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АНДАТПА 

  

Берілген дипломдық жоба  39 бет мәтіннен, 5 бөлімнен, 8 кестеден, 8 

суреттен құралады. Сызбалық бөлімі 4 сызба бетінен тұрады. Дипломдық 

жобада Арыс артезиан алабының солтүстік-батыс бөлігінде орналасқан, №2017-

8 барлап– пайдалану ұңғымасын ЖШС «Ақбота» малын суару үшін бұрғылауға 

арналған.  

Дипломдық жобаның экономикалық бөлімінде жиынтық сметалар 

анықталды. Жобаның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

есептелген. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломный проект  состоит из 39 страниц текста, 5 разделов, 8 таблиц, 8 

иллюстраций. Графическая часть состоит из 4 листов. Настоящий проект на 

бурение разведочно-эксплуатационной скважины №2017-8 расположенный на 

северо-западной части Арысского артезианского бассейна составлен для 

водопоя скота ТОО «Акбота».  

В экономической части проекте определены сводные сметы. А так же 

расчет основных техникоэкономических показателей проекта. 

 

ANNOTATION 

 

The diploma project consists of 39 pages of text, 5 sections, 8 tables, 8 

illustrations. The graphic part consists of 4 sheets. The present project for drilling 

exploration and production well No. 2017-8 located in the northwestern part of the 

Arysian artesian basin is designed for watering the cattle of Akbota. 
In economic part of the project summary estimates are defined. And also calculation of the 

main technical and economic indicators of the project.
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КІРІСПЕ 

 

Жобамен зерттелетін территория Арыс артезиандық массивінің солтүстік-

батыс беткейінде жатыр, №2017-8 барлау-пайдалану ұңғысын «Ақбота» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің малдарын суғаруға бұрғылау 

жұмыстары жүргізіледі. Қорғалатын жоба ҚР «Жер қойнауы мен жер қойнауын 

пайдалану туралы» заң талаптарына, ҚР 2012 жылдағы 10 шілденің 

қаулысымен бекітілген 2003 жылдағы 9 шілдедегі ҚР Су  беру бойынша рұқсат 

ережесіне сай  жасалған. 

Жоба аумақта жерасты суын жойылудан және ластанудан кенорындарын 

қорғайтын жерасты суы маниторингін жүргізуді, сонымен қатар ұңғыдан 

пайдалану орынына дейінгі суды тасымалдау барысында судың химиялық 

құрамының өзгермеуін қамтамасыз ететін жерасты суын тартудың ең тиімді 

деген сызбасын орындауды ұсынды.  

«Ақбота» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін сумен қамтамасыз ету 

жер асты суы есебінен, 560,0м тереңдіктен барлау-пайдалану ұңғысымен 

жүргізіледі. Суға сұраныс 13,57 мың.м3жыл; 37,16 м3/тәулік; 0,44 дм3/с, оған бір 

ғана барлау- пайдалану ұңғысы жетеді.  

Бұрғылау жобасы МЕМСТ ҚР 4.01-02.2009 сәйкес жасалынған және 

жобаны орындау барысында сутартқыш ауданын алдын-ала зерттеу, сонымен 

қатар архивтік материалдарды жинау мен қорытындылау орындалады, 1967-

1971 ж арасында Шымкент гидрогеологиялық экспедициясымен жүргізіліп, 

қарастырылған масштабы 1:200 000 K-42-VIII және де K-42-IX беттерінің 

гидрогеологиялық түсірілімдері көрсеткіштері пайдаланылды.  

Жерді пайдалану аймағы – Арыс артезиан массивінің жоғары бор 

шөгінділерінің сулы горизонты. Тау-кен аумағының тереңдігі – 430,0м, көлемі 

0,09 га.  

Зерттеленетін аумақ Көксарай ауылының оңтүстік-батыс беткейінде 

31,0км жерде орналастырылған (Сурет 1). 
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1 Cурет – Жұмыс аумағындағы шолулық карта 
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1 Жалпы бөлім 

 

 

1.1 Зерттелетін аумақтың мәліметтері 

 

Жұмыс аумағы әкімшілігі жағынан, Түркістан облысы Отырар ауданы 

жерінде орналасқан.  

Ауданның басты су өзені оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа 

созылатын Сырдария өзені. Өзен таулардағы қар мен мұздықтардың еруінен 

қоректенеді, кей аумақтарда  жер асты суы да өзеннің қоректену көзіне 

айналады. 

Сырдария өзеніне басты су құятын Арыс пен Бөген өзендері. Бөген 

өзенінде беттік ағыстар тек көктемде ғана болады, ал Арыс өзенін суы 

толықтай суғаруға алынады.  

Аудан климаты континенталды болап келеді, жазы ыстығырақ, ал  қыста 

қар аз түседі. Орташа жылдық температурасы 11-13ºС көрсетеді. Ауа 

температурасы шілде-тамыз айларында +30-38ºС,  қаңтар айында 10-15ºС 

аралығында болады. 

Жауын–шашын 157-300 мм (орташа жалдық). Жауын–шашынның 

бірқатар мөлшері көктем және қыс мезгіліне келеді. Суық айларда ауа 

ылғалдылығы 66% , ыстық кездерде 31% болады .  

Ауданда қарлы жамылғының ортамен 30 см, жазық жерлерде 15-21 см, 

таулы аудандарда 60-71 см дейін болады. Грунттың қату тереңдігі 0,3-0,6м. 

 

 

1.2 Геоморфологиясы 

 

Жұмыс аумағында үш типті рельеф кездеседі:   

1. таулы аумақ; 

2. тау алды жазық аумақ; 

3. қазіргі және бұрынғы аллювийлі, аллювийлі-пролювийлі өзен 

жазықтары болып. 

Биік тауларғы - Қазығұрт, Қаржантау, Оғам жатады, ең биік белгілері 

1292,0-1769; 2160-2859 және 4027,0-4238 м көрсетеді. 

Біркелкі тауалды жазығы 25,0 км болады.  

 

 

2 Жұмыс ауданының геологиялық-гидрогеологиялық 

сипаттамалары 

 

 №2017-8 ұңғысы аумағы Арыс артезиандық бассейнінің солтүстік-батыс 

бөлігінде орналасады, Сырдария артезиан бассейні құрамында жатыр.  
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2.1 Геологиялық құрылысы 

 

Арыс артезиандық бассейні шегінде палеозойдан төртткікке дейінгі 

горизонттар қатысады.  

Палеозой түзілімдері, кристалды таужыныстарымен, 2000-2400м 

тереңдікте таулы массивтер және жазық аймақтарды  ұңғылармен ашылады 

 

 

2.2 Жерді пайдалану аудандарындағы жерасты суының пайдаланылу 

қоры 

 

Жұмыс ауданында шаруашылық-ауыз су және техникалық сумен 

қамтамасыз ету үшін жер асты суының пайдаланылатын қоры осы уақытқа 

дкйін  бекітілмеген. 

Ұңғы тереңдігі 560 м, ұңғы деибті 1,0 дм3/с. Жұмыс ауданының жер асты 

суы кермектілеу, минералдылығы 3,0/дм3 шейін, ал химиялық құрамы 

хлоридті-сульфатты натрийлі сульфатты-хлоридті магнийлі-натрийлі су болады.  

№2017-8 ұңғының жер асты суының сапасы сипаттамасы ауданда 

орналасқан, пайдаланылып жатқан ұңғыларынан алынатын химиялық, 

бактериологиялық, радиологиялық анализдердің көрсеткіштері  бойынша  

анықталады.  

Іздеу-барлау жұмыстары барысында жүргізілетін химиялық және 

санитарлы-микробиологиялық зерттеу көрсеткіштері бойынша ұңғыдағы су 

сапасы малды суғаруғыа және техникалық мқтаждарға жарайды.  

 

2 Кесте- Жерасты суының сапасының негізгі сипаттамалары 

 

Реті  Компоненттер атауларыы құрамы ШЖК 

1 Дәмі - 1,9 

2 Иісі - 2,1 

3 Лайлылығы, мг/дм3 1-ден көп 1,4 

4 Түсі, градус - 20 

5 Құрғақ қалдықтар, мг/дм3 3010 1505  

6 Тұтқырлығы, мг/экв/дм3 17,1 8-11 

7 Сутекті көрсеткіші, рН 8,1 7-9 

8 Қышқылдық, мг/дм3 0 1,9 

9 Хлорид, мг/дм3 1041,0 331 

10 Сульфат, мг/дм3 971,0 410 

11 Нитрат, мг/дм3 0,002 44 

12 Фтор, мг/дм3 0 1,6 

13 Коли индекс 3-тен кем 3-тен көп 

14 Бактриялардың мөлшері, 1литрде  101 
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№2017-8 ұңғы аумағындағы жер асты суының минералдығы 3 г/дм3, су 

«Ақбота» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің малдарын суғару үшін 

жарамды, жер асты суын шаруашылық–ауыз су ретінде пайдалануға қазіргі 

заманауи тұщыландыру жабдықтарын қолдану және санэпидембақылау 

ұйымының рұқсатымен ғана болады.  

