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АНДАТПА 

 

Дипломдық жобаның мақсаты Батыс Қазақстан облысындағы Каменск 

жер асты сулары кен орнын өнеркәсіптік игеру жобасы болып табылады. 

Жұмыс ауданының жалпы гидрогеологиялық жағдайлары Каспий маңы 

ойпатының солтүстік бөлігіне жатады. Жұмыс ауданы Каменское кен орны 

әкімшілік жағынан Батыс Қазақстан Облысының Тасқала ауданында 

орналасқан.  

Жұмыстарды жүргізу кезінде 7 ұңғыманы соққы-механикалық тәсілмен 

және 15 ұңғыманы айналмалы-механикалық тәсілмен бұрғылау қарастарылды. 

Ұңғыма тереңдігі 50-100 м. Іздеп – барлау ұңғымаларының пайдаланылатын 

бағаналарының диаметрлері ЭЦВ-8-40-120 типтес электрлік сораптарын 

орнатуға мүмкіндік береді, ол ұңғымаларды барлауда максималды дебитпен 

және тұрғындарды тапсырыс берілген ауыз сумен қамтамасыз ету үшін 

қабілетті. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Целью дипломного проекта является проект промышленной разработки 

Каменского месторождения подземных вод в Западно-Казахстанской области. 

Общие гидрогеологические условия рабочего района относятся к северной 

части Прикаспийской впадины. Каменское месторождение в рабочем районе 

расположено с административной стороны в Таскалинском районе Западно-

Казахстанской области. 

При проведении работ предусмотрено бурение 7 скважин ударно-

механическим способом и 15 скважин вращательно-механическим способом. 

Глубина скважины 50-100 м. Диаметры эксплуатационных колон поисково-

разведочных скважин позволяющих установить электрические насосы типа 

ЭЦВ-8-40-120, которые способны максимально дебитировать в разведке 

скважин и обеспечить население заказной питьевой водой. 

 

ANNOTATION 

 

The purpose of the diploma project is the project of industrial development of 

Kamenskoye underground water Deposit in the West Kazakhstan region. The General 

hydrogeological conditions of the working area relate to the Northern part of the 

Caspian basin. Kamenskoye field in the working district is located on the 

administrative side in the Taskalinsky district of the West Kazakhstan region. 

During the work, it is planned to drill 7 wells by shock-mechanical method and 

15 wells by rotational-mechanical method. The well depth of 50-100 m. Diameters of 

production columns of search and exploration wells allowing to install electric pumps 

of the ECV type-8-40-120 which are capable of maximum debiting in the exploration 

of wells and provide the population with custom-made drinking water.  
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КІРІСПЕ 

 

254081 "елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін 

жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу" 

республикалық бюджеттік бағдарламасы аясында "Батыс Қазақстан облысының 

құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесінің өтінімі бойынша 2015-2016 

жылдары "Жайықгидрогеология" ЖШС Каменск кен орнының жер асты 

суларының пайдалану қорларын қайта бағалау бойынша далалық және 

камералдық жұмыстар жүргізді. Кен орны игерілмеген және осы уақытқа дейін 

пайдаланылмаған. 

Осы жобалық жұмыстың мақсаты Батыс Қазақстан облысындағы 

Каменск жер асты суларының кен орнын өнеркәсіптік игеру болып табылады. 

Каменск кен орнындағы жер асты суларының пайдалану қорларын В санаты 

бойынша 2808 м3/тәулік мөлшерінде ҚР өңіраралық комиссиясы бекітті, оның 

ішінде теңгерімдік қорлар 2000 м3/тәулік, баланстан тыс қорлар-808 м3/тәулік 

(20.10.2016 ж. № 256 БҚ ХАТТАМАСЫ 1 қосымша). Бас тоғанды 

пайдаланудың есептік мерзімі 27 жылды (10000 тәулік) құрайды. Осы жоба 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қолданыстағы 

әдістемелік ұсынымдарға және нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес 

әзірленді. Жоба 2015-2016 ж. "Батыс Қазақстан облысындағы Каменск кен 

орнының жер асты су қорларын қайта бағалау мақсатында жете барлау" 

объектісі бойынша жұмыс нәтижелері туралы есеп», негізінде құрастырылды 

(01.11.2016 жылғы жағдай бойынша жер асты суларының пайдалану қорларын 

есептеумен)" және қаралып отырған аумақта бұрын орындалған 

гидрогеологиялық жұмыстардың материалдары мен нәтижелері негізінде. 

Дипломдық жобаны құрастыруға арналған материалдар "Жайыкгидрогеология" 

ЖШС компаниясында диплом алдындағы практикадан өту кезінде автормен 

алынды. 
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1 Жалпы бөлім 

 

1.1 Жұмыс ауданы және кен орны туралы жалпы мәліметтер 

 

1.1.1 Кен орындарының географиялық және әкімшілік орналасуы 

 

Жұмыс ауданы Каспий маңы ойпатының солтүстік бөлігінде орналасқан. 

Жер асты суларының Каменское кен орны әкімшілік жағынан Батыс 

Қазақстан Облысының Тасқала ауданында орналасқан, М-39-IX парағы 

аумағында және сулы палеоген қабатына ұштастырылған.  

Жұмыс ауданындағы ең ірі елді мекендер Тасқала ауылы, Кузнецов кенті 

болып табылады. 

Негізгі байланыс құралы темір жол көлігі мен автомобиль көлігі болып 

табылады. Облыс орталығы Орал қаласымен байланысты жүзеге асыру үшін 

темір жол немесе асфальтталған жол арқылы автокөлік қолданылады. 

Экономикалық тұрғыдан алғанда аумақ мал шаруашылығы бағытындағы 

ауыл шаруашылығы аудандарының түріне жатады. Өнеркәсіптік кәсіпорындар 

жоқ. 

 

 

1.1.2  Климат 

 

Жұмыс ауданының климаты күрт континентальды, қысы суық және жазы 

ыстық құрғақшылық. Климаттың континенталдығы жылы теңіздер мен 

мұхиттардан едәуір алшақ және қысқы кезеңде Сібір антициклонының әсерінен 

анықталады. 

Жұмыс учаскесінің климаттық жағдайларын сипаттау үшін Тасқала 

ауылындағы жақын орналасқан мемлекеттік метеостанциялардың 

метеорологиялық элементтерінің (1960 жылдан қазіргі уақытқа дейін әрекет ету 

кезеңі) климат бойынша анықтамалық әдебиетте келтірілген көпжылдық 

орташа мәндері пайдаланылды. 

Ауа температурасы 

Тасқала ауылындағы метеостанция мәліметтері бойынша Каменск кен 

орнында ауа температурасының орташа жылдық мәні 5,7 ºС құрайды. Ең суық 

ай - қаңтар, орташа айлық көпжылдық температурасы -32,7 ºС. Ең ыстық ай - 

шілде, орташа айлық көпжылдық температурасы +20,5 ºС.  

Ауа температурасының тәуліктік амплитудасы үлкен және жекелеген 

жағдайларда 27 ºС жетеді. 
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1.1.3  Орогидрография 

 

Орографиялық тұрғыдан қарастырылатын аумақ құрылымдық-

денудациялық рельефтің дамуына тән жалпы сырттың оңтүстік бөлігіне 

жатады. Шамамен 80 м-ден 130 м-ге дейінгі беттің абсолюттік белгілері. 

