








АҢДАТПА 

 

Жұмыстың мақсаты: Алматы облысының Текелі қаласын сумен 

қамтамасыз ету мақсатында барлаулық бұрғылауды орындау үшін келешекті 

учаскелерде жерасты суларын іздеу-барлау элементтері бар Горняцк 

кенорнының жерасты сулары пайдалану қорларын қайтадан бағалау 

бойынша жұмыстар жүргізу керек.  

Жобаның әдістемесі: Гидрогеологиялық барлау жұмыстарының 

нәтижелері бойынша екі параллель су өткізбейтін шекаралары бар "қабат – 

жолақтардың" шекаралық жағдайлары анықталды. Сулы қабат қалыңдығы 

200,0 м құрайды. Жерасты суларының пайдалану қоры шектеусіз мерзімге 

бекітілген. 

Дипломдық жоба 30 беттен 9 қосымшадан 3 картадан тұрады 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цель работы: Для выполнения разведочного бурения в целях 

водоснабжения города Текели Алматинской области необходимо провести 

работы в перспективном участке по переоценке эксплуатационных запасов 

подземных вод месторождения Горняцкий с поисково – разведочными 

элементами подземных вод.  

Методика проекта: По результатам гидрогеологических разведочных 

работ установленыграничные условия "пласт – полосы" с двумя 

параллельными водонепроницаемыми границами. Толщина водоносного 

горизонта 200,0 м. Эксплуатационные запасы подземных вод утверждены на 

неограниченный срок. 

Дипломный проект состоит из 30 страниц, 9 приложений, 3 карты. 

 

ANNOTATION 

 

          The purpose of the work:  To perform exploratory drilling for water supply 

of the city of Tekeli of Almaty region, it is necessary to carry out work on the re – 

evaluation of the operational reserves of underground waters of the Pitnyatsky field 

with prospecting and exploration elements of underground waters in promising 

areas.  

The methodology of the project: According to the results of 

hydrogeological exploration revealed the boundary conditions of "layers – bands" 

with two parallel waterproof boundaries. The thickness of the water layer is 200.0 

m. Operational reserves of groundwater are fixed for an unlimited period. 

The diploma project consists of 30 pages, 9 applications, 3 maps. 
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КІРІСПЕ 

 

Мәселенің қойылуы және тақырыптың өзектілігі. Қазіргі уақытта 

Текелі қаласын сумен жабдықтау үшін Қора ӛзенінің жер үсті ағысы 

пайдаланылады. 

Бұл жобаның негізгі мақсаты. Текелі қаласын сумен қамтамасыз ету 

үшін фондылық материалдарды қарап, зерделегеннен кейін зерттеу нысаны 

ретінде алынады: 

1.Горняцк кентін сумен жабдықтау үшін Горняцк жер асты суларының 

кенорны. 

2.Ортаңғы рифей жасының карбонатты және терригенді – карбонатты 

шӛгінділердегі су қабаттардың жер асты суларына және  жоғарғы девон – 

тӛменгі таскӛмір шӛгінділерінің ашық жарықшақтылық аймағындағы жер асты 

суларына  іздеу – барлау жұмыстарын жүргізу үшін Текелі ӛзенінің алқабы 

бойынша келешектік учаске. 

Практикалық маңызы. Алматы облысының Текелі қаласын сумен 

қамтамасыз ету мақсатында барлаулық бұрғылауды орындау үшін келешекті 

учаскелерде жерасты суларын іздеу – барлау элементтері бар Горняцк 

кенорнының жерасты сулары пайдалану қорларын қайтадан бағалау бойынша 

жұмыстар жүргізу керек.  

Горняцк кентін суға сұранысы 1,728 мың м
3
/тәу шаруашылық – ауыз 

сумен қамтамасыз ету үшін Текелі ӛзені бассейнінде карбонатты және 

терригендік – карбонатты ортаңғы рифей шӛгінділері дамыған алаңдарда  

Горняцк кенорнының жерасты сулары 1983 – 1987 жж. барланған. Барлау 

жұмыстарының нәтижелері бойынша жер асты суларының пайдалану қоры 

бағаланып, оларды 1977 жылғы 01 ақпандағы жағдай бойынша ТКЗ – да бекітті. 

мерзімсіз пайдалану кезеңіне: а+в санаттарының сомасы бойынша – 3,024 мың 

м
3
/тәул.(35, 0 дм3/с.), С1 санаты бойынша – 0,864 мың м

3
/тәул. (10, 0 дм

3
/с.). 

Горняцк кенорнының жерасты сулары пайдаланылмайды. 

Жобаның құрылысы мен орналасуы. Аудан Жоңғар – Балқаш 

герциналық қатпарлы жүйесінің оңтүстік шеткі бӛлігінде орналасқан, оның 

шегінде үш ірі тектоникалық құрылымдар орналасқан.   

Іле мегасинклинорийі фамен – тӛменгі таскӛмірлі құрылымдық қабаты 

вулканогенді түзілімдермен қалыптасқан. 

Солдатсай свитасы Сарышабынды тауының оңтүстік баурайларынан 

солтүстік – батыс бағытта Текелі антиклинорийін кесіп ӛтеді. 

Аймаққа солтүстік шығыста суықтӛбе свитасының массивті және жұқа 

қабатты ізбестастары және осьтік бӛлігінде тақтатастар, кремнийлі – 

карбонатты жыныстар кіреді. 
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         1 Жалпы бөлім 

 

1.1 Орналасу орны және экономикасы 

 

Горняцк кенорнының жерасты сулары Жоңғар Алатауының оңтүстік – 

батыс бӛлігінде, Текелі ӛзені аңғарында орналасқан. Қазіргі әкімшілік бӛлініс 

бойынша ол Алматы облысы Ескелді ауданының аумағында орналасқан және 

1:200 000 масштабтағы мемлекеттік карталар номенклатурасы бойынша L – 44 

– ХХV парағының аумағында орналасқан. 

Ауданның ең ірі елді мекені Текелі қаласы болып табылады, оның 

құрамына Горняцк, Рудник елді мекендері кіреді (А қосымшасы, А.1 – сурет).   

 

 

1.2 Орография 

 

Орографиялық тұрғыдан жұмыс ауданының аумағы Текелі ӛзені 

аңғарына жатады. Жер бедерінің бӛлінуі және ауданның абсолюттік белгілері 

бойынша биік таулы облыстарға жатады. Аңғар солтүстігінде Чажа мен Текелі 

ӛзендері арасындағы су айрық болып табылатын Шертыбай тауларымен 

шектеледі. Жотаның абсолюттік белгілері батыста 1250 – ден шығыста 2400 м – 

ге дейін ауытқиды.  

Текелі ӛзені құйылысы болып табылатын кӛптеген бүйір шатқалдар 

тауларды қияды.  

Сел жүру қаупі бар, сейсмикалық аудан. Сейсмикалық белсенділіктің 

шамасы 7 – 8 баллға жетеді. 

Таулар, әсіресе оңтүстік экспозициялы тау баурайлары жақсы ашылған. 

Жер бедерінің абсолюттік белгілері батыстан шығысқа қарай кӛтеріледі. Су 

айрықтардың салыстырмалы кӛтерілуі ӛзен аңғарлары үстінен 1000 м дейін 

жетеді.  

 

 

1.3 Климат 

 

Ауданның климаты таулы – континенттік. Орташа кӛпжылдық 

температура 4,8 ºС. Шілде және тамыз айлары орташа айлық температурасы + 

15,6 ºС. Суық температура қараша айынан наурыз айына дейін байқалады. Ең 

суық ай – ақпандағы орташа айлық температура – 5,9 ºС. Кейбір күндері аяздар 

– 31,2ºС жетеді. Тұрақты ұзақ аяз кезеңі әдетте 69 – 70 күннен аспайды. 

Жылдық атмосфералық жауын – шашынның кӛп жылдық қорытындысы 

569 – дан 1028 мм – ге дейін ӛзгереді, орташа мәні 791 м. 

Жауын – шашынның ең кӛп үлесі мамыр айында  – 115 мм, ең азы – 

қаңтар – ақпан айларында – 34 мм түседі. Жауын – шашын сіңуінің орташа 

кӛпжылдық коэффициенті 38,9 пайыз. 

Жылдың суық мезгілінде булану 20 – 30 мм аспайды. 
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1.4 Гидрологиялық жағдайлар 

 

Текелі ӛзені және оның бүйірлік ағыстары бойынша гидрологиялық 

бақылау 1961 – 1986 жж. 167 және 168 пост және жабдықталған бекеттер 

бойынша жүргізілді. 

Бұлақтардың құрғауы мен қатуы Текелі ӛзенінің суы аз бүйірлік 

құйылыстарында кең таралған. Кӛктемгі су тасқынынан кейін, әсіресе су аз 

жылдары, ағындар жыл сайын толық дерлік тоқтайды. Қысқы айларда 

(желтоқсан – наурыз) бұлақтар жиі қатады  

 

 

1.5 Ауданның геологиялық – гидрогеологиялық жағдайларының 

қысқаша сипаттамасы 

 

1.5.1 Ауданның геологиялық құрылымы 

 

1.5.1.1 Стратиграфия 

 

Жоғарғы протерозой. Ізбестасты – сазды және сазды – кремнилі 

тақтатастар қабатшалары бар  негізінен сұр және ашық – сұр кристалды 

ізбестас түрінде кӛрсетілген ортаңғы рифей суықтӛбе свитасы (R2st) қалыңдығы 

1000 метрге дейінгі Текелі ӛзенінің сол жақ жағалауы бойымен тар сызықты – 

созылған зона түрінде дамыған. Жалпы қалыңдығы 380 – 2000 м.  

Төменгі палеозой. Барлық свиалары Суықтӛбе тауларында, Текелі ӛзені 

аңғарында кӛрсетілген. Кварцит тәрізді құмтаспен, қалыңдығы кішігірім темір 

– кремнийлі немесе сазды – марганецті қабатпен, фианиттермен, лиддиттермен, 

кӛміртекті – ізбестастармен, ізбестасты тақтатастарме және сазды 

алевролиттермен, тиллит тәріздес конгломераттармен кӛрсетіледі. Жалпы 

қалыңдық 50 – 1250 м.  

Ортаңғы және жоғарғы палеозой. Девон жүйесінің шӛгінділері 

жыныстармен,  сазды тақтатастармен, липариттермен, құмтастармен, 

алевролиттермен жасыл тақтатастармен кӛрсетілген. Жалпы қалыңдығы 50 – 

1450 м. 

Тас көмір жүйесі. Құмтастармен, конгломераттармен, алевролиттермен, 

туфтармен, ал жоғарғы – ізбестасты алевролиттермен, құмтастармен, 

ізбестастармен, конгломераттармен, жалпы қалыңдығы 430 – 1320м. 

Кайнозой шӛгінділері тау арасындағы ойпаттарды, ӛзен аңғарларын 

толтырады, дақ түрінде тау баурайларын және барлық алаңның 50 пайыз – ын 

алатын су айрықтарды жабады. Кайнозой қаптамасында неогенді және тӛрттік 

жүйелер бӛлінеді. 

