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Турлан, Нәдек үшін жер асты суларының қорларын қамтамасыз етуге 

арналған барлау жобасы.» 

Алматы облысы, Панфилов ауданындағы Турпан,Нәдек ауылын 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. 

 Графикалық қосымшалар тиісті нормаға сай деңгейде орындалған.  
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мазмұнына әсер етпейді. Ағайдаров Дәулет Қадірханұлы өзін жұмысқа 

қабілетті, алдына қойылған мақсаттарды өз бетінше шеше алатын маман 

ретінде көрсетті. 
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АҢДАТПА

Алматы облысы, Панфилов  ауданындагы Турпан,Нəдек ауылын сумен
камтамасыз ету үшін төмeнгi терттік аллювийлі - пролювийлi шөгiндiлeрдeгi
жерасты сулары кeлeшeктi болып саналады. Жобаланатын гидрогеологиялык
жұмыстардын, əдістемелері , түрлeрi мен көлeмдeрi C1 категориясы учаске
шeгiндe жерасты суларыныц пайдалану корларын багалауга мүмкiндiк
бeрeдi. Жұмыстар барысында аталган eлдi мекен орналаскан ауданныц
геологиялык-гидрогеологиялык жагдайын зерттеу, сулы горизонтка
iздeубарлау жұмыстарын жүрізу үшiн бiр ұнғыма бұргылау жобаланады.

                                  АННОТАЦИЯ

Для обеспечения питьевой водой населенного пункта Турпан,Нəдек
Панфиловского района Алматинской области перспективными считаются
подземные воды в нижних четвертичных аллювиево-пролювиевых
отложениях. Методика, виды и объемы проектируемых гидрогеологических
работ позволяют оценить эксплуатационные запасы подземных вод в
пределах участка категории С1. В ходе работ предполагается бурение одной
скважины для изучения геолого-гидрогеологического состояния района
расположения данного населенного пункта, проведения
поисковоразведочных работ на водоносный горизонт.

                                       ABSTRACT

To provide drinking water to the village Turpan ,Nadek of Panfilov district
of Almaty region, underground water in the lower Quaternary alluvial-proluvial
deposits is considered promising. The method, types and volumes of the projected
hydrogeological works allow to estimate operational reserves of underground
waters within a site of category C1. In the course of the work, it is planned to drill
one well to study the geological and hydrogeological state of the area of the
location of this settlement, conduct prospecting and exploration work on the
aquifer.
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КІРІСПЕ

Экономиканың тұрақты дамуы, мемлекеттің саяси-əлеуметтік жағдайы
көбінесе сапалы судың болуына байланысты, оған қазіргі уақытта көп көңіл
бөлінуде. Соған байланысты, Қазақстанды сапалы ауыз сумен қамтамасыз
ету басты мəселе болып табылады.
          Елді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мəселесінің маңыздылығын
есепке ала отырып, Үкімет «Ақ-Бұлақ» салалық жобасы құрылды, оның
басты мақсаты елді-мекендерді қажетті мөлшерде жəне сапалы ауыз сумен
қамтамасыз ету. Бұл жұмыс осы бағдарлама жүйесінде жасалған.

Іздеу-барлау жұмыстарының мақсаты  Алматы облысы Панфилов
ауданы Турпан,Надек елді-мекендерін шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз
ету мақсатында тиімді сулы қабаттарды анықтау жəне жерасты су қорларын
бағалау болып табылады.

Іздеу-барлау жұмыстары – Алматы облысы, Панфилов ауданындағы
Турпан,Нəдек елді-мекендерін сумен қамтамасыз жағдайларын жақсарту
мақсатында жүргізіледі.

Аталған елді-мекенді сумен қамтамасыз ету бүгінгі кунде тұрақты
емес, сонымен қатар ayыз су көздері көбінесе ҚР СанНжҚға сəйкес келе
бермейді.

Осы себепті жобаланған зерттеу көлемі ауыз сумен қамтамасыз етуге
пайдалану мүмкіндігін бағалап, сонымен қатар учаскенің гидрогеологиялық
жағдайы зерттелген сулы қабаттардың қалыңдығы мен тұщы сулардың
арақашықтығы анықталған. Сулы қабатардың гидрогеологиялық есептеу
параметрлері, қалыңдығы, суөткізгіштігі, сүзілу коеффициенті,
суқайтарымдылығы анықталған.

Алынған нəтижелер елді-мекендерді 10 000 тəулікке сумен қамтамасыз
ету мақсатында жерасты суларының эксплуатациялық қорын С1 категориясы
бойынша санауға мүмкіндік береді.
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1.1 Аумақтың орналасқан жері жəне мінездеме

Нəдек — Алматы облысы Панфилов ауданындағы ауыл. Бірлік
ауылдық округінің құрамына енеді.Аудан орталығы Жаркент қаласынан
солтүстік-шығысқа қарай 23 шақырым жерде, аудан орталығы Алтай
ауылынан солтүстікке қарай 6 шақырым жерде, құрғақ дала аймағында
орналасқан.2009 жылы тұрғындар саны 1445 адам (760 ер адам жəне 685 əйел
адам) болса, 2019 жылы 1498 адамды (768 ер адам жəне 730 əйел адам)
құрады. 1951 жылдан 1997 жылға дейін бұл Киров жүгері ұжымының
филиалы болды. Оның негізінде 1997 жылдан бері бірнеше шаруашылық
құрылды.

Турпан –Алматы облысы Панфилов ауданындағы ауыл. Сарыбел
ауылдық округінің құрамына енеді.2009 жылы тұрғындар саны 1550 адам
(811 ер адам жəне 739 əйел адам) болса, 2019 жылы 1541 адамды (773 ер адам
жəне 758 əйел адам) құрады.

1.2 Географиясы,климаты,фаунасы мен флорасы

Барлық аумақ солтүстігі мен батысында Кербұлақ ауданымен,
шығысында Қытаймен (Қытай) жəне оңтүстігінде Ұйғыр ауданымен Іле
өзенімен шектеседі. Ол Тоқсанбай жəне Бежінтау Алатау Жетісу (Жоңғар)
жоталарының Солтүстік-батысымен, Қатутау жəне Қояндытау жоталарының
Солтүстік-батысымен шектелген. Бұл ауданда ең биіктеу нүктесі– Мұзтау
тауы (4371 м). Оңтүстік-шығыста Ақтаудың биік емес жотасы (884 м)
орналасқан. Ақтау қаласында палеонтологиялық қазба жұмыстары
жүргізілуде, онда палеогендік кезеңде (шамамен 50 миллион жыл бұрын)
өмір сүрген жануарлардың сүйектері сақталған. Аудан аумағы Алтынемел
ұлттық паркінің Қиыр шығыс бөлігін (40 мың Га) қамтиды. Жаркент
артезиан бассейнінде полиметалл кендері (үлкен өссек), көмір (тын), алтын,
күміс (Шығыс Кат, Сорқара, Сеним) жəне термалды көздер бар.

Климатыконтинентальды, қысы жылы, жазы ыстық жəне құрғақ.Қаңтар
айында орташа жылдық температура 9-11С, маусымда - 21 - 25С
құрайды.Жауын-шашын орта жылдың мөлшері 160 мм-ден (жазықтарда) 600-
800 мм-ге дейін (тауларда) ауытқиды.Бұл өңір арқылы Иоргас, тышқан, өсек
(өсек), бұрған, Көктал, Борохудзир (Бурақожір) өзендері ағып өтеді. Мұнда
бірнеше шағын көлдер бар (Жидекөл, Дүншінкөл, Алтынкөл, Құркөл жəне
т.б.).Топырақ сұр, сұр-қоңыр, бозғылт-қоңыр, шығыста құм-сұр(
жазықтарда), беткейлерде қоңыр, қызғылт-қоңыр топырақ.

Облыста өсімдіктердің 100-ден астам түрі бар. Олардың 20-дан астамы
Қазақстанның "Қызыл кітабына" енгізілген. Шатқалдарда жусан, қайың,
шырша, қайың, қарағай жəне шырша өседі. Арқар, тау ешкісі, аю, сілеусін,
қабан, ондатра; құстардан: қырғауыл, тауық жəне т.б. жүреді. Жалпы,
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Панфилов ауданындағы құстардың 50-ден астам түрі Қазақстанның "Қызыл
кітабына" енгізілген.

1997 жылға дейін ауданда асыл тұқымды қой, ірі қара жəне гибридті
жүгері өсірумен айналысатын 6 колхоз жəне 5 совхоз болды. Қазіргі уақытта,
осы салалардан басқа қызылша мен майлы дақылдардың тұқымдарын өсіру
дамып келеді. 2002 жылдың басында Панфилов ауданында 39 ауыл
шаруашылығы кəсіпорны, 3 ЖШС, 1 акционерлік қоғам жəне 3145
шаруашылық, 16 өнеркəсіп кəсіпорны, 2 жолаушы жəне 3 жүк көлігі ұжымы,
аудандық телекоммуникация бөлімі, 336 жеке жəне заңды тұлғалар. тіркелген
тұлғалар. Егістік жерлердің көлемі 648,0 мың Га құрайды, оның ішінде
егістік - 41,0 мың Га, жайылым - 587,0 мың Га, шабындық - 19,4 мың Га
(2002 ж.). Ауданда 40,5 мың бас ірі қара, 224,0 мың қой мен ешкі, 12,2 мың
жылқы, 390 түйе жəне 116,0 мың түрлі құстар бар.

