
ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІНІҢ ПІКІРІ 

 

________________Дипломдық жоба_________________ 

 

          ____________Тұратаев Абзал         ___________ 

 

(білім алушышының Т.А.Ә) 

 

____5В080500-Су ресурстары және суды пайдалану____ 

 

(мамандық атауы мен шифрі) 

Тақырыбы: Алматы кен орнындағы жер асты суларының ластану 

көздерін бақылау 

Бұл жұмыстың мақсаты   қазіргі уақытта Алматы қаласының жер асты 

сулары қандай жағдайда және немен ластанып жатыр соны анықтау, онымен 

қоса жер асты сулары ластанудың алдын алу. 

Осы бағытта көптеген жұмыстар жасалды. Жер асты сулары ластанған 

аумақтарда су сынамасы алынып, ол жер қаншалықты ластанғанын 

анықтады. Анықтау жүргізген кезде ең басты мәселелерді көтеріп және шешу 

жолын іздеді. Ластанған жер асты суларын тиімді тазарту жолдары 

қарастырылды. Және де ластанудың алдын алу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі 

уақытта ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі “ Біз жер асты суларын қалай 

қорғаймыз” сұрағына сан түрлі жауаптар қарастырылды. Жалпы тақырып 

қатысты барлық мәләметтерді зерттей отырып, оны қорыта білді. 

Тұратаев Абзал дипломдық жұмысына қорытындылайтын болсақ Су 

ресурстары және суды пайдалану мамандығы бойынша дипломдық жұмыс 

талаптарына сәйкес жоғары дәрежеде жұмыс жасай алды. Аталған мамандық 

бойынша бакалавр атағына лайық деп ойлаймын. Дипломдық жобаны 90 % ( 

Өте жақсы ). 

 

Пікір жазушы: гылыми жетекшісі- 

Геол.минер. ғыл.канд,                                                          М.Р Заппаров 

ассист.профессоры  
 

 

 

 



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: Тұратаев Абзал Асқанбекұлы 

Название: Алматы кен орнындағы жер асты суларының ластану көздерін бақылау.docx 

Координатор: Медетхан Заппаров 

  

Коэффициент подобия 1:0 

Коэффициент подобия 2:0  

Замена букв:6 

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. 

  

Обоснование: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

работа не обладает признаками плагиата, признается самостоятельной 



……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………                                                          ………………………………………………… 

Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой / 

                                  начальника структурного подразделения 

  

  

Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая обоснование: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………                                                          ………………………………………………… 

Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой / 

                                  начальника структурного подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.06.2020г.

2.06.2020г.

допущена к защите



Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем 

  

Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован 

Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:  

Автор: Тұратаев Абзал Асқанбекұлы 

  

Название: Алматы кен орнындағы жер асты суларының ластану көздерін бақылау.docx 

  

Координатор:Медетхан Заппаров 

  

Коэффициент подобия 1:0 

  

Коэффициент подобия 2:0 

  

Замена букв:6 

Интервалы:0 

Микропробелы:0 

Белые знаки: 0 

  

После анализа Отчета подобия констатирую следующее: 

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают 

признаками плагиата. В связи с чем,  признаю работу самостоятельной и допускаю 

ее 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, не допускаю работу к защите. 

  

Обоснование: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………                                              ………… ………………………… 

работа не обладает признаками плагиата, допускаю к защите

02.06.2020г.



Дата                                                                         Подпись Научного руководителя 

  



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 

 

 

 

 

 

                                       Тұратаев Абзал Асқанбекұлы 

 

Алматы кенорнындағы жер асты суларының ластану көздерін бақылау 

 

 

Дипломдық жобаға 

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА 

 

 

 

5В080500 – «Су ресурстары және суды пайдалану» 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2020 



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 

 

 

ҚОРҒАУҒА ЖІБЕРІЛДІ 

ИЖжЖ кафедра меңгерушісі  

техн. ғыл. канд, ассоц. проф. 

_______________ Алимова К.К. 

«____» _________2020 ж. 

 

 

Дипломдық жобаға 

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА 

 

Тақырыбы: «Алматы кенорнындағы жер асты суларының ластану көздерін 

бақылау» 

 

 

 

5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану мамандығы 

 

 

 

 

 

Орындаған        Тұратаев А.А 

 

 

Ғылыми жетекші 

«Мұнай және газ геологиясы» 

кафедрасының ассоц. проф. 

__ ________ Заппаров 

М.Р  

«___» __________2020 ж. 

 

 

 

Алматы 2020

19          05

19           05



8 
 

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 

 

5В080500 – «Су ресурстары және суды пайдалану» 

 

 

 

БЕКІТЕМІН 

ИЖжЖ кафедра меңгерушісі  

техн. ғыл. канд, ассоц. проф. 

_______________ Алимова К.К. 

«____» _________2020 ж. 

 

 

Дипломдық жобаны орындауға 

ТАПСЫРМА 

 

Білім алушы __Тұратаев Абзал Асқанбекұлы___________________________ 

Тақырыбы: «Алматы кенорнындағы жер асты суларының ластану көздерін 

бақылау» _________ 

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 қаласы_______________ 

Алматы қаласы  әкімдігінен алынған мәліметтер_____________________ 

Дипломдық жобада қарастырылатын мәселелер тізімі: 

а)Негізгі бөлім_____________________________________________________ 

б)Су шаруашылығы жүйелерін пайдалану бөлімі_________________________ 

в)Жоба алдындағы талдау бөлім.___________________________________ 

Сызбалық материалдар тізімі (міндетті сызбалар дәл көрсетілуі тиіс)  

а) елді мекеннің бас жобасы__________________________________________ 

ә) жер үсті су алу ғимарат жоспары_________________________________ 

б) тұндырғыш схемасы_____________________________________________ 

Ұсынылған негізгі әдебиеттер: 8 әдебиет______________________________ 

27              01



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 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 Заппаров М.Р. 

«Мұнай және газ геологиясы» 

кафедрасының ассоц. проф. 

 
 

Су шаруашылығы жүйелерін 

пайдалану бөлімі 

Заппаров М.Р. 

«Мұнай және газ геологиясы» 

кафедрасының ассоц. проф. 

 
 

Жоба алдындағы талдау бөлімі Заппаров М.Р. 

«Мұнай және газ геологиясы» 

кафедрасының ассоц. проф. 

