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Тақырыбы: «Алматы облысының Сарқанд ауданындағы екі ауылдың - Еркін, 

Кәкімжан жер асты суларының қорларын қамтамасыз етуге арналған барлау 

жобасы.» 

Алматы облысы, Сарқанд ауданындағы Еркін, Кәкімжан ауылдарын 

сумен қамтамасыз ету үшін төмeнгi төрттік аллювийлі - пролювийлi 

шөгiндiлeрдeгi жерасты сулары кeлeшeктi болып саналады. Жобаланатын 

гидрогеологиялық жұмыстардың, әдістемелері , түрлeрi мен көлeмдeрi C1 

категориясы учаске шeгiндe жерасты суларының пайдалану қорларын 

бағалауға мүмкiндiк бeрeдi. Жұмыстар барысында аталған eлдi мекен 

орналасқан ауданның геологиялык-гидрогеологиялык жағдайын зерттеу, 

сулы горизонтқа iздeубарлау жұмыстарын жүрізу үшiн бiр ұнғыма бұрғылау 

жобаланады. 

Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес Елімізде елді мекендерді таза ауыз 

сумен қамтамасыз ету мәселесі қарқынды жүргізіліп жатыр. Осыған орай 

гидрогеология саласы бойынша жобаның өзектілігі жоғары, және өндірісте 

қолданбалы жұмыс екені нақты. Жұмыс жобасын жасау мақсатында 

геологиялық, гидрогеологиялық бөлімде елді мекен орналасқан аймақтың 

геологиялық, гидрогеологиялық жағдайлары толық зерттелген. Фондылық  

ақпараттар сарапталып  алаңның геологиялық, гидрогеологиялық карталары 

мен қималары  өңделіп, барлау ұңғымалары бұрғыланатын орын таңдалған. 

Негізгі бөлімде барлау ұңғымаларын бұрғылаудың техника- 

технологиялық жұмыстары мен ұңғыманы геофизикалық зерттеу, ұңыманы 

шегендеу жұмыстары қарастырылған.  

Жобаның гидрогеологиялық бөлімінде алаңның негізгі 

гидрогеологиялық параметірлері сүзілу коефиценті, ұңғыма шығны, су 

деңгейінің төмендуі статикалық және динамикалық деңгейлер анықталған. 

Режмидік бақылау жұмыстарында маусымдық су деңгейі, химиялық 

құрамы, температурасы анықталған. 

Жүргізілген жұмыстардың нәтижесіне жұмыс авторы негізгі 

ресурстарды есептеу арқылы жобада қойылған мақсатқа қол жеткізіп жер 

асты су қорларын бекіткен. 

Жобада қоршаған ортаны және еңбекті қорғау бөлімдері мен 

санитарлық нормалар қарастырылған.  

 Жобаның экономикалық бөлімінде жұмысты орындауға кеткен 

шығындардың сметалық құны есептелген. 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

КазНИТУ 706-16 Ү. Ғылыми жетекші пікірі 

 Графикалық қосымшалар тиісті нормаға сай деңгейде орындалған.  

Дипломдық жоба  37 беттен және 1 қосымшадан тұрады. 

Жоба бойынша бойынша ескертулер.  

Жұмыста кейбір терминдерді пайдалануда стилистикалық және 

орфографикалық қателер кездеседі ол авторға ауызша ескертілді жұмыстың 

мазмұнына әсер етпейді. Холхоманов Даулет Бахтович өзін жұмысқа 

қабілетті, алдына қойылған мақсаттарды өз бетінше шеше алатын маман 

ретінде көрсетті. 

Диплом жобасының авторы 5В080500 – «Су ресурстары және суды 

пайдалану» мамандығы бойынша бакалавр атағын беруге лайықты.  

          

Ғылыми жетекші 

Техника ғылымдарының кандидаты, ассоц профессор 

 

 Әуелхан Ерғали 

«1»маусым 2020 ж. 
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Тақырыбы: «Алматы облысының Сарқанд ауданындағы екі ауылдың - Еркін, 

Кәкімжан жер асты суларының қорларын қамтамасыз етуге арналған 

барлау жобасы.»____________________________________________________ 

Университет Ректорының 2020 жылғы «27» қаңтар №762-б бұйрығымен 

бекітілген_________________________________________________________ 

Аяқталған жобаны тапсыру мерзімі 2020  жылғы «25» мамыр_____________ 

Дипломдық жобаның (жұмыстың) бастапқы деректері: Нысанның орналасқан 

орны: Алматы облысы Сарқанд ауданы Еркін және Кәкімжан елді 

мекендері_____________ 

Еркін ауылының әкімдігінен алынған мәліметтер________________________ 
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в)Экономикалық бөлім                              ___________________________________ 

Сызбалық материалдар тізімі (міндетті сызбалар дәл көрсетілуі тиіс)  

а) Ауданның шолу картасы___________________________________________ 

ә) Ауданның гидрогеологиялық картасы  1:200000                                         ___ 
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 КЕСТЕСІ 

 

Бөлім атаулары, қарастырылатын 

мәселелер тізімі 

Ғылыми жетекшіге, 

кеңесшілерге көрсету 

мерзімі 

Ескерту 

Жалпы бөлім 16.03.20ж.- 13.04.20ж.  

Жобаланатын жұмыстардың әдістемесі, 

көлемі және түрлері 
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тегі (ғылыми дәрежесі, атағы) 

Қол 

қойылған 

күн  

Қолы 

Жалпы бөлім Ауелхан.Е.С мұнай және газ 

геол каф. ассоц. проф 

 
 

Жобаланатын жұмыстардың 

әдістемесі, көлемі және түрлері 
Ауелхан.Е.С мұнай және газ 

геол каф. ассоц. проф 

 
 

Экономикалық бөлім Ауелхан.Е.С мұнай және газ 

геол каф. ассоц. проф 

 
 

Нормалық бақылаушы Құдайберді Ж.С. 

жаратылыстану ғылымдарының 

магистрі, тьютор 

 

 
 

 

Жоба жетекшісі         Е.С Ауелхан  

 

Тапсырманы орындауға алған білім алушы        Д.Б Холхоманов 
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АҢДАТПА 

Жұмыстың мақсаты: дипломдық жобаның мақсаты Алматы облысы, 

Cарқанд ауданы, Еркін және Кәкімжан елді мекендерін ауыз сумен жабдықтау 

үшін жер асты суларын қамтамасыз ету бойынша барлау жұмыстарын жобалау 

болып келеді. 

Жобаның әдіснамасы: Жұмыс ауданы бойынша жарияланған және 

негізгі материалдар зерттелді. Бұрғылау, іздеп – барлау жұмыстары үшін 

геофизикалық түсірулер, эксперименттік сүзу жұмыстары, режимді бақылау 

көзделген. 

Дипломдық жоба 38 беттен және есептеуден тұрады және 

иллюстрацияланған слайдпен бірге жүреді. 

Негізгі сөздер: сулы горизонт, жобалық ұңғыма, бұрғылау, су тарту. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Целью дипломного проекта является проектирование разведочных 

работ по обеспечению подземных вод для питьевого водоснабжения 

населенных пунктов Еркин и Какимжан Саркандского района Алматинской 

области. 

Методика проекта: изучены основные материалы и опубликованные по 

району работы. Для буровых, поисково – разведочных работ предусмотрены 

геофизические съемки, экспериментальные фильтрующие работы, режимные 

наблюдения. 

Дипломный проект состоит из 38 страниц и отчетов и сопровождается 

иллюстрированным слайдом. 

Ключевые слова: водоносный горизонт, проектная скважина, бурение, 

водозабор. 

 

ABSTRACT 

Тhe purpose of the diploma project is to design exploration works to provide 

underground water for drinking water supply in the localities of Yerkin and 

Kakimzhan in the Sargand district of Almaty region. 

Project methodology: the main materials and published works on the area 

were studied. For drilling, prospecting and exploration, geophysical surveys, 

experimental filtering operations, and regime observations are provided. 

The diploma project consists of 38 pages and reports and is accompanied by 

an illustrated slide. 

Basic concepts: aquifer, project well, drilling, water intake.
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КІРІСПЕ 

 

Дипломдық жобаның мақсаты Алматы облысының Сарқанд 

ауданындағы Еркін және Кәкімжан ауылдарының жер асты суларының 

қорларын қамтамасыз етуге арналған барлау жобасы болып табылады.  

Мәселенің қойылуы жене тақырыптың өзектілігі Республика халқын 

таза ауыз суымен қамтамасыз ету – тұрғындардың денсаулығын сақтауда 

маңызды мәселелердің бірі, сол себепті бұл еліміздегі маңызы бар мәселе болып 

саналады.  

Практикалық маңызы Жиналған гидрогеологиялық материалдар 

негізінде жердің геологиялық-гидрогеологиялық зерттелу картинасы берілген, 

аймақтың және іс учаскелерінің физикалық-географиялық жағдайлары 

сипатталған, компьютерлік технологияларды қолдаумен гидрогеологиялық 

карталар жасалды, жобаланатын ұңғымалардың геологиялық-техникалық 

қималары таңдалды, аймақ бойынша және гидрогеологиялық қималары бар 

барлық іс учаскелері бойынша гидрогеологиялық карталар жасалды. Іс 

учаскелеріне жүргізілген алдын ала тексеру гидрогеологиялық зерттеулер 

ұңғымалардың орналасу кеңістігін елді мекендер жерлеріне әдейі саралауға 

рұқсат берді. 

Жиналған деректер негізінде 3-бөлімде келтірілген жобаланатын 

ұңғымалар жүйесі, елді мекендерде мекендеушілер саны нақтыланды. 

