығылуы шамалы. Есептеу:
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(i) ұңғыма оқпанында сақтау
(ii) ұңғыма оқпанының ұзындығы (ұңғыма сағасынан ұңғыма

кенжарына дейін).
Сурет 3.8-уақыт пен қысым туралы деректер 

Шешім:
Деректер нүктелері арқылы тартылған түзу сызықтың көлбеуі

(3.6)

(3.7)

№ 28 практикалық сабақ
Радиалды диффузия

№ 4 тапсырма.
Диффузия теңдеуін сфералық координаттар жүйесіне шығарыңыз.
Шешім:
Сфераның массасын ∆R қалыңдығымен қарастырайық

rrVm ∆== 24πρφρφ     (3.8)

)(4 2 ρφπ
dt
drr

dt
dm

∆=       (3.9)

- сфералық координаттар жүйесінде;
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− 22 44 πρπ (3.10)

Теңдеулерді есептеу (3.9) және (3.10)

)()( 22 ρφρ
dt
drur

dr
d

=−         (3.11)

Дарси Жылдамдығы 

dr
dpku

µ
−=  (3.12)

(3.11) теңдеуін (3.12) алмастыру және теңдеудің оң жағын (3.11) тау жынысы 
мен сұйықтықтың сығылуы тұрғысынан білдіру (дәрісте алынған)

dt
dprcc

dr
dpr

dr
dk

f )( 22
φρφρ

µ
+=






  (3.13)     

Сфералық координаттар жүйесіндегі диффузия теңдеуі келесідей алынады
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4‑БӨЛІМ.  ӨНЕРКӘСІПТІК ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ 
ҚОРҒАУ ТАЛАПТАРЫН САҚТАУ 

4.1 Өнеркәсіптік экология және еңбекті қорғау талаптарын сақтау

4.1.1 Қоршаған ортаны қорғау бойынша жалпы ұсынымдар

Ұңғымаларды зерттеу кезінде қоршаған ортаға теріс әсер етуі мүмкін.
Теріс әсер келесі түрде көрінуі мүмкін:

топырақтың, топырақтың, жерүсті су объектілерінің және 
атмосфералық ауаның химиялық ластануы;

топырақ-өсімдік жамылғысының, топырақтың, табиғи ландшафттардың 
физикалық бұзылуы.

Федералды Заңның талаптарына сәйкес [26] ұңғымаларды зерттеу 
кезінде қоршаған ортаға теріс әсерді төмендететін экологиялық шаралар 
жоспарлануы және орындалуы керек

Қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралардың орындалуын 
өндіруші ұйымның тиісті құрылымдық бөлімшесі не мамандандырылған 
бөгде ұйым қамтамасыз етеді. Табиғат қорғау іс-шараларының сақталуын 
бақылауды ұйымның экология бөлімі (экологиялық қызмет) жүзеге асырады.

Табиғатты қорғау іс-шараларын жүзеге асыру кезінде ұңғымаларды 
зерттеу процесінің ерекше ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Ұңғымаларды 
зерттеудің техникалық құралдары мен технологиялары жұмыс жүргізілетін 
ауданның табиғи-климаттық жағдайларын ескеруге және ластануды 
болдырмауға немесе оны барынша азайтуға бағытталуы тиіс.

Қоршаған ортаға теріс әсерді төмендету үшін мынадай үлгілік іс-
шаралар көзделуге тиіс:

атмосфералық ауаны қорғау бойынша:
а) атмосфералық ауаға ұңғымаларды зерттеу өнімдерінің 

шығарындыларын алып тастау;
б) атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарылуын 

төмендететін ұңғымаларды зерттеу үшін технологиялар мен жабдықтарды 
пайдалану;

су объектілерін қорғау бойынша:
а) сарқынды және ластанған сулардың, сондай-ақ технологиялық 

сұйықтықтардың су объектілеріне ағызылуын болдырмау;
б) су тұтыну (су бұру) көлемін, сондай-ақ сарқынды сулардағы 

ластаушы заттардың көлемі мен құрамын төмендететін ұңғымаларды зерттеу 
үшін технологиялар мен жабдықтарды қолдану;

топырақты, топырақты, ландшафттарды қорғау бойынша:
а) топырақтың, топырақтың, Ландшафттардың ластануын, өсімдік 

жамылғысының бұзылуын болдырмау;
б) топырақтың, топырақтың, Ландшафттардың бұзылған учаскелерін 

қалпына келтіру.
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Нақты ұңғыманы зерттеу кезіндегі қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
іс-шаралар

Ұңғымаларды (ұңғымаларды) зерттеу жоспарында (бағдарламасында) 
көздеу керек.

Табиғатты қорғау шаралары қолданыстағы федералды заңнаманың, 
Федерацияның тиісті субъектісінің нормативтік құқықтық актілерінің және 
басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі керек. Бұл 
құжаттардың тізбесі осы ұсынымдардың А қосымшасында берілген.

Бақылау сұрақтары: 
1. Ұңғымаларды зерттеу кезінде қоршаған ортаға теріс әсер қандай

болуы мүмкін?
2. Табиғат қорғау шараларының сақталуын кім бақылайды?
3. Қоршаған ортаға теріс әсерді азайту үшін қандай шаралар

қарастырылуы керек?

4.1.2 Зиянды заттардың қасиеттері және олардың адамға әсері

Күкіртсутегі (H2S) түссіз термиялық тұрақсыз, жағымсыз иісі бар улы 
газ, тіпті төмен концентрацияда да сезіледі (1:1000000). Күкіртсутектің 
концентрациясы мен иіс қарқындылығы арасында тікелей пропорционал жоқ.
Тұтану температурасы - 246°С, тығыздығы - 1,538 кг/м3; ауаға қатысты-1,912; 
төмен желдетілмейтін жерлерде жиналады. Суда жақсы ериді. Сулы 
ерітіндіде әлсіз қышқыл. Ол көгілдір жалынмен су мен күкірт газын 
шығарады.