 
 

Қалып бақылаушы  Құдайберді Ж.С. 

жаратылыстану 

ғылымдарының магистрі, 

тьютор 

 

 

 

 

Жоба жетекшісі     _______ М.Р Заппаров  

 

Тапсырманы орындауға алған білім алушы _____ ___ А.А Тұратаев 

 

Күні                                                      “___” __________ 2020 ж 

 

 
 

 

 

 

04         06



5 
 

АҢДАТПА 

Дипломдық жұмыстың мақсаты- Алматы кен орнындағы жер асты 

суларының ластану көздерін бақылау болып табылады. Дипломдық жоба 3 

бөлімнен тұрады. Басты бөлімінде жер асты суларының қалай ластанатыны 

қаралады.                                                    

Жоба барысында Алматы кен орнындағы жер асты сулары әртүрлі 

жолдармен ластанатыны белгілі болды. Соның ішінде: қышқыл жаңбыр жауу 

әсерінен, ірі кәсіпорындардың қалдықтарының тастауы және тағы басқа 

ластану жолдары қаралды.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

Целью дипломной работы является контроль источников загрязнения 

подземных вод на Алматинском месторождении. Дипломный проект состоит 

из 3 разделов. Основная часть касается того, как загрязнены подземные воды. 

В ходе реализации проекта стало известно, что подземные воды на 

Алматинском месторождении загрязнены различными способами. В 

частности, были рассмотрены способы загрязнения из-за кислотных дождей,  

отходы крупных предприятий и другие способы. 

 

 

ANNOTATION 

The purpose of the thesis is to control sources of groundwater pollution at 

the Almaty field. The graduation project consists of 3 sections. The main part 

concerns how polluted groundwater is. 

During the implementation of the project, it became known that groundwater 

at the Almaty field is polluted in various ways. In particular, methods of pollution 

due to acid rain, waste from large enterprises and other methods were considered.   
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КІРІСПЕ 

Қазіргі уақытта су мәселесі- негізгі мәселелердің бірі болып отыр. 

Республиканы сумен қамтамасыз етудегі маңызды рөл- жер асты суларына 

тиесілі. Тұщы жер асты сулары жер үсті суларына қарағанда бірнеше 

артықшылықтарға ие: олар әдетте жоғары сапалы, ластанудан жақсы 

қорғалған, олардың ресурстары ұзақ мерзімді және маусымдық тербелістерге 

аз сезімтал. Бұл жағдайда Қазақстан Республикасы жер асты суларына өте 

бай, сол себепті тұрғындарды, өнеркәсіп пен ауылшаруашылық 

қажеттіліктеріне сәйкес ауыз сумен, өндірістік және басқа да сумен толық 

қамтамасыз етуге болады. Жер асты сулары республиканың барлық таулы 

аймақтарында бар, бірақ олар біркелкі бөлінбейді. Сонымен қатар, жер асты 

суларының сапасы мен қоры әртүрлі.  

Негізгі жер асты сулары (шамамен 50%) Оңтүстік Қазақстанда 

шоғырланған. Жер асты су қорлары ең көп шоғырланған жері- Алматы жер 

асты су кен орындары. Қазіргі уақытта қалаға жеткізілетін судың 70% -ы 

тереңдігі 150 метрден 500 метрге дейінгі ұңғымалардан алынатын жер асты 

су көздері болып табылады. Яғни, бұдан байқайтынымыз негізгі су көзі 

ретінде- жер асты су қорлары пайдаланылады.  

Бүгінгі күнде Алматы жер асты сулары кен орны адами және табиғи 

факторлардың нәтижиесінде ластанып жатыр. Менің мақсатым осы жер асты 

сулары қалай ластанып жатыр немесе немен ластанып жатыр соны 

анықтауым қажет.  
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1 Техноглогиялық бөлім 
                                                            

1.1 Жұмыс ауданы туралы жалпы деректер 

 

Бaс тoғaн 1954 жылдaн бaстaп пайдаланылып, Алматы қаласының 

өсуіне қарай кеңейтілді. Әкімшілік тұрғыдан сипатталған аумақ Қазақстан 

Республикасы Алматы облысының Қарасай және Талғар аудандарының 

құрамына кіреді. Кен орны Үлкен Алматы, Кіші Алматы, Қарғалы, Ақсай 

өзендерінің қосалқы конустарымен шектелген, ауданы 182 шаршы 

шақырымды алады, ал іргелес жатқан тау етегіндегі жазықтықты ескере 

отырсақ, 360 шаршы шақырымнан асады. 

Жер асты суларының деңгейінің тереңдігі 25-86 м-ден 178-200  м-ге 

дейін, ал төменгі бөлігінде жер асты сулары құлап, қысым жасайды. 

Кесіндіде жер асты сулары тас пен қиыршық тастарға басым. Қиманың 

суланған бөлігінің қуаты 348 м дейін. Су өткізгіштік коэффициентінің 

орташа мәні тәулігіне 400-600 м2, өткізгіштік коэффициенті 2,3-104, судың 

жоғалу коэффициенті 0,05 болды. Кешеннің жер асты сулары тұщы, 

минералдылығы 0,2-0,6 г / л,  химиялық құрамы бойынша гидрокарбонатты , 

кейде сульфатты гидрокарбонат. Гидрогеологиялық жағдайлардың 

күрделілігі бойынша ол II топқа жатады. 

 

 

1.2 Кен орнының экологиялық жағдайы 

Алматы қаласының жер асты сулары кен орны үлкен қалалық 

агломерациямен шектелген. Гидрогеологиялық сипаттамалары бойынша 

Алматы алқабында екі аудан ерекшеленеді - Кіші Алматы, Весновка, Үлкен 

Алматы, Каргалинка, Ақсай өзендерінің және тау бөктеріндегі жазықтардың 

өзендері. Ұзартылған конустарда сулы қабаттар бірінші қорғаныс санатына 

жататын малтатас тастардың қалың қабатынан, ал тау етегіндегі жазықтықта 

екінші қорғаныс санатына жататын тастан, құмнан, саздақтан, құмдақтан 

тұрады. Осылайша, бұл аудандардағы жер асты сулары іс жүзінде 

қорғалмаған, бұл жер асты суларының ластануына ықпал ететін 

факторлардың бірі. 