 

 

3 Арнайы бөлім 

 

 

3.1 Сутартқыш ауданындағы геологиялық-гидрогеологиялық 

жағдай 

 

Зерттелетін сутартқыш аумағы геоморфологиясы аллювийлі- пролювийді 

жазықта жатыр.  

Жерасты суы малды суғару мен техникалық қажеттіліктерге  алынады. 

Шаруашылық қажеттіліктері үшін келешекті - жоғарғы бор түзілімдері. 

Жобаланатын қима №932 барлау ұңғысында А және Б сызықтарымен 

геологиялық-литологиялық тілік және сулы горизонттағы таужынысының 

литологиялық құрамы негізінде орындалады. 

Төменірек №932 барлау-пайдалану ұңғысы негізінде №2017-8 жобалық 

ұңғының геологиялық-литологиялық қимасы көрсетіледі.  

 

 

3.2 №2017-8 ұңғымасының алдын-ала құрастырылған геологиялық 

қимасы 

 

Жобаланатын тілік №2017-8 жобалық ұңғыдан оңтүстік-батыс беткейінде 

№932 барлау-пайдалану ұңғысының геологиялық қимасын  негізге  ала отырып 

орындалады. Жобаланатын ұңғының алдын-ала жасалған геологиялық-

литологиялық қимасы төмендегідей: 

Бұрғылау жұмыстары процесі кезінде жобалық қима геофизикалық 

жұмыстардың нәтижесі бойынша түзетілетін болады. 

 

3 Кесте-Жобаланатын  ұңғының геологиялық қимасы 

 
Реті Таужыныста- 

рының 

геологиялық 

индексі 

Аралықтары  Қалың-

дығы  

Таужыныстары 

сипаттамалары 

Бұрғылау 

категория-

лары 

1. aQIII 0,0-8,1 8,1 Малта саздақ 3 

2. 8,1-42,9 34,8 Түйірі ірі сұрлау құм 3 

3. N2 42,9-88,1 45,2 Малта саздар 5 

4. 88,1-100,0 11,9 Шөгінділілеу 

таужыныстары 
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конгломераттары 

5. N1 100,0-151,0 51,0 Тығыз қоңыр түсті 

құмайтас 

6 

6.  151,0-194,0 43 Саздыәктасты 

іргетастағы құмдау 

7 

7. 194,0-213,0 19 Аргиллитті сазд 5 

8.  213,0-225,0 12 Түйірі әртүрлі құмдау 7 

9. 225,0-252,0 27 нығызсаз 5 

10. 252,0-257,0 5 Түйірі майда құмдау 7 

11. 257,0-271,0 14 Тығыз аргиллит 

тәріздес саз 

5 

12. 271,0-283,0 12 Түйірі майда құмдау 7 

13. 283,0-311,0 28 Тығыз аргиллит саз 5 

14. 311,0-352,0 41 Нығыз құмайд 6 

15. 352,0-362,0 10 Түйірі майда құмдау 7 

16. 362,0-376,0 14 Нығыз құмайд 6 

17. 376,0-388,0 12 Түйірі майда құмдау 7 

18. 388,0-408,0 20 Нығыз құмайд 6 

19. 408,0-418,0 10 Түйірі майда құмдау 7 

20. P2
3 418,0-481,0 63 Жасылдау нығыз сас 5 

21.  

K2 

481,0-497,0 16 Түйірі майда құмдау 7 

22. 497,0-531,0 34 Қызғылт нығыз сазд 5 

23. 531,0-551,0 20 Түйірі майда құмдау 7 

24. 551,0-560 9 Қызғылт нығыз сас 5 

 

 

3.3 Ұңғының конструкциясы және жұмыс жобасы 

 

1. Ұңғы барлау пайдалану ұңғысы болап жобаланады. 

2. Бұрғылау тәсілі – сазды ерітіндімен шая отырып айналмалы роторлы 

болып табылады. 

3. Судың пьезометрлік деңгейі 47,5 м тереңдікте анықталады. 

4. Меншікті дебит судың деңгейі 14м төмендегенде 0,04 дм3/с болады . 

5. Жобалық дебиті - 0,44 дм3/с. 

6. Ұңғылардың тереңдігі гидрогеологиялық көрсеткіштермен анықталған 

және 435 м-ге тең. 

7.  Шегендеу құбырларының екі бағанасымен ұңғылардың жобаланған 

конструкциясы орындалады. 

8.  Суды пайдалануды орталықтандыру және ұңғыны лас жер беті  

сулардың түсуінен қорғау мақсатында жер бетінен 1,0 м ұңғыма оқпаны 

жобаланады,  кондуктор диаметрі 25мм, құбырдың айналасы цементтеледі.  

болады. 

9. Байланысқан грунттарды бұрғылау кезіңінде сазды ерітінді көрсеткіші 

мынадай болуы тиіс - тұтқырлығы 15-18, меншікті салмағы-1 г/см3, 30 минутта 

суқайтарымдылық –12м3, құмдар мен қиыршықты-малтатас тұтқырлығы 21-41 

с, тәуліктік  тұнба - 3-5,5%.  
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10. Ұңғыны бұрғылау үрдісі соңғы мәресіне жеткен кезде  131-560 м 

аралықта электрлік каротаждаудау мен 0-560 м барлық оқпан бойымен гамма-

каротаждау  жүргізіледі.  

11. Ұңғы сағасына жақын жерде айнала  2х2м радиуста  цементтеледі.  

12. Ұңғының су қабылдайтын бөлігі диаметрі 127мм болатын құбырдан 

тесік торлы сүзгі жасау арқылы жабдықталатын болады, ал каркастың 

ұңғымалылығы – 23%. Сүзгі бағанасы - 121-560 м аралықта болады, сүзгінің 

жұмыс жасайтын ұзындығы – 481-495 м және 5312-549 м аралығында 

орналастырылады. Ұңғының оқпанына электрлік каротаждау жүргізілгеннен 

кейін сүзгі орнатылады. Сүзгі бағанының тұндырғышы ағаш тығынмен бітеледі. 

13. Ұңғының жобалық геология-техникалық тілігі  (3 сурет). 

 
 

 

1-барлауға бағана, 2- суды көтеретін құбыр, 3-пьезометр, 4-суға батып тұратын 

бұлқын, 5-жекелеу цементажы, 6 - сүзгіш бағаны, 8-сүзгіш, 9-ағаш тығын 
 

3 Сурет - № 2017-8 ұңғысының геологиялық-техникалық тілігі 

 

14. Жабдықтау аяқталғаннан соң 3 смена бойынша ұңғыны шаю 

жұмыстары жүргізіледі, сосын қоспалар мен тұнбалардан тазарту үшін сутарту 

жұмысы басталады. Сутарту 3 тәулік жүргізіледі. 
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15. Бұрғылау жұмыстары аяқталған соң құжаттар дайындалады. 

  
 

1-кондуктор, 2-цемент құлыбы, 3-шегендейтін баған, 4-бұлқын, 5-пьезометрлік құбыр, 

6 - ұңғыдағы судың деңгейі, 7-суды жоғары әкелетін құбыр, 8-тоқ келетәін кабель, 9-тіреуіш 

тақта, 10-ысырма, 11 - апаттық суды әкету  

 

4 Сурет – Ұңғының сағасының  жабдықтау сұлбасы 

 

 

3.4 Бұрғылау жұмыстары 

 

Пайдаланылатын ұңғыны бұрғылау сазды ерітіндімен шая отырып,  

бұрғылау станогымен 1БА-15Н орындалады. Ұңғының конструкциясы ұңғыға 

4,1 м3/тәулік су өнімділігін және 101 м дейінгі судың жоғары көтеру арқылы  

насосты орнату қажеттілігі бойыша  анықталады.   

Бұрғылауды жүргізу жобасы: диаметрі 394 мм 3 шарошкалы қашаумен 

10м дейінгі ұңғы бұрғылып, диаметрі 325мм кондуктормен жабдықталады, 

құбыр сырты айнала цементтеледі. Диаметрі 295мм 3 шарошкалы қашаумен 

130,0м дейінгі тереңдікте бұрғыланып, диаметрі 219мм пайдалану бағанымен 

жабдықталады, құбыр сыртының +0,5-131,0 м аралығы айнала цементтеледі. 

