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Рассматривается механизм удаления частиц бурового шлама из скважины. Со-
гласно последним зарубежным публикациям, на борьбу с осложнениями, связанными с 
зашламованием ствола скважин, ежегодно в мире расходуется порядка 6 млрд долл. 
США. Известны приборы для измерения содержания в буровом растворе частиц шла-
ма различного размера. Однако, они обеспечивают только разовые, спорадические 
замеры. В статье обоснована необходимость непрерывного автоматического мони-
торинга содержания шлама в восходящем потоке промывочной жидкости. Впервые в 
мире предложена принципиальная схема устройства, обеспечивающего достижение 
этой цели.

Суть автомтатического мониторинга заключается в измерении плотности 
бурового раствора на измерители плотности, смонтированного на специальном 
поворотном столе дважды. Далее эти показания с помощью датчика преобразуются 
в электрический измерительный сигнал, который подается во встроенную микросхе-
му, где переведенные в цифровую форму сигналы обеих плотностей минусуются и 
на табло пульта бурильщика в принятых единицах измерения появляются значения 
плотности очищенного раствора и ее увеличения за счет насыщения шламом. 

Рассматриваются рекомендации по эффективному использованию автомати-
ческого устройства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бурение скважин; буровые растворы; буровой шлам; ос-
ложнения и аварии; непрерывный автоматический мониторинг выноса шлама; схема 
прибора. 
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ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ӘЗІРЛЕУ
М.Т. БИЛЕЦКИЙ1, техника ғылымдарының кандидаты, доцент 
Б.Т. РАТОВ2, техника ғылымдарының докторы, профессор
А.Х. СЫЗДЫҚОВ1, техника ғылымдарының кандидаты, профессор
Д.Н. ДЕЛИКЕШЕВА1*, докторант

1Қ.И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті.
050000, Алматы қ. Сәтпаев, 22, 050013 

2Каспий қоғамдық университеті,  
050000, Алматы қ., Сейфуллин даңғ., 521 

Ұңғымадан бұрғылау шламының бөлшектерін жою механизмі қарастырылған. 
Соңғы шетелдік басылымдарға сәйкес, ұңғыма оқпанының шламмен ластануға бай-
ланысты орын алатын қиындықтармен күресуге әлемде жылына шамамен 6 млрд 
АҚШ доллары жұмсалады. Әртүрлі көлемдегі шлам бұрғылау ерітіндісіндегі өлшейтін 
құрылғылар белгілі. Дегенмен, олар бір реттік, кездейсоқ өлшеулерді қамтамасыз 
етеді. Мақалада бұрғылау ерітіндісінің өрлеме ағынындағы бұрғылау шлам мөлшерін 
бақылауды автоматтандыру қажеттілігі негізделді. Әлемде тұңғыш рет осы мақ-
сатқа жетуді қамтамасыз ететін құрылғының сұлбалық сызбасы ұсынылған. 

90 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 2 (110)



ДОБЫЧА

Автоматтандырылған мониторингтің мәні бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын 
арнайы айналмалы үстелге орнатылатын тығыздықты өлшеуіште екі рет өлшеу 
болып табылады. Кейін, бұл көрсеткіштер арнайы бергіш арқылы электрлі өлшеу 
сигналына айналдырылады, ол кіріктірме микросхемаға жеткізіледі, мұнда екі тығыз-
дықтардың цифрланған сигналдар шегеріледі және тазартылған ерітіндінің тығыз-
дығы және осы ерітіндінің шламмен қанығуымен байланысты тығыздықтың ұлғаюы 
қабылданған өлшеу бірліктерінде бұрғылау қондырғысының тақтасында пайда болады.

Осы құрылғыны тиімді пайдалану бойынша ұсыныстар қарастырылған.
НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: ұңғыны бұрғылау; бұрғылау ерітінділері; бұрғылау шламы; 

қиындықтар мен апаттар; шламды шығарудың үздіксіз автоматты қадағалау, аспап 
сұлбасы. 
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In this article the mechanism for removing drill cuttings particles from a well is considered. 
According to the latest foreign publications, about $ 6 billion is spent annually in the world 
to combat the complications associated with the slugging of a wellbore. Known devices 
for measuring the content in the drilling mud cuttings particles of various sizes. However, 
they provide only one-time, sporadic measurements. The article substantiates the need for 
continuous automatic monitoring of the sludge content in the upstream flushing fluid. For 
the first time in the world, a schematic diagram of a device is proposed that ensures the 
achievement of this goal.

The core of the automatic monitoring is to measure the density of the drilling fluid on a 
density meter mounted on a special turntable twice. Further, these readings are converted by 
the sensor into an electrical measuring signal, which is fed to an integrated microchip, where 
the digitized signals of both densities are minus and the density of the cleaned drilling mud 
and its increase due to saturation with cuttings appear on the panel of the driller’s console in 
the accepted units of measurement.

Recommendations for the effective use of this device are considered.
KEY WORDS: drilling wells; drilling mud; drilling cuttings; complications and hazards; 

continuous automatic monitoring of cutting transport; scheme of the apparatus. 
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