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АҢДАТПА 

 

Бұл дипломдық жобының басты мақсаты БОТЭС5-90-1100 жабдықталған 

ұңғы өнімділігін арттыру мақсатында жүргізілетін конструкциялық 

өзгерістердің  тиімділігін талдау болып табылады. 

Бірінші тарауда қолданыстағы сораптар, БОТЭС артықшылықтары, 

құрылысы, жұмыс істеу принциптері мен схемаларына теориялық шолу 

жасалған.  

Екінші тарауда дипломдық жұмыс бойынша есептеулер жүргізілген.  

Үшінші бөлімде патентті негізге ала отыра сораптың конструкциялық 

жетілдіру жайында көрсетілген.  

Төртінші тарау еңбекті және қоршаған ортаны қорғау талаптарын 

орындау жайында жазылған.  

Бесінші тарауда өзгертілген конструкциялық өзгерістің техникалық-

экономикалық негіздемесінің есебі көрсетілген. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломном проекте была усовершенствована структура центробежного 

насоса УЦЭН 5 - 90 - 1100 для добычи нефти и газа. 

В первой главе дан теоретический обзор назначения устройства и 

технических данных основных существующих схем и конструкций УЭЦН. 

 Вторая глава приводится расчетная часть дипломной работы. 

 В третьей глава посвящена выбору прототипа и обоснованию 

использования предлагаемой схемы УЭЦН.  

В четвертой глава посвящена описанию требований по защите труда, 

окружающей среды, а также расчету контурного заземления устьевого 

оборудования УЭЦН. 

 В пятой главе приводится расчет технико-экономического обоснования 

от нововведения. 

 

ANNOTATION 

 

 The thesis project was refined structure of the centrifugal pump for oil and 

gas, ESP 5 - 90 - 1100.  

The first Chapter provides a theoretical overview of the purpose of the device 

and the technical data of the main existing circuits and designs ESP.  

The second Chapter provides the estimated part of the thesis.  

The third Chapter is devoted to the selection of the prototype and the rationale 

for the use of the proposed ESP scheme.  

The fourth Chapter is devoted to the description of the requirements for the 

protection of labor, the environment, as well as the calculation of the contour 

grounding of wellhead equipment ESP. 

 The fifth Chapter provides a calculation of the feasibility study of the 

innovation.
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КІРІСПЕ 

 

Дүниежүзінде дамыған мемлекеттердің экономикалық негізгі күші мұнай 

және газ саласы болып табылады, біздің елде де бұл жайт таңсың нарсе емес. 

Еліміздің Маңғыстау, Атырау аймақтары мұнай кен орындарына бай және 

маманданған аймақтары ретінде көре аламыз. 

Кен орындарын эксплуатациялау кезінде мол өнім алу мақсатында түрлі 

техника мен технологиялық жаңалықтар аз енгізілген жоқ. Бүгінгі күнге жету 

мақсатында мамандар аз еңбек төккен жоқ, дегенмен әлі де ақуалдар саны да аз 

емес. Мұнай кен орнының игерудегі өзіндік кұнын көтеру мақсатында 

агрегаттарды технологиясын, материалын өзгертумен, рационалды игеру 

жүйелерін және тәсілдерін қолдану, мұнай қабаттарың дебитін арттыру 

мақсатында заманауи жаңа тиімді әдістерді қолданысқа көбірек енгізу және 

прогрессивтік технологиялық процестерді пайдалану арқылы қол жеткізуге 

болады. 

Жобаның негізгі мақсаты БОТЭС ағын бөлігінің конструкциясын 

өзгеріске келтіру арқылы ұңғы өнімділігін арттыру, моралдық өмір сүру 

уақытын ұзартып және экономикалық тұрғыда тиімділігін талдау болып 

табылады. 

Осы дипломдық жобаның мақсаты:  

- Технологиялық іске қосуын жеңілдету; 

- Өмір сүру ұзақтылығын жоғарылату; 

- Тозу тарапынан болатын апаттық жағдайлар қауіптілігін азайту; 

- Температура әсерінен болатын кабельдің балқып кетуін азайту.  

Зерттеудің теориялық және әдіснамалық негізі болып оқу әдебиеті, 

еліміздің және жақын шетел ғалымдардың ғылыми еңбектері, зерттелетін 

мәселе бойынша мерзімді басылымдар табылды. Дипломдық жобаны орындау 

кезінде мұнай және газ өнеркәсібі саласындағы белгілі ресейлік ғалымдардың 

еңбектері пайдаланылды. Зерттеулерде келесі әдістер мен тәсілдер 

қолданылды: инженерлікматематикалық, инженерлік-статистикалық, есептік-

конструктивтік, есептікграфикалық және тағы басқа [1]. 
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1 Техникалық бөлім 

 

1.1 Қолданыстағы конструкцияларды талдау 

 

Өндірісте ұңғымаларды игеру кезінде ең көп қолданылатын сораптардың 

ішінде батырмалы штангалық сорап және батырмалы ортадан тепкіш электрлі 

сорап қолданылады. Штангалық сораптар негізінен металл қолданысы жоғары 

және қымбат жер асты жабдықтармен жабдықталған дебиті аз өндірістерде көп 

кездестіреміз. Батырмалы ортадан тепкіш сораптар дебиті аз, диаметрі кіші, өте 

терең ұңғымаларда үзіліссіз ұзақ мерзімді құрамында тұздар мен газдары бар 

агресивті сулар және механикалық қосындылары бар сұйықтықпен жұмыс 

істеуге арналған.Ұ ңғыманың тереңдігі кей уақытта 2500 метр және одан да 

жоғары болуы мүмкін, сондықтан өте жоғары температурада,яғни, 100 С0 -та да 

жұмыс істеуге қауқарлы. 

Дебиті жоғары ұңғымаларда негізінен газлифтті әдісті немесе электрлі 

ортадан тепкіш сорап қолданылады.Газлифтті әдісті қолданған кезде өте көп 

мөлшерде капиталдық шығындар болатындықтан бұл әдіс тек дебиті жеткілікті 

деңгейде жоғары болған кезде ғана қолданылады. Кейде дебиті жоғары болса 

да ұңғыма ішінде сұйықтық мөлшері 90%-дан асатын болса, газлифтті әдіс 

тиімсіз болып қалады. Бұл жағдайда тек батырмалы ортадан тепкіш сорап 

арқылы жұмыс істеуге мәжбүр боламыз. 

Кез келген сораптарда еркін газдарың пайда болуы өзіндік қиындықтарын 

әкеледі, әсіресе ортадан тепкіш сорап үшін. Газдардың пайда болуы сораптың 

жұмысы төмендегені айтарлықтай көрінеді. Сорапты негізгі сипаттамалыры 

төмендеп, арыны, ағыны және ПӘК төмендеп сораптың тұрақсыз жұмыс 

істейтінін байқаймыз [1]. 

 

1.2 БОТЭС арналуы мен жіктелуі 

 

Батырмалы ортадан тепкіш сораптар ұңғымадан жер асты өнімін игеру 

арналған. Батырмалы ортадан тепкіш сораптар дебиті аз, диаметрі кіші, өте 

терең ұңғымаларда үзіліссіз ұзақ мерзімді құрамында тұздар мен газдары бар 

агресивті сулар және механикалық қосындылары бар сұйықтықпен жұмыс 

істеуге арналған.  Ұңғыманың тереңдігі кей уақытта 2500 метр және одан да 

жоғары болуы мүмкін, сондықтан өте жоғары температурада,яғни, 100 С0 –та да 

жұмыс істеуді. 

Қабаттық сұйықтық-мұнай қоспасы, ілеспе су мен мұнай газының 

мынадай сипаттамалары бар: 

- ілеспе судың максималды мөлшері, 99% ; 

- ілеспе судың сутекті көрсеткіші, 6,0-8,5 pH;  

- сұйықтықтың ең жоғары тығыздығы, 1400 кг/м; 

- бір фазалы сұйықтықтың ең жоғары кинематикалық тұтқырлығы; 

Осы кезде сорғының жұмысы өзгеріссіз қамтамасыз етіледі: 

- арын және ПӘК, 1мм/с; 
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- сорғыларға арналған қатты бөлшектердің максималды массалық 

концентрациясы, г / л; 

- әдеттегі орындау 0,1; 

- екі тіректі конструкцияның жұмыс сатылары 0,5; 

- Морс бойынша бөлшектердің микро қаттылығы 5 баллдан көп емес; 

- сорғыны қабылдаудағы еркін газдың максималды мөлшері, 25%; 

- сорғыларға үшін күкіртті сутегінің ең жоғары концентрациясы, г / л; 

- жай орындау 0,01; 

- коррозияға төзімді орындау 1,25 (К); 

- ең жоғары температура,  90С. 