Биіктігі 30 м-ге дейінгі жекелеген тізбектер байқалады. Эрозиялық желі 

кеңінен дамыған. 

Гидрографиялық желі батыстан шығысқа қарай ендік бағытта өтетін және 

ені 2 км-ге дейін жақсы әзірленген алқабы бар Деркөл өзенінен тұрады. 

Арнаның ені 3-5 м-ден 25-30 м-ге дейін ауытқиды. Өзен алқабының көлденең 

профилі асимметриялық сипатқа ие, тік жаға, әр түрлі учаскелерде сол жақ, оң 

жақ.  

 

 

1.2 Кен орнының геологиялық-гидрогеологиялық сипаттамасы 

 

1.2.1 Геологиялық құрылыс 

 

1.2.1.2 Стратиграфия 

 

Жұмыс ауданы аумағында юрская, бор, палеоген, неоген және төрттік 

жүйелердің шөгінділері дамыған. Бұл шөгінділер күндізгі жер бетіне шығады 

немесе бұрғылау ұңғымаларымен ашылды. Олардың түпкі жатқан жерлеріндегі 

шығулары негізінен сыртты платоның толқынды рельефіне, сондай-ақ өзендер 

мен жыралар алқабының терең эрозиялық кесінділеріне негізделген.  

Каспий маңы ойпатында құнды шөгінділер шамамен 100-240 м 

тереңдікке батырылады және негізінен теңіз генезисі, плиталы және төрттік 

шөгінділердің қуатты қабатымен жабылады. 

 

 

1.2.1.3 Тектоника 

 

Сипатталған аумақ Каспий маңы ойпатының солтүстік бөлігінде 

орналасқан, ол кристалды іргетастың терең жатуымен сипатталады, бұл шөгінді 

жыныстардың күшті қалыңдығының дамуына себепші болды. 

Шөгінді қабаттың құрамында тұзасты (палеозой), тұзды (Кунгур), тұз үсті 

(мезозой) және жабынды (неоген-төрттік) құрылымдық қабаттар бөлінген.  

Жергілікті құрылымдардың неотектониялық белсенділігі төрттік 

шөгінділер қуатының өзгеруінде анық көрсетіледі. Тұз күмбездерінің өсу 

учаскелерінде азаю байқалады, ал өтемдік мульдалардың даму алаңында 

төрттік шөгінділердің қуаты артады. 

  



10 
 

1.2.1.4 Геоморфология 

 

Геоморфологиялық тұрғыдан сипатталатын аумақ бір – бірінен  

ерекшеленетін екі учаскеге бөлінеді – солтүстік, ең негізгісіне қатысты, Каспий 

маңы ойпатының шегінде орналасқан жалпы сырттың оңтүстік сілемдері. 

Солтүстік учаскеге интенсивті тұзды-күмбезді тектоникамен және 

күндізгі беткейге шығатын қосымша бағалы жыныстардың литологиясымен 

тығыз байланысты құрылымдық-денудациялық рельефті дамыту тән. 

Оңтүстік учаске суффозия және уақытша төгілу эрозиясы есебінен сәл 

өзгерген теңіздегі аккумулятивті жазықты білдіреді. Мұнда тұзды күмбездің 

жоғарғы қабаты плиоценнің, төрттік және теңіз шөгінділерінің күшті 

жабындысымен жабылған, ал оның элементтері қазіргі рельефте нақты көрініс 

тапқан жоқ. Жалпы сырттың Оңтүстік сілемдерінің су бөлу массивтері 

күмбездің аралық кеңістіктері мен қанаттарының шеткі бөліктеріне арналған. 

Олар әдетте төмен орналасқан палеоген жыныстарымен қалыптасқан және 

төгілуге төзімді опоктардың болуы арқасында сақталған. 

Палеогенді және борлы бұталардың өте терең арқалықтары және тік 

беткейлерімен үйлесуі қатты бөлшектелген куэст-гряд жазықтарының рельефін 

жасайды. 

Жартасты көлбеу жазықтарды құрайтын барлық түрдегі су бөлетін 

беткейлер, төрттік аллювиймен жабылған және тереңдігі 10 м аспайтын 

арқалықтардың көп санымен бөлшектелген. 

Морфологиялық айқын көрінген 2 жазықтық кемері 5-7 м болатын террас 

ені 1-2 км дейінгі жазық өзен жағына қарай аз көлбеу болып табылатын 1 

жазықтық террасаға өтеді. Террасаның литологиялық шөгінділері құм мен саз 

қабаттары бар құмдармен ұсынылған. 

 

 

1.2.1.5 Кен орнының гидрогеологиялық сипаттамасы 

 

Гидрогеологиялық тұрғыдан алғанда кен орны Каспий маңы артезиан 

бассейнінің солтүстік бөлігіне негізделген, ол өзімен көптеген сулы деңгейжиек 

пен кешені бар көп сатылы арынды жүйені құрайды.  

Кен орны шегінде келесі сулы қабаттар таралған: 

- сулы заманауи аллювиалды көкжиек (a QIV) 

- сулы жоғарғы метвертті Хвалын теңіз көкжиегі (mhv QIII) 

- сулы орта-жоғарғы метвертті аллювиальды көкжиек (a QII-III) 

- жергілікті-сулы делювиальді төменгі-орташа твертикалық көкжиек (d 

QI-II) 

- су тұтқыш жоғарғы желіоценды қыртыс асты көкжиегі (N2
3
 sr1) 

- су тұтқыш жоғарғы клеоценды Ақшағыл көкжиегі (N2
3
 а) 

- сулы палеогенді көкжиек (P1-2) 

- су тұтқыш жоғарғы борлы маастрихт көкжиегі (К2 m) 

- су тұтқыш жоғарғы борлы турон-кампан көкжиегі (К2 t-km) 
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1.3 Жұмыс ауданының геологиялық, гидрогеологиялық және 

геофизикалық зерттелу дәрежесін бағалау 

 

1.3.1 Геологиялық зерттелуі  

 

Каспий маңы стратиграфиясының, оның ішінде сипатталған ауданның 

мәселелерін зерттеуге М. М. Жуков басшылығымен 1936-37 жылдары КСРО 

ҒА қызметкерлері төрттік шөгінділерді геологиялық-гидрогеологиялық зерттеу 

жүргізді, нәтижесінде алдыңғы зерттеушілердің деректері нақтыланды. 

1943 ж. жұмыс нәтижелері бойынша түсіндірме жазбамен М-39 

парағының 1:500 000 масштабтағы геологиялық карта шығарылады, мұнда 

алғаш рет неогенді-төрттік қалыңдықтың геологиялық құрылымы егжей-

тегжейлі көрсетілген. 

1962-63 жылдары "Союзбургаз" трестінің партиясымен М-39-ІХ 

парақтың 1:200 000 масштабындағы геологиялық түсірілім жүргізілді. Осы 

жұмыстардың негізінде геологтар Н. Н. Грачев, Ю. М. Этдиновпен 1:200 000 

масштабтағы геологиялық карта жасалды және И. И. Кожевниковтың 

редакциясымен түсіндірме жазбамен шығарылды.. 