Сонымен қатар, маршруттар барысында елді мекендер мен таулардағы су 

тартқыштарды және бұлақтарды сумен қамтамасыз ету тесті жүргізілді, онда 

оларды жер асты суларымен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар ойластырылды. 
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1 Жұмыс ауданы туралы жалпы мәліметтер 

 

1.1 Ауданның орналасқан жері және экономикасы 

 

1 Кесте  – Елді мекендеріндегі тұрғындар саны және олардың су тұтыну  

мөлшері 

 
нөмірі Елді мекеннің, ауылдың 

атауы 
Тұрғындар 

саны, адам 
Су тұтыну 

ӘЖ / тәул 

(м3 / тәул) 

Нормативтік 

құжаттар 

1 Еркін, Кәкімжан 1178 164920 (164,92) 

 

Барлық елді мекендер электрлендірілген және радиолендірілген және өзара 

асфальтты жолдармен байланысты. 

 

 

1.2 Климаты 

L-44-XX 

 

Зерттелетін жердің климаты жыл мезгілдері бойынша температуралардың 

маңызды ауытқулары бар тез континентальды. Жаз мезгілдерінде құрғақ ыстық  

және қыс уақытында аязды болып келеді. 

Климаттың қасиеттері үшін Сарқанд, Лепсі, Матай және Ақсу 

метеостанцияларын зерттеу қорытындылары қолданылды. Аймақтың 

температуралық режимі климаттың Континенталдығын көрсетеді. 

Температураның ең аз мөлшері минус 52°С (Лепсі станциясы), ал ең көп 44°С 

(Матай станциясы) алынады. Қысқы уақытта уақытша жылы ауа райы бар. 

Орташа айлық температураның тұрақты сатылық өтуі нөл арқылы наурыз 

айының соңында - сәуір айының басында, ал теріс - қараша айының ортасында 

басталады. 

Аймақта ауа ылғалдылығы аз. Орташа жылдық ауа ылғалдылығы 6,2-6,5 

мб. Максималды-шілдеде, ал ең азы-Қаңтарда. Шартты ылғалдылық 50-70% 

шегінде орналасқан. Оның жылдық барысы сөзсіз ылғал режиміне қарама-қарсы. 

Желдердің басым тағайындалуы солтүстік-батыс. Орташа жылдық жел 

жылдамдығы 2-3м/с, ал үлкен жеткізеді, 10-20м/с. 

Атмосфералық жауын-шашынның жыл ішіндегі шашырауы біркелкі емес 

және биік аймақтылыққа бағынады. Олардың ең көп саны жылдың жылы 

кезеңіне келеді. 

Жылдың жылы мезгіліндегі жауын-шашын көп жағдайда ұшуға және 

транспирацияға пайдаланылады. Осының салдарынан жер асты суларын 

қоректендіруде қысқы-көктемгі жауын-шашын үлкен рөлге ие. Жылдық жауын 

- шашын барысында 2 максимум байқалады - көктемдік (ең үлкен) және күздік, 

және шамамен 2 тепе-теңдік минимум мөлшері-күзгі және қысқы болады. 
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Қар жауу мөлшері аз және тұрақсыз. Қардың жауу кезіндегі ылғалдық 

ұстамалары аймақтың солтүстік бөлігінде орташа 40-50 мм және тау бөктеріндегі 

жазықтың оңтүстік бөлігінде 80-90 мм. 

Атмосфералық жауын-шашынның минералдануы 0,1 г/л ден жоғары емес, 

олардың құрамы гидрокарбонатты кальцийлі болып келеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сурет –Алматы облысының Ақсу, Алакөл, Сарқан, Қаратал аудандарының 

жерлеріне іздестіру-барлау істері учаскелерінің шолу картасы 

 

 

1.3 Ауданның геологиялық-гидрогеологиялық жағдайларының 

қысқаша сипаттамасы 

 

1.3.1 Жұмыс учаскелерінің геологиялық құрылымы 

 

1.3.2 Стратиграфия 

L-44-XXII 

 

Есеп жасаушылар қолданатын стратиграфиялық схема палеозой мен 

Солтүстік Жоңғария кайнозой түзілімдерінің зерттеуінің прогрессивті жағдайын 

көрсетеді. Өңірдің геологиялық қалыптасуының өзіндік ерекшелігі, ол ұзақ 

уақыт бағытында (төменгі ордовиктен орта карбонға дейін кем емес) теңіз 

режимінің аймағы болып саналды, мұнда қатты шөгінді, кремнийлі және 

туффффитті қалыңдықтардың жиналуына ықпал етті. Шөгінділер қиын 

қатпарлар жүйесіне орналасқан және жалтыраған бұзылулармен асқынған. 
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Жердің геологиялық құрылысында төменгі және орта ордовиктің, жоғарғы 

ордовиктің және төменгі силурдың, төменгі, орта және жоғарғы девонның, 

төменгі және орта карбонның шөгінділері рөл атқарады. Мезозой жүйесі триас 

шөгінділерінен, төменгі және орта Юра мен жоғарғы бор шөгінділерінен тұрады. 

Кайнозой түзілімдері палеогенованың, неогенді және төрттік жүйенің 

шөгінділерімен ұсынылған. 

Неогендік жүйе 

Сипатталған аумақта неогендік шөгінділер тауаралық ойпаттарды 

орындайды және өзінің дамуының басым бөлігінде төрттік түзілімдермен 

жабылған. Неоген шөгінділері барлық жерде, негізінен қызыл түсті және ала 

түсті саздармен, "палеогенді" және палеозой жыныстарында жатқан. Неоген 

жүйесінің шөгінділері Алакөл, Павлодар, Іле және Қорғас қадаларына бөлінген. 

Орташа-жоғарғы миоцен 

Алакөл ортасы (N12-3al). Алакөл ортасы кең таралған және тау арасындағы 

ойпаттар мен жазық су бөліністерін жасайды. 

Колпаковский ойпатында олигоцендік қалыңдықтарға ұқсайды. Қоршаған 

орта қызыл-қоңыр, сұр балшық бар құм және гравелит қабаттары. Шөгінділер 

свиты бұл Колпаковка қатпары жабылды қаппен төрттік түзілімдер. 

Алакөл свитасының қуаты Алакөл ойпатында Колпаковка тауаралық ойпатта 

50 м-ден 130 м-ге дейін ауытқиды. 

 

 

1.3.3 Тектоникасы  

 

Тектоникалық тұрғыдан қарастырылып отырған аумақ Солтүстік-Жоңғар 

мегазоны шегінде Жоңғар-Балқаш қатпарлы жүйесінің Сарқант және тастау 

төменгі герцинск шоғырландыруының түйіскен жерінде орналасқан. Соңғылары 

Сандықтас-Чулак өңірлік сынығымен өзара шектеледі.  

 

 

1.3.4 Сарқант тармағы 

 

Аймақтың оңтүстік жартысын алып, Сарқант көтерілісі мен аттас ойпатты 

қамтиды. 

Дефляция және эолды жинақтау аумақтың Солтүстік және солтүстік-батыс 

бөліктерінде кеңінен дамыған, онда эолдық құмдары таралған. Дефляциялық іс-

әрекет нәтижесінде ұяшықтар, түрлі формалар мен өлшемдерді үрлеу қазандары, 

сондай-ақ төбелер мен қуыстар пайда болады. 

Эрозиялық жұмыс негізгі түрде, өзен жазықтарын қалыптастыратын 

уақытша және өзгермейтін ағын сулармен орындалады. Оның пайда болуы өзен 

аңғарының бүйірлік эрозиясының түбіндегі және ең аз дәрежесіндегі жерлерде, 

сондай-ақ өзен сағалары мен уақытша ағын сулардың төменгі сағаларында 

материалды тасымалдау және қайта салу болып табылады. 
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Жекелеген учаскелердің батпақтануы Алтай және Баскан өзенінің төменгі 

ағысында байқалады. Ол тығыз өсімдіктермен ерекшеленеді, оның арасында көп 

бөлігі ылғал сүйгіш түрлер (қияқ, қамыс және т.б.) ерекшеленеді. 

Негіздердің тұздануы жер асты суларының ең жақын орналасқан 

учаскелерінде байқалады, бұл аймақтың солтүстік бөлігіндегі аллювиальды-

көлдік шөгінділердің қалыптасу учаскелеріндегі кеңістікті қамтиды. Бұл 

учаскелерде сульфатты-хлоридті натрийлі-магний құрамының тұздары түзіледі. 

 

 

1.4 Жұмыс учаскеciнің гидрогеологиялық жағдайларының қысқаша 

сипаттамасы 

 

L-44-XX 

 

Осы морфоқұрылымдарға және жер асты суларының қалыптасу, жату, таралу 

критерийлерімен ерекшеленетін 2 Гидрогеологиялық аймақтың жер бетіндегі 

геологиялық-құрылымдық құрылыстарына сәйкес ерекшеленеді. 

Ені 3-7 км бірінші аудан аумақтың оңтүстік шекарасын бойлай орналасқан. 

Морфологиялық тұрғыдан бұл аудан 1600-2000м абсолюттік белгілермен және 

солтүстіктен келетін аккумулятивті жазықтың 500-ден 700м-ге дейінгі 

салыстырмалы биіктіктермен сипатталатын бунтар Алатауының алдыңғы 

қатарлы көтерілуімен көрінеді. Бұл жерде жер асты сулары кең таралған, ол жел 

жарықтары мен тектоникалық бұзылыстар аймақтарына негізделген. Оларды 

қоректендіру атмосфералық жауын-шашынның инфильтрациясы әдісімен 

орындалады. Дегенмен, олардың аз саны (460-600мм/жыл) және ұшып кетудің 

үлкен көлемі, жыныстардың жарықшақтығының аз тереңдігі (30 м дейін) жер 

асты суларының маңызды ресурстарын қалыптастыруға ықпал етпейді, бірақ 

мұнда 0,3-0,6 дебиті бар бұлақтардың сансыз шығу жолдары 7-10 л/с (соңғылары 

өңірлік тектоникалық бұзушылықтарға ұштастырылған) бар.  

Екінші аудан зерттелетін аумақтың 90% - ын алып жатыр және 

морфологиялық тұрғыдан әлсіз жаншылған аккумулятивті жазық, оның 

абсолюттік белгілері 450-ден 520 м-ге дейін өзгереді. Беті өзендердің көптеген 

алқаптарымен бөлінген. 