Жобалық тереңдікке дейін диаметрі 190мм ұңғы 3 шарошкалы қашаумен 

бұрғыланады. 
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Диаметрі 127мм сүзгілік баған 120-560м аралықта орнатылады. Сүзгі 

бағанының суды қабылдайтын учаскесі - торлы сыммен оралып тесік құбыр 

480,0-495,5м және 532,0-549,5 м аралықта болады. Ұзындығы 10 м тұндырғыш 

ағаш тығынмен бекітіледі.  

 

4 Кесте - Ұңғының конструкциясы мен бұрғылау шарошкалары типі 

 
Тереңдігі (м) Жұмыс істейтін қашау 

типі 

Бұрғылауүшін 

диаметр, (мм) 

Шегенделуші құбыры көлемі, 

(мм) 

Диаметрі Қабырға 

қалыңдығы 

0-10  3 шарошкалы қашау 394 325 7,9 

10-131  3 шарошкалы қашау 295 219 6,1 

131-560  3 шарошкалы қашау 190 127 5,1 

 

 

3.5 Ұңғыны сынамалаудағы тәжірибелік жұмыстар 

 

Жоба мағлұматтарымен ұңғыдағы дебиттің дұрыстығы мен су деңгейі 

төмендеуінің ұңғы дебитіне тәуелділігін анықтау үшін 2 тәулік ұңғыманы 

шаюға сынамалау жүргізіледі. Ал сутартудың ұзақтығы негізінен  3 тәулікті 

құрайды.  

Сутартуды аяқталған соң толық химиялық, бактериологиялық анализдер 

үшін 2 сынама алынады: Ұңғыға ЭЦВ 6-4-100 насосы түсіріледі.  

 

 
 

5 Сурет – Каптажтау ғимараты схемасы 
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3.6 Пайдалану үшін ұңғыны жабдықтау 

 

Сутарту аяқталғаннан соң ұңғы СНиП 3.01-04-87 нұсқаулықтарына 

сәйкес тапсырыс берушіге беріледі.  

Ұңғыдан суды тұрақты тарту мақсатында электрлік ЭЦВ типтегі бұлқын 

таңдалады, сораптың өнімділігі судың мұқтаждығына сай келуі тиіс. Жер асты 

суларын тартуды бақылау мақсатында СТВ типті суды өлшейтін жабдық 

орнатылады.  

 

 

3.7 Камералдық жұмыстар 

 

Камералдық жұмыс барысында келесілер орындалады: 

➢ бұған дейін орындалған жұмыстар материалдарын жинақтау, 

анализдеусонымен қатар жүйеу; 

➢ барлық далалық жұмыс материалдарын камералдық өңдеуден өткізу; 

➢ тәжірибелік сутартуларды жүргізу және нәтижелерін өңдеу; 

➢ барлық схемалық материалдарды өңдеу және векторизациялау; 

Жерасты суының пайдаланылу қорларын бағалау мақсатында  әдебиттеік 

қорлары талдау қажет.  

Жұмыстағы тәжірибе бойынша камералды мезгілге кеткен уақыт 

шығыны 13,9 отр.айға тең болады.  

 

 

3.8 Сужинағышты ұйымдастыру мен оны пайдалану барысындағы  

жұмыстар түрлері  

 

Су жинағыштың пайдалануы ҚР Үкіметі 2011жылғы 10 ақпаны күнімен 

№123 «Пайдалы қазбаларды барлау мен өңдеуде жер қойнауын ұтымды және 

кешенді пайдалану бойынша ережелерді сақтау» талаптарына сәйкес 

орындалады.  

Жер асты суын пайдаланылу қоры оның өндірістік игерілуімен тығыз 

байланысты болып келеді. Пайдалану барысмында суды тарту көрсеткішіне 

қарай пайдаланылып отырған сулы қабаттың қоршаған ортамен  әрекеті 

алғашқы жағдайларға қарағанда айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды. 

 

 

  3.9 Сужинағышты пайдалануға  ұсынылатын схема  

 

Сулы горизонттың қалыңдығы мен жату тереңдігі жерасты суының 

сужинағыш құрылымының орналасу схемасы мен типін таңдауда басты роль 

атқарады. Ол ауданның табиғи ерекшеліктері, геологиялық, гидрогеологиялық 

зерттелуін саралау бойынша таңдалады.  
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Сужинағышты пайдалану схемасының ұсынылатын типі сужинағыш 

учаскесін пайдаланудың жобалық және жұмыс жасау барысындағы схемасына 

сәйкес келеді. Сонымен қатар, схемада сумен қамтамасыз етуді 

қанағаттандыратын  №2017-8 пайдалану ұңғыманы көрсетіледі.  

Сужинағыш конструктивті өзгерістерге мұқтаж емес. Бірақ, ұңғының 

1977 ж бұрғыланғанын ескеретін болсақ, сужинағыш учаскесінде №2017-8 

ұңғыны пайдалануды тоқтату керек болған жағдайда резервті ұңғы болуы тиіс.  

4 Сурет пайдаланылатын ұңғының жабдықтаудың ұсынылған схемасы 

берілген. Берілген осы ұсыныстар МЕМСТ ережелеріне, 2004жылдағы 9 

қыркүйектегі №144-п мемлекеттік қадағалау жүйесіндегі жер асты суының 

химиялық құрамы, температурасы және су өнімділігі, деңгейі сияқтыларға 

режим бақылауларын орындау бойынша ұсыныстардды есепке ала отырып 

орындалған. Сонымен қатар, электрлі жабдықтарды қолдануда қағидалар және 

техникалық қауіпсіздікті сақтау қағидалары да ескерілген.  Осы жобада  ары 

қарай құбырды айнала сыртымен цементтеу, +0,10-10,0 м (№5444,0 ұңғы) мен 

+1,9-20,0 м (№№3665,0-3666,0 ұңғылар) аралықта 273мм кондукторды  ою 

шаралары жүзеге асырылады. Құбырдың сыртындағы кеңістікті айнала 

цементтеу үшін цемент көлемі (СН ҚР 8.02-05-2002 техникалық бөлімі,40бет) – 

1 қ.м. нормаға  42,0 кг шығады.  

Құбырдың сыртындағы кеңістікті айнала цементтеу үшін жалпы көлемі 

191,9 м аралықтары +1,92-10,0 мен +1,9-20,0 м болатын №5444 және №5453 

ұңғыларын диаметрі 273 мм  тампонаждау цементінің кететін мөлшері 

келесідей:  

 

191,9 ×0,043 = 8,07 тонна. 

 

Цементті ерітінді тығыздығы 1903 кг/м3 деп алынады; 

Судың массасы 1,0 м3 құрғақ цемент массасы үшін қатыннасы 0,39 тең 

деп аламыз. Одан: 1358 кг/м3. 

Іздеу-барлау ұңғыларының құбырлары сыртындағы кеңістіктерін айнала 

цементтеу мақсатында қажет жалпы мөлшері 8,07 тонна (4,25 м3) цементті 

ерітінді қажет. Онда,  құрғақцементке мұқтаждық 6,0 тонна болады.  

Кондуктор және пайдаланылатын бағана құбырларының сыртындағы 

кеңістіктә айнала  цементтеуге  маркасы  М-400 болатын цемент қолданылады.  

№5444 және №5453 іздеу-барлау ұңғылары шегендегелген соң әрбір 

ұңғылардың сағасы 0,60 м және 0,50 м радиуспен айнала цементтеледі. 

Ұңғылар төсеніші үшін цемент ерітіндіінің мөлшері: 

 

 
 

Vp = 0.54 м3 тең болады.  

Цемент ерітіндісінің көлемі – 3,3 м3. маркасы  М-400 болатын цемент 

ерітінді мөлшері 1,0 м3 болғанда 0,28 т құрайды. 
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М400 маркалы цементтің цементті ерітінді дайындауға және ұңғы 

сағасын цементтеуге қажеттілегі  3,3×0,28 ≈ 1,5 тонна болады 

 
 

6 Сурет – Пайдаланылатын ұңғысын жабдықтау схемасы 

 

 

3.10 Ұңғыны сазсыздандыру үрдісі 

 

Ұңғыларды бұрғылау үрдісінде лайлы суды  пайдалану жағдайында 

сүзгішті қондыру аралығында сулы қабаттың суқайтарымдылық қасиетін 

қалпына қайта келтіру мақсатында шаралар жүргізіледі. Сондай-ақ, ұңғы аузы 

айналасында сулы қабат аралығында суқайтарымдылық қасиетін қалпына  

әкелу маңайындағы жұмыстар ұңғыны сүзгіштік бағанамен жабдықтау 

шаралары аяқталған соң орындалады.  