Күкіртсутек-тыныс алуды тоқтатудан өлімге әкелетін күшті, жүйке уы. 
Тыныс алу жолдары мен көздер тітіркендіргіш әсер етеді. Адам терісіне 
тиген кезде суда ериді, қызару мен экземаны тудырады.

Күкіртсутектің сезілетін иісі 1,4-2,3 мг/м3 кезінде байқалады; Елеулі 
иісі - 4 мг/м3 кезінде; 7 - 11 мг/м3 кезінде - ауыр иіс. Күкіртсутектің 
концентрациясы неғұрлым көп болса, иіс жоғалғанға дейін азаяды. Мүмкін 
бұл иісті нервтің аяқталуының параличіне байланысты шығар.

200-280 мг/м3 концентрациясында көздің жануы, көздің және
жұтқыншақтың шырышты қабығының тітіркенуі, аузындағы металл дәмі, 
шаршау, бас ауруы, жүрек айну байқалады. 750 мг/м3 h7s кезінде 15-20 минут 
ішінде қауіпті улану пайда болады.

1000 мг/м3 және одан жоғары концентрацияда өлім дереу пайда болуы
мүмкін. Жұмыс аймағының ауасындағы күкіртті сутектің шекті рұқсат 
етілген концентрациясы (ШЖК) - 10 мг/м3 (CJ - С4 көмірсутектерімен 
қоспада) - 3 мг/м3.

Жұмыс аймағының ауасындағы күкірт сутегінің ШРК-10 мг/м3

(МЕМСТ 12.1.005), елді мекендердің ауасында - 0,008 мг / м3. Жанғыштық 
шегі - 4,3% - дан 45,5% - ға дейін (көлемдік).
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Күкіртті ангидрид (S02, күкіртті газ, күкірттің қостотығы) - өткір иісі 
бар түссіз газ. Қайнау температурасы - 10°C. ауаға қатысты тығыздық-2,2; су 
ерітіндісі-қышқыл.

Күкіртті ангидрид тыныс алу жолдары мен көздің шырышты 
қабаттарына тітіркендіргіш әсер етеді; жоғары концентрациялар олардың 
қабынуын тудырады, жөтел, дауыстың естілуі, жану және жұлдыру, кеуде, 
лакримация, мұрын. Өлім дауыс саңылауының спазмына байланысты 
тұншығудан болады деп саналады.

Күкірт ангидриді иісінің айқын шегі - 3 мг / м3. Тамақтың тітіркенуі 20-
30 мг/м3 концентрациясын тудырады, көздің тітіркенуі-50 мг/м3, 60 мг/м3

кезінде қатты түшкіру, жөтел, 120 мг/м3 тек 3 мин, 300 мг / м3 - тек 2 мин.
Жұмыс аймағының ауасындағы күкіртті ангидридтің ШЖК - 10 мг/м3,

елді мекендердің ауасындағы орташа тәуліктік ШЖК-0,05 мг/м3 тең, ең 
жоғары - бір жолғы-0,5 мг/м3.

Төмен молекулалы меркаптандар (RSH) төмен концентрацияда шіріген 
қырыққабаттың иісіне ұқсас иіске ие, рефлексивті түрде жүрек айнуын, бас 
ауруын тудырады. Жоғары концентрацияда құсу, диарея, қан мен зәрдегі 
ақуыздың пайда болуы, конвульсиялық әсер пайда болады. Кейбір 
меркаптандар бастапқы қоздырғыш әсерімен сипатталады.

ШЖК метилмеркаптандар - 0,8 мг/м3, этилмеркаптандар - 2 мг/м3, елді 
мекендер ауасында - 9-10'6 мг/м3.

Көмірқышқыл газы (C02) - көмір ангидриді, қышқыл дәмі мен иісі бар 
түссіз газ. Тығыздығы-1,53 кг / м3, төмен желдетілмейтін жерлерде 
жиналады.  Суда жақсы ериді. Сулы ерітіндіде әлсіз қышқыл.

Көмірқышқыл газы адамға есірткі әсеріне ие, теріні және шырышты 
қабықтарды тітіркендіреді,

Шағын концентрацияларда ол тыныс алу орталығын қоздырады, өте 
үлкен концентрацияда ол ингибирлейді. 2,5 % - 5% С02 ингаляция кезінде 
Адамның бас ауруы, жоғарғы тыныс жолдарының тітіркенуі, жүрек соғу 
жиілігінің жоғарылауы, қысымның жоғарылауы байқалады. Жоғары 
концентрацияда-терлеу, тиннитус, құсу, психикалық қозу, дене 
температурасының төмендеуі, көру қабілетінің бұзылуы.

Көміртегі дисульфиді (CS2) - түссіз сұйықтық, жарықта жартылай 
ыдырайды, ыдырау өнімдері сары түсті және жағымсыз иіске ие. Қайнау -
температурасы - 46,3 °с, тығыздығы - 1230 кг/м3. Суда, эфирлерде, 
спирттерде ериді; күкіртті, майларды, майды ерітеді. Күкірт көміртегі-тыныс 
алуды тоқтатудан өлімге әкелетін күшті жүйке уы. Тыныс алу жолдарына, 
көзге, орталық және перифериялық жүйке жүйелеріне тітіркендіргіш әсер 
етеді. Теріге тиген кезде қолданылады раздражающе тудырады, 
майсыздандыру, сморщивание, білім көпіршіктер.

Адамның күкірт көміртегінің иісін қабылдау шегі - 0,04 мг/м3 артық 
емес; 1000 мг/м3 артық концентрацияда қатты бас ауруы байқалады, жоғары 
концентрацияда-вазомоторлы бұзылулар, бас айналу, сезімталдықтың 
бұзылуы, мылқау, тамақтың ауыруы, "қаз"сезімі. 10000 мг/м3 астам 
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концентрацияда бірнеше тыныс алғаннан кейін есін жоғалту мүмкін. Жұмыс 
аймағының ауасындағы күкірт көміртегінің ШРК-1 мг / м3.

