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ҒЫЛЫМИ    ЖЕТЕКШІ 
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5В080500 - Су ресурсы және суды пайдалану 

 

Жұмыс тақырыбы:  «Алматы облысы, Жамбыл және Іле аудандарында, Бозой 

топтық су құбыры бойында орналасқан елді-мекендерді шаруашылық-ауыз 

сумен қамтамасыз ету үшін, Қарой сутартқышы телімінде жерасты суларын 

өндірістік өндіру жобасы.» 

 

Бұл дипломдық жобада талапқа сәйкес бөлімдермен жәнеде бірнеше 

сызбалардан тұрады. Бұл жобада елді мекенді шаруашылық-ауыз сумен 

қамтамасыз ету, тұрғындарға сапалы суды жеткізу барысында студент 

берілген негізгі тапсырманы орындауға жәнеде шешетін міндеттерді 

толықтай қарастыра алған. Су мен қаматамасыз ету барысында елді мекеннің 

табиғатты қарастырылған жәнеде қажетті су шығындарын анықталған.   

Негізгі бөлімінде жер үсті су алу ғиммараттарына максималды 

тұрғындарға қажетті су мөлшері есептелген жәнеде орналасқан өндіріс 

орындарынада, дәлірек айтатын болсақ жер үсті су алу ғиммараттары қажетті 

су алу мөлшері есептелген.  

Экономикалық бөлімде қажетті жобалаумен өтетін құрылыстар құны 

мен қажетті материалдар бағасы есептелген. Жалпы шығындар анықталған 

технико-экономикалық бөлімге байланысты.  

Дипломдық жоба барысында дипломшы теориялық білімін өте жоғары 

екенін көрсете алды, манызды құжаттармен жұмыс истей алатынын жәнеде 

AutoCad бағдарламасын жоғары тұрғыда пайдалан алатынын дәлелдеді.  

Жалпы алғанда, Қалдар Ерлан Қанжарбайұлы «Алматы облысы, 

Жамбыл және Іле аудандарында, Бозой топтық су құбыры бойында 

орналасқан елді-мекендерді шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету үшін, 

Қарой сутартқышы телімінде жерасты суларын өндірістік өндіру жобасы» 

тақырыбына орындаған дипломдық жобасы, МАК алдында көрсетілген 

мамандық бойынша «бакалавр» академиялық дәрежесін алуға байланысты 

ресми қорғауға лайықты деп есептеймін. Бағалануы – 85%. 

 

Ғылыми жетекші 

Доктор phd,лектор 

Макыжанова А.Т. 

 

  
 

А.Т.Макыжанова 

«15» мамыр 2020 г 

 



 

Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем 

 

 

Заявляю, что я ознакомилась с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой 

выявления и предотвращения плагиата в отношении работы: 

Автор: Қалдар Ерлан Қанжарбайұлы 

 

Название: Алматы облысы Іле жəне Жамбыл аудандарының елді мекендерін Бозой топтық су 

құбырының бойында ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында Қарой су алу учаскесінде жер асты 

суларын өнеркəсіптік игеру жобасы.doc 

 

Координатор:Асыл Макыжанова 

 

Коэффициент подобия 1:11,8 

 

Коэффициент подобия 2:8,8 

 

Замена букв:8  

 

Интервалы:0  

 

Микропробелы:0  

 

Белые знаки: 0 

 

После анализа Отчета подобия констатирую следующее: 

После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения 

констатирует следующее: 

 
 обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают признаками 
плагиата. В связи с чем, работа признается самостоятельной и допускается к защите; 

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их чрезмерное 
количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и отсутствием 
самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна быть вновь отредактирована с целью 
ограничения заимствований; 

☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают признаками 
плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, указывающие на попытки 
сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем, работа не допускается к защите. 

 

Обоснование: 

Ссылки на заимствования, показанные системой объясняются: 

1.часть проекта, описывающая восстановление плодородия почв, повышение их плодородия, 
сохранение и использование плодородного слоя (предложение 2), не относится к основной работе 

автора;     

2. использованием общеупотребляемых выражений, таких как; виды, характеристика режимных 

наблюдений, гидрогеологических и камеральных работ, состав бентонитной глины, используемой 
при бурении, виды и способы промывки скважин, виды водоочистки;  

3. использованием наименований организаций и струткурных подразделений; «Казгидроводхоз», « 

Южно-Казахстанская область», «Шамалган», «Карой», «БАК им.Д. Кунаева», «Институт 

гидрогеологии и геоэкологии им.У. М. Ахмедсафина» , Центр санитарно-эпидемиологического 
обследования г. Алматы», «Казгипроводхоз», «Национальный центр экспертизы по Илийскому 

району», «Казбурстрой», задвижка «Лудло», ГОСТ-Питьевые воды); 

 
 

06.05.2020 г              

 Подпись Научного руководителя 



Протокол анализа Отчета подобия 

заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения

Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что ознакомился(-ась) с
Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой выявления и предотвращения
плагиата в отношении работы:

 

Автор: Қалдар Ерлан Қанжарбайұлы

Название: Алматы облысы Іле жəне Жамбыл аудандарының елді мекендерін Бозой топтық су
құбырының бойында ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында Қарой су алу учаскесінде жер асты
суларын өнеркəсіптік игеру жобасы.doc

Координатор: Асыл Макыжанова

 

Коэффициент подобия 1:11,8 

Коэффициент подобия 2:8,8 

Замена букв:8

Интервалы:0

Микропробелы:0

Белые знаки:0

 

После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник структурного
подразделения  констатирует следующее:

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают признаками
плагиата. В связи с чем,  работа признается самостоятельной и допускается к защите;
☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их чрезмерное
количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и отсутствием
самостоятельности ее автора. В связи с чем,  работа должна быть вновь отредактирована с целью
ограничения заимствований;
☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают признаками
плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, указывающие на попытки
сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем, работа не допускается к защите.
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Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 
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Алматы облысы, Жамбыл және Іле аудандарында, Бозой топтық су құбыры 

бойында орналасқан елді-мекендерді шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету 

үшін, Қарой сутартқышы телімінде жерасты суларын өндірістік өндіру жобасы. 
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К.Алимова  
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Пікір беруші      Ғылыми жетекші 

______________________    Доктор phd,лектор  

       Макыжанова А.Т. 

«____» _____________2020 ж.   «___» __________2020 ж. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

Т.К.Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты                      

 

«Инженерлік жүйелер және желілер» кафедрасы 
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БЕКІТЕМІН 

Кафедра меңгерушісі Жж/еЖ 

техн.ғыл.канд, ассоц.проф. 

     К.Алимова  

«____» _________2020 ж. 

 

 

Дипломдық жобаны орындауға арналған 

ТАПСЫРМА 

 

Білім алушы Қалдар Ерлан Қанжарбайұлы 

Тақырыбы: Алматы облысы, Жамбыл және Іле аудандарында, Бозой топтық су 

құбыры бойында орналасқан елді-мекендерді шаруашылық-ауыз сумен 

қамтамасыз ету үшін, Қарой сутартқышы телімінде жерасты суларын өндірістік 

өндіру 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, Жамбыл және Іле аудандарында, 

Бозой топтық су құбыры бойында 

Дипломдық жоба да қарастырылатын мәселелер тізімі 

а)Негізгі (технологиялық) бөлім_____________________________________ 

б)Су шаруашылығы жүйелерін пайдалану бөлімі___________________ 

в)Жоба алдындағы талдау (экономика) бөлім._________________________ 

Сызбалық материал дар тізімі (міндетті сызбалар дәл көрсетілуі тиіс)  

а) елді мекеннің бас жобасы  

ә) су алу ғимараты   

б) су алу ғимараты  элементінің сұлбасы  (қима, жоспар) 

в) су алу ғимараты  элементінің сұлбасы  (қима, жоспар) 

г) техникалық-экономикалық көрсеткіштер кестелері 

Ұсынылған негізгі әдебиеттер:

27          01



 
 

1. ҚР ҚНжЕ 4.01.02-2009 Сумен жабдықтау. Сыртқы торап және 

имараттар.   Астана, 2010 – 215б. 

2.Журба М.Г., Соколов Л.И., Говорова Ж.М. Водоснабжение. Проектирование 

систем и сооружений: издание второе, переработанное и дополненное. 1,2,3 

томы - M.: Издательство ACB, 2003. - 1028 с. 

3. Осыларға қосымша 12 әдебиет. 

 

Дипломдық жобаны дайындау 

 КЕСТЕСІ 

 

Бөлім атаулары, қарастырылатын 

мәселелер тізімі 

Ғылыми жетекшіге, 

кеңесшілерге көрсету 

мерзімі 

Ескерту 

Негізгі (технологиялық) бөлім 16.03.20ж.- 13.04.20ж.  

Су шаруашылығы жүйелерін 

пайдалану бөлімі 

13.04.20ж.- 27.04.20 ж.  

Жоба алдындағы талдау (экономика) 

бөлімі 

27.04.20 ж.- 09.05.20 ж.  

 

Дипломдық жоба бөлімдерінің кеңесшілері мен  

норма бақылаушының аяқталған жобаға қойған 

қолтаңбалары 

 

Бөлімдер атауы 

Кеңесшілер аты, әкесінің 

аты, тегі (ғылыми 

дәрежесі, атағы) 

Қол 

қойылған 

күн  

Қолы 

Негізгі (технологиялық) 

бөлім 

Макыжанова А.Т. 

лектор, PhD  

 

 

Су шаруашылығы 

жүйелерін пайдалану бөлімі 

Макыжанова А.Т. 

лектор, PhD 

 

 

Жоба алдындағы талдау 

(экономика) бөлімі 

Макыжанова А.Т. 

лектор, PhD 

 

 

Қалып бақылаушы  Құдайберді Ж.С. 

тьютор, жаратылытану 

ғыл.магистрі 

 

 
 

Жоба жетекшісі     Макыжанова А.Т 

Тапсырманы орындауға алған білім алушы    Қалдар Е.Қ 

 

Күні                                                      “___” __________ 2020 ж30        05



 
 

АҢДАТПА 

 

Бұл дипломдық жоба мақсаты Алматы облысы, Жамбыл және Іле 

аудандарында, Бозой топтық су құбыры бойында орналасқан елді-мекендерді 

шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету үшін, Қарой сутартқышы телімінде 

жерасты суларын өндірістік өндіру жобасы болып есептеледі. 

Дипломдық жобамен зерттелетін аумақ туралы мәліметтер толығымен 

берілген, әкімлік орналасу орны, жер бедері мен жер беті туралы деректер,  ауа-

райы мәліметтері егжей-тегжейлі сипатталады, сондай-ақ гидрогеологиялық 

мен геологиялық сипаттамалары да келтірілген. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Целью данного дипломного проекта является обеспечение хозяйственно-

питьевой водой населенных пунктов, расположенных вдоль Бозойского 

группового водопровода в Жамбылском и Илийском районах Алматинской 

области.  

В дипломном проекте подробно представлены сведения об исследуемой 

территории, подробно описываются данные об административном 

местоположении, рельефе и земной поверхности, данные о погоде, а также 

приведены гидрогеологические и геологические характеристики. 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this diploma project is to provide drinking water to settlements 

located along the Bozoi group water pipeline in Zhambyl and ili districts of Almaty 

region. The diploma project provides detailed information about the study area, 

describes in detail data on the administrative location, terrain and land surface, 

weather data, as well as hydrogeological and geological characteristics. 
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КІРІСПЕ 

 

Қазіргі уақытта Бозой топтық су құбырының қызмет етуі есебінен Ақши 

ауылы және Іле ауданының 34 шаруа қожалығы тұщы сумен қамтамасыз 

етіледі. Бозой су құбырын қайта жаңарту жобасында Алматы облысы Жамбыл 

ауданы Бозой, Айдарлы және Ащысу ауылдарын сумен жабдықтау үшін 

қосымша 68 км трассаның құрылысы қарастырылған. 

Орындалатын жұмыстардың нәтижелері бойынша Бозой топтық су 

құбыры желісі бойынша орналасқан елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен 

жабдықтау үшін Қарой су жинау учаскесінде төменгі метвертті аллювиальды-

пролювиальды кешеннің жер сты суларының баланстық пайдалану қоры 1,2 

мың м3/тәулігіне, оның ішінде: А категориясы бойынша 0,43 м3/тәулігіне және 

В категориясы бойынша 0,77 мың м3/тәулігіне бекітілді. 

Қарой су тоғаны учаскесінде жерасты суларын өндіруді тиімді және 

кешенді пайдалануды негіздеу, сондай-ақ жерасты суларын өндіру құқығын 

ресімдеу мақсатында осы жоба әзірленеді. 