 

 

          1.3.2 Гидрогеологиялық зерттелуі 

 

1968-69 жылдары Орал гидрогеологиялық экспедициясы М-39-ІХ Парақ 

аумағында 1:200 000 масштабтағы гидрогеологиялық түсірілім жүргізді 

(Соболев Б. С. және т. б., 1968-1969 жж.). Осы жұмыстардың нәтижесінде 

плиоцен-төрттік шөгінділер егжей-тегжейлі зерттелді, сумен қамтамасыз ету 

үшін аса келешекті су тұтқыш қабаттар бөлінді, тұщы және өнеркәсіптік 

суларды іздестіруге терең батырылған қабаттардың перспективасыздығы 

дәлелденді. Есеп материалдары осы парақтар бойынша гидрогеологиялық 

карталарды шығару негізіне алынды. 

 1969-70 жылдары Орал гидрогеологиялық экспедициясы Каменск жер 

асты сулары кен орнында алдын ала және егжей-тегжейлі барлау жүргізді. 

Жұмыс нәтижелері бойынша А + В + С1 санаттары бойынша 2782 м3/тәул 

көлемінде су тұтқыш палеоген қабатының жер асты суларының пайдалану қоры 

есептелді және бекітілді. (28.07.70 ж. нөмірі 116 ТКЗ хаттамасы). 

4 ұңғымадан тұратын желілік түрдегі жобалық су тоғаны ұсынылды. Бір 

ұңғымаға есептік жүктеме 7,4 дм3 / с құрайды.  
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1.4 Кен орнының гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік 

дәрежесі туралы қорытындылар 

 

Жер асты суларының Каменское кен орны ауданы бойынша шектеулі 

жарылған-поралы бор массивтерінде таралған жер асты сулары кен 

орындарының түріне жатады. 

Сулы палеогенді көкжиек сипатталған кен орны аумағының шегінде 

таралған және ауданы мен қуаты бойынша ұсталғандығымен, су сыйатын 

жыныстардың біртекті сүзгіш қасиеттерімен, сондай-ақ жай гидрохимиялық 

жағдайларымен сипатталады.  

Жер асты суларының табиғи қорларын толтыру, негізінен, жылдың күзгі-

қысқы кезеңінің атмосфералық жауын-шашынның инфильтрациясы есебінен 

жүргізіледі. 

Жер асты суларының пайдалану қорлары кезең-кезеңімен 

толықтырылатын табиғи қорлар есебінен және ішінара табиғи ресурстар 

есебінен қалыптастырылады. 

Гидрогеологиялық жағдайлардың күрделілігі бойынша Каменск жер асты 

суларының кен орны 2 топқа жатады.  

 

 

1.5 Кен орнының гидрогеологиялық жағдайларының өзгеруі туралы 

мәліметтер 

 

Каменск кен орнының жер асты суларының пайдалану қоры 28 шілде 

1970 ж. бекітілді.  

Кен орны игерілмеген, жабдықталмаған және пайдалануға берілмеген, 

пайдалану ұңғымалары жоқ. 

Жер асты суларының деңгейі, минералдануы және химиялық құрамы 

бойынша 1970 ж кезеңінде және 2016 ж дейін барлау кезеңінде бастапқы 

деректермен салыстыру кезінде елеулі өзгерістер анықталған жоқ.  

Жалпы, учаскенің гидрохимиялық жағдайы бұрынғы қалпында қалды. 

Жер асты суларының минералдануы 46 жылда өзгерген жоқ және 0,2-1,6 г / дм3 

құрайды.  

Су жинау учаскесінде қолайлы экологиялық жағдай сақталды, өйткені 

аумақты игеру деңгейі іс жүзінде өзгерген жоқ, мұнда қандай да бір 

өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық кәсіпорындары жоқ. 

 

 

1.6 Су тоғанын пайдалану режимін талдау 
 

1969-70 жылдары Каменск жер асты сулары кен орнында іздеу және 

барлау жұмыстары жүргізілді. Жұмыстарды жүргізу кезінде 7 ұңғыма соққы-

механикалық тәсілмен және 15 ұңғыма айналмалы-механикалық тәсілмен 

бұрғыланды. Ұңғыма тереңдігі 50-100 м.  
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Сулы горизонттың қуаты 20,0 м-ден 55,5 м-ге дейін өзгереді. 

5 тәжірибелік, 17 сынамалы сору және 4 ұңғымадан бір мезгілде 71 тәулік 

ішінде 1 топтық сору жүргізілді. Ұңғымалар арасындағы қашықтық 500-750 м. 

Су деңгейі 3,26-7,04 м төмендеген кезде 4 ұңғымадан топтық сору 

жүргізу кезінде ұңғымалардың дебиті 7,14-7,88 дм3/с құрады. 

Жүргізілген тәжірибелік-сүзу жұмыстарының нәтижелері бойынша 

арынсыз су жағдайында Бжзд формуласы бойынша мәні 0,25 м/тәулден 51,0 

м/тәулге дейін сүзу коэффициенттері анықталды.  

Су құбыры коэффициентінің қуатқа қосынды шамаларының арақатынасы 

бойынша анықталған сүзу коэффициентінің орташа өлшенген мәні 9,3 М / тәу 

құрайды. 

Су беру коэффициентінің мәні әдеби деректер бойынша ұқсас және 0,01 

тең. 

Пайдалану қорларын негіздеу және бағалау топтық айдау әдісімен 

жүргізілді.   

"Запказгеология" ӨГҚ жанындағы ТКЗ-да Камен кен орнының жер асты 

суларының бекітілген пайдалану қорлары (28.07.70 ж. № 116 ТКЗ Хаттамасы) 

құрайды: А санаты бойынша 605 м3/тәул, В санаты бойынша 1961 м3/тәул және 

С1 санаты бойынша 216 м3/тәул. 

4 ұңғымадан тұратын желілік түрдегі жобалық су тоғаны ұсынылды. 

Ұңғымалар арасындағы қашықтық 500 м. Бас тоғанның ұзындығы 1500 м. Бір 

ұңғымаға есептік жүктеме 7,4 дм3 / с құрайды. Пайдалану мерзімінің соңында 

10000 тәулік есептік төмендету 7,04 м құрайды. Кен орны бұрын 

пайдаланылмады.  
                                 

 

1.7  Жер асты сулары сапасының сипаттамасы 

 

1.7.1 Жер асты сулары сапасының жалпы сипаттамасы  

 

Каменск кен орнының ұсынылатын жобалық бас тоғаны бес пайдалану 

ұңғымасынан құралады және сулы палеогенді деңгейжиекті пайдаланатын 

болады. 

Су жинау учаскесінде 0,1-0,3 г/дм3 минералдануымен тұщы жер асты 

сулары таралған.  

Химиялық құрамы бойынша тас кен орнындағы, негізінен 

гидрокарбонатты, гидрокарбонатты-сульфатты түрдегі жер асты сулары. О. А  

Алекиннің жіктеуі бойынша жер асты сулары гидрокарбонатты-сульфатты 

классқа жатады. Жер асты суларының тобы негізінен натрийлі, екінші су типі. 

Сутегі көрсеткішінің (pH) мәніне байланысты бейтарап, температура шамасы 

бойынша (+8 + 90 С) суық. 

Судың органолептикалық қасиеттері нормаланатын көрсеткіштер шегінде 

өзгереді: иісі мен дәмі – 0 балл, түсі 0 градус, лайлылығы – 0 мг / дм3. 
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Жерасты суларында йод, бром, молибден, алты валентті хром құрамы 

анықталмаған.  

Жер асты суларының құрамында бор, мыс, мырыш, қорғасын, үш 

валентті хром, фенол табылмаған жоқ немесе өте аз мөлшерде бар.  