Неоген жүйесі. Санташ свитасы (N1 – 2sn). Санташ свитасының қоңыр 

және қызыл қоңыр суға тӛзімді саздары Шымбұлақ және Второкордон 

ойпатының түбін жабады және Тоқтамыс үстіртіне қалдықтар түрінде 

сақталған. Сазды құмды және нашар құмды, Втородон ойпатының оңтүстік – 
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батыс бӛлігінде түрлі жыныстардың вулкандары мен қиыршық кӛп мӛлшерімен 

болады. Бұл қалыңдама қалыңдығы бірнеше ондаған метрден аспайды. 

Төрттік жүйе. Генетикалық тӛрттік жүйе аллювийлі, аллювийлі – 

пролювийлі, аллювийлі – пролювийлі және аллювийлі – делювийлі 

шӛгінділерден тұрады. Қалыңдығы 1 – 2 метрден 200 м – ге дейін ауытқиды (Б 

қосымшасы, Б.1 – сурет). 

 

 

1.5.2 Интрузивті түзілімдер 

 

Интрузивті жыныстар аудан аумағының 30 пайыз – на дейін алады. 

Ауданда мынадай интрузивті кешендер таралады: Ақтасты перидотиті – габбр, 

Жыланды – Құсақ гранит – гранодиоритин, Шымбұлақ гранит және кейінгі 

таскӛмір граниті. 

Текелі кен алаңында қалыңдығы кішігірім дайктер мен липариттердің 

және оларға жақын гранит – порфирдің денелері оларға жақын рифей 

жыныстарын қияды. 

 

 

1.5.3 Тектоника және геологиялық даму тарихы 

 

Аудан Жоңғар – Балқаш герциналық қатпарлы жүйесінің оңтүстік шеткі 

бӛлігінде орналасқан, оның шегінде үш ірі тектоникалық құрылымдар 

орналасқан.   

Іле мегасинклинорийі фамен – тӛменгі таскӛмірлі құрылымдық қабаты 

вулканогенді түзілімдермен қалыптасқан. 

Солдатсай свитасы Сарышабынды тауының оңтүстік баурайларынан 

солтүстік – батыс бағытта Текелі антиклинорийін кесіп ӛтеді. 

Аймаққа солтүстік шығыста суықтӛбе свитасының массивті және жұқа 

қабатты ізбестастары және осьтік бӛлігінде тақтатастар, кремнийлі – 

карбонатты жыныстар кіреді. 

 

 

1.6 Ауданның гидрогеологиялық жағдайлары 

 

Ауданның геологиялық құрылымын және жыныстардың 

стратиграфиялық бӛлінуін ескере отырып, жерасты суларының жату, қозғалу 

және арылу жағдайлары бойынша аудан аумағында сипаттамасы тӛмендегідей 

алты сулы горизонттар бӛлінеді  (В қосымшасы, В.1 – сурет): 

Сулы қазіргі аллювийлі горизонт (aQIV) 

Таскөмір туфогенді – шөгінділі жыныстардың нашар сулы 

жарықшақтық зонасы (С) 

Девон туфогенді – шөгінділі жыныстардың нашар сулы жарықшақтық 

зонасы  (D) 
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Кембрий – ордовик терригенді – шөгінділі және метаморфты 

жыныстардың нашар сулы жарықшақты зоналары (С – O) 

Ортаңғы рифей терригенді – карбонатты жыныстарының 

жарықшақты және карсты сызықты – сулы зоналары (R2) 

Бұл сулы горизонт негізінен ауданның орталық бӛлігінде және ішінара 

оңтүстік – батыста таралған. 

Су сиыстырғыш жыныстар ізбестас, доломитті ізбестас (ізбестасты сазды 

тақтатас қабатшалары бар), мәрмәр, доломит, кӛміртекті тақтатас, карбонатты – 

кӛміртекті, кӛміртекті – кремнийлі тақтатас, сондай – ақ калчедан – полиметалл 

кендерімен кӛрсетілген. Жыныстар қарқынды дислоцирленген және 

метаморфталған, солтүстік – батыс бағыттағы тектоникалық жарылымдармен 

қиылысқан және 30,0 – ден 100,0 м – ге дейінгі тереңдікке үгілу жарықтарының 

қалың торымен бӛлшектенген. 

Жерасты сулары кӛбінесе арынсыз, су деңгейінің жату тереңдігі 1,0 – 2,0 

метрден 50,0 – 80,0 м – ге дейін. Текелі ӛзенінің аңғарында пьезометрикалық 

деңгей жер бетінен +17,0 м жоғары. Ең суы мол (ұңғ нӛмері 104) жерасты 

суларының негізгі шоғырлануы болып табылатын ашық жарықшақтар жүйесі 

жақсы дамыған доломиттер мен ізбестастар табылады. Яблоновое 

кенорнындағы тау кен қазындыларына, нӛмері 1 кӛлбеу ұңғымасына 

қосындылық су құйылу 9,2 дм
3
/с құрайды. Киелі кенорнындағы тау кен 

қазындыларына, нӛмері 4 кӛлбеу ұңғымасына қосындылық су құйылу 213,0 

дм
3
/с құрайды. Текелі кенорнындағы тау кен қазындыларына, нӛмері 3 

шахтадағы қосындылық су құйылу 213,0 дм
3
/с құрайды. 

Рифей қалыңдамасын қиятын тектоникалық жарылымдар зоналарының да 

су молдылығы жоғары. Рифей шӛгінділерінің барлық кешенін ашқан 

ұңғымалар дебиттері ӛте жоғары. Текелі ӛзені аңғарында рифей шӛгінділерінің 

терригендік – карбонатты және карбонатты жыныстарының қабаттары 

дебиттері 9,2 м дейін тӛмендеген кезде 6,4 – тен басталады (ұңғ.нӛмері105), ал 

47,4 м тӛмендеген кезде 45 дм
3
/с – қа (ұңғ.нӛмері104). Пьезометриялық деңгей 

+0,3 м (ұңғ.нӛмері 102) дейін +17,0 (ұңғ нӛмері 104) жер бетінен жоғары. 

Жерасты сулары тұщы, минералдылығы 0,2 – 0,9 г/дм
3
 шегінде ауытқиды. 

Жер асты суларының химиялық құрамы негізінен гидрокарбонатты кальцийлі – 

магний, кейде гидрокарбонатты – сульфатты кальцийлі – натрийлі – калийлі. 

Жарықшақтық желілік – сулы зона, жарылымдар мен олардың жаншылу 

зоналары, ортаңғы рифей терригенді – карбонатты жаныстардың карст 

зоналарындағы жер асты суларына шаруашылықтық – ауыз сумен қамтамасыз 

ету үшін жерасты суларының Горняцк кенорны байланысты (Г қосымшасы, Г.1 

– суреті).   

Әртүрлі жастағы интрузивті жыныстардың нашар сулы жарықшақты 

зонасы (ɤ – ۷). 

Су өткізбейтін – өткізетін төменгі төрттік флювийлі – проювийлі 

шөгінділер (fpQ1). 
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2 Жобаланатын жұмыстардың әдістемесі, түрлері және көлемі  

 

Горняцк кен орнының жерасты сулары екі сатыда барланған. Барлау 

жұмыстары 1983 жылдан 1987 жылға дейін жүргізілді. Жерасты суларын жете 

іздестіру сатысының бірінші кезеңінде карбонатты және терригендік – 

карбонатты ортаңғы рифей шӛгінділері дамыған аудандарда жалпы кӛлемі 727 

қ.м. 270,0; 305,0; 152,0 м тереңдіктерде үш ұңғыма бұрғыланды. 

Тереңдігі 270,0 м. Нӛмері 101 ұңғыма 0,0 – 11,8 м аралықта 293,0 мм 

диаметрімен бұрғыланды. + 1,2 – 11,8 м аралықта ұңғыма диаметрі 219,0 мм 

құбырмен шегенделді. Құбыраралық кеңістік цементтелді. 11,8 – 75,8 м 

аралықта ұңғыма 190,0 мм диаметрмен бұрғыланды. 75,8 – 270,0 м аралықта 

ұңғыма 152,0 – 112,0 мм диаметрмен бұрғыланды. Ұңғыма сүзгілік бағанамен 

жабдықталмады.  

Тереңдігі 305,0 м нӛмері 102 ұңғыма 0,0 – 9,0 м аралықта 293,0 мм 

диаметрмен бұрғыланды. 0,0 – 9,0 м аралықта ұңғыма диаметрі 219,0 мм 

құбырмен шегенделді. Құбыраралық кеңістік цементтелді. 9,0 – 100,0 м 

аралықта ұңғыма 190,0 мм диаметрмен бұрғыланды. 100,0 – 190,0 м  аралықта 

ұңғыма 146,0 мм диаметрмен бұрғыланды. 190,0 – 305,0 м  аралықта ұңғыма 

112,0 мм диаметрмен бұрғыланды.Ұңғыма сүзгілік бағанамен жабдықталмады. 

Тереңдігі 152,0 м нӛмері 103 ұңғыма 0,0 – 11,0 м аралықта 293,0 мм 

диаметрмен бұрғыланды. 0,0 – 11,0 м аралықта ұңғыма диаметрі 219,0 мм 

құбырмен шегенделді. Құбыраралық кеңістік цементтеледі. 11,0 – 100,0 м 

аралықта ұңғыма 190,0 мм диаметрмен бұрғыланды. 100,0 – 152,0 м  аралықта 

ұңғыма 146,0 мм диаметрмен бұрғыланды. Ұңғыма сүзгілік бағанамен 

жабдықталмады. 

Жете барлау сатысында тереңдіктері 217,0;301,0;165,0 м, жалпы кӛлемі 

683 қ.м. болатын үш ұңғыма бұрғыланды.   

Тереңдігі 217,0 м нӛмері 104 ұңғыма 0,0 – 10,5 м аралықта 445,0 мм 

диаметрмен бұрғыланды. 0,0 – 10,5 м аралықта ұңғыма диаметрі 407,0 мм 

құбырмен шегенделді. Құбыраралық кеңістік цементтелді. 10,5 – 40,5м 

аралықта ұңғыма 295,0 мм диаметрмен бұрғыланды. 40,5 – 131,0 м  аралықта 

ұңғыма 190,0 мм диаметрмен бұрғыланды. 131,0 – 217,0 м  аралықта ұңғыма 

132,0 мм диаметрмен бұрғыланды.Ұңғыма сүзгілік бағанамен жабдықталмады. 

Тереңдігі 301,0 м нӛмері 105 ұңғыма 0,0 – 45,0 м аралықта 190,0 мм 

диаметрмен бұрғыланды. 0,0 – 11,0 м аралықта ұңғыма диаметрі 198,0 мм 

құбырмен шегенделді. Құбыраралық кеңістік цементтелді. 45,0 – 140,0м 

аралықта ұңғыма 132,0 мм диаметрмен бұрғыланды. 140,0 – 301,0 м  аралықта 

ұңғыма 146,0 мм диаметрмен бұрғыланды. 190,0 – 305,0 м  аралықта ұңғыма 

112,0 мм диаметрмен бұрғыланды.Ұңғыма сүзгілік бағанамен жабдықталмады. 