 Қондырғылар пайдаланылатын ұңғымалар мынадай шарттарды 

қанағаттандыруы тиіс: 

а) сорғылар мен қозғалтқыштарға арналған техникалық сипаттамаға 

сәйкес қондырғының әрбір габариті үшін ұңғыманың ең аз Ішкі диаметрі; 

б) ұңғыма оқпанының қисықтығы жиынтығының ең жоғары қарқыны 10 

метрге -2 градус, ал қондырғының жұмыс аймағында 10 метрге 3 минут; 

в) орнату аспасы аймағындағы ең жоғары гидростатикалық қысым - 250 

кгс/см2; 

г) батырмалы қондырғының жұмыс аймағында ұңғыма оқпанының 

тігінен ауытқуы 60 градустан аспауы тиіс [2]. 

 

1.3 Жабдық құрамы 

 

Мұнай өндіруге арналған батырмалы қондырғының жиынтығына 

мыналар кіреді: гидрден қорғайтын электр қозғалтқышы, сорғы, кабельдік желі, 

жер үсті электр жабдығы, ұңғымада монтаждауға арналған құрал-саймандар 

жиынтығы. 

Сорғы электрқозғалтқышпен іске қосылады және құбырдың бетіне сорғы-

компрессорлық құбырлар бойынша ұңғымадан қабаттық сұйықтықты беруді 

қамтамасыз етеді. 

Кабель желісі электрқозғалтқышқа электр энергиясын жеткізуді 

қамтамасыз етеді. Кабельдік енгізу муфтасының көмегімен электр 

қозғалтқышпен қосылады. 

Кабель су қорғағышқа, сорғыға және компрессорлық құбырларға 

сорғыны жеткізу жиынтығына кіретін металл белдіктермен бекітіледі. 

Жер үсті электр жабдығы-комплектілі трансформаторлық қосалқы 

станция немесе трансформаторы бар басқару станциясы кәсіптік желінің 

кернеуін кабельдегі кернеудің жоғалуын есепке ала отырып, электр 

қозғалтқышқа шығуда оңтайлы кернеуді қамтамасыз ететін шамаға дейін 

түрлендіреді, батырмалы қондырғының жұмысын басқаруды және оны 

аномалды режимдерде қорғауды қамтамасыз етеді. 

Құрал-саймандар мен керек-жарақтар жиынтығы монтаждық-

демонтаждау жұмыстарын және ұңғымаға батыру қондырғысы бар түсіру-

көтеру операцияларын жүргізуге арналған [2]. 
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Электрсорғышты қоршаған сұйықтықтың енуінен және орталықтан 

тепкіш көп сатылы сорғыдан қорғайтын протектор, ауыспалы токтың арнайы 

батырмалы май толтырылған электр қозғалтқышынан тұратын агрегат болып 

табылады. Электрқозғалтқыштың, протектордың және сорғының корпустары 

өзара фланецтер арқылы жалғанған. Біліктерде шлицті қосылыстар бар. 

Жиналған Агрегатта электрқозғалтқышы төменгі жағында, оның үстінде 

протектор, ал протектор үстінде сорғы орналасқан. 

Электр сорғыш ұңғымаға сорғы-компрессорлық құбырларда түсіріледі 

және ұңғымаға қосымша бекітпей аспалы шайбаға ілінеді. Қозғалтқышты 

электр энергиясымен қоректендіру аспалы шайба арқылы өтетін және сорғы 

құбырларына металл белдіктермен бекітілген икемді таспалы бронда КРБК 

маркалы арнайы мұнайға төзімді үш күштік кабель бойынша жүзеге 

асырылады. Жер бетінде басқару станциясы мен автотрансформатор, ал ұңғыма 

сағасында манометр мен Ысырма орнатылады. 

Батырылатын агрегаттың диаметральды габаритін барынша азайту үшін 

оның бойымен сорғыға дәнекерленген қабырғалармен және қорғаныс 

қаптамаларымен зақымданудан қорғалған иілгіш ленталы бронда КРБП арнайы 

жалпақ кабелін төсейді [2,3,4]. 

 
 

1-электрлі қозғалтқыш; 2 - гидроқорғағыш; 3 - сорап; 4 - кабель; 5– кернеу реттегіш 

трансформатор; 6 - түсіру клапаны; 7 - белдік; 8 - СКҚ; 9 – ұңғы сағалық жабдықтар; 10 – 

кабель жалғағыш; 11 - кері клапан; 12 - газ сепаратор; L және D1 – сораптың  ұзындығы және 

сыртқы диаметрі; D2 -СКҚ бұрандасының ішкі  диаметрі. 

1.1 Сурет – Батырмалы ортадан тепкіш сораптың орнатылуы. 

 

Жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар немесе Басқару 

станциясы мен трансформатор ұңғыманың сағасынан кемінде 20 м қашықтықта 

іргетасқа немесе постаментке орнатылады және бекітіледі. Іргетастардың 

(постаменттердің) биіктігі су басудан және оларға орнатылған жабдықтарды 
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қармен басып кетуден бас тартатындай болуы тиіс. Ұңғыма сағасынан 15-20 м 

қашықтықта арнайы дайындалған тегіс алаңда кәбілі бар барабанды 

механикаландырылған кәбіл ұстағышқа немесе барабан айналатын тірекке 

орната отырып орналастыру керек. Барабан оның айналу осі болатындай 

орналасуы тиіс 

Ұңғыма сағасынан барабанның ортасына дейін жүргізілген қиял сызығына 

перпендикуляр. Егер барабанды кабель оның жоғарғы бөлігінен 

майыстырылатындай етіп орнатсаңыз, қондырғыны түсіру ыңғайлы болады.  

Кабельдің ұңғымаға бағытталу ыңғайлылығы үшін оны түсіру кезінде 

ұңғыма сағасының үстінен шағын биіктікте ілінген кәбілдік ролик 

қолданылады. 

Құбырлардың муфталары ұңғыманың аузына қаратылып, құбырлар 

көтергіш агрегат операторының көз алдында болатындай және кәбілмен жұмыс 

жүргізуге кедергі келтірмейтіндей етіп көпіршелерде немесе тіреулерде сорғы-

компрессорлық құбырларды және оларға аударғыштарды дайындау және 

орналастыру.    Құбырлардың сыртқы және ішкі қуысы таза болуы тиіс.  

Ұңғыманы батырмалы ортадан тепкіш электр сорғылармен пайдаланған 

кезде сағаға герметизациялауға оңай беріледі, бұл ілеспе газды жинау мен 

бұруға мүмкіндік береді. Жер үсті электр жабдығы оның кіші габариттеріне, аз 

салмағына және қорғаныс қаптамаларының болуына байланысты климаттық 

жағдайларға байланысты тікелей ашық ауада немесе аз жылытылмайтын 

будкада орнатылуы мүмкін, бірақ қар борандары да, су тасқыны да ұңғыманы 

қалыпты үздіксіз пайдалануға кедергі келтірмейтіндей. 

Батырмалы ортадан тепкіш электр сорғылардың тән ерекшелігі қызмет 

көрсетудің қарапайымдылығы, үнемділігі, олардың жұмысының біршама үлкен 

жөндеуаралық кезеңі болып табылады. Жөндеу үшін көтерулер арасындағы 

сорғылардың жұмыс ұзақтығы көп жағдайда 200 тәуліктен асады, көптеген 

ұңғымаларда олар 2-3 жыл көтермей жұмыс істейді [2,3,4]. 

 

1.4 Сорғының құрылымы мен жұмыс істеу принципі 

 

ОТЭС қондырғысы батырмалы сорғы агрегатынан (гидроқорғанышы бар 

электр қозғалтқышы және сорғы), кабель желісінен (кабельдік енгізу муфтасы 

бар дөңгелек және жазық кабелб), сорғы-компрессорлық құбырлар 

бағанасынан, ұңғыма сағасының жабдықтарынан және жер үсті 

электржабдықтарынан: трансформатордан және басқару станциясынан (немесе 

кешенді құрылғыдан) тұрады.  

Сорғыдан және электр қозғалтқышынан тұратын батырмалы сорғы 

агрегаты сорғы-компрессорлық құбырларда ұңғымаға түсіріледі. Кабель желісі 

электрқозғалтқышқа электр энергиясын жеткізуді қамтамасыз етеді. Кабель 

СКҚ металл белдіктермен бекітіледі. 

Сорғының және протектордың ұзындығында кабель-жалпақ, оларға 

металл белдіктермен бекітілген және қаптамалармен немесе қамыттармен 

зақымданудан қорғалған.  
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Сорғыштардың үстіне кері және ағызу клапандары орнатылады. Сорғы 

сұйықтықты ұңғымадан сорады және оны СКҚ бағанасы бойынша жер бетіне 

береді. Ұңғыма аузының жабдықтары қамтамасыз етеді подвеску арналған 

фланце шеген СКҚ бірге су айдайтын электрлі сорап желісімен және кабельмен 

герметикалығын құбырлар мен кабельдерді, сондай-ақ қарсылық сұйықтық 

арналған құбыр. 

Сорғыш батырмалы, орталықтан тепкіш, секциялы,көп сатылы. 

