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Жұмыстың мақсаты - Іле ойысында термалды сулардың әлеуетін 

(потенциалын) бағалау және оларды келешекте пайдалану. Жұмыстар Алматы 

облысы, Жаркент ауданында жүргізіледі.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Целью работы является оценка потенциала термальных вод Илийской 

впадины и перспективы их использования. Работы ведется в Жаркентском 

районе Алматинской области.  

 

ANNOTATION 

 

The aim of the work is to assess the potential of the thermal waters of the Ili 

depression and the prospects for their use. Work is underway in the Zharkent district 

of the Almaty region. 
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КІРІСПЕ  

 

Дипломдық жұмыстың мақсаты – Іле ойысында термалды сулардың 

әлеуетін (потенциалын) бағалау және оларды келешекте пайдалану. Жұмыстар 

Алматы облысы, Жаркент аумағында жүргізіледі.  

Жұмыс барысында жылу және электр энергиясының бірегей 

тәжірибелік өндірісін жасау, сол сияқты геотермалды сулардың Жаркент 

кенорыны телімінде, геотермалды сулардың сулы-энергетикалық әлеуетін 

(потенциал) пайдалану негізінде, жылу және электр энергиясын өндіруді 

сұлбасын жасау қарастырылады.  

Орындалатын зерттеулер үшін негіз – «Қазақстан – 2050» 

Стратегиясында мемлекеттің энергетикалық әлеуетін (потенциал) пайдалану 

негізінде, жылу және электр энергиясын өндіруді кешенді орнату макетінің 

технологиялық сұлбасын жасау қарастырылады.  

Жобаның ғылыми жаңалығы республиканың шаруашылықтық 

қажеттіліктері үшін, геотермалды сулардың нақты кенорынының сулы-

энергетикалық әлеуетін (потенциал) пайдалануды жүзеге асырумен 

негізделеді.  

Жаркент артезианды алабында №3Т ұңғыма телімінде термоминералды 

жерасты суларын пайдалану аудан мен қоршаған табиғи ортаның жалпы сулы 

балансына әсері минималды болады және қандай да бір кері салдарларын 

болдырмайды. Бұл телімнің арыны жоғары термоминералды суларының 

минералдылығы 0,5г/дм3 иеленуіне байланысты және технологиялық 

қолданылғаннан кейін өзендердің табиғи арнасына құйылады.  

Көбінесе геотермалды сулардың кенорындарда кемшілік геотермалды 

жерасты суларының жоғары минералдылығы 0,5г/дм3 жоғары емес және ауыз 

сулар үшін санитарлық талаптардың минералдылығы бойынша сәйкес келеді.  
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 1 Жұмыс ауданы туралы жалпы мәлімет  

 

Зерттеу аумағы Алматы облысының Панфилов ауданына жатады. Бұл 

аумақ агроөнеркәсібі кешені дамыған. Бұл жерде негізінен астық пен сүрлемге 

жүгері, жем-шөптер, астықтар; көкөністер мен жемістер өсіріледі.  

Аймақта аудан орталығы – Жаркент қаласы. Қалада Айдарлы, Көктал, 

Үшарал, Алтыүй, Үлкен және Кіші Шаған, Хоргос және т.б ірі елді-мекендер 

орналасқан.  

Бүкіл ауданда жергілікті энергетика ресурстары жоқ және энергияны 

тұтынушылар темір жолдан 100-300км алыста орналасқан.  

Географиялық орналасуына қарай бұл – Іле тауаралық ойпатының 

шығыс бөлігі, солтүстіктен – Жоңғар Алатауы жотасымен, оңтүстікте – 

Кетмен жотасымен, батыста Қалқан және Қатутау тауларымен шектелген. 

Зерттеліп отырған аймақ шығыс жағында ҚХР мемлекеттік шекарасымен 

шектеледі.  

Қарастылып отырған аумақтың климат ауа температурасының үлкен 

тәуліктік және мезгілдік ауытқуларымен күрт континенталды, қысы суық, 

жазы құрғақ және ыстық. Орташа айлық көпжылдық максималды температура 

+24,9°С. Орташа жылдық көпжылдық температура – 8,6°С.  

Абсолютті максимум +38,8, абсолютті минимум -26,1 тең. Ең суық ай – 

қаңтар (орташа айлық температура -11,2), ең ыстық ай – шілде максималды 

температура +40°С дейін (орташа айлық температура +24,9).  

Өзен аңғарларында тал, джида, балмұрын өседі. Жапырақты ағаштардан 

аздаған тоғайлар кездеседі. Тау етегінде қара топырақтар дамыған. 

Өсімдіктерден селеу, қозықұлақ, атқонақ, типец, жалбыз, сұр жылым, тал 

және жабайы жеміс ағаштары кездеседі. 1100-1600м биіктік аралығында 

орман өсімдіктері астында шағындық-далалық және орманды далалық 

топырақтар дамыған. Бұл жерде орман мен жабайы жеміс ағаштары, биік 

шөпті шалғынды далалар өседі. Таулы – орманды белдем (3000-3100м). Бұл 

жерде шағылды делювийде торфты таулы-орман топырақты таулы орман 

топырақтары аз кездеседі. Субальпілік белдем (3000-3100м). Бұл жерде ашық 

түсті альпілік таулы-шалғынды топырақтар кездеседі. Көп жерлерде топырақ 

жамылғысы мүлдем жоқ. Альпілік белдем (3000-3800м). Топырақ, өсімдік 

жамылғысы нашар көрінген. Борпылдақ үйінділерінде шалғындар мен таулы 

шалғынды топырақты телімдер көп байқалады. Гляциалды белдем (3800м 

жоғары). Топырақ жамылғысы мен жоғарыда өсетін өсімдіктердің мүлде 

болмауы.  

Аумақ шектерінде ІІ жайылма үстілік терассаның абсолютті белгілері 

солтүстікте 735метрден оңтүстікте 765м дейін ауытқиды. Жер бетінің еңісі 

0,010 құрайды. Аумақ шектерінде ІІІ жайылма үстілік террасаның абсолюттік 

белгілері 900метрден 785метрге дейін ауытқиды. Жер бетінің еңісі 0,016 

құрайды.  
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2 Ауданның қысқашы – геология-құрылымдық сипаттамалары  

 

2.1 Стратиграфиясы мен литологиясы  

 

Іле ойпатының шығыс бөлігі барлық жерде төрттік жаралымдармен 

жабылған. Көне шөгінді таужыныстары ойпаттың солтүстік және оңтүстік 

бөліктерінде жер бетіне көтеріледі. Олар оңтүстікте Үлкен Богуты және 

Кетмен тауларымен, солтүстікте Қатутау, Долантау және Тышқантау 

тауларының оқшауланған блоктарында жатады. Ауыспалы, ортаңғы – 

жоғарғы палеозой кешеннің таужыныстары төменгі қабатта терең шайылу 

арқылы жататын, таскөмір мен пермнің эффузивті – шөгінді жаралымдарында 

орналасқан қабаттармен ашылған.  

Таскөмір жүйесі үш бөлімнен ашылған – төменгі, ортаңғы және 

жоғарғы.  

Төменгі бөлім (Кетмен және Күнгей свиталары) төменгі жақтарда 

базальтты, андезитті, дацитті порфириттермен және қышқыл құрамды 

эффузивтерге ауысатын (фельзит – порфирлер, дацит – порфирлер) олар қара 

– сұр, ашық сұр түсті туфтарынан тұрады.  

Ортаңғы таскөмір әктастар және құмдақтармен Жаркент 

депрессиясының солтүстік – шығыс бұрышында ғана ашылған.  

Жоғарғы таскөмір түзілімдері қара түсті, негізгі құрамды 

эффузивтермен ашылған. Олар Қойбын құрылымында 4-Т ұңғымасында ғана 

ашылған.  

Таскөмір жүйесінің жоғарғы бөлімі – перм жүйесінің төменгі бөлімі 

қызғылт-сұр кварцты порфирлермен ашылған және депрессияның орталық 

бөлігінде I-Г тіректі ұңғымасымен ашылған.  