1 Сурет – Турпан жəне Нəдек ауылының орналасқан жері
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1.3Су шығындалулардың түрі

Сумен жабдықтау объектісін жобалау кезінде алдымен объектіге
берілетін судың мөлшері мен сапасын анықтау керек. Бұл мəселелерді шешу
үшін тұтынушылар санатын, суға қойылатын талаптардыбілу керек.

Суды əртүрлі мақсаттар үшін əртүрлі тұтынушылар пайдаланады.
Дегенмен, су пайдаланудың көп мөлшері халық шаруашылығында келесі
негізгі санаттарда пайдаланылуы мүмкін:

1. Адамдардың шаруашылық-ауыз суға қажеттілігі (жұмысшылар
ауылға жəне өнеркəсіпке келген кезде);

2. Өнеркəсіптің түрлі салаларындағы технологиялық процестердің
өнеркəсіптік қажеттіліктері;

3. Елді мекендер мен салаларды абаттандыруға арналған су
шығындары: көшелер мен алаңдарды суару жəне суару, жасыл желектерді
суару жəне т. б.

4. Өрт сөндіруге арналған су шығыны.
Ауыл шаруашылығында суды пайдаланудың негізгі түрі суару болып

табылады. Бұл "сумен жабдықтау"ұғымына кірмейтін су ресурстарын
басқарудың жеке саласы.

Су сапасына қойылатын талаптар жəне тұтынушылардың əртүрлі
санаттарының талаптары əртүрлі. Ауыз суға қойылатын санитарлық жəне
физикалық талаптар жоғары. Əр түрлі өнеркəсіп салалары үшін қажетті суды
тұтыну технологиялық процестердің сипаттамасына байланысты жəне
өзгереді. Көшелер мен жасыл аймақтарды суару жəне өрт сөндіру үшін су
сапасына ерекше талаптар жоқ.
Жобаның    бастапқы мəліметтері:
1.Халық тығыздығы,адам/гектар:

    1 аудан- Турпан:180
    2 аудан – Нəдек :200

3. Су пайдалану нормасы, л/адам:
    1 аудан- Турпан:210
    2 аудан – Нəдек:190

4. Өндірістің су шығыны,м3/тəу: 300
4.1.Өндірістегі ауысым саны: 3
4.2. Максималды ауысымдағы су шығыны,%: 40
4.3. Өндірістегі жұмысшылар саны,адам: 70
4.4. Максималды ауысымдағы жалпы адам саны,%: 40
4.5. Ыстық цехтағы жұмысшылар саны,%: 50
4.6. Сусебер қабылдайтын жұмысшылар саны,%:
      Ыстық цех: 60
      Салқын цех: 40

5. Шоғырланған шығындар,м3\тəу:
а) мектеп:30
б) аурухана:25
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в) монша:25
г) қонақ үй: 20
ғ) балабақша:30

1.3.1  Адам тұратын үйлермен қоғамдық үйлерден шығатын ауыз
судың шығыны

Тұтынушылардың түрлеріне қарай шаруашылық-ауыз су шығыны
мына формуламен анықталады:

 N=P•F                                               (1)

мұндағы  Р-халық тығыздығы;адам/га
F-аудан;га

= •

=180•3,96=712 адам

=200•3,96=880 адам

1.3.2 Тұтынушылардың шаруашылық-тұрмыстық шығындарын
анықтау

Шаруашылық ауыз судың орташа тəуліктік есептік шығыны келесі
формуламен анықталады.

 Q= •∑ (2)

Мұндағы q-шаруашылық ауыз суды тұтыну мөлшері,1 тұрынға
л/тəулік.N-адам саны.

Тəуліктегі максималды жəне тəуліктік минималды су тұтынудың
есептік шығыны есептеледі:

Qтəумах= мах
тәу • мах

тәу (3)

Qтəумin=
тәу • тәу (4)

Мұндағы мах
тәу  –тəуліктік максималды біркелкісіздік коэффицент .

мах
тәу =1,1 жəне 1,3
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тәу  =0,7жəне 0,9 аралығы

Тұтынушылардың түрлеріне қарай шаруашылық ауыз су шығынының
нəтижесі 1.1. кестеде көрсетілген.

Q1
орт.тəу= 210•19015/1000=3993,19 м3/тəу

Q2
орт.тəу= 190•19440/1000=3993,60 м3/тəу

Q1
тəумах=3993,19,•1,68=6708,56 м3/тəу

Q1
тəумin=  3693,19 •  0,2 = 798,64 м3/тəу

1.3.3Абаттандыруға кететін шығын

Тұрғын жердің территориясын (көшелерді, алағдар,өсімдік)
суарып,жуып тазалауға арналған, фонтандардың жұмысына қажетті шығыны
мына формуламен анықталады:

суар= суар ∗ суар(5)

CҚжЕ сəйкес келесі нормалар қарастырылған: жал186.47га соның 9%
көшелер құрайды жəне 10%  жасыл аймақтар.

көше = 9,54га

ж.ж=10,6га

ж.ж
суар=10,6*5=530м /тәу

көше
суар =9,54*0,4=38,16м /тәу

 Қалаларды ,əдетте,барлық тұтынушыларға су бір құбырдан
беріледі.Суландыру алқаптары,себу алаңдары қала аймағының əр жерінде
кездесетіндіктен жəне өрттердің де қаланың кез-келген жерінен шығып
қалуынан қалада шаруашылық жəне өрттік құбырлары қосылған болады.Осы
су құбыры қаладағы өнеркəсіп орындарына да су бере алады.

1.3.4  Өндіріс орындарының тұрмыстық су шығындарын анықтау
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Өндіріс орындарында жұмыс істейтін жұмысшылардың шаруашылық
ауыз суға қажетті мөлшерінен ыстых цех үшін 1 адамға 45л салқын цех үшін
25л мөлшерімен есептеуге болады.Өндіріс орындары қала аймағының
тысқары жатып,жұмысшы поселкасымен бірге жеке бір өнеркəсіптік аймақты
құратын болса,онда шаруашылық-ауыз су мұқтажына суды қала
құбырынан,ал өндіріс үшін суды оның көлеміне байланысты қаладан немесе
жеке жүйеден алуға болады.Сонда жұмысшыларға кететін қажетті су
шығыны мына формуламен анықталады. .

= • (6)

мұндағы  N-жұмышылар саны,
               q-бір адамға қажетті су шығыны.
салқын цех үшін- 25, ыстық цех үшін-45

с.ц = • =0,35 м3/тəу

ы.ц = • =0,63 м3/тəу

Су себерге қажетті су шығынын мына формуламен анықтаймыз.

Qсусебер=0,001•375•∑

мұндағы ni =  , ni = су себер бар бөлмелер саны,
∑ =су себер қабылдайтын адамдар саны
        СҚжЕ сəйкес qсусебер=500л/тəу суға түсу ұзақтығы 45минут.

qсусебер=
∗ = 375л

Q1
сусебер=0,001•375• =2,63 м3/тəу

Q2
сусебер=0,001•375• =1,97м3/тəу

Q3
сусебер=0,001•375• =1,97м3/тəу

сусебер
жалпы =0,63+0,35+2,63=3,605 м3/тəу

 Есептеулер нəтижесі 1.3 кестесінде көрсетілген.
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1.3.5 Өрт сөндіруге қажетті су шығыны

Өрт сөндіруге қажетті су шығыны қала тұрғындарының тəуліктік су
тұтыну шығынына кіреді.

Сыртқы өрт сөндіруге кететін су шығыны мына формуламен
анықталады:

өрт
с =n• өрт

с (7)

Ішкі өрт сөндіруге кететін су шығыны мына формуламен анықталады:

өрт
і =n• өрт

і (8)

Өртті сөндіру үшін өнеркəсіптік кəсіпорынның су шығыны
анықталады,өндіріс сипатына жəне ғимараттың өртке төзімділігіне
байланысты.

Есептік өрт шығыны мынаған тең:

өрт= өрт
с + өрт

і + өрт
өк (9)

1.3.6 Сағаттық су шығындарды анықтау

Сағаттық су шығындарын есептеу үшін жүйедегі судың тəулік бойы
біркелкі еместігін есепке алу керек.Жұмыс режимінің желілеріндегі суды
іріктеугеарналған желі обьектісінің жекеленген кезендерідегі тəуліктік
режимімен анықталады.

Ең улкен жəне ең кіші су тұтыну,шаруашылық-ауыз су
қажеттіліктеріне,халықтың 1 сағат ішінде қолданылуы анықталады.