Алматы кен орнының экологиялық жай-күйін сипаттау үшін геология 

және жер қойнауын пайдалану комитеті ("Алматыгидрогеология" ЖШС) 

жүргізетін жер асты сулары мониторингі зерттеулерінің деректері, жер үсті 

ағысы бойынша Қазгидрометтің деректері, сондай-ақ "Балқаш көлінің 

бассейнінің Гидрогеологиясы" (В. А. Смоляр, С. Т. Мұстафаев) 

монографиясының материалдары келтіріледі. Балқаш көлдері бассейнінің 

аумағында және атап айтқанда Алматы өнеркәсіптік ауданы бойынша 

жүргізілген көпжылдық далалық және эксперименттік гидрогеологиялық, 

гидрологиялық, экологиялық және су шаруашылығы зерттеулерінің 

қорытындылары жинақталған. 
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Облыс ішінде және Алматы қаласының аумағында адамның 

шаруашылық қызметі ландшафттың, топографияның, топырақ пен жер асты 

суларының, сондай-ақ ауа мен микроклиматтың химиялық және 

бактериологиялық құрамын айтарлықтай өзгертті. 1970-2014 ж.ж. Қоршаған 

ортаға антропогендік әсердің қарқындылығы бірнеше есе өсті. 

Топырақты, аэрация аймағын, жер асты суларын ластайтын заттар 

өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтар, ауылшаруашылығымен 

байланысты табиғи заттар, табиғи және жер үсті кондициялық емес сулар. 

Кез-келген объектінің геологиялық және ауа ортасын ықтимал ластаушы зат 

ретінде қауіптілігі ауа қай жерде, қандай құрамда сақталатындығы немесе 

өнеркәсіптік қалдықтардың шығарылуымен анықталады. 

Қала ішінде қоршаған ортаны ластаудың негізгі көздері - станоктар мен 

жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары, шағын автобустар, көлік құралдары, нан 

өнімдері, энергетика, электрлендіру, жергілікті өнеркәсіп және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық болып табылады. Олардың, әдетте, әртүрлі 

тазарту құрылыстары бар екеніне қарамастан, тек өткеннен кейін ағынды 

сулар қалалық кәрізге немесе шартты түрде тазартылып, Үлкен және Кіші 

Алматы өзендерінің үстіңгі суларына ағып кетеді, олардың кейбіреулері  

ластаушы қасетке ие болып қала береді (1.1-1.4 суреттер). Бұл автобус 

парктері, автомобиль зауыттары, автомобиль бассейндері, автомобильдер, 

автопарктер, трамвай және троллейбус парктері, автотұрақтар, жанармай құю 

станциялары, қатты және сұйық қалдықтарды жер бетінде сақтау және сақтау 

кезінде ұқыпсыздық, ұқыпсыздық және ұқыпсыз әрекет ететін аумақтар, 

өндіріс пен кездейсоқ ағып кетулер. жүйелер, көбінесе өндірістік ағынды 

сулар мен құбырлар, шикізат пен дайын өнімнің жоғалуы. 
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1 Сурет - Есентай өзені, трамплиннен жоғары тұрғын үй алабы, су қорғау 

аймағында орналасқан 

 

 

 

2 Сурет -Есентай өзені, Рысқұлов даңғылынан төмен, Аэродром көшесі 

бойынша 
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3 Сурет -Ақсай өзені, тау етегі жазығы 

 

 

 

4 Сурет -Қарғалы өзені, Жандосова көшесі 
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1.3 Негізгі ластаушы компоненттер 

Мұндағы негізгі ластаушы заттар - беттік-белсенді заттар , мұнай 

өнімдері, фенолдар. Алматы қаласының аумағында мұнай өңдеу, 

металлургия, фармацевтика және басқа салалармен байланысты зиянды 

салалар жоқ екені белгілі, алайда Алматы индустриалды ауданының 

қоршаған ортаның ластануы өте жоғары. 

Топырақтың, аэрация аймағының тау жыныстарының, жер үсті 

суларының және соңғы онжылдықта жер асты суларының үдемелі ластануын 

тудыратын негізгі факторлар өнеркәсіптік кәсіпорындардан шаң мен газ 

шығарындылары, көлік құралдарынан және басқа қозғалтқыштардан 

шығатын газдар. 

Қалаларда ауаны ластайтын заттардың бірі автомобиль көлігі және 

жеке сектордағы пештерді жылыту болып табылады. Автомобиль көлігі 

топырақ пен жер асты суларында, әсіресе қорғасын мен азот қосылыстарында 

бірқатар улы компоненттердің шоғырлануының біртіндеп артуына әкеледі. 

Қала аумағынан тыс жерде қоршаған ортаны ластаушы заттар - ірі мал 

фермалары мен құс фабрикалары, олар қалдықтарын көң қоймаларында 

сақтайды (әдетте қабырғалары мен түбі бетон емес), сұйық ағынды сулар 

фильтрациялық алқаптарға немесе ауылшаруашылық суару алқаптарына, 

сондай-ақ қоймаларға жіберіледі. мұнай өнімдері мен жанармай құю 

станциялары, ірі автомобиль жолдары мен темір жолдар, қалалық қоқыстар, 

зираттар, өндірістік, коммуналдық және ауылшаруашылық су бассейндері, 

сонымен қатар орталықтар мен ауылдық агломерациялар. 

Шағын кәсіпорындар мен жеке сектор қалдықтарын 

буландырғыштармен, тұндырғыштармен, септикалық резервуарлармен, 

құдықтармен тастайды. Бұл қалдықтардың құрамы әр түрлі және олар 

негізінен ластанған, топырақ пен жер асты сулары нитратты азот, фосфор, 

хлор, калий, мұнай өнімдері, фенолдар, бактериалды ластанулар пайда 

болады. 