Жоғарғы таскөмір түзілімдері қара түсті, негізгі құрамды 

эффузивтермен ашылған. Олар Қойбын құрылымында 4-Т үңғымасында ғана 

ашылған.  

Таскөмір жүйесінің жоғарғы бөлімі – перм жүйесінің төменгі бөлімі 

қызғылт-сұр кварцты порфирлермен ашылған және депрессияның орталық 

бөлігінде І-Г тіректі ұңғымасымен ашылған.  

Пермь жүйесі қиманың төменгі жағында ірі түйірлі құмдақтармен, 

әртүрлі малталы конгломераттардың қабаттасуымен ашылған, ары қарай олар 

көгілдір – сұр саздарға, аргилиттер мен құмдақтардың қабатшалары бар 

құмайттастарға айналады.  

Триас түзілімдері Іле өзенінің оң жағалауында Үсек алаңында 1Т, 2Т, 

3Т ұңғымаларымен, сол сияқты депрессияның оңтүстік – шығысында 3Г, 7Г 

ұңғымаларымен ашылған.  

Юра түзілімдері Үсек алаңындағы ұңғымадан, сол сияқты 

депрессияның сол жағалауында 3Г, 6Г, 7Г терең ұңғымаларында алынған керн 

бойынша зерттелген.  
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Төменгі юра құмайттастар мен аргиллиттерге ауысатын, ашық сұр түсті, 

ірі түйірлі құмдақтармен ашылған. Түзілімнің түсі ашықтан қара-сұр түске 

дейін. 3Г ұңғымасының ауданында түзілімнің қалыңдығы 308м, батыста – 

Үсек алаңы шектерінде 107-170м, Іле маңы алаңының ауданында юра 

түзілімдері мүлде жоқ.  

Ортаңғы юра төменнен жоғары қарай алмасатын құмдақтар, 

құмайттастар, құмдақты аргиллиттер және көмірдің қабатшалары бар 

саздармен ашылған. Үсек алаңының ұңғымаларымен ашылған.  

Жоғарғы юра – бор түзілімдері – саздар және құмайттастармен 

ашылған, қалыңдығы 20-35м.  

Бор түзілімдері аздаған жергілікті телімдермен Ақтау, Малайсары, 

Қалқан (Жаркент ойпатыныңы оңтүстік бөлігі) тау жиектерінде ашылған. 

Түзілімнің сипаттамасы терең ұңғымаларды бұрғылау нәтижелері бойынша 

келтірілген.  

Төменгі бор түзілімдері негізінен саздар мен құмайттастардың сирек 

қабатшалары бар конгломераттардан тұрады. Конгломераттар сазды – 

карбонатты цементте эффузивті таужыныстарының малталары мен гравийден 

тұрады. Түзілімнің қалыңдығы солтүстікте 59метрден (4Т ұңғыма) Үсек 

алаңының шектерінің 172м дейін.  

Жоғарғы бордың ашық сұр түсті құмдақт қабаты ойпат бойынша 

кеңінен таралған және көптеген терең ұңғымалармен (Үсек алаңында – 1Т, 2Т, 

3Т, Іле алаңында – 1РТ, 1ТП, 2ТП) ашылады.  

Жоғарғы бор түзілімдерінің қалыңдығы бұл жерде алаң бойынша 

тұрақты және 8-Т ұңғымада 54м-ден, 7-Т ұңғымада 69м дейін ауытқиды. 

Кайнозой тобы. Кайназой тобының түзілімдері палеоген, неоген және 

төрттік жүйелердің жаралымдарымен ашылған.  

Палеоген түзілімдері екі свитаға бөлінеді: төменгі – эоцен – олтгоцен 

жасындағы Қайшы свитасы.және жоғарғы – олигоцен уақытына жататын 

Жамбылбастау свитасы.  

Неоген түзілімдері ойпаттың бүкіл алаңында таралған және барлық 

ұңғымалармен ашылған. Олар палеоген жаралымдарында үйлесімсіз жатады, 

континенталды моласалар қабатымен ашылған және үш свитаға бөлінеді: 

төменгі ақтау - (N 31

1

 аt1) – миоцен жасында, жоғарғы ақтау - (N 21

1

 аt2) – 

төменгі-ортаңғы олигоцен жасында және қойбын (N 3

2 к) – жоғарғы плиоцен 

жасында. 

 

 

2.2 Тектоникасы  

 

Жаркент (Шығыс Іле) депрессиясының құрылымдық-тектоникалық 

құрылымын көптеген зерттеушілер зерттеді. Олармен палеозой іргетасының 

беті бойынша, құрылымдық-тектоникалық картасы жасалды. 
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Солтүстікте Қатутау және Жоңғар Алатауы антиклинорийі, Күнгей-

Алатау және Кетмень антиклинорийімен шектеседі.  

Жаркент депрессиясының батыс бөлігі солтүстік – шығыс созылымда 

жарылыммен күрделенген. Оңтүстік батыста бұл жарылым Богутты 

антиклинорийінің шығыс тау сілемдерімен шектелген, ал солтүстік – шығыста 

Ақтау жарылымымен қосылады. Ақтау жарылымының амплитудасы 1,5-2,0км 

жетеді және ал солтүстікте Айдарлы сатысы, батыста Кетмен моноклиналы 

орналасқан.  

Ол солтүстүкте Ақтау жарылымымен және Қатутау антиклинорийімен, 

ал оңтүстікте Богуты антиклинорийімен шектелген. Сипатталып отырған 

сатының солтүстік – батыс шекарасы Қалқан тау көтерілімі, оңтүстік – 

батыста Қалқан-Богуты орналасқан, ол Батыс Іле ойпатымен шекараласады. 

Іргетас бетінің жатыс тереңдігі саты шектерінде 100м - ден, оңтүстікте 

2000м дейін жоғарылайды.  

Депрессияның оңтүстік және солтүстік бөліктеріндегі аз амплитудалы 

жарылымдар оның жалпы құрылымдық жоспарынан өзгерген жоқ. Соңғылар 

үшін ойпаттың остік бөлігіне солтүстіктен (Жоңғар антиклинорийі) оңтүстікке 

(Кетмен антиклинорийі) қарай іргетастың қарқынды төмендеуі тән.  

 

 

2.3 Геотермалды сулар  

  

Жаркент артезиандық алабы, Іле артезиандық алаптар жүйесіне 

қатынасы бойынша, екінші реттегі алап болып табылады Аумақтың геология – 

құрылымдық жағдайы оны дербес гидрогеологиялық бірлік ретінде және оны 

екі аудан шектерінде гидрогеологиялық жағдайының өзіндік қалыптасу 

жағдайларымен бөлуге мүмкіндік береді.  

Олардың арасындағы шартты шекара Іле өзенінің қазіргі арнасы 

бойынша жүргізіледі. Сол жағалау бөлігі (Қарадала) – Кетмен 

моноклиналының даму ауданы, жарылымдарымен күрделенген бірақ аздаған 

амплитудалармен. Бұл жерде мезозой түзілімдері жер бетіне шығады немесе 

юра түзілімдерінің аз қалыңдықты қабаттарын астында терең емес жатады 

және бүкіл аумақта таралмаған.  

Оң жағаулық аудан – депрессияның орталық және солтүстік бөлігі 

барынша күрделі геоқұрылымдық жағдайлармен сипатталады. Ол үшін 

палеозой іргетасының блоктарға күрт бөлінуі, тектоникалық жарылымдар 

торабы, мезозой түзілімдерінің тереңде жатуы және мезозой – кайнозой тұсы 

тән.  

Жаркент артезиандық алабы қимасында, гидрогеологиялық 

зерттеулердің деректері бойынша жеті сулы кешенге бөлінеді: перм, триас, 

юра, бор, палеоген, неоген және төрттік түзілімдер.  

Палеозой таужыныстарының сулы кешені. Қарастырылып отырған 

сулы кешен негізінен ойпаттың шөгінді тысында жатады және төменгі 
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пермнің қалыңдығы 50-300м, эффузивті және эффузивті – шөгінді қабатымен 

және жоғарғы пермнің қалыңдығы 120-230м, конгломерат – құмайт тас – 

карбонат – аргиллитті қабатымен ашылған.  