Тереңдігі 165,0 м нӛмері 106 ұңғыма 0,0 – 10,0 м аралықта 295,0 мм 

диаметрмен бұрғыланды. 0,0 – 10,0 м аралықта ұңғыма диаметрі 219,0 мм 

құбырмен шегенделі. Құбыраралық кеңістік цементтелді. 10,0 – 20,1 м аралықта 

ұңғыма 155,0 мм диаметрмен бұрғыланды. 20,1 – 72,5 м аралықта ұңғыма 155,0 

мм диаметрмен бұрғыланды. 20,1 – 72,5 м  аралықта ұңғыма 125,0 мм 
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диаметрмен бұрғыланды. 72,5 – 165,0 м  аралықта ұңғыма 155,0 мм диаметрмен 

бұрғыланды. Ұңғыма сүзгілік бағанамен жабдықталмады. 

Барлау гидрогеологиялық жұмыстарының нәтижелері бойынша екі 

параллель су ӛткізбейтін шекаралары бар "қабат – жолақтардың" шекаралық 

жағдайлары анықталды. Геологиялық – гидрогеологиялық жағдайлар бойынша 

кен орны үшінші күрделілік тобына жатқызылған. Су сиыстырушы карбонатты 

және терригендік – карбонатты ортаңғы рифей шӛгінділері ізбестастар, 

доломиттер, әртүрлі құрамды тақтатастармен және тектоникалық сынып 

бӛлшектенген аймақ диориттерінің дайкаларымен және ауданы бойынша 

салыстырмалы біртекті сүзілу қасиеттерімен сипатталатын жаншылудан 

тұрады. Сулы қабат қалыңдығы 200,0 м құрайды. Жерасты суларының 

пайдалану қоры шектеусіз мерзімге бекітілген. 

Жерасты суларының пайдалану қорларының қалыптасу кӛздері айқын 

емес және сандық мӛлшерде қиын бағаланды. Жерасты суларының пайдалану 

қорларын қалыптастыру табиғи қорлар (29,8 дм
3
/с) және табиғи ресурстар 

(166,0 дм
3
/с) есебінен жүзеге асырылады. Тәжірибелік – сүзілу жұмыстары 

ұзақтығы 2,0 тәулік және ұзақтығы 53,0;17,0 тәулік, жалпы 70,0 тәулік болатын 

дебиттің екі сатысы кезінде (45,0; 35,0 дм
3
/с) тәжірибелік сутартудан тұрды. 

Тәжірибелік сутартудан соң деңгейдің қалпына келу ұзақтығы 4,58 тәулікті 

құрады. 

Алматы облысының Текелі қаласын сумен қамтамасыз ету мақсатында 

барлаулық бұрғылауды орындау үшін келешекті учаскелерде жерасты суларын 

іздеу – барлау элементтері бар Горняцк кенорнының жерасты суларын 

пайдалану қорларын қайтадан бағалау бойынша жүргізілген жұмыстар кезінде 

нӛмері 101;102;103;104;105;106  ұңғымалары толығымен бақыланды. 

Координаттары 44°48'12.30"с.е.; 78°52'29.40"ш.ұ. нӛмері 101 ұңғымасы, 

координаттары 44°48'12.20" с.е; 78°52'29.60" ш.ұ. нӛмері 104 ұңғымасы  бір 

«нүктеде» бір – бірінен 6,0 м қашықтықта орналасқан.  Ұңғыма оқпанында 

герметизациялау жағдайы дұрыс орындалмағандықтан жерасты сулары 

кішігірім жылға ретінде фонтандап жатыр. Нӛмері 104 ұңғымадан санитарлық – 

эпидемиялық ұйым талаптарына сәйкес су сынамасы алынды.  

Координаттары 44°47'55.7"с.е; 78°53'45.4"ш.ұ. нӛмері 102 ұңғымасы 

Текелі ӛзенінің жоғарғы ағысындағы жайылма үстілік бірінші террассада 

орналасқан, ұңғыма оқпаны жоқ, жерасты сулары ӛздігінен тӛгілуде, ұңғыма 

сағасы жермен бітіп кеткен және шілікті ӛсімдіктермен, мүкпен, қынамен 

жабылған. Нӛмері 102 ұңғымасынан санитарлық – эпидемиялық ұйым 

талаптарына сәйкес су сынамасы алынды (18.01.2012 ж нӛмері 104 ҚР 

Санитарлық ережелері). 

 Координаттары 44°47'53.6"с.е; 78°52'31.1"ш.ұ. нӛмері 103 ұңғымасы 

Солдатсай ӛзенінің жоғарғы ағысындағы жайылма үстілік бірінші террассада 

орналасқан, бұл ұңғыма толығымен бұзылған, оның орналасқан орны нашар 

байқалады.  

Координаттары 44°48'12.5"с.е; 78°52'24.6"ш.ұ. нӛмері 105 ұңғымасы 

бірінші және екінші жайылма үстілік террасса бортындағы жоспарланған 
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алаңда орналасқан. Ұңғыма оқпаны бетондалған тақтамен жабылған.  

Координаттары 44°48'27.7"с.е; 78°52'17.6"ш.ұ. нӛмері106 ұңғымасы 

Текелі ӛзені жайылмасындағ ағыспен тӛмен орналасқан, ұңғыма оқпаны 

шамалы бұзылған, жерасты сулары ӛздігінен тӛгілуде, ұңғыма сағасы жермен 

бітіп кеткен және шілікті ӛсімдіктермен, мүкпен, қынамен жабылған. нӛмері106 

ұңғымасынан санитарлық – эпидемиялық ұйым талаптарына сәйкес су 

сынамасы алынды (18.01.2012 ж нӛмері  104 ҚР Санитарлық ережелері). 

Нӛмері 104 ұңғымасы бойынша химиялық анализдердің 1983 – 87 жж 

және 2014 ж алдын – ала салыстыру нәтижелері бір – біріне сәйкес келеді және 

18.01.2012 ж нӛмері104 ҚР Санитарлық ережелерін қанағаттандырады (Д 

қосымшасы, Д.1 – суреті).  

Нӛмері 106 ұңғымасы бойынша химиялық анализдердің 1983 – 87 жж 

және 2014 ж алдын – ала салыстыру нәтижелері бір – біріне шамалы сәйкес 

келеді. 2014 жылы алынған сынамада темір (2,5 – 1,1 мг/дм
3
) мӛлшері артық,  

судың лайлылығы нормативтен жоғары. Лайлылықтың жоғарылығы жерасты 

суларын сапалы алу мүмкіндігі жоқтығынан, себебі ұңғыма оқпаны шамалы 

бұзылған. Жерасты суларындағы темірдің жоғары мӛлшері бұрғыланған 

нӛмері102,106 ұңғымаларға жақын жатқан интрузивті таужыныстарының 

дайкаларының жерасты суларына тартылуымен түсіндіруге болады. Темірдің 

нормативтік қосындылық мӛлшері 0,3 мг/дм
3
 аспауы тиіс (тек жеке 

жағдайларда ғана, суды арнайы ӛңдеусіз тарататын құбырлар үшін санитарлық 

– эпидемиялық ұйымдармен келісу бойынша темір мӛлшерінің 1,0 мг/дм
3
 ке 

дейін болады). Жерасты суларының сапасы мен оның уақытпен ӛзгеруін 

жерасты суларының Горняцк  кенорындары пайдалану қорларын қайта бағалау 

сатысында зерттеу керек. 

Қолда бар фактілік материалды талдау Текелі қаласын сумен жабдықтау 

мақсатында Горняцк кенорындарының жерасты суларының пайдалану 

қорларын қайта бағалау үшін жеткілікті, толықтыру ӛткен жылдарда жерасты 

сулары сапасының ықтималды ӛзгеруін зерттеуде және негіздеуде, сондай – ақ 

су сутартқыш схемасының ӛзгеруі кезінде қажет. Егер бұрын Горняцк 

кенорындарының жерасты сулары  Горняцк селосын тәулігіне 1,728 мың.м
3
/тәу  

сұраныспен қамтамасыз ету үшін барланса, онда Текелі қаласын сумен 

жабдықтау үшін екі – үш ұңғымадан тұратын сутартқыштың сызықты 

схемасын жобалау қажет. 

Қазіргі уақытта Горняцк селосын (2 – інші кордон) сумен жабдықтау 

солдатсай ӛзені суларымен жүзеге асырылады. Сутартқыш нӛмері 101, 104 

ұңғымалардан оңтүстік – оңтүстік – батысқа қарай 310,0 м қашықтықта 

орналасқан, координаттары 44°48'1.28"с.е., 78°52'28.05"ш.б. 

Горняцк кенорындарының жерасты суларының пайдалану қорларын 

қайта бағалау үшін жобалық сутартқыштың схемасын ӛзгерту керек, яғни 

пайдалану ұңғымалары санын 2 – 3 ұңғымаға кӛбейту керек. Ол үшін 

тереңдіктері 200 м болатын екі пайдалану ұңғымасын нӛмері 5233;5234 

бұрғылау жобаланады. 

Нӛмері 5233 бірінші жобалау ұңғымасы қазіргі сутартқышта, нӛмері  
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101;104 ұңғымаларынан оңтүстік – оңтүстік – батысқа қарай 310,0 м 

қашықтықта,  44°48'1.28"с.е., 78°52'28.05"ш.б. кооридинаттарымен 

қарастырылады.  

Нӛмері 5234 екінші жобалау ұңғымасы Текелі ӛзенінің ағысы бойынша 

тӛмен, нӛмері 101;104 ұңғымаларынан солтүстік – солтүстік – батысқа қарай 

300,0 м қашықтықта, 44°48'19.51"с.е., 78°52'22.61"ш.б. кооридинаттарымен 

қарастырылады.  

Біріншіден, су тартқыштың сызықтық схемасы ашық жарықшақ 

зонасының және ортаңғы рифей карбонатты, карбонатты – терригенді 

шӛгінділерінің жарылым зонасының ӛнімдік сулы қабатынан жерасты 

суларының үлкен кӛлемін қамтуға мүмкіндік береді, жерасты суларының 

сапасын және оның уақыт бойынша ӛзгеруі мүмкіндігін жете зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Екіншіден, бір ұңғымаға түсетін жүктемені азайту болашақта жерасты 

суларының құнарсыздануын болдырмайды, егер ол жағдай болса, онда  

Горняцк кенорындарының жерасты сулары гидрогеологиялық жағдайлары 

бойынша ең күрделі үшінші топқа жатқызылғанын ұмытпау керек.   

Жобада ұңғыманы ашқаннан кейін деңгейді қалпына келтіру 

бақылауымен тек сынамалы сутарту жұмыстары ғана ең аз кӛлемде тәжірибелік 

– сүзілу жұмыстары қарастырылады. 