Үлкен аудандарды қалалық ЖЭС-1, ЖЭС-2, ЖЭС-3 күл үйінділері 

алып жатыр. Топырақтарда фтор, мышьяк, титан, хром, қорғасын, ванадий, 

марганец, мыс, күміс, сынап, кобальт, мырыш молибден, стронций 

концентрациясы жоғары (1.5-сурет). Жылу электр станциялары мен 

мемлекеттік электр станциялары шығаратын газдар мен шаңдардың 

құрамына жылына сәйкесінше 14-100, 0.2-150, 9.6-15.0, 1.5-2.6 мың тонна 

мөлшерінде күл, ванадий диоксиді, азот тотығы, күкірт диоксиді, 

көмірқышқыл газы кіреді.  
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5 Сурет -Алматы өнеркәсіптік ауданының жер асты гидросферасына 

техногендік әсер ету картасы ("Балқаш көлі бассейнінің гидрогеологиясы" 

монографиясынан ) 

 

 

1.4 ЖЭС-1 АҚ “АлЭС” күл қалдықтары 

«АлЭС» АҚ ЖЭС-1 пайдалану кезінде пайда болатын өндірістік 

қалдықтардың негізгі түрі - күл қалдықтары, көмірдің минералды 

(жанбайтын) бөлігі станцияның энергетикалық қазандарында жағылу 

нәтижесінде шығарылады. Күл мен шлак қалдықтарының мөлшері 

күйдірілген көмірдің саны мен сапасына, сонымен қатар күлді тазарту 

тиімділігіне байланысты. 

Улы және радиоактивті заттар «АлЭС» АҚ ЖЭС-1 күл үйінділерінде 

сақталмайды. 

Қазіргі уақытта «АлЭС» АҚ-ның 1-ЖЭО-ның күл және қож 

қалдықтары Алматы қаласында, батыс жағынан 4,8 км жерде, станцияның 

өндірістік аймағынан тік сызықта орналасқан екі секциялық жарлы типтегі 

күл  үйіндісінде сақтаулы. 

ЖЭС-1 күл-қоқыс алаңы солтүстік және батыс жағында «Шаңырақ» 

ықшамауданымен, шығыста Заря Восток ауылынан оңтүстіктен 300 м 

қашықтықта, Құрылысшы ауылынан 320 м қашықтықта орналасқан. 
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«АлЭС» АҚ ЖЭО-1-нің күл үйіндісі Ащыбұлақ ағынының бөренелерін 

екі дамбамен - үстіңгі және астыңғы қабатымен жабу арқылы салынды. 

Бөгеттер арасындағы қашықтық - 700 м. 

Көлбеу бағананың белгілері 736 м, биік бөгеттің биіктігі - 18 м, 

төменгісі - 25 м, ұзындығы тиісінше 220 және 200 м. 

ЖЭС-1 күлі мен шлак үйіндісі 2 бөлімнен тұрады. №1 бөлім, 1986 

жылы салынған. №1 учаскенің қуаттылығы - 2,25 млн м3. №1 бөлімнен 

сүзуді болдырмау үшін төсек пен бүйірі пластикалық қабықшадан жасалған 

фильтрге қарсы экранмен жабылған. № 2 секция - қолданыстағы кері 

гидравликалық күлді шығару жүйесін сақтай отырып №1 секцияны әзірлеу 

және оның дамбасына іргелес. Максималды толтыру белгісі 735,0 м №2 

учаскенің сыйымдылығы - 1,15 млн м3, айнаның жалпы ауданы - 13,1 га. № 2 

бөлім 2004 жылы іске қосылған. №2 бөлімді сүзуді азайту үшін күл мен шлак 

үйінділерінің төсектері мен беткейлері сыйымдылығы 1 м қысылған 

саздақтың сүзгіге қарсы экранымен жабылған, сонымен қатар дауылды су 

жинау жүйесі бар.  

 

1 кесте - Күл қалдықтарының жер асты суларына әсері 

 

Компоненттер I 

Квартал 

II 

Квартал 

III 

Квартал 

IV 

Квартал 

Орта 

мән 

min max 

Мұнай өнімдері 

(ПДК-0,1 мг/дм3) 

0,085 0,087 0,092 0,096 0,09 0,085 0,096 

Марганец (ПДК-

0,1 мг/дм3) 

0,176 0,181  0,181 0,183 0,18 0,176 0,183 

Фтор (ПДК-1,5 

мг/дм3) 

3,28 3,29 3,32 3,39 3,32 3,28 3,39 

 

 

1.5 Фенолды ластануы  

Жер асты суларының фенолдармен ластану көзі - қоқыс шұңқырларын 

және тұрмыстық қалдықтарды жинау орындарында дезинфекциялау үшін 

қолданылатын креолин, карбол қышқылы. Нөсерлі тазарту кәріз жүйесінің 
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жоқтығы көптеген фенолдарды жаңбырмен жуып, суды жер бедерінің 

төмендеген жерлеріне, суару каналы мен үстіңгі су ағындарына ерітіп, содан 

кейін жер асты суларына еніп, жұмыс қысымының горизонттарының 

ластануына қауіп төндіреді. 2014 жылы Алматы кен орнында жүргізілген 

зерттеу іс жүзінде барлық өзендерде жылдар бойы сақталып, ыдырайтын 

тұрмыстық қалдықтардың бар екендігін көрсетті (2.2-2.4 суреттер). 

Осылайша, Алматы қаласының аумағында ластаушы негізгі 

компоненттер мұнай өнімдері, фенолдар, марганец, нитраттар және беттік-

белсенді заттар болып табылады. Соңғы жылдары жүргізілген зерттеулердің 

нәтижелері жер асты суларының ластануы кездейсоқ пайда болатындығын 

және жергілікті емес, бірақ жергілікті сипатта болатындығын көрсетеді, бұл, 

мүмкін, қаладағы өнеркәсіптік кәсіпорындардың өндірісінің тоқтап қалуымен 

немесе төмендеуімен байланысты 

 

 

1.6 Бактериалды ластануы 

Жер асты суларының бактериалды ластануы негізінен жер бетіндегі 

ағындардың ластануымен, сондай-ақ кәріз желісінің серпінділерінен ағынды 

сулардың ағуымен байланысты. Негізінен, ол жер асты суларында, алма-тала 

конусының орталық бөлігінде орналасқан су алу бұталарының учаскелерінде 

көрінеді. Мұнда, санитарлық нормалардан едәуір асып түсетін коли-

фагтардың құрамы жоғарылады. Максималды мәні 900-1000 BoE-ге жетті, 

100C BoE-ден ШКК. Сонымен қатар, Алматы қаласының барлық су 

қабылдайтын бұталарында фенол мөлшері ШРК-дан 5-7 есе артты. 

 

 

 

6 Сурет –Алматы қаласының гидрогелогиялық картасы 
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2 Кесте –Есентай өзенінің коли-индекс, коли-титрмен ластануы 

 

Орналасуы Бөлімдер 

арасындағы 

ағынның өсуі 

Коли-индекс Коли-фагтар 

Есентай 

Әл-Фараби көш. 