Метанол <СН3ОН) - метил спирті, ағаш спирті-шекті спирттердің 
гомологиялық қатарының қарапайым өкілі; этил спиртінің иісіне ұқсас иісі 
бар түссіз жеңіл қозғалатын Ұшпа жанғыш сұйықтық.

Тығыздығы 792,4 кг / м3 (20 °С кезінде). Қайнау температурасы - 64,5 
°C. ауаның көлемдік концентрациясы 6,72% - 36,5% жарылғыш қоспалар 
түзеді; тұтану температурасы-15,6°C. Метанол сумен және көптеген 
органикалық еріткіштермен араласады, монатомды спирттердің барлық 
қасиеттеріне ие.

Метанол-бұл негізінен адамның жүйке және тамыр жүйелеріне әсер 
ететін, айқын кумулятивті әсері бар, яғни организмде жинақталу қабілеті бар 
күшті улану. 5-10 мл ішу ауыр улануға, ал 30 мл және одан да көп өлімге 
әкеледі. Жұмыс аймағының ауасындағы метанолдың ШЖК - 5 мг/м3, ең 
жоғары бір реттік - 15 мг/м3.

Метан (СН4) - батпақты немесе кеніштік, газ - қаныққан 
көмірсутектердің гомологиялық қатарының алғашқы мүшесі; түссіз, иіссіз 
газ. Қайнау температурасы - минус 164,5 °c; балқу температурасы - минус 
182,5 °C. ауаға қатысты тығыздық - 0,554 (20 °c); түссіз жалынмен жанады, 
жану жылуы 50,08 МДж/кг (11954 ккал/кг). Метан - табиғи (көлемі бойынша 
77% - 99%) және ілеспе мұнай (31% - 90 %) газдарының негізгі компоненті.

Ауамен метан жарылғыш қоспалар түзеді. Ауада 5 % - 6% - ға дейін 
метан жылу көзінің жанында жанады (тұтану температурасы 650 - 750 °с), 
5% - дан ~ 6% - ға дейін-14% - 16% - ға дейін жарылады, 16% - дан жоғары-
сырттан оттегі ағынымен жануы мүмкін; бұл ретте метан 
концентрациясының төмендеуі жарылысқа әкелуі мүмкін. Ауадағы метан 
концентрациясының едәуір артуы тұншығудың себебі болып табылады 
(мысалы, метан концентрациясы 43% 12% 02 сәйкес келеді). Жұмыс 
аймағының ауасындағы метанның ШРК-300 мг / м3.

Бақылау сұрақтары:
1. Күкіртсутектің қандай қасиеттері бар?
2. Күкіртсутек адам ағзасына қалай әсер етеді?
3. Ауадағы күкіртсутектің шекті рұқсат етілген концентрациясы қандай

(ШРК)
4. Күкірт ангидридінің қасиеттері қандай және адам ағзасына қалай 

әсер етеді?
5. Күкірт ангидридінің ШРК қандай?
6. Төмен молекулалы меркаптандардың қандай қасиеттері бар және

оның ШРК дегеніміз не?
7. Көмірқышқыл газының қандай қасиеттері бар және оның ШРК

дегеніміз не?
8. Көміртегі дисульфидінің қандай қасиеттері бар және оның ШРК

дегеніміз не?
9. Метанолдың қандай қасиеттері бар және оның ШРК дегеніміз не?
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10. Метанның қандай қасиеттері бар және оның ШРК дегеніміз не?

4.1.3 Ұңғымаларды игеру және сынау бойынша жұмыстарды 
қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру

Ұңғымаларды игеру жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде тікелей 
ұңғымада орналасқан ұңғыманың екі көлемінен кем емес мөлшерде жаншу 
сұйықтығының қоры немесе оны жедел дайындауға арналған материалдар 
болуы қажет.

Ұңғымаларды игеру және сынау жөніндегі жұмыстар мынадай шарттар 
қамтамасыз етілген кезде басталуы мүмкін:

пайдалану бағанының артындағы цемент ерітіндісін көтеру биіктігі 
және қалыптасқан бекітпенің сапасы ұңғыманы бұрғылауға арналған жұмыс 
жобасының талаптарына сәйкес келеді;

пайдалану колоннасы бұрғыланған, колоннаның басымен және 
превенторлық қондырғымен (фонтандық арматурамен) бірге нығыздалған, 
ұңғыма сағасындағы ең жоғары күтілетін қысымнан 10% асатын қысым 
кезінде саңылаусыз;

бұрқақты арматурасы немесе превенторлық қондырғысы бар сағалар 
және лақтыру желілері атқыламаға қарсы қызметпен (атқыламаға қарсы 
әскерилендірілген бөліммен) келісілген схемаға сәйкес жабдықталған және 
байланған);

бағана аралық қысым жоқ.
Цементті көтеру биіктігі бойынша жұмыс жобасынан ықтимал 

ауытқулар болған жағдайда ұңғыманы игеру және сынау жөніндегі жұмыстар 
Тапсырыс берушімен және жобалау ұйымымен келісілгеннен кейін 
жүргізіледі.

Пайдалану колоннасының перфорациясы алдындағы ұңғыманың 
сағасы бекітілген схема бойынша шығарындыға қарсы жабдықпен 
жабдықталуы, ал ұңғыма жұмыс жобасына сәйкес келетін бұрғылау 
ерітіндісімен (немесе арнайы сұйықтықпен) толтырылуы тиіс.

Газ, мұнай және су тұтқыш горизонттардың перфорациясы жоғары 
қабат қысымымен ашылған жағдайда шығарындыға қарсы жабдық 
превенторлық қондырғымен ұсынылуы тиіс. Оқталған Перфораторды 
ұңғымаға түсіру алдындағы дайындық жұмыстары осы Қағидалардың 
талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Өнімді қабаттың перфорациясы төмен деңгейде немесе белгіленген 
талаптардан ерекшеленетін ортада ГМСК кезінде ұңғыма аузын 
герметикалауды қамтамасыз ету жағдайында жүргізілуі тиіс. Мұндай 
жұмыстарды жүргізу технологиясы мен тәртібі жер қойнауын пайдаланушы 
(тапсырыс беруші) бекіткен және атқыламаға қарсы қызметпен (атқыламаға 
қарсы әскерилендірілген бөліммен) келісілген арнайы жоспарда белгіленеді.