Суқайтарымдылық қасиеті қалпына әкелу жалпыға бірдей   әдістемемен 

жүргізіледі:  

Сүзгіштер мен ұңғы қабырғасын НБ-32 немесе МГР-9 бұрғылауға 

арналған насостар арқылы таза сумен шая отырып бұрғылайтын құбырлар 

көмегімен жүргізіледі.  

Шаю сүзгінің жоғарғы бөлігінен ұңғының түбіне шейін сазды ерітіндіні 

толық кетігенге шейін және жуу сұйығы толық тазарғанға дейін жүргізіледі. 

Жобаланған ұңғының сазсыздануы 9 станок сменамен жалғастырылады. 1- ші 

ұңғыманың сазсыздануы 3 бригада/сменамен жалғасады. 

Іздеу-барлау ұңғыларын саздн тазартуға кететін уақыттың шығыны: 

 

9,0×1,0 = 9,0 станок смена 

 

Берілген ұңғыларды шаюға су пайдаланылады.  

Іздеу-барлау ұңғыларын шаюға қажетті судың мөлшері 215м3 құрайды. 

Ұңғы тереңдігі 400 м болғанда – 1129 м3 болады.  
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Бұрғыланған ұңғыларға бөтен құралдардың тасталуын болдырмас үшін, 

олар құлыпты оқпандармен жабдықталады. Материалдарға кеткен шығындар 

есептеумен анықталған. 

 

 

3.11 Ұңғыларда жүргізілетін геофизикалық жұмыстары 

 

Іздеу-барлау ұңғыларында жүргізілетін геофизикалық жұмыстар: қиманы 

литологиялық стратиграфиялық бөлшектеу, таужыныстарындағы 

радиоактивтілікті зерделеу, тіліктегі келешекті сулы қабаттарды анықтау және 

сүзгіштерді қондыратын аралықты айқындау, сосын алдын-ала жерасты 

суларындағы минералдықты  айқындау үшін.  

Геофизикалық жұмыстар геофизикалық отрядпен орындалады, ол 

аппаратура жинағымен, жабдықтармен, көлікпен және материалдармен 

жабдықталған. Есептелетін уақыт бірлігінде отряд-смена таңдалады, бұл 

геофизикалық отряд үшін  7 сағат болатын жұмыстық уақыты болып саналады. 

Осыған орай №5444–№5453 іздеу-барлау ұңғыларын кернсіз  бұрғылау 

жоспарланады, литологиялық тілік  бөлшектенуі және алдында бұрғыланып 

қойған ұңғылармен корреляция жүргізу үшін қажет. Келесідей геофизикалық 

зерттеулерд сүзгішті қондыру аралығын айқындау үшін орындалады:  

- сулы аралықтарды және қималарды бөлу үшін стандарттық каротаж. 

Стандарттық каротаж көрінбелі меншікті кедергімен (КС) және өзіндік 

поляризация арқылы (ПС) орындалады .  

КС әдісі ұңғы оқпаны бойымен таужынысының көрінбелі меншікті 

кедергісін өлшейді, ол ом-метрмен өлшенеді. КС диаграммасында саздар 

көрінбелі кедергінің ең аз мәнін,  су лытаужынысы ең көп  мәнін сипаттайды.  

ПС әдісі ұңғыдағы өздігінен туындайтын потенциалды электр өрісін 

өлшеумен тұжырымдалады. ПС диаграммасында литология бойынша әр 

қабаттардың шекаралары қиылысында кедергілер анықталады. Ал қабат 

шекаралары қисаю нүктелері бойынша айқындалады.   

- жалпылама іздеумен және тіліктерді бөлшектеуге  гамма каротаж (ГК) 

қолданылады.  

Алдымен ұңғы оқпаны едәуір уақыт кезеңеінде сазды ерітінді арқылы   

шайылып, оқпан шайыла отырып ұңғы қабырғасында шұңқырлар мен 

бұдырларды жою үшін  қашаумен жұмыс жасалынып, сосын барып каротаж 

жұмыстарды орындалады.   

Каротаж диаграммасын жазудың  тік масштабы - 1:200. 

Жұмыстар СК-1-74 каротажды станциясымен жүргізіледі, ол ЗИЛ –131 

көлігі ішінде орнатылған.  

Геофизиктер отрядына кеткен уақыт шығыны бір бұрғылау станогымен 

жүргізілетіндіктен, база Алматы қаласынан ұңғы учаскесіне және ұңғы 

учаскесінен  Алматы қаласына дейін каротажды станцияларды 10 рет айдайды.  

Әрбір ұңғыда гидрогеологиялық іздеу-барлау жұмыстарының барлық түрі 

жүргізілген соң, 1365 қ.м. жалпы көлемде видеокаротаж орындалады. Жобамен 
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геофизикалық станцияны тасымалдау ескерілген. Жалпы километраж 10447 км 

болады.  

Геофизикалық материалдарды камералдық өңдеу - далалық 

материалдардың жазбасы мен каротажды диограммаларды өңдеумен 

тұжырымдалады. Жобамен қосымша шығындар да  ескерілген: 

– далалық материалдардың компьютерлік өңделуі;  

– сканерлеу, оған диаграммалар, геологиялық бағандар мен басқа 

ақпараттар кіреді; 

– сызба материалдарын векторизациялау және осы қолмен сызылған 

схемаларды  компьютерлік вариантқа көшіру;  

 

 

 3.12 Топырақ құнарлылығының қалпына келтірілуі 

 

Бұрғылау барысында топырақ жамылғысы бұзылады, оған байланысты 

жұмыстар - нәрлі және келешекті нәрлі қабатшаларын алу, сақтау және қолдану 

«ҚР Жер Кодексіне» сай орындалуы тиіс. Келесі формула бойынша  

топырақтан нәрлі қабатшаларды  алу мөлшері (Н) айқындалады: 

 

, 

 

мұндағы   - топырақтан нәрлі қабатшалар алынатын тереңдік, м; 

                S - топырақтың жиегі алаңы және топырақтан алынатын 

құнарлы қабаттың сапасы, тереңдігі мен топырақ контурлары сыныбы, м2 

(МЕМСТ 17.5.3.06-85ж.). 

Алаңшалар көлемі фактілік жағдайлар бойынша ұңғыларды бұрғылау 

станоктарды орнату үшін алынады және есептелінеді: 

 

15,0 × 15,0 = 225,0 м², 

 

Жалпы көлемі 225,0 м² × 10,0 ұңғ. = 2251 м² болады. 

0,250 м қабаттың қалыңдығы орташа олғанда қалыпқа келтірілуі тиіс 

топырақ мөлшері: 

2250,0 м² × 0,250м = 562,50 м³. 

 

Топырақ-өсімдік қабатшасын алу мақсаты үшін уақыт мөлшері ССН-92 т. 

11 бойынша (қуаты 79 (108) кВт  бульдозермен қыру) орындалады. 

100,0 м3 тазарту үшін 0,88 смена бульдозер жұмыс уақыты талап етіледі.  

4, 9 сантиметрге  562,5 м3 жалпы көлем қажет.  

Партия басшысы мен бұрғылау мастері табиғаттың қорғалуы мен 

топырақ нәрлігін қалыпқа түсуін бақылайды.  

Алаңшаларды қалпына келтіру, топырақ-өсімдік қабаты қалпына келтіру, 

тұрмыстық және жанармай жағу материалдарының қалдықтарының қоқысқа 

тасталуы бұрғылау жұмыстарының соңында орындалады.   
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3.13 Ұңғыдағы техникалық жағдайлары бақылау 

 

Жерасты суларын қолдану үрдістерін ақпараттықен қамтамасыз ету, 

оларды ластанудан және жойылудан қорғау, сосын сутарту жұмыстарының 

қоршаған сыртқы ортаға қолайсыз әсерін болдырмау жерасты суының 

кенорынын бақылау мақсатымен тұжырымдалады.  

Ұңғы учаскесінде бақылауды жүргізу жүйелері: 

- жер асты сулары сужинағышының құрамындағы барлық инженерлік 

құрылғылардың техникалық жағдайын бақылау;  

- пайдаланылу ұңғылары, суды жоғары көтеретін қондырғылар, 

сутартумен анықталған барлық параметрлер; 

- пайдаланылатын сулы горизонттан сутарту мен динамикалық деңгейдің 

өзгеруін қадағалау, ал бұл төмендеу шұңқырының дамуы үрдісінде  процесінде 

уақытты қадағалауға мүмкіндік етеді; 

- сутарту немесе басқа да факторлар ықпалынан жерасты суы объектісінің 

өзгеруін қадағалау. Пайдаланылу ұңғының жүйелі сынамалау мәліметтерімен  

алынған гидрогеохимиялық деректер жерасты суы сапасындағы өзгерістерді 

талдауға мүмкіндік етеді; 

- жерасты суын алу үрдісінде жер қойнауының толық, жан-жақты, әрі 

нақты зерттелуі, сосын қоршаған сыртқы ортаны қорғау мәселелерін жүргізу 

мен оларды өңдеу үшін қажетті  ақпараттарды алуға сужинағыштағы жерасты 

суына жүйелі бақылауды жүргізу себеп болады.  