Жер асты суларындағы нитраттардың, фторидтердің, сульфаттардың, 

хлоридтердің, мұнай өнімдерінің, СПАВ және микро компоненттердің (Ba, Be, 

CN, Hg, As, Se, Sr, Ni, Cd) рұқсат етілген шоғырлану шегінде (мәтінді қараңыз. 

қосымша 3, 4).  

Тұщы жер асты сулары кен орнының солтүстік және орталық 

бөліктерінде таралған және кен орнының оңтүстік-батыс бөлігіндегі 1,6-3,7 

г/дм3 минералдануымен сортаңды сулармен байланысады. Сортаң сулар 

ұсынылған су жинау шегінен тыс таралған. № 281 бақылау ұңғымасымен 3,7 

г/дм3 минералдануымен жер асты сулары ашылды (қараңыз: граф. қос. 5) 

ұсынылған су тоғанынан оңтүстік-батысқа қарай 1500 м қашықтықта. 

Стандартқа сай емес сападағы суды пайдалану ұңғымаларына тарту 

уақытының болжамы мынадай формула бойынша анықталады (4, бет. 58, 3): 

 

              
э

ср

Q

XHn
Т

2

0 



;                                                (1.1) 

 

мұндағы  n0  - белсенді кеуектілік, сандық су беру коэффициентіне тең 

қабылданған және 0,04 құрайды   

       Нср - сулы көкжиектің орташа өлшенген қуаты, 50 м. 

       Х   - су тартудың пайдалану ұңғымасынан стандартқа сай емес 

сападағы су шекарасына дейінгі қашықтық, 1500 м тең, граф. қос. 3 бойынша 

анықтаймыз,  

       Qэ  - су жинаудың берілген дебиті, 2808 м3/тәулік.  

Келтірілген деректерді (1.1) формулаға қойып аламыз: 

 

                              .5032
2808

15005004,014,3 2

сутТ 


  

 

Алынған есептен 13,8 жылдан кейін сортаң сулардың су алу пайдалану 

ұңғымаларына тартылатынын білуге болады.  

Стандартқа сай емес сападағы суларды пайдалану мерзімінің соңында су 

жинағыш пайдалану ұңғымаларындағы шекті минералданумен араластырғанда 

мына формула арқылы анықтаймыз (4, бет. 90, 3):  

 

              
t

TCC
CС ii

эi arccos0

0



                                       (1.2) 

 

мұндағы Сo, Сi - судың минералдануы су жинағышта бастапқы және 

стандартқа сай емес аймақта орташа, 3,5 г / дм3.                    
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       t - бас тоғанды пайдалану мерзімі 10 000 тәулікке тең.  

 

(1.2) формулаға қойып аламыз: 

 

                              3/0,18,02,0
10000

5032
arccos

14,3

2,05,3
2,0 дмгСэ 


  

 

Пайдалану ұңғымалары бойынша су алуды пайдалану мерзімінің соңында 

жер асты суларының шекті минералдануы 1,0 г/дм3 аспайды, бұл МЕМСТ 

2761-84 талаптарына сәйкес келеді «Орталықтандырылған шаруашылық-ауыз 

сумен жабдықтау көздері» және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы № 209 бұйрығымен бекітілген" Су 

көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, 

шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану 

орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар " БК. 

"Жайықгидрогеология" ЖШС зертханасында Каменск кен орнында жете 

барлау жүргізу кезеңінде 3 қысқартылған химиялық талдау орындалды (1 ішкі 

бақылауға талдау), 4 толық химиялық талдау, облыстық СЭСО зертханасында 1 

бактериологиялық талдау және сыртқы бақылауға 1 қысқартылған химиялық 

талдау жасалды.  

Каменск кен орнының жер асты суларын шаруашылық-ауыз сумен 

жабдықтау үшін пайдалану және есептелген санитарлық қорғау аймақтары 

Батыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

департаментімен келісілген (қосымша 10).  

Сулы қабаттың табиғи қорларын қалыптастыру көктемгі су тасқыны 

кезінде жылдың суық мезгіліндегі атмосфералық жауын-шашынның 

инфильтрациясы есебінен жүзеге асырылады.  

Тас кен орындарының жер асты суларының ықтимал ластануын 

болдырмау үшін санитарлық қорғау аймақтары есептелді. 
 

 

1.7.2 Пайдалану қорларының қамтамасыз етілуін бағалау 

 

1.7.2.1 Табиғи ресурстарды анықтау 
 

Сулы қабаттың табиғи ресурстары-бұл оның табиғи жағдайлардағы 

қоректену шамасы.  

Су алу учаскесінде палеогенді шөгінділер жер бетінде жататындықтан, 

жер асты сулары жер асты сипатында болады және жер асты суларының 

деңгейі жер бетінен шамалы тереңдікте жатыр, горизонттың негізгі қоректенуі 

атмосфералық жауын-шашынның инфильтрациясы есебінен жүргізілетін 

болады.. Кен орны алаңындағы көптеген жыралар мен арқалықтардың болуы 

атмосфералық жауын-шашынның жиналуына ықпал етеді және көктемгі қар 
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еру кезеңінде де жер бетіндегі ағыс бермейді. Жер асты суларының табиғи 

қорларын ішінара толықтыру күзгі уақытта да болады. Осылайша, күзгі кезеңде 

және Жылдың суық мезгілінде жауын-шашынның көп бөлігі инфильтрацияға 

барады. Табиғи ресурстар Н.Биндеман формуласы бойынша анықталады (2, 

стр. 97, VII, 14): 

      

 FWQр                                                                                   (1.3) 

 

мұндағы W – инфильтрация шамасы, м / тәул. 

        F – сулы көкжиектің таралу контурының ауданы, м2. 

 

                365

%95h
W





                                                        (1.4) 

 

мұндағы μ – қор бөлу коэффициенті 0,04 тең. 

      %95h  – жылына жер асты сулары деңгейінің ауытқу амплитудасы 

95% қамтамасыз ету пайызы,  

10 ұңғыма бойынша режимдік бақылаулардың жылдық циклінің деректері 

бойынша 1,0 м тең. (суретті қараңыз. 4.1.).                        
   

                
;

2

пRF                                                                 (1.5)   

 

мұндағы Rп – су тарту әсерінің келтірілген радиусы, м. 

Бастапқы деректерді (7.5-7.7) формулаға қоя отырып, тас кен орнының 

жер асты суларының табиғи ресурстарын анықтаймыз: 

 

)/88,1173(/94,1014221716814,3
365

0,104,0 32 слсутмQр 


  

 

Палеогенді шөгінділердің жер асты суларының табиғи ресурстарының 

шамасы 101422,94 м3 / тәул құрайды.  
 

 

1.7.2.2 Табиғи қорларды анықтау 

 

Жер асты суларының табиғи қорларын бағалау арынсыз жағдайларда 

алынатын су көлемін анықтау жолымен олардың есептік төмендеу шамасына 

істелген жұмысы ескеріле отырып жүргізілді.. 