І ауданға:

сағ = • (10)

сағ = • (11)

сағ =1.2•1.2=1.44

сағ =0.4•0.5=0.2
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сағ = сағ • тәу (12)

сағ = . • =387.8

сағ = сағ • тәу (13)

сағ = . • . =31.4

1.4 Геофизика жəне геология жағдайына сипаттама

1.4.1Аймаққа гидрогеология тұрғыдан анықтама

Жергілікті жердің геоморфологиялық типтерінің таралуы мұз түзілу
факторларының генетикалық принципі мен ерекшелігіне негізделді.
Абсолюттік тарақтар 856-1129 м.

Келесі сулы көкжиектер мен кешендер қарастырылып отырған аумақта
бөлінген. Төменде тек болжамды сулы горизонттың сипаттамасы
берілген.Шөгінділер құмнан, қиыршық тастан, саздан жəне саздан жасалған
қиыршықтас қабатымен көрсетілген. Оның қалыңдығы кең шектерде - 10-нан
250 м-ге дейін өзгереді.Жер бедерінен аса төмен жатқан сулы қабат бір-
бірінен əр түрлі қашықтықта жатады. Гидрогеологиялық сипаттама бергенде
жердегі қабаттар мен əр түрлі бедерден шөгінді заттардан неше түрлі
элементтерден, газдардан жəне т.б заттардан тұрады. Негізінде жердің
қабаттарында жаңбырдың, ағынды сулардың, өзендердің сіңуінен
жерастының сулары пайда болады.

1.4.2  Жерасты суыныңқұрамы

Тау-кен өндіру өнеркəсібі үшін өнеркəсіптік жəне техникалық сумен
жабдықтау көзі су техникалық су ретінде,  ал кейбір аудандарда -  ауыз су
ретінде пайдалануға жарамды жазық сулы көкжиек болып табылады.
Жазықсулы горизонттың көпжылдық сынақтарының нəтижелерін талдау
көрсеткендей, осы аудандағы жер асты суларының химиялық құрамы
көптеген жылдар бойы өзгермегенін көрсетеді.

Сулы горизонттың минералдануы 0,9-1,3 г / дм3 жаңа жəне əлсіз тұз
ерітіндісін, натрий хлориді, натрий сульфаты хлориді құрайды. Су
құрамында 1 · 10-7-2,1 · 10-6 г / дм3 уран, радий бар 1 · 10-12-6 · 10-2 г / дм3,
яғни радиоактивті элементтердің төмен құрамы, шөгінді жыныстардағы
жерасты суларының қалыпты жиналуы.
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Жер асты суларының макро жəне микро компоненттерінің құрамы
табиғи сулардың ауыз судың сапасына сəйкестігін көрсетеді жəне бұл сулар
өнеркəсіптік жəне техникалық мақсаттарда, ал кейде ауыз су ретінде
пайдаланылуы мүмкін. Горизонт суы бұрғылау жəне мал суару үшін
қолданылады.

Кесте-1.5.салыстыру үшін жер асты суларының химиялық құрамы мен
физикалық қасиеттері жəне ауыз су нормалары.

Қабаттың табиғи суларындағы элементтердің құрамы құрылыс
конструкциялары мен металдардың коррозиясына аз əсер етеді. Агрессивті
əсері арқасында су инерттік болып табылады.

Жер асты сулары органолептикалық көрсеткіштер мен химиялық
құрамы бойынша МЕМСТ 2761-84 талаптарына сəйкес келеді. Ауыз су
ретінде жер асты суларының ресурстарын болашақ бағалау үшін СанПИН 3
01067,97 егжей-тегжейлі химиялық талдау жасау.

1.5Берілген ауданның гидрогеологиялық сипаты

1.6 кестеде зерттеу ауданының геологиялық құрылымы мен
гидрогеологиялық талаптарына сəйкес су көлігі көкжиектері мен кешендері
сипатталған. Бұл аудандар барлау үшін ең қолайлы жəне тиімді болып
саналды.

Турпан ауылы
Қарастырылатын аумақтың жалпы гидрогеологиялық жағдайлары

геологиялық жəне құрылымдық құрылыспен, жер бедерінің табиғи-
климаттық факторларымен айқындалады.

Бұл сулы деңгейжиек күрделі аллювиалды төрттік түзілімдерден
тұрады, сондай-ақ № 8022 ұңғымасында зерттеу ауданында жобаланған
гидрогеологиялық тіліктер көзделген. Жобаланған ұңғыманың орналасқан
жерінде кешен түбінің тереңдігі 250 м құрайды.

Сулы горизонттардағы тастар сары, қызғылт-сұр, кварц-дала
құмтарынан тұрады.

Келтірілген кешеннің су арыны, берілген ұңғыма бойынша, 10 м дейін
жетеді, ал судың пъезометрлің деңгейі жер бетінен төмен 1,5м тереңдікте
орналасқан.

Кешеннің сулылығы əр түрлі. Негізгі № 1418  ұңғыманың дебиті 18,1м
су деңгейінің төмендеуінде 1,8дм3/с құрайды.

Судың сапасы бойынша аллювиалды төрттік түзілім тұщы жəне
тұздылау, минералдылығы 1,2-1,5г/дм3. Судың химиялық құрамы хлорид-
сульфатты натрийлі.

Жоғары айтылғандарға сүйене отырып, жерасты суының деңгейі
жербетінен 1,5м тереңде орналасқан. Ұңғыманың дебиті 9,10м тереңдікте
шамамен 0,1дм3/с болады. Ал, жерасты суының минералдылығы
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шамамен1,2г/дм3  болады.

Нəдек ауылы
Бұл сулы горизонт кешенді аллювиалды төрттік түзілімдерден тұрады,

сонымен қатар зерттелетін аумақта жобаланған гидрогеологиялық участкіде
№ 8022 ұңғыма қарастырылған. Жобаланған ұңғыманың орналасқан
жеріндегі кешен табанының жату тереңдігі 40м.

 Сулы қабаттардағы таужыныстары сары, сарғыш-сұр, кварты-
далашпаттық құрамы ұсақ жəне орта түйірлі құмдармен қатар сазды
қабатшалардан тұрады.
тұрады.

1.6 Жасалынған жұмыстың əдісі мен көлемі

2011 жылдың IV тоқсанында "Алматы облысы Панфилов ауданындағы
Тұрпан, Надек елді мекендерінің жер асты су ресурстарын қамтамасыз ету
бойынша барлау жұмыстары" бағдарламасы бойынша жобалау-сметалық
құжаттамасының геологиялық тапсырмасына сəйкес келесі жұмыстар
орындалды:

- Дайындалу кезі;
- Жұмыс алаңдарында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу.

1.6.1Дайындалу кезі

Жұмыстардың көлеміне барлау мен бұрғылаудың бұрын жүргізілген
нəтижелерін жинау, жүйелеу, талдау жəне қорыту кіреді.

Дайындық кезеңіне еңбекақы төлеу шығындары жиналған жəне
талданған ақпараттың көлеміне сəйкес айқындалады.

Қор мен мұрағат материалдары мен жарияланған əдебиеттің едəуір
бөлігі əзірленеді жəне талданады.

Жоғарыда келтірілген ақпаратқа сəйкес, дайындық кезеңінде еңбекақы
төлеуге жұмсалатын жалпы шығындар жарияланған əдебиеттер мен мұрағат
көздерінің санына ғана емес, сондай-ақ нақты жазбалар мен көшірмелердің,
қолданыстағы карталардың, жоспарлар мен бейнелердің көшірмелерінің
негізінде негізделді.

Бұдан басқа, дайындық кезеңінде материалдар мен қажетті көшірмелер
6 зерттеу жəне өндірістік есептерден алынды. Жарияланған 14 дереккөздің
деректері пайдаланылды жəне өңделді.

1.7Жұмыс аймағындағы бағыттық барлау
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Бұл жобаны жүзеге асыру аясында нақты мағлұматтарды зерттеу,
жинау, өңдеу, талдау жұмыстары ғана емес, сонымен қатар, жұмыс
телімдеріндегі бағдарлы-барлау зерттеулер жүзеге асты.

Жұмыс мақсаты – жұмыс аймағы бойынша нақты деректер алу мен
перспективті  сулы қабаттардың сипаттарын білу болды.

Осы жұмыстың нəтижесінде:
-Тұтынушылардың ауылдары орналасқан географиялық координаттары

анықталды;
-Алматы қаласы мен Алматы облысына қарасты Панфилов ауылдық

округі əкімдігінен тұтынатын судың есептік көрсеткіштері алынды;
- Аталған аймақтардағы сумен қамтамасыз ететін су көздері зерттеледі;
- Елді мекендердің географиялық координаттары анықталды;
- Барлау жұмыстарының актісі жасалды;
- Тұтынатын су есебі алынды;
- Болашақта орнатылатын ұңғымалардың орналасу жері белгіненді;
Өткізілген жұмыстар нəтижесі бойынша актілері жасалынып,

топографиялық негізде қозғалыс схемасы құрастырылды.
Бағытты зерттеудің жалпы ұзындығы – 500 погондықшақырымды

құраса, арнайы зерттеулер мен жерден-жерге көшулерді қосып санағандағы
бағыт ұзындығы – 3500 км болды.