Батырмалы, үш фазалы, асинхронды, қысқа тұйықталған роторы бар май 

толтырылған электр қозғалтқышы. Электрқозғалтқыштың су қорғауы 

протектор мен компенсатордан тұрады. Резина диафрагмасы және біліктің 

шеткі тығыздағыштары бар екі камералы протектор, резина диафрагмасы бар 

компенсатор. Полиэтилен эзоляциясы бар үш сымы бар кабель.  

Трансформатор батырылатын электр қозғалтқышына қажетті кернеуді 

беруді қамтамасыз етеді, басқару станциясы батырылатын электр сорғысын 

басқаруға және оның жұмысының қалыпты режимінен ажыратылған кезде 

барлық қондырғыны ажыратуға арналған.  

Батырмалы сорғы, электр қозғалтқышы және гидроқорғау өзара 

фланецтермен және шпилькалармен жалғанады. Сорғы, қозғалтқыш және 

протектор біліктерінің ұшында шлицалар болады және шлицті муфталармен 

жалғанады [5,6,7,8,9]. 

Батырмалы ортадан тепкіш сорғы әрекет принципі бойынша сұйықтықты 

айдау үшін қолданылатын әдеттегі ортадан тепкіш сорғылардан 

айырмашылығы жоқ. Оның айырмашылығы - секциялық, көп сатылы, жұмыс 

сатысының кіші диаметрімен - жұмыс дөңгелектері мен бағыттаушы 

аппараттармен. Негізінен мұнай өнеркәсібі үшін батырылатын сорғылар 130-

дан 415 сатыға дейін ұсталады. 

Центрден тепкіш сорғы-бір орыннан екіншісіне сұйықтықты құбыр 

арқылы көтеруге және тасымалдауға арналған қарапайым гидравликалық 

машина. Сорғы негізінен қалақтары бар жұмыс дөңгелегінен, бағыттаушы 

аппараттан, біліктен және корпустан тұрады. 

Кейбір жеңілдіктермен сорғының жұмыс істеу принципі мынадай түрде 

елестетуге болады: сүзгі және сору клапаны арқылы сорылатын сұйықтық 

айналмалы дөңгелектің қалағына келте құбыр арқылы түседі, оның әсерінен 

жылдамдық пен қысымға ие болады. Батырылған сорғы көп сатыға ие және бұл 

процесс үлкен жылдамдық пен қысымға ие әрбір сатыда қайталанады. 

Сұйықтықтың кинетикалық энергиясы спиральды арнадағы қысымға айналады. 

Сорғыдан шығарда сұйықтық ағыны жиналады және сорғы-компрессорлық 

құбырлардың колоннасына жіберіледі. 

Сорғының негізгі параметрлері: беру, арын, сору биіктігі, тұтынылатын 

қуат және пайдалы әсер коэффициенті болып табылады. Сорғының 

параметрлері оны суда жұмыс істегенде көрсетеді. 

Сериялық ОТЭС шығарылатын ұзындығы 15.5-тен 39.2 м-ге дейін және 

626-тен 2541 кг-ға дейін модульдердің (секциялардың) санына және олардың 

параметрлеріне байланысты. 



11 
 

Қазіргі заманғы қондырғыларда 2-ден 4-ке дейін модуль-секциялар 

қосылуы мүмкін. Секцияның корпусына білікте жиналған жұмыс дөңгелектері 

мен бағыттаушы аппараттар болып табылатын сатылар пакеті салынады. 

Сатылар саны 152 393 шегінде ауытқиды. Кіру модулі қабылдау тесіктері және 

сүзгіш-торы бар сорғының негізін білдіреді, ол арқылы сұйықтық ұңғымадан 

сорғыға түседі. Сорғының жоғарғы бөлігінде НКТ бекітілетін кері клапаны бар 

ұстағыш бас. 

Сорап (ОТЭС) — батырмалы ортадан тепкіш көп сатылы модульді 

вертикалды орнатылған сорап [5,6,7,8,9]. 

 

1.1 Кесте – Техникалық мінездемесі 
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УЭЦНМ5-200 200 640  1395 45  90 
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5 
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2 ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ 

 

2.1 СКҚ, ОТС және электрқозғалтқышты таңдау. ОТС қажетті 

арынын анықтау 

 

Бастапқы деректер: Q =2,1 · 10-3 м3/с; H = 1100 м; n = 3000 айн/мин; Dвн = 

0,089 м; Dнар = 0,103 м; Dвк = 0,077 м. 

СКҚ диаметрі олардың өткізу қабілеттілігімен және ұңғымада 

муфталармен, сорғымен және дөңгелек кәбілмен құбырларды бірлесіп 

орналастыру мүмкіндігімен анықталады. Құбырлардағы ағынның орташа 

жылдамдығы шектерде болуы тиіс жағдайды негізге ала отырып, ұңғыманың 

дебеті бойынша СКҚ диаметрі таңдалады, бұл ретте аз мәні кіші дебиттер үшін 

алынады. Осыған орай, ішкі арнаның ауданын анықтайды. срV =1,3 м/с 

формуласы бойынша срV = 130 см / с: 

ср

вн
V

Q
F


=

86400
 ,                                              (2.1) 

.01,8
13086400

1090

86400

2
6

см
V

Q
F

ср

вн =



=


=

 
 

мұндағы  Q  - ұңғыманың дебиті;  

                 срV  - орташа жылдамдықтың таңдалған шамасы. 

Ішкі диаметрі мынадай формула бойынша: 

 

785,0

вн

вн

F
d = ,                                                  (2.2) 

.322,3
785,0

01,8

785,0
ммсм

F
d вн

вн ====

 
 

Ең жақын ішкі диаметрге қарай, СКҚ стандартты диаметрі таңдалады. 

Егер айырмашылық елеулі болса, онда срV  түзетіледі. 

Ең жақын үлкен диаметрде диаметрі 48 мм СКҚ бар срV  = 130 см/с 

таңдалған мәнді түзетеміз 

 

вн

ср
F

Q
V


=

86400
   .                                           (2.3) 

 

.9,82
0,4785,086400

1090

86400 2

6

с
см

F

Q
V

вн

ср =



=


=

 
 

Қажетті арын ұңғыманың шартты сипаттамасы теңдеуінен анықталады: 

 

сгтрстс hhhhhH ++++= ,                                 (2.4) 
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мұндағы  
стh - ұңғымадағы сұйықтықтың статикалық деңгейі, м;  

h - депрессия, м; 

трh – құбырлардағы үйкелістен арынның жоғалуы,м; 

гh – сепаратордың геодезиялық белгілерінің және ұңғыма 

сағасының айырмасы, м;  

сh – сепаратордағы арынның жоғалуы, м. 

Депрессия бір бірлікке тең ағыс теңдеуі дәрежесінің көрсеткіші кезінде 

анықталады: 

 

gK

Q
h

ж 


=



610
,                                             (2.5) 

м
gK

Q
h

ж

332
81,992030

109010 66

=



=




=


,
 

 

мұндағы  K - ұңғыманың өнімділік коэффициенті, м3/тәулік*МПа; 

ж  – сұйықтық тығыздығы, кг/м3; g = 9,81 м/с2. 

Құбырлардағы үйкеліске арынның шығыны келесі формула арқылы 

анықталады: 

 

( )

gd

VlL
h

вн

ср

тр
2

2



+
=  ,                                          (2.6) 

( ) ( )
м

gd

VlL
h

вн

ср

тр 9,34
81,9204,0

829,0501282
03,0

2

22

=


+
=



+
=  ,

 
 

мұндағы  L – сораптың түсіру тереңдігі, м; 

 

мhhhL ст 1282250332700 =++=++= , 

 

мұндағы  трh  - сорғыны динамикалық деңгейге батыру тереңдігі, м;  

L - ұңғымадан сепараторға дейінгі қашықтық, м;  

 - гидравликалық кедергі коэффициенті. 

Коэффициент Re санына және құбырлардың салыстырмалы тегістігіне 

байланысты анықтайды: 

 

25,0Re

3164,0
= ,                                                    (2.7) 

026,0
22106

3164,0

Re

3164,0
25,025,0
=== ,

 
 

мұнда   - сұйықтықтың кинематикалық тұтқырлығы, м²/с; 

 



14 
 


=

2

вн
S

d
K ,                                                  (2.8) 

200
101,02

04,0

2 3
=


=


=

−

вн

S

d
K ,

 
 

мұнда KS - 0,1 мм тең тұздар мен құбыр парафині шөгінділерімен 

ластанбаған шөгінділерімен қабылданатын құбыр қабырғаларының кедір-

бұдырлығы. 

Рейнольдс санын есептейміз: 

егер 2300Re  
Re

64
= , 

егер 2300Re   026,0
22106

3164,0

Re

3164,0
25,025,0
=== . 

Сепаратордағы қысымды жеңуге арынды жоғалту: 

    

         
g

P
h

ж

c

с


=


,                                                      (2.9) 

м
g

P
h

ж

c

с 7,27
81,9920

1025,0 6

=



=


=


,
 

 

мұнда Pс – сепаратордағы артық қысым. 