Шаруашылық-ауыз су бөгеті жоспарда шектелмеген қабатта қысымсыз 

жағдайда жұмыс істейтін болады. Табиғи қорларды есептеу келтірілген 

радиусқа (К = 17168 м) тең және есептік төмендету шамасына (Sh=11,62 м) тең 

биіктікке тең негізмен конус көлемін анықтауға негізделеді және мынадай 

формула бойынша орындалуы мүмкін: 
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                                                           (1.6) 

                 

 мұндағы   Qe  – жер асты суларының табиғи ресурстары, м3; 

             Ve
   – жер асты суларының табиғи қорлары, м3; 

              α   – табиғи қорларды пайдалану үлесі 0,3-ке тең; 

             V0  – су ығыстырғыш жыныстардың көлемі, 10,75· 109 м3; 
             t     – пайдалану қорлары есептелетін уақыт, 10000 тәулік; 

             µ    – 0,04 тең жыныстардың су беру коэффициенті. 
 

Есептік төмендеу шамасы 11,62 м кезінде сулы горизонт жыныстарының 

көлемі 10,75 · 109 м3 құрайды. 

Гравитациялық су беру кезінде µ=0,04 пайдаланудың соңғы мерзіміне 

табиғи қорлардың шамасы 10000 тәулік шамамен тең болады: 

 

сутмQе /4300
1000

04,01075,101,0

10000

04,062,111716814,3
3

1
3,0

3
9

2








  

 

Осылайша, тәулігіне 2808 м3 мөлшерінде жерасты суларының пайдалану 

қоры тәулігіне 4 мың текше метрден астам табиғи қорлармен қамтамасыз 

етіледі.  

 

 

1.7.2.3 Қорларды категориялау 
 

Жер асты суларының Каменское кен орны зерттелу дәрежесі бойынша 

барланғандарға жатады, өйткені қазіргі қажеттілік негізінде одан әрі барлаудың 

орындылығын негіздеуге мүмкіндік беретін дәрежеде зерделенді, сондай-ақ осы 

учаскені пайдалануға тарту. 

Келешекті сулы қабаттың жер асты суларының пайдалану қорлары 

негізделген: 

- өткізілген тәжірибелік бұталы сору нәтижелері. Тәжірибелік жұмыстар 

толық орындалды және негізгі гидрогеологиялық параметрлерді анықтауға 

мүмкіндік берді; 

- гидрогеологиялық есептермен, олардың нәтижелері бойынша берілген 

қажеттілік және пайдалану режимі кезінде су жинау ұңғымасында төмендеу 

шамалары анықталған; 

- жер асты суларының сапасы барлық нормаланатын көрсеткіштер 

бойынша зерттелген зертханалық жұмыстардың нәтижелері. 

Есептеу кезінде қабылданған есепті дебит қорының дұрыстығы бұрғылау 

және сынау деректерімен тәжірибелі сорғыштармен расталады. 
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Зерттелу дәрежесі бойынша Каменск кен орнының жер асты суларының 

пайдалану қоры барланғандарға жатқызылды, 2808 м3/тәул мөлшерінде В 

санаты бойынша бағаланды.  

Каменск жер асты суларының кен орнының пайдалану қорлары 

толығымен табиғи қорлармен және ресурстармен қамтамасыз етілген. 

Бекіту үшін ұсынылатын жер асты суларының пайдалану қорлары 2016 

жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша есептелген. Су алу схемасы өзгеріссіз 

қалды. 

Мәлімделген ағымдағы қажеттілікті шешу үшін 2000 м3/тәул жеткілікті 5 

пайдалану ұңғымасы, оның пайдалану қоры В санаты бойынша бағаланады.    

 

Кесте 1 – Каменск МПВ ұсынылған су тарту бойынша жалпы мәліметтер. 

 
№ 

пп 

Су тарту туралы 

деректер 

Өлшем 

бірлік 

Су тартудың 

сандық 

сипаттамасы 

Есептік формулалар 

1 Су тұтынудың есептік 

мерзімі 

Тәу 10000  

2 Жылдық қимада қажетті 

су алу кестесі 

м3/тәу. 

 

2000  

3 Рұқсат етілген 

төмендеудің келісілген 

тереңдігі 

М Шектелмеген  

4 Ұңғымаға дәлелденген 

жобалық жүктеме 

м3/тәу. 

(дм3/с) 

604,8 

(7,0) 

Сынамаланған 

ұңғымалардың нақты 

дебиттері 

5 Су алу схемасы, 

ұңғымалар арасындағы 

қашықтық 

Түр Желілік бірі 

5 ұңғыма, 

500 м-ден 

 

6 Су жинағышындағы 

пайдалану 

ұңғымаларының саны 

 

Дана 

 

5 

 

7 Резервтік ұңғымалар 

саны және олардың 

орналасқан жері 

Дана           20 м-де 

              1 

 

8 Су тартудың жиынтық 

өнімділігі және бұл ретте 

төмендеу 

м3/тәу. 

М 

2808 

11,2  

гидродинамика 

 

 

9 Табиғи ресурстар м3/тәу. 101422,94  

10 
Табиғи қорлар м3/тәу. 4300 

t

V

t

V

Q
oe

е










3

1

3

1

 

11 Пайдалану қорларының 

қамтамасыз етілуі 

 

м3/тәу. 

 

105722,94 

 

 

12 Бұрын бекітілген 

қорлармен 

салыстырғанда жаңадан 

Жаңадан барланған қорлардың саны: 

2808 м3 / тәулік В санаты бойынша. 

1970 жылы бекітілген қорлар құрады.: 
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барланған қорлардың 

саны  

А+В+ С1 санаттары бойынша тәулігіне 2782 м3. 

13 В санатты пайдалану 

қорларының негіздемесі 

 

м3/тәу 

 

2808 

Кен орны барланған, 

ұңғыманың дебиті 

тәжірибелік сорумен 

расталған 

 

Каменск кен орнының палеогенді шөгінділерінің талап етілген пайдалану 

қоры тәулігіне 2000 м3 мөлшерінде В санаты бойынша баланстық пайдалану 

қорларына жатқызылған (23,15 дм3/с).  

 Талап етілмеген пайдалану қорлары баланстан тыс пайдалану қорларына 

жатқызылған. Каменск кен орнындағы баланстан тыс пайдалану қоры тәулігіне 

808 м3 мөлшерінде В санаты бойынша құрайды (9,35 дм3/с). 

Каменск кен орнындағы жер асты суларының пайдалану қорларын ҚР 

Батыс Қазақстан өңіраралық комиссиясы В санаты бойынша тәулігіне 2808 м3 

мөлшерінде бекітті, оның ішінде теңгерімдік қорлар саны 2000 м3/тәулік, 

баланстан тыс - 808 м3/тәулік (ҚР ДСМ БҚ 20.10.2016 ж. № 256 Хаттамасы). 

Бас тоғанды пайдаланудың есептік мерзімі 27 жылды құрайды (10000 тәулік). 
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2 Арнайы бөлім  

 

 2.1 Барлау гидрогеологиялық жұмыстарының әдістемесі, көлемі 

және негізгі нәтижелері 

       

Жер асты суларының Каменск кен орнында жұмыстар заманауи 

гидрохимиялық жағдайды зерттеуге бағытталатын болады. Зерттелу дәрежесі 

бойынша кен орнының аумағы барланған.  

Каменск кен орнында жер асты суларының пайдалану қорларын есептеу 

кезінде 5 пайдалану ұңғымасынан желілік су тарту ұсынылды. 

Жобаланатын су тартудың жалпы өнімділігі тәулігіне 2808 м3 құрайды 

(32,5 дм3 / с). Су бөгетін пайдалану мерзімі 10000 тәулік.  

Бас тоғанның сенімді, үздіксіз жұмысы және сорғы жабдығының алдын 

алу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі үшін бас тоған ұңғымалары санының 20% 

есебінен 1 резервтік ұңғыманы салу көзделеді.. 