Барлау жұмыстарын жүргізу кезінде, жалпы алғанда, қауіпсіздік
техникасын ескере отырып, Алматы облысының ауылдық округтерінің
əкімдіктерімен жəне Қызылорда қалалық əкімдігімен келісілген түрде жүзеге
асырылады.

1.8Жобаға дейінгі кезеңде атқарылатын басты қорытынды

Жобалаудың алдында біз барлық жұмыстың алдын ала тексереміз.Ол
біздің жұмысымызға жақсы нəтиже көрсетеді.Мəселен ең арзан деп тапқан су
бағасын халықпен қамту.

Ауылды аймақта орналасқан екі бірдей ауыл тұрғындарын тиімді
тəсілмен суменқамтимыз. Біздің жағдайда жерасты суын пайдаланғандықтан
бастысы қай жерден қазып алу жоспарланады. Горизонт суларын пайдалану
оң шешім. Қаншалықты төменде, қандай қыртыстардан тұратынын білу. Осы
жұмыстар бізге алдын ала беріледі.

2Жобаға алдын ала тұжырым жасау

Алматы облысының маңында орналасқан Турпан мен Нəдек елді
мекендеріне қажетті суды толыққанды жеткізу біздің басты мақсатымыз.
Жобалаубарысында біз гидрогеологиялық жұмыстың қиындығына мəн
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бердік,яғни негізгі еңбектің ауырлығы сол жердің қатпарын жіті
бақыладық.Соған орай жерасты суларын жылдық айлық апталық өзгерістерін
ескердік.

Бəрін есепке ала отырып былай тұжырым жасадым:
- Бұрғылау əдісін қолдану;
- Ұңғыма қазу(қанша орнату керектігін);
- Тəжірибе үшін, сүзгілер орналастырып тексеру;
- Химиялық тексеріске жіберу;
- Бəрін бақылаап тексеру;
- Есеппен дəлдікке көз жеткізу.
Осыларды біткен соң арнайы жерге тексеріске жіберу.

2.1 Бұрғылау жұмыстары

Алдымен бұрғылауға арналған жерді тауып, сол жерге бұрғылау түрін
таңдап аламыз.

Санитарлық қорғау аймағы міндетті түрде құрылады.Ол судың
ластанбауын қадағалайды.

Бұрғылау кезде қатар ұңғыма тұрғызамыз.Барлығы міндетті түрде
жазып алынады.Ұңғыманы геофизикалық тұрғыдан дайындау.жақын маңда
Сол уақытқа дейн ұңғыма арқылы қолданып келген жерден ұңғыма туралы
геологиялық мəліметтерге қарай біз№№8021-8022 ұңғымаларының тереңдігі
сəйкесінше 110-50 м құрайды.

Турпан,Нəдек  ауылдары үшін сутасымалдаушы аллювиалдық төрттік
қабаттың қуатымен сай белгіленіп, жоғарыда аталған аймақтар едəуір өнімді
болып танылды.

Ұңғымалардың конструкциясы –  су тұтқыш қабаттың жату тереңдігі
мен қуатын, тұтынылатын судың мөлшерін (сорғы жабдығының жұмыс
параметрлеріне сəйкес), литологиялық кесіндіні, жерасты суларының
статикалық жəне динамикалық деңгейінқарап əзірленеді.

2.1.1 Жерді бұрғылауға арналған қондырғыға сипаттама

Бұрғылау арналған қондырғының бөлшектерін тексеріп алуымыз
шарт.Ол біздің еңбекөнімділігімді арттырады. Ол үшін бұрғылауға арналған
жерді тазартып аламыз:

- Станокты дайындау үшін орынды дайындаймыз;
- Бұрғылау үшін станогты құраймыз;
- Арнайы Сазды топырақтар арқылы айналымды жеңілдетеміз;
- Айналым санымен қазылған шұңқырды толықтырамыз.
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2.1.2 Ұңғымаларды іріктеу, негіздеу жəне бұрғылау технологиясы

Алматы облысына қарасты Панфилов ауданданының əкімшілігі мен
Қызылорда қаласының маңындағы елді мекендер əкімшілімен келісе отырып,
іздеу-барлау ұңғымылардың орналасу жері анықталды.

Ұңғымалар конструкциясы əр елді мекеннің тұтыну қажеттілігіне сай
техникалық сипаттамалары ЭЦВ тектес су сорғыш қондырғысы бар
ұңғымалар мен жобалық разрезге лайықтап таңдалды. Сол себепті төменде
келтірілген конструкциясы бар 2  ұңғыма шартты түрде бұрғыланады.

(№8021 ұңғымасы) Ø423мм қашаумен 20 м дейін бұрғыланып,
Ø323,7мм болатын құбырмен кондуктор орнатылады. Əрі қарай 70 м
аралықта d 295 мм құрайтын қашаумен бұрғыланады да, d 244,5 мм болатын
шегендеуші құбырмен бекітіледі жəне сырты цементтеледі. Əрі қарай d 215,9
мм құрайтын қашаумен 110 м дейінгі аралық бұрғыланып, d 168 мм фильтрлі
құбырмен бекітіледі. d 168 мм құбыр d 244,5 мм құбырға орнатылады.

№8022 ұңғымасы 50 м тереңдікте d 423 мм құрайтын қашаумен
бұрғыланып, d 244,5 мм құрайтын техникалақ колоннмен бекітіледі. Əрі
қарай d 219,1 мм құрайтын қашаумен 50м дейінгі аралық бұрғыланып, d
219,1 мм фильтрлі құбырмен бекітіледі. Техникалық колоннаның сырты
цементтеледі. Цементтеу параметрлерін есептеу мақсатында стандартты
жəне гамма-каротаж жүргізіледі. Техникалық колоннаны орнату мен
геофизикалық зерттеулер атқарылған соң құбыр аралығы ұңғымалардың
сағасына дейін цементтеледі. Бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін
ұңғымаларда толық кешенді ГИС (КС, ПС, ГК) жүргізіледі. Содан соң
ұңғымаларға сүзгіш колоннамен шегенделеді.

Эксплуатациялық колонна мен кондуктордың құбырменаралығын
цементтеу үшін М-400 маркалы цемент түрі қолданылады.

Құбыр сыртыкеңістігін цементтеу – сулы қабаттарғаатмосфералық
жауын-шашын суларының кірмеуі, жоғарғы əлсіз байланған топырақтың
түсіп кетпеуі, одан жоғары орналасқан сулы қабаттыңқалдық сулармен
араласып кетуін болдырмау үшін жасалады.

Бұрғылау процесінде бұрғылау жұмыстары мен шайғыш сұйықтарды
сіңірурежимдері қадағаланатын болады.

Шаю сұйықтығы ретінде төменде көрсетілгенпараметрлері сақталған
балшықты ерітінді:

- Үлес салмағы - 1,15-1,17 г / см3;
- Тұтқырлық - 35-45 секунд;
- Су қайтарғыштығы - 3-5 мм / 30 мин;
- Құм үлесі- салмағынан< 4%.
Сүзгіш калонна техникалық калоннаға 10 м тереңдікке кіргізіліп

барыпорнатылады. Эксплуатациялық жəне сүзгіш калоннаның арасына
қағылмалыағашсына қондырылады.

Колонна арасындағы сальниктердің герметикалығын анықтау үшін
сүзгілік колонна құбырларының жоғарғы жағында ағаш тығындар
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орнатылады. Содан соң колоннааралық кеңістіктегі су ағынын анықтау
мақсатында ұңғымылардағы су деңгейін төмендету жұмыстары атқарылады.
Егер су ағыны жоқ болса тығындар кері қайтады, ал ол бар жағдайда 24 сағат
бойы бұрғылау құбырларынан цемент ерітіндісін жіберу ұсынылады. Кейін
екінші рет су ағынын анықтау үшін тексеріс жасаған жөн. Су ағыны болмаса
цемент көпірі мен ағаш тығындарды кері қарай бұрғылап алып тастау керек.
Бұрғылау жұмыстарының жалпы көлемі 3.2.1кестеде келтірілген.

2.1.3 Ұңғыманың сыртын цементтеу мөлшері

Цементтіңқаншалықты мөлшерде кететінін есептейтін формула:
V= (π/4)К{(Dc2 – D2) lц + d2hc}

Анықталған ерітіндіні дайындау барысында құрғақ цементтің
мөлшерін білу қажет. Ол юылай анықталады:

Sц = Vgц,

мұнда дц –1 м3ерітіндідеқұрғаған цемент шығыны, бұл келесі формуламен
анықталады.