Перфорация кезінде жұмыс жүргізуші ұңғымадағы сұйықтық деңгейіне 
бақылау орнатуы тиіс.
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Фонтандық арматура ұңғыманың сағасына орнатылғанға дейін 
дайындаушы белгілеген жұмыс қысымының шамасына, ал орнатқаннан кейін 
- пайдалану колоннасының нығыздау қысымына тең қысымға сығымдалуы
тиіс.

Ұңғыманың сағасына нығыздау нәтижелері комиссия актісімен 
ресімделеді, оның құрамына Тапсырыс берушінің және атқыламаға қарсы 
қызметтің (атқыламаға қарсы әскерилендірілген бөлімнің) өкілі енгізіледі.

Ұңғыманы игеру жөніндегі жұмыстар кешені мыналарды қамтамасыз 
ететін шараларды көздеуі тиіс:

- екінші рет ашу кезінде қаттың бітеліп қалуын болдырмау; - кенжар
маңы аймағында қаттың қаңқасын сақтау; 

- газ бүркемесінен су мен газдың жарылуының алдын алу";
- қойнауқаттың сандық және сапалық сипаттамасын және оның

геологиялық-физикалық параметрлерін анықтау бойынша 
термогидрогазодинамикалық зерттеулер;

- кенжар маңы аймағының өткізгіштігін сақтау, қалпына келтіру немесе
арттыру; 

- бақыланбайтын газ-мұнай-су көріністері мен ашық бұрқақтардың
алдын алу; 

- жер қойнауын қауіпсіз пайдалану және қоршаған ортаны қорғау.
Қаттың кенжар маңы аймағының тұрақтылығы және цемент тасының

сақталуы рұқсат етілген депрессиямен қамтамасыз етіледі, оның шамасын 
ұңғымамен ашылған қаттың жобалық шешімдері мен нақты сипаттамаларын 
ескере отырып тапсырыс беруші белгілейді.

Резервуардан сұйықтықтың ағуы реттелетін депрессияны тудырады:
бұрғылау ерітіндісін тығыздығы төмен ерітіндіге, техникалық суға 

немесе газсыздандырылған мұнайға ауыстыру. Бұл ретте жүйелі түрде 
ауыстырылатын сұйықтықтардың тығыздығындағы айырмашылық 0,5 - 0,6 
г/см3 артық болмауы тиіс; тығыздықтың үлкен айырмашылығы кезінде 
қабатқа қарсы қысымның төмендеу қарқыны шектелуі тиіс;

көбік жүйелерін қолдану;
арнайы техникалық құралдар мен технологияларды пайдалану 

(мысалы, ағынды сорғы).
Ауаны пайдалана отырып, пайдалану колоннасындағы сұйықтық 

деңгейін төмендетуге тыйым салынады. Пайдалану колоннасындағы деңгейді 
төмендету арқылы ұңғымалық сорғыларды свабирлеу, пайдалану, көрші 
ұңғымадан инертті газды немесе табиғи газды айдау арқылы ағынды шақыру 
жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі және Тапсырыс берушімен келісіледі.

Сағадағы артық қысымы бар ұңғымалардағы терең өлшеулер 
техникалық сипаттамалары ұңғыманың жұмыс жағдайына сәйкес келетін 
лубрикаторды қолдану арқылы жүргізілуі тиіс. Орнатқанға дейін лубрикатор 
дайындаушы белгілеген жұмыс қысымына, ал орнатқаннан кейін колоннаны 
сығымдау қысымына сығымдалуы тиіс.
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Игерілетін әрбір ұңғыма үшін жұмыс жоспары жасалады және оларды 
орындауға жауапты адамдар тағайындалады. Жоспарды бұрғылау ұйымының 
техникалық басшысы бекітеді және Тапсырыс берушімен келісіледі.

Ұңғымаларды бұрғылау процесінде қабаттарды сынаушылардың 
көмегімен сынау ұңғыманың оқпанын дайындау, ерітіндіні қармауға қарсы 
қоспалармен өңдеу, сыналатын қабатқа депрессияның шамасы, бұрғылау 
бағанасын дайындау және осындай операцияны жүргізу жөніндегі іс-
шараларды көздейтін жұмыс жоспары бойынша жүзеге асырылады. Жұмыс 
жоспары Тапсырыс берушімен, атқыламаға қарсы қызметпен (атқыламаға 
қарсы әскерилендірілген бөліммен), геофизикалық ұйыммен (ол қатысқан 
жағдайда) келісіледі және оны бұрғылау ұйымының техникалық басшысы 
бекітеді.

Құбырлық қабат сынағыштармен жұмыстарды ұңғымаларда Бұрғылау 
құралы, сорғылар дұрыс жұмыс істеген кезде жүргізуге рұқсат етіледі. 
Қабаттарды сынау олардың міндеттеріне байланысты құю сұйықтығы мен 
қабат флюидін бетіне шығармай және шығармай жүргізілуі мүмкін.

Ұңғыманы қабаттық флюидті жер бетіне шығара отырып, қабаттық 
сынаушының көмегімен сынау алдында:

бұрғылау құбырларының бағанын сынау кезінде пайда болатын 
шамадан тыс ішкі және сыртқы қысымға есептеңіз;

бұрғылау бағанасын шарлы кранмен және арнайы сағалық баспен 
жабдықтау, оларды операция барысында күтілетін ең жоғары 10% - дан 
асатын қысымға престеу;

бұрғылау сорғыларының манифольдымен және превенторлық 
қондырғының шығару желісімен Сағаны байлауды жүргізу;

ұңғымаға жуу сұйықтығын тікелей және кері айдау мүмкіндігін 
қамтамасыз ету;

Сағаны байлау схемасын бұрылуға қарсы қызметпен (бұрылуға қарсы 
әскерилендірілген бөліммен) келісу);

шығарындыға қарсы жабдығы бар шегендеу бағанасының 
герметикалығына сынақ жүргізу;

ұңғыма сағасын ротор үстелінің үстінен байлау элементтері бар 
бұрғылау бағанасын көтеру кезінде арнайы сағалық бастиекте авариялық 
кранды шұғыл жабуға арналған жұмыс алаңымен жабдықтау;

қаттық флюид шығатын жерлерде бұрғылау орнында белсенді 
желдетуді қамтамасыз ету.