(2.4) алынған мәндерді орналастыра отырып, қажетті арынның шамасын 

табамыз: 

 

мH c 6,11097,27159,34332700 =++++= . 

 

Q = 90 м3/тәу және арынды Нс = 1109,6 м  БОТЭС5-90-1100 таңдау. 

Алынған сипаттамадан (2.1 Сурет) 90 м3/тәу дебит кезінде суда ОТС 

арыны 1500 м құрайды деп табамыз. 

 
 

2.1 Сурет –БОТЭС6-90-1100 үшін Q-H сипаттамасы 
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Тұтқырлық сұйықтықтың 3 сантипуаздан аспайды, онда сұйықтың 

тұтқырлығын қайта есептеу талап етілмейді [10,11,12,13]. 

Сорғы мен ұңғыманың сипаттамаларын біріктіру үшін 2.10 формула 

бойынша анықтаймыз: 

 

z
H

H
z

ж

с 







−= 1 ,                                                    (2.10) 

сатыz
H

H
z

ж

с 53212
1480

6,1109
11 =








−=








−= ,

 
 

мұнда z  – сораптың саты саны. 

Демек, сорғының 159 сатысы болуы тиіс, алынғандардың орнына қою 

орнатылады. Бір сатының қысымы 7 м құрайды. 

Ұңғымадан шығатын штуцерді орнату кезінде біз ОТС мен ұңғыманың 

қысымын біріктіреміз, бірақ ОТС беруді азайтамыз, сонымен бірге оның ПӘК-

ін азайтамыз. 

Электр қозғалтқышының пайдалы қуаты: 

 

н

сж

п

HQ
N








=

10286400
,                                            (2.11) 

кВт
HQ

N
н

сж

п 4,25
411,010286400

6,110992090

10286400
=




=




=




,
 

 

мұндағы,  Nn – Сорғының жұмыс сипаттамасы бойынша ПӘК. 

0,92 – 0,95 - сырғанау мойынтіректері үшін ПӘК.  

Қажетті қозғалтқыш қуаты анықтаймыз:  

 

92,0

п

н

N
N = .                                                      (2.12) 

кВт
N

N п

н 6,27
92,0

4,25

92,0
=== .

 
 

Электрқозғалтқыштың қуаты бойынша ең жақын үлкен өлшемін 

пайдалану колоннасының диаметрін ескере отырып таңдаймыз. Бұл ПЭД35-123 

ПӘК 0,79, 550 В кернеу, 55,5 А ток күші, cos = 0,84, қоршаған орта 

температурасы 70°C дейін. 

Бұл қозғалтқышқа П92, П92 және П92Д гидроқорғау сәйкес келеді. 

 

2.2  Cорғыны динамикалық деңгейге батыру тереңдігін анықтау 

 

Келген ұсыныстар үшін бағаналардың диаметрі 146 мм қабылдаймыз 

σ=0,2. Т0=288К, Т = 323К, n = 0,6. 

Газ құрамын қабылдаудағы β=0,08 қабылдай отырып, табамыз: 
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( )( ) −−= 11.. ГV гp
.                                          (2.13) 

( )( ) ( ) ( ) 33

.. /8,3608,012,015011 ммГV гp =−−=−−=  .
 

 

Кесте бойынша газдың салыстырмалы тығыздығы бойынша жалған 

критикалық қысым мен температураны табамыз: 

 

9,0
22,1

1,1120 ===
воз

г



 .

 
 

Рп.к.=46,1 кгс/см2                Тп.к.=250К 

5 МПа сорғыны қабылдаудағы алдын ала қысымды қабылдай отырып, 

келтірілген қысым мен температураны табамыз. 

Рп=5/4,7=1,07                 Тп=323/250=1,29 

Кесте бойынша Браун табамыз z=0,82. 

Мұнайдың көлемдік коэффициентін алдын ала анықтап, формула 

бойынша λ  табамыз: 

 

( ) 
( )  .1021092,054,35050105,11102,59,0858,03,4

1054,3105,11102,5858,03,4

3333

3203320

−−−−

−−−

=−−++=

=−−++= нгн ГГ 
 

плнплннн РtГВ  −−++= )20(1

( ) 18,15105,6205010513,2501021)20(1 433 =−−++=−−++= −−−

плнплннн РtГВ  . 
 

Қабылдаудағы қысымды анықтаймыз: 

 
( )( ) ( )( )

( )( ) 
( )( ) ( )( )

( )( ) 
.3,4

6,01118,1128808,0

08,016,0132382,01033,02,018,3650

111

111

0

0

МПа

nВT

nzTРVГ
Р

н

рг

пр

=
−−+

−−−−
=

=
−−+

−−−−
=





 
 

( )( ) ( )( )

( )( ) 
.

111

111

0

0

nВT

nzTРVГ
Р

н

рг

пр
−−+

−−−−
=




                              (2.14) 

 

Сорғыны қабылдаудағы табылған қысымды ескере отырып, келтірілген 

қысымды қайта табамыз: 

Рп=4,3/4,7=0,92                 Тп=323/250=1,29 

өзгереді, Вн және Рпр анықтаймыз 

 

23,13,4105,6235,1 4 =−= −

нВ . 
 

Рпр=4,4 МПа, жаңадан анықтаймыз Q=4,4/4,7=0,94, табамыз z=0,85 және 

Рп=4,4 МПа, т. е. нақтылау шамамен 1% - ға жоғары дәлдігін анықтау z кестесі 

бойынша. Сондықтан Рпр=4,4 МПа болады. 

Мұнай-газ-су қоспаларын тығыздығын өлшейміз: 
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( ) ( ) .11  гвнсм nn +−+−=                               (2.15) 

( ) ( ) ( )  ( ) ./6,89008,01,108,016,010006,0192011 3мкгnn гвнсм =+−+−=+−+−=    

 

 Динамикалық деңгейге батыру тереңдігін анықтаймыз: 

 

( )
g

РP
h

см

зпр



610−
=   .                                                  (2.16) 

( ) ( )
м

g

РP
h

см

зпр
412

81,96,890

108,04,410 66

=


−
=

−
=


.
 

 

Сораптың түсіру тереңдігі: 

 

hhhhhL стд ++=+=   .                                           (2.17) 

мhhhhhL стд 1444412332700 =++=++=+= . 
 

Сұйықтықтың көтерілу биіктігін анықтаймыз: 

 

( )( )
0

01
1

РP

РP
LnPnVГ

g у

пнас

рг

ж +

+
−−= 


  .                                (2.18) 

( )( )

( )( ) мLn

РP

РP
LnPnVГ

g у

пнас
рг

ж

.74
1,02,0

1,05,6
411,0101,06,018,3650

81,9920

1

1
1

6

0

0

=
+

+
−−


=

=
+

+
−−= 




 
 

Сұйықтықты газбен көтеру биіктігін анықтаймыз: 

 

( )n
Р

Р
dГН

нас

буф

г −













−= 11575,1 3 .                                      (2.19) 

( ) ( ) мn
Р

Р
dГН

нас

буф

г 776,01
65

2
1505,3575,111575,1 33 =−








−=−














−= .

 
 

Осылайша, ОТС қажетті қысымы СКҚ газының пайдалы жұмысы 

есебінен төмендеуі мүмкін:  
 

мНс 6,1032776,1109' =−= . 
 

Зерттеулер мен мысал көрсеткендей, аналитикалық тәуелділіктердің 

көмегімен ОТС динамикалық деңгейге батудың қажетті тереңдігін айтарлықтай 

анықтауға болады. Жөндеуаралық Кезең - Жыл және одан жоғары кезінде 

көтеру күші есебінен арынның шамасын қабаттық қысымның құлауын ескере 

отырып, шамамен 0,7-0,8 коэффициентімен алу керек [10,11,12,13]. 
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мНс 7,1055777,06,1109' =−= . 

 

2.3 ОТС білігін шлицтердің қисаюына есептеу 

 

Шляпаларға арналған шлицтерді есептеу әдістемеге сәйкес жүргізіледі. 

Қисылу кернеуін мына формула бойынша анықтайды : 

 

 см

F

к МПа
LS

T
 =


=


= 2,81

448,0

6,15
, 

 

мұндағы, Tк = Tmax/2 – есептік айналу моменті, 

Mкр.max қалыпты жағдайдағы сорап моментіне тең;  

L – шлицтердің муфтамен түйісуінің ұзындығы;  

SF – статикалық момент. 

Шаюдың рұқсат етілген кернеуі мына формула бойынша анықталады: 

 

 
Dсм

т
см

kk 
=



 ,                                        (2.20) 

  МПа
kk Dсм

т
см 2,128

23,18,125,1

10750 2

=



=


=



 ,

 
 

мұнда  см  = 1,25 – 1,4 – артық коэффициент;  

1,25 – шыңдалмаған жұмыс беттері үшін;  

34,23,18,11 === ппрзсм kkkk  - жүктеме шоғырлану коэффициенті;  

kD -жүктеме динамикалығы коэффициенті; 

 

2max ==
к

D
T

T
k , 

 

мұнда kп – беттің тазалық коэффициенті, шамамен 1,1 – 1,6;  

kз – шыңдау коэффициенті;шамамен 3,0 – 1,6 байланыс L/D = 2; 

 kпр – жұмыс істеу коэффициенті; 

 kпр = 3,0 – жұмыс істеуге деінгі;  

kпр = 1,6 – жұмыс істегеннен кейінгі. 