Триас түзілімдерінің сулы кешені. Алаптың оңтүстік – шығыс бөлігінде 

дамыған және терригенді шөгінділермен ашылған. Түзілімнің бүкіл қабаты, 

жоғарыда құмайтты – аргиллитті қабатпен жабылған, құмдақты – 

конгломератты свитасына бөлінеді.  

Юра түзілімдерінің сулы кешені. Жаркент депрессиясының аумағында 

юра түзілімдері триас түзілімдері тараған шекараларда кеңінен дамыған. 

Олардың максималды қалыңдығы 400м жетеді.  

Бор түзілімдерінің сулы кешені. Бор түзілімдеріне ұштасқан сулы кешен 

кеңінен таралған.  

Палеоген түзілімдерінің сулы кешені. Палеоген түзілімдерінде термалды 

сулар көптеген ұңғымалармен зерттелген. Түзілім үшін 50 - 2600м 

тереңдіктерде жататын, жергілікті – дамыған көптеген сулы горизонттар тән. 

Неоген түзілімдерінің сулы кешені. Жаркент артизандық алабы 

аумағында неоген түзілімдері барлық жерде дамыған.  

Жаркент артезианды №3Т ұңғыма телімінде термоминералды жерасты 

суларын пайдалану  аудан мен қоршаған табиғи ортаның жалпы сулы 

балансына әсері минималды болады және қандай да кері салдарларын 

болдырмайды. Бұл телімнің арыны жоғары термоминералды суларының 

минералдылығы 0,5г/дм3 иеленуіне байланысты және технологиялық 

қолданылғаннан кейін өзендердің табиғи арнасына құйылады.  

Көбінесе геотермалды сулардың кенорындарында кемшілік геотермалды 

жерасты суларының жоғары минералдылығы 0,5г/дм3 жоғары емес және ауыз 

сулар үшін санитарлық талаптардың минералдылығы бойынша сәйкес келеді.  
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3 Жаркент кенорынында 3Т ұңғымасы бойынша есептік 

гидрогеологиялық параметрлерді анықтау мен термалды сулар 

кондициясының ТЭН жасау бойынша тәжірибелік-сүзілулік жұмыстарды 

жүргізу 

 

3.1 Жобалау үшін негіздеме 

 

Қазақстан Республикасында барынша келешегі бар аймақтардың бірі, 

Жаркент артезиандық алабы және соның ішінде №3Т ұңғымасының телімі 

болып табылады.  

Қазақстан Республикасында, геотермалды жерасты суларына барлауды 

жүргізу бойынша жұмыстар, геотермалды суларды қалыптасу жағдайлары мен 

оларды практикалық игеруді толық зерттеумен байланысты, ғылыми және 

практикалық тапсырмалар қатарын шешу қажеттілігін көрсетті.  

Бұрынғы жылдарда геотермалды суларға жүргізілген гидрогеологиялық 

зерттеулер, Жаркент артезиандық алабында оларды пайдаланудың келешегі 

бар екендігін дәлелдеді.  

Бірінші терең 1Г ұңғымасы 1957-59 жылдары Оңтүстік – Қазақстан 

мұнайбарлау экспедициясымен, іздеу – құрылымдық ретінде бұрғыланды. Бұл 

жұмыстарды Ақтөбе мұнай барлау экспедициясы жалғастырды (2Г, 3Г, 4Г, 5Г, 

6Г, 7Г ұңғымалар).  

Жаркент артезиандық алабындағы іздеп – барлау жұмыстары, терең 

ұңғымаларды бұрғылау арқылы, 1980 жылдан жүргізіле бастады. Бұл 

жұмыстарды «Союзбургаз» өндірістік бірлестігі орындады.  

Кәсіптік – геофизикалық зерттеуді «Союзгазгеофизика» трестінің 

Орталық азия геофизикалық экспедициясымен жүргізілді.  

Бұл жобаны жасау үшін ПО «Союзгазгеофизикада» бұрғыланған 12 

ұңғымалар (1ТП, 2ТП, 1Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т, 8Т), Алматы ГГЭ бұрғыланған 

3 ұңғыма (11А, 1П, 9Т), ЖШС «СНАКО Ойл» (1РТ) бұрғыланған 1 ұңғыма 

бойынша, термоминералды жерасты суларына іздеу жүргізуде алынған, 

фактілік материалдар пайдаланылды.  

1Г, 2Г, 3Г, 4Г, 5Г, 6Г, 7Г ұңғымаларының геологиялық және 

гидрогеологиялық деректері, L-44-XXXII, L-44-XXXIII, K-44-II, K-44-III 

рарақтардың, жарыққа шыққан 1:200 000 масштабындағы геологиялық және 

гидрогеологиялық карталарының, түсіндірме жазбаларынан алынды.  

Жаркент артезиандық алабының геологиялық, гидрогеологиялық, 

құрылымдық-тектоникалық сипаттамалары, жоғарыда аталған 12 ұңғыманың 

деректері бойынша және жоғарыда аталған 4 парақтың 1:200 000 масштабтағы 

геологиялық және гидрогеологиялық карталарының түсіндірме жазбасы 

негізінде жарыққа шығады.  

Жаркент ойпатының құрылымдық-тектоникалық құрылымын нақтылау 

үшін ПГО «Қазгеофизика» материалдары пайдаланылды.    
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Жоғарыда көрсетілген фактілік материалдарды жалпылау нәтижелері 

бойынша келесі карталар жасалды: фактілік материалдар картасы, 

гидрогеотермикалық карта, бор түзілімдері жамылғысының тереңде жату 

картасы мен Жаркент ойпатында палеозой іретасы бетінің картасы.  

Бұл карталар мен сұлбаларды жасау үшін, алдын ала ұңғымалар 

арасында гидрогеологиялық қималар мен көмекші геологиялық қималар 

салынды. №3Т ұңғымасы телімінде жерасты суларын барлау бойынша, жұмыс 

жобасының техникалық және технологиялық бөлігін жасау үшін, арнайы 

әдебиет пайдаланылды, оның негізінде өндірістік жұмыстардың әдістемесі 

бойынша бөлімдер жасалды.  

 

 

3.2 Барлау жұмыстарының мақсаттары мен тапсырмалары 

 

Қазіргі уақытта, Жаркент артезиандық алабы бойынша, жоғары 

температуралы геотермалды жерасты суларының ресурстарының бар екендігі 

бойынша, Жаркент ойпаты телімдерінің келешегі туралы қорытынды жасауға 

мүмкіндік беретін, геологиялық, геофизикалық және гидрогеологиялық 

материалдардың жеткілікті көлемі жиналды.  

Осы жоба бойынша іздеп - барлау жұмыстарын жүргізу термалды 

жерасты суларының пайдаланылатын қорларын бағалауға, сол сияқты оларды 

практикалық пайдалану бойынша шараларды белгілеуге мүмкіндік береді.  

Геотермалды суларға іздеп – барлау, жұмыстарының кешені, әрбір 

нақты жағдайда кенорынының күрделі геологиялық, гидрогеологиялық және 

геотермикалық жағдайының ғана емес, сол сияқты оның зерттелу деңгейінің 

күрделілігімен де анықталады.  

№3Т ұңғымасының телімі бойынша іздеп-барлау жұмыстары «Ұлттық 

компания», «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпарация», «Жетісу» Акционерлік 

Қоғамымен берілген. Геологиялық тапсырма негізінде жүргізіледі.  

№3Т ұңғымасының телімінде барлау бойынша жұмыстың мақсаты, 

термалды сулардың барланған қорлары негізінде, Алматы облысында, 

геотермалды сулардың Жаркент кенорынында, геотермалды энергия негізінде 

жылу және электр энергиясын өндіру кешенін құру болып табылады.  

