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В работе рассмотрено сегодняшнее состояние оценки качества цементирования 
скважин, где отмечено, что из-за отсутствия единой методики оценки качества крепления 
скважин возникают спорные моменты между буровиками (подрядчик) и заказчиками при 
сдаче и приемке скважин. Авторами предложена методика оценки качества цементирования 
скважин, суть которой заключается в сравнении принятых (расчетных) показателей 
(коэффициентов) с допустимыми их значениями на основе которых определяется качество 
и способы их улучшения. Даны рекомендации по применению методики на практике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цементирование скважин, оценка качества, коэффициент 
качества цементирования, центрирование обсадной колонны, функция желательности, 
индекс сцепления, цементный камень
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Бұл жұмыста ұңғыларды цементтеудің сапасын бағалаудың бүгінгі жағдайы 
қарастырылып, ондағы сапаны анықтаудың бірегей әдістемесінің жоқтығынан бұрғылау 
компаниялары мен мұнай өндіруші компаниялар арасында құрылысы аяқталған ұңғыларды 
қабылдау кезінде туындайтын келіспеушіліктер көптеп саналуда. Мақала авторлары 
аталған мәселені шешу мақсатында қолдану үшін цементтеу сапасын бағалаудың жаңа 
бірегей әдістемесін ұсынған. Әдістемені қолдану цемент сапасының белгіленген нақты 
көрсеткіштерін (коэффициентерін) есептелген жетерлік мәндерімен салыстырып 
анықтауға негізделген. Сонымен қатар, керек жағдайда осы алынған нәтижелерге 
байланысты цементтеу сапасын жетілдіру тәсілдерін тез таңдауға болатыны 
көрсетілген. Мақалада әдістемені қолдану туралы тиесілі ұсыныстар берілген. 

КІЛТ СӨЗДЕР: ұңғыларды цементтеу, сапасын бағалау, цементтеу сапасы 
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The paper considers the current state of assessing the quality of cementing wells, where it 
was noted that, due to the lack of a unified methodology for assessing the quality of fastening wells, 
there are controversial issues between drillers (the Contractor) and the Customers in the delivery 
and acceptance of wells. The article proposes a methodology for assessing the quality of cementing 
wells, the essence of which is the comparison of accepted (calculated) indicators (coefficients) 
with their acceptable values on the basis of which the quality and methods for their improvement 
are determined. Recommendations are given on the application of the methodology in practice.

KEY WORDS: cementing of wells, quality assessment of cementing, quality index of cementing, 
centering the casing, the desirability function, the bond index, cement slurry/stone
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