Жобаланатын нӛмері 5233; 5234 ұңғымаларында тәжірибелік жұмыстар 

қарастырылмайды. Жерасты суларының Горняцк кенорындарында 1983 – 1987 

ж. жұмыстар бойынша сусиыстырушы жыныстардың тәжірибелік – сүзілу 

қасиеттері жеткілікті дәрежеде зерттелді. Қабылданған есептік параметрлер: 

сүзілу коэффициенті – 4,8 м/тәулік, суӛтімділік коэффициенті – 971,0 м
2
/тәулік, 

пьезоӛтімділік коэффициенті – 1,04·105 м
2
/тәулік, су қайтарымдылық 

коэффициенті – 0,009. Ашық жарықшақты аймақтың және ортаңғы рифей 

карбонатты және терригендік – карбонатты шӛгінділердің жарылымдар 

зонасының  сулы горизонтының қалыңдығы 200,0 м тең қабылданды. 

Горняцк кенорындарының жерасты суларының пайдалану қорларын  

қайта бағалаудың негізгі мақсаты ашық жарықшақ зонасының және ортаңғы 

рифей карбонатты, карбонатты – терригенді шӛгінділерінің жарылым 

зонасының сулы горизонты  жерасты суларының сапасын растау болып 

табылады (егер бұл орын алса) және  уақыт бойынша ӛзгеруіне болжам жасау. 

Текелі ӛзенінің аңғары бойынша жерасты суларының іздеу – барлау 

гидрогеологиялық жұмыстарының элементтері келешекті екі учаскеде жер асты 

суларын сынамалаудан тұрады. 

Бірінші учаске Горняцк кенорындарының жерасты суларын барлау 

кезінде бӛлінген және  Текелі ӛзенінің ағысы бойынша тӛмен орналасқан (жер 

бетінен жасырын жерасты суларының арылуы). Бұл алаң ашық жарықшақты 

зонасының және ортаңғы рифей карбонатты, карбонатты – терригенді 

шӛгінділерден тұрады. Бұл учаскеде бұрын іздеу – барлау гидрогеологиялық 

жұмыстар жүргізілген жоқ, сондықтан тереңдігі 200,0 м,  координаттары 

44°48'59.54"с.е; 78°50'27.07"ш. б. нӛмері5235 бір жобалық ұңғыма кӛзделеді.  
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Екінші учаске де Текелі ӛзенінің ағысынан тӛмен орналасқан. Бұл алаңда  

координаттары 44°50'28.88"с.е; 78°49'34.58"ш.б, тереңдігі 100,0 м нӛмері 213 

ұңғыма бұрғыланады. Су сиыстырушы жыныстары бӛлшектенбеген жоғарғы 

тӛрттік қазіргі шӛгінділердің дӛңбек – малтатастарымен және жоғарғы девон – 

тӛменгі таскӛмір шӛгінділерінің туфтарымен, туффиттерімен кӛрсетілген.  

Жоғарғы девон – тӛменгі таскӛмір шӛгінділерінің ашық жарықшақты 

зонасының  жерасты суларын сынамалау кезінде ұңғыма дебиті деңгей 8,3 м – 

ге тӛмендегенде 3,2 дм
3
/с құрайды. Жерасты суларының деңгейі 23,0 м 

тереңдікте тұрақталды. Жерасты сулары химиялық құрамы бойынша 

гидрокарбонатты кальцийлі –  натрийлі. Жер асты суларының минералдылығы 

0,6 г/дм
3
 құрайды. Осы учаскеде жобамен инфильтрациялық сутартқышты 

орналастыруды анықтау мақсатымен бӛлшектенбеген жоғарғы тӛрттік – қазіргі 

шӛгінділердің және жоғарғы девон – тӛменгі таскӛмір шӛгінділерінің ашық 

жарықшақты зонасы сулы горизонтының  жерасты суларын бірге сынамалау 

қарастырылады. 

Жобамен тереңдігі 100,0 м бір ұңғыманы нӛмері 5236 бұрғылау 

қарастырылады.   

Жобаланатын жұмыстардың түрлері мен кӛлемі тӛмендегідей. 

 

 

2.1 Дайындық кезеңі 

 

Жобалық – сметалық құжаттаманы құрастыру бойынша дайындық 

кезеңінде алдын – ала фактілік материалдарды  және Горняцк кенорындарының 

жерасты сулары мен екі келешекті учаскенің геологиялық құрылысы, жерасты 

геологиялық – құрылымдық, гидрогеологиялық жағдайлары бойынша 

жарияланған деректерді жинау, талдау және жалпылау жүргізіледі. 

Негізгі талап етілетін материал 1983 – 1987 ж жұмыстары бойынша 

жерасты суларының Горняцк кенорнын пайдаалну қорларын бағалай отырып  

жете барлау нәтижелері туралы есепнама, сонымен қатар 1985 – 1990 ж Кӛксу – 

Текелі тау – кен ауданының 1:50 000 масштабындағы кешенді 

гидрогеологиялық және инженерлік – геологиялық түсірілімнің нәтижелері 

туралы есепнама болды. Бұдан басқа, Оңтүстік Қазақстан облысының 

гидрогеологиялық жағдайына арналған жинақталған ғылыми – зерттеу және 

тақырыптық жұмыстар нәтижелерінің материалдары алынатын болады. 

 

 

2.2 Бұрғылау жұмыстары 

 

Горняцк кен орнының жерасты суларының пайдалану қорларын қайта 

бағалау және Текелі қаласының шаруашылық – ауыз су және ӛндірістік – 

техникалық сумен жабдықтау үшін Текелі ӛзенінің аңғарындағы келешекті екі 

учаскеде іздеу – барлау гидрогеологиялық жұмыстарын жүргізу мақсатында 

жобада тӛрт барлау – пайдалану ұңғымасы қарастырылады. 
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Бұрғылау 1БА – 15В бұрғылау станогымен кернсіз тұтас түбімен 

жүргізіледі. 1БА – 15В бұрғылау агрегаты кӛлемі 80·20 м жоспарланған алаңда 

жабдықталады. Алаңда қабырғалары тақтайлармен бекітілетін балшықты 

ерітіндіні дайындау үшін кӛлемі 2·2· 1,5 болатын қазаншұңқыр қазылады. 

Айналмалы жүйе  –  0,45·0,45·15 м шұңқырлар жабдықталады. Ұңғыманы 

бұрғылау ортасынан 16 – 18 м радиуста, алаңның тӛрт жағынан кӛлемі 

1,3·0,5·1,2 м шұңқыр қазылады. 

Бұрғылау құралы үшін ағаш тӛсеніш орнатылады, алаңға жол 

дайындалады. 

Балшықты ерітінді параметрлері: 

- меншікті салмақ –1,5 – 1,20 г/см
3
.; 

- тұтқырлық  –  20 – 25 сек ; 

- суқайтарымдылық  –  5 – 10 см
3
. 

- тәуліктік тұну  –  2 – 3пайыз. 

Бір ұңғыманы бұрғылауға балшықтың нормалық шығыны 6 – кесте 

бойынша алынады (Қосымша 2.СН ҚР 8.02 – 05 – 2002 Сборник 4. Ұңғымалар). 

Диаметрі 393,7мм 20 қ.м. 4 ұңғыманы бұрғылау кезінде балшық шығыны 

2,32 т құрайды (Е қосымшасы, Е.1 – суреті). 

295 м диаметрмен 680,0 қ.м бұрғылау кезінде балшық шығыны 5,8 т 

құрайды, барлығы 44,54 т. 

Шаю сұйықтығының ықтимал шығындарын ескере отырып, балшық 

мӛлшері 50,0 т алынады (2,32 т.+44,54 т.=46,86 т). 

Ұңғыманы бұрғылау. 

Нӛмері 5233 – 5236 ұңғымаларының жобалық тереңдіктер 100,0 – 200,0 м 

қарастырылады (Ж қосымшасы, Ж.1 – суреті). 

Геологиялық қиындықты болдырмау мақсатында, сондай – ақ жерасты 

суларын ластанудан қорғау мақсатында 0 – ден 5,0 м – ге дейінгі аралық 393,7 

мм диаметрмен бұрғыланады және диаметрі 325 мм құбырлармен шегенделеді, 

одан кейін құбыр сыртындағы кеңістікті цементтейді. 

5,0 – ден 100 – 200, 0 м дейінгі 295,0 мм диаметрмен бұрғыланады, 

ұңғымаларда геофизикалық зерттеулер кешенін жүргізгеннен кейін су 

сиыстырғыш шӛгінділердің стратиграфиялық айырмасын бӛлшектеу 

жүргізіледі және 5,0 – 100,0;200,0 м аралықтарында сүзгілер орнатылады. 

Нӛмері 5233 – 5236 жобалық ұңғымалары +0,5 – 100,0;200,0 м аралықтарда 

диаметрі  219 мм. құбырлармен шегенделеді, сүзгі бағанаға орнатылады. 

Ұңғымалар конструкциясы тӛменде кестеде келтірілген. 

Бӛлшектенбеген жоғарғы тӛрттік – қазіргі шӛгінділерінің жерасты 

суларын  ластанудан жекелеу үшін шегендеуші бағананың жоғарғы «ӛлі» 

бӛлігін  5,0 метрге дейін цементтеу қарастырылады. Цементті ерітіндіні 

дайындау үшін 400 маркалы портландцемент қолданылады. Қашаудың 

диаметрі 349,2 мм. 

Пайдалану бағанасының сыртқы диаметрі 324,0 мм. Каверноздық  

коэффициент К=1,16. 

0,785·0,349,2
2
·20,0·1,16=2,82 м

3 
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0,785·0,324
2
·20,0·1,16=1,91 м

3 

2,82 м
3
–1,91 м

3 
= 0,91 м

3
цементтік ерітінді  

 

2.1 Кесте – Бұрғылау кезіндегі ұңғымалар конструкциясы  

 
Учаске атауы Ұңғыма 

тереңдігі, 

м 

Ұңғыма конструкциясы 

бұрғ.диам мм. 

бұрғ 

аралығы.мм. 

бұрғ.диам мм. 

бұрғ аралығы.мм. 

1.Горняцк нӛмері 5233;5234 

ұңғымалары 

200 397,3 

0 – 5,0 

295 

5 – 200 

2.Текелі ӛзен аңғарындағы жерасты 

суларының жасырын арылу учаскесі 

нӛмері  5235 ұңғ 

200 397,3 

0 – 5,0 

295 

5 – 200 

3. Текелі ӛзен аңғарындағы «Веселая 

поляна» учаскесі скв.нӛмері 5236 ұңғ 

100 397,3 

0 – 5,0 

295 

5 – 100 

 

2.2 Кесте – Таужыныстарының диаметрі мен категориясы бойынша 

бұрғылау кӛлемі  

 
нӛмері  Бұрғылау  

аралығы, м 

Бұрғылау 

диаметрі, мм 

Таужыныстар 

категориясы 

Қалыңдығы 

1 2 3 4 5 

1 0 – 5,0 397,3 X 5·4=20,0қ.м. 

2 5,0 – 200,0 

5,0 – 100,0 

295,0 

295,0 

IX 

IX 

195·3=585,0қ.м. 

95=95,0қ.м. 

Барлығы: 700,0қ.м. 

 

Ұңғыма үшін цементтің (ОЗЦ) қату уақыты жұмыс тәжірибесі бойынша 

24 сағатқа тең қабылданады. Цемент ұңғымаға жуу сұйығы кӛмегімен 

енгізіледі, тек цемент стаканы биіктігі шегенделген оқпанда 2,5 м аспау керек. 