Құбырлық қабат сынағыштармен ұңғымаларда оларды превенторлық 
қондырғымен жабдықтамай жұмыс жүргізуге тыйым салынады.

Жуу сұйықтығын сіңіру және ұңғыманың әлсіз көрінуі жағдайларында 
құбырлық қабат сынағыштармен жұмыстар жүргізу авариясыз және жұмыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды қамтитын және 
атқыламаға қарсы қызметпен (атқыламаға қарсы әскерилендірілген 
бөліммен) келісілген қосымша жоспарлар бойынша жүргізілуі тиіс.

Ұңғымаларды игеру және сынау бойынша жүргізілген жұмыстар 
туралы ұйымда белгіленген нысан бойынша тәуліктік баянат жасалады.
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Бақылау сұрақтары:
1. Ұңғымаларды игеру жұмыстарын жүргізу кезінде жаншу

сұйықтығының Қоры қандай көлемде болуы қажет?
2. Ұңғымаларды игеру үшін қандай жағдайлар жасалуы мүмкін?
3. Ұңғыма аузына қандай талаптар қойылады?
4. Қандай талаптар қойылады ШҚЖ?
5. Ұңғыманы игеру бойынша жұмыстар кешені қандай шараларды

қарастыруы керек?

№ 29 практикалық сабақ
Суперпозиция және қысымды талдау. Қысымның жоғарылауын 

талдау: MDH әдісі

№ 1 тапсырма.
Қабат пен сұйықтықтың қасиеттері 4.1-кестеде, ал жабу кезіндегі 

қысым туралы мәліметтер 4.2-кестеде келтірілген.

Есептеу: 
(i) қойнауқаттың өткізгіштігі
(II) p1hr
(iii) тері факторы
(iv) қабаттағы бастапқы қысым

Кесте 4.1-қабат пен сұйықтықтың қасиеттері
Параметр Мәні Параметр Мәні

q 120 tp 180 hours
φ 0.25 B 1.152 bbl/STB
H 25 ft µ 4 cp

rw 0.25ft ct 10−5  psi−1

Кесте 4.2 - №1 тапсырмаға арналған деректер
∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia)
0.001 3300 0.4 3365 7 3455 16 3461
0.002 3305 0.5 3370 8 3456 17 3462
0.01 3310 1 3378 9 3457 20 3463
0.04 3320 2 3445 10 3457 22 3464
0.06 3331 3 3448 11 3458 26 3465
0.08 3335 4 3450 12 3459 28 3465
0.1 3340 5 3452 13 3459
0.2 3355 6 3453 15 3461

Шешім:
(i) Жартылай логикалық графикте PWS | ∆T және ∆T графигі (сурет

.4.1). Радиалды ағынның шексіз жұмыс істейтін аймағын анықтау үшін 
деректерге тікелей сызық орнатыңыз.
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Сурет 4.1-1-тапсырмаға арналған жартылай логикалық График

(ii) Түзу сызықтың көлбеуі-17,98 PSI / цикл.

mD
hslope

qBk 2006,162
=

×
=

µ      (4.1)

(iii) ∆T = 1 сағат кезінде түзу сызықты созыңыз (жоғарыдағы суретте
нүктелі сызықпен көрсетілген). Оқу p1hr = ординат осінен 3439 PSI

(iv) Теңдеулер парағында берілген теңдеулер ретін өзгерту
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№2 тапсырма
Қабат пен сұйықтықтың қасиеттері 4.3-кестеде, ал жабу кезіндегі 

қысым туралы мәліметтер 4.4-кестеде келтірілген.
Есептеу: 

(i) қойнауқаттың өткізгіштігі
(II) p1hr
(iii) тері факторы
(iv) қабаттағы бастапқы қысым

Кесте 4.3-қабат пен сұйықтықтың қасиеттері
Параметр Мәні Параметр Мәні

q 150 STB/D tp 180 hours
φ 0.3 B 1.152 bbl/STB
H 50 ft µ 3 cp

rw 0.25ft ct 10−5  psi−1
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Кесте 4.4 - №2 есептің мәні
∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia)
0.001 3400 0.4 3432 7 3453 16 3459
0.002 3401 0.5 3435 8 3454 17 3459
0.01 3405 1 3440 9 3455 20 3460
0.04 3408 2 3444 10 3455 22 3461
0.06 3412 3 3447 11 3456 26 3462
0.08 3415 4 3449 12 3457 28 3463
0.1 3418 5 3450 13 3457
0.2 3425 6 3452 15 3458

Шешім:
(i) Жартылай логикалық графикте PWS | ∆T және ∆T графигі

(сурет.4.2). Радиалды ағынның шексіз жұмыс істейтін аймағын анықтау үшін 
деректерге тікелей сызық орнатыңыз.

Сурет 4.2 - № 2 тапсырмаға арналған жартылай лог графигі
(ii) Тікелей көлбеу-16,85 PSI / цикл.

mD
hslope

qBk 1006,162
=

×
=

µ   (4.3)

(iii) ∆T = 1 сағат кезінде түзу сызықты созыңыз (жоғарыдағы суретте
нүктелі сызықпен көрсетілген). Оқыңыз p1hr = ординат осінен 3438 PSI.