Су тартқышты пайдаланудың техникалық шарттары:  

- су жинағышты пайдалану режимі үздіксіз; 

- есептік пайдалану мерзімі-10 000 тәулік; 

- келешекті есепке ала отырып су жинау өнімділігі – тәулігіне 1200 м3;  

- жер асты суларының сапасы-сумен жабдықтау үшін су жинау 

учаскесінде нақты бар жерасты сулары пайдаланылатын болады.  

Осылайша, осы жобаны әзірлеудің мақсаты Бозой топтық сутартқыш 

желісі бойынша орналасқан Алматы облысының Жамбыл және Іле 

аудандарының елді мекендерін үздіксіз сумен жабдықтау үшін барлық қажетті 

жұмыстарды жобалаумен Қарой су қабылдағышын пайдаланудың нақты 

схемасын көрсету болып табылады. 
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1 Жерасты суларының Қараой сутартқышының қысқаша 

сипаттамасы   

 

1.1 Әкімшілік және географиялық жағдайы  

 

Жерасты суларының Қарой сутартқышы учаскесінің әкімшілік аумағы 

Алматы облысы Іле ауданының құрамына кіреді,оның аудан орталығы Алматы 

қаласынан солтүстікке қарай 15 км қашықтықта Өтеген Батыр қала типіндегі 

кент болып табылады.  Су тартқыш учаскесі Алматы қаласынан солтүстік-

батысқа қарай 23 км. (А Қосымшасы) 

Өтеген Батыр қала типіндегі кенті Алматы қаласымен темір жолмен және 

асфальтталған автомобиль жолдары желісімен байланысады. Ауданда көптеген 

ауылдық елді мекендер бар (Покровка, Дмитриевка, Ынтымақ және т.б.), олар 

бір-бірімен асфальтталған автомобиль жолдарымен байланысты. 

1:200 000 масштабтағы халықаралық разграфкаға сәйкес учаске K-43-V 

парағының оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан. 

Қарастырылып отырған аумақ облыстың халқы әркелкі таралған 

аудандарының қатарына жатады. Елді мекендердің негізгі бөлігі ауданның 

оңтүстік бөлігінде, Іле Алатауының солтүстік беткейінің тау бөктеріндегі және 

ысырынды конусының жолағында шоғырланған.  

Климаты 

Ең суық ай қаңтар, орташа айлық температурамен -11,1°С және 

абсолюттік минимуммен -33°С. Ең ыстық ай - шілде, орташа айлық ауа 

температурасы +23,7°С және абсолюттік максимуммен +40°С. Орташа тәуліктік 

температураның ауысуы көктемде наурыздың соңында, ал күзде - қараша 

айының екінші жартысында белгіленеді. Көктемде ауа температурасының 

қарқынды жоғарылауы осы климатқа тән. Наурыз айынан сәуір айына дейін 

температура 8-11°с дейін көтеріледі. 

Орографиясы 

Сипатталған аумақ шегінде биік таулы, Іле Алатауы жотасының Мәңгілік 

мұздықтарымен жабылған жер бедерінің алуан түрлілігі байқалады. Аумақтың 

орталық бөлігі ірі тауаралық ойпатты алып жатыр, ол ендік бағытта 120 (жалпы 

ұзындығы), ал меридиандық бағытта 60-90 км созылып жатыр. 

Қарастырылып отырған аумақ шектерінде бедердің көптеген түрлері - Іле 

Алатауының мәңгілік мұздықты төбелерімен жабылған биік таулардан, Қарой 

үстірті сияқты аласа таулы және ұсақ шоқылы массивтермен байқалады. 

Сутартқыш телімі аккумулятивті тауалды жазығы шектерінде 

орналасқан. Субмеридионалды бағытта жазықтық Ұзын Қарғалы, Ақсеңгір, 

Шамалған, Қаскелең өзендерінің  және уақытша су құйылыстарының 

эрозиялық тілмелермен күрделенген. 

Гидрографиясы 

Жұмыс телімі Іле Алатауы жотасының солтүстік беткейлерінің 

шектерінде, Ақсай және Ұзын Қарғалы өзен аралықтары мен ысырынды 

конустарда да орналасқан.  
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Өзендер Іле Алатауының таулы беткейлерінен бастау алады және өзінің 

жоғарғы ағысында сулылығы жоғарғы, әсіресе көктем-жаз кезінде. Ұзын 

Қарғалы, Шамалған, Қаскелең, Ақсай өзен суларының орташа жылдық 

шығындары, көпжылдық кезеңдегі бақылау деректері бойынша 3,37; 1,30; 4,06; 

2,07 м3/с құрайды.  

 

 

2 Қарой телімінің геология-гидрогеологиялық сипаттамасы 

 

Сутартқыш телімінің геологиялық құрылымы 

Жұмыс телімі көбінесе плиоцен-төрттік жастағы жаралымдардан 

тұратын, Іле тауаралық ойпатының солтүстік бөлігінде орналасқан.  

Төрттік шөгінділердің барлық кешені үшін тізбектелген литология-

генетикалық белдемділік тән, олар Альпілік орогенді кезеңнің белсенді 

әрекеттесу фазаларының кезектесуімен байланысты, молассты органогенді 

түзілімдердің жиналу процестерімен негізделген.  

Сулы төменгі төрттік аллювиалды-пролювиалды кешен, Іле свитасын 

қамтитын, ортаңғы-жоғарғы плиоценнің түзілімдерімен төселеді. Бұл 

түзілімдер қарастырылып отырған аумақта толығымен таралған.  

Қарой сутартқышы телімінің солтүстігінде 10-12км-де төменгі төрттік 

түзілімдер сынамаланады және жоғарғы-ортаңғы плиоценнің саздары жер 

бетіне шығады. Қалыңдығы 150-300 м.  

Сутартқыш телімі шектерінде ВЭЗ және магниттік барлау нәтижелері 

бойынша, блоктарда плиоцен шөгінділерінің жылжуымен негізделген, 

тектоникалық бұзылыс тіркелген.   

Магмалық таужыныстары жамылғысының жатыс тереңдігі, блоктардың 

орнына байланысты 300 метрден 500 метрге дейін өзгереді.  

Төменгі төрттік аллювиалды – пролювиалды түзілімдер барлық жерде 

таралған. Олармен геологиялық қиманың төменгі, қалың қабаты қамтылған, ол 

жоғарғы жағында, ысырынды конустардың аллювиалды және аллювиалды – 

пролювиалды шөгінділерімен тіркеліп күрделенген.  

Қимада литологиялық құрамы бойынша сары саздақтар, кейде 

сарытопырақ мен сары топырақ түріндегі саздақтар бөлінеді.  

Қиманың төменгі бөлігінде ірі түйірлі құмдардың қалыңдығы мен қабаты 

бойынша тұрақты қабатшалары байқалады, олардың жалпы қалыңдығы, сулы 

кешеннің толық қалыңдығынан 15-20% құрайды.  

Құмдақты қабатшалар бүкіл аумақ бойынша ұңғымалардың көп санымене 

ашылған, олардың жатыс тереңдігі әртүрлі және ойпаттың оңтүстік, орталық 

және солтүстік бөлігінде олардың бату төмендеу қарқындылығына байланысты. 

Бұл бағытта олардың жатыс тереңдігі жоғарылайды және  60-80 метрге жетеді.  

Сутартқыш телімінде кешеннің тиімді қалыңдығы 28 метр, ашылған 

қалыңдық 172 м. №5325-5327 тәжірибелік шоғырдың орналасқан ауданнан 

солтүстікке қарай, толық қалыңдық 212 м, мұнда тиімді қалыңдық шамасы 47 

метрді құрайды.  
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Төменгі төрттік аллювиалды-пролювиалды түзілімдердің максималды 

ашылған қалыңдығы 328 м, мұнда тиімді қалыңдық мәні 71 м (22%) құрайды (Б 

Қосымшасы). 

Қарой сутартқышы теліміндегі гидрогеологиялық жағдайлар 

Қарой сутартқышының орналасқан жерін таңдауға Қаскелең ауылын 

сумен қамтамасыз ету үшін, 1963 жылы бұрғыланған, №285 ұңғыма негіз 

болып табылды. Ұңғымамен 170м тереңдікте, төменгі төрттік аллювиалды-

пролювиалды сулы кешеннің, жоғары арынды тұщы сулары ашылды.  

Пьезометрлік деңгей жер бетінен +4,85 метрде белгіленді. Сулы қабаттың 

жамылғысы үстіндегі арын 174,85 метрді құрайды. В Қосымшасы 

1963 жылы өзіндік құйылыста №285 ұңғыманың дебиті 17,2 л/с құрады, 

1970 жылы барлау жұмыстарында ұңғыманың дебиті 11 л/с дейін төмендеді.  

 №285 ұңғымамен каптирлеу төменгі төрттік кешеннің жерасты суларын 

ұзақ пайдалану, алынатын сулардың жоғары сапасымен байланысты тұрақты 

гидрогеохимиялық, деңгейлік және температуралық режим, алдын ала, содан 

кекйін толық жұмыстарды жүргізу телімін таңдау үшін негіз болды және жан-

жақты зерттеу объектісі болып табылды.  

Сутартқыштың орналасуы да суды тұтынушыларға максималды жақын 

болды. Жұмыстар «Казгидроводхоз» институтымен, Алматы облысының Бозой 

және Қарой үстіртінде орналасқан, ауылдарды сумен қамтамасыз ету үшін, 

топтық су құбырларын жобалау үшін, жерасты суларының пайдаланылатын 

қорларын бағалау мен сумен қамтамасыз ету көздерін іздеу мақсатында 

жүргізілді.  

Сулы төменгі төрттік және аллювиалды-пролювиалды кешен, 

қарастырылып отырған аумақта барлық жерде таралған, тек солтүстік 

бөлігінде, 11км арақашықтықта төменгі төрттік түзілімдердің сынамалануы 

болады. Өнімді сулы кешен, қарастырылып отырған ауданда, шаруашылық-

ауыз сумен қамтамасыз етудің баламасыз көздері болып табылады.  

Жерасты суларының қоректену жағдайы, айналымы мен гидрохимиялық 

ерекшеліктері жұмыстарда толық қарастырылған.  

Телімнен 2,7 км батысқа қарай, жоспар мен қимада сулы қабаттың 

шекаралық жағдайларын негіздеу үшін №3 ұңғыма бұрғыланды.  

Төменгі төрттік аллювиалды-пролювиалды кешеннің жерасты сулары, 

барлық ұңғымалармен 162-175 метр тереңдікте ашылған. Қиманың жоғарғы 

бөлігінде, практикалық маңыздылығы жоқ, ұсақ түйірлі құмдардың аз 

қалыңдықты қабатшалары тіркелген.  

Сулы кешеннің толық қалыңдығы №5325-5327 ұңғымалардың 

тәжірибелік шоғыры телімінде 212 метрде ашылған, кешеннің тиімді 

қалыңдығы 47 м, сынамаланған – 36 м. 

Қарой сутартқышында пайдалану ұңғымалары сүзгілерінің жұмыс 

жасайтын бөлігі, 162-223 метр аралықтарда, сулы кешеннің орталық бөлігінде 

орнатылған.  
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Сулы таужыныстары литологиялық қатынаста, әртүрлі түйірлі 

құмдардың қабаттарымен ашылған, олар 10-20м қалыңдықтағы, сары түсті, 

тығыз саздармен ашылған.  

1,0-0,5 мм көлемді фракциялардың құрамы 43-46% жетеді. Сулы 

құмдардың механикалық құрамы 1 кестеде көрсетілген.  

 

1 Кесте – Сулы құмдардың механикалық құрамы 

 
Ұңғыма 

№ 

 

Үлгіні алу 

тереңдігі 

Салмақтық проценттердегі гранулометрлік құрам 

10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,5-0,1 0,1-0,05 0,05 

1 192 0,6 2,8 11,0 46,0 25,6 6,0 7,2 0,8 

2 202 1,0 4,8 16,4 43,8 22,6 3,2 7,2 1,0 

3 206 0,4 3,6 15,0 46,0 22,6 4,6 7,0 0,8 

 

Қарой сутартқышы телімінде толық барлау жұмыстарын жүргізуде, 

барлық ұңғымаларда жерасты суларының 20,5-22,5°С жоғары температурасы 

тіркелген.  

Сутартқыш телімінде термалды сулардың табиғатын нақтылау үшін 

геофизикалық зерттеулер жүргізілген (магниттік барлау мен ВЭЗ).  

Термалды сулармен қоректену қарқындылығы, авторлардың ойы 

бойынша үлкен емес және 50-55 м қалыңдықты, нашар өткізетін саздақтармен 

жүзеге асуы мүмкін.  

