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Мұндағы: Z1 және Z2 -  турбинаның алғашқы және соңғы саны. 

 Мысалы: егер турбинаның санын екі есе арттыратын болсақ, онда 

айналу жиілігі 1,41 есе төмендейді. Сол себептен турбобұрғының бір-біріне 

кезек-кезек жалғау арқылы бірнеше сатылы турбобұрғы құрастырылады. 

Олар 2,3,4 секциялы болуы мүмкін. 1 сатылы турбобұрғылар Т деп 

белгіленеді. Секцияланған турбобұрғылар ТС деп белгіленеді. Егер алдына 

екі 2ТС қойса, онда екі секциялы турбобұрғы болады. Көп секциялы 

турбобұрғының саны 350-400 u. Осының есесіне олардың айналу моментіне, 

қуаты әжептеуір өседі. Сонда оларды терең ұңғыларда пайдалануға болады. 

Бір сатылы турбобұрғының пайдалану тереңдігі 1500-2000 метрден аспайды. 

ТС, Т турбобұрғылардың кемшілігі олармен гидромагниттік қашауды 

қолдануға болмайды. Себебі қысым айырмасының өсіп кетуіне байланысты  

турбобұрғының астыңғы жағына тіректер жиынтығынан тұратын элемент 

шпиндель жалғанады, сондықтан да турбобұрғының белгіленуі  ТШ, ТСШ, 

2ТСШ, 3ТСШ. 

 

1.3 Ұңғыларды бұрғылау және бұрғылау сұйықтары 
 

 Ұңғымаларды тік және көлбеу бұрғылайды, олардың ережеге 

байланысты тереңдеген сайын диаметрі азайып отырады. Мұнай-газ 

сұйығының бастапқы диаметрі 900 мм-ден аспайды, ал, соңғы диаметрі 165 

мм-ден кем болмайды. Ұңғыманы тау жыныстарын толығымен қиратып 

немесе керн алмай сонымен қатар керн алу арқылы тереңдетеді. Керн алып 

тереңдеткенде  ұңғыманың ортада тау жыныстар калонкасы қалады, оларды 

жоғары көтеріп ұңғының қандай тау жыныстардан өткендігін біледі. 

Бұрғылау қондырғыларының көмегімен ұңғыны суда және құрлықта 

бұрғылайды. Суда  бұрғылау қондырғылары жүзбеші  платформалаға  немесе 

кемелерге, эстакадаларғы орнатылады. 

Тау жыныстары механикалық, физикалық тәсілдермен  бұзуға болады. 

Механикалық бұрғылау айналдаруға және соққылама тәсілімен жүзеге асады. 

Соққылама бұрғылау тәсілінің қазіргі кезде тек соққылама түрі 

пайдаланылады. Айналмалы бұрғылау тәсілінде қашауға айналдыру 

моментімен жүктің бірдей әсер болады. Жүктің әсерінен қашау тау 

жыныстарына енеді де, ал, айналдыру моментінің әсерімен тау жыныстарын 

бұзады. Айналмалы бұрғылаудың екі бар: 1)роторлы  2)түптік қозғаушы 

Күрделі таулы-геологиялық жағдайда ұңғы бұрғылау кезінде жуу 

сұйығының басты атқаратын қызметі: 

1) бұрғыланатын тау жыныстар бөлшектерін ұңғыларының түбін 

толығымен тазартып оларды жоғары көтеріп шығарып тастау; 

 2) ұзақ уақыт жумаған немесе ұңғы бұрғылау уақытында ұңғыға қабат 

сұйығының немесе газдың ағысын ұстап тұратын қысымды ұстау;  