L/D = 2,5 болғанда; kпр = 3,8 – 1,9. 

L/D = 3,0 болғанда; kпр = 4,5 – 2,1. 

Есеп бойынша қорытынды [10,11,12,13]: 

 

  МПаМПа см 2,1282,81 ==  . 
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3 Арнайы бөлім 

 

3.1 Дебиті аз БОТЭС негізгі кемшіліктері  

 

Ұңғымадан сұйықтықты көтеруге арналған батырмалы ортадан тепкіш 

жоғары қысымды электрсорғыш, құрамында ағызу және кері клапандар, 

ұстағыш бастиегі, кіру модулі немесе газ сепаратор, сорғы секциялары және 

май толтырылған гидроқорғанышы бар батырмалы электр қозғалтқышы және 

электр қозғалтқышқа электр энергиясын жеткізуді қамтамасыз ететін кабель 

бар. 

Бұл сорғының кемшіліктеріне, әсіресе өнімділігі 50 м3/тәул, оны 

төмендету және 35 м3/тәул шамасында межеден өту кезінде беру үзілісінің 

пайда болуын жатқызуға болады, соның нәтижесінде кабельдің ұзартқышының 

балқуы және қондырғының істен шығуы болады [14,15,16]. 

 

3.2 БОТЭС жабдығын жетілдіру 

 

Осы Дипломдық жұмыс үшін №2065532 патент негіз болды 

Қолданылуы: түрлі орталарды, атап айтқанда, мұнай ұңғымаларындағы 

батырмалы ортадан тепкіш электрлі сораптарда. Өнертабыстың мәні: сорғының 

жоғарғы секциясы мен құю клапанының арасында калибрленген тесігі мен 

сүзгісі бар штуцер орнату арқылы жүргізіледі. 

Өнертабыс сорғы үшін арналған және ұңғымадан қабат сұйықтығын 

(мұнайды) өндіру үшін батырмалы ортадан тепкіш сораптарда пайдаланылуы 

мүмкін. 

Өнертабыстың мақсаты тапсырудың үзілуі мүмкіндігін болдырмау, 

сондай-ақ ұңғыманы режимге шығаруды жеңілдету жолымен пайдалану 

сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыру болып табылады. 

Техникалық нәтижеге сорғының жоғарғы секциясы мен ағызу 

клапанының арасында калибрленген тесігі және сүзгіші бар штуцер 

орнатылуымен қол жеткізіледі. Өнертабыс сызбамен түсіндіріледі, онда 3.1-

Суретте ұңғымалардан сұйықтықты көтеруге арналған орталықтан тепкіш 

электрсорғыш бейнеленген 3.2 Сурет сорғы штуцері; 3.3 - Сурет өнімділігі 50 

м3 /тәу батырмалы ортадан тепкіш сорғының сипаттамалары. 

Батырмалы ортадан тепкіш электрсорғыш кабельді ток өткізгіші бар 

асинхронды электр қозғалтқышынан, компенсатордан, протектордан, сүзгіші 

бар орталықтан тепкіш көп сатылы көп секциялы сорғыдан, штуцерден, кері 

клапаннан және ағызу клапанынан тұрады. Электр қозғалтқышының білігі, 

және шлицті муфталар арқылы протектор білігімен және орталықтан электр 

қозғалтқышының білігі шлицті муфтадан арқылы протектор білігінің айналуын 

және одан әрі және шлицті муфталар арқылы  ортадан тепкіш насостың білігін 

айналдырады. 

 Сүзгі арқылы қабаттық сұйықтық сорғының төменгі сатысына және одан 

әрі сорғы арқылы кері клапан, штуцер және ағызу клапаны арқылы сорғы-

компрессорлық құбырлар бағанасына түседі (баған көрсетілмеген).  
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1- асинхронды электр қозғалтқышынан, 2- кабельді ток өткізгіші, 3 – компенсатор, 

4 – протектор, 5- орталықтан тепкіш көп сатылы көп секциялы сорғыдан, 6-сүзгі, 

7-штуцер, 8- кері клапан, 9- ағызу клапаны, 10,11,12- шлицті муфталар. 

3.1 Сурет - ОТС схемасы 

 

Штуцер сұйықтықтың берілуін төмендету және оны сорғының арынды 

сипаттамасының шыңы арқылы өту кезінде пайдаланылатын қысымның 

ауытқуын жасау үшін қызмет етеді. Сорғының арынды сипаттамасынан 

(Арынның өнімділікке тәуелділігі) ең үлкен арынды сорғы 35 м3/тәу беру 

кезінде дамытады. Оның жұмысы кезінде дамитын арын келесідей бөлінеді:  

 

Ннас Нд + Нк + Нтр + Нок,                                                                    (3.1)              

мұнда Ннас - сорғытың толық арыны; 

Нд - сұйықтықты ұңғымада динамикалық деңгейден жоғарыға 

көтеруге арналған арын; 
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Нк - коллекторлық қысымды құру үшін арын (жер бетіндегі 

құбырлардағы қысым); 

Нтр  -  сұйықтықтың үйкелуінен жоғалтуға арын; 

Нок  - Кері клапандағы жоғалтуға мұрын арын. 

Есеп айырысуды жүргізген кезде ҰОК оның шамалы шамасына 

байланысты ешқашан есепке алынбайды. Бірақ оның болуы бүкіл 

қондырғының тұрақты жұмысы үшін өте маңызды. Қондырғыны толық 

ұңғымада іске қосу кезінде өнімділігі тәулігіне 50 м3 сорғы 100 м3 артық 

беріледі. Ұңғымадағы деңгей төмендеген кезде сорғының өнімділігі азаяды, ал 

ол жасаған қысым артады. Мұндай заңдылық сорғыны беру 35 м3/тәу беру 

кезінде тәулігіне 35 м3 дейін азайғанға дейін әділ, сорғы ең жоғары қысымды 

дамытады және кері клапанның астындағы қысым тең болады: 

 

Рподок Рнадок + 2 м ,                                              (3.2) 

 

мұнда  Рнадок - кері клапанның қысымы.   

Өнімділігі 35 м3/тәу болғанда сорғы ең жоғарғы арынға жетті және 

ұңғымадағы сұйықтық деңгейін барынша төмендетті. Содан кейін сорғы 

сұйықтықты тек қабаттан келіп түседі. Егер қабаттан ағу 35 м3/тәул-ден аз 

болса, сорғымен дамитын арын азаяды және кері клапанның астындағы қысым 

8-ден аз болады. Кері клапан жабылады, беру үзіледі. Сорғы берусіз жұмыс 

істей отырып, ұзартқыш тез қызады және балқытады, соның салдарынан кабель 

жанып тұрады [14,15,16]. 

 

 

13-корпус, 14 – тор сүзгі 

3.2 Сурет —  Штуцер 

Кері клапаны жабылмауы үшін, қысым қорын жасайтын штуцер.Штуцер 

диаметрі өнімділігі 50 м3 /тәул 4,0-5,0 мм. Штуцер кері клапанның үстінен де, 

оның астында да орнатылуы мүмкін. Штуцердің механикалық бөлшектермен 

(мысалы полиамидті жұмыс дөңгелегінің күрегі және т. б.) бітелуін болдырмау 
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үшін штуцер корпусында (сурет 1.9) ұстап қалушы сүзгі кірістірілген.Сүзгі тор 

диаметрі штуцердің калибрленген тесігінің диаметрінен аз тесіктер бар. 

 

 
 

3.3 Сурет – ОТС мінездемесі 

 

ОТЭС жетілдіру үшін басқа да 2 патентті қарастырып көрейік: 

Патент №95115411 

Қолданылуы: ұңғымадан әр түрлі орталарды (мұнайды) сору үшін 

батырмалы ортадан тепкіш электр сорғыштарда. Өнертабыс мақсаты-

компенсатордың иілмелі резеңке диафрагмасы арқылы еркін газдың диффузия 

мүмкіндігін болдырмау және асинхронды электр қозғалтқышы толтырылған 

маймен қанығуы арқылы пайдалану сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыру. 

Диафрагма қаптамасы мен компенсатор диафрагмасы арасындағы ішкі 

кеңістікті құбырлы кеңістікпен біріктіруге арналған компенсатор диафрагмасы 

қаптамасындағы өтпелі радиалды тесіктер қаптаманың жоғарғы бөлігінде ғана 

жоғарғы бандаж деңгейінде және одан жоғары, компенсатор негізіне 

герметикалық қысатын диафрагманы ғана орындалған. Бұл өнертабыс диплом 

тақырыбына қатысы жоқ және ол бойынша жеке қаралмайды. 