Цемент ерітіндісінің меншікті салмағы 1,85 т/м
3
, құрғақ цементтің меншікті 

салмағы 1,2 т/м
3
,цементтеу үшін қажет: 

1,0 м
3
 ерітіндіні дайындау үшін 1,2 т құрғақ цемент қажет, онда 20,0 м 

кондукторды цементтеу үшін: 0,91 · 1,2 =1,1 т құрғақ цемент қажет. Ұңғыма 

сағасының үстіне цемент жастығын жабдықтау үшін 0,5 т құрғақ цемент қажет. 

0,5·4945.=2,0 т.құрғақ цемент. 

Барлығы: 1,1+2,0=3,1  т. Есепке құрғақ цементті 3,5 т деп аламыз. 
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2.3 Кесте – 1БА – 15В станогымен цементті тығынды бұрғылау кӛлемі  

 
нӛмері Ұңғыма 

саны 

Бұрғылау 

диаметр, 

мм 

Бұрғылау 

аралығы, м 

Бұрғыланғыштығы 

бойынша 

жыныстар 

категориясы 

Бұрғылау 

кӛлемі, қ. 

м 

1 4 295 2,5 – 5,0 V 10,0 

 Барлығы: 295мм диаметрімен 10,0 

 

2.4 Кесте – Ұңғымада қалдырылатын шегендеуші құбырлар 

 
Шегендеуші құбырлар 

мақсаты 

Шегендеу 

диаметрі, мм 

Шегендеу 

аралығы, м. 

Жалпы 

ұзындық, қ.м. 

Барлығы  

қ.м. 

Кондуктор 

Пайдалану бағанасы 

(сүзгі бағанасы) 

325,0 

 

219,0 

219,0 

0,0 – 5,0 

 

+0,5 – 100 

+0,5 – 200 

20,0 

 

100,5 

200,5 

20,0 

 

100,5 

200,0 

Олардың ішінде: 

Ӛлі 

 – // –  

Сүзгі 

 – // –  

 

325,0 

219 

219 

219 

 

+0,0 – 5,0 

– // – 

5,0 – 100,0 

5,0 – 200,0 

 

20,0 

20,0 

95,5 

195,5 

 

20,0 

20,0 

95,5 

195,5 

 

Жобада ұңғымаларда диаметрі  325,0 мм құбырларды қалдыру 

қарастырылады: 4 ұңғ. · 5,0 м =20,0 қ.м. 

Диаметрі 219,0 мм құбырлар (оқпан үшін қоса алғанда) 

1 ұңғ. · 100,5 м =100,5 қ.м. 

3 ұңғ. · 200,5 м =601,5 қ.м. 

Олардан сүзгі үшін: 

3 ұңғ. · 195,0 м =585,0 қ.м. 

1 ұңғ. · 95,0 м =95,0 қ.м. 

 

 

2.3 Геофизикалық жұмыстар 

 

Жобамен бұрғылаудан кейін ұңғымада геофизикалық зерттеулер кешенін 

жүргізу КС потенциал, зонд градиенті, ПС, КМ (кавернометрия), РМ (шығын 

ӛлшегіш), ГК кӛзделеді. 
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2.5 Кесте – бұрғылаудан кейін ұңғымада геофизикалық зерттеулер 

кешенін жүргізу 

 
нӛмері Каротаж түрлері Каротаждың қума 

метр саны 

Шақырылу саны 

1 КС, ПС 680,0 4 

2 ГК 700,0 4 

3 РМ (расходометрия) 680,0 4 

4 КМ (кавернометрия) 680,0 4 

 

 

2.4 Ұңғымаларды жабдықтау 

 

1983 – 1987 ж жұмыстары бойынша жерасты суларының Горняцк 

кенорнында бұрын бұрғыланған ұңғыма құрылысы барланды. Жоғарғы 

аралықтағы 5 – тен 12,0 м – ге дейін барлық ұңғымалар кондуктормен 

жабдықталған, одан әрі жобалық тереңдікке дейін барлық ұңғымалар тұтас 

кенжармен ӛтті. Барлау ұңғымаларының сүзгі бағанасы ретінде кенжарға 

дейінгі барлық аралық алынды.  

Нӛмері 5233 – 5235 жобалық барлау – пайдалану ұңғымаларын пайдалану 

ұңғымасы ретінде ӛткізу қарастырылады, сол себептен ұңғымалар пайдалану 

ұңғымалары ретінде жобаланады. 

Жер асты суларының Горняцк кенорны гидрогеологиялық жағдайлары 

бойынша ең күрделі үшінші топқа жатқызылған. Үшінші топ жоспарда да, 

қимада да су сиыстырушы жыныстардың сүзілу қасиеттерінің 

анизотропиясымен сипатталады, сондықтан жобада жобаланатын нӛмері 5233 – 

5235 ұңғымалардың барлық аралығын  сүзгі бағанасы ретінде жабдықтау 

қарастырылған. 

Сүзгілер тесік, саңылаудың диаметрі 3 – 5 мм, ұңғымалығы 22 – 25 пайыз 

болып кӛзделеді. 

Жерасты суларының Горняцк кен орнында тәжірибелік сутарту жобада 

қарастырылмайды, ӛйткені кен орнының су сиыстырушы жыныстарының 

сүзілу қасиеттері 1983 – 1987 жж. ӛткен барлау кезінде толымдылығы бойынша 

жеткілікті дәрежеде зерттелген (ұңғ нӛмері 5233; 5234). 

Нӛмері 5235;5236 ұңғымалары учаскелерінде палеозой жыныстарының 

ашық жарықшақты аймағындағы жерасты суларын сынамалау кӛзделіп отыр, 

сондықтан пайдалану қорларын гидравликалық әдіспен бағалау кӛзделеді. 

Жобамен келешекті учаскелерде деңгейдің екі тӛмендеуіне екі 

тәжірибелік сутартуды жүргізу қарастырылған (ұңғ нӛмері 5235;5236). 
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2.6 Кесте – Сутарту кезіндегі ұңғыма конструкциясы  

 
Учаске атауы ұңғыма конструкциясы 

 

шег.диам. мм. 

шег.аралығы.мм. 

шег.диам. мм. 

шег.аралығы.мм. 

1.Горняцк 2 – інші ұңғыма 

(нӛмері 5233;5234) 

 

325,0 –  ӛлі бағана 

0 – 5,0 –  ӛлі бағана 

219 –  ӛлі бағана 

+0,5 – 5,0 –  ӛлі бағана 

219 – фильтр 

5,0 – 200,0 – фильтр 

2.Текелі ӛзен аңғарындағы 

жерасты суларының жасырын 

арылу учаскесі нӛмері 5235 ұңғ 

325,0 – ӛлі бағана 

0 – 5,0 

219 –  ӛлі бағана 

+,05 – 5,0 ӛлі бағана 

219 – фильтр 

5,0 – 200,0 – фильтр 

3. Текелі ӛзен аңғарындағы 

«Веселая поляна» учаскесі 

скв.нӛмері 5236 ұңғ 

325,0 –  ӛлі бағана 

0 – 5,0 ӛлі бағана 

219 –  ӛлі бағана 

+0,5 – 5,0 ӛлі бағана 

219 – фильтр 

5,0 – 100,0 – фильтр 

 

Тәжірибелік сутарту ЖЭС – 100 электр станциясы және ЭЦВ 8 – 40;60 

насостарын пайдалана отырып, мамандандырылған сутарту бригадамен 

жүргізіледі 

Бұрын бұрғыланған нӛмері 102;104;106 ұңғымаларда және жобаланған 

нӛмері 5233 – 5235 ұңғымаларда (алты ұңғыма) жобамен ӛздігінен тӛгілу 

режимінде жұмыс істейтін ұңғымаларда бір жыл бойы режимдік бақылау 

жүргізу мүмкіндігі үшін "Лудло" түріндегі бастырмаларды орнату кӛзделеді. 

Арынсыз  жерасты суларын  ашуға арналған жобаланатын нӛмері 5236 ұңғыма 

оқпаны "құпия" кілт астында ішкі бұрандасы бар қалыпты қақпақ ретінде 

кӛрінеді (К қосымшасы, К.1 – суреті). 

 

 

2.5 Тәжірибелік – сүзілу жұмыстары 

 

Жобада сулы қабаттардың су молдылығын бағалау, негізгі 

гидрогеологиялық параметрлерді анықтау (ұңғ. Нӛмері 5235;5236), жер асты 

суларының сапасын зерттеу және жұмыс учаскелеріндегі пайдалану қорларын 

бағалау (қайта бағалау) мақсатында тәжірибелік – сүзу жұмыстарын жүргізу 

қарастырылған. 

Жұмыстар сынамалы және тәжірибелі жеке сутартуды жүргізумен 

тұжырымдалады. 

Ұңғыманы сүзгі бағанасымен жабдықтағаннан кейін ұзақтығы 1,0 тәулік 

таза сумен құбырдан тыс жуу жолымен сазсыздандыру жүргізіледі, барлығы 4 

ұңғыма үшін 4,0 тәулік болады.  

Сазсыздандырудан соң ұңғымалар 1 тәу бойы компрессормен айдалады , 

барлығы 4 ұңғыма үшін 4,0 тәулік. 
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2.5.1 Сынамалық су тарту 

 

Жобаланатын ұңғымалардың (дебит, тӛмендету, статикалық деңгей), 

ұңғыманы балшықты ерітіндіден толық тазарту және оны тәжірибелік 

жұмыстарға дайындау мүмкіндігін анықтау үшін, сондай – ақ барлық 

бұрғыланған ұңғымалардан тәжірибелік сутартуды жүргізу әдістемесін 

нақтылау үшін компрессордан қосылатын эрлифті қондырғымен сынамалық 

сутартуды жүргізу кӛзделеді. Бір сынамалық сутарту ұзақтығы 2,0 тәулікке тең 

болып қабылданады. 

Бұрын бұрғыланған нӛмері 502;104;106 ұңғымаларда су сиыстырушы 

жыныстардың сүзілу қасиеттерін қалпына келтіру үшін (ұңғымаға су құйылу) 

жобамен сынамалы айдау жүргізіледі. Бір сынамалық сутарту ұзақтығы 2,0 

тәулікке тең болып қабылданады. Барлығы 2,0 · 7ұңғ = 14,0 тәу. 

Сынамалық сутарту күшімен деңгейдің бір барынша мүмкінді тӛмендеуі 

бұрғылау бригадасының күшімен жүргізіледі. Эрлифтпен сынамалы 

сутартуларды дайындау – жою саны – 14 дайын/жою құрайды. 

Сынамалық сутартудан кейін деңгейдің қалпына келтірілуіне бақылау 

жүргізіледі. Жұмыс тәжірибесі бойынша уақыт шығындары деңгейдің бір 

қалпына келуіне 1 тәулік құрайды, барлық уақыт шығындарын қалпына келтіру 

деңгейін құрайды 1·7 = 7тәу. 