Жазық далаға палеозойдың кристалды жыныстарын жабатын кайнозойдың 

құм-сазды шөгінділерінің кең және жаппай дамуы тән. Құм мен қиыршық тас-

талшық шөгінділерінің төрттік және жоғарғы бағалы шөгінділерінде басым 

болуы, құмды толтырғыштары бар тау бөктеріне ауысатын тау бөктеріне жақын, 

сондай-ақ өзендерден сүзуге үлкен шығындар, көбінесе қысқы-көктемгі 

атмосфералық жауын-шашынның инфильтрациясы оларда жер асты суларының 

едәуір қорларының жинақталуына ықпал етті. 

Неогендік шөгінділер (Арал свитасы) басым сазды құраммен сипатталады, 

сондықтан аймақтық су тіреуіш ретінде қызмет етеді, алайда саздың арасында 

жекелеген сирек суланған линзалар мен гравиялық-галечниктер мен құмдардың 
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қабаттары кездеседі. Палеогенді шөгінділер негізінен сазды, алайда, кесіктің 

негізінде Сулы гравелистік құмдармен қалыптасқан.  

Фундаменттің палеозойлық жыныстары жарықты сулардан тұрады, бірақ 

әлсіз жарықшақтықтанр су күштілігінен олар елеусіз болады. Зерттелетін 

аумақта құрамында су бар тұқымдардан басқа су өткізбейтін, бірақ іс жүзінде 

сусыз эолдық құмдары, орман тәрізді саздақтар кездеседі. 

Су қабаттарын бөлу аумақтың құрылымдық ерекшеліктерін, жату 

жағдайларын, су ығыстырғыш жыныстардың литологиялық құрамын және жер 

асты суларының қалыптасу заңдылықтарын ескере отырып стратиграфиялық 

бөлімшеге сәйкес жүргізілді. 

Сулы деңгейжиектерді сипаттау кезінде жер асты суларының химиялық 

құрамы түрінің атауы үлкен компоненттен азға беріледі және 25%-мг*экв/л-ден 

кем емес концентрациялардағы аниондар мен катиондардың құрамымен 

анықталады. 

Гидрогеологиялық түсірілім барысында су құрамын зерттеуден басқа 

микрокомпоненттер анықталды. Гидрохимиялық зерттеулерді талдау ең көп 

таралған элементтер - марганец, стронций, қорғасын, мырыш, молибден, 

ванадий, йод, бром, фтор екенін көрсетеді. Микрокомпоненттердің құрамы аз 

мөлшерде болады, сондықтан олар туралы деректер көкжиектерді сипаттау 

кезінде келтірілмейді. 

 

2 Кесте – Қажетті су тұтынуды есептеу 

 

№ Елді мекенің атауы Тұрғындар 

саны, адам 

Су тұтынуы 

л/тәу (м3/тәул) 

Нормативтік 

құжаттар 

1 Еркін, Кәкімжан 1178 164920 (164,9) -//- 

 

3 Кесте – Жобаланатын ұңғымалардың координаталары 

№№ 

п\п 

Елді мекендердің 

атаулары 

Ұңғымалардың координаталары 

С.Е. Ш.Б. Абс.белг., м 

1 Еркін, Кәкімжан 45°43'04.8"С 80°16'46.7"В 641 

 

4 Кесте – Жұмыс алаңының негіздері арасындағы түсіру қашықтығы 

 

№ Жіберу пункті – жұмыс телім арақашықтық, км 

Нан дейін 

1 База Талдықорған 

қаласы 

Еркін, Кәкімжан 

ауылы 

195 
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1.4.1 Су шығынын анықтау есебі 

 

Ауыз суды орташа тәуліктік тұтыну шығыны халық санына  және су 

тұтыну нормасына негізделген мынандай формуламен айқындалады: 

 

Qорт.тәу=qн .Na/1000, м3/ тәу,                                         (1) 

 

мұндағы, 

Na – елді мекендегі  тұрғындарының  саны,   

qн – бір  адамға  шаққандағы тәуліктегі су тұтыну нормасы, л/тәул.  

Су тұтыну нормасы Қазақстан Республикасы құрлыстық нормалары және 

ережелерін (ҚНжЕ 4.01.02-2001) сәйкес тұрғын үйдің абаттандыру дәрежесіне 

байланысты қабылданады. 

 

5 Кесте – Тұрғын үйдің абаттандыру дәрежесі 

 

Тұрғын үйлерді абаттандыру дәрежесі Суды тұтыну нормасы, 

л/тәу  
Ішкі су құбырымен және су әкетумен 

жабықталған, тұрғын үйлер: 

автономды ыстық сумен жабдықталған 

 

100-150 

 

Еркін және Кәкімжан елді мекендерінің тұрғындарының су тұтыну 

нормасы qн = 130 л/тәул.  

 

Qорт.тәу = 130 х1178 /1000 = 153,14 м3/ тәу. 

 

Мектепке керек су мөлшері оқушылардың санына байланысты бір балаға 

шаққанда керек су мөлшері – 20 л/тәу. 

Мектеп қажеттілігі үшін су мөлшері: 

  

Qорт.тәу = 20 х 234/1000 = 4.68 м3/ тәу. 

 

Балабақшаға керек су мөлшері  балалардың санына байланысты бір балаға 

шаққанда керек су мөлшері – 70 л/тәу. 

Балабақша қажеттілігі үшін су мөлшері: 

  

Qорт.тәу = 70 х 45/1000 =  3.15 м3/ тәу. 

 

Су ең көп және ең аз қолданылатын тәуліктердегі су шығыны Qтәу.mах., 

Qтәу.min: 

 

Qтәу.mах=Ктәу.mах· Qтәу.ор; 
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Qтәу.min=Ктәу.min· Qтәу.ор;                                                        (1.2) 

 

мұндағы Ктәу.mах,  Ктәу.min - тәуліктіктік біркелкі емес коэффициенттер, олар 

ҚНжЕ 4.01.02-2001 бойынша: Ктәу.mах = 1,1-1,3;  Ктәу.min 0,7-0,9. 

 

Qтәу.mах= 1,2 х 153,14  = 183,76 м3/ тәу. 

Qтәу.min= 0,8 х 153,14 = 122,51 м3/ тәу. 

 

Судың ең көп және аз мөлшері қолданылатын сағаттардағы су шығыны 

мына формулалармен анықтаймыз, м3/сағ: 

 

Kсағ.max = αmax·βmax      

Kсағ.min = αmin·βmin                                                               (1.3) 

 

мұндағы  — ғимаратты абаттандыру дәрежесі, кәсіпорындардың жұмыс 

тәртібі және жұмыс уақыты max = 1,2-1,4; min = 0,4-0,6 басқа жергілікті 

жағдайларды ескеретін коэффициент;  - объект халқының санына байланысты 

қабылданған коэффициент,бұл ҚНжЕ 4.01.02-2001 сәйкес алынады. 

                    

Кесте 5.1  – Коэффициент мәндері 

                  

Тұрғындар 

саны, мың адам 

 

1-

дейін 

 

1,5 

 

2,5 
 

 

4 
 

 

6 
 

 

10 
 

 

20 

 

50 

 

100 

 

300 

 

1000 

астам 
 

                                                                          

Β -

коэффициенті 

βmax 

 

βmin 

2 

 

0,1 

1,8 

 

0,1 

1,6 

 

0,1 

1,5 

 

0,2 

1,4 

 

0,25 

1,3 

 

0,4 

1,2 

 

0,5 

1,15 

 

0,6 

1,1 

 

0,7 

1,05 

 

0,85 

1,0 

 

1,0 

 

сонымен, 

Kсағ.max= 1.3 х 1,8 = 2,34  

Kсағ.min= 0,5 х 0,1 = 0,05                        

 

Кесте 5.2 – Тәуліктегі су пайдаланудың максималды сағаттық мөлшері 

 

Тәуліктегі 

сағат 

 

Тұрғындарға 

К=2,5 

Балабақша Мектеп  Жалпы 

Сағат % м3 % м3 % м3 % м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0-1 0,2 0,30628   0,15 0,00702 0,19 0,3133 
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5.2 Кестенің жалғасы 

 
1-2 0,2 0,30628   0,15 0,00702 0,19 0,3133 

2-3 0,2 0,30628   0,15 0,00702 0,19 0,3133 

3-4 0,2 0,30628   0,15 0,00702 0,19 0,3133 

4-5 0,5 0,7657   0,15 0,00702 0,47 0,77272 

5-6 0,5 0,7657   0,25 0,0117 0,47 0,7774 

6-7 3,0 4,5942 5,0 0,1575 0,3 0,01404 2,91 4,76574 

7-8 5,0 7,657 3,0 0,0945 30,0 1,404 5,68 9,1555 

8-9 8,0 12,2512 15,0 0,4725 6,8 0,31824 8,1 13,04194 

9-10 10,0 15,314 5,5 0,17325 4,6 0,21528 9,75 15,70253 

10-11 6,0 9,1884 3,4 0,1071 3,6 0,16848 5,87 9,46398 

11-12 10,0 15,314 7,4 0,2331 2,0 0,0936 10,33 15,6407 

12-13 10,0 15,314 21,0 0,6615 3,0 0,1404 10 16,1159 

13-14 6,0 9,1884 2,8 0,0882 3,0 0,1404 5,84 9,417 

14-15 5,0 7,657 2,4 0,0756 3,0 0,1404 4,88 7,873 

15-16 8,5 13,0169 4,5 0,14175 3,0 0,1404 8,25 13,29905 

16-17 5,5 8,4227 4,0 0,126 4,0 0,1872 5,42 8,7359 

17-18 5,0 7,657 16,0 0,504 3,6 0,16848 5,16 8,32948 

18-19 5,0 7,657 3,0 0,0945 3,3 0,15444 4,9 7,90594 

19-20 5,0 7,657 2,0 0,063 5,0 0,234 4,93 7,954 

20-21 2,0 3,0628 2,0 0,063 2,6 0,12168 2,01 3,24748 

21-22 0,7 1,07198 3,0 0,0945 18,6 0,87048 1,26 2,03696 

22-23 3,0 4,5942   1,6 0,07488 2,9 4,66908 

23-24 0,5 0,7657   1,0 0,0468 0,504 0,8125 

Барлығы 100 153,14 100 3.15 100 4,68 100 160,97 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

2 Сурет  – Тәуліктік су тұтыну графигі 

 

 

1.4.2  Жұмыстарды ұйымдастыру 

 

Заттай зерттеу кезінде және қор материалдарын талдау нәтижесінде 

алынған жүйеленген ақпарат осы жобаны жасауға негіз болды. 

