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Рассматривается применение расширяющихся тампонажных цементов для 
повышения качества крепления скважин. Показаны особенности расширяющихся це-
ментов, пути управления их свойствами и факторы, влияющие на эффективность 
их применения. Обоснованы требования к величине расширения и скорости изменения 
объемных деформаций.
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ющиеся цементы, добавки, механизм и кинетика расширения.

ҰҢҒЫМАЛАРДЫ БЕКІТУДІҢ САПАСЫН АРТТЫРУҒА АРНАЛҒАН 
ҰЛҒАЙТҚЫШ ЦЕМЕТТІҢ ҚОЛДАНЫСЫ

Б.С. ИЗМУХАМБЕТОВ, ғылымдардың докторы, ҚР Ұлттық инженерлік академиясының 
академигі, Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің депутаты

Парламент Мәжілісінің үйі, 
Қазақстан Республикасы, 010000,Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел к., 2

63НЕФТЬ И ГАЗ 2020. 2 (116)



БУРЕНИЕ

Ұңғымаларды бекітудің сапасын арттыру үшін ұлғайтқыш тампонажды цемент 
қолданысы қарастырылып жатыр. Ұлғайғыш цементтің ерекшеліктері, олардың қол-
даныстағы тиімділігіне әсер ететін, қасиеттері мен факторларын басқару жолдары 
көрсетілген. Ұлғайтудың көлеміне қатысты талаптар мен ауқымды деформациялардың 
өзгеру жылдамдығы негізделді.

НЕГIЗГЕ СӨЗДЕР: ұңғымаларды бекіту, цементтеу сапасы, ұлғайғыш цемент, қоспа-
лар, ұлғаю механизмі және кинетикасы.
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The application of expanding grouting cements to improve the quality of well casing. The 
features of expanding cements, ways to control their properties and factors affecting the effectiveness 
of their application are shown in the paper. The requirements for the magnitude of expansion and 
the rate of change of volumetric deformations are explained.
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