0,05 4600 250 

Есентай 

Құрманғазы көш. 

0,31 2400 750 

Есентай 

Гоголь көш. 

0,15 2400 370 

Есентай 

Раймбек көш. 

0,06 4600 292 

Есентай 

Рысқұлов көш. 

0,75 11000 14500 

 

Бөлімдер арасындағы ағынның өсуін анықтау үшін, мына формуланы 

қолданамыз: 

                                              𝑄 =
Кф

Кт
                                                                 (1)                              

Q1=
250

4600
= 0,05 л/с 

Q2=
750

2400
= 0,31 л/с 

Q3=
370

2400
= 0,15 л/с 

Q4=
292

4600
= 0,06 л/с 

Q5=
11000

14500
= 0,75 л/с 

 

 

1.7 Кен орнының санитарлық-гидрогеологиялық жағдайы 

Алматыдағы жер асты сулары кен орны ортаңғы төртінші, орта 

төртінші және төменгі төртінші аллювиалды-пролувиалды сулы қабаттармен 

шектеседі, олар шығыс конусында және тау бөктеріндегі іргелес бөлігінде 

орналасқан. 

Су қабылдаудың негізгі бөлігі қала шекараларында, дрейф 

конустарының шеткі бөлігінде, Қалқаман ықшамауданынан Горький 
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саябағына дейін орналасқан. Жолдың жалпы ұзындығы шамамен 15 км 

құрайды. Тау бөктеріндегі жазықта (Алматы қаласының солтүстік бөлігі) су 

қабылдағыштар орналасқан. 

Ұңғымалардың шығыс жылдамдығы 30-60 л / с, топтар (бұталар) - 180-

650л/ с. Белсенді ұңғымалардың жалпы саны 2014 жылғы 1 қарашадағы 

жағдай бойынша 199 ұңғыманы құрайды. Бұталардағы құдықтар арасындағы 

қашықтық 30-35 м, ұңғымалардың тереңдігі 120-165 м, 150-300.0 м және 300-

500, 500-700 м, олардың дизайны ЭЦВ10-12 типті электрлік суасты 

сорғыларын су қабылдайтын бөлікті орнатуға мүмкіндік береді. 88-160м, 

199-296м, 335-507м, 514-650м тереңдікке дейін. Ұңғымалардың негізгі бөлігі 

(103 дана) сулы қабат кешенімен 150-300 м-ге дейін, ал басқалары (89 

ұңғыма) 165 м-ге дейін, 500 м-ге дейін 5 ұңғыма және 700 м-ге дейін 1 

ұңғымадан тұрады. 

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералды ресурстар 

министрлігінің шешімдеріне сәйкес Алматы қаласын сумен қамтамасыз ету 

үшін Алматы кен орнынан жер асты суларын алу туралы 2015 жылғы 7 

қарашадағы № 798 келісімшартқа №1 қосымшаға сәйкес (2016 жылғы 29 

желтоқсандағы № 2938 тіркелім). 2014 жылғы 3 қыркүйектегі № 14-05-7362 

және 2008 жылғы 3 қыркүйектегі № 14-05-7364), Қазақстан Республикасы 

Экономикалық даму және сауда министрлігі Геология және жер қойнауын 

пайдалану комитетінің ұсыныстары. 1, № 2, № 3 аралықтан жер асты 

суларын өндіруді шектеу енгізілді 95-135 м және тереңдігі 300 м ұңғыма 

бұрғыланған су қабылдағыштарды қайта құру қарастырылған. 

 

 

1.8 Су алу үшін қолданылатын сорғы түрлері 

Ұңғымалардан жер асты суларын шығару қажеттілікке байланысты 

ЭЦВ12-160-65, ЭЦВ12-160-100 сорғыларымен жүзеге асырылады. Ағымдағы 

жөндеу жұмыстары үшін су қабылдайтын бұталардың алдын-алу 

аялдамалары жүргізілуде. Жер асты суларының деңгейін өлшеу кейбір 

бұтақтарда арнайы бақылау ұңғымалары арқылы жүзеге асырылады, ал 

өндіріс ұңғымаларында бақылау ұңғымалары жоқ жерлерде. 2008-2014 

жылдары бұрғыланған ұңғымалар негізінен су есептегіштермен және пьезо 

түтіктерімен жабдықталған. Барлық су қабылдайтын бұтақтарда, алынған 

суды, негізінен суды есептейтін қондырғы бар. 

Су қабылдайтын бұталардағы өндірістік ұңғымалар Алматы кен 

орнында жерасты суларын пайдалану тәжірибесі мен барлау жұмыстарының 

нәтижелерін ескере отырып орналастырылған. ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 

талаптарына сәйкес бұталар схемасында 1-3 резервтік ұңғымалар бар (20%). 

Санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес Алматыдағы су 

қабылдағыштардың барлық су қабылдайтын бұталары үшін, Алматы 

қаласында ауыз судың жер асты көздері болып, санитарлық-қорғау 
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аймақтары құрылды.  Үш аймақтың құрамына кіреді - бірінші белдеу (қатаң 

режим) кездейсоқ немесе қасақана ластанудан су қабылдайтын және су 

қабылдайтын құрылыстар аумағын қамтиды. Екінші және үшінші аймақтар 

(шектеулер аймақтары) су көздерінің ластануының алдын алуға арналған 

аумақты қамтиды. Үш аймақтың әрқайсысында, олардың мақсатына сәйкес, 

арнайы режим орнатылып, су сапасының нашарлауына жол бермеуге 

бағытталған шаралар кешені анықталуы керек. 

 

 

1.9 Бірінші белдеудің санитарлық қорғау аймағы 

Қатаң режимді аймақта өндірістік ұңғымалар, құдықтар мен су 

өткізгіштер, II көтерілу сорғылық станциялары, резервуарлар, хлорлау 

қондырғылары және зертхана бар. Су қабылдайтын бұталардың ауданы және 

сәйкесінше су қабылдайтын бұталардың қатаң режимдік аймағы 0,01-ден 4,3 

га дейін. 