(iv) Теңдеулер парағында берілген теңдеулер ретін өзгерту
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№ 30 практикалық сабақ
Қысымның жоғарылауын талдау: Хорнер әдісі

№ 1 тапсырма.
Қабат пен сұйықтықтың қасиеттері 4.5-кестеде, ал жабу кезіндегі 

қысым туралы мәліметтер 4.6-кестеде келтірілген.
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1‑кесте.
Parameter Value Parameter Value

q 80 STB/D tp 80 hours
φ 0.25 B 1.152 bbl/STB
H 30 ft µ 4 cp
rw 0.25ft ct 10−5 psi−1

Кесте 4.6 - №1 есеп үшін Мәндер
∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia)
0.001 3400 0.4 3475 7 3503 16 3507
0.002 3402 0.5 3485 8 3504 17 3507
0.01 3406 1 3490 9 3504 20 3508
0.04 3420 2 3498 10 3505 22 3508
0.06 3430 3 3500 11 3505 26 3509
0.08 3440 4 3501 12 3506 28 3509
0.1 3445 5 3502 13 3506
0.2 3460 6 3503 15 3507

Хорнер әдісін қолдана отырып, есептеңіз:
(i) қойнауқаттың өткізгіштігі
(II) pHTR1hr
(iii) тері факторы
(iv) қабаттағы бастапқы қысым

Шешім:
(i) Полулог графигіндегі PWS | ∆T және HTR графигі (сурет.4.3).

Радиалды ағынның шексіз жұмыс істейтін аймағын анықтау үшін деректерге 
тікелей сызық орнатыңыз.

(ii) Түзу сызықтың көлбеуі-10 PSI / цикл.
(iii)

mD
hslope

qBk 1006,162
=

×
=

µ  (4.5)

(iv) ∆T = 1 сағат, яғни HTR = (80 + 1) / 1 кезінде түзу сызықты созыңыз
(жоғарыдағы суретте нүктелі сызық түрінде көрсетілген). Ординат осінен p1hr

= 3493 PSI оқыңыз.
(v) Теңдеулер парағында берілген теңдеулер ретін өзгерту
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Сурет 4.3 - № 1 тапсырмаға арналған жартылай лог графигі

№ 2 тапсырма.
Қойнауқат пен флюидтің қасиеттері 4.7-кестеде, ал жабу кезіндегі 

қысым бойынша деректер 4.8-кестеде келтірілген.
Хорнер әдісін қолдана отырып, есептеңіз:
(i) қойнауқаттың өткізгіштігі
(II) pHTR1hr
(iii) тері факторы
(iv) қабаттағы бастапқы қысым

Кесте 4.7-қабат пен сұйықтықтың қасиеттері

Parameter Value Parameter Value
q 180 STB/D tp 75 hours
φ 0.3 B 1.152 bbl/STB
H 60 ft µ 4 cp

rw 0.25ft ct 10−5  psi−1

Кесте 4.8-2-тапсырма үшін Мәндер
∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia)
0.001 3000 0.4 3025 7 3040 16 3042
0.002 3002 0.5 3028 8 3040 17 3042
0.01 3005 1 3035 9 3041 20 3042
0.04 3008 2 3038 10 3041 22 3042
0.06 3010 3 3039 11 3041 26 3042
0.08 3012 4 3039 12 3041 28 3042
0.1 3015 5 3040 13 3041
0.2 3020 6 3040 15 3041

Шешім:
(i) 4.4-суреттегі PWS | ∆T және HTR графигі. Радиалды ағынның

шексіз жұмыс істейтін аймағын анықтау үшін деректерге тікелей сызық 
орнатыңыз.
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Сурет 4.4-2-тапсырмаға арналған жартылай логикалық График

(ii) Түзу сызықтың көлбеуі-3,746 PSI / цикл.

mD
hslope

qBk 6006,162
=

×
=

µ  (4.7)

(iii) ∆T = 1 сағат, яғни HTR = (75 + 1) / 1 кезінде түзу сызықты
созыңыз (жоғарыдағы суретте нүктелі сызық түрінде көрсетілген). Ординат 
осінен p1hr = 3035 PSI оқыңыз

(iv) Теңдеулер парағында берілген теңдеулер ретін өзгерту
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№ 31 практикалық сабақ
Қысымның жоғарылауын талдау: Агарвал уақытының 

эквивалентті әдісі
№ 1 тапсырма.
Қабат пен сұйықтықтың қасиеттері 4.9-кестеде, ал жабу кезіндегі 

қысым туралы мәліметтер 4.10-кестеде келтірілген.
Балама уақыт әдісін қолдана отырып, есептеңіз:
(i) қойнауқаттың өткізгіштігі
(II) p1hr
(iii) тері факторы

Кесте 4.9-қабат пен сұйықтықтың қасиеттері
Parameter Value Parameter Value

q 100 STB/D tp 28 hours
φ 0.15 B 1.152 bbl/STB
H 25 ft µ 4 cp

rw 0.2ft ct 10−5  psi−1
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Кесте 4.10 - №1 есептің мәні
∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia)
0.001 3400 0.4 3600 7 3655 16 3666
0.002 3402 0.5 3610 8 3657 17 3667
0.01 3410 1 3630 9 3659 20 3669
0.04 3420 2 3639 10 3660 22 3670
0.06 3450 3 3644 11 3661 26 3672
0.08 3500 4 3648 12 3662 28 3673
0.1 3550 5 3651 13 3663
0.2 3580 6 3653 15 3665

Шешім:
(i) 4.5-суреттегі PWS | ∆T және ∆T графигі. Радиалды ағынның шексіз

жұмыс істейтін аймағын анықтау үшін деректерге тікелей сызық орнатыңыз.