Алдын ала тексеру барысында су тапшылығынан бұрғылау жоспарланған 

барлау жұмыстарының аудандары нақтыланды. Бұдан басқа, 15 км радиустағы 

елді мекендер мен қолданыстағы және жобаланатын су сорғыштары 

аймақтарының айналасындағы аймақтың санитарлық-экологиялық жағдайы 

орнатылды. 

Төменде қарастырылып отырған екі елді мекеннің маршруттық тексеру 

сипаттамасы келтіріледі. 

Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету жер асты суларының 1 ұңғыма 

есебінен іске асырылады. Су қысымы мұнарасы бар, ол қоршалмаған және шаруа 

қожалығының аумағында орналасқан. Судың сапасы тұщы, мөлдір және ішуге 

жарамды. 

Жобалық № 8001 іздеу-барлау ұңғымасы алдын ала Еркін кентінің 

аумағында салынған (сурет 2). Жобалық ұңғыманың географиялық 

координатасы 45°43'04.8" солтүстік ендігімен, 45°43'04.8" шығыс бойлығымен, 

альтитуда 641м. 

Жобалық ұңғыманың болжамдық геологиялық-литологиялық қимасы 

бұрын бұрғыланып қойған ұңғымалардың қималары бойынша жасалған және 

0.19 0.19 0.19 0.19
0.47 0.47

2.91

5.68

8.1

9.75

5.87

10.33
10

5.84

4.88

8.25

5.42
5.16

4.9 4.93

2.01

1.26

2.9

0.504

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Тәуліктік су тұтыну графигі
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1:200 000 масштабтағы Д-44-XXI парағының гидрогеологиялық түсірілімдерінің 

деректері бойынша түзетілген. 

Еркін к. №8001 ұңғымасының жобалық қимасы №3 және 4802 ұңғымасы 

бойынша қабылданды және келесі шөгінділермен ұсынылған (кесте 5). 

 

 

 

 

 

 

 

3 Сурет – Еркін ауылының су жинау учаскесі аумағының жалпы көрінісі 
  

6 Кесте – Еркін ауылының №8001 ұңғымасының геологиялық-

литологиялық қимасы 

 

Ге
ол

ог
ия

лы
қ 

ж
ас

ы
 

Қ
аб

ат
ты

ң
 

н
ө

м
ір

і 

Жыныстрдың қысқаша  сипаттамасы Қ
аб

ат
 т

аб
ан

ы
ны

ң 

те
ре

ңд
іг

і, 
м

. 

Қ
аб

ат
  

қа
лы

ңд
 ы

ғы
, м

 

Ж
ы

ны
с 

ка
те

го
ри

яс
ы

 

apQIII 
1 

ашық қоңыр тас қосылған құмды саздақ    

>20% 8,0 8,0 III 

 2 
Құмды толтырғышы бар және тығыз саздың 
сирек қабаттары бар малтатастар 52,0 44,0 X 

apQII 3 Ашық-қоңыр қиыршық тас қосылған саздақ 60,0 8,0 III 

 4 Құмды толтырғышы бар малтатастар 146,0 86,0 Х 

 5 Саздақ 150,0 4,0 III 

 6 Құмды толтырғышы бар малтатастар 170,0 20,0 Х 

 7 Саздақ 174,0 4,0 III 

apQI 

8 Құмды толтырғышы бар малтатастар 186,0 12,0 Х 

9 Саздақ 190,0 4,0 III  

 10 Құмды толтырғышы бар малтатастар 196,0 6,0 Х 

 11 Саздақ 200,0 4,0 III 

 12 Құмды толтырғышы бар малтатастар 212,0 12,0 Х 
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6 Кетенің жалғасы 

 

N2 13 Саздақ 220,0 8,0 III 

 

Іздеу-барлау ұңғымасының құрылымы мен тереңдігі іздестіру-барлау 

жұмыстарын жүргізу, оны пайдалану ұңғымасы ретінде одан әрі пайдалану 

нәтижесі оң болған жағдайда, жұмыс учаскесінде жер асты суларының 

қалыптастырудың геоморфологиялық және геологиялық-гидрогеологиялық 

жағдайларына байланысты анықталады. Бұл кезде қажетті су жинағышты 

қамтамасыз ете алатын болжамды су тұтыну шамасы мен сорғының техникалық 

сипаттамалары негізге алынады. Мемлекеттік қордың жерлерінде санитарлық-

қорғау аймағын ұйымдастыру мүмкіндігі қарастырылған. 

 

7 Кесте  –Алматы облысындағы екі ауылдың ауыз сумен қамтамасыз ету 

қажеттілігі 

 

№ Елді мекендердің 

атаулары 

Халық саны, 

адам 

2 және 1,3, болашақта 3 

коэффициенттерін еске 

отырып арқылы суға 

қажеттілігі 

   м /тәу дм3/с м3/сағ 

 

1 Еркін, Кәкімжан 1178 214,396 2,484 8,933 

 

 

1.4.3 Жер асты суларының ресурстарын пайдаланатан қорларын  

есептеу әдісінің негізі 

 

1.4.4 Жер асты суларының ресурстарын пайдаланатан қорларын  

есептеудің жалпы жағдайы 

 

Жоба Алматы облысы, Сарқанд  ауданының Еркін және Кәкімжан елді 

мекендерін таза ауыз сумен қамтамасыз ету үшін су жинау құрылыстарын 

ұйымдастыру үшін жер асты су ресурстарын пайдалануды анықтайтын 

гидрогеологиялық зерттеулер жүргізуді көздейді. 

Су жинағыш құрылысының геологиялық және техникалық базасы ең аз 

күрделі және пайдалану шығындарын түсіндіреді.: 

- қолданыстағы су жинағыш конструкцияның қажетті ең төменгі көлем 

мөлшерінде су жинағыш конструкцияның қабілеті, оған қабаттың және 

шекараның оңтайлы параметрлері бар су жинағыш конструкциялардың оңтайлы 
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орналасу сұлбасын, ұңғымалардың оңтайлы құрылымын таңдаумен қол 

жеткізіледі; 

- бас су тартқыштың тұтынушыға жақын орналасуы, бұл энергетикалық 

коммуникациялардың ұзақтығын қысқартуға мүмкіндік береді. 

Су жиағыш мұнарадағы су деңгейінің барынша төмендеу шамасы су 

тұтқыш қабаттың қалыңдығымен, жер асты суларының мөлшерімен, жер асты 

суларын алуға байланысты экологиялық залал туралы деректермен немесе алдын 

алу жағдайында техникалық мүмкіндіктермен анықталады. 

Ұңғымадағы қысым ауытқуының шекті мәні (Нқос.) динамикалық 

деңгейден төмен түспейді және келесідей болады: 

- жер асты сулары үшін құлаудың ең жоғарғы төмен түсу мәні  қабаттың 

бірінші 0,5 қалыңдығынан аспауы тиісті; 

- жер асты суларының шекті құлауы су қабатының үстіндегі су 

қалыңдығының биіктігіне тең шама. 

Жер асты суларын қолдану уақыты мен шарттарына қойылатын 

талаптарды тұтынушы ұйымдар алаңның гидрогеологиялық ерекшеліктерін, 

суды тұтыну сипаттамаларын, жер асты суларын пайдаланудың техникалық 

және экономикалық көрсеткіштерін, жер асты сулары мен қоршаған ортаны 

қорғау мен пайдаланудың нормативтері мен шарттарын ескере отырып 

айқындайды. 

Есептік пайдалану уақыты танк функциясына байланысты. Есептік уақыты 

үшін ұзақ мерзімді сумен жабдықтау объектілерін анықталады амортизация 

жабдық (25 - 30 жыл), ал есеп айырысу көбінесе 10 000 күн немесе (27,4 жыл) 

уақытын құрайды. 

 

 

1.4.5 Жер асты су ресурстарын пайдалануды бағалау әдістерін таңдау 

негізідері 

 

Жер асты суларының қолданылатын ресурстарын бағалау төмендегідей 

тәсілдермен іске асырылады: гидродинамика, гидравлика, баланс және әдіспен. 

Гидродинамикалық әдіс резервуарларды есептеу үшін сүзудің 

дифференциалды теңдеулерін шешу жолымен алынған математикалық 

формулаларды пайдалануға негізделген. Реттелген бастапқы және шекті 

жағдайларда сараланған теңдеулердің шешімінен алынған формулалар жер асты 

сулары ресурстарының болуын дәлелдеу үшін қолданылады. 

Гидродинамикалық әдіс су қоймаларындағы су деңгейінің өзгеруін 

болжауға, осы ұңғымалардың орналасуының әртүрлі заңдылықтары мен өзара 

байланысын ескеруге, су қоймасының жұмыс істеуінде әсері байқалатын 

көкжиек шекарасының рөліне бағалау жасауға мүмкіндік береді. 
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Гидравликалық әдіс. Жер асты су ресурстарын пайдалану үшін жарамды 

бағалау ұңғымаларды суландыру туралы деректерді тікелей қолдануға негізделіп 

келтірілген. 

Баланстық әдіс. Пайдалану үшін жарамды жер асты суларының 

ресурстарын бағалау су қоймасы құрылымының әсер ету аймағы үшін жер асты 

суларының баланс теңдеуін әзірлеумен байланысты. Баланс теңдеуін жасау 

кезінде қосымша қоректену көздерінен табиғи ресурстарды қоса алғанда, табиғи 

ресурстардың бір бөлігі есебінен ағын пайда болады. Баланс әдісі әдетте жер 

асты суларын ұстаудың жалпы пайдалылығын бағалау үшін қолданылады және 

учаскедегі жер асты сулары деңгейінің орташа төмендеуі бойынша баға беріледі.  