Су жинағышта пайдалану ұңғымаларын бұрғылау 35,0 м тереңдікке дейін 

диаметрі 151 мм УРБ-2А-2 станогымен және ұңғыма оқпанының екі диаметрлі 

190 мм, 243 мм, сондай-ақ 35,0 м тереңдікке дейін кеңейтумен айналмалы-

механикалық тәсілмен жүзеге асырылуы қажет..  

Осыдан кейін ұңғыма оқпанына диаметрі 219 мм 35,0 м тереңдікке дейін 

құбырлардың шегендеу бағанасын түсіру.  

35,0 м тереңдіктен жобалық тереңдікке дейін 60,0 м бұрғылау диаметрі 

151 мм шегендеу бағанасының ішінде және диаметрі 190 мм ұңғыма оқпанын 

кеңейтумен жүзеге асырылады.  

Бұрғылау аяқталғаннан кейін ұңғыманы бұрғылау шламын шығару және 

ұңғыма оқпанын тазалау үшін кемінде 6 бр/см көлемінде эрлифтпен сынамалы 

айдау қажет. 

Су көтергіш құралдар ретінде ЭЦВ-8-24-120 электр батырмалы 

сорғыларын пайдалануға болады, талап етілетін дебетті қамтамасыз ететін. 

Сорғыларды 33-35 м аралықта орнату ұсынылады, сорғыларды тиеу тереңдігі 

деңгейдің есептік төмендеуінен алынады.  

Су жинау ұңғымалары дебит пен жер асты суларының деңгейін өлшеуге 

арналған құрылғылармен жабдықталуы тиіс. 

Әрбір нақты жағдайда пайдалану қорларын есептеу кезінде ұсынылатын 

жүктемелерге сәйкес әрбір ұңғыманың дебитін мұқият реттеу. 

Қазылған жерлерге залалды барынша азайту мақсатында резервтік 

ұңғыманы су жинау учаскесінің шегінде пайдалану ұңғымасының жанында 

орналастыру ұсынылады.. 

Мәлімделген ағымдағы қажеттілікті шешу үшін 2000 м3/тәу 5 пайдалану 

ұңғымасын бұрғылау жеткілікті.  

Кен орны бойынша белгіленген жұмыстардың түрлері мен көлемдері 2-

кестеде көрсетілген. 

                                                                                                                

Кесте 2 - Жобаланған жұмыс түрлері мен көлемдері 
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№№ 

Пп 

Жұмыс түрлері Өлшем бірлік Жұмыс 

көлемі 

1 Гидрогеологиялық зерттеу Км 42 

1 УРБ-2А-2 станогымен айналмалы-механикалық 

бұрғылауға  

ұңғ. 

п.м. 

5 

300 

2 Тәжірибелі жұмыс   

2.2 Деглинизация тәж. (бр/см) 5 (15) 

2.3 Ұңғымаларды сору сынағына дайындау тәж. (бр/см) 5 (2,5) 

2.4 Сынамалы сору тәж. (бр/см) 5 (15) 

2.5 Деңгейді қалпына келтіру тәж. (бр/см) 5 (2,5) 

3 Зертханалық жұмыстар Сынама  

3.1 Қысқартылған химиялық талдау 

(бақылау) 

Сынама 1 

3.2 Судың сәйкестігіне химиялық талдау СП № 209 Сынама 5 

3.3 Бактериологиялық талдау Сынама 5 

5 Топогеодезиялық жұмыстар   

5.1 Ұңғымаларды шығару және байлау ұңғ. 5 

 

 

           2.2 Гидрогеологиялық зерттеу 

 

Қазіргі су пункттерін тексеру, жергілікті жерде гидрогеологиялық 

ұңғымаларды ұтымды орналастыру, жол жүру орындарын таңдау және 

ұңғымалардың орналасқан жерін жергілікті жердің геоморфологиялық 

ерекшеліктерімен байланыстыру мақсатында гидрогеологиялық бағыттар 

жүргізілді. Жұмыстар алдыңғы зерттеулер процесінде анықталған жұмыстар 

учаскесінің алаңында орындалды.  

Маршруттарды өткізу кезінде жер асты суларының табиғи және жасанды 

шығуларына басты назар аудару қажет, су алуды, пайдаланылатын сулы 

қабаттардың статикалық және динамикалық деңгейлерін зерттеу, жер асты 

суларының ықтимал ластану көздерін анықтау мақсатында қолданыстағы 

пайдалану ұңғымаларын зерттеу. Бұдан басқа, жер асты тұщы суларының 

таралу шекарасын аумақтың геоморфологиялық ерекшеліктерімен 

байланыстыру. 
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2.3 Бұрғылау жұмыстары 

 

Каменск кен орнында жер асты суларының пайдалану қорларын есептеу 

кезінде 5 пайдалану ұңғымасынан желілік су тарту ұсынылды.  

Жобаланатын су тартудың жалпы өнімділігі тәулігіне 2808 м3 құрайды 

(32,5 дм3/с). Су бөгетін пайдалану мерзімі 10000 тәулік.  

Бас тоғанның сенімді, үздіксіз жұмысы және сорғы жабдығының алдын 

алу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі үшін бас тоған ұңғымалары санының 20% 

есебінен 1 резервтік ұңғыманы салу көзделеді.. 

Су тоғанын жобалау кезінде осы талаптар ескерілді. 

Ұсынылатын су жинағышта пайдалану ұңғымаларын бұрғылау УРБ-2А-2 

станогымен айналмалы-механикалық тәсілмен жүзеге асырылады, диаметрі 151 

мм 35,0 м тереңдікке дейін және ұңғыма оқпанының екі диаметрімен 190 мм, 

243 мм, сондай-ақ 35,0 м тереңдікке дейін кеңейтілуі.  

Осыдан кейін ұңғыма оқпанына диаметрі 219 мм 35,0 м тереңдікке дейін 

құбырлардың шегендеу бағанасы түсіріледі.  

35,0 м тереңдіктен жобалық тереңдікке дейін 60,0 м бұрғылау диаметрі 

151 мм шегендеу бағанасының ішінде және диаметрі 190 мм ұңғыма 

оқпанының кеңеюімен жүзеге асырылады.  

Бұрғылау аяқталғаннан кейін ұңғыманы бұрғылау шламын шығару және 

ұңғыма оқпанын тазалау үшін кемінде 6 бр/см көлемінде эрлифтпен сынамалы 

айдау қажет. 

Су көтергіш құралдар ретінде ЭЦВ-8-24-120  электр батырмалы 

сорғыларын пайдалануға болады, талап етілетін дебетті қамтамасыз ететін. 

Сорғыларды 33-35 м аралықта орнату ұсынылады, сорғыларды тиеу тереңдігі 

деңгейдің есептік төмендеуінен алынады.  

Су жинау ұңғымалары дебит пен жер асты суларының деңгейін өлшеуге 

арналған құрылғылармен жабдықталуы тиіс. 

Әрбір нақты жағдайда пайдалану қорларын есептеу кезінде ұсынылатын 

жүктемелерге сәйкес әрбір ұңғыманың дебитін мұқият реттеу. 

Қазылған жерлерге залалды барынша азайту мақсатында резервтік 

ұңғыманы су жинау учаскесінің шегінде пайдалану ұңғымасының жанында 

орналастыру ұсынылады. 