Сурет 4.5 - № 1 тапсырмаға арналған жартылай лог графигі

(ii) Түзу сызықтың көлбеуі-30 PSI / цикл.
(iii)

mD
hslope

qBk 1006,162
=

×
=

µ    (4.9)

(iv) ∆T = 1 сағат, яғни ∆te = 1 сағат кезінде түзу сызықты созыңыз
(жоғарыдағы суретте нүктелі сызықпен көрсетілген). Ординат осінен 
pshr3625 PSI санау

(v) Теңдеулер парағында берілген теңдеулер ретін өзгерту
(эквивалентті уақыт үшін)

423,3log
869,0
1

2
01 =













+









−

−
= =∆=∆

wf

trt

rc
k

slope
php

s
φµ

        (4.10)

№ 2 тапсырма.
Қабат пен сұйықтықтың қасиеттері 4.11-кестеде, ал жабу кезіндегі 

қысым туралы мәліметтер 4.12-кестеде келтірілген.
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Балама уақыт әдісін қолдана отырып, есептеңіз:
(i) қойнауқаттың өткізгіштігі
(II) p1hr
(iii) тері факторы

Кесте 4.11-қабат пен сұйықтықтың қасиеттері
Parameter Value Parameter Value

q 80 STB/D tp 24 hours
φ 0.25 B 1.152 bbl/STB
H 25 ft µ 5 cp

rw 0.2ft ct 10−5  psi−1

Кесте 4.12-2-тапсырманың мәні 
∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia) ∆t(hr) pws (psia)
0.001 3450 0.4 3580 7 3632 16 3636
0.002 3455 0.5 3600 8 3633 17 3636
0.01 3460 1 3620 9 3633 20 3637
0.04 3470 2 3627 10 3634 22 3637
0.06 3490 3 3628 11 3634 26 3638
0.08 3500 4 3630 12 3635 28 3638
0.1 3530 5 3631 13 3635
0.2 3550 6 3631 15 3635

Шешім: 
(i) Полулог графигіндегі PWS | ∆T және ∆T графигі. Радиалды ағынның

шексіз жұмыс істейтін аймағын анықтау үшін деректерге тікелей сызық 
орнатыңыз.

(ii) Сурет 4.6 - № 2 тапсырмаға арналған жартылай лог графигі
(iii) Түзу сызықтың көлбеуі-10 PSI / цикл

mD
hslope

qBk 3006,162
=

×
=

µ  (4.11)

(iv) ∆T = 1 сағат, яғни ∆te = 1 сағат кезінде түзу сызықты созыңыз
(жоғарыдағы суретте нүктелі сызықпен көрсетілген). Pshr3621 psia-ны 
ординат осінен есептеңіз.

(v) Теңдеулер парағында берілген теңдеулер ретін өзгерту
(эквивалентті уақыт үшін)
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№ 32 практикалық сабақ
Ұңғымаларды сынау.  Шекаралық әсерлер мен ақаулардың әсері

№ 1 тапсырма.
Шөгудің жартылай логикалық графигіндегі қисаюдың екі еселенуі 

уақытқа байланысты өткізбейтін сызықтық ақаудың болуын көрсетеді. Бұл 
шөгуді ұңғымадан ақаулыққа дейінгі қашықтықты келесідей анықтау үшін де 
қолдануға болады. Егер біз деректерді графикке қойып, содан кейін екі түзу 
сызықты ерте және кеш мәліметтерге сәйкестендірсек, онда бұл сызықтар 
қиылысатын уақыт t ' pw деп аталады.

Үзіліске дейінгі қашықтықты келесі теңдеуден табуға болатындығын 
көрсетіңіз:

WDW Rtd 2/1/ )(749,0=  (4.13)
Шешім:
Сызықтық шешімнің логарифмдік жуықтауын тұрақты жылдамдықпен 

қолдана аламыз. Ерте деректер үшін, ақаулық анықталғанға дейін бізде
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Қате анықталғаннан кейінгі соңғы деректер үшін бізде: қате 
анықталғаннан кейінгі соңғы деректер үшін бізде:
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Жартылай логикалық шөгу графигінде уақытқа байланысты бірінші 
түзу сызықтың көлбеуі болады:
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және түсу осінде ұстап алу:
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Екінші сызықтың көлбеуі бар:

kh
q
π
µ

4
2

және түсу осінде ұстап алу:
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Сондықтан қиылысу уақытының логарифмі келесідей анықталады:
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Өлшемсіз қиылысу уақыты:

k
dc
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w
DW 246,2
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2
/ ϕµ

ϕµ
=   (4.19)
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2
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246,2
4

w
DW r

dt =     (4.20)

Ақаулыққа дейінгі қашықтық:

w
DW rtd

2/1/

4
246,2









=    (4.21)

wDW rtd 2/1/ )(749,0=  (4.22)

№ 2 тапсырма.
4.6-суреттегі қисықтар іс жүзінде d/Rw = 200 жағдайында жасалды. D = 

400rw қашықтықта орналасқан ақаулық жағдайы үшін қисықтар қандай 
болар еді?

Сурет 4.6-тік ақауларға жақын ұңғыма оқпанындағы қысым

Шешім:
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D = 400 Rw үшін бізде t/
Dw = 1.781 (d / Rw) 2 = 2.85x105 бар.

Сурет 4.7-тік ақауларға жақын ұңғыма оқпанындағы қысым

№ 3 тапсырма.
4.8-суреттегідей екі ортогональды шекарадан жақсы орналасқан 

эквидистантты қарастырыңыз, бірақ шекаралар тұрақты қысым шекаралары 
емес, тұрақты қысым шекаралары деп ойлаңыз. Осы ұңғымадағы саңылауды
табу үшін кескін әдісін қалай қолданар едіңіз?

Шешім:
Төмендегі суретте көрсетілгендей суреттің үш тесігін пайдаланыңыз. 

(Сурет 4.8) 1 және 3 ұңғымалары сұйықтықты Q жылдамдығымен сорады. 2 
ұңғымасы Q жылдамдығымен сұйықтық шығарады.