Патент №95109759 

Қолданылуы: ұңғымадан түрлі орталарды сору үшін батырмалы 

диафрагмалық электр сорғыларда. Өнертабыс мақсаты-құрамында газ бар 

сұйықтықтарды сору кезінде сорғыны беру коэффициентін арттыру. Өтпелі 

тесіктер қатарлары тек сақтандыру торының жоғарғы бөлігінде орналасқан, 

сорғыш түтіктердің төменгі бөлігіне радиалды өтпелі тесіктер қатарлары 

енгізілген, бұл ретте осы түтіктердің жоғарғы ойығы торлардың өтпелі 

тесіктерінің жоғарғы қатарынан төмен орналасқан, тордың барлық өтпелі 

тесіктерінің жиынтық ауданы ұңғыманың шегендеу бағанасының ішкі диаметрі 

мен электрсорғыш корпусының сыртқы диаметрі арасындағы сақиналы 

саңылаудың ауданына тең немесе одан көп, ал әрбір сорғыш түтіктің барлық 

радиалды тесіктерінің жиынтық ауданы оның ішкі тесігінің Бұл өнертабыстың 

диплом тақырыбына қатысы жоқ және ол бойынша жеке қаралмайды . 
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4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 

 

4.1 Электр ортадан тепкіш сорғыны пайдалану кезінде еңбекті 

қорғауды қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды әзірлеу 

 

 ҚР-дағы басты заңнамалық акт ҚР конституциясы болып табылады, онда 

еңбекті қорғауға арналған және 40 сағаттық жұмыс аптасы бойынша 

азаматтардың еңбегіне кепілдік беретін мақала бар. Негізгі мемлекеттік орган 

орындау бойынша заңдарының, еңбекті қорғау бойынша Мемлекеттік орган 

болып табылады қадағалау, өнеркәсіпте жұмысты қауіпсіз жүргізуді 

(Ростехнадзор), біріктіретін бірнеше инспекциялардың ерекшелігіне 

байланысты жұмыстардың жекелеген түрлерін және өнеркәсіп салалары. 

Мұнай және газ өнеркәсібіндегі барлық нормалар мен ережелер "Мұнай 

және газ өнеркәсібіндегі қауіпсіздік ережелері"атты басшылық құжат түрінде 

жинақталған. Қағидалар кәсіпорындар мен ұйымдар, олардың қызметі тығыз 

байланысты мұнай және газ. Мұнай және газ өнеркәсібіндегі қадағалау 

жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың басты міндеті бақылаудағы 

кәсіпорындарға бару, оларды зерттеу, қауіпсіздік ережелерін білуін тексеру 

және анықталған кемшіліктерді жою жөнінде ұсынымдар беру болып 

табылады. 

Мұнай және газ өндіру кезінде адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі мәселелерді әзірлеу "Ч-М-С"анықтаудан және 

талдаудан басталады. ЭЦН-мен жұмыс "Мұнай кәсіпшілігі жабдығын 

пайдалану"деп жіктеледі [14,15,16]. 

 

4.2 Таңдау негіздемесі және А-К-С жүйесін талдау 

 

"Мұнай кәсіпшілігі жабдығын пайдалану"-"батырмалы электр орталықтан 

тепкіш сорғы" А-К – С жүйесін қарастырайық. 

"А" элементі (адам): Мұнай және газ өндіру операторы, Слесарь-

жөндеуші, механик, шебер. 

Мұнай және газ өндіру жөніндегі операторларға ұңғымалар мен топтық 

құрама пункттердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер 

жүктеледі. 

Міндеттері слесарь - жөндеушінің кіреді: 

1. жабдықтың жай-күйін тексеру, оның ақауларын жою; 

2. қол аспабымен жұмыс; 

3. жабдықты жөндеу, құрастыру, монтаждау, баптау және реттеу. 

Механик жөндеу жұмыстарына басшылық жасайды, ЭЦН ағымдағы 

жөндеуге көмектеседі. 

Мұнай және газ өндіру шебері: 

1) Жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру және қауіпсіз жүргізу, 

жабдықтарды, механизмдерді және қорғау құралдарын пайдалану, 

материалдарды, қосалқы бөлшектерді, механизмдерді, құрал-саймандар 

бөлшектерін ұтымды орналастыруды қамтамасыз етеді; 
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2) жұмысшылардың еңбек және өндірістік тәртібін, жұмыстарды қауіпсіз 

жүргізу жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды сақтауын қамтамасыз етеді, 

Еңбектің қауіпсіз тәсілдерін қолдануды қамтамасыз етеді; 

3) жұмысшылармен нұсқама жүргізеді. 

Элемент " К "(көлік): ОТЭС. 

Еңбек құралы: УЭЦН сорғы құбырларында ұңғымаға түсетін батырмалы 

агрегаттан, қозғалтқышты электр энергиясымен қоректендіретін арнайы 

кабелден және автоматты басқару станциясынан тұрады. 

Механикалық қоспалардың жоғары болуы кезінде сұйықтықты сорған 

кезде электр қозғалтқышқа сүзгі қосылады. 

Құрылғылар: әмбебап механикалық кілттер.                            

Қорғау-сақтандыру құрылғылары: сағалық арматура, манифольд типтес 

кескіш, трансформатор, протектор. 

Технология: кернеу 380-2300В құрайды, 50Гц жиілігі кезінде номиналды 

ток күші 24,5-86А, ротордың айналу жиілігі 3000 мин , қоршаған орта 

температурасы+50..90 С, беру 10-1300 /тәулік. Және одан да көп арынмен 450-

2000м су. (3000м дейін). 

Еңбек пәні: ұңғыма, СКҚ, мұнай, онда ерітілген газ және қабаттық су. 

Зиянды заттар: мұнай, газ, Н S, ШЖК 10 мг/м . 

Сәрсенбі: жұмыстың негізгі бөлігі ашық аспан астында жүргізіледі және 

белгілі бір ыңғайсыздықпен (қар, жаңбыр, шаң) жүреді. Аудан климаты 

континентальды, шілдеде орташа айлық температура +21 С, қаңтар -

14°С.жауын-шашынның жылдық мөлшері 383 ММ. оператордың жұмысы 

жарықтандырудың жетіспеушілігімен, әсіресе қысқы және кешкі уақытта, 

зиянды және жанғыш заттардың (мұнай, бензин фракциялары), жағымсыз 

иістердің (хош иісті көмірсутектердің) болуымен сүйемелденеді.  

Санитарлық-гигиеналық жағдайлар: табиғи жарықтандыру, шу, діріл жоқ, 

дыбыс қысымының деңгейі газды улау кезінде артады, улы заттардың жоғары 

концентрациясы мұнай мен газдың кенеттен лақтырылу, лақтыру желілерінің 

бүлінуі және сағалық жабдықтың бұзылуы кезінде мүмкін [14,15,16]. 

Жарылыс қауіптілік сыныбы: В-1а, ашық техникалық құрылғылардың, 

аппараттардың, сыйымдылықтардың айналасындағы ашық кеңістіктер. 

 

4.3 Қауіпті және зиянды факторларды таңдау 

 

1)  Механикалық жарақат: 

В - айналмалы және қозғалатын құралдар, аспаптар. 

Электр энергиясын өндіру және тарату. 

Й-жарылыс. 

Фактор тығыздағыш төсемдерді ауыстыру нәтижесінде пайда болады.  

О-бұзылған конструкциялар. 

Фактор білік учаскелерінде, жұмыс доңғалақтарының дискілерінде, 

біліктің жоғарғы дақтарының бөлшектерінде, механикалық қоспалардың, 

парафиннің шөгуі нәтижесінде пайда болады, бұл Бөлшектердің тозуына 

әкеледі; біліктің түзу сызықты жоғалуы кезінде беріктіктің азаюы болады. 

2) Термиялық күйіктер, үсік: 

У-өрт, жарылыс кезінде ашық от. 
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Фактор жабдықты монтаждау және жөндеу кезінде, газ қауіпті 

жұмыстарды жүргізу кезінде туындайды. 

 

 

4.1 Кесте - Жанғыш заттар 

 
Жанғыш заттар t- °С %,об 

Трансформатор майы >150 0,291 

Мұнай <35 5-15 

Бензин 36                      - 

Керосин 42                      - 

Д / Т 38                      - 

 

4.4 Жұмыс істеушілерді ЖҚҚ қамтамасыз ету 

 

 ек 212-бабына сәйкес және 221 Еңбек кодексінің Қазақстан 

Республикасы жұмыс беруші өз қаражаты есебінен қамтамасыз етуге, 

жұмыскерлердің сертификатталған арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және 

басқа ЖҚҚ-мен, смывающими және залалсыздандырғыш құралдармен бекіткен 

нормалар бойынша белгіленген тәртіппен Үкіметі, РФ. Бұл үшін ол көрсетілген 

қаражатты тегін беру көзделген кәсіптер мен жұмыс түрлерінің тиісті тізбесін 

алдын ала әзірлеп, бекітуі тиіс. 