Жобамен жұмыс жүргізу үшін бұрын бұрғыланған ұңғымаларға кірме 

жолдарды дайындауды қарастыру қажет (15 м )кӛлемі10, м·10,0 м. 3 шт.=300 м
2
 

 

 

2.5.2 Тәжірибелік сутарту 

 

Нӛмері 5235;5236 ұңғымалары учаскелерінде палеозой жыныстарының 

ашық жарықшақты аймағындағы жерасты суларын сынамалау кӛзделіп отыр, 

сондықтан пайдалану қорларын гидравликалық әдіспен бағалау кӛзделеді. 

Жобамен келешекті учаскелерде деңгейдің екі тӛмендеуіне екі 

тәжірибелік сутарту жүргізу қарастырылған (ұңғ нӛмері 5235;5236). 

Максималды  тӛмендеуге бір тәжірибелік сутарту ұзақтығы 5,0 тәулікті 

құрайды, пайдаланулық сутарту дебитіне жақын екінші сутарту ұзақтығы 10,0 

тәулікке тең болып қабылданады. 

Екі тәжірибелік сутарту жүргізіледі, жалпы ұзақтығы 2 ұңғ. ·15 = 30,0 

тәулік. 

Жерасты суларының Горняцк кен орнында жобамен тәжірибелік сутарту 

қарастырылмайды, ӛйткені кен орнының су сиыстырғыш жыныстарының 

сүзілу қасиеттері 1983 – 1987 жж. ӛткен барлау кезінде жеткілікті дәрежеде 

зерттелген. (ұңғ нӛмері 5233; 5234). 

Тәжірибелік сутартуды жүргізу кезінде сутарту процесі ұңғыманы 

жоспарлың пайдалануына тең немесе жақын болуына қол жеткізу қажет. 

Сондықтан тәжірибелік сутартуды ЭЦВ – 8 пайдалану насостарымен жүргізу 

қарастырылады. Сонымен қатар, насоспен сутартуды бақылау нәтижелері 
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параметрлерді есептеу кезінде неғұрлым сенімдірек болады. 

Тәжірибелі сутарту ЖЭС – 100 электр станциясын, ЭЦВ8 – 40;60 

насостарын, кабельдер жиынтығын, диаметрі 100,0 мм фланецті қосылыстағы 

су кӛтеру құбырларын, диаметрі 108 мм ниппельді қосылыстағы су бұру 

құбырларының жиынтығын пайдалана отырып, мамандандырылған сутарту 

бригадамен жүргізіледі. 

Насостармен сынамалық сутартуды дайындау – жою саны – 4 

дайындық/жою құрайды. 

Насостармен сынамалық сутартуға барлығы 4 дайындық – жою 

қарастырылады. Оның біреуі 50 – 100 м аралығында, 3 – і 100 – 150 м 

аралығында арнайы бригадамен жүргізіледі. 

БА – 15В бұрғылау станогының жылжуына сәйкес, Талдықорған 

қаласындағы базадан және кері асфальтталған жолмен арнайы бригаданың 

жүруі бұрғылау кезінде 112,0 км болады.  

Сорылған суды қайтадан сулы горизонтқа  сүзілу есебінен кері қайтпауы 

үшін тартылған суды белгілі бір қашықтыққа немесе жақын жердегі су 

ағындарына, су қоймаларына бұру кӛзделеді. Жобада диаметрі 108 мм 

ұзындығы 250 м су бұрғыш құбырларды тӛсеу қарастырылған. 

Барлығы ұзындығы 500 м су бұрғыштарды тӛсеу және бӛлшектеу 

кӛзделеді. 

Сутартуды жүргізу процесінде ұңғыманың динамикалық деңгейі мен 

дебитінің ӛзгеруіне бақылау жүргізіледі, судың температурасы ӛлшенеді, 

жерасты суларын анализдің әртүрлі түрлеріне сынамалау жүзеге асырылады. 

Ұңғымалардағы динамикалық деңгейлерді ӛлшеу ЭУ – 150 типті электр 

деңгей ӛлшегішпен немесе оның аналогтарымен жүргізіледі, ол үшін 

ұңғымалар пьезометрлық түтікшелермен жабдықталуы тиіс. Арынды суларды 

ашқан кезде ұңғыманың оқпанын үлгілік манометрді бекіту үшін штуцермен 

жабдықтау қажет. Ӛлшеу үшін үлгілі манометрді пайдалану қажет. 

Ұңғыма дебитін кӛлемді тәсілмен ӛлшеу кезінде итр болжамды 

дебиттерді ескере отырып кӛлемі кемінде 400 л ӛлшеуіш сыйымдылық 

қарастырылады, ал уақытты есептеу үшін секундомер пайдаланылады. Әрбір 

ӛлшеу кезінде дебит мӛлшерін ӛлшеу кемінде 3 рет жүргізіледі. 

Сыйымдылықты толтыру үшін қажетті уақыт мәндеріндегі айырмашылық 2 

пайыз  –  дан аспауы тиіс. Шығынды есептеу үшін секундомердің үш 

кӛрсеткіші бойынша орташа уақыт қабылданады. 

Тәжірибелі жеке сутарту басында ӛлшеулер ең жоғары жиілікпен, 1, 5, 10, 

15, 20, 30 содан кейін бір сағаттан кейін және тәжірибе соңында ӛлшеулер 

арасындағы аралық 2 сағатты құрайды.  

Әрбір тәжірибелік сутарту соңында нӛмері 5233 – 5236 ұңғымаларынан  

су сынамалары ҚР ДСМ "28" шілде 2010 жылғы нӛмері 554  бұйрығымен 

бекітілген санитарлық нормаларға сәйкес алынады.  Әрбір сынаманың кӛлемі 

10 дм
3
, барлығы 4 сынама. 

Әрбір ұңғымадан бактериологиялық талдауға (4 сынама) және 

радиологиялық талдауға (4 сынама) сынама алу кӛзделеді. 
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2.5.3 Деңгейдің қалпына келуі  

 

Сутартуды тоқтату жеке тәжірибе ретінде қарастырылуы мүмкін 

буырқану болып табылатындықтан, жобада әрбір тәжірибелік сутарту 

аяқталғаннан кейін жерасты суларының деңгейін қалпына келуіне бақылауды 

жүзеге асыру кӛзделеді. Осы мақсаттар үшін тәжірибе тоқтағаннан кейін 

ұңғымалардағы су деңгейінің қалпына келуіне бақылау жүргізу қажет. Деңгейді 

ӛлшеу келесі аралықтармен жүргізіледі: алғашқы 15 мин.  –  бір минуттан 

сайын, одан әрі бір сағат ішінде  –  5 минуттан сайын, одан кейін – деңгей 

толық қалпына келтірілгенге дейін бір сағаттан сайын (соңғы 5 – 6 сағат жер 

асты суларының деңгейі ӛзгеріссіз болуы тиіс). 

Жерасты суларының Горняцк кен орнында жерасты суларының деңгейін 

толық қалпына келтіру сутарту тоқтатылғаннан кейін 4,58 тәулікті құрайды. 

Осылайша, әрбір тәжірибелік сутартудан кейін деңгейді қалпына келу 

ұзақтығы 5,0 тәулікті құрайды. 

Барлығы 2 тәжірибелік сутартудан кейін қалпына келтіру бақылауының 

ұзақтығы 10,0 тәулікті құрайды. 

 

 

2.5.4 Тәжірибелік – сүзілу жұмыстарының құжаттамалары және 

нәтижелерін өңдеу  

 

Тәжірибелік – сүзілу жұмыстарын жүргізу кезіндегі құжаттама құрамына 

кіреді: 

 –  деңгейлер мен дебиттерді тіркеу үшін кестені даярлау; 

 –  деңгейлер мен дебиттерді дала журналында тіркеу; 

 –  индикаторлық графиктерді құру S=f(t), Q=f(t), сондай – ақ S=f(lgt). 

Сутарту нәтижелерін ӛңдеу жүргізілген тәжірибелік сутартудың жиынтық 

парағын жасауға және зерттелетін сулы горизонттың (кешеннің) параметрлерін 

есептеуге негізделеді. 

Тәжірибелік сутарту парағында келесі материалдар келтіріледі: 

 – 1:500 – 1: 2000 масштабта жұмыс учаскесі шегінде ұңғыманың 

орналасу схемасы, жергілікті жердің жағдайы; 

 –  ұңғыма бойынша геологиялық – техникалық қима, онда кӛрсетіледі 

жербеті белгілері, жерасты суларының статикалық және динамикалық 

деңгейлері, 

 –  сүзгіні орнату аралығы; 

 –  сүзгінің техникалық сипаттамасы, деңгейлер мен дебиттерді бақылау 

жабдықтары туралы мәліметтер; 

 –  сутарту процесінде деңгей және дебит ауытқуының хронологиялық 

графиктері (аралас), онда деңгейлердің барлық ӛлшеулері, сутарту аяқталған 

соң деңгейдің қалпына келуін бақылаулар қоса кӛрсетіледі  
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2.6 Режимдік бақылаулар  

 

С1 категориясы бойынша жерасты суларының пайдалану қорларын 

бағалау үшін жылдық айналым бойынша келешекті сулы горизонт жерасты 

суларының деңгейі мен сапасының ӛзгеруі туралы мәліметтер қажет. Осы 

жобада нӛмері 5233 – 5236 жобалау ұңғымаларында және нӛмері 102;104;106 

бұрын бұрғыланған ұңғымаларда стационарлық режимдік бақылаулардың 

жылдық циклін жүргізу кӛзделген. 

Осылайша, гидрогеологиялық, гидрологиялық параметрлерді сапалы 

анықтау үшін ӛлшеулерді 10 күнде бір рет (он күн сайын) кезеңділікпен 

жүргізу кӛзделеді, әрі ӛлшеулерді бір мерзімде (он күндік, ай күні) жүргізу 

қажет. Ӛлшеулерді деңгейлерді ӛлшеуге арналған сертификатталған 

аспаптармен (ЭУ – 50,100,150 типті деңгей ӛлшегіштер, хлопушка, үлгілі 

манометр) жүргізу кӛзделеді. Аспапты ауыстырған кезде оны алдымен 

салыстырып, тиісті түзетулер енгізу қажет. Судың арынды сипаты кезінде 

ӛлшеуді үлгілі манометрдің кӛмегімен жүргізу керек. 

Деңгей мен температураны (7ұңғ), гидропосттарда (2 посттардағы ӛзен 

шығыны) ӛлшеудің жалпы саны 12 ай · 3 рет 9 нүкте = 324 өлшеу құрайды. 

Жерасты суларын сынау квартал сайын жүзеге асырылады. Квартал 

айының ортасында қысқартылған химиялық талдауға (құлаққа) су сынамасы 

алынады. 

Сынамаларды алу ұңғымадан су айдау жүргізілгеннен кейін жүргізіледі. 

Бұл сынама талабы қатаң сақталуы тиіс. Су сынамаларын алу алдында әр жолы 

ұңғыманы айдау қажет. Бір айдаудың ұзақтығы 0,29 тәулік (1,0 бр/см.) деп 

қабылданады. 

Көзделген су айдаудың жалпы ұзақтығы 0, 29 · 4 ұңғ. ·7 ұңғ = 8,12 

тәулік құрайды. 