Берілген ағымдағы қажеттіліктерді шешу үшін 2000 м3/тәу 5 пайдалану 

ұңғымасын бұрғылау жеткілікті, № 1500 ұңғыма бар екенін ескере отырып, 

пайдалану ұңғымасы ретінде пайдаланылатын.  

  

 

2.4 Тәжірибелік гидрогеологиялық жұмыстар 

 

Шөгінділердің сүзгіш қасиеттерін, сулы қабаттардың гидрогеологиялық 

параметрлерін анықтау және жер асты суларының химиялық құрамын анықтау 

үшін су сынамаларын алу мақсатында кен орнында жобалау жұмыстарына 

сәйкес гидрогеологиялық зерттеулер кешені орындалды. 
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2.5  Деглинизация 
 

Айналмалы-механикалық бұрғылау кезінде сазды ерітінді су 

ығыстырғыш шөгінділердің тесіктері мен жарықтарына еніп, оларды 

айналмалы-механикалық бұрғылау кезінде. Ұңғыма оқпанын жуу, су тұтқыш 

горизонттардың Сүзгіш қасиеттерін қалпына келтіру үшін деглинизацияға ұзақ 

уақыт қажет. Газсыздандыру шегендеу бағаналарын орнатқаннан кейін таза 

сумен жуу жолымен орындалуы тиіс және бұрғылау бригадасымен УРБ-2А-2 

станогымен НБ-50 сорғысын қолдана отырып жүзеге асырылуы тиіс (немесе 

аналогпен).  

  Газсыздандыру әрбір ұңғымада 21 сағат ұзақтығымен 5 ұңғымада 

жүргізілетін болады, жалпы көлемі 63 сағатты құрайды.  

 

 

2.6  Ұңғымаларды сынауға дайындау (айдау)   
                                              

  Ұңғымаларды сынауға (айдау) дайындау әрбір ұңғымада 0,5 сағат 

ұзақтығымен 5 ұңғымада жүргізіледі, жалпы көлемі 2,5 сағатты құрайды.      

 

 

2.7 Сынамалы сору 
 

Сынамалы сору шөгінділердің сүзу қасиеттерін анықтау және химиялық 

талдауға су сынамаларын алу үшін жүргізілуі тиіс. Сынамалы сору барлық 

бұрғыланған барлау ұңғымаларында бұрғылау бригадаларының күшімен КТ-7 

компрессорынан эрлифті қондырғылармен (немесе аналогтармен) бір ең 

жоғары төмендетуге тұрақты дебитпен жүргізіледі.  

Сынамалы сору әр ұңғымада 21 сағат ұзақтығымен 5 ұңғымада 

жүргізіледі, жалпы көлемі 105 сағатты құрады.  

 

           

2.8 Деңгейді қалпына келтіру 

 

Сынамалы сорудан кейінгі деңгейді қалпына келтіру барлық ұңғымаларда 

әрбір ұңғымада 0,5 сағат ұзақтығымен жүргізіледі, жалпы көлемі 2,5 сағат.  

 

 

2.9  Зертханалық жұмыстар 

 

Жер асты суларының тас кен орны бойынша өнеркәсіптік игеру 

процесінде: 

1. 5 толық химиялық талдау БК № 209; 

2. 1 талдаулардың жалпы санынан 10% көлемінде ішкі бақылауды ескере отырып 

қысқартылған химиялық талдау; 
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Тасқала ауылындағы аудандық санитарлық-эпидемиологиялық станция 

зертханасында: бактериологиялық талдау. 

 

 

2.10 Топографиялық-геодезиялық жұмыстар 

 

Топогеодезиялық жұмыстар 3 ұңғыманы жоспарлы-биіктік 

байланыстырудан тұрады. 

 Ұңғымаларды жоспарлы-биіктік байланыстыру Garmin GPSmap 60Cx 

навигатор-аспабының көмегімен жүргізіледі (немесе аналогтармен). 

 

 

          2.11 Қоршаған ортаны қорғау 

 

 Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 140-бабына сәйкес ұңғымаларды 

бұрғылау жөніндегі жұмыстарды аяқтағаннан кейін бүлінген жерлерді қалпына 

келтіруге әзірленген үлгілік жоба негізінде жерді қалпына келтіру орындалуы 

тиіс. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру құнарлы топырақ қабатын 0,2 м 

тереңдікке бір ұңғымаға 3м х 8м өлшеммен алу және оны ұңғыманы 

бұрғылағаннан кейін орнына қайта салу болып табылады. Бүлінген жерлерді 

қалпына келтіру 3 ұңғыма бойынша жүргізілуі тиіс.  

 

 

2.12  Санитарлық қорғау аймақтарын есептеу 

             

            Бас тоғанның санитарлық қорғау аймағының (СҚА) құрамына үш белдік 

кіреді: бірінші - қатаң тәртіп, екінші және үшінші - шектеу. Ұсыныстарға 

сәйкес бірінші белдеудің шекарасы су жинау ұңғымаларынан 50 м қашықтықта 

өтеді, екінші және үшінші белдеулердің шекаралары гидродинамикалық 

есептермен анықталады.  

СҚА белдеуінің 2 негізгі параметрі микробтық ластанудың жылжуының 

есептік уақыты (Тм) болып табылады, ол патогенді микроорганизмдердің 

өміршеңдігін жоғалту үшін жеткілікті болуы тиіс, ол 400 тәулікке тең II 

Климаттық аудан үшін қабылданатын. 

СҚА-ның үшінші белдеуі жер асты суларын химиялық ластанудан 

қорғауға арналған және қабатқа келіп түскен химиялық ластанулар су 

жинағышқа жетпеуі тиіс 10000 тәулік су жинағышты пайдалану уақытына 

сәйкес келетін есептік уақытпен (Тх) анықталады. 

СҚА шекарасын есептеу "санитарлық қорғау аймақтарының 2 және 3 

белдеулерінің шекарасын анықтау үшін гидрогеологиялық есептер бойынша 

ұсынымдарға" сәйкес орындалады. "ВОДГЕО", 1983 ж. (11).  

Санитарлық қорғау аймақтарын есептеу есептік қажеттілікке тең 

дебитпен бір пайдалану ұңғымасы бар жеке бас тоғандар үшін жүргізіледі. 

Табиғи ағын шығынының шамасын мына формула бойынша анықтаймыз: 
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                                                                              (1.6) 

 

мұндағы    –  сүзу коэффициенті, м/тәу. 

          H  –  сулы горизонттың қуаты, м. 

          J  –  табиғи ағынның еңісі схемалық гидрогеологиялық карта 

бойынша анықталған (1 кестеден қараңыз). 

Содан кейін жер асты суларының ағыны бойынша N төмен су бөлу 

нүктесіне дейінгі ара қашықтықты мына формула бойынша табамыз:    

 

      ;
2 g

Q
в





                                                                            (1.7)                      

 

мұндағы в   – ағын бойынша N төмен су бөлу нүктесіне дейінгі 

қашықтық, м. 

            Q    – су жинау дебиті, м3/тәу. 

Өлшемсіз параметрдің сандық мәнін мына формула бойынша анықтаймыз:     

 

                                                                                                 (1.8)      

 

мұндағы Т – ЗСО-400 тәулік 2 белдеуіне тең есептік уақыт,  

                                                          3 белдеу үшін ЗСО-10000 тәулік. 

                0п   – гравитациялық су беру коэффициентіне тең қабылданатын 

белсенді кеуектілік.  