Термалды суларды барлау бойынша жұмыстар келесі тапсырмаларды 

шешуді қарастырады:  

- есептік гидрогеологиялық параметрлерді анықтау мен олардың 

негізінде өнеркәсіптік категориялар бойынша, геотермалды сулардың 

пайдаланылатын қорларын бағалау; 

- сужинағыш құрылымын үлкейтуді қамтамасыз ету үшін телімнің 

тереңдіктерінде және қанаттарында пайдаланылатын қорлардың көбеюін 

бағалау; 

- барлау телімнің геология-құрылымдық, геотермикалық және 

гидрогеологиялық ерекшеліктерін нақтылау; 
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- Жаркент ойпатының жерасты суларының пайдаланылатын 

қорларының қалыптасу заңдылықтарын нақтылау. 

Барлық алынған есептік гидрогеологиялық параметрлерді геология және 

жер қойнауын пайдалану Комитетінің талаптарына сәйкес, термалды 

сулардың пайдаланылатын қорларын бағалау бойынша есепнама негізінде 

жасайды.  

Жобамен қарастырылған барлау жұмыстарының нәтижесінде, С1 

категориясы бойынша №3Т ұңғымасының телімінде, бор сулы кешенінің 

термоминералды жерасты суларының пайдаланылатын қорларына бағалау 

жұмыстары жүргізілді.  

Барланған қорлардың көлемі №3Т ұңғымасы телімінде геотермалды 

сулардың жылулық әлеуетін пайдалану үшін қажетті, сәйкес келетін 

инфрақұрылымды жобалау мен құрылысына қаржы салымын бөлу үшін 

жеткілікті болуы қажет.  

Термалды сулардың пайдаланылатын қорларын бағалау, сүзілудің 

қарастырылып отырған облысы шектерінде, өнімді сулы горизонттың 

параметрлері мен бастапқы қабылданған жағдайларында гидродинамикалық 

әдіспен жүзеге асырылады. Термалды су қорларын бағалау негізіне 

сынамалық және тәжірибелік шығарылымдардың нәтижелері жатады. Мұнда 

тапсырыс берілген сутартуда термалды сулардың температурасы, деңгейі, 

ионды-тұздық және газдық құрамының өзгеру заңдылықтары белгіленуі 

керек.  

 

 

3.3 Жобаланатын жұмыстардың әдістемесі, түрлері мен көлемдері 

 

Жұмыстарды жобалау екі кезеңде жүргізілді. Бірінші кезеңде Жаркент 

ойпатының геологиялық құрылымы бойынша фактілік материал жинау, 

талдау мен жарыққа шыққан деректерді жүйелендіру бойынша, жобаның 

графикалық, мәтіндік бөлігін жасау, сол сияқты жобаның графикалық және 

мәтіндік бөлігін компьютерлік теру мен өңдеу және смета жасау бойынша 

жұмыстар жүргізілді.  

Жобалау сатысында Жаркент ойпаты мен жұмыс телімінің 

гидрогеологиялық жағдайлары бойынша 15 есепнама зерттелді, мәтіндік және 

картографиялық материалдың көшірмелері жасалды. қолда бар фактілік 

геология-гидрогеологиялық материалдар №3Т ұңғымасының телімінде барлау 

жұмыстарын жүргізу үшін, келешегі бар сулы кешенді бөлуге мүмкіндік 

береді. 

Фондылық материалдарды жинау бойынша жұмыстар ГАРО 

«Қазгеоақпарат» пен МБ ӨД «Оңтүстік қазжер қойнауының» геологиялық 

фондтарында жүргізіледі. Бұдан басқа, осы тақырыпқа қатысты, 

У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және гидрофизика институтының 

фондылық материалдары талданды.  
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Жобалаудың екінші кезеңіде, жұмыс телімі мен оған жанасатын аумақта 

барлау гидрогеологиялық және геоэкологиялық маршруттық тексеру 

жұмыстары жүргізілді.  

6 геотермалды ұңғымалар тексерілді. Геологиялық бөлу алаңы 1га, 

тереңдігі - 2400м құрайды.  

Гидродинамикалық зерттеулер, режимдік, зертханалық және камералық 

жұмыстардың толық кешенін жүргізу гидрогеологиялық эұмыстарды жүргізу 

әдістемесіне сәйкес қарастырылады.  

 

 

3.4 Фондылық материалдарды жинау, жалпылау және талдау  

 

Жұмыстардың бұл түрі мәтіндік, графикалық және кестелік қосымшалар 

жинағымен соңғы есепнаманы жасау үшін қажет. Жұмыстарды жүргізуге 

уақыт шығындары 3 отр/айды құрайды. Камералдық топтың құрамы: бас 

гидрогеолог - 1,5 адам/ай, жетекші гидрогеолог – 6 адам/ай, 1-ші категориялы 

гидрогеолог - 1,5 адам/ай.  

 

 

3.5 Барлау гидрогеологиялық маршруттары  

 

Тексеру ЖШС «У.М.Ахмедсафин атындағы гидрогеология және 

гидрофизика институтының» мамандар тобымен жүргізілді, топтың 

құрамында 3 инженер-гидрогеолог пен бір жүргізуші, сонымен қатар, АҚ «НК 

«СПК «Жетісу» өкілдері қатысты.  

Далалық барлау маршруттық гидрогеологиялық тексеруді жүргізуге 

уақыт шығыны 5 отр/күн, ал жұмыс телімі бойынша көшулер - жолсыз 

жерлерде жүретін автокөлікпен 150метр бойын құрайды.  

Тексерумен қатар, сутартқышты пайдалану мерзімі мен режимін, 

термоминералды суға берілген тапсырысты, су тартудың таңдалған сұлбасын 

дәлелдейтін, қығушылық танытқан жақтармен іріленген, техника-

экономикалық есептеулерге сәйкес келісілген және жасалады.  

 

 

3.6 Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары  

 

№3Т ұңғымасы Жаркент қаласынан оңтүстік-шығыста 30км жерде 

орналасқан. 1986-1987 жылдары бордың сулы кешенінде, Лобнен геологиялық 

барлау партиясымен «Союзгазпромда» бұрғыланған, ұңғыманың тереңдігі 

3281м.  

Өзіндік құйылыста ұңғыманың дебиті бастапқы деректер бойынша 

34дм3/с, ұңғыма сағасындағы судың температурасы 740С құрайды. Тексеру 

нәтижесінде, қазіргі уақытта №3Т ұңғымасы тәжірбиелік-сүзулік жұмыстарды 
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жүргізу үшін дайындалған. Ұңғыма сағасында жоғары қысымда ысырма, 

манометр, жоғарғы бөлігінде газды көбейту үшін ысырма орнатылған. №3Т 

ұңғымасының жалпы техникалық жағдайы 1 суретте көрсетілген.  

 

 

 
 

 
 

1 сурет - №3Т ұңғымасы 

 

№3Т ұңғымасының маңындағы жерлердің экологиялық жағдайы 

қанағаттандырарлық.  

Тәжірибелік-сүзілулік жұмыстары мен режимдік бақылауда жүргізу 

үшін, ұңғымасы сағасы маңында 5х5 көлемді жұмыс алаңын дайындау қажет.  
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Осы мақсатта жердің беткі қабатын 0,2м тереңдікке алып тастау 

қарастырылады, содан кейін жалпы қалыңдығы 0,5м, 20-40мм тасшақпалы 

фракциялар төселеді.  

5м енді және 25м ұзындықта ұңғымаға келетін жол бетондалады. 200 

маркалы бетонмен құю қалыңдығы 0,2м. 

 

 

3.7 Тәжірибелік-сүзілулік жұмыстар  

 

Термалды сулардың пайдаланылатын қорларын гидродинамикалық 

әдіспен бағалау үшін негізгі гидрогеологиялық параметрлер анықталуы керек.  

Осы жобамен №3Т барлау ұңғымасынан сынамалық және тәжірибелік 

шығарымдарды, төмендеудің екі сатысында жүргізу қарастырылады: өзіндік 

құйылыста максималды мүмкін болатын дебитпен. 

Іздеу жұмыстары сатысында сынамалық шығару тапсырмалары 

горизонттың сулылығы туралы алдын ала деректерді алу болып табылады.  