Насостармен мамандандырылған сапалы бригада жүргізеді. Сутартуды 

дайындау – жою саны – 14 · 4 = 56 дайындық – жою.  
Осылайша, жобада кӛзделген барлау – пайдалану ұңғымалары мен 

посттарда режимдік бақылау жүргізу кезеңінде қарастырылады (1 жыл): 

324 – судың деңгейі мен температурасын ӛлшеу, оның ішінде 72 Текелі, 

Солдатсай ӛзендері бойынша ӛлшеу; 

28 – ұңғымаларды жалпы ұзақтығы 9,28 тәулік насоспен маусымдық 

айдау; 

56 – айдауларды дайындау – жою; 

112 км. · 4=448 км – УАЗ – 452 автокӛлігінде бақылаушының қозғалуы; 

112 · 4  = 448 км  –  мамандандырылған сутарту бригаданың қозғалысы. 

Жобамен нӛмері 5233 – 5236 жобалау ұңғымаларынан және бұрын 

бұрғыланған нӛмері 101;102;104;106 ұңғымаларынан бір жыл ішінде судың 

сынамасын алу қадағалаудың СанЕжН қағидаларына сәйкес 10 · 4 = 40 

сынаманы, радиологиялық анализ 40 сынаманы және ұңғымалардан 
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бактериологиялық анализге 40 сынаманы алу, оның ішінде ӛзеннен 8 сынаманы  

(Текелі, Солдатсай Ӛзендері) алу жобаланады. 

Бұдан басқа, нӛмері 5233 – 5236 жобалау ұңғымаларынан сынамалы 

сутарту кезінде 4 сынаманың (ҚХА) қысқартылған химиялық анализіне су 

сынамасын алу кӛзделеді. 

 

 

2.7Лабораториялық жұмыстар 

 

Жобамен жобаланатын нӛмері 5233 – 5236, бұрын бұрғыланған нӛмері 

101;102;104;106 ұңғымалары және екі гидропост учаскелеріндегі келешекті 

сулы қабаттардың жерасты суларының физикалық қасиеттері мен химиялық 

құрамын зерттеу мақсатында су сынамаларына зертханалық талдаулар жасау 

кӛзделген. 

Техникалық тапсырма бойынша жер асты суларының сапасы ҚР ДСМ 

18.01.2012 ж нӛмері 104 бұйрығымен бекітілген санитарлық ережелердің 

талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Жобада санитарлық СанЕжН сәйкест 40 сынама, радиологиялық анализге 

40 сынама және бактериологиялық анализге 40 сынамаға алу қарастырылған. 

Бұдан басқа, нӛмері 5233 – 5236 жобалау ұңғымаларынан сынамалы 

сутарту кезінде 4 сынаманың (ҚХА) қысқартылған химиялық анализіне су 

сынамасын алу кӛзделеді. 

Осылайша, режимдік бақылауларды ескере отырып, су сынамалары 

талданады: 

СанЕжН – ға 40 – талдау; 

Радиологияға 40 – талдау; 

Бактериологияға 40 – талдау; 

ҚХА  –  4 талдау. 

Суды зертханалық зерттеуді арнайы сертификатталған зертханаларда 

жүргізу кӛзделеді. 

 

 

2.8 Топограф – геодезиялық жұмыстар  

 

Ұңғымаларды жоспарлы және биіктік байланыстыруды жоспарлы тексеру 

Ғаламдық позициялау жүйесін пайдаланумен қарастырылады. Жоспарлы 

байлау 1:1000 графикалық дәлдігі бар кемінде 6 спутникті таңбалау әдісімен 

жүргізіледі. Топографиялық – геодезиялық жұмыстарды жүргізу кезінде GPS 

дербес навигаторы және 1:100000 масштабтағы топографиялық негіз 

пайдаланылатын болады. Барлығы графикалық түрде 4 ұңғыма және екі 

гидрометриялық пост (Текелі, Солдатсай ӛзендері) байланыстырылады. 

Бұрғылау және тәжірибе жұмыстары аяқталғаннан кейін әрбір ұңғымада 

пайдалану үшін оқпанды жабдықтау жүргізіледі. Ұңғыма сағалары бетонды 

«жастықтармен» жабдықталады. Ұңғыманың айналасында қолмен тереңдігі 0,5 
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м, кӛлемі 1,0 м · 1,0 м шурф ӛтеді, ол бетонмен толтырылады. 1 «жастыққа» 

бетон шығыны 0,5 м
3
 құрайды.  

Еріген және нӛсерлі суларды әкету үшін ұңғыманың айналасында жер 

бетінде биіктігі 20 – 30 см конус тәрізді үйме орнатылады. 

Әрбір іздеу – барлау ұңғымасының оқпанын арнайы жабылатын 

қақпақпен жабдықтау кӛзделеді. Оқпан стандартты емес кілтпен жабылады. 

Әрбір ұңғыма оқпаны қызыл түске боялып, оны нӛмірлері бояумен және 

дәнекерлеумен жазылады. Барлық бетонды жастықтармен және қақпақтармен 

жобамен 4 ұңғыманы жабдықтау кӛзделеді. 

 

 

2.9 Топырақ құнарлығын қалпына келтіру 

 

Бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін нӛмері 5233 – 5236 барлау – 

пайдалану ұңғымаларының 4 учаскесінде зумпфтарды кӛму және топырақ 

құнарлы қабатын тӛсеу қажет. Учаскелердің ауданы 10 · 10 · 4 = 400 м
2
. Әрбір 

учаскеге 1т р/см. бойынша трактор – смена шығындары, барлығы 4 тр.см. (1,2 

тәулік)(М қосымшасы, М.1 – суреті). 

Топырақ құнарлығын қалпына келтіру бойынша жұмыстардың барлығы: 

23692,42 · 4 = 94770тенге 

 

 

2.10 Камералдық жұмыстар 

 

Камералдық жұмыстар: 

 –  жиналған материалды далалық кезеңде жобаны жасау процесінде 

аудан және барлау учаскесі бойынша жиналған материалдармен ресімдеу, 

жүйелеуде және салыстыру; 

 –  соңғы кестелерді, графиктер мен суреттерді құрастыру; 

 –  барлау учаскелері мен жалпы аудан бойынша мамандандырылған 

карталар мен разрездерді құру. 

Жерасты сулары кен орнын барлау (қайта бағалау) жӛніндегі далалық 

және камералдық жұмыстар кешенінің технологиялық циклінің ұзақтығы 

(нормативтік құжаттар бойынша) кемінде 1,5 жылды құрайды. Оның ішінде, 6 

ай ішінде соңғы камералдық ӛңдеу жүргізіледі, Горняцк кен орнының жерасты 

суларының пайдалану қорларын қайта бағалау және келешекті учаскелердегі 

жерасты суларының пайдалану қорларын есептеу жеке орындалады. 

Камералдық жұмыстарды мамандар тобы орындайды. Топтың құрамы 

әдеттегі партия құрамына сәйкес келеді. Жұмыс ұзақтығы 1 ай. 

Отряд құрамы: 

1. Отряд бастығы  

2.Гидрогеолог 1 категория  

3.Гидрогеолог 

4.Техник – гидрогеолог 
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2.10.1 Жерасты суларының пайдалану қорларын есептеуге 

ақпараттық қамтамасыз етуді дайындау  

 

Камералдық жұмыстардың бұл кезеңі бұрын орындалған жұмыстардың 

да, барлау барысында жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін де талдауды және 

қайта болжауды қамтиды. 

Жұмыс құрамына кіреді: 

 –  ұңғымалардың орналасу схемасын жасау; 

 –  тәжірибелік сутарту журналдарының бастапқы деректерін тексеру; 

 –  бақылау кестелерін құруға кестелерді құрастыру; 

 –  ұңғымалардағы су деңгейін бақылауу кестелерін құру; 

 –  гидрогеологиялық параметрлерді есептеу; 

 –  гидрогеологиялық параметрлердің қорытынды кестелерін құру; 

 –  алынған параметрлердің дұрыстығын талдау, бағалау және негіздеу; 

 –  параметрлердің есептік мәндерін таңдау; 

 –  тәжірибелік айдау деректері бойынша аналитикалық интерпретация 

нәтижелері туралы қысқаша қорытынды жасау. 

Ақпараттық қамтамасыз етуді дайындауға кететін уақыт шығыны 1,0 

отр/айға тең болып қабылданады 
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3 Экономикалық бөлім 

 

Алматы облысының Текелі қаласын сумен қамтамасыз ету экономикалық 

тұрғыдан  ӛте маңызды гидрогеологиялық жоба болып табылады.  

Қазіргі таңда бұл аудандардағы халықтың суға деген сұранысы 1,728 мың 

м
3
/тәу кӛрсеткішті кӛрсетіп отыр. Бұл аудандарды жерасты ауыз сумен 

қамтамасыз ету үшін кӛрсетілген жұмыстарды жасау үшін жұмсалатын қаржы 

құны нӛмері 3.1кестеде – кӛрсетілген 

Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезеңінде ӛңірдің әлеуметтік-

экономикалық дамуына геологиялық барлау жұмыстарының 1 пайызы 

мӛлшерінде ӛңірдің инфрақұрылымын жақсартуға, әлеуметтік бағдарламаны 

орындауға, оның ішінде: 

 мектептер мен мектепке дейінгі мекемелерді қалпына келтіру, жетілдіру 

және компьютерлендіру сияқты білім беру саласындағы жергілікті жобаларды 

қолдау; аймақты абаттандыру және дамыту.  

Барлау жүргізу кезінде компания қазақстандық кадрларға, егер олар 

қажетті тәжірибе мен біліктілікке ие болса, артықшылық береді. 

Компания (бұдан әрі мердігер) қосалқы мердігерлік жұмыстармен 

айналысатын персоналды қоса алғанда, тартылған шетелдік персоналға 

қатысты қазақстандық персонал үшін тең жағдайларды және еңбекақы тӛлеуді 

қамтамасыз етеді 

 

3.1 Кесте – сумен қамтамасыз етуге жұмсалатын қаржы 

 
№ Атауы  Саны Барлығы,  

теңге 

1 Бұрғылау жұмыстары 14 28491686 

2 Ұңғыны бекіту 4 592032 

3 Сынамалық су тарту 1 1723447 

4 Тәжірибелік су тарту  10 2538465 

4 Тәжірибелік–филтрациялық жұмыстар 2 701915 

5 Болжамдық жалақы 1 5391040 

6 Еңбек ресурсы 2 4663715 

7 Құрылыс машиналары  4 8659493 

8 Құрылыс механизмдері 3 3082235 

9 Құрылыс материалдары  11 8594113 

10 Құрылыс шығындары 10 8380388 

11 Топографиялық-геодезиялық жұмыстар 3 47279 

12 Жалпы құны  72931108 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

Жобаның қорытынды нәтиежесі. Жерасты суларының Горняцск 

кенорны екі сатыда барланған. Барлау жұмыстары 1983 жылдан 1987 жылға 

дейін жүргізілді. Карбонатты және терригендік – карбонатты ортаңғы рифей 

шӛгінділердің тараған ауданда жерасты суларын жете іздестіру сатысының 

бірінші кезеңінде тереңдіктері 270,0; 305,0; 152,0; 217,0;301,0;165,0м алты 

ұңғыма бұрғыланды нӛмері 101; 102; 103; 104; 105; 106.  