  Кесте бойынша СҚА шамаларын табамыз r  және R ,  СҚА шекарасының 

төмен және жоғары ұзындығын ағынның бойымен мына формулалар бойынша 

анықтаймыз:  

 

      ;вrr                                                                                 (1.9)                                                                                                                                      

 

      ;вRR                                                                                   (2)                                                                                                                                                              

 

T >10   болғанда ;3 ТR  деп шамамен болжауға болады                      (2.1) 

Максималды шама r  су бөлу нүктесіне дейінгі қашықтықпен шектелген, 

яғни.  

 

вмахr                                                                                  (2.2) 

 

 СҚА белдеулерінің жалпы ұзындығын мына формула бойынша 

анықтаймыз: 
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      ;RrL                                                                                    (2.3) 

 

СҚА белдеулерінің ені мынадай формула бойынша анықталады:  

                                                                                                                                                            

LпH

Q
d






0

2


                                                            (2.4) 

 

Жер асты суларының Каменск кен орнының санитарлық қорғау 

аймақтарының 2 және 3 белдеулерінің шекарасын анықтау жөніндегі есептер 

5.2-кестеде келтірілген. 

Жер асты суларының Каменка кен орнының санитарлық қорғау 

аймақтарының 2 және 3 белдеулерінің шекаралары схемалық 5.1 суретте 

келтірілген.  

Жүргізілген есептеулерге сүйене отырып, Каменск кен орнында келесі 

тәртіппен санитарлық қорғау аймағын ұйымдастыру ұсынылады: 

1. Ағын бойынша төмен қарай СҚА 2 белдігінің ұзындығы – 220 м,   

                                                        ағын бойынша жоғары – 708 м.  

2. СҚА 2 белдеуінің ені – 386 м.       

3. Ағын бойынша төмен қарай СҚА 3 белдеуінің ұзындығы – 9894 м, 

                                                        ағын бойынша жоғары – 10138 м.  

4. СҚА 3 белдеуінің ені – 882 м.   
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Кесте 3 - Табиғи ағынның еңіс шамасын есептеу. 

 

Жұмыс учаскесінің 

атауы 

№ 

ұңғыма 

Н1 

м. 

№ 

ұңғыма 

Н2 

м. 

Ұңғымалар 

арасындағы 

қашықтық, 

м. 

Н1-Н2, 

м 

Табиғи 

ағынның 

еңісінің шамасы 

Каменск МПВ 101 97 1500-Ц 80 2000 17 0,0085 

 

 Кесте 4 - Санитарлық қорғау аймақтарының 2 және 3 белдеулерінің шекарасын анықтау жөніндегі есептер. 

 

Санитарлық 

қорғау 

аймақтары 

 

Т, 

тәу 

 

Q, 

м3/тәу 

 

Hср, 

м 

 

K, 

м/тәу 

 

J 

 

 

n0 

 
JHg    

 
g

Q
в




2
 

впH

g






0

 _ 

r 

_ 

R 

 

вrr 
 

м 

 

вRR   

М 

 

;RrL  м 
LпH

Q
d






0

2


    

м 

Каменск МПВ 

2 белдеу 400 2808 50 4,3 0,0085 0,04 1,83 244,3 1,5 0,9 2,9 220 708 928 386 

3 белдеу 10000 2808 50 4,3 0,0085 0,04 1,83 244,3 37,5 1 40,5 244 9894 10138 882 
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3 Экономикалық бөлім 

 

Экономикалық бөлім дипломдық жобаны құрайтын маңызды 

бірліктердің бірі болып табылады. Өйткені бұл бөлім қандай да бір 

жұмыстың қаржылық бөлігін баяндауға және көрнекі түрде көрсетуге 

мүмкіндік береді. Төменде мен дипломдық жобаға қатысты маңызды 

ақпараттық экономикалық деректерді келтірдім. 

 

Гидрогеологиялық зерттеу – 94243 тг. 

Айналмалы механикалық бұрғылау – 1 164 471 тг. 

Ұңғымаларды кеңейту – 286 904 тг. 

Айналмалы бұрғылау – 2 433 109 тг. 

Деглинизация – 388 035 тг. 

Тәжірибелі жұмыс – 10 275 744 тг. 

Дала жұмыстары – 13 260 871 тг. 

Мердігерлік жұмыстар – 13 500 тг. 

Ілеспе жұмыстар – 4 018 624 тг. 

Шығындарды есептен шығаруға жатады – 16 092 277 тг. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Жобаланатын жұмыстардың мақсаты Каменск кен орнын өнеркәсіптік 

игеру кезінде жер асты суларын ұтымды пайдалануды негіздеу болып 

табылды.  

Су тарту учаскесінде жер асты суларын пайдалану бойынша ұсынылған 

ұсынымдар мәлімделген қажеттілікке тең мөлшерде – 2000 м3/тәулігіне 

үздіксіз сумен жабдықтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Жер асты суларының мониторингі процесінде Каменск кен орнының 

бас тоғанында күтілетін пайдалану жағдайында, пайдалану және резервтік 

ұңғымаларда бақылау жүргізу қажет. 

Бақыланатын объектілер болып пайдаланылатын су тұтқыш палеогенді 

көкжиек, пайдалану және резервтік ұңғымалардың техникалық жай-күйі. 

Электр жабдықтарын пайдалану кезінде "тұтынушылардың электр 

қондырғыларын техникалық пайдалану ережелері және ҚР РД 34 

тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 

техникасы ережелері" талаптары орындалуы тиіс. 20/03. 501/202-04 ҚР 

Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2004 жылғы 26 

тамыздағы № 190 бұйрығымен бекітілген. 

Пайдалану барысында су сапасының өзгеруі күтілмейді. 

Жер асты суларын пайдалану қоршаған ортада теріс өзгерістер 

тудырмайды.  

Жер асты суларының деңгейлерін өлшеу жиілігіне қойылатын талаптар 

өлшеудің ең аз мөлшері кезінде алдын ала берілген дәлдікпен процесс 

барысын объективті және дұрыс қалпына келтіру қажеттігінен тұрады. 

Бақылау процесінде алынған ақпарат су жинау құрылысының сенімді 

және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету және су жинау учаскесінде 

пайдалану қорларын одан әрі қайта бағалау үшін пайдаланылатын болады. 

Дипломдық жобаны орындауға арналған тапсырманың талаптары 

толық көлемде орындалды.  
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А қосымшасы: аудан картасы 

 

 
 

Батыс Қазақстан облысы, Каменск жер асты сулары кен орнының аудан 

картасы 
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Б қосымша: гидрогеологиялық қима 

 

 
Жер асты суларының минералдылығы мен химиялық құрамын анықтау 
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В қосымша: шартты белгілер 

 

 
 

Жер асты таужыныстар мен жұмыс жүргізілетін аймақ картасына шартты 

белгілер  

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Г қосымша 

 

 
 

Гидрогеологиялық ұңғымалар схемасы 
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Д қосымша 

  

 

 
 

№ 1500-Ц тәжірибелі жыныстың орналасу схемасы және гидрогеологиялық 

қимасы 
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Ж қосышма 

 

 
 

Судың физикалық қасиеті және химиялық құрамы 

 

 
 

Суды тартудың нәтижесі 
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К қосымша 

 

 
 

Су деңгейі мен дебиттің тербеліс графигі 
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Л қосымша 

 

 
 

Суды тарту барысындағы деңгей өлшеу деректері 
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