Гидрогеологиялық ұқсастықтар әдісі неғұрлым толық зерттелген 

аудандардан толық зерттелмеген аудандарға деректерді ауыстыруға негізделген.  

Пайдаланылатын ресурстарды бағалау тәсілін таңдау келесі әдістермен 

іске асады:  

- гидродинамикалық әдістерді, ең бастысы, жер асты сулары сапасының 

сипаттамаларын және сүзу аймағының шекараларын анықтау, олардың сандық 

бағалау параметрлерін алу, жер асты сулары ресурстарының көздері анықталған 

жағдайда сүзудің есептік схемасы түрінде гидрогеологиялық жағдайды анықтау 

үшін қолдану керек; 

- гидравликалық тәсілдер күрделі гидрогеологиялық жағдай болғанда 

кезде, гидрогеологиялық жағдайды сипаттау мүмкін болмаған кезде 

пайдаланылатын ресурстардың пайда болуының белгісіз көздерінде 

қолданылады; 

- жер асты сулары теңгерімдеу әдістеріне сәйкес берілетін және берілетін 

конустарда және жекелеген тұйық құрылыстарда пайдаланылатын жер асты 

суларының ресурстарын бағалау кезінде пайдаланылады; 

- Ұқсастық әдісі барлық гидрогеологиялық жағдайларда қолданылады. 

Осы жоба шеңберінде жұмыс аймағының жалпы гидрогеологиялық жай-

күйін талдау 1-объектінің қызмет ету мерзімінің соңына су жинау құрылымының 

сарқылуын есептеу үшін ұқсас формулаларды пайдалана отырып, 

гидродинамикалық әдістермен пайдалану үшін жарамды жер асты суларының 

ресурстарын есептеуді көздейді. 

Деңгейдің төмен түсуін есептеу үшін келесі қосылымды қолдану қажет: 

 

S = 
0.366Qвод

𝚔𝚖
 (lg 

𝑅вл

𝑟скв
 + 0.434𝜁)                                       (2) 

 

мұндағы,   S – деңгейдің есептік төмендеуі, м;  

                    Qвод – сужинағыштың есептік дебиті, м3/тәулік;  

                    k – сүзілу коэффициенті, м/тәулік;  

                    m – сулы горизонттың қалыңдығы, м;  
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                     𝑟скв– ұңғыманың радиусы, м;  

                    km – сулы горизонттың суөткізгіштігі, м2/тәулік;  

                    Rвл – келтірілген әсер ету радиусы, м;  

 

𝑅вл = 1,5√𝑎𝑡                                                                 (2.1) 

 

t – пайдалануды есептеу мерзімі, 10000 тәулік;  

a – деңгей өткізгіштік коэффициенті, м2/тәулік.  

 Әдістемелік нұсқауларға сәйкес, «a» шамасы борпылдақ коллекторлар 

үшін, 0,1 көп суқайтарымдылықта µ құрайды:  

– km болғанда – 100 м2/тәу аз – 103 м2/тәу;  

– km болғанда – 100 – 500 м2/тәу дейін– 2·103 м2/тәу;  

– km болғанда – 500 м2/тәу көп – 104 м2/тәу. Жетілмеген ұңғымаға 

түзетулер ξ шамасының мәнін – l/m және m/rскв қатынасына байланысты 8 

кесте бойынша анықтау керек (l – сужинағыш ұңғымасындағы сүзгінің 

ұзындығы).  

  
8 Кесте  – Ұңғыманың ашылмағандығынан қате мәні 

  

l/m m/𝑟ұңғыма 

0.5 1.0 3.0 10 30 100 200 500 1000 2000 

0.1 3.8·10-3 0.119 2.039 10.3 24.2 42.7 53.7 69.4 79.6 90.9 

0.4 2.8·10-3 0.089 1.28 4.78 9.19 14.4 17.7 21.5 24.8 28.1 

0.6 1.5·10-3 0.049 0.65 2.24 4.18 6.48 7.88 9.55 11.1 12.3 

0.8 5.3·10-4 0.019 0.22 0.87 1.67 2.1 3.19 4.01 4.58 5.21 

0.9 4.7·10-5 0.0014 0.023 0.12 0.3 0.48 0.7 0.77 1.0 1.12 

 

Жер асты суларының пайдаланылатын ресурстарын бағалау үшін қажетті 

талаптардың бірі олардың жоспарланған ресурстарының қамтығандығын 

есептеу болып саналады. 

Жобада болжанатын ресурстармен жерасты сулары ресурстарының 

болжамды жеткізілімін бағалау мынадай формула (1.3) бойынша анықталады: 

 

  𝑅ф=√
𝑄в

𝜋𝑀пр
                                                                 (2.3) 

 

мұндағы 𝑄в-судың талап етілетін мөлшері, жеке резервуардың номиналды 

шығысы, дм3 / с; 

𝑀пр – жерасты суларының болжамдық ресурстарының модулі, дм3/с*км2;  

Есептеу қорытындысы 𝑅ф км өлшем бірлігімен белгіленеді. 
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1.4.6 Жобаланатын жұмыстардың түрлері, көлемі және  

әдістемелігі. 

 

Жер асты суларының ресурстарын қамтамасыз ету жөніндегі барлау 

жұмыстарының түрі, көлемі және әдіснамасы бірнеше жағдайларға тәуелді: 

жұмыстардың техникалық сипаттамаларына, барлау ауданының геологиялық 

құрылымы мен гидрогеологиялық жағдайына, гидрогеологиялық зерттеу 

дәрежесіне, су тұтқыш қабаттардың немесе күрделі жер асты суларының 

экономикалық өміршеңдігіне қойылатын негізгі талаптар тиімділігі болып 

келеді. 

"Алматы облысы, Сарқанд ауданы, Еркін және Кәкімжан елді 

мекендерінде жер асты суларының ресурстарымен қамтамасыз ету жөніндегі 

барлау жұмыстары" объектісі үшін жер асты суларының мақсатты міндетін 

орындау және ресурстарымен қамтамасыз ету жөніндегі барлау жұмыстарының 

әдістері, типтері мен көлемі. 

Барлау-жұмыстар радиусы суды тұтынушыға дейін 15 км аспауы тиіс. 

Барлау тереңдігіне шектеу жоқ. 

Қолданыстағы әдістемелік құралдарға сәйкес, жобамен жұмыс келесі 

тәртіпте орындалады: 

- жұмыс ауданын гидрогеологиялық және экологиялық тексерулер; 

- ұңғыма бұрғылау жұмыстары;  

- ұңғымалардағы геофизикалық түсірулер;  

- ұңғыма сағасының жабдығы;  

- эксперименттік сүзгіш жұмыстар;  

- жер асты суларының сынамаларын алу және зертханалық сынақтар;  

- тіркелген тапсырыстар; 

- ішкі жұмыс және есептілік. 

Тұрақты тексерулер 1 күнтізбелік жыл ішінде жүргізіледі. Жоба бойынша 

барлық жұмыстарды аяқтау үшін 24 ай қажет. 

Осы  жоба екі кезеңге бөлінген. 

Жобаның бірінші кезеңінде жұмыс ауданы негізінде жарияланған 

құжаттар мен негізгі ақпараттар зерделенді. Дизайнға алдыңғы жылдардағы 

негізгі құжаттар мен жарияланған әдебиеттерді жинау, зерттеу, талдау және 

жүйелеу, жобаның графикалық және мәтіндік бөлігін құру, сондай-ақ 

компьютерлік өңдеу, машинамен басу және графикалық және мәтіндік бөлігін 

бағалау кіреді. 

2 учаскеде бар геологиялық және гидрогеологиялық материалдар тікелей 

елді мекендер учаскелерінде барлау жұмыстарын жүргізу үшін перспективалы 

сулы қабаттарды және кешендерді бөлуге мүмкіндік береді. 
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Далалық гидрогеологиялық жол инспекциясы нәтижесінде 1-ші кент ауыз 

су және тұрмыстық сумен қамтамасыз етуді ұйымдастыру үшін сапалы ауыз 

сумен толық қамтылмаған. 

Жобаның екінші кезеңінде жолдарды гидрогеологиялық және 

геоэкологиялық зерттеу жүргізілді. Маршруттар елді мекендер мен аудандардың 

геологиялық-гидрогеологиялық және геоэкологиялық жағдайларын зерделейді, 

сумен жабдықтаудың ағымдағы жүйесін анықтайды, елді мекендердің 

тұрғындары туралы деректерді жинайды, жер асты суларының ластануын 

анықтайды. 

 

 

1.5 Бұрғылау жұмыстарын жүргізу 

 

1.6 Ұңғыманы конструкциялау 

 

Жоба бойынша жұмыстардың бір кезеңді сипатын және жұмыстардың 

қысқа мерзімділігін ескере отырып, бір кезеңді бұрғылау жүргізу жоспарлануда. 

Жоба Алматы облысы Сарқанд ауданының 2 ауылын жерасты сумен 

жабдықтау бойынша барлау жұмыстарын жүргізуді көздейді. Жоба 

объектілерінің гидрогеологиялық жағдайлары жеткіліксіз зерттелмеген. 

Қолданыстағы су жинау ұңғымалары туралы ақпарат жоқ. Бұл ұңғыманың 

паспорты да, басқа да құжаттары да жоқ. 

Ұңғыманың құрылымын анықтайтын факторлар: 

- су тартқыштың ұзындығы мен диаметрі;  

- сорғының диаметрі және оның тереңдігі;  

- көлденең қимада тұрақсыз және өткізбейтін жыныстардың болуы;  

- ұңғыма тереңдігі. 

Тереңдігі 90-300 м ұңғымаларда төрттік, неогендік және палеозой 

шөгінділері бар.  

Ұңғымала құрылымының негіздемесі. 

Ұңғымаларды бұрғылауды роторлық әдіспен, 1 УРБ-3АМ немесе 1ба-15В 

машиналарының көмегімен, саз ерітіндісімен тікелей шаю арқылы жүргізу 

керек. Бұл ауылда суға сұраныс онда тұратын адамдардың санына байланысты 

есептеледі. 