Тәжірибелік шығарым тапсырмасы болып табылады: өнімді қабаттың 

есептік гидрогеологиялық параметрлерін анықтау; қимада олардың өзгеру 

заңдылықтарын ашу, ұңғыманың шығыны мен су деңгейінің төмендеуі 

арасындағы байланысты белгілеуі; сулы горизонттардың шекаралық 

жағдайларын негіздеу; термалды сулардың температурасын, 

минералдылығын, химиялық құрамы мен газға қанығуын, олардағы 

механикалық қосындылар мен бұл көрсеткіштердің уақыт бойында өзгеруін 

зерттеу, жерасты суларының жебірлігін зерттеу.  

Сөйтіп, жобамен 12бр/см аралығында сынамалық шығару мен 160бр/см 

жалғасатын максималды дебитпен, тәжірибелік шығаруды жүргізу 

қарастырылады.  

Тәжірибелік жеке сутарту үздіксіз болуы керек, бірақ егер тәжірибе 

процесінде қысқа уақыттық тоқтау орын алса, онда тоқтағаннан кейін 

тәжірибенің ұзақтығы тоқтату ұзақтығынан он есе көп болуы керек.  

Сутарту нәтижерін өңдеу жүргізілген сутартудың жинақ парағын жасау 

үшін және зерттеліп отырған сулы горизонттың параметрлерін есептеу үшін 

жасалды. Тәжірибелік сутарту парағында келесідей материалдар келтіріледі: 

- жұмыс телімі шектерінде 1:500 – 1:2 000 масштабта ұңғыманың 

орналасу сұлбасы, жергілікті жердің жағдайы; 

- жер бетінің белгілері, жерасты суларының статикалық және 

динамикалық деңгейлері, сүзгіні орнату аралығы көрсетілетін ұңғыма 

бойынша геология-техникалық қима;  

- деңгей мен дебиттерді бақылау үшін жабдықталған сүзгінің 

техникалық сипаттамасы туралы деректер;  

- сутарту (аралас) процесінде дебит пен деңгейдің ауытқу графиктері.  

- сутарту кейін бақылаумен қатар, деңгейді өлшеудің барлығы тіркеледі;  
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- сулы горизонттардың сүзілуі қасиеттерін анықтау мен тәжірибелік 

сутарту режимінде шекаралық жағдайлардың әсерін бағалау үшін негізгі 

есептеу парметрлерін (А, С) көрсету арқылы арынның қайта қалыпына келуі 

мен сутарту нәтижелері бойынша уақыттық бақылау графиктері;  

- тәжірибелік сутартулардың негізгі кестелері, онда тәжірибе жасалған 

уақыт, күн, оны жалғасуы, деңгей төмендеу шамасы, дебит, сүзілу 

коэффициенттерін есептеу нәтижелері мен басқа параметрлерін туралы 

деректер келтіріледі; 

 

 

3.8 Режимдік бақылаулар 

 

Жерасты суларының сапасын, дебитін, деңгейлік, температуралық 

режимін сипаттау үшін жобамен №3Т ұңғымасында бір жыл бойында 

режимдік бақылау жұмыстарын жүргізу қарастырылады. Режимдік 

бақылаулар қамтиды:  

- дебитті өлшеу; 

- сағадағы қысымды өлшеу; 

- сағадағы су температурасын өлшеу; 

- сағада судың сынамасын алу.  

Дебит, температура, деңгейді өлшеу жиілігі жыл бойында күн сайын. 

Бақылаушылар құрамына инженер-гидрогеолог пен техник гидрогеолог 

кіреді. Дебит, температура мен деңгейге барлығы 360 өлшеу жүргізіледі. 

Жерасты суларының сапасын зерттеу үш режимдік бақылау жүргізу 

процесінде судың сынамасын алу қарастырылады.  

 

 

3.9 Геотермалды суларды зертханалық зерттеу  

 

Жобамен су мен газдың келесідей зертханалық зерттелу түрлері 

қарастырылады:  

- толық химиялық, бальнеологиялық және бактериологиялық талдауға 

судың сынамасын алу; 

- судағы микрокомпонеттерді анықтау және құрғақ қалдықтың 

қысқартылған спектралды талдау; 

- фенолар мен нафтенді қышқылдарды анықтау; 

- саға мен тереңдікте еріген және кенет бөлінген газды алу және талдау; 

- судың жебірлігін анықтау; 

- жылына 4 рет СН ҚР №104 сәйкестігі (2дм3) – 8дм3. 

- жылына 4рет толық химиялық талдау (2дм3) – 8дм3. 

- жылына 4 рет еріген газды талдау (2дм3) – 8дм3. 

- жылына 1 рет бальнеологиялық талдау (5дм3) – 5дм3. 

- жылына 1 рет радиологиялық талдау (1,5дм3) – 1,5дм3. 
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- жылына 4 рет бактаулар (0,5дм3) – 2,0дм3. 

Бүкіл бақылау уақытында сынама алынады: жалпы көлемі 32,5дм3 18 

сынама. 

 

 

3.10 Камералдық жұмыстар 

 

№3Т ұңғымасының телімі бойынша термоминералды жерасты 

суларының пайдаланылатын қорларын есептеу арқылы, есепнаманы жасау 

бойынша камералдық жұмыстар.  

Камералдық жұмыстармен далалық материалдарды камералдық өңдеу, 

тексеру актілері мен қажетті мәтіндік қажеттіліктерді, картографиялық 

материалдар мен кестелік қосымшаларды жасау қарастырылады.  

Есепнама жерасты суларының қорларын барлау бойынша 

гидрогеологиялық есепнамаларды жасау бойынша ҚР ГҚК нұсқаулығына 

сәйкес жасалады.  

Камералдық жұмыстарға уақыт шығыны, ұқсас жағдайлардағы жұмыс 

тәжірибесі бойынша 9 отр/ай деп алынады.  
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 4. Жаркент кенорынында 3Т ұңғымасы бойынша есептік 

гидрогеологиялық параметрлерді анықтау мен термалды сулар 

кондициясының ТЭН жасау бойынша тәжірибелік-сүзілулік жұмыстарды 

жүргізу 

 

 4.1 Есептік гидрогеологиялық параметрлерді анықтау 

 

Термоминералды сулардың пайдаланылатын қорларын есептеудің 

гидродинамикалық әдістерін пайдалану үшін, №3Т ұңғымасында жоғарғы бор 

сулы горизонтының келесі негізгі гидрогеологиялық параметрлерін анықтау 

қажет: тиімді қалыңдық, сүзілу коэффициенті, суөткізгіштік пен 

пьеозоөткізгіш. Бұл параметрді  алу үшін, термалды сулардың 

пайдаланылатын қорларын есептеу үшін қажетті есептік гидрогеологиялық 

параметрлерді анықтау бойынша, тәжірибелік-сүзілулік жұмыстарды жүргізу 

арқылы далалық гидрогеологиялық жұмыстар орындалады.  

Термалды сулардың қысымы мен деңгейінің қисықтарын қайта қалпына 

келтіруді өңдеу нәтижесінде, шығаруларды жүргізгеннен кейін, келесі есептік 

гидрогеологиялық параметрлер анықталды:  

- сулы түзілімдердің тиімді қалыңдығы (Мэ). №3Т ұңғымасы бойынша 

жоғарғы терригенді жаралымдардың қалыңдығы бұрғылау және 

геофизикалық жұмыстардың деректері бойынша анықталады және 85м 

құрайды. Сулы таужыныстарды құмайттастармен қабаттасатын, нашар 

цементтермен, құмдақтармен ашылған.  

Горизонттың сүзілулік параметрлерін анықтау үшін графоаналитикалық 

және есептік әдістері пайдаланылады. Бірінші қысымы мен деңгейінің 

қисықтарын қайта қалпына келтіруді өңдеу нәтижелеріне негізделген. Тиімді 

қалыңдық 65м құрайды.  

- сүзілу коэффициенті (к). Термосулы горизонттың сүзілулік 

коэффициентін анықтау үшін, терең ұңғымалар үшін қолданылатын, 

гидрогеологиялық материалдарды өңдеудің әдістемесі пайдаланылады.  