Жылы сулардың құйылу шамасы аздаған және барлау жұмыстары 

кезінде, тәжірибелік жұмыстар мен режимдік бақылау жұмыстары процесінде 

тіркелген жағдайлармен теориялық дәлелденген.  

№2 ұңғымадан тәжірибелік сутартуда, су деңгейі 27,2 м төмендегенде, 

дебит 29 л/с болғанда, алынған сулардың температурасы 22-20°С дейін 

төмендеуі байқалды.  

Барлау кезеңінде жүргізілген режимдік бақылаудың деректері бойынша, 

№ 1, 2 және 3 ұңғымаларда пьезометрлік деңгейлердің барынша жоғары 

жағдайында, өзіндік құйылатын сулардың температурасының айтарлықтай 

төмендеуі тіркелген.  

22°С тең максималды температура, деңгейдің төмен жағдайы кезінде 

тіркелген (наурыз-сәуір). 

Тауалды бөлігіндегі бүкіл кешеннің жерасты суларының қоректенуінен 

деңгей жоғарылағанда, телімде су температурасының 22-ден 20-20,5°С дейін 

төмендеуі байқалды (маусым-шілде).  

Сутартқыш телімінде, жерасты сулары деңгейі ауытқуының орташа 

жылдық амплитудасы, режимдік бақылау деректері бойынша 0,3-0,4 м 

құрайды.  

Таужыныстарының сулылығы айтарлықтай жоғары. Тәжірибелік 

сутартуларда, барлау ұңғымаларының дебиттері, су деңгейі 13,3-27,2 м 

төмендегенде, 26,5-29 л/с жетті.  
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Барлау және пайдалану ұңғымаларын сынамалау нәтижелері 2.2 кестеде 

көрсетілген. Г Қосымшасы  

Сулы төменгі төрттік аллювиалды-пролювиалды кешеннің жерасты 

сулары арынды. Сутартқыш телімінде 1970 жылы пьезометрлік деңгей жер 

бетінен жоғары +0,5-1,9 метрде белгіленген.  

Телімнің оңтүстік-шығысында 340 м орналасқан, №285 ұңғыма бойынша 

пьезометрлік деңгей, жер бетінен жоғарыда +4,1 м құрады.  

Қазіргі уақытта, жерасты суларының деңгейі жер бетінен 3,4-8,95м төмен 

тереңдікте жатады.  

Жерасты суларының деңгейін пайдалануға енгізілгенге дейінгі жағдайы 

мен қазіргі жағдайын салыстыра отырып, 40 жыл бойы пайдалану уақытында, 

деңгейдің төмендеу шамасы орташа 4,5м құрайды.  

Өкінішке орай, сутартқышты пайдалануға енгізген уақыттан, 

ұңғымаларда су деңгейін өлшеу жүргізілген жоқ, суды алу көлемі бойынша 

деректер 2006-2015 жылдар аралығында ғана қалпына келтірілген, сондықтан 

сутартқышты пайдалану тәжірибесін, есептік гидрогеологиялық параметрлерді 

нақтылау мақсатында мүмкін емес.  

Жерасты суларының қозғалу бағыты көбінесе солтүстік, солтүстік-батыс. 

Пьезометрлік өрістің еңісі 0,008 - 0,002 дейін өзгереді. Сутартқыш телімінде 

ағынның еңісі 0,004 құрайды.  

Жерасты сулары көбінесе тұщы, минералдылығы 0,2-0,6 г/л. Химиялық 

құрамы бойынша көбінесе гидрокарбонатты, сульфатты-гидрокарбонатты 

натрийлі-кальцийлі.  

Қарой сутартқышы телімінде сульфатты-гидрокарбонатты натрийлі-

кальцийлі сулар ашылған, минералдылығы 0,21г/л. Бактериологиялық 

қатынаста сулар таза. Радиологиялық қатынаста қауіпсіз. Жерасты 

суларының сапасы туралы толық сипаттама келесі бөлімде қарастырылады.  

 

 

2.1 Жерасты суларының сапалық сипаттамасы 

 

Жерасты суларының химиялық құрамы Іле Алатауының солтүстік 

бөктерінің тауалды жазығы мен ысырынды конустардың кенорындары үшін 

тән.  

Қарой сутартқышы телімінде, пайдаланылатын қорларды қайта бағалау 

бойынша геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде, сутартқыш 

телімінде минералдылығы 0,21г/л, сульфатты-гидрокарбонатты натрийлі-

кальцийлі сулар ашылған. Құрғақ қалдықтың шамасы 164 мг/л құрайды.  

Органолептикалық көрсеткіштері бойынша сулар МЕМСТ-2874-82 

талаптарына сәйкес келеді: иісі – 0 балл; дәмі – 0 балл; түсі – 00; лайлығы – 0 

ЕМФ. 

Жалпы тұтқырлық шамасы 0,8 -4,2 мг-экв./л дейін. Сутекті рН көрсеткіш 

шамасының мәні 7,2 -8,27 дейін өзгереді, яғни, телімдегі сулар нейтралды және 
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аз сілтілі. Кремний қышқылы жерасты сулары құрамында тұрақты компонент 

болып табылады және 5-13 мг/л мөлшерде болады.  

Аниондардың ішінде гидрокарбонаттар көп кездеседі. Олардың судағы 

құрамы 88,5мг/л құрайды. Сульфаттардың құрамы 8,2- 

34,6 мг/л дейін өзгереді. . 

Катионды құрамда натрий 43,3 мг/л мөлшерде көп кездеседі. Магний 

құрамы 3 мг/л, кальций 11мг/л, калийя – 0,5 мг/л құрайды. Нитриттер құрамы 

0,01 мг/л. Нитраттар (азот бойынша) аздаған мөлшерде 0 -3,5 мг/л құрайды, бұл 

жерасты суларында органолептикалық ластанудың жоқтығын дәлелдейді,  

Екі және үш валентті темір <0,1 мг/л жоғары емес.  Жерасты суларында 

улы химиялық заттардың концентрациялары шектік нормадан көп емес.  

Сулар бактериологиялық қатынаста таза, радиологиялық қауіпсіз. 40 жыл 

орталықтан пайдалану уақытында, жерасты суларының сапасының нашарлауы 

байқалмайды.  

Телімдегі сулы төменгі төрттік аллювиалды-пролювиалды кешеннің 

жерасты сулары, Бозой топтық су құбыры сызығы бойынша орналасқан, 

Алматы облысы, Жамбыл және Іле ауданының елді-мекендерін 

шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етудің сенімді көзі болып табылады.  
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3 Қарой сутартқышы телімінде, жерасты суларының 

пайдаланылатын қорларын қайта бағалау сатысында жүргізілген, 

гидрогеологиялық зерттеулердің нәтижелері 

 

Жұмыстар екі сатыда жүргізілді: алдын-ала және толық барлау. 

Жұмыстар сутартқыш телімінде және оның шектерінде ұңғымаларды бұрғылау 

және сынамалаумен, геофизикалық зерттеулер, зертханалық жұмыстар және 

режимдік бақылаулармен жалғасты.  

ТҚК ОҚМБ (ТКЗ ЮКГУ) орындалған жұмыстардың нәтижелері 

бойынша, Қарой сутартқышы телімінде, сулы төменгі төрттік аллювиалды –

пролювиалды кешені жерасты суларының баланстық пайдаланылатын 

қорлары, А+В категориялары бойынша 5011м3/тәулік 

(58 л/с) мөлшерде бекітілген (№236 хаттама - 05.11.1970 ж.).  

Бозой топтық су құбырының әсер ету белдемінде, жаңа шаруашылық 

орталықтарын жоспарлаумен байланысты, ауыз суға 8,64 мың.м3/тәулік (100 

л/с) мөлшерде қосымша қажеттілік туындады. 

Қарой телімінде барлау жұмыстары бұрында жүргізілген. Шамалған 

телімінде пайдаланылатын қорлар алғаш рет барланды. 

ПГО «Оңтүстікқазгеологияда» орындалған жұмыстардың нәтижелері 

бойынша, Шамалған ауылының жерін суару мен Күрті ауданының 

жайылымдық шаруашылықтарын сулардыру мен шаруашылық орталықтарын 

сумен қамтамасыз ету үшін Бозой топтық су құбырын сумен қамтамасыз 

етілуін жоғарылату үшін Шамалған және Қарой телімдері бойынша, төменгі 

төрттік аллювиалды-пролювиалды түзілімдерінде, тұщы жерасты суларының 

баланстық пайдалану қорлары, 27 жылдық пайдалану мерзіміне, төмендегі 

категориялар бойынша,  келесідей мөлшерде бекітілген, мың.м3/тәулік 

(Хаттама ТКЗ №546 - 28.12.1987ж.):  

 

2 Кесте - Баланстық пайдалану қорларының мөлшері 

 
 А В С1 А+В+С1 

Телімдер бойынша барлығы 7,9 13,4 5,4 26,7 

Соның ішінде     

«Шамалған» 3,2 6,5 3,2 12,9 

«Қарой» (бұрында бекітілген) 4,7 6,9 2,2 13,8 

 

Қарой сутартқышының есептік сұлбасы, ағын бойынша бағытталған х бес 

нүктесінде орналасқан, алты ұңғымадан тұратын, сызықты қатарды көрсетеді, 

яғни, төрт ұңғыма есептік, екі ұңғыма – Қарой сутартқышындағы ұңғымалар. 

Ұңғымалар арасындағы арақашықтық – 1250 м, әрбір есептік ұңғымаға 

түсетін күш 2203 мың.м3/тәулік (25,5 л/с), Бозой топтық су құбырында 

сутартқыш ұңғымасына түсетін күш (Қарой сутартқышы) бұрынғыдай, яғни 

2,5м3/тәулік (29 л/с). сутартқыштың жалпы өнімділігі 13,8мың.м3/тәулік 

(160л/с).   
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Топтық су құбырының жобасымен, көптеген ауылшаруашылық 

объектілерін, ауыз су сапасындағы тұщы сумен қамтамасыз ету белгіленген, 

олар Қарой және Бозой үстіртінде орналасқан: 16 шаруашылық орталықтары, 

15 бригадалық далалық бөлімдер мен 200 000 гектар алаңда аумақты 

суландыру.  

Бірақта, 90-шы жылдардың басында болған, саяси –экономикалық 

өзгерістермен байланысты аймақтың дамуы басқа жолмен жалғасты. 

Жоспарланған құрылыс жүзеге асырылған жоқ және сутартқышты үлкейту 

қажет болмады.  

Қазіргі уақытта, Бозой топтық су құбырының жұмыс істеуі есебінен тұщы 

сумен Ақши ауылы мен осы сызық бойынша орналасқан, Іле ауданының 34 

шаруашылығы қамтамасыз етілді. Су құбыры трассасының ұзындығы 72 км 

құрайды.   

Бозой топтық су құбырын қайта жаңғырту жобасымен, Алматы облысы, 

жамбыл ауданының Бозой, Айдарлы және Ащысу ауылдарын сумен 

қамтамасыз ету үшін, қосымша 68 км трассаның құрылысы қарастырылған.  

Сөйтіп, «Д.Қонаев атындағы ҮАК» ҚР АШМ РМК ПХВ 

«Қазсушаруашылық» филиалы, Қарой телімінде жерасты суларын алуды 

жүзеге асыратын, негізгі жер қойнауын пайдаланушы болып табылады.  

Геология – гидрогеологиялық жағдайлардың күрделілігі бойынша, Қарой 

телімі, күрделі гидрогеологиялық және қарапайым гидрохимиялық жағдайлары 

бар, екінші топқа жатады.  

Қарой сутартқышы телімінде жерасты суларының пайдаланылатын 

қорларын қайта бағалау жұмыстарын жүргізу процесінде, төмендегі жұмыс 

түрлері орындалған: 

- сутартқышы мен оның аумағындағы телімдерді тексеру; 

- режимдік бақылау; 

- зертханалық жұмыстар; 

- камералдық жұмыстар; 

- жерасты суларының пайдаланылатын қорларын қайта бағалау 

нәтижелері мен пайдалы қазбалардың қорлары бойынша Мемлекеттік 

комиссиясында оларды бекіту бойынша деректер. Д Қосымшасы  

Объектінің экологиялық жағдайы 

«Д.Қонаев атындағы ҮАК» ҚР АШМ РМК ПХВ «Қазсушаруашылық» 

филиалының Қарой сутартқышы қолайлы экологиялық жағдайларда 

орналасқан.  