Жобалық ұңғыманың конструкциясы объектіде бар нақты материалды, 

жобалық учаскені және суға деген қажеттілікті ескере отырып, су тұтқыш 

деңгейжиектердің шарттарын ескере отырып таңдалды. Конструкция 9-кестеде 

келтірілген екі және үш секциялы бағаналармен қабылданады.  

Алдыңғы тарауда көрсетілген негіздерге сәйкес орнатылған құбырларды 

таңдаймыз. 
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9 Кесте  – №8001 іздеу - барлау ұңғыманың конструкциясы 

 
Р

ет
ті

к
 н

ө
м

ір
і 

Е
л
д

і–
 м

ек
ен

н
ің

 а
та

у
ы

 

Ұ
ң

ғы
м

ан
ы

ң
 н

ө
м

ір
і 

Ц
ем

ен
тт

і 
ст

ақ
ан

д
ы

  
қ
аз

у
 а

р
ал

ы
ғы

 Ұңғыманың конструкциясы 

С
ү

зг
ін

ің
 ж

ұ
м

ы
с 

 б
ө
л
іг

ін
 о

р
н

ат
у

 

ар
ал

ы
ғы

, 
м

 

Бұрғылау диаметрі, мм, мен 

бұрғылау аралығы, м 

Шегендеу құбырларының 

диаметрі, мм, мен орнату 

аралығы, м 

Кондук– 

тор 

астында 

Бағыт. 

бағана 

астында 

Сүзгі. 

бағана 

астында 

Кондук– 

тор 

астында 

Пайд. 

бағана 

Сүзгілік 

бағана 

Ф – 394 Ф-295,3 Ф – 200 Ф – 325 Ф-219 Ф – 108 

1 

Еркін 

елді 

мекені 

8001 

9 -   

10 

 

70-

80 

0-10 

 

 

10 – 50 

  
  

50-220 0.0-10 0.0-50 50-220 

196-

200 

210-

220 

  
  

 

 

Бұрғылау жұмыстарының жылдық циклінің, сондай-ақ бұрғыланған 

барлау ұңғымасында пайдаланушы ретінде ұңғыманы жер қойнауын 

пайдаланушыға беруге байланысты қалған барлық сүзгіштер мен шолулардың 

қажеттілігі (кесте 10). 

 

10 Кесте  – №8001 барлау ұңғымаларына қалдырылған құбырлар 

 

Реттік 

нөмірі 

Телім Шегендеу құбырлары, м Сүзгі, м Сүзгі, м 

Бағыттаушы 

Ф– 325 мм 

0,5 м 

бастауме 

Пайдалану 

бағаны Ф– 

219 мм 

Сүзгілік 

баған  

Ф-146мм 

Сүзгінің 

ұзындығы 

Ф- 219мм 

Сүзгінің 

ұзындығы 

Ф-146мм 

1 Еркін 10.5 50 140 - 14 

 

Ескерту: плюс 0,5 жер бетінен жоғары ұңғымалардың (кондукторлардың 

және бағыттаушылардың) бастары.  

Жобалық ұңғыманы отырғызу үшін барлығы:  

– құбырлар диаметрі 325 мм –10,5 п.м;  

– құбырлар диаметрі 219 мм – 40п.м 

– құбырлар диаметрі 127мм – 170п.м 

– диаметрі 219 мм – 151 п сүзгілерді дайындау.  

Барлығы цементтеуге жатады – 10 п.м.  
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Кондуктор үшін цемент ерітіндісінің (ОЗЦ) қату уақыты 24 сағат (3,43 

с/см) қабылданады.: 

 – 1 ұңғ · 3,43 = 3,43 ст / см.  

Цементаждың жалпы саны 1 – ге тең болса, цемент стаканын бөлшектеу 

көлемі 1 п.м. құрайды (1 скв 1 П. м. бойынша) 

 

11 Кесте– Бұрғылау жұмыстарының жинақ кестесі 

 

№ Елді - мекен атауы  Жобалық тереңдік, 

м.  

Ұңғыманың 

№ 

Сулы 

горизонт 

индексі 

1 Еркін, Кәкімжан 220 8001 𝑁2 

 

Сонымен, учаскедегі ұңғымаларды сынау деректерін есепке ала отырып, 

осы жобада ауыз және тұрмыстық сумен жабдықтау үшін төрттік және неогендік 

емес шөгінділердің шеттерінің жер асты су ресурстарын қолдану ұсынылады. 

Бұрғылау жұмыстары аяқталған соң ұңғымаларда геофизикалық зерттеу 

кешендері жүргізіледі, құбырлар мен сүзгіш бағаналар орнатылады, сумен 

жабдықтау қалпына келтіріледі, эксперименталды сүзу және сынау жүргізіледі. 

Ұңғымаларды бұрғылау геологиялық қиманы, ығыстырылған 

жыныстардың құрамЫ мен олардың судағы пайдалы жақтарын зерттеу, су 

ағынының аралығын анықтау, жер асты су ресурстарының сапасына талдау 

жасау және мониторингілеу, жер асты су ресурстарының сандық және сапалық 

сипаттамаларына зерттеу жұмыстарын жүргізу, сонымен қатар жер асты су 

көздерін пайдалануды бағалау мақсатында жүргізіледі. 

Ұңғыманы айналмалы әдісімен бұрғылау: 

Ұңғымалар УРБ – 3АМ не болмаса 1БА – 15В станогымен малтатастар, 

үгінді – малтатастар, құмдар, конгломераттар, қиыршық тастар, әктастар және 

саздар ашылатын болады.  

 

 

2 Бұрғы станогы мен бұрғылау әдісін таңдау 

 

Ұңғымаларды бұрғылауды УРБ-3АМ немесе 1БА-15В бұрғылау 

қондырғыларымен, өзекшені жоймай ротор әдісімен саз ерітіндісімен тікелей 

жуумен жүзеге асырады. Бұрғылау қондырғысының жоғарыда келтірілген 

техникалық сипаттамалары осы жобада көзделген барлау ұңғымаларын 

бұрғылауға мүмкіндік береді. 
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2.1 Ұңғыма бұрғылаудың технологиясы 

 

Бұрғылау жуып-шаю сұйықтығының (саз ерітіндісі, бентонит сазы) 

көмегімен жүзеге асырылады, ол келесі параметрлерге ие: 

- үлес салмағы; - 1,19 г/см; 

-тұтқырлығы – 20-30 секунд (СПВ-5);  

- суға төзімділігі – 5-10 см (30 мин);  

- тәулікегі тұнба мөлшері – 4-5%; 

- құм құрамы – 2-3%; 

-саздақ қабықтың қалыңдығы – 2.2 см; 

- тұрақтылығы – 0.045-0.055; 

Балшық ерітіндісін дайындау үшін тығыздығы 1,9 т / м3 бентонитті саз 

қолданылады. Балшық ерітіндісімен бұрғылағаннан кейін табиғи суға 

төзімділікті қалпына келтіру маңызды. Ұңғымаларды құрғату екі кезеңде 

жүргізіледі, бірінші ұңғыманы бұрғылау сорғысының көмегімен таза сумен 

жуады, әрбір жуу сұйықтығын тазалағанда снаряд біртіндеп бетке түсіріледі. 

Тәжірибелік сүзу жұмыстары аяқталғаннан кейін ұңғыма пайдалану үшін 

жабдықталады. Ұңғыма сағасы цементпен толтырылатын болады, тереңдігі 0,5 

м және диаметрі 1,0 м айналма траншея салынады, ал құдықтың жанында 

Батпақты бұру және суды еріту үшін конус тәрізді топырақ үйіндісі пайда 

болады. 

Ұңғыманың рамасы арнайы қақпақпен жабылады, ол рамаға стандартты 

емес гайкалы кілтпен бекітіледі. Қақпағында ашық түспен ұңғыма нөмірі 

көрсетіледі. 

 

 

2.2 Ұңғымадағы геофизкалық зерттеулер 

 

Ұңғымалардағы геофизикалық түсірулердің міндеттері: 

- учаскелерді геологиялық-литологиялық бөлу;  

- бас тоғанның негізгі аралықтарын анықтау;  

- ұңғыманың нақты диаметрін анықтау. 

Бұл нысан үшін әдістер жиынтығы ұңғымаларда есептерді шешуге 

арналған: 

1. Стандартты электрлі каротаж;  

2. кавернометрия;  

3. Гамма-картотаж. 

Пайдалану алдында бұрғылау ұңғымасын саз ерітіндісімен бірнеше сағат 

бойы жуады және бұл ретте ұңғыма қабырғаларындағы жаншылулар мен кедір-

бұдырлықтарды жою үшін қолайлы диаметрлі тістеуішпен жуады. Оқпан 

дайындауға кететін көлем – 422 п.м. 
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Көрінетін кедергі әдісі-сусымалы сынған жыныстардың литологиялық 

айырмашылықтары мен олардың материалдық құрамы арасындағы шекараларды 

анықтаудың негізгі әдісі.  

 

 

2.3 Тәжірибелік жеке суартулар 

 

Бұрғылау аяқталғаннан кейін жоба өндірістік су гидрогеологиялық 

бірліктердегі жер асты суларының сапасын бағалау, жер асты сулары 

ресурстарын пайдалануды бағалау және су тұтқыш деңгейжиектердің 

гидрогеологиялық параметрлерін анықтау үшін тәжірибелік сүзгілеу жүргізуді 

көздейді. 

Суарудың бұл түрі жобалық және пайдалану ұңғымаларындағы, сондай-ақ 

далалық жағдайларда (қараша-желтоқсан) айларының шығынын өлшеу үшін 

пайдаланылады. 

Оларды жүргізудің мақсаты басып алынған сулы қабаттар мен 

кешендердің бағалау гидрогеологиялық параметрлерін анықтау және жер асты 

суының сапасын зерттеу болып табылады. 