- гидроөткізгіштік коэффициенті (),дарси/спзм: 

 

= 
0.212×𝑄

ni
                         (1) 

 

мұнда: Q – шығарылымдағы ұңғыманың дебиті м3/тәулік; п- қабаттың 

жағдайлардағы судың тығыздығы, г/см3; келесі формула бойынша 

анықталады: 

 

П = 1- 5,910 –6 (Тп- 4)1,95       (2) 

 

мұнда: Тп - №3Т ұңғымасында термокаротаж деректері бойынша, 

қабаттағы судың температурасы, Tп= 66,7°С. Бұдан N  мәні құрайды: 
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П = 1 - 5,9  10 –6 (73 - 4)1,95 = 0,9772(г/см3). 

 

i- келесі теңдеумен анықталатын, өлшемсіз шама: 

 

i = 
P2 − P1

 lg t2 – lg t1
                  (3) 

 

i1= 
14,8 – 7,8

0 – (−2,54)
 =2,125     

 

 - өткізгіштік коэффициенті (kn), Дарси: 

 

kn = 
  

mэ
                  (4) 

 

мұнда:  - қабат жағдайларындағы судың тұтқырлығы, спз, судың 

температурасы 73°С болғанда,  = 0,388 (спз). 

- сүзілу коэффициенті (k) төмендегі жағдай бойынша өткізгіштік 

коэффициентімен байланысты:  

 

k = kn 
N


                   (5) 

 

мұнда: k- см/с, kn - Дарси, N -  кг/см3 және  - спз. 

№3Т ұңғымасы бойынша сүзілу коэффициентінің мәні 2,3м/тәулікті 

құрайды. Бұдан басқа, сұзілуі коэффициентін анықтау үшін Гринбаум-

Тененбаум эмприкалық формулаларын пайдалану арқылы ұқсас әдіс 

ұсынылады: 

 

k= 
Dq

mэ
                   (6) 

 

мұнда: q - шығарымдардағы үлестік дебит, м3/тәулікат; D - 1,3 тең 

эмприкалық коэффициент (арыны жоғары сулар үшін). Шығарылымда (k) 

құрайды: 

 

1 шығарылым k= 
1,3  228

65
=  4,56 м/тәулік 

 

- пьезоөткізгіштік коэффициенті (а) ұқсас және графоаналитикалық 

тәсілдермен есептеледі. Терең ұңғымалар үшін қолданылатын, 

гидрогеологиялық материалдарды өңдеу әдістемесін пайдалануда, 

пьезоөткізгіштік коэффициенті (a) келесі формула бойынша анықталады: 

 



 

23 

 

a= 


mэ (pж + c)
                  (7) 

 

мұнда: ж және c – сұйықтықтың және таужынысының сығылу 

коэффициенті, 1/(кгс/см2); p – сулы таужыныстарының кеуектілігі, бірлік үлес; 

жоғарғы бор құмдақтары үшін p= 0,26;  

(c) коэффициентін кеуекті серпімді қысу коэффициенті (n) арқылы 

есептеуге болады:  

c = np,                               (8) 

 

(n) мәні Холлдың арнайы графигі бойынша анықталады, онда (n) 

коэффициентінің кеуектіліктен (р) байланысын көрсетеді.  

р= 0,26 болғанда n = 0,4810–5  мһм2/т. Сөйтіп:  

 

     c =0,4310 -5 0,26 = 0,12510 –5 м2/т = I,2310 -5 1/(кгс/см2). 

 

Сұйықтықтың сығылу коэффициентін (ж), еріген газдың әсеріне мән 

бермей, Мамунның эмприкалық байланысы бойынша табуға болады:  

 

ж =o -7,1610 –8  M/n         (9) 

 

мұндаo – Додсона – Стендингтің арнайы графигі бойынша 

анықталатын, таза судың сығылу коэффициенті, біздің жағдайда o = 4,210 –6 

м2/т; М - 0,43 г/л тең, қабаттық судың минералдылығы, n – қабаттағы судың 

тығыздығы, г/см3, бұрында анықталған. Осылайша (ж) мәні құрайды:  

 

ж =4,210 -6 - 7,I610 -8 0,43/0,9772 = 3,9410 -6 (м2/т) = З.8810 -5 (1/(кгс/см2). 

 

Пьезоөткізгіштік коэффициенті 1,78.106 м2/тәулікті құрайды. 

Пьеезоөткізгіштік коэффициентін анықтау үшін графоаналитикалық әдіс 

пайдаланылады. Есептік байланыс келесідей түрде болады:  

 

Lga = 2lgro - 0,35 + А/с                   (10)  

 

мұнда ro – ұңғыма радиусы, м; А – бастапқы ордината; с - төмендегі 

теңдеумен анықталатын, бұрыштық коэффициент:  

 

с = - 
 𝑺𝟐∗ − 𝑺𝟏∗

𝒍𝒈𝒕𝟐 – 𝒍𝒈𝒕𝟏
                   (11) 

 

Пьезоөткізгіштік коэффициентінің есептік шамасы 1,70106м2/тәулікке 

тең.  
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- суөткізгіштік коэффициенті (Т) тиімді қалыңдыққа сүзілу 

коэффициентінің мәнін (орташа) көбейтумен анықталған. Арынды жерасты 

суларының белгіленген қозғалысы үшін формулалар ұсынылған: 

 

kmэ= 
0,366Q

So
 lg (Rn/ro)                              (12) 

 

мұнда: So – су деңгейінің төмендеуі, м; Rn – шығарымның әсер етуінің 

келтірілген радиусы, м, төмендегідей анықталад:  

 

Rn =1,5 ato ;          (13) 

 

Термосулы горизонттарды ашатын, терең ұңғымалар үшін деңгей 

төмендеуі (So), ұңғыма сағасында судың төмендеуіне (Sу) тепе-тең емес. 

Бұл шамалар арасындағы байланыс келесілей болады: 

 

Sy = So + Нт + Ннс - Sт - Sr ;           (14) 

 

мұнда: Hт - суды жоғары көтеретін құбырларда үйкеліске арынның 

гидравликалық шығыны, м; Ннс – сулы горизонттың ашылуының 

жетілмегендігінен арынның шығыны, м; SТ және Sr – термолифт пен 

газлифтіні ескеретін, деңгейге түзетулер, м. 

(Нт) мәні келесі формула бойынша анықталады: 

 

НТ= 2,3310-13  lQ2

Do5.3
               (15) 

 

(15) теңдеуде: l – сүзгі ортасындағы бағаналық құбырдың ұзындығы, м, 

do – суды жоғары көтеретін құбырдың диаметрі, м. 1-ТП:l ұңғымасы үшін – 

2883м, do = 0,146мм және 2ТП: l ұңғымасы үшін – 2719м, do =0,146мм. 

(Ннс) арын шығын келесідей түрде есептеледі: 

 

Ннс = 
Qc

2  kmэ
                         (16) 

 

мұнда: с – қабаттың ашылу дәрежесі бойынша, ұңғыманың 

жетілмегендігін ескеретін коэффициент, Шуровтың формуласы бойынша 

анықталады: 

 

С=  
425

(lk + 1.5)ndk
 0,6               (17) 
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мұнда: lk – суды жоғары көтеретін құбырдың тесік бөлікткріндегі 

каналдардың ұзындығы, см (құбырдың қалыңдығы); п – құбырдың 1 метрдегі 

саңылау саны; dk , - бұл саңылаулардың диаметрі, см.  

Термолифтіні ескеретін, деңгейге түзету, төмендегі теңдеумен 

есептеледі: 

 

St = 
Ho  (tcm) −  (tв) 

 (tв)
                (18) 

 

мұнда: Но- ұңғыманың тереңдігі, м; (tcm) және  (tв) - судың тығыздығы, 

тұрақты жағдайда және ұңғыманың жұмысында оның орташа 

температурасына сәйкес келеді, г/см3.  