 

 

3.14 Бұрғылау жұмыстарын жүргізу үрдісінде қоршаған сыртқы 

ортаны қорғау  мәселелері  

 

2006 жылдың «ҚР Су кодексі» және 2007 жылдың  «ҚР Экологиялық 

кодексіне» сай ұңғыларды бұрғылау жұмыстарын орындауда қоршаған сыртқы 

ортаның қорғалу шаралары орындалады: 

- бұрғылау жұмыстарын жүргізуден бұрын жұмыс орны мен уақыты 

шешіп алу үшін жерді пайдаланушылармен келісу керек; 

- бұрғылау бригадалары (жұмысшылар) орналасқан территорияда 

ағаштар мен бұталарды кесуге, шөпті немесе от жағуға аумаққа қоқыс ластауға 

тыйым салынады; 

- игерілмеген алаңдарға ұңғылар орналастырылуы тиіс; 

- ЖЖМ сақталатын орындар жер беті және жерасты суларын ластамауы 

тиіс; 

- ұңғыға жарамсыз жерлер пайдаланылады және бұрғылау тоқтағаннан 

кейін  каналдар мен арықтар тармақтары қайтадан қалпына келтірілуі керек; 

-  ұңғы сағасы бетон қоршаумен  жабылады; 
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- бұрғылау жұмыстарын бұрғылау бригадалары бастамай тұрып қоршаған 

ортаны қорғау шараларымен қызметкерлер таныстырылады; 

- жерасты суларының ластануын болдырмас үшін сутартқыш маңында 

санитарлық қорғау белдемі (СҚБ) жасалады.  

 

 

3.15 Бұрғылау жұмыстарын жүргізу барысында еңбекті қорғау және 

техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

 

Электр сымдарын  анықтау мақсатында алдымен ұңғыларды орналастыру 

орындары тексеріледі. Егер жұмыс учаскесінен өтетін электр торабы болса,   

олардың орналасу схемасын сызылады. 

Жұмысты орындаушыға жер үсті коммуникациялары, қауіпті зоналар 

және қауіпсіз көшулерді көрсететін схема бекітілген соң өткізіледі.  

1982 жылы бекітілген СНиП 1.03-05-2001 «Құрылыстағы еңбек 

қауіпсіздігі мен техника қауіпсіздігі» және «Геологиялық барлау 

жұмыстарында қауіпсіздік ережелері» бұрғылау жұмыстары жүргізілген кезде,  

сонымен қатар техникалық қауіпсіздік бойынша типтік нұсқаулар негізге 

алынады. Бұрғылау қондырғыларының «Нормативтеріне» сай жұмыстың 

қауіпсіз болуына себепші болатын жабдықтармен және құрылғылармен 

жабдықталу керек. 

 

 

3.16 Сутартқыш ұңғылары мен насос қондырғысын пайдалану 

 

Сутартқыш ұңғыларды пайдалану туралы жағдайынаа сәйкес пайдалану 

мен қызмет көрсету тұтынушыға өткізіледі. Пайдалану кезінде ұңғыларға 

қызмет көрсетуді жеңілдеті үшін саға үстінен беті бетондалған алаң салынуы 

тиіс.  

Алаң территориясында құбырдың жабдықталу үшін керек аспаптар: 

- ұңғымадағы суды тоқтату үшін ысырма; 

- суды есептегіш (счетчик); 

- су сынамасын алуға арналған кран; 

- пьезометрлік құбырлар мен электрлік деңгей өлшегіштер су деңгейін 

өлшеуге керек болады. 

Пайдалану барысында техникалық құжатпен рәсімделу орындалады, оған 

статикалық, динамикалық деңгей мен су шығынын қадағалау кіреді. Айына бір 

рет статикалық деңгей, 1 рет аптасына динамикалық деңгей мен су шығыны 

жазылып отырады.  

Журналға пайдаланылатын төмендету насосын ауыстыру қажет болған 

жағдайда ол насостың техникалық сипаттамасы да келтіріледі.  

4 рет жылына химиялық талдауға судан сынама, 1 рет жылына сынама 

радиологиялық талдауға алынады және ал 1 рет тоқсанға бактериологиялық 

талдауға судан сынаманы санэпидстанция қызметкерлері алады.  
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3.17 Режимдік бақылаулар жүргізуге нұсқаулар 

 

Пайдалану  жағдайында қосымша бақылау торабын қатыстырмай  

жерасты суына бақылау жұмысын жүргізуге келесі параметрлер бойынша 

пайдалану  ұңғысында қадағалау жүргізілуі тиіс:  

- пайдаланылатын су шығымы, су деңгейі және сутарту;  

- судың температурасы, бактериологиялық пен химиялық құрам. 

Режимдік бақылауларды жүргізудің негізгі талабы :  

- жоғарыдағы көрсеткіштердің өзгеру заңдылықтары; 

- жер асты суы сапасы,: минералдылық, химиялық құрам мен 

температура, уақытпен  өзгеру дәрежесін ашу.  

Режимдік бақылаулар ұңғылары алдын-ала жабдықталуы тиіс. 

Қадаалауды жүргізгенде келесі құралдар қолдаланылады: 

- ЭУ-100 деңгей өлшегішін - динамикалық және статикалық деңгейлерді 

өлшеу үшін;  

- Сыйымдылық - 100литр көлемді ұңғының пайдаланылатын су 

өнімділігін өлшеу үшін арналған; 

- ТМ-10 немесе ТМ-14 маркалы термометрлер судың температурасын 

өлшеу үшін; 

- СТВ типтегі суды есептегіші - жерасты суларының тәуліктік алынуын 

өлшеуге арналған; 

- арнайы манометрді, ол жерасты суларының арынын өлшеуге арналған.  

Сутартуды бақылау құралдары маркаларын ауыстыруға болады. 

Метрология және стандарттау ұйымдарында бақылау жүргізу үшін 

қолданылатын осы құралдар тексерілуі тиіс.  

Физикалық, бактериологиялық,  радиациялық пен химиялық 

критерийлерге қадағалау жерасты суын сапасына қадағалаулар үшін 

жүргізіледі.  

МЕМСТ 2874-82 «Ауыз су» сәйкес жерасты суының сапасына өндірістік 

бақылау осы әдістемеге сай жүргізіледі. Судың МЕМСТ 2874-82 сай екендігін 

бақылау микрокомпоненттерді анықтау арқылы санитарлық–

эпидемиологиялық бақылау ұйымдарымен толықтырылған. Бұл жұмыстар осы 

бағытта рұқсат құжаттарымен  санитарлы–эпидемиологиялық мамандар  

жерасты суларының антропогендік қолайсыз жолмен суда пайда болған  заттар, 

сутарту, оларды талдау қадағаланады.  

МЗ ҚР №209 «Санитарлық ережелер» талаптарына сәйкес су сынамасы 

алынады.  

ҚР тұрақты мезгілдерінде әрбір ай мезгілінің  3-і, 15-і, 27-сі күндерінде 

жер асты суының температурасы және деңгейі өлшенеді.  

Арнайы журналдарға режимдік бақылаулардың барлық көрсеткіштері 

жазылады, ал арнайы папкаларға зертханалық талдаулардың нәтижелері 

көрсетіеді. Ұңғыдағы төмену тереңдігін, типін, маркасын және сипаттамаларын 

журналға тіркеу арқылы насосты ауыстыру болады. 
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3.18 Қоршаған сыртқы орта және жердің қойнауын ұңғыны 

пайдалану барысында қорғау шаралары 

 

Арыс артезиан бассейнінде ұңғы аумағында жерасты суын өндіру 

бойынша жұмыстардыы жүргізуде ҚР заңына сәйкес қоршаған ортаны қорғау 

мен экологиялық қауіпсіздік талаптары орындалуы керек.  Сонымен қатар, 

ұңғы аумағында жерасты суын алу бойынша жұмыстармен байланысты арнайы 

инженерлік жұмыстарды жүргізу мақсатында жер қойнауын қорғауға арналған 

шаралар жүргізіледі. 