Суару I дәрежелі гидрогеологтың басшылығымен ПК-15 компрессорымен 

ең көп шығынға дейін бұрғылау бригадасының көмегімен жүзеге асырылады, 

бұл әуе көпірі бар нақты колонияның тапсырыс берілген қажеттіліктеріне сәйкес 

келеді. 

Ұңғыманың шығысы әрбір екі сағат сайын сыйымдылығы 1000 литр 

көлемді өлшеу ыдысының көмегімен өлшенеді. Алынған су рельефтің төменгі 

бөлігіне дейін 100 м қашықтыққа диаметрі 100 мм уақытша пластикалық құбыр 

арқылы жіберіледі. 

Шығыс сыйымдылығы 1000 литр өлшеу сыйымдылығының көмегімен 

әрбір екі сағат сайын өлшенеді. 

 

 

2.4 Ұңғыманың сазсыздануы 

 

Барлық ұңғымаларды бұрғылау кезінде сазды ерітіндіні пайдалануға 

байланысты жоба сүзгіні орнату кезінде сулы горизонттың су өткізгіштігін 

қалпына келтіруді көздейді. 

Бұрғылау ұңғымасының жанындағы су тұтқыш деңгейжиек ауданында су 

өткізгіштікті қалпына келтіру бойынша жұмыстар Сүзгіш бағананы орнатқаннан 

кейін қаралатын болады. Су сыйымдылығын қалпына келтіру жалпы 

қабылданған әдістермен жүзеге асырылады: 



28 
 

Ұңғымалар қабырғаларының сүзгілері мен жуылуын бұрғылау 

штангалары арқылы таза сумен НБ-32 не болмаса МГР-9 бұрғылау сорғылары 

қамтамасыз етеді. 

Сусыздандыру бұрғыланған ұңғымада бұрғылау ұңғымасынан 

бұрғыланған жыныстарды жою мақсатында, өткізгіш кеңістіктердегі саз 

қабатының зақымдануын болдырмау үшін және сүзгілерді тазалау үшін 

жүргізіледі. 

Жууды тікелей ұңғымада жүргізеді. Сондай-ақ, тікелей және кері шаю 

кезектесіп қолдануы қажет.  

Ұңғыма лас сорғылар мен компрессорлардың көмегімен бұрғылау 

командаларымен жуылады және кептіріледі. 

Дегельминтизация стандарттарына сәйкес, тікелей жуу үшін қажетті уақыт 

ұңғыма үшін 2 бр/см және суару үшін 1 бр /см құрайды.  

Барлық жұмыс көлемінің құны: 

3 бр /см х 1 ұңғ. = 3 бр см. 

 

 

2.5 Ластанған топырақ құнарлығын қайта тыңайту 

 

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес табиғат қорғау шаралары 

ластанған топырақты қайта тыңайтуды, олардың құнарлылығын арттыруды, 

егістік қабатын пайдалану мен сақтауды қамтиды. Ластанған топырақты 

азықтандыру геологиялық барлаудың қоршаған ортаға кері әсерін жоюға, 

халықтың санитарлық-гигиеналық жағдайларын жақсартуға, Ландшафттардың 

эстетикалық құндылықтарын арттыруға бағытталған. Қандай тыңайтқыш жұмыс 

процесінде тұрған және ауыл шаруашылығы маңызы бар барлық ластанған 

аудандарды қамтиды. 

Химиялық реагенттер жұмыста пайдаланылмайды, барлық механизмдер 

майлы табандықпен жабдықталған. Автомашиналар мен автомашиналарға май 

құю автожанармай құю станциясы арқылы жүзеге асырылады. Барлық 

машиналар, өндіріс қалдықтары мен жабдықтар жұмыс жүргізілгеннен кейін 

учаскелерден алынатын болады. Қайта қалпына келтірілген аудандар 

ластанғанға дейін қандай түрде пайдаланылады. Топыраққа және өсімдік 

қабатына механикалық әсерге бұрғылау және уақытша құрылыс кезінде қол 

жеткізіледі. 

Ластанған жерлердің көлемі төмендегідей: 

-Ұңғыманы УРБ-3АМ немесе 1БА-15В машиналарымен бұрғылау кезінде 

бетінің ауданы 160 м2 · 1 = 160 м2; 

- Базалық лагерь – 1 x 40 м2 = 40  м2;  

- ЖҚМ қойма – 1 x 30  м2 = 30  м2;  

- Дәретхана – 1 х 7  м2= 7  м2;  
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- құдықтар қазылған – 1 x 7, 35  м2 = 7.35  м2;  

- жертөле – 1 x 4, 0  м2 = 4  м2;  

барлығы:  248.35 м2 немесе 0,0248 га. 

 

 

 2.5.1 Режимдік бақылаулар 

 

Жер асты сулары ресурстарын пайдалануды бағалау үшін өндірістік су 

тұтқыш қабаттағы жер асты суларының сапасы мен деңгейінің өзгерістері жайлы 

ақпараттар қажет. 

Режимдік бақылаулар келесі бөлімдерді қамтиды: 

- ұңғымадағы жер асты су ресурстарының деңгейін өлшеу;  

- ұңғымадағы жер асты су ресурстарының температурасын өлшеу;  

- су сынамаларын алу. 

Жер асты суларының температурасы мен деңгейін өлшеу жиілігі су 

тасқыны режимінің мониторингі әдісіне сәйкес айына үш рет және жылдың басқа 

уақытында айына бір рет жүргізіледі. 

Су ұңғымадан алынған кезде оны алдын ала төмен қысымды электр 

сорғысымен сорады. Сорғы қуаты 10 кВт мобильді электр станциясынан 

қоректенеді. Сору ұзақтығы 0,5 бр/ см құрайды, бұл қажетті су мөлшерін алу 

және толық тұндыру үшін жеткілікті. Сорғыны жөндеу және бөлшектеу қолмен 

жүргізіледі. 

 

 

2.6 Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау 

 

Алматы облысы аумағындағы бұрғылау және эксперименталды жұмыстар 

негізінен қоршаған ортаны қорғауға, бұрғылау бригадасы мен машиналары 

орналасқан жерде табиғи жағдайларды қайта қалпына келтіруге бағытталған. 

Ұңғымалардың орналасуы жер қойнауына және қоршаған ортаны қорғауға 

қойылатын бірнеше экологиялық талаптарға жауап беруі тиіс. Бұл талаптар 

қоршаған ортаны қорғау жөнінде мынадай шараларды қамтиды: 

- бұрғылау орны мен уақыты жер иеленушілермен және жергілікті билік 

органдарымен келісілген;  

- ағаштар мен бұтақтарды кесуге, шөп жағуға, от жағуға, бұрғылау 

бригадалары тұратын аумақты тастауға тыйым салынады;  

- ұңғымалардың бөлінбеген учаскелерде орналасуы таңдалады;  

- қоршаған ортаның ластануын болдырмау үшін бұрғылау алаңында 

отынды сақтау таңдалады;  
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- бұрғылау алаңдары бұрғылау және эксперименталды жұмыстар 

аяқталғаннан кейін өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардан тазартылуы 

тиіс;  

- Тозған жерлерді қалпына келтіру және жоспарлау бұрғылау аяғына қарай 

жүргізілетін болады. 

Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар кешені 

Бұрғылау және эксперименттік жұмыстар кезінде Жұмыс аймағындағы табиғи 

процестердің табиғи сипатына кепілдік беруі тиіс. 

Экологиялық талаптар сақталуға тиіс, оның ішінде: 

- қоршаған ортаны қорғау және адамның топырақты жоюынан қорғау;  

- су және жел эрозиясынан, жер үсті суларының ластануы мен ластануынан 

қорғау;  

- жер бетінің ластануынан қорғайтын су тұтқыш қабаттарды шектеу;  

- тәжірибелік жұмыстар кезінде ұңғымадан судың өздігінен ағуын 

болдырмау;  

- бұрғылау қондырғысы мен экипаж орналасқан жердегі табиғи жағдайды 

сақтау;  

- өндірістік ұңғымаларды бұрғылау аудандарында қалпына келтіру іс-

шараларын жүргізу. Ұңғымалар жер асты суларына ластаушы заттардың түсуін 

болдырмау үшін бетонды қақпақтармен жабдықталады;  

- екі резервуардың аумағында санитарлық-қорғау белдеулері құрылады;  

- ұңғымалар арнайы конструкциялармен және бактармен салынады;  

- шығарындылар нормаларын сақтауды ескере отырып, барлық бұрғылау 

қондырғыларын техникалық тексеру;  

- экологиялық заңнамаға сәйкес басқа да талаптарды сақтау. 

 

 

2.7 Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздігі бойынша шаралар 

 

Бүгін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кез келген ұйым 

немесе өндірістік учаскесі жасамауы тиіс және салауатты еңбек тудыратын 

жарақаттар немесе кәсіптік аурулар. Геологиялық барлаумен, барлаумен, 

барлаумен, барлаумен, геофизикамен, бұрғылаумен және басқа да геологиялық 

жұмыстармен байланысты қосымша жұмыстар "геологиялық жұмыстар 

кезіндегі өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулық" талаптарына сәйкес жүргізілуі 

тиіс. 

Қазақстан Республикасының «Еңбекті қорғау» туралы заңы еңбекшілердің 

еңбекті қорғау құқтарын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл тарауда меншікке 

қарамастан, ауыл шаруашылығы қызметі мен саланың барлық түрлеріне 

жазатайым оқиғалар мен денсаулық жарақаттарының, өндірістің қауіпті және 
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зиянды факторларының таралуын азайтуға бағытталған ұлттық саясаттың негізгі 

қағидаттары баяндалады. 
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3 Экономикалық бөлім 

 

12 Кесте  – Жұмыстардың сметалық құнының жиынтық есебі 

 

№  Жұмыс пен шығын атаулары 
Өлшем 

бәрлігі 

Жұмыс 

көлемі 

Жұмыс 

бірлігінің 

сметалық 

құны,тенге 

Сметалық 

құны,тенге 

1 2 3 4 6 7 

I Геологиялық барлау жұмыстары: 
тенге     25 716 661 

1 

Іздеу-барлау учаскелерін 

гидрогеологиялық және санитарлық-

экологиялық тексеру 
        

1.1. 