Бұл жерде, рцр. – ценементің ерітіндісіндегі тығыздық, кг/м3;
1900кг/м3сай болады;

В/Ц – су жəне цемет араласуы, су массасының құрғақ цементтің 1 м3
массасына қатынасы; ол 0,4 тең деп болжанады. Цемент ерітіндісі көлемінің
жəне цементтің құрғақ массасының барлық есептері 6.3. кестеде келтірілген.

Осымен қатар, №№ 8021-8022 ұңғыма құбырысыртқы жағын
цеметтеуге  керекерітіндімөлшері8,62м3.

2.1.4 Қабылданған суға тиімді сүзгіні таңдау жəне ұңғымаларды
тазалау

Су алу жыныстары негізінен ұсақ түйіршікті құм болғандықтан,
тесілген тормен қапталған құбырларда ұңғымаларда сүзгі орнату ұсынылады.
Сүзгі ұңғымасының тереңдігі-20-25%. Сүзгі дайындау үшін мырышталған
жез немесе синтетикалық торды пайдалану ұсынылады. Сүзгілердің
қондырғылары арасындағы аралықты ұңғымалардағы геофизикалық
зерттеулерден кейін реттеуге болады. Сүзгі конструкциясы-
перфорацияланған құбырлар диаметрі 2,5 мм сымнан 50 м қадаммен рамаға
дəнекерленген. Содан кейін сол диаметрлі сымнан спиральды оралған тор
оралады. Диаметрі 18 мм дөңгелек тесіктер түрінде құбыр тəрізді қаңқаның
перфорациясы орындалады. көлденең тесік орталықтарының арасындағы
қашықтық 29 мм, тігінен 25 мм.1 пог.м. құбырларға арналған тесіктер саны-
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720 дана.
Сүзгіш бағананы құдыққа түсіргенде, ол сүзгішті қайнату панелінің

қабырғасына "жабыспай", орталықтандырылған шамдармен
жарақтандырылуы тиіс. Ұңғыманың диаметрі сүзгі колоннасын ұңғыманың
түбіне еркін түсіруге мүмкіндік беруі тиіс. Колонканы оны бекітпестен
орнатпаңыз, себебі бұл сүзгілерге зиян келтіреді, демек, ұңғыманы тегістеуге
əкеледі. Орталықтанған шамдар кемінде əрбір 10 м сүзгі бағаналары арқылы
орнатылады. Сүзгіш бағананы орнатқаннан кейін ұңғыма саздан
тазартылады. Ол үшін ұзындығы 2 метрден аспайтын арнайы тесілген
ұштықтың көмегімен "төменнен жоғары" əдісі таза су арасында сүзгіні жуу
жолымен орындалады. Жуғаннан кейін, ауа жууы құм өндіру толық
тоқтағанша тікелей пульсация режимінде орындалуы тиіс. Скважиналарды
жуудың жалпы ұзақтығы 3  руб.  /  См.  Х3  бр /  см =  6  бр /  см.1  дм3  су
сынамасы бұрғыланған ұңғымалардан құм өндірілгеннен кейін оңайлатылған
химиялық талдау үшін алынуы тиіс.

2.2 Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер

№№ 8021-8022 гидрогеологиялы ұңғымалар  кернді іріктеусіз
бұрғыланатын болғандықтан,  литологиялық қиманы бөлу үшін жəне бұрын
ашылған ұңғымалармен салыстырып, оған корреляция  жасау үшін, сондай-
ақ сүзгілер орнату интервалын білу мақсатында осы жобада ұңғымаларда
келесі геофизикалық зерттеулер кешенін орындау қарастырылады:

• стандартты каротаж (КС, ПС) – кеніш қимасын бөлу жəне су
сиыстырушы жыныстардың интервалдарды ажыратуүшін;

• гамма каротаж (ГК) – кеніш қимасын бұқаралық іздеу жəне бөлу
мақсатында.

ГАЖ кешені белгілі бір бұрғылау жұмыстарын жүргізу
технологиясымен негізделген ретпен жүргізілетін болады.

ГАЖ жүргізу жүйелілігі:
- сүзгі техникалық бағанын бұрғылау жұмысы аяқталған соң оны

орнату аралықтарында ГАЖ толық кешені өткізіледі, ұңғыма шынайы
көлемінің жəне техникалық колоннаны цементтеу параметрлерін есептеу
үшін;

- сүзгі бағанын бұрғылау біткеннен кейін сүзгіні орнатпай тұрып,
ұңғымада стандартты каротаж кешені жүргізіледі – КС, ПС, ГК (ГАЖ толық
кешені). Зерттеулер мақсаты –кенішті мүшелеп бөлу, су тұтқыш қабаттарды
ажырату жəне фильтрлер орнату ең оңтайлы аралықтарын бөлу.

Барлау-пайдалану ұңғымаларында жобаланатын геофизикалық
зерттеулер көлемі мен түрлері төмендегі 3.4 кестеде келтірілген.

2.3  Тəжірибелік-сүзу жұмыстары
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Барлау процесінде сулы қабаттардың гидрогеологиялық параметрлерін
анықтау, сондай-ақ жер асты суларының ресурстарын пайдалануды бағалау
жəне өнімді су гидрогеологиялық бірліктерде жер асты суларының сапалық
құрамын зерттеу мақсатында жоба жұмыстарды сүзуді көздейді.

Суды практикалық бір рет сору барлық жобалық барлау
ұңғымаларынан жүзеге асырылады, содан кейін сору аяқталғаннан кейін
судың динамикалық деңгейін қалпына келтіру мониторингі үшін
ұсынылатын болады.

2.3.1 Сынақ сорғысы

Жобалық ұңғымалардан сынама алуды сынамаларды іріктеуді барынша
азайту үшін PR-10 компрессорынан жетекті əуе көтергішін пайдалана
отырып бұрғылау бригадасы орындайтын болады. Үлгіні сору уақыты 6 бр /
см тең қабылданады:

6× 2ұңғ=12бр/см
Жобалау ұңғымаларынан сынама алу нəтижесінде ұңғымалардың

қуаты (дебит, төмендеу, су температурасы жəне оның сапасы) жəне
ұсынылған эксперименттік жұмыстың əдістемесі нақтыланатын болады.

Сынама алғаннан кейін деңгей қалпына келтіріледі. Барлық
мəні 1бр/см×2 ұңғ=2бр/см

2.3.2 Тəжірибелік жеке сорғы

Тəжірибелі жеке сорып шығаруы барлық  2  жобаланған №№ 8021-8022
барлау-пайдалану ұңғымаларында жүргізіледі. Ұңғыма сүзгі бөлігінде саздан
тазарту жəне сору ұңғыманың суын толық түссіздендіру жұмыстары
аяқталғаннан кейін осы жұмыстар қолға алынады.

Тəжірибелік жеке сорып шығару міндеттері болып табылады:
-ұңғымалар дебиті өзгеру деңгейі жəне уақыт бойы төмендеу

заңдылықтарын анықтау;
-ұңғымалар дебитті мен су деңгейінің төмендеуі арасындағы

байланысты анықтау;
- температурасын, тұздылығын, химиялық құрамын зерттеу;
- пайдалану оңтайлы режимін таңдау.
Тəжірибелік жеке сорып шығару кезінде, ұңғыма дебиті тəжірибе

процесінде тең жоспарланған ұңғыма пайдалану режиміне сəйкес немесе
жақын болуына ұмтылу қажет.

Барлық тəжірибелік жеке сорып шығару жұмыстарын судың
қажеттілігіне жəне ұңғыма конструкциясына, ұңғымалар əрі пайдалану үшін
ұсынылатын ЭЦВ-6 немесе ЭЦВ-8электрлі батырғы сорғыштармен жүргізу
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көзделеді. Сорған суды бұру үшін су тартқыш құбырлар қажет. Жалпы
құбырлардың ұзындығы 150 м құрайды, ал диаметрі-100 мм (бір ұңғыма
үшін). Барлық тəжірибелік жұмыстарды жүргізу үшін жалпы 120м 20мм
диаметрлі болат құбырлар қажет.

Жеке сорып шығару жұмыстарын  барынша төмендету кезінде тұрақты
дебит жүргізіледі. Тəжірибесі бойынша, əрбір тəжірибелік сорып шығару
жұмыстарының  ұзақтығы 5 тəулік(15 бр/см). деп қабылданады. Ұңғымалар
бойынша барлығы 30бр/см.

Тəжірибелік сорып шығару жұмыстарды өткізу процесінде судың
динамикалық деңгейіне,  ұңғыма дебитіне  байқау жүргізілуде, судың
температурасы өлшенеді,  əр түрлі сынамалау түрлеріне жер асты суларына
талдау жүзеге асырылады.

Ұңғымаларда жүргізілетін динамикалық деңгейін ЭҚ-150 үлгідегі
электро деңгейі мен өлшеуге болады, ол үшін ұңғыма пьезометриялы
түтіктермен жабдықталуы тиіс.