Ұңғы аумағында жерасты суы ретпен орындалады: 

1. Экологиялық талаптар: 

- қоршаған ортаны қорғау; 

- жердің техногендік шөлейттенуіне жол бермеу; 

- сулы және желдік эрозияны болдырмау; 

- жерасты суның ластануы мен қоқыстануын тоқтату; 

- ластануды болдырмау мақсатымен сулы горизонтты жекелеу; 

2. Жер қойнауын қорғау талаптары: 

- сутартудың барлық кезеңіңінде жер қойнауындағы су ресурстарын  

тиімді,  жан-жақты пайдалануды қамтамасыз ету; 

- жерасты суларының тартылатын мөлшерін нақ есептеу; 

- сутартуда қауіпті техногендік үрдістер болған жағдайда жерді оның  

қойнауын қорғайтын талаптарға сәйкес пайдалану; 

- жер қойнауы ластануын сутарту кезінде болдырмау; 

- экологиялық талаптарды орындау: өндірістік немесе тұрмыстық 

қалдықтарды тастауға жол бермеу, қоймалау кезінде барлық талаптарды қатаң 

орындау. 

Қоршаған орта жағдайының бұзылуын болдырмау және қайта қалпына 

келтіру жұмыстарын жүргізу жерді пайдаланушының міндеті болып табылады.  

 

 

3.19 Сутартқыш құрылымының тау-кен геологиялық жалғасуы 

 

№2017-8 барлау–пайдалану ұңғысының жерасты сулы объектісі Түрістан 

облысы, Отырар ауданы аумағында орналасқан және ол «Ақбота» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  малдарын суғару үшін пайдаланылады.  
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7 Сурет - Отырар ауданында орналасқан №2017-8 ұңғы учаскесінің 

таулы-геологиялық масштабы 1:50000 схемасы 

 

Ситуациялық схемда № 1-4 бұрыштық нүктелерімен көрсетілген №2017-8 

ұңғысына берілген жер учаскесі 0,09 га құрайды. Жоғарғы бор шөгінділерінің 

сулы горизонтының тереңдігі 560 м. 
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4 Жобалық бөлім 

 

 

4.1 Бұрғылаудың геологиялық-техникалық жағдайлары  

 

Ұңғылар әртүрлі геологиялық жағдайларда бұрғыланады. Сол себептен, 

геологиялық қимадағы таужыныстарының физикалық-механикалық 

қасиеттерін жете білу жобаланатын ұңғының конструкциясы, бұрғылау тәсілі, 

жыныс талқандаушы құралдары және жуу сұйықтары, бұрғылау 

технологиясының параметрлері сияқтылады дұрыс таңдап алуда керек болады.  

Бұрғылау процесіне ең көп әсер ететін таужыныстары қасиеттері, оған 

таужынысы анизотроптылық, беріктіқ, қаттылық, қажағыштық, серпімділік, 

мортты, орнықтылық, талқандағыштық, кеуектілік, жарықшақтық, су 

өткізгіштік және қалқушылық кіреді. 

Қазіргі уақытта ұңғыны бұрғылаудың әдістері көптеп кездеседі. Олар 

екіге бөлінеді: механикалық - таужыныстарын талқандайтын қашау мен 

коронкалар қолданылады және физика - механикалық, аспаптарды 

қолданылмайды. 

 

 

4.2 Бұрғылау тәсілін анықтау 

 

Ұңғының мақсаты, су қабаттың гидрогеологиялық жағдайы мен оның 

тереңдігі және қабаттан су өндіру барысындағы жұмыстың мөлшері 

бұрғылаудың тәсілін таңдауда саналады. Техникалық-экономикалық 

көрсеткіштеріне байланысты таңдап алынған бұрғылау тәсілінің тиімділігі 

анықталады. 

Басқа ұрғылау әдістерге қарағанда роторлық әдіспен бұрғылау 

барысының механикалық жылдамдығы жоғары болып кеелді. Сондықтанда, 

қазіргі таңда су ұңғыларының барлығын дерлік осы тәсілмен бұрғылау 

жоспарланады. Роторлық әдіс тура жуу, кері жуу, ауаны қысып үрлеген кезде 

де тиімді. 

Төмендегі  жағдайларда роторлы бұрғылау әдісін пайдаланған тиімдірек: 

а) ұңғы бұрғыланатын аумақтың геологиялық және гидрогеологиялық 

жағдайлары нақты болған жағдайда; 

ә) сулы қабаттарда қысым жоғары болған кезде; 

б) ұңғы тереңдігі 100 м-ден асқан кезде; 

в) бұрғылайтын ұңғыларды қажет көлемде жуу сұйықтарымен үздіксіз 

қамтамасыз етіп тұру керек болған кезде; 

г) сулы қабаттардың су беру қабілетін бастапқы қалпына келтірге әдістер 

мен аспаптар меңгерілген кезде; 

ғ) ұңғыда геофизикалық зерттеулерді жүргізу мүмкіндігі болғанда. 

Роторлық тәсілде кемшілік бар: ол ұңғы қабырғасында балшықтанудың 

болуы, яғни ұңғыны бұрғылау барысында қолданылатын жуу сұйығының (саз 
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балшық ертіндісінің) сулы қабатқа сіңіп, судың жолының колматациялануы.  

Сулы қабаттын арыны төмен болған кезде  ұңғыдан су тарту нашарлайды. 

Ұңғының су бергіштігін қалпына келтіру барысында уақыт пен қаржы 

шығындары атып кетуі мүмкін. Сол себептен жуу сұйығы, айналмалы роторлы 

тәсілмен қатар қолданылады. 

 

 

4.3 Бұрғы қондырғыларын және жабдықтарын таңдау 

 

Бұрғы қондырғылары бұрғыланатын ұңғылардың мақсаты, тереңдігі мен 

диаметрлер және таужынысының физикалық-механикалык қасиеттеріне қарай 

таңдалады Бұрғы қондырғылары бұрғылау аспабын айналдыра оытрыып,  оны 

көтеріп-түсіру үшін, бұрғылау аспабына қосымша осьтік салмақ беру 

қабілеттіріне де байланысты таңдалады. Берілетін осьтік салмаққа қарай  бұрғы 

қондырғылары гидравликалық және роторлық болып  ажыратылады. 

Суға, мұнайға және газға ұңғыларды бұрғылау үшін роторлық 

қондырғылар қолданылады. Бұл қондырғылар құбыр бағандары, жыныс 

талқандаушы аспаптарға айналым беру, ротор үстеліндегі тесік арқылы өтетін 

жетекші құбырмен жүзеге асырылады. Сондай-ақ, осьтік салмақ беру 

мақсатында ауырлатылған бұрғы құбырлары пайдаланылады. Бұрғылау 

қондырғылары үшке бөлінеді: тұрақты, жылжымалы және өздігінен жүретін. 

Тұрақты қондырғылар арқылы терең ұңғылар бұрғыланады, сондықтан да олар 

фундаментке орнатылады. Жылжымалы қондырғыла дөңгелегі бар 

платформаға немесе шанаға орнатылады да, бір алаңнан екінші алаңға 

тракторлар көмегімен көшіріріледі. Жылжымалы қондырғылар бір біріне  

жақын ұңғыларды бұрғылауға қолданылады. Ал өзі жүретін қондырғылар 

көптеген жағдайларда суға ұңғыларын бұрғылаған кезде қолданылады. Мұндай 

қондырғылар мобильді болып келеді: өлшемдері ықшам, тез, оңай 

бөлшектенеді,  жиналмалы. 

Суға ұңғылар бұрғылаған кезде айналмалы әдіспен бұрғылайтын 

қондырғылар пайдаланылады. Практикада кеңінен қолданылатын қондырғылар 

санатына жататындар: 1 БА-15 В; 1БА-15 Н; УРБ–3А3; УРБ-2,5А; УРБ-2А-2; 

УБВ-600; АВБ-ТМ; ЗИФ–1200МР; СКБ–7.  Бұлардың біразы  роторлық, ал 

басқалары құрама тәсілмен бұрғылайды. Қазіргі уақытта гидрогеологиялық 

ұңғыларды бұрғылау үшін  УГБ–50 М; УШБ-16; АБУ-50; 1БА–15 Н; УРБ–2А-2; 

УРБ–3А3 және УРВ-600 қондырғылары көптеп қолданылады. Ал біздің 

жобамызда 1 БА – 15Н қондырғысын пайдаланамыз. 
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4.4 Ұңғыны бұрғылаудың технологиялары  

 

 

4.4.1 Ұңғыны бұрғылаудың реті 

 

Осы таңда старту мақсаттарында ұңғы бұрғылаудың бірнеше тәсілдері 

кеңінен қолданылады: айналмалы, арқанды-соққыламалы және айналсоқ. 