Іздеу-барлау учаскелерін 

гидрогеологиялық және санитарлық-

экологиялық тексеру 
км 2 3 117,000 6 234 

1.2. Жасақ қозғалысы 
км 120 127,418 15 290 

  Тексеру жұмыстарының барлығы: 
тенге     21 524 

2 Бұрғылау жұмыстары         

  Айналмалы кернсіз бұрғылау  

 ст. 1БА-15В 
п.м. 220 

    

2.1. 
3-топтағы ұңғымаларды бұрғылау 

жұмыстары 
    

    

1) Бұрғылау  п.м. 220 20 493,5520 4 508 581 

2) Қосалқы жұмыстар ст/см 10,95 97 502,93 1 067 657 

3) Деглинизация ст/см 12 97 502,93 1 170 035 

4) Станокты  монтаждау/демонтаждау м/д 2 270 911 541 822 

5) Диаметрі 190,5 мм цемент стаканын 

бөлшектеу п.м. 2 16 186,00 32 372 

  Барлығы: тенге     7 320 467 

2.2. Бентонитті саз  т 36,06 49 107 1 773 070 

2.3. Су (116,25+1,4) м3 235,3 140 32 942 

2.4. Цемент  т 2,8 18 000 50 400 

  Бұрғылау жұмыстарының барлығы: тенге     14 915 074 

3 
Торлы және сым орамалы 

перфорацияланған сүзгілерді дайындау тенге       

3.1. d -219мм п.м. 100 38 948,02 3 894 802 

  Барлығы: тенге 100   3 894 802 

4 
Ұңғымаларда қалдырылатын құбырлар 

(ҚҚС-сыз)         

1) Ø 325 мм п.м.        10,5 20 661 216 941 
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12 Кестенің жалғасы 

 

2) Ø 219мм  -"- 40 13 753 550 120 

3) Ø 127мм -"- 170 5646 959 820 

  Барлығы: тенге 422   1 726 881 

5 Топогеодезиялық жұмыстар  скв. 1 596,700 597 

6 Тәжірибелік-сүзілу жұмыстары          

6.1. 

Бұрғылау бригадасының күшімен ДК-

9 компрессорымен эрлифті 

қондырғыны пайдаланып сынамалы су 

тарту         

6.1.1. 

Сынамалы су тартуды дайындау және 

ликвидация (диаметрі 140мм, 

ұзындығы 5м су көтергіш құбырлар,) 

п/л 1 129 271,00   

бр/см 3,142 82 286,00 258 543 

6.1.2. Сынамалы су тарту жүргізу  

опыт 1 541 242,00   

бр/см 18 60 138,00 1 082 484 

6.1.3. 

Сынамалы су тарту жүргізгеннен 

кейін су деңгейін қалпына келтіру  

опыт 1 105 966,00   

бр/см 6 35 322,00 211 932 

6.2. 

Тәжірибелі су тартуды дайындау және 

ликвидация п/л 1 129 271,00   

бр/см 3,14 82 286,00 258 378 

6.2.1. 

Тәжірибелі су тартуды жүргізу 
опыт 1 1 237 640,00   

бр/см 41,16 60 138 2 475 280 

6.2.2. 

Тәжірибелі су тарту жүргізгеннен 

кейін су деңгейін қалпына келтіру опыт 1 211 932   

бр/см 12 35 322 423 864 

6.3. 

Су бұрғышты бөлшектеу  (100м-10м) 

=90м 100м 0,9 39 945,556   

бр/см 2,84 25 317,399 71 901 

  Тәжірибелі жұмыстардың барлығы: тенге     4 781 786 

7 Режимдік бақылау         

7.1. Ұңғымалардағы судың деңгейі мен 

температурасын 10-25 м сайын өлшеу 

замер 28 993,142   

ч/дн 3,04 4 573,684 13 795 

7.2. Бақылаушының жүру жолы 100 км 15,40 6 822,922 105073 

7.3. 
Ұңғымалардан «Малыш» 

электросорғысымен  су тарту  опыт 8 14 954,250 
119 634 

7.4. 
Су тарту кезіндегі жасақтың орын 

ауыстыруы  100км 4,40 15 145,23 
66639 

  Режимдік бақылаудың барлығы: тенге     305 141 

8 Ұңғымаларды қақпақпен жабдықтау  шт 2 18 713,68 37 427 

9 Цемент т 2,66 18 000 47 880 

10 Қақпақтарды дайындау шт 2 9 706,00 19 412 

11 Сынамаларды зертханаға жеткізу  100км 72 5 037,611   

    маш/см 28,80 12 594,011 362708 

12 
ДАЛАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ 

БАРЛЫҒЫ: тенге     1 011 070 
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12 Кестенің жалғасы 

 

13 
Орын ауыстыруларсыз далалық 

жұмыстардың барлығы: тенге     2 786 667 

14 

Жұмыстарды ұйымдастыру (орын 

ауыстыруларсыз далалық жұмыс құнының 

1,5%) тенге 1,5   446 800 

15 

Жұмыстарды ликвидациялау  (орын 

ауыстыруларсыз далалық жұмыс құнының 

1,2% ) тенге 1,2   357 440 

16 Камералдық жұмыстар         

1) Жиынтық есептің мәтінін жасау  чел/дн 72,61 11 986,958 870373 

2) 

Жұмыс учаскелерінің климаттық 

жағдайлары туралы мәліметтер жинау  год 2 400 000,0 800 000 

3) 
Пайдалану қорларын есептеу отр/мес 2 

1 351 666,0 2703332 

4) 
Графикалық қосымшаларды құрастыру чел/мес 4,10 

239 596,098 982344 

5) 

Графикалық ақпаратты көбейту және 

цифрлау 
отр/мес 2,23 315 597,310 703782 

17 Камералдық жұмыстардың барлығы: тенге     6059831 

18 Кеңесу және рецензиялар тенге     250 000 

19 

Өз күшімен орындалатын геологиялық 

барлау жұмыстары  тенге     2 104 139 

II Қосалқы жұмыстар мен шығындар: тенге     3 790 305 

20 Уақытша құрылыс   

Далалық 
жұмыстар 

құнының 

5%   1 516 819  

21 

Жүктерді және персоналды тасымалдау (от 

суммы полевых работ и временного 
строительства без обслед, режима,дост. 

Проб,где учтены переезды от базы до 

временной базы) % 6   1 820 183 

22 Рекультивация 
100 м2 

2,4435 6 169,020 15 074 

23 Жұмысшылар жалақысы тенге     2 007 035 

III Мердігерлік жұмыстар тенге     2 612 522 

24 Зертханалық жұмыстар         

1) Судың қысқартылған химиялық анализдері анализ 12 12 214,29 146 571 

2) 
№209 ҚР ҚН сәйкестігіне химиялық 

талдау анализ 12 51 428,57 617 143 

3) Бактериологиялық анализ анализ 12 7 510 90120 

4) Радиологиялық  анализ анализ 6 5 620 33 720 

  Зертханалық жұмыстардың барлығы: тенге 42   887 554 

25 Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер        
25.1. ГИС         

1) КС, ПС п.м. 500 1 339,29 669 645 

2) ГК п.м. 500 1 071,43 535 715 

3) Кавернометрия п.м. 500 982,14 491 070 

3) Орын ауыстырулар км 1400 357,14 499 996 

25.2. Видеокаротаж         

1) Видеокаротаж п.м. 500 1 339,29 669 645 

2) Орын ауыстырулар  км 1400 357,14 499 996 

  Геофизикалық жұмыстардың барлығы: тенге     3 336 067 

26 Смета бойынша барлығы: тенге     27 653 695 
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12 Кестенің жалғасы 

 
27 ҚҚС тенге % 12,00 3 318 443 

28 ҚҚС пен барлығы: тенге     30 972 138 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Жобаның соңғы нәтижесі. Қорытындылай келе, жобаның мақсаты 

Алматы облысы Сарқанд ауданының Еркін және Кәкімжан ауылдарында үздіксіз 

сумен қамтамасыз ету болып табылады. Сонымен қатар, жұмыс аймағының 

табиғи-климаттық ерекшеліктерін, геологиялық және гидрогеологиялық 

жағдайларын есепке алу болып табылады. 

Жобаның ғылыми құндылығы. Жобалау жұмысы алдыңғы жылдардағы 

материалдарды жинап зерттеу, талдау және жүйелеу, жобаның графикалық және 

мәтіндік бөліктері, сонымен қатар компьютерлік өңдеу, графикалық және 

мәтіндік бөліктер мен сметалар кіреді. Жоба жер асты суларының мониторингін 

ұйымдастыруды және жер асты суларын алудың оңтайлы схемасын енгізуді 

ұсынады, ол алаңды ластанудан және алаңның сарқылуынан қорғауды, сондай-

ақ су тұтыну аймақтарына ұңғымадан суды тасымалдау процесінде судың 

химиялық құрамын сақтауды қамтамасыз етеді. 

Жобаның танымдық құндылығы. Жалпы бөлім жұмыс аймағы, оның 

орналасқан жері, орогидрография және климат туралы ақпаратты қамтиды. 

Бұдан басқа, учаскелердің гидрогеологиялық және геологиялық құрылымы 

көрсетілген. 

Негізгі бөлімде ұңғымаларды бұрғылау және пайдалану туралы мәселе 

қарастырылады. Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі бөлім 

адам өміріне зиян келтіретін факторларды анықтайды және олардың алдын алу 

шараларын көздейді. 

Экономика бөлімінде жобалық ұңғымаларға арналған қаржы мен қосымша 

шығындар есептелінді. 

Атқарылған жұмыс нәтижелерінің қорытындысы. Осы жоба аясында 

жүргізілетін гидрогеологиялық зерттеулер Алматы облысы Сарқанд ауданының 

Еркін және Кәкімжан ауылдарын ауыз сумен жабдықтау үшін жер асты 

суларының қорын анықтауға мүмкіндік береді. Және жұмыстардың сметалық 

құнының есебі дайындалды. 
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