Ұңғымалар дебитін көлемдік тəсілімен өлшеген кезде болжамды
дебитті ескере отырып, 200 литрден кем емес сыйымдылықты өлшейтін
сауыт пайдаланылатын болады, ал уақытты өлшеу үшін секундомер
пайдаланылатын болады.  Дебит шамасын өлшеу əрбір өлшеуде кем дегенде
3 рет жүргізіледі. Сауытты толтыру үшін қажетті уақыттар арасы
айырмашылықтары 2% аспауы тиіс. Шығынын есептеу үшін үш секундомер
көрсеткіштерінің орташа уақыты қабылданады.

Тəжірибелік жеке сору жұмыстар басында өлшеу барынша жиілікпен 1,
5, 10, 15, 20, 30 минут сайын, содан кейін сағат сайын жəне тəжірибе соңында
өлшеу интервал арасына 2 сағат салып жүргізілетін болады.

№№ 8021-8022 ұңғымалардан əр тəжірибе соңында сынамалары ҚР
ДСМ "28" шілде 2010 жылғы № 554 бұйрығымен бекітілген Санитарлық
нормаларға сəйкестігіне сынама алынатын болады, əр  сынаманың көлемі 6
дм3,  барлығы 2 сынама.

Сондай-ақ,  əрбір ұңғыманың бактериологиялық талдауға сынамаларды
іріктеу (2 сынама) көзделеді.

Сонымен қатар, барлық ұңғымалардан  бақылау сынамасы таңдалып
жүргізілетін болады – барлығы 2 сынама, əрбір сынама көлемі 1,5 дм3.

2.3.3 Деңгейді қалпына келтіру

Сорып шығару жұмыстарын тоқтатуға байланысты ұңғымада қозу
процессі орын алады, бұл ұңғыма үшін жеке тəжірибе болып табылады, əрбір
тəжірибелік жеке сорып шығару жұмыстары  жүзеге асырылғаннан кейін бұл
жобада жер асты суларының деңгейдегі қалпына келу қарқынын бақылау
мəселесі қаралуы мүмкін.

Осы мақсат үшін тəжірибе тоқтағаннан кейін ұңғымаларда жер асты
суларының деңгейдегі қалпына келу деңгейіне бақылау жүргізу қажет.
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Деңгейін өлшеу кезінде оны мынадай интервалмен жүргізген жөн: алғашқы
15 мин –1 минут, əрі қарай бір сағат ішінде - 5 мин, содан деңгейі орнына
келтірілген соң 60 минуттан соң.

Болжам бойынша, жер асты суларының деңгейдегі толық қалпына
келуі сорғаннан кейінгі екінші тəулікте орын алады. Осылайша, деңгейдің
қалпына келу ұзақтығы əрбір тəжірибелік сорудан кейін 2 тəулікті құрайды
(6 бр/см).
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3 Экономикалық бөлім

3.1 Жобалаудың жұмысы

Мамандардың құрамын жəне жұмысқа жұмсалатын уақыт санын
анықтау қажет. Бұл сандар 3.1.2-кестеде келтірілген.

3.2 Бұрғылау жұмыстары

Ұңғыманың геологиялық литологиялық қимасын, су тұтқыш қабаттың
тереңдігін жəне жобаны зерттеу мақсатында сүзгінің жұмыс бөлігін белгілеу
бойынша одан əрі жұмыс жүргізу көзделген:

- Ұңғыманы сумен тазарту;
- Цементтеу (ластаушы заттардың сулы қабатқа кіруін болдырмау үшін

жəне құбырлардың беріктігін сақтау үшін орындалады);
- Бұрғылаудың ұңғымаларындағы температура мен су деңгейлерін

өлшеу;
- Ұңғымадан 1 литр судан сынама жасау.

3.2.1 Айналу бұрғы жұмысы

Бұрғы жұмыстары СУСН-5 байланысыменжасалады. Жерді жоғары
қабатынмен бұрғылау роторлы машинаның көмегімен жүзеге асырылады.
Машина автоматты түрде қозғалады. Бақылау ұңғымаларының диаметрі 126
мм құрайды, барлау ұңғымаларының орташа диаметрі мынадай формула
бойынша анықталады:

dорт = (d1 * l1 + d2 * l2 + d3 * l3) / (l1 + l2 + l3)

мұндaғы:
d1, d2, d3 – құбырлар диaмeтр
l1, l2, l3 – тeрeңдігі.
Жынысты бұрғылау санаты бойынша анықтау нəтижелері 3.2.1. кестеде

көрсетілген.
Біз бұрғылауға кеткен уақытты есептейміз жəне нəтижені 3.2.2 кестеге

жазамыз.

3.3 Гидрогеология жəне инженерлік-геологиялық жұмыстар
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Жобалық ұңғымалар керн алусыз бұрғыланды. Литологиялық
бейнелерді бөлшектеу жəне аралықтарды анықтау үшін сүзгілерді орнату
стандартты кешенде жүргізілді, ұңғымаларда каротаж жұмыстары жүргізілді.

Зондтар кешендері барлық аумақ үшін стандартты болып табылатын
каротаж операцияларын орындау үшін пайдаланылады. Электрлік тіркеу
техникалық бағананы орнатқаннан кейін жүргізіледі. Жұмыс көлемі 94 м.
Гамма-каротаж "гамма-каротажға арналған ұңғыманың техникалық
регламентіне"сəйкес РСКМ (У) аспабымен жүргізіледі.

3.4 Тəжірбие жасалатын жұмыстар

№№8021-8022 барлау ұңғымалары 2008 жылы "Қызылорда
гидрогеология"ЖШС бұрғыланды. Ұңғымадан өндіру жəне ұңғымадағы су
деңгейін қалпына келтіру кезінде 2 Күн (28 сағат) ішінде кешенді
эксперименталды алу жəне сүзу кезінде ұңғыманы бақылау. Жер асты сулары
деңгейінің мониторингі манометриялық үлгінің (6 атм.). Ұңғыманың
шығысы көлемді əдіспен өлшенеді. Өлшеу баурайының көлемі 200 дм3
құрайды. Өздігінен толтыру режимінде ұңғыманың дебиті №№8021.8022
ұңғымаларда 1,2-2,5 дм3 / с құрады, 16,82-17,5 М кеміді. Жұмыс уақытының
есебі 5.3.1-кестеде келтірілген, ал практикалық жұмысқа жұмсалған еңбек
құны 5.3.2-кестеде келтірілген..

Эксперименттік су тоғанын дайындау жəне бөлу
3.49 ад.дн / бр.см*9.25 бр.см=32.3 ад.дн
Арналған еңбек шығындарын есептейміз, тестілік жұмыс.
СУСН 2.5.4 кесте
2.92*(40+20)=174,7ад.дн
Деңгейлік қалыптасуын бағалау СУСН 2, 54 кecтe
2,23ад.дн/бр.см*6бр.см=13,38ад.дн

3.5 Негізгі гидрогеологиялық параметрлерді есептеу

Жерасты суларының қорларын бағалау мақсатында келесі
параметңрлерді алдың-ала есептеу қажет: сүзілу коэффициенті (Кс), иілгіш су
қайтару коэффициенті (μ), пеъезоөткізгіштік коэффициенті (ау

*), келтірілген
əсер ету радиусы (Rпр).

Барлық есептеулер негізінде Дюпюи формуласы бойынша Кс-ті
анықтау болып табылады. Сулы горизонт қысымды болып келеді,
қалындығы 20 м. Ұнғыма сүзгісіз болып келеді, осыған байланысты
Веригиннің түзетуі керек емес.
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Есептеуді жеңілдету мақсатында ұнғымадан алынған мəліметтерді
кесте 3.5.1 енгіземіз.

Кс орташа мəнің табамыз жəне де негізгі параметірлерді анықтаймыз.
Ксорт = 0,4 м/тəу

1.Су қайтарымдылық коэффициенті
β*=0,8*4,5*10-5+1*10-5=6.3*10-5

µ *=10*6,3*10-5=63*10-5=0,00063

2. Пъезоөткізгіштік коэффициенті

∗ =
0.4 ∙ 25
0.00063

= 15873.01м /тәу

= 1.5√ ∗ ∙
= 1.5 15873.01 ∙ 10000 = 18898,2 м

Келесі есептеуге қажетті гидрогеологиялық параметлерді анықтадық.

Ксорт = 0,4 м/тəу; μ* =63*10-5; аy *=15873,01 м2/тəу;  Rк = 18898,2  м.