Объектінің санитарлық - гидрогеологиялық жағдайы 

Сутартқыш пен оның маңындағы аумақта орындалған санитарлық – 

гидрогеологиялық тексеру нәтижелері бойынша, сутартқыш бес ұңғымадан 

тұратындығы белгілі болған (№ 1, 2, 3, 4/1421 және 5/1427 ұңғымалар).  

№ 1, 2 және 3 ұңғымалар 1975 жылы «Қазбұрғылауқұрылыс» трестімен 

бұрғыланды, № 4/1421 және 5/1427 ұңғымалары, 1986 жылы Алматы ГГЭ 

бұрғыланды.  
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Ұңғымалардың орналасу сұлбасы бойынша, сутартқыш сызықты типте. 

Ұңғымалар арасындағы арақашықтық 65-105-136-20 метрді құрайды. 

Ұңғымалар 2,0-2,5 метр тереңдіктегі, 1,5 метр диаметрлі жерасты 

павильондарында орналасқан. Ұңғымалардың орналасу сұлбасы, сол сияқты 

олардың конструкциясы туралы деректер, Қарой сутартқышының құжатында 

келтірілген.  

Сутартқышта бірінші белдеудегі (қатаң режим белдемі) санитарлық 

қорғау белдемі ұйымдастырылған, онда сутартқыш құрылымдарына бөтен 

адамдардың кіруіне рұқсат жоқ.  

СҚБ I-ші белдеу шектерінде әрқайсысы 100 м3 көлемдегі екі таза су 

резервуары, екінші көтерілім станциясы бар.  

СҚБ I-ші белдеуі №№ 1 және 2 ұңғымалар үшін, 59×115м көлемдегі, түзу 

емес тік бұрыштың 5-ші бұрыш пішінін көрсетеді.  

СҚБ I-ші белдеуінің аумағы 2,5 м биіктіктегі саңылаусыз қоршаумен 

қоршалған, тікенді сыммен керілген. СҚБ I-ші белдеуі №№ 3, 4/1421 және 

5/1427 ұңғымалар үшін, 77×194м дұрыс емес тік бұрышты пішінді көрсетеді, 

оның аумағы 2,0м саңылаусыз қоршаумен қоршалған.  

Ұңғымаларға кірме жолдар бетонды тақталармен төселген. Сутартқыш 

теліміне жанасатын орынның санитарлық сипаттамасы жақсы санитарлық – 

гидрогеологиялық және топографиялық жағдайда.  

Сутартқышқа жанасатын аумақта ластану көздері ашылмаған: тастанды 

ұңғымалар, құдықтар, тастанды тау –кен өндірімдері, жинағыштар.  

Қарой сутартқышы қолайлы санитарлық – гидрогеологиялық және 

топографиялық жағдайларда орналасқан.  

Объектінің техникалық жағдайы 

Бозой тобының сызығы бойынша орналасқан, Алматы облысы, Жамбыл 

және Іле аудандарының елді-мекендерін шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз 

ету үшін Қарой сутартқышы, 200-240 метр тереңдіктегі, № 1, 2, 3, 4/1421, 

5/1427 бес ұңғымасынан тұрады. № 1, 2 және 4/1421 ұңғымалары пайдалану, ал 

№3 және 5/1427 ұңғымалары резервті ретінде пайдаланылады, сутартқыш 1975 

жылдан бастап пайдаланылады.  

№ 1, 2 және 3 ұңғымалар 1975 жылы «Қазбұрғылауқұрылыс» трестімен 

бұрғыланды, №№ 4/1421 және 5/1427 ұңғымалары, 1986 жылы Алматы ГГЭ 

бұрғыланды. Қазіргі уақытта №№ 1 және 4/1421 ұңғымалары жұмыс істеуде.  

№ 2, 3 және 5/1427 ұңғымалары құмға толуы мен су алудың қысқаруына 

байланысты пайдаланылмайды.  

Ұңғымалардың конструкциясы біртипті, 0-52; 0-65; 0-85 және 

0-90 метр аралықтарда, 324 мм диаметрлі техникалық бағана орнатылған.  

№ 1, 2, 4/1421 және 5/1427 ұңғымаларда, 85-230; 80-200 және 60-200 метр 

тереңдік аралықтарында, 219 мм диаметрлі сүзілу бағаналары орнатылған. №3 

ұңғымада, 44-240 метр аралықта,  168 мм диаметрлі сүзілу бағанасы 

белгіленеді. Сүзгілер - ТП-8Ф-2В (Ø219мм) және ТП-6Ф-2В 

(Ø 168мм),  бекіту тәсілі – құбырлар бағанында.  



17 
 

Ұңғымалардың орналасу сұлбасы бойынша, сутартқыш сызықты типте. 

Ұңғымалар арасындағы арақашықтық 65-105-136-20 метрді құрайды. 

Ұңғымалар 2,0-2,5 метр тереңдіктегі, 1,5 метр диаметрлі жерасты 

павильондарында орналасқан. Ұңғымалардың орналасу сұлбасы, сол сияқты 

олардың конструкциясы туралы деректер, Қарой сутартқышының құжатында 

келтірілген.  

Суды жоғары көтеретін қондырғы ретінде, 100 мм диаметрлі болат 

құбырларда, №1 және 4/1421 ұңғымаларда орнатылған, ЭЦВ-10-65-65 маркалы 

насостар пайдаланылады. Орналастыру тереңдігі 40 метр. №№ 2, 3 және  5/1427 

насостарға демонтаж жасалған.  

Ұңғымалардың бастаулары жақсы бітелген және «Лудло» ысырмасымен 

жабдықталған. Алынатын сулардың көлемін есептеу үшін ZennerWPH-200 

шығын өлшегіші пайдаланылады. Ұңғыма бастауларында қысымды өлшеу 

үшін дифференциалды манометрлер орнатылған. Су №№1 және 4/1421 

ұңғымалардан, 100 мм диаметрлі болат құбырлар бойынша, 200 м3 көлемді таза 

сулы резервуарға беріледі.  

Бозой топтық су құыбырын қайта жаңарту жобасымен, Ақши, Ащысу 

ауылынан, Бозой және Айдарлы ауылдары арқылы, 68км су құбыры 

трасасының құрылысы қарастырылады.  

Сутартқыш тәуліктік циклда үзіліссіз режимде пайдаланылады. Ұңғыма 

жұмысының орташа жалғасуы, тәулігіне 20 сағатты құрайды. Тексеру 

нәтижесінде ұңғымалар қанағаттандырарлық техникалық жағдайда, ілмекті 

арматура жарамды жағдайда, бақылап-өлшеу аппаратурасы да жарамды және 

қажетті өлшеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Режимдік бақылаулар 

Сутартқыш телімінде пайдаланылатын қорларды қайта бағалау 

процесінде № 3 және 5/1427 ұңғымаларында, жерасты сулары деңгейін бақылау 

ұйымдастырылған. 2015 жылдың қыркүйегі мен 2016 жылдың ақпаны бойынша 

бақылау жұмыстары жүргізілді.  

Ұңғымалардағы су деңгейі , екі байланыстық ЭУ-300 электрлік деңгей 

көмегінде,  10 күнде бір рет тіркелді. Е Қосымшасы 

Ұңғымаларда су деңгейінің өзгеру динамикасы жақсы көрсетілген, 

сызықты сипатта. Пролювиалды кешен сыртқы климаттық факторлардың 

әсеріне ұшырамаған.  

Режимдік бақылаулар қамтиды: 

-  ұңғымада жерасты суларының деңгейін өлшеу; 

-  ұңғымада жерасты суларының температурасын өлшеу; 

-  судың сынамасын алу. 

Жерасты суларының сапасын зерттеу үшін режимдік бақылауларды 

жүргізу процесінде режимдік ұңғымалардан судың сынамасын алу 

қарастырылады.  

Жерасты суларында температура мен деңгейлерді өлшеу жиілігі су 

тасқынында айына үш рет және жылдың басқа мезгілінде айына бір рет 

режимдік бақылауларды жүргізу әдістемесіне сәйкес алынады.  
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Бақылау жүргізу процесінде, суды алу шамасы 330-720 м3/тәулік 

шектерде өзгерді. Деңгейлер жағдайында аздаған өзгерістер, жерасты 

суларының табиғи режимімен байланысты.   

2012-2013 жылдары Ұзынағаш кенорынында жерасты суларының 

пайдаланылатын қорларын қайта бағалау бойынша жұмыстар жүргізілді.  

Жұмыстың құрамына Ақсеңгір телімінде төменгі төрттік аллювиалды-

пролювиалды сулы кешенде жерасты суларының деңгейіне режимдік 

бақылаулар кірді (ұңғ. №54).  

Режимдік бақылаулардың деректері бойынша, 54 ұңғыма бойынша 

жерасты сулары деңгейінің ауытқу амплитудасы 0,66 м құрады.  

Зертханалық жұмыстар 

Қарой сутартқышы телімінде, су көздеріне, шаруашылық-ауыз су үшін 

сутартатын, шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету орындар, дақылдық-

тұрмыстық суды пайдалану орындары мен сулы объектілердің қауіпсіздігіне 

қойылатын Санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға (МЕМСТ 2874-82 

«Ауыз су» және 2015 жылдың 16 наурызында, ҚР ұлттық экономика 

министрінің №209 бұйырығымен бекітілген) сәйкестігін бағалау үшін, судың 

сынамасы талдаудың келесі түрлеріне жүргізілді: 

- Қарой сутартқышы телімінде, су көздеріне, шаруашылық-ауыз су үшін 

сутартатын, шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету орындар, дақылдық-

тұрмыстық суды пайдалану орындары мен сулы объектілердің қауіпсіздігіне 

қойылатын Санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігіне судың 

сынамасын талдау (МЕМСТ 2874-82 «Ауыз су» және 2015 жылдың 16 

наурызында, ҚР ұлттық экономика министрінің №209 бұйырығымен 

бекітілген); 

- судың сынамасын радиологиялық талдау. 

Жерасты суларының сынамасын химика-аналитикалық зерттеу ЖШС 

«У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институтының» 

арнайы, аккредиттелген зертханасымен орындалды.  

Судың сынамасын бактериологиялық талдау Іле ауданы бойынша 

тексерулермен орындалған. 

Судың сынамасының радиологиялық зерттеулері РМК «Алматы 

қаласының санитарлық-эпидемиологиялық тексеру орталығының» 

аккредиттелген зертханасымен орындалған.  

Камералдық жұмыстар 

Камералдық жұмыстар нәтижесінде төмендегі жұмыстар орындалды: 

- қолда бар материалдарды жинау, жүйелендіру мен талдау; 

- карталар мен қималарды жасау және өңдеу; 

- гидрогеологиялық материалдарды есептеу; 

- алынған параметрлердің нақтылығын негіздеу, талдау және бағалау; 

- далалық жұмыстардың материалдарын камералдық өңдеу; 

- жерасты суларының пайдаланылатын қорларын, гидрогеологиялық 

параметрлерді нақтылау бойынша гидродинамикалық есептеулерді есептеуге 

ақпараттық қамсыздандыруды дайындау. 
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Камералдық жұмыстар процесінде барлық орындалған далалық 

зерттеулердің материалдары өңделеді, бұрында жүргізілген геологиялық және 

гидрогеологиялық жұмыстардың материалдары жиналып, талданады және 

жалпыланады.  

Сутартқыш телімінде жерасты суларының пайдаланылатын 

қорларын қайта бағалау сатысында жүргізілген гидрогеологиялық зерттеу 

нәтижелері 

Қарой сутартқышының телімі, әкімшілік қатынаста Алматы 

облысының Іле ауданында орналасқан. Суға қажеттілік 1200 м³/тәулікті 

құрайды. Қарой сутартқышы Іле артезиандық алабының солтүстік бөлігінде 

орналасқан.  

Өнімді сулы төменгі төрттік аллювиалды-пролювиалды кешені 

аумақтың барлық жерінде таралған. Өнімді кешен қарастырылып отырған 

ауданда шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етудің баламасыз көзі болып 

табылады.  

Төменгі төрттік аллювиалды-пролювиалды кешенінің жерасты сулары 

162-175 метр тереңдікте ашылған. Барынша сулы таужыныстары 

ұңғымалармен 170-230 метр тереңдікте және 40-50 метр қалыңдықтағы 

құмдақты және саздақты қабатшалардың кезектесуімен ашылған. 

Қимада құмдақты қабаттардың саны 4 жоғары емес, ашылған 

қалыңдықтың 16% құрайды. Бір құмдақты қабаттың максималды қалыңдығы 

9 м жоғары емес. Сулы кешеннің толық қалыңдығы №5325 ұңғыманың 

тәжірибелік шоғыры телімінде ашылған және 212 метрді, кешеннің тиімді 

қалыңдығы 47 м, сынамаланған қалыңдығы - 36 метрді құрайды. 