Су қабылдайтын бұталар аймақтарында жер асты суларының 

қорғалуын ескере отырып, жерасты суы су көзінің бірінші белдеуінің 

шекарасы ұңғымадан су қабылдау шекарасына дейін кемінде 30 м 

қашықтықта ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 талаптарына сәйкес белгіленеді (13.2.1 

тармақ). . Айта кету керек, бұл жағдайлар барлық су қабылдау орындарында 

сақталмайды, бұл коммерциялық құрылымдардың пайдасына аумақтарды 

иеліктен шығарумен байланысты. 

Тереңдігі 150-165 м болатын ұңғымалардың бір бөлігі біртіндеп 

қопсытылуы керек, ал ұңғымалардың басқа бөлігін жылдың белгілі бір 

мезгілдерінде немесе суға деген сұраныстың жоғарылауы кезінде таяз  

кезеңде пайдалануға беру ұсынылады. 

Су қабылдайтын бұталардың қатаң режимді аймағының аумағы жасыл  

кеңістіктегі жолақпен қоршалған, қоршалған және тәулік бойы күзетпен 

қамтамасыз етілген. Оның ішінде құрылыс жұмыстары жүргізілмейді, су 

қабылдау қондырғыларына, сулы қабаттың ашылуына, кез-келген адамның, 

соның ішінде қызметкерлердің өміріне байланысты жұмыстар жүргізілмейді. 

Барлық су ұңғымаларындағы өндірістік және резервтік 

скважиналардың бір бөлігі жер асты темірбетонды құдықтарда (камераларда) 

орналасқан, онда судың қысымын өлшеуге арналған манометрі бар ұңғылар, 

суды алу үшін кран және магистральдық су құбырына клапан орнатылған. 

суды жедел ағызу үшін қосымша клапан. Кейбір ұңғымалар бетон 

платформаларымен және резервуарға су жеткізетін дренаж жүйелерімен 

жабдықталған, су алу үшін шүмекпен және авариялық дренажға арналған 

клапанмен жабдықталған. 

Қатаң су қабылдау аймағының санитарлық жағдайы жақсы. 
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2 Жер асты суларын тазарту түрлері 
 

2.1 Тазарту әдістері 
 

Алматы қаласының ластанған жер асты суларын тазарту үшін мына 

жағдайларды қарастырсақ болады :  

-гидролиз;  

-сорбция;   

-йон алмасу; 

-шөгу; 

-сүзу (сақтау);   

-биоаккумуляция. 

Бұл ретте шекарадағы кіру концентрациясы жоғары жер асты 

суларының ингредиенттері сұйық және қатты фазалар арасындағы тепе-

теңдікте болуға ұмтылады және сүзгіш ортамен ұсталады. Кідіріс кейде 

сорбциямен теңестіріледі, бірақ біріншісі бірнеше түрлі үдерістер (рас, жиі 

оларды ажырату қиын). Тепе-теңдік бұзылуы мүмкін, нәтижесінде кері 

процесс — ремобильдеу туындауы мүмкін, өйткені барлық процестер кері. 

Ортаның нақты гетерогенді немесе гомогенді петрохимиялық қасиеттері 

және осыған байланысты жекелеген реакциялар гидродинамикалық 

процестерге салынатын элиминирлеу процестерінде маңызды рөл атқарады. 

 

 

2.2 Гидролиз әдісі 

Әдетте гидрогеохимиядағы гидролиз дегеніміз судың электролиттік 

диссоциациясы нәтижесінде H + және OH- әсерінен минералдардың 

ыдырауы (еруі). Бұл процесс жоғары температура, төмен рН, сондай-ақ 

күрделі заттардың болуына ықпал етеді. 

Гидролиздің рөлін бірінші кезекте бейорганикалық және органикалық 

заттарды жою (шығару) процесі ретінде немесе көптеген жағдайларда 

жоюдың немесе гидролитикалық адсорбцияның жалпы механизмінің бірінші 

сатысы ретінде атап өту қажет. Бұл ауыр металл иондарына, трансурандарға, 

полифосфаттарға және т.б. қатысты болады. Кең мағынада, бейорганикалық 

қосылыстардың гидролизі көбінесе кейбір (бастапқы) минералдардың 

еруімен және басқаларының (екіншілік) жауын-шашынымен байланысты 

болса да, органикалық қосылыстардың гидролизі көбірек болатынын атап 

өткен жөн. айтарлықтай ыдырау әсерімен байланысты. 

Пестицидтерді жою кезінде теріс термодинамикалық потенциалы 

жоғары (AG <0) гидролиз реакциясы маңызды болуы мүмкін, мұнда 

температура, рН және жойылған қышқылдардың беріктігі жоюдың 

кинетикасында маңызды рөл атқарады. Соңғысы бірінші ретті реакция 

теңдеуімен сипатталады: 
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𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝐾𝐶                                                     (2) 

Мұндағы, N - жойылған заттың массасы; С - бұл заттың сулы фазадағы 

концентрациясы; K - жылдамдық тұрақтысы; t- уақыт. 

Теңдеу (1) - бұл толық (қайтымсыз) жою процестерінің жалпы 

кинетикалық теңдеуі, қай процесс анықталатынына қарамастан - гидролиз, 

қайтымсыз (химиялық) сорбция, өте қиын еритін қосылыстың жауын-

шашыны, радиоактивті ыдырау, «өлі ұштарда» ұстау және париетальды 

фильм. Гидролиз реакциясы арқылы фосфат эфирлері, фенил карбаматтары 

немесе фенил карбамидінің туындылары сияқты пестицидтер жер асты 

суларынан оңай алынады.  

Бұл гидролиз жағдайын Алматы қаласының жер асты сулары 

органикалық және бейорганикалық ластанған жерлерінде қолданған дұрыс 

деп ойлаймын. Себебі бұл әдіспен су құрамындағы пестицидтердің 70% 

жуығын тазартуға болады. 