Судың тығыздығын анықтау үшін пайдаланылады, а 

 

tcm = 
Тн + Тn

2
     и   tв = 

Тy + Тn

2
    (19) 

 

мұнда: Тн және Тy – шығару алдында және ұңғыма сағасында шығаруда 

судың температурасы, °С.  

Сөйтіп, (12, 14 және 16) теңдеулерін ескере отырып, келесі шешімді 

аламыз: 

 

Sy = 
A

kmэ
 + HT  + 

B

kmэ
  -  ST                 (20) 

 

мұнда: А = 0,366  Q  (Rn/ro); а В = Qc /2 . (20) түрлендіріп, аламыз: 

 

kmэ = 
A + B

Sy − HT + ST
                (21) 

 

№3Т ұңғымасы үшін Т = kmэ  шамасы 208 м2/тәулікті құрайды.  

Жаркент артезианды алабында №3Т ұңғыма телімінде термоминералды 

жерасты суларын пайдалану аудан мен қоршаған табиғи ортаның жалпы сулы 

баланысына әсері минималды болады және қандай да бір кері салдарларын 

болдырмайды. Бұл телімнің арыны жоғары термоминералды суларының 

минералдылығы 0,5г/дм3 иеленуіне байланысты және технологиялық 

қолданылғаннан кейін өзендердің табиғи арнасына құйылады. Көбінесе 

геотермалды сулардың кенорынындағы кемшілік геотермалды жерасты 

суларының жоғарғы минералдылығы болып табылады. №3Т барлап-

пайдалану ұңғымасы телімінде термалды сулардың минералдылығы 0,5г/дм3 

жоғары емес және ауыз сулар үшін санитарлық талаптардың минералдылығы 

бойынша сәйкес келеді. Термалды сулардың пайдаланылатын қорларын 

гидродинамикалық әдіспен бағалау үшін сулы горизонттардың сүзулік және 

сыйымдылық қасиеттерін сипаттайтын негізгі гидрогеологиялық параметрлер 
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анықталуы қажет. Сол сияқты ұңғымалардың өнімділігі, жерасты суларының 

температурасы, олардың минералдылығы, химиялық құрамы мен газға 

қанығуы туралы деректер алынуы керек.  
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5 2013-2016 жылдарда жоба бойынша зерттеу барысында алынған 

нәтижилер 

 

Геотермалды энергияға қалпына келетін энергия түрлерінің бірі ретінде 

қазіргі сұраныс негізделеді: органикалық отын қорының бітуімен және оның 

импортынан көптеген дамыған елдердің тәуелділігімен, сол сияқты отын және 

ядорлы энергетиканың адамның тіршілік ету ортасы мен жабайы табиғатқа 

айтарлықтай кері әсері бар.  

2013 жылғы техникалық тапсырмамен геотермалды энергияны 

практикалық игеруге бағыты, әлеуетін бағалауда қазіргі әлемдік тенцияларды 

жүйелендіру мен талдауды жүргізу қарастырылады; 

- геотермалды энергияны практикалық игерудің технологиялық 

сұлбасын талдау мен жүйелендіру; геотермалды ұңғымаларды тексеру 

(гидродинамикалық зерттеу, гидрохимиялық сынамалау).  

Жаркент артезиандық алабы аумағында, Алматы облысының Панфилов 

және Ұйғыр аудандары шектерінде жұмыс барысында 17 геотермалды 

ұңғымалар тексерілді. 

Жаркент артезиандық алабында, геотермалды суларды мақсатқа сай 

пайдалану осы алаптың орталық бөлігіндегі қолданыстағы ұңғымаларды №3Т, 

1тп, 2тп, сол сияқты суару үшін толық гидрогеологиялық зерттеулерде 

бұрғыланған, Қарадала шатқалында орналасқан ұңғымаларды ашады. 

Соңғылар 40 – 550га дейінгі алаңдағы, 20 жеке телімдерден тұрады және 

Шонжы аудан орталығынан автокөлік жолы бойында, ҚХР мемлекеттік 

шекарасына дейін 100км арақашытық байқалады. 

Қараусыз ұңғымалардың техникалық жағдайы режимдік бақылауларды 

жүргізуге және оларды керекті деңгейде пайдалануға мүмкіндік бермейді 

және оларға күрделі жөндеу талап етіледі.  

2014 жылғы зерттеу барысында, Алматы облысы, Панфилов ауданы 

шектерінде орналасқан, термалды ресурстарды игеру үшін Жаркент 

кенорынында термалды суларды кешенді пайдаланудың барынша келешегі 

бар сұлбалары қарастырылған. 

Есептеулермен термалды ресурстарды пайдаланудың мүмкін 

масштабтары анықталған. Панфилов ауданы аумағында жылумен қамтамасыз 

ету үшін, шамамен 200 мың т жылуды үнемдеу мүмкін, ал шығындарды – 

үгемдеу 850 млн теңгені құрайды. 

Геотермалды сулардың жылулық әлеуетін толық пайдалану 

мақсаттарында, әртүрлі тұтынушыларды қосу арқылы, термалды ресурстарды 

пайдаланудың кешенді сұлбасы ұсынылған; коммуналдық құрылыстар, жылу- 

көкөніс коминаттары, балықты тірідей сақтайтын кәсіпорындар. Геотермалды 

жылумен қамтамасыз ету сұлбасынан кейін жиналған суды жерді суаруға 

пайдалану ұсынылады.  



 

28 

 

Жұмыс ең алдымен , Панфилов ауданының қазіргі тұтынушыларын 

геотермалды сулармен, жылумен қамтамасыз ету жүйесіндегі есептік 

шығындарынан 2 – 3 есеге аз. 

Бұл қатты отынды 37 мың т көлемінде үнемейді. Үсек және Іле маңы 

телімдерінде ұңғымаларды пайдаланудың оң нәтижелерінде, 48га алаңды ірі 

жылу шаруашылық құрылымы салынады. 

Бұл отынның 220 мың т үнемдейді. 

- шығындарда 850 млн тг; 

- жерді суғаруға 21 млн м3/жыл ұсынылады. 

- Кешенге қаржы салымы шамамен 4,9 млрд. Тг 

Ұңғымаға жақын орналасқан жылу комбинатынан жоғарғы 

экономикалық тиімділігі, электрмен қамтамасыз ету, жылуландыру, сумен 

қамтамасыз ету үшін термалды жерасты суларының арыны мен табиғи 

жоғарғы температурасын пайдалануға жетеді. 

Мұнда 3,0га алаңды жылу комбинатының тиімділігі мақсаттарында 

5 000м2 (0,5га) бойынша типтік каркастармен көтерілуі мүмкін. 

Республиканың алыстағы ауылдарында мұндай жобаны жүзеге асыру, 

аймақта өркендеген нарықтық қатынасты қалыптастыру мен дамыту үшін 

ыңғайлы: 

- жалақысы тұрақты жаңа жұмыс орындарын құру, олардың жартысы -  

жоғарғы технологиялық; 

- жергілікті тұрғындардан құралған кәсіпорын жұмысшыларының өмір 

және еңбек жағдайларын жақсарту, бұл объектіге жақын орналасқан Үшарал 

және Сарпылдақ ауылдарын, келешекте – аудан орталығы Жаркент қаласының 

өмір деңгейін көтеруге айтарлықтай әсер етеді;  

- ауыл шаруашылығының алдыңғы қатардағы технологияларын  

пайдалану арқылы, импорттың орнын басатын тауарлады өндіру мен бәсекеге 

жарамды отандық экологиялық таза өнімдерді өндіру; 

- қоршаған ортаның ластануын төмендету – жұмыс объектілерін ыстық  

сумен қамтамасыз ету мен жылыту үшін отынның органикалық түрлерін жағу 

қажеттілігінің жоқтығынан. 

 Ұңғыма жанында жылу кешенінің құрылысы экономикалық өте тиімді.  

2015 жылы Қазақстан Республикасының Алматы облысы Жаркент 

геотермалды кенорынында екі ұңғыманың жылу – энергетикалық әлеуетін 

кешенді игеру мүмкіндігіне алдын ала негіз жасалды. 