Сулы таужыныстары литологиялық қатынаста әртүрлі түйірлі құм 

қабаттарымен, олар сары-сұр түсті, 10-20 метр қалыңдықтағы тығыз 

саздақтардың кезектесуімен ашылған. 1.0-0.5 мм көлемді фракцияның 

құрамы 43-46% жетеді.  

Таужыныстарының сулылығы айтарлықтай жоғары. Тәжірибелік 

сутартуларда барлау ұңғымаларының дебиттері су деңгейі 13,3-27,2 метрге 

төмендегенде 26,5-29 л/с жетті. Пайдалану ұңғымаларының дебиттері, 

құжаттық деректер бойынша, су деңгейі 10-14,8 метрге төмендегенде 15-17 

л/с құрайды. Ұңғымалардың үлестік дебиттері 1,1-2,0 л/с шектерде өзгереді.  

Сулы төменгі төрттік аллювиалды-пролювиалды кешеннің жерасты 

сулары арынды. Пьезометрлік арын 165 м құрайды. Деңгейдің жатыс 

тереңдігі жер бетінен 3,4-8,95м шектерде өзгереді және гипсометрияға 

байланысты.  

Жерасты сулары ағынының қозғалу бағыты көбінесе солтүстік, 

солтүстік-батысқа қарай. Пьезометрлік өрістің еңісі 0,008 - 0,002 шектерде 

өзгереді. Сутартқыш телімінде ағынның еңісі 0,004 құрайды. 

Жерасты суларының сапасы, пайдалану деректері бойынша судың 

сынамасына жүргізілген химиялық, радиологиялық және бактериологиялық 

талдау, сол сияқты сутартқыш телімінде алынған бақылау сынамаларының 

нәтижелерімен сипатталған. 
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Қарой сутартқышының телімінде сульфатты-гидрокарбонатты, 

натрийлі-кальцийлі сулар ашылған, минералдылығы 0.21 г/л жетеді. Макро 

және микрокомпоненттердің құрамы бойынша сулар толығымен МЕМСТ  

2874-82 «Ауыз су» талаптарын толығымен қанағаттандырады. 

Бактериологиялық қатынаста сулар таза, радиологиялық қатынаста қауіпсіз.   

Қарой сутартқышы геология-гидрогеологиялық жағдайларының 

күрделілігі бойынша 2-ші топқа жатады. Гидрогеологиялық жағдайлардың 

күрделілігі, сулы таужыныстардың сүзілулік қасиеттері, литологиялық 

құрамы мен қалыңдығының тұрақсыздығымен негізделген.  

Жерасты суларының пайдаланылатын қорларын есептеу арқылы алынған 

ақпараттар, есепнама жасауға жеткілікті. Сутартқыш телімінің 

гидрогеологиялық зерттелуі, жерасты суларының пайдаланылатын қорларын 

қайта бағалауды, қосымша бұрғылау және тәжірибелік жұмыстарды жүргізбей 

орындауға мүмкіндік берді.  

Қарой сутартқышы телімінде, жерасты суларының пайдаланылатын 

қорларын қайта бағалау үшін, сутартқышты экологиялық, санитарлық-

гидрогеологиялық тексеру, сол сияқты сутартқыш ұңғымаларын техникалық 

тексеру орындалды.  

Сутартқыш телімінде пайдаланылатын қорларды қайта бағалауда, №№ 

3 және 5/1427 ұңғымаларында, жерасты суларының деңгейіне қысқаша 

уақыттық бақылау ұйымдастырылған.  

Бұл кезеңде сутарту шамасы 330-720 м³/тәулік шектерде өзгерді. 

Сутартқыш ұңғымаларында су деңгейінің аздаған ауытқулары, белгіленген 

сүзілу жағдайларында, жерасты суларын пайдалану жүзеге асырылатындығы 

туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Аздаған өзгерістер жерасты 

суларының табиғи режимімен байланысты.  

Жерасты суларының Покровка, Боралдай және Қаскелең 

кенорындарының қазіргі жағдайы зерттелді. Барлық сутартқыштар жерасты 

суларының белгіленген сүзілу режимі жағдайларында пайдаланылады.  

Бозой топтық су құбыры сызығы бойынша орналасқан, елді-мекендерді 

сумен қамтамасыз ету үшін, Қарой сутартқышы 1975 жылы құрылған.  

Сутартқышты пайдалану режимін талдау 2006-2015 жылдар 

аралығында орындалған. Ол кезеңде Қарой сутартқышы теліміндегі орташа 

жылдық сутарту 430 м³/тәулікті құрады. Жерасты суларының сапасы 

өзгермеген және санитарлық талаптарға сәйкес келеді.  

Пайдалану қорларын есептеу үшін, негізгі есептік гидрогеологиялық 

параметрлер, тәжірибелік-сүзілулік жұмыстардың нәтижелері бойынша 

анықталған.  

Сутартқыш телімі үшін сүзілулік параметрлердің қабылданған мәндері: 

суөткізгіштік коэффициенті - 150 м2/тәулік, пьезоөткізгіштік коэффициенті – 

2,1*106 м2/тәулік, шектік төмендеу - 76 м. 

Сутартқыш телімінде жерасты суларының пайдаланылатын қорлары 

40,7 мың.м3/тәулікті құрайтын, сулы кешеннің табиғи ресурстарымен 

қамтамасыз етіледі.  
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Қарой телімінде суға қажеттілік 1200 м³/тәуліктң құрайды. Сондықтан, 

бұрында барланған Қарой телімінің қорларын баланстан тыс ауыстырылды, 

нақтырақ: В категориясы бойынша - 10,4 мың.м³/тәулік, С1 категориясы 

бойынша - 2,2 мың.м³/тәулік. Ж Қосымшасы 

 

 

3.1 Қарой сутартқышы телімінің сипаттамасы   

 

Ұңғымада су деңгейінің шектік төмендеуі техникалық бағананы орнату 

тереңдігімен, яғни техникалықтың сүзгілікке алмасуымен шектеледі. 

Пайдалану ұңғымаларында сүзгілік бағандарды орнату аралықтары 44-85 метр 

тереңдік аралықтарда орнатылған.  

Қазіргі уақытта №1 және 4/1421 пайдалануға іске қосылады. № 2, 3 және 

5/1427 ұңғымалары құмға толуы мен өнімділігінің төмендеуіне байланысты 

2008-2011 жылдан пайдаланылмайды.  

№ 1, 2 және 3 ұңғымалар жұмысының амортизациялық мерзімі - 41 жыл, 

№4/1421 және 5/1427 ұңғымалардың жұмыс мерзімі – 30 жыл, сондықтан 100 м 

тереңдікке дейінгі техникалық (пайдалану) бағанды орнату арқылы, жаңа 

ұңғымаларды кезекті бұрғылау жүргізу ұсынылады.  

№1 ұңғымада жерасты сулары деңгейі қазіргі жағдайда, жер бетінен 

шамамен 9м, жерасты сулары деңгейінің шектік төмендеуі 85–9=76 м құрайды. 

 

 

3.2 Сутартқышты пайдаланудың қазіргі технологиялық сұлбасы 

 

Бозой топтық су құбыры сызығы бойынша орналасқан, елді-мекендерді 

сумен қамтамасыз ету үшін, Қарой сутартқышы телімінде бекітілген 

пайдалану қорларымен, 1975 жылы құрылған.  

Қазіргі уақытта, Бозой топтық су құбыры есебінен, Алматы облысы, Іле 

ауданының 34 шаруа қожалықтары мен Ақши ауылы тұщы сумен қамтамасыз 

етілді. Топтық су құбырының ұзындығы 72 км құрайды.  

Бозой су құбырын қайта жаңарту жобасында Алматы облысы Жамбыл 

ауданы Бозой, Айдарлы және Ащысу ауылдарын сумен жабдықтау үшін 

қосымша 68 км трассаның құрылысы қарастырылған. 

Бозой тобының сызығы бойынша орналасқан, Алматы облысы, Жамбыл 

және Іле аудандарының елді-мекендерін шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз 

ету үшін Қарой сутартқышы, 200-240 метр тереңдіктегі, № 1, 2, 3, 4/1421, 

5/1427 бес ұңғымасынан тұрады. № 1, 2 және 4/1421 ұңғымалары пайдалану, ал 

№3 және 5/1427 ұңғымалары резервті ретінде пайдаланылады, сутартқыш 1975 

жылдан бастап пайдаланылады.  

№ 1, 2 және 3 ұңғымалар 1975 жылы «Қазбұрғылауқұрылыс» трестімен 

бұрғыланды, № 4/1421 және 5/1427 ұңғымалары, 1986 жылы Алматы ГГЭ 

бұрғыланды. Қазіргі уақытта № 1 және 4/1421 ұңғымалары жұмыс істеуде. № 2, 
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3 және 5/1427 ұңғымалары құмға толуы мен су алудың қысқаруына байланысты 

пайдаланылмайды.  

Ұңғымалардың конструкциясы біртипті, 0-52; 0-65; 0-85 және 

0-90 метр аралықтарда, 324 мм диаметрлі техникалық бағана орнатылған.  

№ 1, 2, 4/1421 және 5/1427 ұңғымаларда, 85-230; 80-200 және 60-200 метр 

тереңдік аралықтарында, 219 мм диаметрлі сүзілу бағаналары орнатылған. №3 

ұңғымада, 44-240 метр аралықта,  168 мм диаметрлі сүзілу бағанасы 

белгіленеді. Сүзгілер - ТП-8Ф-2В (Ø219мм) және ТП-6Ф-2В 

(Ø 168мм),  бекіту тәсілі – құбырлар бағанында.  

Ұңғымалардың орналасу сұлбасы бойынша, сутартқыш сызықты типте. 

Ұңғымалар арасындағы арақашықтық 65-105-136-20 метрді құрайды. 

Ұңғымалар 2,0-2,5 метр тереңдіктегі, 1,5 метр диаметрлі жерасты 

павильондарында орналасқан. Ұңғымалардың орналасу сұлбасы, сол сияқты 

олардың конструкциясы туралы деректер, Қарой сутартқышының құжатында 

келтірілген.  

Суды жоғары көтеретін қондырғы ретінде, 100 мм диаметрлі болат 

құбырларда, №1 және 4/1421 ұңғымаларда орнатылған, ЭЦВ-10-65-65 маркалы 

насостар пайдаланылады. Орналастыру тереңдігі 40 метр. № 2, 3 және  5/1427 

насостарға демонтаж жасалған.  

Ұңғымалардың бастаулары жақсы бітелген және «Лудло» ысырмасымен 

жабдықталған. Алынатын сулардың көлемін есептеу үшін ZennerWPH-200 

шығын өлшегіші пайдаланылады. Ұңғыма бастауларында қысымды өлшеу 

үшін дифференциалды манометрлер орнатылған. Су № 1 және 4/1421 

ұңғымалардан, 100 мм диаметрлі болат құбырлар бойынша, 200 м3 көлемді таза 

сулы резервуарға беріледі.  

Сутартқыш тәуліктік циклда үзіліссіз режимде пайдаланылады. Ұңғыма 

жұмысының орташа жалғасуы, тәулігіне 20 сағатты құрайды. Тексеру 

нәтижесінде ұңғымалар қанағаттандырарлық техникалық жағдайда, ілмекті 

арматура жарамды жағдайда, бақылап-өлшеу аппаратурасы да жарамды және 

қажетті өлшеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Сутартқышты пайдалану процесінде, жерасты суларының химиялық 

талдау, бактериологиялық және радиологиялық зерттелуі РМК ШЖҚ «Іле 

ауданы бойынша экспертизаның ұлттық орталығының» аккредиттелген 

зертханасында жүзеге асырылды.  

Қарой сутартқышы телімінде, қайта бағалау бойынша жұмыстарды 

жүргізу процесінде, жерасты суларының пайдалану нәтижелерін жинау, 

жалпылау және талдау жүргізілді.  

Қарой сутартқышы телімінде жалпы орташа айлық және орташа жылдық 

сутартудың өзгеру сипаты 4.1 суретте көрсетілген.  

2005 жылға дейін, сутартқыш телімінде жерасты суларын алу, Іле 

ауданының ЖКХ жүзеге асырылды.  2006 жылға дейін сутартқышты пайдалану 

режимі бойынша деректер ұжымда сақталмаған.  
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2005-2006 жылдары, Бозой топтық су құбыры  «Д.Қонаев атындағы 

ҮАК» ҚР АШМ РМК ПХВ «Қазсушаруашылық» филиалының балансына 

берілген.  