 

 

2.3 Cорбция әдісі 

Жер асты суларында еріген, кейде ерітілмеген (дисперсті) 

ингредиенттердің қатты фазалық сорбциясы әдетте жоюдың үш негізгі 

механизмін білдіреді: 

1) ван дер Ваальс және электростатикалық кулондық күштердің 

әсерінен физикалық адсорбция. Қосымша реакциялар фильтрациялық орта 

бөлшектерінің ішінен физикалық сорбциямен немесе өте ұсақ немесе «өлі» 

капиллярларда ұсталумен байланысты болуы мүмкін (ультрамикрофорлар); 

2) жер асты суларында және бөлшектердің бетінде иондар немесе 

молекулалар арасында химиялық ассоциациялардың пайда болуымен 

сипатталатын химиялық адсорбция. Мұндай «беттік байланыс» немесе 

«беттік комплекстер», мысалы, ерітіндідегі ауыр металл иондарының 

гидролитикалық адсорбциясы кезінде пайда болады, олар гидролизден кейін 

бетіндегі OH ~ топтарымен конденсация реакцияларына енеді: 

 
      

—Si — ОН + НО—Fe—ОН         Si —О—Fe—ОН +Н2О                               (3) 

                                                          
                               ОН                                    ОН 

Гидролизден басқа, сорбциядан бұрын пайда болатын және жүретін 

маңызды физика-химиялық процесс - бұл диффузия, оны ескеру қажет; 

3) ион алмасу. 

Адсорбция белгілі бір дәрежеде қайтымдылықпен сипатталады, яғни 

термодинамикалық тепе-теңдік бұзылғанда немесе алмастыру реакциясы 

нәтижесінде заттар кейде оңай түсіп кетеді. Бұл олардың ерітіндідегі 
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салыстырмалы концентрациясына және зат пен адсорбенттің тиісті 

байланысына байланысты. Мысалы, саз минералдарындағы катиондардың 

электростатикалық байланыстары сол адсорбенттегі химиорбцияланған 

фосфат иондарының байланыстарынан әлсіз. Химизорбцияда бұл процесс 

анағұрлым ерекше және үлкен қайтымсыздықпен сипатталады. 

 

 

2.4 Ион алмасуы 

Кеуекті ортаның құрамдас бөліктері, әсіресе саз минералдары, аморфты 

кремний қышқылдары және көптеген органикалық қосылыстар су ортасынан 

иондарды алып, басқа иондардың баламалы санын табиғи ерітінділерге өткізе 

алады. Бұл жағдайда анион және катион алмасу процестері жүреді. Нақты 

сүзу ортасында анион алмасу процестері аз жүреді (мысалы, фосфат, арсенат 

және борат иондары бар каолиниттегі OH иондары). Көбінесе нақты 

катиондық алмасу жүреді, бұл оң зарядталған иондар байланысқан теріс 

зарядталған функционалды топтардың болуымен байланысты. 

Алмасу катиондарының қосындысы (H + қоса алғанда) рН = 7 кезінде 

сүзу ортасында көрсетілген алмасу сыйымдылығын береді. Саз 

минералдарында алмасу сыйымдылығы бөлшектер мөлшерінің азаюымен 

және олардың беткейлерінің ұлғаюымен каолиниттен монтмориллонитке 

дейін артады. Ион алмасу процесі үшін шешуші болатын ион 

алмастырғыштағы (фильтрациялық орта - жыныста) алмасқан катиондардың 

адгезиялық күші катиондардың валенттілігінің жоғарылауымен (ереже 

бойынша, сілтілі және сілтілі жер элементтерінің көпшілігінде) және 

гидратталған күйде олардың диаметрінің төмендеуімен артады. 

Алмастырылатын катиондар саны сулы ерітінді концентрациясының 

жоғарылауымен бірге артады. Екі гетеровалентті катиондармен тепе-теңдік 

жағдайында ион алмастырғыштар валенттілігі жоғары катиондарды артық 

көреді, және бұл жер асты суларының иондық күші неғұрлым төмен болса, 

анағұрлым қарқынды түрде көрінеді. 

Ерітілген ластаушы заттар (мысалы, ауыр металл иондары M) мен ион 

алмастырғышқа (ион алмастырғышқа - Р) иондар арасындағы ион алмасу 

процестері қайтымды және келесі өрнекпен сипатталады: 

 

Ca2++П+Меn≥Men++П+Ca2+                                                          (4) 

Адсорбциялық процестегідей, мұнда тепе-теңдікті сипаттау үшін 

бірқатар изотермалар қолданылады, ал тепе-теңдікке жеткенде сулы 

ортадағы катиондардың бастапқы концентрациясы мен С концентрациясы 

арасындағы қатынасты Вейнгер мен Дженни 1927 жылы ұсынған тәуелділік 

арқылы білдіруге болады: 
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                                   (5) 

Мұндағы, K және p тұрақтылар. А ионы үшін Х үлестіру 

коэффициентін Никольский теңдеуінен табуға болады: 

   

                                        (6) 

Мұндағы, La - иондық алмасу сорбциясының коэффициенті; Ав - тау 

жынысындағы (немесе басқа ион алмастырғыштағы) В иондарының тепе-

теңдік мазмұны; Сент - олардың жер асты суларындағы тепе-теңдік 

концентрациясы; ga және gv - сәйкесінше A және B валенттіліктері. 

 

 

2.5 Шөгу әдісі 

Ластанған жер асты суларындағы ингредиенттердің көші-қоны 

көбінесе жауын-шашын процестерімен бірге жүреді, яғни нашар еритін 

қосылыстар - негізінен гидрооксидтер, карбонаттар, сульфидтер, негізгі 

тұздар және басқалары - жер асты суларының рН мен Eh құрамына және 

иондық құрамына байланысты қалыптасады. Су жыныстарының өзара 

әрекеттесуі нәтижесінде әр түрлі судың араласуы, газ құрамының өзгеруі, 

әсіресе жер асты суларының тік бағытта қозғалуы кезінде әртүрлі кедергілер 

пайда болады - тотықтырғыш, тотықсыздану, сульфат, карбонат, сульфид, 

сілтілік, қышқыл және басқалары, нәтижесінде бірқатар улы ластаушылар 

жойылады.  

Микробиологиялық белсенділік сонымен қатар ортада рН мен Э-ге 

қатысты жергілікті өзгерістерді тудыруы мүмкін және тиісті кедергілердің 

пайда болуына ықпал етуі мүмкін, мысалы, Fe2 + -ден F3 + тотығуында 

көрінеді, онда ерімейтін тұнба тұндырылады. H2S анаэробты 

микробиологиялық қалыптасуы кезінде аз еритін сульфидтердің шөгінділері 

тұнбаға түседі. 

Кез-келген қосылыстардың жауын-шашынның ықтималдылығын 

термодинамикалық тексеру жер асты суларында осы қосылыстарды 

құрайтын иондардың белсенділігін белгілі температурада қосылыстардың 

ерігіштік (ПР) өнімімен салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Айта кету 

керек, активтендіру энергиясы жоғары, негізінен жаңа фазаның ядроларын 

құру үшін қажет, термодинамикалық потенциалдың төмендеуі тек қажетті, 

бірақ жеткіліксіз жағдай болып табылады. 