3.6 Табиғи ресурстарды бағалау

Табиғи ресурстарды бағалау баланстық əдіспен жүргізіледі, өйткені
келешекті сулы горизонт жарықшақты болып табылады. Есептеулер келесі
формула арқылы жүргізіледі:

Qдин=F*М0,   м3/тəул (3.24)

мұндағы:F-жерасты су жинақталу ауданы, м2

М0- жерасты ағынының модулі (10-15 л/с*км2 аралығында таңдалады),
орташа көрсеткішті таңдаймыз= 12л/с*км2

S =πR2 =3,14*18898,2 =118680 м2=118,68 км2;  яғни S  =  F  Əсер ету
радиусы =18898,2

Сонымен жерасты су жинақталу ауданы F= 118,68 км2,  М0=12 ,
сондықтан Qдин=118,68*12= л/с=1424 м3/тəул.
Qт.қ =630 м3/тəул

Осыдан туындаған қажеттілікті табиғи ресурстар толығымен
қамтамасыз ете алады деген қорытындыға келеміз, яғни Qт.р= 1424 (м³/тəул)
>Qт.қ=660 (м³/тəул)
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3.7 Табиғи қорларды бағалау

Табиғи қорлар жерасты суларының депрессиялық құйғышының даму
шегінде қабылданған шекаралық шарттарды ескере отырып, мынадай
формула бойынша есептеледі:

Q3 = 0,5*μ*V; (3.7)

мұндағы μ – су қайтару коэффициенті;
V – суланған тау жыныстарының көлемі;
0,5 – қорларды өндеу коэфициенті.

V = Нср. * S, (3.8)

мұндағы S – шекаралық жағдайларды ескере отырып, төмендеу
шұңқырының даму шегі;

Сурет 3.5.1- Шекаралық жағдайлары бар табиғи қорларды есептеуге
арналған схема H-const

Н-соnst – шекара тұрақты арынымен шекара шарттары шексіз шекара
қабатымен ұсынылған Н-const, осыған байланысты формула қолданамыз:

F = πR2

F = 3,14*(18898,2)2 = 118680 м2

V = 25 м*118680м2= 2967000

Qз = 0,5*63*10-5*2967000*1м3= 934605 м3/тəул

Есептеулер мəліметтері бойынша біз Qз-ның Qп-ға қатынасын
анықтаймыз, осы мəліметтер бізге табиғи қорлардың мөлшері су тартқыш
ғимаратты пайдалану талап етілген мерзіміне жеткілікті немесе жеткіліксіз
екендігін анықтаймыз.

Су тартқыш ғимараттың пайдалану мерзімі 10000 тəулікке тең.
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= вз =
934605м /тәу

630м /тәу
= 14830,5 тәу > 10000 тәулік

мұндағы t - қорларды өндеу уақыты.
Алынған мəнді ескере отырып, су тартқыш ғимараттың пайдаланудың

барлық амортизациялық кезеңіне табиғи қорлар жеткілікті деп айтуға болады
(10000 тəул).
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ҚОРЫТЫНДЫ

Іздеу-барлау жұмыстары – Алматы облысы, Панфилов ауданындағы
Турпан,Нəдек елді-мекендерін сумен жабдықтау жағдайын жақсарту үшін
жасалады.

Қазіргі уақытта бұл елді мекенді сумен жабдықтау тұрақсыз, ал ауыз су
көздері Қазақстан Республикасының Санитарлық-эпидемиологиялық
қадағалау талаптарына сəйкес келмейді.

Осы себептен зерттеудің болжамды көлемі оны ауыз сумен жабдықтау
үшін пайдаланудың орындылығын, сондай-ақ сулы қабаттардың қалыңдығын
жəне тұщы су арасындағы қашықтықты бағалады, бұл учаскенің
гидрогеологиялық жай-күйін зерттеді. Сулы қабаттардың гидрогеологиялық
параметрлері, қалыңдығы, өткізгіштігі, сүзу коэффициенті, су өткізгіштігі
анықталды.

Алынған нəтижелер елді мекендерді сумен жабдықтау мақсатында С1
санатындағы судың жедел қорын 10 000 күнге есептеуге болады.

Дала жұмыстары аяқталғаннан кейін барлау ұңғымалары бұзылмайды
жəне одан əрі өндіру үшін пайдаланушыға берілетін болады.

Жұмыс нəтижесі бойынша жер асты су ресурстары бойынша мəтіндік
жəне графикалық есеп жасалады.
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Қосымшалары

квартал
нөмірі

өлшемі

ауданы,
Ғ, га

Тығыздығы,
Р

адам
саны

су
тұтыну

нормасы Qтəу qmidSені ұзын.
1-ші аудан

1 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
2 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
3 180 260 4,68 180 842 210 176,904 2,0475
4 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
5 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
6 180 260 4,68 180 842 210 176,904 2,0475
7 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
8 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
9 180 260 4,68 180 842 210 176,904 2,0475

10 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
11 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
12 180 260 4,68 180 842 210 176,904 2,0475
13 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
14 180 260 4,68 180 842 210 176,904 2,0475
15 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
16 180 200 3,6 180 648 210 136,08 1,575
17 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
18 180 260 4,68 180 842 210 176,904 2,0475
19 180 220 3,96 180 713 210 149,688 1,7325
20 180 200 3,6 180 648 210 136,08 1,575
21 160 220 3,52 180 634 210 133,056 1,54
22 160 540 8,64 180 1555 210 326,592 3,78
23 160 200 3,2 180 576 210 120,96 1,4
24 220 340 7,48 180 1346 210 282,744 3,2725

106 19015 3993,192 46,2175

2-ші аудан
1 220 200 4,4 200 880 190 167,2 1,935185
2 440 200 8,8 200 1760 190 334,4 3,87037
3 220 200 4,4 200 880 190 167,2 1,935185
4 200 200 4 200 800 190 152 1,759259
5 180 200 3,6 200 720 190 136,8 1,583333
6 220 200 4,4 200 880 190 167,2 1,935185
7 200 200 4 200 800 190 152 1,759259
8 180 200 3,6 200 720 190 136,8 1,583333
9 220 200 4,4 200 880 190 167,2 1,935185

10 200 200 4 200 800 190 152 1,759259
11 180 200 3,6 200 720 190 136,8 1,583333
12 220 220 4,84 200 968 190 183,92 2,128704
13 220 200 4,4 200 880 190 167,2 1,935185
14 180 220 3,96 200 792 190 150,48 1,741667
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15 220 200 4,4 200 880 190 167,2 1,935185
16 220 200 4,4 200 880 190 167,2 1,935185
17 200 200 4 200 800 190 152 1,759259
18 180 200 3,6 200 720 190 136,8 1,583333
19 200 200 4 200 800 190 152 1,759259
20 220 180 3,96 200 792 190 150,48 1,741667
21 200 180 3,6 200 720 190 136,8 1,583333
22 180 180 3,24 200 648 190 123,12 1,425
23 200 180 3,6 200 720 190 136,8 1,583333

97 19440 3693,6 42,75



1.2.Кесте-Тұтынушылардың  тəулік ішіндегі шаруашылық тұрмыстық шығынын анықтау

Аудан Аудан
F,га

Халық
тығыз
дығы
адам/га

Тұрғын
саны
N,адам

Су тұты
ну
нормасы

Кмах Кмин Тəуліктік есептік су шығыны

м3/тəу м3/тəу м3/тəу

тәу
орт

мах
тәу тәу

1 106 180 19015 210 1,68 0,2 3993,19 6708,56 798,64

2 97 180 19440 190 1,68 0,2 3693,60 6205,25 738,72

Σ Σ203 Σ 360 Σ 38455 Σ 400 Σ 3 Σ 0,4 Σ 7686,79 Σ 12913,81 Σ 1537,36



1.3.Кесте -Тұрғын жердің территориясын жуып, тазалауға  арналған,
бұрқақтардың  жұмысына кететін шығын

Жасыл алқап көше
Аудан
н-і №

Fж Fcу Fж.көг
,га

q су
л/с2

Qж.
м3/тə

у

Fж.кө
г,га

q
су
л/с
2

Qж.
м3/тə

у

Q
жалпы
м3\тəу

1 106 20,1
4 10,6 5 530 9,54 0,4 38,16 568,16

2 98 18,6
2 9,8 4 392 8,82 0,3 26,46 418,46

Σ Σ 204 Σ
38,7

6

Σ 20,4 Σ 922 Σ
18,36

Σ
64,62

Σ 986,62



1.4. Кесте-Өндіріс орындарының тұрмыстық су шығынын анықтау

Өндіріс атауы Ауысым Уақыты N,
адам Qыстық цех Qсалқын цех Qсусебер Qжалпы ni

N,адам qл/тəу Q,м3/тəу N,адам qл/тəу Q,м3/тəу Ni Qсу

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 8 -16 28 14 45 0,63 14 25 0,35 14 12 13 2
 Цемент
зауыты

2 16-24 21 11 45 0,4725 10 25 0,25 11 2,63 3,605 2

3 0-8 21 11 45 0,4725 10 25 0,25 11 1,97 2,69125 2

 Σ 70 36 135 1,57 34 75 0,85 36 1,97 2,69125



1.6.Кесте-Əр аймақ бойынша мəлімет

1.7. Кесте-Алматы облысы, Панфилов ауданына қарасты елді мекендеріндегі
2 ұңғыманың географиялық координаттарының анықтамалары

№ Ұңғыма
№№ Елді мекен атаулары Елді мекен координаттары Абсолютті

көрсеткіші, мс.е. ш.б.
Алматы облысы

1 8021 Турпан ауылы 44020/25,1// 80003/36,9// 1129
2 8022  Нəдек ауылы 44016/18,7// 80007/53,3// 856

1.8. Кесте-Алматы облысы, Панфилов аудандарының 2 елді мекені бойынша
мəлімет

Елді-мекен
атауы

Тұрғынд
ар саны

Үйлер
саны

ТТМ,
жылқылар,

түйелер

Ұсақ төрт-
түлік мал

саны

Құстар

Шиеліауданы
Турпан ауылы 1498 508 1490 4043 1500
Нəдек ауылы 1541 463 1387 3449 640

2.1 Кесте-№8021-8022 ұңғымаларында жобаланатын геофизикалық
зерттеулер кешені

№ Каротаждың түрі Зерттеулер
аралықтары

Каротаждың
қима метр
саны

Шақыртулар
саны

1 Стандартты
каротаж  – 2ұңғ.