Симметрияның тік сызығындағы кез-келген нүкте нақты ұңғымадан 
және 1-сурет ұңғымасынан, ал нүкте 2-сурет ұңғымасынан және 3-сурет 
ұңғымасынан бірдей. Сондықтан, осы сызықтағы нүктелер тұрақты Pi 
қысымында қалады. Сол сияқты, Симметрияның көлденең сызығындағы кез-
келген нүкте нақты ұңғымадан және 3-сурет ұңғымасынан, ал нүкте 1-сурет 
ұңғымасынан және 2-сурет ұңғымасынан бірдей. Сондықтан, осы сызықтағы 
нүктелер тұрақты Pi қысымында қалады.
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Сурет 4.8-тұрақты қысымдардың шекарасы.
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ГЛОССАРИЙ

Ұңғыма сағасының ау-альтитуда;
DС-ұңғыманың диаметрі, м;
DД-қашаудың диаметрі, м;
D Н-Шеген бағананың сыртқы диаметрі, м;
D В-Шеген бағананың ішкі диаметрі, м;
D′В - алдыңғы Шеген бағананың ішкі диаметрі, м;
dвi-шегендеу колоннасының i-секциясының ішкі диаметрі, м;
е-табиғи Логарифмнің негізі (2,73);
FT-дене құбыр ауданы, м2;
FТР-шегендеу бағанасы каналының ауданы, м2; FКП-айналма кеңістіктің 
ауданы, м2; Н - ұңғыманың тігінен тереңдігі, м;
НК-өнімді Горизонт шатырының гипсометриялық белгісі;
Бірақ - алдыңғы корпус бағанының түсу тереңдігі, м;
НПЛ-қабаттың жату тереңдігі, м;
Ну-шегендеу бағанындағы сұйықтық деңгейінің тереңдігі, м;
h-баған артындағы цемент ерітіндісі деңгейінің тереңдігі, м;
һпл-қабаттың қалыңдығы, м;
һст-цемент әйнегінің биіктігі, м;
һз-зумпфтың тереңдігі, м;
g-еркін құлаудың үдеуі (9,81 м/с2);
КП - ұңғыма оқпанының қабылдағыштығының қалдық коэффициенті,
м3/ч⋅МПа кБ-тау жыныстарының гидроразрывының алдын алуға арналған
қауіпсіздік коэффициенті;
кР - ұңғымадағы гидростатикалық қысымның қойнауқаттан асу
коэффициенті (репрессия коэффициенті);
ӨСК-сатылатын сұйықтықтың сығылу коэффициенті; L-ұңғыма оқпанының
ұзындығы, шегендеу бағанасының ұзындығы, м. LПЛ-қабаттың жату тереңдігі
(оқпан бойынша), м;
L0-алдыңғы Шеген бағананың түсу тереңдігі (оқпан бойынша), м;
li - i секциядағы құбырлардың ұзындығы, м;
lбж-буферлік сұйықтық бағанының ұзындығы, м;
m-су-цемент қатынасы.
[ ӘМӨ] -ішкі қысымды есептеу кезіндегі беріктік қорының нормативтік
коэффициенті;
[n СМ] -ұсақтауға беріктік қорының нормативтік коэффициенті;
[пСТР] - нормативтік коэффициенті запастағы беріктігі тік ұңғы оқпаны үшін
созылуға (түйілуге) ;
[п′СТР] - нормативтік коэффициенті запастағы беріктігі ұңғыма оқпанының қисық
учаскесі үшін созылуға (түйілуге) ;
Q-сорғылардың өнімділігі, дебит, сұйықтық шығыны, м3 / с;
Qр-кн шегендеу бағанына созылатын жүктеме;
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QТ-құбыр денесіндегі кернеу аққыштық шегіне тең болатын созушы жүктеме, 
кН;
Qstr-үшбұрышты жіппен қосылған құбырлар үшін страгингтік жүктеме (прил. 
1), кН;
Σ QI-секциялардың жиынтық массасы; кН;
QП-сығымдау процесінде қабаттың немесе оқпанның жалпы 
қабылдағыштығы, м3 / сағ.
qi - I секциядағы құбырлардың бір метр салмағы, кг;
q-цемент ерітіндісін 1 м3 дайындау үшін тампонаждық Материалдың
шығыны, кг/м3;
qца-цементтеу агрегатының өнімділігі, л/с;
qсм-цемент араластырғыш машинаның өнімділігі, л/с;
РГ-тау қысымы, МПа;
РПЛ-қабаттық қысым, МПа;
РГРП-тау жыныстарының гидроразрыва қысымы, МПа;
РПОР-тері тесігі қысымы, МПа;
РТР-Шеген колоннасындағы ұзындығы бойынша қысымның жоғалуы, МПа;
РКП-сақиналы кеңістіктегі ұзындығы бойынша қысымның жоғалуы, МПа; РУ-
ұңғыманың сағасындағы қысым, МПа;
∆ РУ-көріністерді жою кезінде ұңғыма сағасына қосымша қысым, МПа;
РОПР-престеу қысымы, МПа;
РНАС-газдың қанығу қысымы, МПа;
РНИ-сыртқы артық қысым, МПа;
РН-сыртқы қысым, МПа;
РВ-ішкі қысым, МПа;
Ркр-шегендеу құбырлары үшін сындарлы ішкі қысым, МПа;
РСМ-осьтік созылуды есепке алмағанда, шегендеу құбырлары үшін сыни
жаншылатын қысым, МПа;
Р′

СМ-осьтік созылуды ескере отырып, шегендеу құбырлары үшін сыни
жаншитын қысым, МПа;
ОТҚ-ұңғыма оқпаны бойынша орташа температура, Ко;
ТУ-ұңғыма сағасындағы температура, Ко;
ТПЛ - өнімді қабаттағы температура, Ко;
TNZ-цемент (тампонаж) ерітіндісін қалыңдатудың басталуы;
t-Шеген құбырлар қабырғасының қалыңдығы, мм;
Vкп-сақиналы кеңістіктегі сұйықтықтың өрлемелі ағынының жылдамдығы, м /
с;
wтр-құбырлардағы сұйықтық қозғалысының жылдамдығы, м/с;
wкп-сақиналы кеңістіктегі сұйықтық қозғалысының жылдамдығы, м / с; Zм-
цементтеу муфтасын орнату тереңдігі, м;
α - ұңғыма оқпанын кеңейту коэффициенті;
αПЛ-қойнауқаттық қысым градиентінің эквиваленті;
αГРП-жыныстардың гидравликалық сыну қысымының градиентінің баламасы;
α10-ұңғыма оқпанының қисаю қарқындылығы, °/10 м;
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β - ұңғыма оқпанының зениттік бұрышы, град.
βЖС-газдың сығылу коэффициенті;
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