Жобаның ғылыми құндылығы. Гидрогеологиялық барлау 

жұмыстарының нәтижелері бойынша екі параллель су ӛткізбейтін шекаралары 

бар "қабат – жолақтардың" шекаралық жағдайлары анықталды. Геологиялық – 

гидрогеологиялық жағдайлар бойынша кен орны үшінші күрделілік тобына 

жатқызылған. Су сиыстырушы карбонатты және терригендік – карбонатты 

ортаңғы рифей шӛгінділері ізбестастар, доломиттер, әртүрлі құрамды 

тақтатастармен және тектоникалық сынып бӛлшектенген аймақ диориттерінің 

дайкаларымен және ауданы бойынша салыстырмалы біртекті сүзілу 

қасиеттерімен сипатталатын жаншылудан тұрады. Сулы қабат қалыңдығы 200,0 

м құрайды. Жерасты суларының пайдалану қоры шектеусіз мерзімге бекітілген. 

Жобаның танымдық құндылығы. Жерасты суларының пайдалану 

қорларының қалыптасу кӛздері айқын емес және сандық мӛлшерде қиын 

бағаланды. Жерасты суларының пайдалану қорларын қалыптастыру табиғи 

қорлар (29,8 дм
3
/с) және табиғи ресурстар (166,0 дм

3
/с) есебінен жүзеге 

асырылады.  

Жүргізілген жұмыс нәтиежесінің қорытындысы. Жобада ортаңғы 

рифей жасындағы карбонатты және терригендік – карбонатты шӛгінділердегі 

сулы қабаттардың жерасты суларына және жоғарғы девондық – тӛменгі 

таскӛмір шӛгінділерінің ашық жарықшақтылық аймағындағы жерасты 

суларына гидрогеологиялық жұмыстар кешенін жүргізу кӛзделеді. 
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А қосымшасы 

 

 

  –  жұмыс учаскелері 

 

 А.1 Сурет  –  Ауданның шолу картасы
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Б қосымшасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б.1– сурет  Жұмыс ауданының геологиялық картасы 
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В қосымшасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

В.1 – сурет  Жұмыс ауданының гидрогеологиялық картасы 
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Г қосымшасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.1 – сурет  Жүмыс учаскесінің гидрогеологиялық картасы 
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Д қосымшасы 

 

 
 

Д.1 – сурет  Нӛмері 104; Пайдалану ұңғымасының геологиялық – техникалық 

наряды 
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Е қосымшасы  

 

 
 

Е.1 – сурет  Нӛмері 5233;5234;5235; Жобалық ұңғымаларының геологиялық –  

техникалық наряды 
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Ж қосымшасы 

 

 
 

Ж.1 – сурет Нӛмері 5236;Жобалау ұңғымасының – техникалық наряды 
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К қосымшасы 

 

 

 
 

 

 

 
К.1 – сурет Ұңғыма оқпанын жабдықтау схемасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

М қосымшасы 

М.1 – кесте  Жобаланатын жұмыстар түрлері мен кӛлемдерінің жиынтығы 

 
нӛме

рі 

 

Жұмыстар атауы 

Ӛлшем 

бірлігі 

Жұмы

стар 

атауы 

Жұмыст

ардың 

орындал

у мерзімі 

1 2 3 4 5 

1 1БА – 15В бұрғылау станогын монтаж – демонтаждау м.д. 4  – // –  

2 Роторлы тәсілмен ұңғымаларды айналмалы 

механикалық кернсіз бұрғылау, диаметрі 349,2 мм, 

тереңдік аралығында 0 – 5,0. X категория 

 

 

қ.м. 

 

 

20,0 

 

II – IIIкв. 

2015ж 

2.1 Роторлы тәсілмен ұңғымаларды айналмалы 

механикалық кернсіз бұрғылау, диаметрі 295 мм, 

тереңдік аралығында 5,0 – 100,0. IX категория  

 

 

қ.м. 

 

 

95,0 

 – // –  

2.2 Роторлы тәсілмен ұңғымаларды айналмалы 

механикалық кернсіз бұрғылау, диаметрі 349,2 мм, 

тереңдік аралығында 5,0 – 200,0. IX категория  

 

 

қ.м. 

 

 

585,0 

 – // –  

2.3 Роторлы тәсілмен ұңғымаларды айналмалы 

механикалық кернсіз бұрғылау, диаметрі 349,2 мм, 

тереңдік аралығында 2,5 – 5,0.  V категория (цементті 

пробканы бұрғылау) 

 

 

қ.м. 

 

 

10,0 

 

3 I категория жолдары бойынша ӛздігінен жүретін 

бұрғылау қондырғысының жылжуы 

км. 112,0  – // –  

4 Ұңғымаларда қалдырылатын құбырлар 

диаметрі 325мм 

диаметрі 219мм 

 

қ.м. 

 – // –  

 

20,0 

22,0 

 – // –  

5 Диаметрі 219мм сүзгілерді дайындау  қ.м. 680,0  – // –  

6 0,0 – 5,0м ұңғымаларды бекіту (шегендеу) қ.м. 20,0  – // –  

7 Сүзгілер бағаналарын орнату:    – // –  

7.1 100,0м дейінгі тереңдікте саға 1  – // –  

7.2 200,0м  дейінгі тереңдікте саға 3  – // –  

8 Балшық шығыны тонна 50,0  

9 Құбырдан тыс аралықты цементтеу  қ.м. 20,0  – // –  

9.1 Цемент шығыны тонна 3,5  

10 Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер (ҰГЗ) 

Стандартты каротаж 

п.м. 680,0  – // –  

10.1 ГК (гамма – каротаж)  – // –  700,0  

10.2 КМ (кавернометрия)  680,0  

10.3 РМ (расходометрия)  680,0  

10.4 ҰГЗ кезінде  I категория жолдары бойынша жылжу км. 448,0  – // –  

11 Бұрғылаудан соң ұңғымаларды  сазсыздандыру тәулік 4,0  – // –  

12 Бұрғылаудан соң ұңғымаларды айдау  – // –  4,0  

13 Бұрғылау бригадасы күшімен эрлифтпен сынамалық 

сутартуды дайындау – жою  

дайынды

қ/жою 

14,0  – // –  

13.1 Сынамалық сутартуды жүргізу  тәулік 14,0  – // –  

13.2 Сынамалық сутартудан соң деңгейдің қалпына келуі   – // –  7,0  – // –  

14 Арнайы бригадамен насоспен тәжірибелік сутартуды   

дайындау – жою, 100,0м – ге дейінгі аралық 

дайынды

қ/жою 

4  – // –  
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М қосымшасы 

М.1 – кесте  жобаланатын жұмыстар түрлері мен кӛлемдерінің жиынтығының 

жалғасы 

 
14.1 100,0м – ге дейінгі аралықта  арнайы бригадамен   ЖЭС 

– 100 – ден қоректенетін ЭЦВ8 насосымен  тәжірибелік 

сутарту     

тәжірибе 

тәулік 

2 

30,0 

 – // –  

14.2. Тәжірибелік сутартудан соң деңгейдің қалпына келуі  тәулік 10,0  – // –  

15. Диаметрі 108 мм уақытша су құбырларын салу және 

жинау 

қ.м. 500,0  – // –  

16. I категория жолдары бойынша су тартатын арнайы 

бригаданың жылжуы 

км. 112,0  – // –  

17. Ұңғымаларды оқпанмен жабдықтау ұңғыма 7  – // –  

18. Режимдік бақылаулар үшін қақпақтар дайындау дана 7  – // –  

19. Режимдік бақылаулар   III кв 

2015 –  

III 

кв2016 

19.1. Режимдік нүктелерде судың деңгейі мен 

температурасын ӛлшеу 

зӛлшеу 324  – // –  

19.2. УАЗ – 452 автомашинасында бақылаушының жылжуы км. 448,0  – // –  

19.3. 100,0 м – ге дейінгі аралықта арнайы бригадамен 

насоспен маусымдық айдау кезінде жоюға дайындық 

дайынды

қ/жою 

 

56 

 – // –  

19.4. Насоспен айдау  тәулік 8,12  – // –  

19.5. Сутартқыш бригаданың 1 – категориясындағы 

жолдармен айдау кезінде қозғалуы  

км 448,0  – // –  

20. Ұңғымаларды жоспарлы – биіктік байланыстыру нүкте 7 II – IIIкв. 

2015ж. 

21. 1 – категориясындағы жолдармен ӛздігінен жүретін 

бұрғылау қондырғысының жылжуы 

км 112,0 II – IIIкв. 

2015ж. 

22. Камералдық жұмыстар    

23. Жазбаша сипаттама құрастыру отр/ай 1 2016ж. 

24. Пайдалану қорларын есептеуге ақпараттық қамтамасыз 

етуге дайындық   

отр/ай 1  – // –  

25. Пайдалану қорларын есептеу отр/ай 1  – // –  

26. Карталарды сандық түрге көшіру    

26.1 Фактілік материалдар картасы дм
2 

2500  – // –  

26.2 1:50 000 масштабындағы гидрогеологиялық карталар 

мен қималар  

дм
2 

12500  – // –  

26.3 1:10 000 масштабындағы гидрогеологиялық карталар 

мен қималар   

дм
2 

10500  – // –  

26.4 Гидрогеологиялық қималар (2100дм
2
), 5 қарапайым 

қабаттар 

 – // –  10500  

26.5 Геология – геофизикалық және техникалық қималар 

(12дм
2
), 4 қарапайым қабаттар, 3 дана 

дм
2 

48  – // –  

26.6 Ауданы 500дм
2
 тәжірибелік сутарту парақтары, 4 

қарапайым қабаттар  

дм
2
 2000  

26.7 100дм
2 

бойынша қорларды категориялау және есептеу 

жоспарлары, 4 қарапайым қабаттар  

дм
2 

216  – // –  

26.8 100дм
2 

шолу карталары, 3  қарапайым қабаттар, 1 дана дм
2 

300  – // –  
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М қосымшасы 

М.1 – кесте  жобаланатын жұмыстар түрлері мен кӛлемдерінің жиынтығының 

жалғасы 

 
27. 12 ұңғымалардағы топырақты қалпына келтіру  тр/см. 12 2015 – 

2016ж. 

28. Алаңдағы құрылыс  пайыз 1,5  – // –  

29. Жұмыстарды ұйымдастыру пайыз 1,5  – // –  

30. Жұмыстарды жою пайыз 1,2  – // –  

31. Тасымалдау  пайыз 15  – // –  

32. Далалық сыйақы теңге   – // –  

35. Лабораториялық жұмыстар    

35. СанЕжН бойынша химиялық анализ сынама 40  – // –  

35.1 Бактериологиялық анализ сынама 40  – // –  

35.2 Радиологиялық анализ сынама 40  – // –  

35.3 Қысқартылған химиялық анализ сынама 4  – // –  
















