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тәсілі және оны жүзеге асыруға арналған құрылғы
Способ для автоматического мониторинга пластической вязкости и динамического напряжения сдвига
бурового раствора и устройство для его осуществления
Method for automatic monitoring of plastic viscosity and dynamic shear stress of drilling mud and device for its
implementation
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Патентті күшінде ұстау ақысы уақытылы төленген жағдайда патенттің күші 
Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

Патентке өнертабыстың толық сипаттамасы www.kazpatent.kz ресми сайтында 
«Қазақстан Республикасының өнертабыстарының мемлекеттік тізілімі» бөлімінде қолжетімді. 

* * *
Действие патента распространяется на всю территорию Республики Казахстан 

при условии своевременной оплаты поддержания патента в силе.

Полное описание изобретения к патенту доступно на официальном сайте www.kazpatent.kz 
в разделе «Государственный реестр изобретений Республики Казахстан».

* * *
Subject to timely payment for the maintenance of the patent in force 

 the patent shall be effective on the entire territory of the Republic of Kazakhstan. 

Full description of the patent for invention are available on the official website www.kazpatent.kz 
in the section «State Register of Inventions of the Republic of Kazakhstan». 
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