Ұңғыны бұрғылау оның тереңдігін, зерттелетін аумақтың  геологиялық 

құрамындағы тау жыныстарың көрсеткіштеріне жүзеге асырылады. Ұңғы 

бұрғылау бұрғылау снарядынан басталады: бастаушы бұрғы қашауынан, 

ұзындығы қысқа 0,7 – 1 болатын құбырдан, бұрғылау құбырларын жалғауға 

арнаған өзгерткіштен. Бұрғылау басталмас бұрын, ұңғы жобаланған алңда 

кішігірім шұңқыр қазылып, содан кейін барып бұрғылау жұмыстары жүреді.  

Дайындық  жұмыстары ұңғыны бұрғыланбай тұрып жүзеге асырылады. 

Бұрғы алаңына жол тартылады да, мұнара тұратын алаң 15 м-ге дейінгі жерге 

дейін өсімдіктер жойылып, тегістеледі. Одан кейін бұрғы агрегаттары  

қондырылып, қазу  жұмыстары  қызып бастайды. Тұғырлар құбырларды  

орнату үшін керек, қойма жанармай-жағармай материалдарын сақтау үшін  

қажет. Қойма жұмыс алаңынан  50 м қашықтықта орналастырылуы тиіс.  

 

 

5 Бұрғылау жұмыстары 

 

Бекітілген жобаға сай ұңғыны бұрғылау жұмыстары жобаланады. Жаңа 

бұрғылау қондырғыларын іске қосардан бұрын комиссия оны актпен 

қабылдауы тиіс. Жұмыс алаңындағы электрөткізгіш тоқтарын анықтау үшін  

ұңғы бұрғыланатын алаң егжей-тегжейлі зерттелуі тиіс.  Егер электр тоқтары  

болса олардың орналасу схемасы анықталып, одан бөлек жер беті және 

жерасты коммуникацияларының схемасы да жасақталды. 

Бұрғылау қондырғыларын әлсін-әлсін, жүйелі, жете түрде  бұрғылау 

бригадасы тексеруден өткізіп тұрады және жұмысқа жарамсыз қондырғылар 

дер кезінде жұмыс құрамынан алынып тастауы тиіс.  Бұрғылу операторларына 

оңай көрінетін жерде монометрлер және салмақ индикаторларың көрсеткіштері  

қондырылуы қажет. 

Автокөліктің артқы дөңгелектері астына ірі ағаш сынықтары мұнараның 

көтеріліп, қозғалған кезінде қозғалуына жол бермесүшін тіреледі. 

Бұрғылау мен шегендеуші құбырлардың көтерілуіп-түсірілуі бұрғылау 

мастерінің қадағалауымен жүргізілуі тиіс. Сондай-ақ, бұрғылау кезінде жол 

берілген апаттық жағдайларды жою жұмыстарын да  бұрғылау мастері 

қадағалап отырады.  

Құбырлардың тербелуін тоқтатуды бұрғылау қызметкерлерінің қолмен 

ұстау арқылы жүргізуіне тыйым салынады . 
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Барлық жұмысшылар жеке қорғаныс жабдықтарымен қамтамасыз етілуі 

міндетті болып саналады. Оларығ қорғаныс белдіктері, резина қолғаптард, 

касканы, көзілдіріктер т.с.с.  жабдықтар кіреді. 

Бұрғы қондырғысы орналасқан алаң міндетті түрде  қоршалады, әсіресе 

оның  айналып және қозғалып тұрған бөлшектері, механизмдері. Сонымен 

қатар, қоршауға бұрғылау қондырғысының ток жіберетін, температурасы 

жоғары бөлшектері, зиянды сәуле шашатын белдеулері жатады. Яғни бұрғылау 

жұмысы барысында бұрғылауға қатысты қызметкерлер өміріне, 

денсаулықтарына ешқандай қатер төнбеуі тиіс.   

 

 

5.1 Бұрғылау жұмыстары әдістері 

  

Роторлы бұрғылау әдісі 

Ұңғыны жобалау кезеңі екіге бөлінеді: ұңғы бұрғылау және ұңғы 

қабырғаларын бекіту. 

Көбінесе гидрогеологиялық ұңғымаларды бұрғылау кернсіз ротормен 

аналым беру арқылы жүзеге асырылады.  1БА-15Н бұрғылау қондырғысы осы 

талаптарды қанағаттандыратын болғандықтан, біз жоба бойынша осы бұрғылау 

қондырғысын таңдадық.   

 

8 Сурет - 1БА-15Н бұрғылау қондырғысының суреті 

 

 
 

Бұрғылау жұмыстары барысы келесі дәрежелермен жүргізіледі. 

Бірінші отраша  диаметр есептеледі: 
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мұнда,   ,  ,  -құбырдың диаметрі; 

              ,  , -ұңғыдағы тереңдік, 

 

Д орт.= 293 мм 

 

Бұрғылауға кететін уақыт шығыны келесі есеепттен анықталады. 

 

6 Кесте- Бұрғылауға кететін уақыттың шығыны 
 

Жұмыс түрі,  

жағдайлары 

Тау жыныстарының 

категориялары 

Тау жыныстары 

қалыңдығы, м 

СУСН 

бойынша 

норма 

Уақыт 

шығыны 

Жер бетінен 

айналмалы 

бұрғылау 

ІІІ  0,-11,0 0,03 16,5 

Өздігінен жұмыс 

істейтін станок 

ІІ 11,0-130,1 0,03 12 

Кернсіз және 

роторлы 

айналмамен 

ІІІ 130,1-560,0 0,02 2 

   ∑560 ∑60 

 

 

5.2 Бұрғылаумен байлаанысты  жұмыстар 

 

Ұңғының геологиялық және литологиялық тілігін зерделеу үшін, сулы 

қабаттағы тереңдік пен жобадағы сүзгіштің жұмыс істейтін бөлігін 

айқындаумен  келесідей жұмыстар орындалуы қажет: 

– ұңғыны шаю; 

– ұңғыны цементтеу яғни, сулы қабатқа ластайтын заттар өтпес,  

құбырлар беріктілігін бекіту мақсатында; 

– бұрғылау ұңғыларында су деңгейі мен температурасын өлшемек; 

– Ұңғы суынан көлемі 1л болатын сусынамасын тарту. 

 

 

5.3 Монтаждау, демонтаждау,  құрал-жабдықтарды тасымалдау 

 

Бұрғылау станогын монтаждау анықталған жерлерде жүргізу көзделеді. 

Бұрғылау қондырғысын алдын-ала анықталған алаңшаға орнатады және 

алаңшада клемі 2,0 х2,0 м болатын шұңқыр лайлы суға арнап қазылады. 

Барлық жұмыстар дерлік қолмен жүргізіледі. Бұрғылау қондырғысы үшін 

ағаштан төсеме жасалады. Уақыттың жалпы шығыны: 
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Жауабы: Тж= 60 станок/смена 

 

Тәуліктік  пен айлық өнімділікті бұрғылау жұмыстары үшін айқындау: 

 

 
 

 
 

мұнда,  - жобамен қарастырылатын бұрғылау көлемі. 

 

Жауабы: Птәу.= 20қ.м., Пайл.= 560 қ.м. 

 

Бұрғылау автокөлігі мен жолай-қосымша жұмыстарға кететін шығын 

Тасымалдаудың орташа арақашықтығынанықтау: 

 

, 

 

мұндағы,  - шаю сұйықтарын тасымалдау арақашықтығы; 

                          - база арасындағы қашықтық. 

Жауабы:. = 252 км; 

 

 

5.4 Жерге қосу қорғанысы  

 

Жекелеу бұзылып кеткен жағдайда кернеуі жоғары электрлі техникалық 

жаабдықтардың метал бөлшектері міндетті түрде жермен жүргізіледі. Негізінен, 

жермен беру қорғанысы әркелкілікпен жекеленген, 1000В кернеулікті фазасы 3-

еу, өткізгіші де 3-еу желілер арқылы жүргізіледі. 

Жермен берілетін металл аспаптар мен шегендегіш құбырлар табиғи 

жермен қосылу арқылы пайдаланылады. Ал жермен берудің жасандылығы 

есебінде, 2,50 мм қалыңдықты құбырлар пайдаланылады. Бұрғылау 

бригадасындағы маман айына 1 рет жермен берілетін берілісті бақылап 

отырады. 