2006-2015 жылдар аралығында сутартқышты пайдалану режимін талдау 

келесілерді белгілеуге мүмкіндік береді: 

- сутарту мерзімдік, көбінесе ара тәрізді сипатта. Максималды сутарту 

жаз айларында белгіленеді.  

- сутартқыш телімінде максималды орташа айлық сутарту 2013 жылы 

маусымда тіркелген және 934 м3/тәулікті құрайды; 

- сутартқыштың орташа көпжылдық дебиті 430 м3/тәулікті құрайды; 

- сутартқыш жұмысының режимі үзіліссіз. Жаз кезінде сораптың 

65м3/сағат номиналды өнімділігінде (1560 м3/тәулік), ұңғымалар тәулігіне 4-5 

сағат жұмыс жасайды. Күз-қыс мерзімінде пайдалануға бір ұңғыма беріледі, 

тәулігіне 4 сағат. З Қосымшасы  

Сутартқыш телімінде алынатын сулар химиялық, бактериологиялық және 

радиологиялық көрсеткіштері бойынша МЕМСТ-2874-82 «Ауыз су» 

талаптарына сәйкес келеді.  

 

 

3.3 Сутартқышты пайдаланудың ұсынылатын технологиялық 

сұлбасы 

 

Жобаланатын жұмыстардың мақсаты, Бозой топтық су құбыры бойынша 

орналасқан, Алматы облысы, Іле және Жамбыл аудандарының елді-мекендерін 

шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету үшін, Қарой кенорынының жерасты 

суларын пайдалану мен арнайы суды пайдалануға рұқсаттың уақытын ұзарту 

болып табылады.  

№ 1, 2, 4/1421 ұңғымаларының конструкциялары, оларды пайдалануға 

мүмкіндік береді. Дегенмен, үзіліссіз сумен қамтамасыз ету үшін, жерасты 

суларының сутартқышын пайдалану бойынша, төмендегі ұсыныстарға сүйену 

қажет. 

Сорапты қондырғыны жөндеуді сорапты орнату мен техникалық құжат 

бойынша талаптарға сәйкес жүргізіледі. Сорап пайдалануда динамикалық 

деңгейден 1 метрге төменге түсіріледі. Сораптың төменгі қапталдың орыны 

сүзгіден 1 метрге жоғары болуы керек.  

Сорапты агрегатты пайдалануға қосу, қысымға қарсылық болмаған 

жағдайда жабық ысырмада жүргізіледі. Ұңғыманың арынды бастауында 

құжаттық қысымға жеткеннен кейін, ысырма біртіндеп ашылады.  

Сорапты агрегаттың тоқтауы ысырманы біртіндеп жабылуымен жүзеге 

асырылады, одан кейін электрлік қозғалтуды қосады.  

Ашық ысырмада электрлік қозғалтқышты тоқтату гидравликалық 

соққыға, магистралды су құбырларының ажырауына, жапсарлы қосылулардың 

ажырауына, кейде суды жоғары көтеретін құбырлардың үзілуі мен ұңғымаға 

сораптың құлауына әкелуі мүмкін.  
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Сорапты агрегаттың жұмысын бақылау мен дұрыс ұйымдастырылған 

жұмыс, пайда болған ақауларды уақытында табу мен жоюға мүмкіндік береді. 

Эпидемиологиялық ластану ошақтары пайда болғанда эпидемиология қызметі 

ұйымдарына хабарлау қажет.  

Сутартқышты пайдалану процесінде міндетті түрде жерасты суларының 

және ұңғыманың техникалық қондырғысының жағдайына мониторинг жүзеге 

асырылады. К Қосымшасы 

 

 

3.4 Жобаланатын жұмыстар  

 

Сумен қамтамасыз ету үшін, тұщы жерасты суларын құрайтын, ортаңғы 

төрттік аллювиалды-пролювиалды сулы кешен болып табылады. Сулы 

таужыныстары, саздақтардың ішінде жататын, құмдақты толықтырушысы бар, 

гравийлі-малтатастар болып табылады.  

Геология-литологиялық қимаға, сулы кешеннің өнімді қабатшаларының 

жатыс тереңдіктеріне сәйкес, № 6577 ұңғыманың тереңдігі 110 метрге тең 

болады.  

№6577 жобалық барлап-пайдалану ұңғымасының конструкциясы 

келесідей: +0,2-20 м аралықта 324,0 мм диаметрлі кондуктор орнатылады, 

кондуктордың құбыр маңы кеңістігі сағаға дейін цементтеледі; 168 мм 

диаметрлі комбинирленген баған +0,5-110 метр аралықта орнатылады. Сүзгі – 

тоттанбайтын болатпен  (немесе сым орамымен) қапталған перфорацияланған 

құбыр. Сүзгінің ұңғымалылығы – 20%. Сүзгінің жұмыс бөлігін орнату 77-87, 

98-103 метр аралықтарда.  

Сүзгілік бағандардың жұмыс бөлігін орнату үшін соңғы аралықтар, 

ұңғымада каротаждық жұмыстардың деректері бойынша анықталады. 

Ұңғыманың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін, сүзгілік бағанның төменгі 

бөлігінде 7 м ұзындықты тұндырғыш орнатылады, төменгі жағында ағаш 

тығынмен бітеледі немесе конус түріндегі темір тығынмен дәнекерленеді.  

Сүзгінің минималды жұмыс бөлігін есептеу, ұңғымаға максималды күшті 

есептеуден, келесі формула бойынша анықталады: 

 

                                     (1) 

 

Суөткізгіштік мүмкіндігі төмендегі формула бойынша анықталады: 

 

                                                                    (2) 

 

мұнда kф – №3301 ұңғыманың деректері бойынша алынған, сүзілу 

коэффициенті– 17,5 м/тәулік. 

Формулаға мәнді қойып төмендегіні аламыз:  
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V=603√17.5=155.7м/тәулік 

 

Сүзгінің минималды ұзындығы: 

 

 
 

Сүзгінің минималды ұзындығы 15 метрге тең. Сүзгілер геофизикалық 

зерттеулердің (каротаж) стандартты кешенінің деректері бойынша бөлінген, 

барынша өткізетін аралықтарында орнатылады. Сүзгілерді орнату осы 

диаметрдегі құбырларда жүргізіледі.  

Сүзгінің конструкциясы (ФЩО) – тоттанбайтын болатпен  (немесе сым 

орамымен) қапталған перфорацияланған құбыр, диаметрі 168 мм. Сүзгілерді 

дайындау процесі, ұңғыманы бағалау Тапсырыс берушімен бақылануы қажет.  

Сүзгілік баған ұңғымаға төмен түсіруде, қазба қабырғасына жабысуын 

болдырмау үшін, сүзгілердің орталықтандыратын жарықтармен жабдықталуы 

қажет.  

Ұңғыманың диаметрі сүзгілік бағанның забойға дейін еркін түсуін 

қамтамасыз етуі керек. Сынамалық сутарту соңында, қысқартылған химиялық 

талдауға судың сынамасын алу қажет.  

№ 6577 барлап-пайдалану ұңғымасын бұрғылауға, жобалық геология-

техникалық наряд 4.1 суретте келтірілген.  

Суға тапсырыс берілген қажеттілікке, зерттелуі мен фактілік 

гидрогеологиялық жағдайларына сүйене отырып бұрғылауды  1БА-15В типтес 

роторлы бұрғылаудың, айналмалы-механикалық тәсілімен, сазды ерітінділі жуу 

сұйықтығымен, кернсіз жүзеге асыру ұсынылады. 

Бұрғылау жұмыстарының кешеніне кіреді:  

- ұңғыманың орналасқан жерін таңдау; 

- бұрғулау агрегатын жөндеу-бөлшектеу; 

- ұңғымаларды тікелей бұрғылау және таужыныстарының литологиялық 

сипаттамаларын жазу арқылы, оларды құжаттау; 

- ұңғыманы геофизикалық зерттеу жұмыстарын жүргізуге дайындау; 

- шегендеу және сүзгілік бағандарды орнату; 

- ұңғыманы сазсыздандыру (игеру); 

- жерасты суларының сынамасын алуға сынамалық сутарту; 

- режимдік бақылауларды жүргізу мүмкіндігі мен ары қарай пайдалану 

үшін ұңғыма бастауын жабдықтау. Қ Қосымшасы  

Бұрғылау агрегатын жөндеп-бөлшектеу 

Жобаланатын жұмыстардың телімі, Алматы қаласының орталығынан 25 

км солтүстік-батыста орналасқан.  

Бұрғылау агрегатын жөндеп-бөлшектеу қамтиды: 

- бұрғылау станогын айдау; 

- бұрғылау станогын орнату үшін алаңдарды жоспарлау; 

- бұрғылау станогын жөндеу; 
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- сазды ерітінді үшін циркуляциялық мен зумпфтарды, тұндырғыш зумпф 

дайындау; 

- бұрғылау станогын бөлшектеу; 

- базаға қайту; 

- жер бетінің алғашқы түрін қайта қалпына келтіру үшін, бұрғылау 

жұмыстары жүргізілген телімді қайта қалпына келтіру. 

№6577 барлап-пайдалану ұңғымасын бұрғылау процесінде, бұрғылау 

қондырғысын келесідей жинақтау қарастырылады. М Қосымшасы  

Бұрғылау агрегаты 80×20 м көлемдегі жоспарланған алаңда жөнделеді. 

Алаңда 2×2×1,5 м көлемдегі екі зумпфтардан тұратын, циркуляциялық жүйе 

құрылады, зумпфтардың қабырғаларына тақтайлар бекітіледі. Біреуі – бұрғылау 

ерітіндісін дайындау үшін, екіншісі – циркуляциялық жүйе үшін. 

Циркуляциялық жүйе 0,45×0,45×15 м арықтармен жабдықталады. Барлық жер 

қазу жұмыстары қолмен, III категориялы грунттарда орындалады.  

Бұрғылау жұмыстарында бұрғыланған таужыныстарынан сазды ерітіндіні 

тазалау үшін, астауша (топырақ, ағаш немесе металл) мен тұндырғыштардан 

тұратын, жүйені жабдықтау қажет.  

Астауша әдетте ені 40-60 см және биіктігі 25-30 см көлемдегі, тік бұрыш 

қимасын иеленеді. Астаушалардың түбінде шламның жақсы шөгуі үшін, бір 

бірінен 1,5- 2 м арақашықтықтағы, 15 см биіктіктегі қалқалар орнатады.  

Бұрғылау жұмыстарын жүргізу технологиясы 

Жоғарыда айтылғандай, телімде 110 м тереңдіктегі, №6577 бір барлап-

пайдалану ұңғымасын бұрғылау қарастырылады. Суға қажеттілік 49 м3/тәулікті 

(0,57 дм3/с) құрайды. 

№6577 ұңғыманы бұрғылауға геология-техникалық нарядты салу үшін, 

тіректі ұңғымалар ретінде №2421 ұңғымасы мен № 3301-3303 шоғырлық 

ұңғымалар алынған (2.1-2.3 суреттер).  

Ұңғымаларды бұрғылау барысында, саздақтардың қабатшалары бар, 

құмдақты толықтырушымен қойтасты және гравийлі-малтатастар қазылады. 

Бұрғылау жұмыстарының жалпы көлемі – 110 м құрайды.  

Комбинирленген сүзілулік бағаны астында ұңғыманы бұрғылау, 110 м 

тереңдікке дейінгі, 295мм диаметрлі үш шарошкалы қашаумен жүзеге 

асырылады және 168 мм диаметрлі құбырлармен шегенделеді.  

Бұрғылау жұмыстары процесінде бұрғылау режимі мен жуу сұйығының 

сіңуіне бақылау жүргізіледі.  

Қойтасты-малтатасты түзілімдерде, ұңғымаларды бұрғылауда жұмыс 

тәжірибесі бойынша, роторлы бұрғылауда жуу сұйығы ретінде сазды ерітінділер 

қолданылады. Сазды ерітіндіні дайындау үшін бентонитті сазды пайдалану 

ұсынылады. Сазды ерітіндінің параметрлері:  

- үлестік салмағы; – 1,2г/см; 

- тұтқырлық – СПВ-5 бойынша 20-30сек; 

- суқайтарымдылық – 30минутта 5-10см; 

- тәуліктік тұнба – 3%; 

- құмның құрамы – 4-6%; 
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- сазды қыртыстың қалыңдығы - 2,0см; 

- тұрақтылық – 0,04-0,05; 

Бұрғылау ерітіндісінің жалпы көлемі құрайды: 

 

2,32 + 5,85 = 8,17 × 0,1= 0,817 + 8,17 = 8,98 ≈ 9 тонна. 

