
 

№ 35237   

ӨНЕРТАБЫСҚА / НА ИЗОБРЕТЕНИЕ / FOR INVENTION

 

(21) 2019/0233.1

(22) 03.04.2019

(45) 13.08.2021

(54) Бұрғылау ерітінділерінің тұтқырлық параметрлерін өлшеу тәсілі
Способ измерения параметров вязкости буровых растворов
Method for measuring viscosity parameters of drilling fluids

(73) «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы (KZ)
Некоммерческое  акционерное  общество  «Казахский  национальный  исследовательский
технический университет имени К.И. Сатпаева» (KZ)
«K.I. Satpayev Kazakh National Research Technical University» Non-Commercial  Joint-Stock
Company (KZ)

(72) Билецкий Мариан Теодорович (KZ)
Ратов Боранбай Товбасарович (KZ)
Деликешева Динара Насипуловна (KZ)

Biletskiy Marian Teodorovich (KZ)
Ratov Boranbay Tovbasarovich (KZ)
Delikesheva Dinara Nasipulovna (KZ)

ЭЦҚ қол қойылды                                                                     
Подписано ЭЦП                                                                         
Signed with EDS                                                                         

E. Оспанов
E. Оспанов
Y. Ospanov 

«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК директоры
Директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
Director of the «National Institute of Intellectual Property» RSE 



 

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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