0-денжобалық
тереңдікке дейін

144,6
2

2 Гамма – каротаж
(ГК) – 2 ұңғыма

0-денжобалық
тереңдікке дейін

124,6

3.1.1 Кecтe-Мaмaндaр құрaмы мeн жұмыcқa кeткeн уaқыт шығыны

№ Елді-мекен атауы

Жобадағы ұңғымалар
бойынша мəлімет Өнімді су тасымалдаушы

қабат
Ұңғыма № Жобадағы

тереңдік, м
1 Турпан ауылы 8021 110,0 Сулы жоғарғы төрттік

аллювиалды кешен (aQ)
2 Нəдек  ауылы 8022 50,0 Сулы жоғарғы төрттік

аллювиалды кешен (aQ)
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Мaмaндaр Caны
Жұмыc
мeрзімі,

aй

Aйлық
жaлaқы,

тeңгe

Жaлпы
жaлaқы,

тeңгe
Өндіріc бacшыcы 1 1 100 000 100 000
Aтқaрушы мaмaн гидрогeолог 1 2 80 000 160 000
І кaт.инжeнeр гидрогeолог 1 1,5 75 000 112 500
Тeхник-гидрогeолог 1 2 70 000 140 000
Инжeнeр-экономиcт 1 1,5 70 000 105 000

3.2.1. Кecтe-Бұрғылaу кaтeгорияcы бойыншa жыныcтaрды aнықтaу

Жыныcтaр Кaтeгорияcы Қaбaт
қaлыңдығы, м

Жaлпы қaлыңдық,
м

Əcтacты цeмeнттeгі құмдaқ ІІІ 40 120

Тығыз caздaқ VI 50 300
Ұcaқ түйіршікті құмдaр IV 25 100

Ірі түйіршікті құмдaр V 30 150

3.4.1 Кecтe -Тəжірибeлі жұмыcтaрғa кeтeтін уaқыт шығынын eceптeу

Жұмыc
түрлeрі мeн
шaрттaры

CУCН,
кecтe №

Eceптeу
бірлігі

Жұмыc
көлeмі

CУCН
бойыншa
нормa

Уaқыт
шығыны

Cынaмaлы
жəнe
тəжірибeлі
Cу тaртуды
дaйындaу

CУCН 2
48 кecтe

Cу тaрту 1
10

1.44 14.4

Cынaмaлы cу
тaртуды
жүргізу

1 10

Тəжірибeлі
cу тaртуды
жүргізу

10 100

Дeңгeйдің
қaлыптacуын
бaқылaу

Бaкылaу 1
1 10

3.4.2 Кecтe-Тəжірибeлі жұмыcтaрғa кeтeтін eңбeк шығыны

Жұмыc түрлeрі өлшeм
бірлігі

Жұмыc
көлeмі

CУCН
бойыншa
кecтe №

Eңбeк шығыны
нормacы, aд.дн

Eңбeк
шығындaры,
aд.дн

Cу тaртуды
дaйындaу жəнe
ликвидaция

14,4 2 CУCН
50 кecтe

3,49 50,25

Cу тaртуды бр/cм 110 2 CУCН 2,91 320,1



8

жүргізу
(cынaмaлы,
тəжірибeлі)

54 кecтe

Дeңгeй
қaлыптacуын
бaқылaу

10 1,12 11,2

Бaрлығы: ∑381,55

3.5.1 Кecтe-Жобaлық жəнe орындaлғaн жұмыc көлeмінің жaлпы кecтecі

Жұмыc aтaуы өлшeм
бірлік

Жұмыcт
ың

көлeмі

Бірлік cмeтaлық
бaғa

Cмeтaлық
бaғa

Жобaлaу aдaм/aй 2,00 90535,35 181707
Жaлпы дaйындық кeзeңі Тeнгe 181707

Дaлa жұмыcтaры
Гидрогeологиялық мaршруттaр отр/cм 3,45 1035,07 71 419
Пaйдaлaну cутірeгін зeрттeу отр/cм 44,05 1084,47  258 701
Жұмыc aудaнының
гидрогрaфиялық зeрттeлуі

отр/cм 2,80 4140,25 36434,2

Гидрогрaфиялық зeрттeлу кeзіндeгі
қозғaлыc

отр/cм 0,2 6406,45 2 813

Cуөлшeу поcтының құрылғыcы отр/cм 6,13 6687,87 201484,6
Кaмeрaлдық жұмыcтaр

Cуөлшeу поcтын бaқылaу отр/мec 12,9 290111,11 1 856 083
Дeңгeйдің қaлпынa кeлуін бaқылaу cт/cм 6,17 1579,27 48757,8

Рeжимдік бaқылaу
Ұңғымaлaрдaғы cу дeңгeйін өлшeу бр/cм 0,90 1427,60 6990,2
Бaқылaушының жолы бр/cм 1,76 2212,52 34 414
Жaлпы рeжимдік бaқылaу
жұмыcтaры

Тeнгe 2 673129

Дaлaдaғы құрылыc, 2,5 % Тeнгe 63 828
Ұйымдacтыру жұмыcтaры, 1,5 % Тeнгe 38 849
Жұмыc ликвидaцияcы, 1,2 % Тeнгe 31 879
Дaлa жұмыcтaрындaғы
мaтeриaлдaрдың кaмeрaлдық
өңдeлуі

отр/aй 1,1 41064,8 229266

Caндық кaртaлaрды дaйындaу отр/aй 6,69 38520,52 1 220 026
ҚР ГКЗ eceбін ұcыну мeн қорғaу отр/aй 1,00 42228,05 42 228
Жaлпы кaмeрaлдық жұмыcтaр Тeнгe 2 565 831
Көлікпeн жaбдықтaу, 6 % Тeнгe 155 397
Рeцeнзия Тeнгe 50000
Жaлпы Тeнгe     5 595225
Зeртхaнaлық жұмыcтaр Тeнгe 123 900
Қыcқaртылғaн химиялық aнaлиз Пробa 2 1566 46800
CaнПиН Пробa 8 9600 76800
Жaлпы cмeтa бойыншa Тeнгe 5 925 504
НДC, 12 % Тeнгe 711 303
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Жaлпы 22 751 800
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ЭКСПЛИКАЦИЯ
- I-АУДАН
- II-АУДАН
- III-ЖАСЫЛ ЖЕЛЕК
- ТЕМIР ЖОЛ

ШАРТТЫ БЕЛГIЛЕРI

    МАГИСТРАЛЬДЫ СУ САЛУ КОРУ ОРАБЫ

  ТАРАКАТУШЫ КYБЫР

  СУ ӨТКІЗГІШ ҚҰБЫР

Өзен

Бас жоспар

док.№

Жетекші

Кеңесші

Орындаған

код№

Норма бақыл.

өлш. бет қолы күні

О
Кезең Бет Беттер

Кафедра мең. 3
С ж/еҚ институты

ИЖж/еЖ кафедрасы 

Алимова К.

Құдайберді Ж.

Ауелхан Е.С.

Ауелхан Е.С.

Ағайдаров Д.Қ

ҚазҰТЗУ.5В080500-2020.ДЖ
Турлан, Нәдак үшін жер асты суыларының қорларын  

қамтамасыз етуге арналған барлау жұмыстары
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Формат А3
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- Сорғы станциясы

- тазалау ғимараты

- тұрғын үй

- жасыл алқап

- түйін

- су тасымалдау құбыры

док.№

Жетекші

Кеңесші

Орындаған

код№

Норма бақыл.

өлш. бет қолы күні

О
Кезең Бет Беттер

Кафедра мең. 3
С ж/еҚ институты

ИЖж/еЖ кафедрасы 

Алимова К.

Құдайберді Ж.

Ауелхан Е.С.

Ауелхан Е.С.

Ағайдаров Д.Қ
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Технологиялық бөлім

Турлан елді мекеннің бас 
жоспары

25.05

25.05
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20.05

Турлан, Нәдак үшін жер асты суыларының қорларын  
қамтамасыз етуге арналған барлау жұмыстары
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