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Подводные трубопроводы и системы добычи используются в морской нефтега-
зовой отрасли с начала 1960-х гг. Первые установки представляли собой одиночные 
скважины, подсоединенные к платформам, удаленным от них всего на несколько 
километров. Для подсоединения выкидных линий и шлангокабелей к скважинам ис-
пользовались водолазы. Постепенно соединяющие расстояния стали увеличиваться, 
функциональность улучшена и, тем самым, расширена сфера применения подводных 
систем. В начале 1990-х гг. было установлено, что добыча с морского дна является 
осуществимым вариантом, и с тех пор большое количество углеводородов было 
добыто путем использования таких систем. Авторами данной работы исследован 
механизм подводных добычных комплексов в режиме эксплуатации, на основе анализа 
конструкционных параметров, а также особенностей подводных необитаемых аппа-
ратов и возможности их использования для обеспечения экологической безопасности 
подводных комплексов и последующего выявления вероятных мест глубоководных 
утечек. Важность систем подводной добычи и обеспечение ее безопасности выз-
вана тем, что подводные системы являются более безопасными, по сравнению с 
технологиями добычи и подготовки с применением надводных сооружений, с точки 
зрения воздействия на обслуживающий персонал, который постоянно присутствует 
на платформах и буровых суднах. В настоящее время данная технология является 
перспективной и развивающейся, что говорит об актуальности рассматриваемой 
проблемы при освоении шельфовых месторождений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подводный добычный комплекс, экологический риск, надеж-
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Теңіз мұнай және газ өнеркәсібінде суасты құбырлары мен өндірістік жүйелер 1960 
жылдардың басынан бері қолданылады. Алғашқы қондырғылар, олардан бірнеше кило-
метр қашықтықта орналасқан платформаларға байланысты жалғыз ұңғымалар болды. 
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Ұнғымаларға көмекші желілер мен шлангокабельдер қосу үшін сүнгуірлер пайдаланылды. 
Бірте-бірте қосылу қашықтықтары жоғарылай бастады, функционалдық жақсартылды 
және сол себепті су астыжүйелерін қолдану аясыкеңейебастады. 1990 жылдардыңбасында 
мұнайдың теңіз асты өндірісі мүмкін нұқса екендігі анықталды жәнесол уақыттанберікөм
ірсутектердіңүлкен мөлшері осындай жүйелерді пайдалануар қылы өндірілді. 

Жұмыстың мақсаты – суасты кешендерінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету және терең теңіздегі ағып кетудің ықтимал жерлерін анықтау үшін суасты құтқару 
құралдарының ерекшеліктерін, сондай-ақ суасты құтқару құралдарының ерекшеліктерін, 
сондай-ақ суасты құтқару құралдарының ерекшеліктерін ескере отырып, жұмыс режимінде 
жұмыс жасау режимдерін зерттеу. Суасты жүйелерінің маңыздылығы және оның қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету су асты жүйелерінің платформаларда және бұрғылау кемелерінде үнемі 
жұмыс істейтін техникалық қызмет көрсету персоналына әсер ету жағдайында жер үсті 
құрылымдарын пайдаланумен және дайындау технологиясымен салыстырғанда қауіпсіз бо-
лып табылады. Қазіргі уақытта бұл технология перспективалы және дамып келе жатқан 
болып табылады, бұл қарастырылып отырған мәселені бірінші кезекте қарастырады.
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Underwater pipelines and production systems have been used in the offshore oil and gas 
industry since the early 1960s. The first units were single wells connected to platforms that were 
only a few kilometers away from them. Divers were used to connect the flowlines and umbilicals to 
the wells. Gradually connecting distances began to increase, functionality was improved and, thus, 
the scope of underwater systems was expanded. In the early 1990s, it was established that seabed 
mining is a viable option, and since then a large number of hydrocarbons have been mined by the 
use of such systems. The aim of the work is to investigate the mechanisms of underwater mining 
complexes in operation mode, based on the analysis of design parameters, as well as the features 
of underwater unmanned vehicles and the possibility of their use to ensure the ecological safety of 
underwater complexes and subsequent identification of probable places of deep-water leakage. 
The importance of subsea production systems and ensuring its safety is caused by the fact that 
underwater systems are safer compared to production and preparation technologies with the use 
of surface structures in terms of impact on maintenance personnel, which is constantly present on 
platforms and drilling vessels. Currently, this technology is promising and evolving, which puts the 
problem under consideration in the first place.
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