Көші-қон формаларына және жауын-шашынның сапалы құрамына 

байланысты олардың түзілу кинетикасы келесі теңдеулердің бірімен 

сипатталады:  
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𝑑𝑁

𝑑𝑇
= 𝐾1𝐶                                               (7) 

 

dN - тұндыру процесіне қатысатын қоныс аударатын нысандардың 

шоғырлануы; С - қоныс аударатын нысандардың қанықтылығының 

шоғырлануы; К1 жылдамдық тұрақтысы. Басқа гетерогенді 

процестердегідей, осы тұрақтылардың температураға тәуелділігі бүкіл 

механизмнің диффузия жылдамдығымен немесе химиялық реакция 

жылдамдығымен анықталатындығын анықтауға мүмкіндік береді.  

Тұндыру процестері біршама аз кездеседі - бірінші кезекте ауыр 

металдарды жою кезінде, мысалы оксидтер мен гидроксидтермен тұндыру 

кезінде. Мұндай жағдайларда, мысалы, экстрреция мен сорбция арасындағы 

айырмашылықты анықтау іс жүзінде мүмкін емес. 

 

 

2.6 Сүзу әдісі 

Сүзгілеу дегеніміз ерітілмеген (тұндырылған) коллоидты немесе 

көбінесе көбінесе оның кеуектілігімен байланысты сүзгілеу ортасы арқылы 

органикалық немесе бейорганикалық заттарды тарату. 

Бұл процесті нақты сипаттауға кедергі келтіреді, бұл шынымен еріген 

көші-қон формаларын берудің әртүрлі процестерімен қатар (мысалы, 

гидродинамикалық, диффузиялық, гравитациялық шөгінді), ван-дер-Вааль 

күштерінің әрекеті, электростатикалық өзара әрекеттесу және химиялық 

реакциялар сияқты әртүрлі тұндыру тетіктері пайда болады. Судың төмен 

жылдамдығын болжауға болатын қанықтыру аймағында негізгі тасымалдау 

механизмдері тұндыру және диффузия болып табылады. 

Жер үсті суларының инфильтрациясы кезінде аэрация аймағында, 

сондай-ақ жоғары жылдамдықта қанықтыру аймағында бөлшектерді 

тасымалдау негізінен су ағынымен жүзеге асырылады, ал олардың жеке 

қозғалысы үлкен маңызға ие. Сондықтан тұндыру тек түйіршіктердің жанасу 

беткейлері бойымен жүреді, ал дәндердің қалған бетіне тұндыру судың 

жоғары жылдамдығына байланысты қиын болады. Сүзу ортасының бірлігіне 

келетін N заттың массасы үшін сүзу процесі келесі өрнекпен сипатталады: 

 

                                              
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝑣

𝑑𝐶

𝑑𝑥
                                                (8) 

 

мұндағы x - координат; t - уақыт; v - сүзу жылдамдығы; C - бұл үлкен 

дисперсияланған зат концентрациясы. Фильтрацияның бірінші кезеңі үшін, 

сүзгіштік ортада ештеңе ұсталмаған кезде, Co бастапқы концентрациясына 

байланысты сүзу жолының ұзындығы бойымен өрескел дисперсті заттың 

концентрациясын өзгерту мүмкін, біз жаза аламыз: 
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−
𝑑𝐶

𝑑𝑥
= 𝐸𝐶                                                   (9) 

 

мұндағы £ - сүзу ортасының параметрі; C - дисперсті заттың соңғы 

концентрациясы. 

𝑓𝑎 =
𝐶(орг)

С(су)
                                                (10) 

Осы әдістерді пайдалана отырып Алматы қаласының әр түрлі 

ластағыштармен ластанған жер асты суларын 60-90% жуығын тазартуға 

болады. 

 

 

3 Ластанудың алдын алу 

Біз қазірден бастап жер асты суларын қорғауымыз қажет. Себебі 

келешекте ауыз су проблемасымен соқтығысуымыз мүмкін. Сол себепті дәл 

бүгінгі күннен бастап жер асты суларының ластанудың алдын алу 

жұмыстарын жасау қажет. Ең алдымен, жер асты суларын ластап жатқан ірі 

өнеркәсіп орындарына қатаң талап қоюымыз керек. Жер асты суларында 

судың құрымнда белгілі бір мөлшерде элементтер болады. Жыл сайынғы 

тексерістен өткен кезде, сол элементтің мөлшері қажет нормадан асып кетсе, 

ол кәсіпорынға үлкен мөлшерде айыппұл салу керек. Егер ескертулер 

ескерілмей, ереже қайта бұзылса, онда ол жерді мүлде жаптырып тастау 

керек. Бұның барлығы адамның өз қолында. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Бұл дипомдық жұмыста қазіргі уақытта Алматы қаласының жер асты 

сулары немен және қандай жағдайда ластанып жатқаны қаралды. Және де 

сол ластанған жер асты суларын әр түрлі әдістерді қолданып тазарту 

жұмыстары жүргізілді. 

Қазіргі уақытта жер қойнауындағы сулар адами және табиғи 

факторлардың әсерінен уақыт өте ластанып жатқаны анықталды. Соның 

ішінде зерттеу жұмыстары нәтижиесінде жер асты сулары құрымндағы 

нитраттар, темірлер, коли-титрлер, коли-фагтар және тағы да басқа 

элеменнтердің шектен тыс мәні анықталды. 

Есентай өзенінің бактериялогиялық ластану қаралды. Яғни судың 

құрамындағы коли-титрлер мен коли-фагтардың стандарттан көп болуы. 

Әрине бның барлығы адами факторлардың әсері 

Жер асты сулары қаланың бірнеше бөлігінде нитраттармен ластанған. 

Соның ішінде ЖЭС-1   “АлЭС” жерінде. Себебі мұнда отын ретінде көмір 

қолданылады. Келешекте көмірді табиғи газға ауыстыру қаралуда 

Егер жер асты сулары осы қарқынмен ластана берсе, келешекте үлкен 

проблемаға әкеп соғады, оның ішінде ауыз су проблемасына. Сол себепті, 

қазірден бастап жер асты суларын қорғау жұмыстарын жасау қажет 
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