Электр тоғы соғатын қауіпті кезеңдерге басты себепкерлер электрлі 

беріліс желілерінің жұмыстары қағидаларын бұзу жағдайы орын алғанда 

болады. Электртоғының адам ағзасына әсер әрқалай болып келеді, негізінен 

электртоғынан жарақат алудың үш түрі бар: 

- күйікке шағылу немесе басқа жеңіл-желпі жарақат алу; 

- электрсоққысы; 
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- аралас жарақат алу. 

Дизель электрқонрдырғыларын жермен қосудың жолы 

Дизельді электроқордырғыларды жермен қосуы көп жағдайда тұйықтау 

есебінен электрлітоқпен зақымдалудан қорғайды. Ал қорғаныс жермен беру 

жабдықтарымен  жүзеге асырылады. Жермеен беру қондырғыларының 

кедергісі топырақтың меншікті кедергіге, ауа-райы жағдайларына, жермен қосу 

аспаптарының орналасу жағдайына және олардың сандары мен мөлшеріне 

тәуелді болады.  

Жер бетінен бірнеше тереңдікте орнатылған бір тал түтікшелі жермен 

қосу кедергісі төмендегі формула бойынша анықталады: 

 


Lt

Lt

d

L

L

p
Rmp

−

+
+




=

4

4
lg

2

12
lg366.0  , Ом 

 

мұнда,  -жердің үстінен жермен қосылудың орта жеріне дейінгі 

арақашықтық, м. 

Жермен қосылу санын анықтау формуласы: 

  

Д

mp

Pt

R
n

*2.3
=  

 

мұндағы  - жерге қосу қондырғысының мүмкін кедергісі, Ом 

 

Сымдарды бір-біріне жалғайтын жері арасын анықтау формуласы: 

 

L=1.05an ,м 

 

мұндағы  - жермен қосылу арасы (1,0-3,0) 

Жердің үстіндегі біршама тереңдіктегі жолақшаны жермен қосылудың 

кедергісін табу формуласы: 

 

Ом
hb

L

L

P
RП ,

*

2
lg366.0

2

=    

 

мұнда  - жолақшаның ұзындығы, м 

           - жолақшының ені, м;  

            - жермен қосылудың  орналасқан жері, м 

Жермен қосылу жабдығы арқылыа электртогының жылжыма кедергіісі 

келесі формула бойынша  айқындалады: 

 

Ом
КЕRh

RR
R

ТТП

mp

жал 20.3
2,3**

*
=

+
=   
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Сонда, осындай тәсілмен 4,0 Ом және мемлекеттік электрді қадағалау 

қағидаларына сай мөлшерлерді қабылдаймыз. 

 

 

5.5 Санитарлы-гигиеналық шаралар   

 

Жұмыс ауданының өндірістік аумақтары өндіріс қоқыстарынан 

тазартылуы тиіс, яғни өндіріс қоқыстары өртелуі тиіс. 

Өндіріс пен жұмысшылар тұрғын-жайлары жұмысшылардың жұмысты 

жасау қабілетін жоғарылату мақсатында жарықпен жақсы 

қамтамасыздандырылуы қажет. 

Барлық жұмысшыларға арналған жұмыс киімдері берілуі тиіс және оны 

киюі міндетті. 

Жұмысшылар тұтынатын ауыз судың сапасы мемлекеттік стандартқа 

сәйкес болуы және температурасы +8,00С -20,00С аспауы керек. Ауыз су таза 

ыдыстарға құйылып , күнсайын ауыстырылып тұруы керек. 

 

 

5.6  Инженерлі-геологиялық  пен гидрогеологиялық зерттеу түрлері 

 

Ұңғыдан қажетті көлемде суды тарту жағдайларына қолайлылық тудыру 

мақсаттарында төмендегідей тізім жобамен орындалады: 

– сынамалық су алу; 

– тәжірибелік су алу; 

– деңгейді өлшеулер; 

– қалпына келгенше ұңғыда деңгейді бақылау; 

– режимді қадағалау; 

– химиялық толық анализдер үшін су сынамасын жеткізу. 

Тәжірибелі су тартуды дайындау және тарату(ликвидация) 

 

 
 7 Кесте-Тәжірибелік жұмыстар үшін кеткен еңбектік шығындар 

 
Жұмыстың берілген  түрі Өлш.бірлігі Жұмыстың 

көлемі 

СУСН 

бойынша 

кесте № 

Еңбек 

шығыны 

нормасы, 

ад.күн 

Еңбек 

шығыны, 

ад.күн 

Су алуға дайындық және 

жою 

Су алу барысы:  

сынамалық, тәжірибелік 

Деңгей қалыптасуын 

бақылау 

 

 

бр/см 

14,4 

 

110 

 

10 

2 СУСН 

50 кесте 

2 СУСН 

54кесте 

3,49 

 

2,91 

 

1,12 

50,25 

 

320,1 

 

11,2 

Барлығы: ∑381,55 
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6  Құрама қаржылық көрсеткіштер 

 

8 Кесте - Геологиялық барлау жұмыстарына кеткен құрама құнның 

жобамен есептелуі  

 
 

Жұмыстың атауы  

Өлш. 

бірлігі 

Жұмыстың 

көлемі 

Жұмыстық 

бірлік 

бағасы 

Толық 

сметалық 

бағасы,  

теңге 

Басты жұмысттар және оның шығыны, 

Оған кіретіндер: 

    

Дайындалу кезең, 

жобалык 

 

теңге 

  1524030 

Далалық жұмыстарға     

Ұңғымалар бұрғылауға теңге   1353990 

Сүзгілерді орнатуға бр/см 18.0 14559 2620620 

Тәжірибелік жұмыстар үшін теңге   14920710 

Ұңғыларды жабдықтау үшін  

ұңғ. 

 

30 

 

4966-00 

 

148980 

Торлы сүзгіні дайындауға п.м. 90 5280-00 475200 

Ұңғыларда қалдырылған құбырларға п.м. 395 1825-76 7251760 

Ұңғы маңын қоршау үшін 

10345 х 1.092 

 

шт 

 

20 

 

11296-74 

 

2259350 

Қоршаулы бақылау ұңғыларын 

жабдықтауға  

 

шт 

 

20 

 

11203-00 

 

225060 

Топогеодезиялық жұмыстар  теңге   3265170 

Вагон-үйлер амортизациясы  мес 2.5 2910-00 122750 

Далалық жұмыстардың барлығы теңге   52422660 

Далалық жұмыстарды ұйымдастыруға «   78300 

Далалық жұмыстарды жоюға «   67640 

Көлік шығындары үшін «   378315 

Камералдық жұмыстар үшін  «   6047710 

Лабораториялық жұмыстар үшін бр/сағ. 401.1 568-30 2279450 

Басты шығын және құн-қаражаттар тг   67517400 

Жолшыбай зерттеу түрлері, оған 

кіретіндер: 

    

Компенсацияға кететін қаражат, 

оған кіретіндер: 

    

- іссапарлар үшін теңге   787770 

- дадалық сыйақыға «   2665100 

Басқа да жұмыстар мен шығындарға, 

олар: 

- кеңестер  

-  пікір беру 

 

теңге 

« 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

171290 

Ішкі бақылау бр/сағ. 19.1 573-00 109440 

Смета бойынша барлығы теңге   71250000 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Жобада зерттелетін территория Арыс артезиандық массивінің солтүстік-

батыс беткейінде жатыр, №2017-8 барлау-пайдалану ұңғысын «Ақбота» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің малдарын суғаруға бұрғылау 

жұмыстарын жүргізу қарастырылған. Жоба ҚР«Жер қойнауы мен жер 

қойнауын пайдалану туралы» заңы қағидаларына және 2012 жылы 10 шілдеде 

ҚР үкіммен бекітілген 2003 жылы 09 шілдеде ҚР «Су Кодексіне» сай 

жасалынған. 

«Ақбота» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жоғарғы бор 

шөгінділеріндегі жер асты суымен 560 м тереңдікте барлау-пайдалану 

ұңғысымен сумен қамтамасыздандырылады. Суару суларына деген  мұқтаждық 

13,57 мың.м3жыл; 37,16 м3/тәулік; 0,44 дм3/с, бұл есептеу бойынша бір барлау-

пайдалану ұңғысымен тоқтатылуы тиіс.  

Нөмірі 2017- 8 ұңғысын бұрғылау қоршағансыртқы табиғи орта үшін 

ешқандай қолайсыз жағдайларды болдырмайды.  

Зерттелетін және пайдалану территориясы – Арыс артезиандық массивінің 

жоғарғы бор түзілімдерінің сулы горизонтына кіреді. Тау-кен аймағының 

жалпы тереңдігі – 430,0м, ал алып жатқан алаңы - 0,09га жерді құрайды. Дәл 

осылай ұңғы учаскесі толығымен жұмысқа дайын.  
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