 

Бентонитті қоспаны дайындау үшін таза су көлемі келесі формула 

бойынша анықталады : 

 

                                                             (3) 

 

бұрғылауда, бентонитті қоспаны дайындау үшін таза су көлемі – 12,19 м3 

құрайды.  

20-110 м аралықта, 295 мм диаметрлі ұңғыманы бұрғылауда, бентонитті 

қоспаны дайындау үшін таза су көлемі – 36,9 м3 құрайды.  

Бұрғылау ерітіндісін дайындау үшін таза судың жалпы көлемі – 49,1 м3 

құрайды.  

Геофизикалық зерттеулердің жалпы көлемі – электрлік каротаж 90 м 

және гамма–каротаж 90 м. 

Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер 

Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер, қиманың литология-

стратиграфиялық бөлінуін, таужыныстардың радиоактивтілігін зерттеу, 

сүзгілерді орнату үшін аралықтарды нақтылау мен перспективті сулы 

горизонттардың қимасын бөлу, жерасты суларының минералдылығын алдын 

ала анықтау мақсатында қарастырылады.  

Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер аппаратура, қондырғы, көлік 

құралдары мен материалдары жинағымен жабдықталған геофизикалық 

отрядпен орындалатын болады.   

Жұмыстардың заттай бірлігі ретінде, геофизикалық параметрлерді өлшеу 

орындалады.  

Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулердің тапсырмалары болып 

табылады: 

- қималардың геология-литологиялық бөлінуі; 

- су құйылыстарының негізгі аралықтарын нақтылау; 

- ұңғыманың фактілік диаметрін анықтау. 

Ұңғымаларда алға қойылған тапсырмаларды шешу үшін бұл объекті үшін 

әдістер кешені жобаланады: 

1. Стандартты электрлік каротаж; 

2. Кавернометрия; 

3. Гамма-каротаж. 

Каротажды жүргізу алдында ұңғыма оқпаны бірнеше сағат аралығында 

сазды ерітіндімен шайылады және бір уақытта ұңғыма қабырғаларында 

кертпештер мен тегіссіздіктерді жою мақсатында сәйкес келетін диаметрлі 

қашаумен істеледі. Оқпанды дайындау көлемі – 420п.м. 
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Стандартты электрлік каротаж өзіне екі зондты қондырғылар бар 

электрлік каротажды және бұрғылау ерітіндісінің кедергісін беттік 

резистивиметрмен анықтайды қосады.  

Көрінбелі кедергі әдісі борпылдақ сынықты таужыныстарының 

литологиялық айырмашылықтары арасындағы шекараларды белгілеу мен 

олардың заттық құрамын анықтау үшін негізгі әдіс болып табылады.  

Әртүрлі телімдерде өткен жылдардың тәжірибелік жұмыстары 

таужыныстарының кедергілерін өлшеу үшін оптималды қондырғы градиент-

зонт А2М0,5 және потенциал – 2М0,5А болып табылады.  

Зерттеудің үлкен радиусын иеленетін градиент–зондпен түзілімнің 

кедергісі анықталады. Потенциал-зонд зерттеудің аздаған радиусын иеленеді 

және бұрғылау ерітіндісінің фильтратының енуінен болған ұңғымалық кеңістік 

маңындағы өзгерген электрлік кедергіні өлшейді.  

Сөйтіп, градиент–зонд пен потенциал зондтың диаграммаларын 

салыстыру зерттеліп отырған қималарда су өткізетін сулы горизонттарды бөлу 

мүмкіндігін береді. КС жоғарыда аталған әдістерін жазу бір уақытта үш 

масштабта жүргізіледі 5, 25, 125 Ом/см, тік масштаб –1:200. Бұл  жеткілікті 

жіктелуді және диаграммалардың жақсы көрінуін қамтамасыз етеді.  

КС әдістерімен өлшеулерде өлшеу қондырғысын көтеру жылдамдығы 

1500-2000 м/с шектерде болады. КС өлшеуінің нақтылығы  негізгі жазбаның  

10% көлемінде әрбір ұңғымада қайталануды бақылаумен қарастырылады. 

Мұнда өлшеу нақтылығы негізгі жазбаның 10% көп болмауы керек.  

Бұрғылау ерітіндісінің температурасы сынапты термометрмен өлшенеді.  

Ұңғыманың нақты диаметрі бұрғыланатын таужыныстары турады 

қосымша ақпарат ретінде пайдаланылатын маңызды параметр болып табылады.  

Сазды түзілімдерде ұңғыманың нақты диаметрі әдетте оның бұрғылау 

ерітіндісімен шайылуы есебінен жоғарылайды. Құмдақты айырмашылықтарда 

ұңғыманың диаметрі азайған. Құмдақтарда ұңғыманың диаметрі бұрғылаудың 

номиналды диаметріне жақын. Ұңғыманың нақты диаметрі кавернометрия (ДС) 

көмегімен анықталады. Өлшеулер ұңғымалық құралдың 1500-1800 м/с көтеру 

жылдамдығында, 1:2 өлшеу масштабында КМ-2 және КС-3 

каверноөлшегіштермен жүргізіледі. 

Құралдардың көрсеткіштері кавернометрияны жүргізудің басында және 

соңында әртүрлі диаметрлі эталонирленген сақинаның көмегімен бақыланады. 

Ұңғымаларда каротажды жүргізуде материалдарды алғашқы өңдеу және 

сулы горизонттарды бөлу арқылы қималарды сұлбалы бөлу жұмыстары 

жүргізіледі. Осы негізде гидрогеологтарға алдын ала қорытындыда суға 

келешегі бар сулы аралықтар туралы мәліметтер беріледі.  

Ары қарай жүргізілетін камералдық жұмыстар процесінде нәтижелерді 

геология-геофизикалық қималар түрінде жасаумен каротаж материалдарының 

геологиялық талдау жүргізіледі. Геофизикалық зерттеулердің жалпы көлемі – 

электрлік каротаж 90 м және гамма–каротаж 90 м. 

Шегендеу бағандардың құбыр маңы кеңістігін цементтеуді есептеу  
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№6577 жобалық барлап-пайдалану ұңғымаларының орналасқан 

телімінде, ортаңғы төрттік аллювиалды-пролювиалды сулы кешеннің арынды 

сулары жатады. Күтілетін статикалық деңгей, жер бетінен 5 м төменде.  

Кондуктор мен техникалық бағанның құбыр маңы кеңістігін цементтеу 

үшін цементтің шығыны 43 кг. 

Сөйтіп, 20 м ұзындықты, 324 мм диаметрлі кондуктордың құбыр маңын 

цементтеуге, тампонаждауға кететін шығын құрайды: 20×0,043 = 0,86 тонна. 

Ұңғыманы бұрғылағаннан және ұңғыма сағасын шегендегеннен кейін, 

0,6м радиуста, 0,5 м тереңдікке цементтеледі.  

Ұңғыманың төсеніші үшін цементті ерітіндінің көлемі құрайды: 

 

                                                                                 (4) 

 

 
 

1 м3 ерітіндіге М400 маркалы цементтің шығыны 0,28 тн құрайды.  

Ұңғыма сағасын цементтеу үшін ерітіндіні дайындау үшін, М400 

маркалы цементтің – 0,52×0,28 ≈ 0,14 тоннасы қажет етіледі.  

Құбыр маңы кеңістігі мен ұңғыма төсеініші құрылымын цементтеу үшін 

құрғақ цементтің жалпы мөлшері – 1,0т құрайды.  

Ұңғымалардың сазсыздануы 

Сазсыздану бұрғыланған ұңғымада бұрғыланған таужыныстарынан 

ұңғыма оқпанынан алыстату, су өткізетін аралықтарда сазды қабаттың 

бұзылуын болдырмау және сүзгілерді тазарту мақсатында орындалады.  

Ұңғыма оқпанында тікелей шаю орындалады. Сонымен бірге тікелей 

және кері шаюдың кезектесуі талап етіледі.  

Ұңғыманы шаю мен одан сутарту лайлы сораптар ен компрессорлық 

қондырғылар көмегімен бұрғылау бригадалары көмегімен орындалады.  

Сазсыздандыру жұмыстарын жүргізу нормаларына сәйкес тікелей шаюға 

уақыт шығындары ұңғымаға 2бр/см және сутартуға 1бр/см құрайды.  

Жұмыстың бүкіл көлеміне кететін шығын:  

6бр/см*1скв. = 6бр/см. 
Сүзгілік бағанды орнатқаннан кейін, ұңғыманы сазсыздандыру бойынша 

жұмыстарды жасау керек.  

Сазсыздандыру бұрғылау сорабының көмегімен, бұрғылау құбырлары 

арқылы таза сумен ұңғыманы шаю жолымен жүргізіледі. Шаюды судың толық 

тазаруына дейін жалғастырады. Сазсыздандыру бойынша жұмыстың жалғасуы 

3 тәулікті құрайды.  

Ұңғыманы шаю үшін судың қажетті мөлшері СН РК 8.02-05-2011 

бойынша анықталады, судың шығыны 320 м3 құрайды.  

Ұңғымалардан суды сынамасы мен шаю бойынша жалпы жұмыстардың 

жалғасуы 4 тәулікті құрайды.  
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Тәжірибелік-сүзілулік жұмыстар 

Іздеп-барлау жұмыстарын жүргізуде сулы таужыныстарының 

гидрогеологиялық параметрлерін анықтау бастапқы тапсырмалардың бірі 

болып табылады, оның шешімінсіз жерасты суларын шаруашылықтық 

игерумен байланысты мөлшерлік бағалау, есептеулер мен болжамдар мүмкін 

емес.  

Таужыныстарының сулылығы мен сүзілу қасиеттерін бағалау үшін 

келесідей әдістер қолданылады:  

- далалық тәжірибелік- сүзілулік жұмыстар; 

- жерасты суларымен режимдік бақылау деректері бойынша; 

- зертханалық зерттеулер; 

- геофизикалық әдістер. 

Сутартулармен барынша келешегі бар негізгі сулы горизонттар 

сынамаланады және мұнда келесідей көрсеткіштер анықталады:  

- ұңғыманың дебиті мен үлестік дебиті; 

- ұңғымаларда жерасты сулары деңгейінің төмендеу шамасы; 

- сүзілу коэффициентін есептейді; 

- депрессиялық шұңқырдың даму динамикасы мен көрсеткіштерін 

бағалайды; 

- жерасты және жер беті суларының гидравликалық өзара байланысының 

дәрежесі; 

-  сулы горизонттар арасындағы өзара байланыс дәрежесі; 

- ауытқитын ұңғымалар арасындағы өзара әрекет дәрежесі т.с.с. 

Сорапты қондырғыны орнатудың оптималды тереңдігін негіздеу 

мақсатында, сүзілулік парамтерлерді анықтау үшін тәжірибелік-сүзілулік 

жұмыстарды жүргізу қажет. Тәжірибелік жеке сутартудың жалғасуы 3 күн.  

Бастапқы тәжірибелік сутартуда динамикалық деңгейді өлшеу 

тәжірибелік, сол сияқты бақылау ұңғымаларында да келесідей жиілікте 

жүргізілді: алғашқы 5 минут – минут сайын, одан кейінгі 10 минут – 2 минут 

сайын, ары қарай 15 минут – 5 мину сайын, екі өлшеу 15 минут сайын, 

бақылаудың бірінші тәулігі аяқталғанға дейін және ауытқудың соңына дейін 2 

сағат сайын.  

Алынатын су көлемін бекіту WPH – 300 суды өлшегіщ бойынша 

жүргізілді. Сутартудың соңында СН РК №104 сәйкес келетіндігіне, жалпы 

химиялық, радиологиялық және бактериологиялық талдауға судың сынамасы 

алынды. 

Барлық өлшеулердің деректері, белгіленген үлгідегі сутарту журналына 

енгізілді. Су деңгейін бақылау жүргізілген жоқ, өйткені пайдаланушы қызмет 

кері температура әсерінен, орталық магистралды су құбырының қатып 

қалуынан қауіптеніп, сорапты өшіруге тыйым салды. 

Сондықтан, деңгейдің қайта қалпына келуін бақылау графиктерін салу 

үшін, сутартудың басында алынған, тәжірибелік және бақылау 

ұңғымаларындағы бақылау деректері пайдаланылды.  
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Тәжірибелік жеке сутарту нәтижелері бойынша, орталық және бақылау 

ұңғымалары үшін, деңгейдің қалпына келуін уақытша бақылау графиктері, 

ауытқу дәрежесінен төмендеу байланысының графиктері, жұмыс және бақылау 

ұңғымалары бойынша, уақыт бойында дебит пен динамикалық деңгейдің 

өзгеру графигі салынды.  