Мынадай құжаттар осындай тізбелерді дайындау үшін негіз болып 

табылады: 

- Жұмысшылар мен қызметшілерге арнайы киім, арнайы аяқ киім және 

басқа да ЖҚҚ (салалық тиістілігі бойынша) тегін берудің типтік салалық 

нормалары; 

Әрбір қызметкерге арнайы киім мен арнайы аяқ киімді кию немесе 

ауыстыру мөлшері, бойы және мерзімдері көрсетілген белгіленген нысандағы 

ЖҚҚ беруді есепке алудың жеке карточкасы жүргізілуі тиіс. Лауазымды 

тұлғалар қатарынан ЖҚҚ қызметкерлерін қамтамасыз етуге жауапты тұлға 

тағайындалуы тиіс. 

Қорғау құралдары қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың көзі 

болмауы тиіс. Олар техникалық эстетика мен эргономика талаптарына жауап 

беруі, пайдалану кезінде қорғау тиімділігі мен қолайлылығының жоғары 

деңгейін қамтамасыз етуі тиіс. Әрбір жеке жағдайда қорғаныс құралдарын 

таңдау осы процесс немесе жұмыс түрі үшін қауіпсіздік талаптарын ескере 

отырып жүзеге асырылады. Қорғау құралдары қорғау, физиологиялық-

гигиеналық және пайдалану көрсеткіштері бойынша бағаланады. ЖҚҚ тек 

жұмыс қауіпсіздігі жабдықтың конструкциясымен, өндірістік процестерді 

ұйымдастырумен, сәулет-жоспарлау шешімдерімен және ұжымдық қорғау 

құралдарымен қамтамасыз етілуі мүмкін болмаған жағдайларда ғана 

қолданылады [14,15,16]. 
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ЖҚҚ тағайындау бойынша келесі сыныптарға бөлінеді:  

1 Оқшаулағыш костюмдер: пневмокостюмдер, гидрооқшаулағыш 

костюмдер, скафандралар.  

2 Тыныс алу органдарын қорғау құралдары: газқағарлар, респираторлар, 

пневмошлемдер, пневмомаскалар. 

3 Арнайы киім: комбинезондар, жартылай комбинезондар, күртешелер, 

шалбарлар, костюмдер, халаттар, плащтар, қысқа тон, тұлулар, алжапқыштар, 

кеудешелер, жеңдер.  

4 Арнайы аяқ киім: етік, қысқа етік, бәтеңке, қысқа бәтеңке, туфли; 

галоши, боттар және бахилалар. 

5  Құралдар қол қорғау: қолғаптар, биялайлар. 

6 Бас қорғау құралдары: каскалар, шлемдер, шлемдер, шлемдер, бас 

киімдер, береттер, қалпақтар. 

7 Бетті қорғау құралдары: қорғаныс маскалары, қорғаныс қалқандары. 

8 Есту органдарын қорғау құралдары: шуға қарсы шлемдер, шуға қарсы 

құлаққаптар, шуға қарсы жапсырмалар. 

9 Көзді қорғау құралдары: қорғаныс көзілдірігі. 

10 Сақтандырғыш құралдар: сақтандырғыш белдіктер, диэлектрлік 

кілемшелер, қол қармауыштар, манипуляторлар, тізеқаптар, шынтақшылар, иық 

тіреуіштер. 

11 Қорғаныш дерматологиялық дәрілер: жуғыш пасталар, кремдер,май. 

Объект әкімшілігі жұмыс уақытында жұмысшылар мен қызметшілер 

өздеріне берілген арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және басқа да жеке қорғану 

құралдарын шын мәнінде пайдалануын қадағалауға және ЖҚҚ-ны орнатпай, 

сондай-ақ ақ ақ ақаулы, ластанған арнайы киімде, арнайы аяқ киімде немесе 

жеке қорғану құралдары ақаулы жұмысшылар мен қызметшілерді жұмысқа 

жібермеуге міндетті. 

Сақтандырғыш белдігі биіктікте қауіпсіз жұмыс жүргізуге арналған. 

Дұрыс белдік қауіпсіз жұмыс кепілі болып табылады. Жұмыс кезінде 

сақтандыру фалының карабинін жұмыс орнынан Жоғары нығайту керек, ал 

оның ұзындығы бекіткеннен кейін фалдың металл конструкциясына оралуы 

және карабинді фалға бекіту есебінен мүмкіндігінше қысқа болуы тиіс. 

Диэлектрлік галоштар, боттар, қолғаптар, кілемшелер электр тогының 

зақымдануынан, электр доғасының, электр өрісінің әсерінен және т. б. жұмыс 

істеушілерді қорғауға арналған. 

Барлық оқшаулағыш қорғаныс құралдары оларды жабық немесе ашық 

тарату құрылғыларында және электр берудің әуе желілерінде тек құрғақ ауа 

райында қолдануға есептелген. Бұл қорғаныш құралдарын шикі ауа райында 

(жаңбыр, тұман, аяз кезінде) ашық ауада пайдалануға тыйым салынады. 

Резеңке қолғаптар қолды агрессивті заттардың әсерінен қорғауға 

арналған. Қышқылдармен, сілтілермен жұмыс істегенде қолданылады. 

Көзілдірік алдыңғы, бүйірінен, жоғарғы және төменгі жағынан көзді 

қорғауға арналған. 

Газқағар тыныс алу органдарына, адамның көзіне және бетіне 

уландырғыш, радиоактивті заттар мен бактериялық (биологиялық) 

құралдардың түсуінен қорғауға арналған. 
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ПШ-2 шланг газтұтқыш жиынтығына мыналар кіреді: ауа үрлегіштің 

айналуына әкелетін электр қозғалтқышы, шлангқа ауа беру үшін екі штуцері 

бар ауа үрлегіш, әрқайсысы 40 м-ге дейін екі шланг, екі Маска, шлангты жұмыс 

істеушілерге бекіту үшін екі белдік, электр қозғалтқышы мен ауа үрлегіш 

салынатын жәшік. 

ПШ-1 газтұтқышты қолдана отырып жұмыс істеген кезде онда әрбір 

жұмыс істеушінің таза ауа аймағында қалатын көмекшісі қызмет көрсетеді; 

ПШ-2 газтұтқышты қолдана отырып жұмыс істеген кезде екі адамға қызмет 

көрсетеді, олардың біреуі ауа беруді қамтамасыз етеді, ал екіншісі сигналдық 

арқанды ұстайды және қажет болған жағдайда жұмыс істеушіге газдалған 

ортада көмек көрсете алады. 

Газдалған аймаққа шығуға дайындық бригадир немесе шебердің 

қатысуымен мұқият жүргізілуі және одан тұруы тиіс:  

1) шлангтың, гофрленген түтіктің және 

2) барлық бөліктердің қосылыстарының беріктігі мен сенімділігі,  

3) шлангты шаңнан үрлеу. 

Жұмысшы жұмыс жүргізу үшін газдалған аймаққа бетперде астына 

қалыпты тыныс алу үшін жеткілікті мөлшерде ауа түсетініне көз жеткізгеннен 

кейін ғана кіре алады. Газқағар арқылы тыныс алу кезінде зиянды заттар пайда 

болған кезде дереу газдалған аймақтан шығу қажет. 

Қорғаныш каскасы жұмысшылардың басын жарақаттанудан жеке 

қорғауға арналған. 

 

4.5 Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жалпы ережелер  

 

Қоршаған табиғи ортаның сапасын нормалау адамның қоршаған табиғи 

ортаға шекті жол берілетін әсер ету нормативтерін жою жөніндегі қызметті 

білдіреді. Қоршаған табиғи ортаға әсер ету шарасы норма болып саналады. 

Шекті жол берілетін норма қоршаған табиғи ортаға әсер етудің шекті жол 

берілетін шараларын белгілейтін норма болып табылады. 

Әсер деп Адамның экономикалық, рекреациялық, мәдени мүдделерін іске 

асыруға байланысты, табиғи ортаға физикалық, химиялық, биологиялық 

өзгерістер енгізетін антропогендік қызмет түсініледі. Табиғи ортаға теріс 

әсердің ең көп таралған түрі қоршаған табиғи ортаның ластануы болып 

табылады. 

Ластану-адамның өмірі мен денсаулығына, өсімдіктер мен жануарлар 

дүниесінің жай-күйіне, табиғаттың экологиялық жүйелеріне зиян келтіру 

қатерін қамтитын адамның антропогендік қызметінен туындаған қоршаған 

табиғи ортаның физикалық, химиялық, биологиялық өзгеруі. 

Шекті рұқсат етілген нормативтер-бұл экономика мен экологияның 

арасында қол жеткізілген ымыраға келу, өзара тиімді бастамаларда 

шаруашылықты дамытуға және адамның өмірін, әл-ауқатын қорғауға мүмкіндік 

беретін ымыраға келу [14,15,16]. 