Тәжірибелік сутартудың басында өлшеулер максималды жиілікпен, 1, 5, 

10, 15, 20, 30 минут сайын, содан кейін сағат сайын және тәжірибенің соңында 

2 сағат сайын жүргізілді. Осылайша, су деңгейінің пьезометрлік деңгейінің 

қайта қалпына келуіне бақылау жүргізіледі.   

Ұңғымада судың динамикалық деңгейін өлшеу ЭУ-50 маркалы электрлік 

деңгей өлшегішпен жүргізіледі, сондықтан ұңғыма 40 м тереңдікті, 32 мм 

диаметрлі пьезометрлік құбырмен жабдықталуы қажет.  

Ұңғыманың дебитін өлшеуде, 30 секундта толатын, өлшейтін  

сыйымдылықты пайдалануы қажет. Ұңғыманың күтілетін дебиті 10 л/с, 

өлшейтін сыйымдылықтың минималды көлемі 400 литрді құрайды.  

Өлшейтін сыйымдылықтың орнына ұңғымада орнатылған, шығын 

өлшегішті (судың есептейтін есептегіш) пайдалануға болады. Уақытты есептеу 

үшін секунды өлшегішті пайдалану ұсынылады. Өлшеу деректері тәжірибелік 

сутарту журналына тіркеледі.  

Тәжірибелік-сүзілу жұмыстарын жүргізу процесінде, уақыт бойында 

дебиттің өзгеруі мен уақыт бойында деңгейдің төмендеуіне байланысты 

графиктер салынуы керек.  

Ұңғымалардан сутартудың соңында судың сынамасы химиялық, 

бактериологиялық және радиоологиялық талдауларға алынуы қажет.  

Ұңғымаларды бұрғылау кезіндегі гидрогеологиялық бақылау 

жұмыстары 

Ұңғымаларды бұрғылауда алынған бастапқы гидрогеологиялық деректер, 

сутартқыш құрылымдарын ары қарай ұтымды пайдалану үшін, негізгі 

құжаттардың бірі болып табылады.  

Сондықтан, №6577 ұңғыманы бұрғылауды бақылауды жүзеге асыру 

бойынша жұмыстардың мәні зор.  

Бұл тапсырманы шешу үшін ұңғымалардың құралдық жоспарлы-биіктік  

байланысын жүзеге асыру керек; ұңғыманы бұрғылау технологиясын бақылау; 

гидрогеологиялық құжатты жүргізу және ұңғыманың құжатын жасау.  

Гидрогеологиялық бақылау тапсырмасы, құрылысы процесінде 

(бұрғылау) байқалған гидрогеологиялық деталдарды ескеру арқылы оперативті 

шешімдерді қабылдаумен аяқталады.  

Ұңғымаларды бұрғылау жүзеге асырылатын, құрылыс-жөндеу 

ұйымдарының мамандары, сутартқыш телімінің гидрогеологиялық 

жағдайларының ерекшеліктерімен толық танысып, жоба талаптарын қатаң 

сақтауы керек.  

Ұңғыманы бұрғылау технологиясы бойынша, жобаның талаптарынан 

құрылыс процесінде ауытқу қосымша шығындарға әкелуі мүмкін.  
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Құрылыс кезінде ұңғыманы қазуда болған техникалық ақауларды, ары 

қарай пайдалану процесінде жою қиын болады.  

Режимдік бақылауларды жүргізу мен ары қарай пайдалану үшін 

ұңғыма бастауын жабдықтау 

Тәжірибелік сынамалау мен бұрғылауда оң нәтижелерді алуда, ұңғыма 

пайдалануға беріледі.  

Ұңғыма сағасын суды жоғары көтеретін құбырларда, қысымды өлшеу 

үшін үшқозғалтқышты кранмен манометрді орнату қажет.  

Ұңғымалардың бастаулары жақсы бітелген және «Лудло» ысырмасымен 

жабдықталған. Алынатын сулардың көлемін есептеу үшін ZennerWPH-200 

шығын өлшегіші пайдаланылады. Ұңғыма бастауларында қысымды өлшеу 

үшін дифференциалды манометрлер орнатылған. Су №1 және 4/1421 

ұңғымалардан, 100 мм диаметрлі болат құбырлар бойынша, 200 м3 көлемді таза 

сулы резервуарға беріледі.  

Бозой топтық су құыбырын қайта жаңарту жобасымен, Ақши, Ащысу 

ауылынан, Бозой және Айдарлы ауылдары арқылы, 68км су құбыры 

трасасының құрылысы қарастырылды.  

Сутартқыш тәуліктік циклда үзіліссіз режимде пайдаланылады. Ұңғыма 

жұмысының орташа жалғасуы, тәулігіне 20 сағатты құрайды. Тексеру 

нәтижесінде ұңғымалар қанағаттандырарлық техникалық жағдайда, ілмекті 

арматура жарамды жағдайда, бақылап-өлшеу аппаратурасы да жарамды және 

қажетті өлшеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Ең алдымен, суды есептегішті жөндеу немесе үзіліссіз ауыстыру үшін 

қажет. Негізінен құбырда судың сынамасын талдауға алу үшін кран 

орнатылған. Ұңғыманың ұсынылатын жабдықталған сұлбасы 7.1 суретте 

көрсетілген.  

Топырақ құнарлығын қайта қалпына келтіру 

Қазақстан Республикасының заңына сәйкес топырақ құнарлығын  қайта 

қалпына келтіру, олардың жемістілігін жоғарылату, топырақтың құнарлы 

қабатын сақтау және пайдалану табиғатты қорғау шаралары болып табылады.  

Бүлінген жерлердің алаңы құрайды: 

УРБ-3АМ немесе 1БА- 15В станогымен ұңғымаларды бұрғылауда 

алаңдарды көлемі 160м2х1=160м2; 

-  базалық лагерь – 1х40м2=40м2; 

- ЖЖМ қоймасы – 1х30м2=30м2; 

- дәретханалар 4м2х1=3м2; 

- қазылған шұңқыр 1х7,35м2=7,35м2; 

- жерқойма 1х4м2=4м2; 

Барлығы: 244,35м2 немесе  0,0024435га. 

Жұмысты бастар алдында 0,2 м тереңдікте топырақ - өсімдік қабатын алу 

және оны ары қарай қайта қалпына келтіру үшін белгілі бір жерде сақтау 
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жұмыстары жүргізіледі. Алынған топырақ - өсімдік қабатының көлемі 244,35м2 

х 0,2м = 48,87м3. құрайды.  

Ұңғыманы бұрғылауда станокты орнату үшін алаңшаның көлемдері 

фактілік жағдайлар бойынша қабылданады және төмендегіні құрайды:             

80 × 20 = 160 м². 

Қабаттың 0,25 м орташа қалыңдығында, қайта қалпына келтірілетін 

грунттың көлемі 160 м² × 0,25м = 40м³ құрайды. Грунт алаңнан 50 м 

жиналатын болады.  

Топырақ-өсімдік қабатын алуға уақыт нормалары ССН-92 т.11 бойынша 

қабылданған. 100 м3 тазартуға бульдозер жұмысының 0,87 ауысымы талап 

етіледі.  

Бүкіл 40 м3 көлемге 0,348 см қажет. Бұрғылау жұмыстарының соңында 

алаңшалар, топырақ-өсімдік қабаты қайта қалпына келтіріледі, тұрмыс 

қалдықтары мен ЖЖМ қалдықтары үйінділерге жеткізіледі.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Жобаланатын жұмыстардың мақсаты, Бозой топтық су құбыры бойынша 

орналасқан, Алматы облысы, Іле және Жамбыл аудандарының елді-мекендерін 

шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету үшін, Қарой кенорынының жерасты 

суларын пайдалану мен арнайы суды пайдалануға рұқсаттың уақытын ұзарту 

болып табылады.  

Қазіргі уақытта, Бозой топтық су құбыры есебінен, Алматы облысы, Іле 

ауданының 34 шаруа қожалықтары мен Ақши ауылы тұщы сумен қамтамасыз 

етілді. Топтық су құбырының ұзындығы 72 км құрайды.  

Бозой тобының сызығы бойынша орналасқан, Алматы облысы, Жамбыл 

және Іле аудандарының елді-мекендерін шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз 

ету үшін Қарой сутартқышы, 200-240 метр тереңдіктегі, № 1, 2, 3, 4/1421, 

5/1427 бес ұңғымасынан тұрады. № 1, 2 және 4/1421 ұңғымалары пайдалану, ал 

№3 және 5/1427 ұңғымалары резервті ретінде пайдаланылады, сутартқыш 1975 

жылдан бастап пайдаланылады. Телімде 110 м тереңдіктегі, №6577 бір барлап-

пайдалану ұңғымасын бұрғылау қарастырылады. Суға қажеттілік 49 м3/тәулікті 

(0,57 дм3/с) құрайды. 

Жұмыстар екі сатыда жүргізілді: алдын ала және толық барлау. 

Жұмыстар сутартқыш телімінде және оның шектерінде ұңғымаларды бұрғылау 

және сынамалаумен, геофизикалық зерттеулер, зертханалық жұмыстар және 

режимдік бақылаулармен жалғасты.  

Қарой сутартқышы телімінде жерасты суларының пайдаланылатын 

қорларына орындалған қайта бағалау жұмыстары, Алматы облысы, Іле және 

Жамбыл аудандарының елді-мекендерін үзіліссіз шаруашылық-ауыз сумен 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Телімнің геология-гидрогеологиялық зерттелуі жерасты суларының 

пайдаланылатын қорларын категориялар бойынша жіктеуге мүмкіндік береді: 

А категориясы бойынша 430 м3/тәулік және В категориясы бойынша 770 

м3/тәулік мөлшерде.  

Осылайша, осы жобаны әзірлеудің мақсаты Бозой топтық сутартқыш 

желісі бойынша орналасқан Алматы облысының Жамбыл және Іле 

аудандарының елді мекендерін үздіксіз сумен жабдықтау үшін барлық қажетті 

жұмыстарды жобалаумен Қарой су қабылдағышын пайдаланудың нақты 

схемасын көрсету болып табылады. 
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А Қосымшасы 

 

Шолу картасы 
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Б Қосымшасы 
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В Қосымшасы 
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Г Қосымшасы  

 

Барлау және пайдалану ұңғымаларын сынамалау нәтижелері 

 

Реттік 

№ 

 

Ұңғыма 

№ 

 

Тереңдік, 

м 

Сүзгілерді 

орнату 

аралықтары 

УПВ, м 

Ашылған 

қалыңдық, 

м 

Сынамалау 

нәтижелері 

Q, 

л/с 
S, м q, л/с 

1 1р 232 170,0-220,0 +1,9 151 9,5 9,5 1,0 

2 2р 252 174-218 +0,5 172 
29,0 27,2 1,06 

12 11,4 1,05 

3 3р 252 168-210 +6,9 176 6,6 6,55 1,02 

4 5325 315 
162-178; 

277-297 
+6,3 212 26,5 13,3 2,0 

5 1э 230 

174-178; 

187-199; 

202-218 

5,0 150 15 10 1,5 

6 2э 230 

174-178; 

187-199; 

202-218 

4,3 150 17 14,8 1,15 

7 3э 240 
162-168; 

175-181 
0,6 160 17,2 14,8 1,16 

8 4/1421 
200 

162-168; 

175-181 

+1,0 
120 14,0 7,6 1,8 

9 5/1427 +1,0 
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Д Қосымшасы  
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Е Қосымшасы 

 

Қарой сутартқышында № 3 және 5/1427 ұңғымаларында судың 

динамикалық деңгейінің өзгеру графигі 
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Ж Қосымшасы 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

З  Қосымшасы  

2006-2015 жж Қарой сутартқышындағы орташа айлық және орташа жылдық сутартудың өзгеру графиктері 

 

 
 

  



 
 

К Қосымшасы  

 

Қарой сутартқышындағы пайдалану ұңғымаларының орналасу 

масштабы 1:5000 схемасы  
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Қ Қосымшасы 

 

№ 1 және 2 пайдалану ұңғымаларының геологиялық-техникалық 

қимасы 
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М Қосымшасы 

  
1БА-15 бұрғылау станогы 

 

 

 
1БА-15 бұрғылау станогы суретин интернеттен койып кой 

 

 

 
Вагон-үй 

Техникалық вагон 

Компрессор  

Автотіркеме,  ЖЖМ үшін сыйымдылық-5 м3 

Автотіркеме, су үшін сыйымдылық -5 м3 

Жабдықталған тіркемелер (бұрғылау құбырлары, 

қашау, шегендеу құбырлары, саз және т.с.с.) 

Сазды араластырғыш 

Автокөлік 

Электрлік дәнекерлеу агрегаты 

Автокран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