Сапа нормативтерінің негізінде үш көрсеткіш жатыр: 

- медициналық-адамның денсаулығына қауіп-қатердің шекті деңгейі, 

оның генетикалық бағдарламасы; 
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- технологиялық-экономиканың адамға және оның өмір сүру ортасына 

әсер ету шектерінің орындалуын қамтамасыз ету қабілеті; 

 - ғылыми-техникалық-ғылыми-техникалық құралдардың барлық 

параметрлері бойынша әсер ету шектерінің сақталуын бақылау мүмкіндігі. 

Қолданыстағы заңнамаға және нормативтік құжаттарға сәйкес әрбір 

кәсіпорында жыл сайын өндірістік қызметтің қоршаған ортаға теріс әсерінің 

алдын алу, төмендету және жою жөніндегі табиғат қорғау іс-шаралары 

әзірленуі және енгізілуі тиіс, өнімді өндіруге, көлікпен және сақтаумен 

байланысты барлық техникалық процестер герметикаланған жүйеде 

жүргізіледі, оған тұрақты бақылау жүргізіледі. 

Құбырдың саңылаусыздығы бұзылған жағдайда, жарылу орны 

оқшауланады, төгілген мұнай ыдыстарға жиналады және ұңғымалардағы 

мұнайдың авариялық төгілуіне қарсы тазарту құрылыстарына шығарылады. 

Кәсіптік коммуникациялардың сенімділігін арттыру жөніндегі іс-

шараларды енгізу құбырлардағы авариялардың санын азайтуға мүмкіндік 

береді, демек, Топырақтың, су айдындарының ластану мүмкіндігін төмендетеді. 
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5 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ  

 

Жаңа техниканы енгізу оның экономикалық тиімділігін бағалау 

қажеттілігін тудырады. Базалық модельді жаңғырту негізінде жабдықтың жаңа 
құрылымын енгізудің тиімділігін айқындау мұнай-газ өндіруші ұйымдардың 

(МГДҚ) өзекті проблемасы болып табылады. Бұл жабдықтың техникалық 
сипаттамаларын жақсарту және оның өнімділігін арттыру кезінде үлкен 

инвестициялық шығындарды талап етпейді. 
Жаңа жабдықты пайдалануға енгізу пайдалану шығындарының 

мөлшеріне, демек өнімнің өзіндік құнына әсер етеді. Осылайша, осы жобаның 
мақсаты мұнай-газ өндіру жабдығының жаңа құрылымын жаңғыртуға 

инвестициялар тиімділігінің экономикалық негіздемесі болып табылады. Бұл 
жұмыста инвестицияның экономикалық негіздемесі, яғни 32000 мың руб 

мөлшерінде ақша қаражаты жүргізілуде. 
Жобаның экономикалық тиімділігінің бағалау көрсеткіштерін есептеу 

үшін бастапқы деректер тізбесі 3.1 - Кестеде келтірілген.  
 

3.1 Кесте – Экономикалық есептеулерді жүргізу үшін бастапқы деректер 
 
№ Атауы Белгіл

енуі 

Өлшемі Саны  

1 Инвестициялар (1 

жыл) 
К  Теңге 200000 

2 Конструкцияның 

қызмет ету мерзімі 
СЛТ  Жыл 7 

3 Конструкцияның 

базалық нұсқасы кезінде 

бір ұңғыма бойынша 

мұнай өндірудің жылдық 

көлемі (кен орнында) 

1Hg  Тонна 7200 

4 Кен орнында 

жобаны іске асыру 

нәтижесінде бір ұңғыма 

бойынша мұнай өндірудің 

жылдық өсімі 

Hg  Тонна 69,5 

5 Конструкцияның 

базалық нұсқасы кезінде 

кен орнында 1т мұнайды 

тауарлық өндірудің толық 

өзіндік құны 

1)1( ТНПС

 

Теңге 14000 

6 Мұнайды 

тауарлық өндірудің толық 

өзіндік құнындағы 

шартты-тұрақты 

шығыстардың үлесі 

УПР  - 0,68 

7 Қабылданған 

дисконт нормасы 

(салымдар бойынша банк 

пайызының жылдық 

ставкасы) 

τ - 0,1 
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Инвестициялық жобаны экономикалық бағалауды жүргізу үшін есептеу 

нәтижелері кестеде жинақталады. 

 

3.2 Кесте - Экономикалық тиімділіктің бағалау көрсеткіштері  

 
 

№

 

п/п 

Атауы 

 

 

Белгісі 

 

Өл

шем бірлігі 

Баға санының 

айырмашылығы 

Базал

ық жинақ 

Жаңа 

жинақ 

1 Инвестициял

ар (I жыл) 

К тең

ге 

160000 

2 Бір ұңғыма 

бойынша мұнай 

өндірудің жылдық 

көлемі 

2

1;

H

Н

g

g
 

то

нна 

7200 7269,5 

3 1т мұнайды 

тауарлық өндірудің 

толық өзіндік құны 2)1(

1)1( ;

ТНП

ТНП

С

C

 

Тең

ге 

12856 13522 

4 Таза 

дисконтталған табыс 

ЧДД
 

Тең

ге 

_ 43201

2 

5 Кірістіліктің 

ішкі нормасы 
ВНЕ  _ _ 3,1 

6 Кірістілік 

индексі 

ИД
 

тең

ге/ теңге 

_ 151 

7 Өтімділік 

мерзімі 
ОКТ  жы

л 

_ 1,22 

 

Жобаны іске асыру нәтижесінде бір ұңғыма бойынша мұнай өндірудің 

жылдық өсімі ( )(годHg ),% 

 

                                             
100)1(

1

2
)( −=

H

Н
годН

g

g
g ,                                    (5.1) 

5,1100)1
7200

5,7269
()( =−= годHg  (%). 

 

Жобаны іске асырғаннан кейін 1т мұнайды тауарлық өндірудің толық 

өзіндік құнын төмендету ( )1( ТНПC ),% 

 

                                    
100)1(

1)1(

2)1(

)1( −=
ТНП

ТНП

ТНП
C

C
C ,                                       (5.2) 

005,1100*)
2210

8,2187
1()1( =−= ТНПC (%). 

 

Осы инвестициялық жобаны іске асыру нәтижесінде бір ұңғыма бойынша 

мұнай өндірудің жылдық көлемі 1,5% - ға артып, 7269,5 т құрайды. 

Бұл 1т мұнайды тауарлық өндірудің толық өзіндік құнын 1,005% - ға 

төмендетуді қамтамасыз етуге және 780000 тг. мөлшерінде пайданың жылдық 

өсуіне (экономикалық тиімділік) кепілдік беруге мүмкіндік береді. 
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Инвестициялық жобаның экономикалық тиімділігінің бағалау 

көрсеткіштері: 

1) ТҚ=6888128 > 0; 

2) ЕВН=3,1 > τ=0,1; 

3) ЖҚ=24,7 > 1 

4) ТОК=1,22 < ТР=8.  

Жоба тиімділігінің шарттары орындалуда. 

Жүргізілген экономикалық негіздеме және есептеу нәтижелерін бағалау 

осы инвестициялық жобаны іске асыру экономикалық тұрғыдан орынды 

екендігін көрсетеді. Инвестицияның әрбір рублінен табыс 110 теңгені құрайды, 

инвестициялардың өтелу мерзімі 1 жыл 2 ай және 21 күн. 

Бұл қарастырылып отырған жобаны типтік кен орындарына енгізуге 

ұсынуға мүмкіндік береді [14,15,16]. 



ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Осы біліктілік жұмысында батырмалы ортадан тепкіш электрсорғышты 

орнату қарастырылды. Бұл қондырғының конструкциясында модернизация 

қолданылды, оның мақсаты сорғы жұмысының жағдайын жақсарту, оның 

қызмет ету мерзімін ұлғайту және оның тозуына, сондай-ақ кабель 

ұзартқышының балқымасына әкеп соқтыратын қызуына байланысты авариялық 

жағдайлардың санын азайту болып табылады. Сондай-ақ жобаның техникалық-

экономикалық негіздемесі және оны енгізудің орындылығы жүргізілді.БОТЭС  

жабдығының ағын бөлігін модернизация жасау арқылы сораптың жұмыс 

жағдайын дамыта отырып, жұмыс жасау уақытын ұзарттық, тозу тарапынан 

болатын апаттық жағдайлар қауіптілігін азайттық және де қызып кетпеу 

мақсатында жүргізілген бұл өзгерістер кабель балқып кетпеуге өз әсерін 

тигізед. 

Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі және оны іске асырудың 

орындылығы туралы жазылған.  

Қай сала болмасын жаңашылдық арқылы дамитынын біле отыра, 

болашақта инвестиция құю арқылы менің дипломдық жобамның өндірісте 

қолға алынатынына сенемін. 

Экономикалық бөлімде кесте бойынша көрсетілгендей инвестиция құю 

арқылы мұнай кен орнынан қаржы және уақыт жағынан ұтатынымыз теория 

жүзінде көрдік. 

Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және де қоршаған ортаны қорғау 

шаралары да қарастырылған.  

Дипломдық жобаның нәтижесінде экономикалық-экологиялық тұрғыдан 

біршама жетістіктерге инвестиция құю арқылы  қол жеткізетінімізді көрдік.   
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