Бұл ұңғымаларды пайдаланудың екі варианты зерттеледі: 

1. 1РТ ұңғымасы үшін электр энергиясын максималды өңдеу Wтаз=265  

кВтэ. 3Т ұңғымасы геотермалды электр станцияларына электр энергиясын 

өндіру үшін талаптарға сәйкес келмейді, судың температурасы өте төмен. 

Бірақ жоғарғы арынның арқасында, бұл жерде электр энергиясын микро ГЭС-

тен алу мүмкіндігі бар. 

2. Ауданның жылумен қамтамасыз ету қажеттіліктері үшін, электрсіз  



 

29 

 

жылу энергиясын максималды өндіру 1РТ және 3Т, 8,6 МВТ (жылу энергиясы) 

және 5 МВт (жылу энергиясы) ұңғымаларынан жүзеге асырылады. 

Геотермалды сулардың Жаркент кенорынындағы, қолданыстағы 

геотермалды ұңғымалар базасында, электр энергиясын өндіру бойынша 

жобаны орындауда, термалды сулардың Жаркент кенорнында 3Т 

ұңғымасында негізгі күштік агрегаттармен, тәжірибелік ұңғымалық электр 

станциясының модулі (микроГЭС) жасалды. 

 2016 жылғы жүргізілген зерттеу нәтижелерінде 3Т және 1РТ 

термалды ұңғымаларын пайдаланудың екі варианттарын талдауда негізделген, 

жылу және электрмен қамтамасыз ету жүйелерінің моделдері жасалды: 1 

вариант – жылу және электр энергиясын өндіру; 2 вариант – жылумен 

қамтамасыз ету мен ыстық сумен қамтамасыз ету мақсаттарында, жылу 

энергиясын өндіру. 

Екі вариантта та әрбір ұңғымадан пайдалануда барынша жақсы 

нәтижелерді алу мақсатында қарастырылды және тиімді етілді.  

Жаркент кенорынында резервуардың температурасы, қарапайым типтегі 

геотермалды электр станциясының жұмысын қамтамасыз ету үшін өте төмен.  

70-96°С температуралы геотермалды ағыннан электр энегриясын өндіру 

үшін, жүзеге асырылатын вариант бинарлы технология болып табылады.  

1- ші вариантты жүзеге асыруда 3Т және 1РТ термалды ұңғымаларының 

температуралық потенциалы ескерілді. 3Т ұңғымасынан термалды сулардың 

температурасы электр энергиясын өндіру талаптарына сәйкес келмейді және 

сондықтан 3Т ұңғымасында электр энергиясын өндіру қарастырылмайды.  

1РТ ұңғымасының термалды суларының температурасы электр 

энергиясын бір уақытта қамтамасыз ете алмайды және максималды өндіре 

алмайды. Бірақта, төгінді жылу аудандық жылумен қамтамасыз ету үшін 

базалық күш ретінде, сұйық отында жұмыс істейтін суды қыздырғыштарды қосу 

арқылы, алапты, сумен емдейтін және басқа да төмен температураны 

қолданатын орындарды ыстық сумен қамтамасыз ету үшін пайдаланылуы 

мүмкін.  

Изобутан мен тікелей салқындатуды пайдалану арқылы, РОЦ негізінде 

электр энергиясын өндірудің технологиялық сұлбасы ұсынылды. Бұл 

технологиялық сұлбаны пайдалануда, электр энергиясының аза қуатын өндіру 

сұлбасы 292 кВт құрайды.  

2 -ші вариантта жылу энергиясын өндіру үшін тек қана геотермалды 

суларды пайдалану қарастырылды. 1РТ ұңғымасы 75°C температурада 

жылытылған суды беруді қамтамасыз етуге қабілетті. 1РТ ұңғымасынан жылу 

энергиясын өндірудің технологиялық сұлбасы ұсынылған, 8,7 МВТ. 

№3Т ұңғымасы телімінде жылу энергиясының тәжірибелік өндірісін 

құруда, бірінші кезектегі тапсырма, жылумен қамтамасыз ету мен техникалық 

сипаттаманың технологиялық сұлбасын жасау болып табылады.  

№3Т ұңғымасында барлау жұмыстарын жүргізуде жер қойнауын қорғау 

Қазақстан Республикасының 2010 жылдың 28 маусымындағы (өзгерістер мен 
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толықтыруларымен) «Жер қойнау мен пайдалану» туралы заңының негізгі 

жағдайларына қатаң сәйкес түрді жүзеге асырылады. 

3000м тереңдіктегі ұңғыма бойынша жөндеу-қалпына келтіру 

жұмыстарын жүргізу процесінде жер қойнауын қорғау бойынша шаралар 

төмендегілерді қарастырады: 

 термалды жерасты суларын алу қажеттілігін қамтамасыз ету 

бойынша шаралар кешенін жүзеге асыру; 

 жер қойнауын пайдаланудың барлық кезеңдерінде жер ресурстарын 

ұтымды және кешенді пайдалануды қамтамасыз ету; 

 жұмыстарды техногендік процестер пайда болмайтын қауіпсіздік 

дейгейде жүргізу; 

 ұңғымалардың құрылысында өндірістік жұмыстарды қиындататын су 

басу, өрт және басқа апаттық факторлардан жер қойнауын қорғау;  

 ұңғымаларды игеру және ары қарай пайдалану процесінде, сол 

сияқты өндіріс қалдықтары мен сарқын суларды жоюда, судың қабат аралық 

құйылыстарынан жерасты су көздерінің ластануының алдын алу; 

 ұңғымада жөндеу – қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу процесінде 

қиындықтардың алдын алу шаралары. 

Ұңғымадағы жұмыстар қызыметкерлердің жоғарғы экологиялық  

мәдениетінде, ғылым мен техниканың барлық жетістіктерін пайдалану 

арқылы техника – экономикалық деңгейде жүргізілуі керек. 

 3Т ұңғымасының конструкциясы бірінші кезекте ұңғымада шегендеу 

бағаналарының беріктігі мен төзімділігі, шегендеу бағаналары мен олармен 

жабылатын сақиналық кеңістіктің саңылаусыздығы, сол сияқты флюид 

құраушы горизонттардың бір-бірінен алыстығы, өткізгіш флюидтердің жер 

бетіне шығуының алдын алу есебінен сенімділік және қауіпсіздікпен 

қоршаған ортаның жағдайларын қамтамасыз етеді. 

 Ұңғымада жөндеу – қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуді жобалауда 

геология – гидрогеологиялық жағдайлар, бұрында көршілес алаңдарда 

бұрғыланған ұңғымаларды игеру ескерілген. 

 Атмосфералық ауданын қорғау. Атмосфераға тұрақты зиянды заттардың 

шығару көздері бұрғылау қондырғыларының дизелдері болып табылады. 

 Атмосфераның қатты ластануының алдын алу үшін нормаға сәйкес ішкі 

жану қозғалтқыштарынан шығатын газдың құрамына бақылау және 

аппаратураны жүйелі түрде реттеп, жүргізу керек. 

 ПДВ және ПДК нормативтерін сақтауға бақылау жүргізілуі керек. Шы 
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 6 Геотермалды су көздері негізінде бинарлы типтегі геотермалды 

электр станциясын жасау. Жоба үшін бастапқы параметрлерді алу 

 

6.1 Геотермалды су көздері негізінде бинарлы типтегі геотермалды 

электр станциясын жасау бойынша материалдарды жинау, талдау және 

жалпылау 

 

Геотермалды электр станциясы (ГеоЭС немесе ГеоЖЭС) – жерасты су 

көздерінің жылулық энергиясынан, электр энергиясына өндіретін электрлік 

стандиялардың түрі. 

Ұңғымада геотермикалық градиент әрбір 36 метр сайын 1°С өседі. Бұл 

жылу жер бетіне бу немесе ыстық су түрінде шығарылады. Мұндай жылу 

үйлерді, ғимараттарды жылыту үшін, сол сияқты электр энергиясын өндіру 

үшін пайдаланылуы мүмкін. 

ГеоЖЭС энергиясны алу жолдарына байланысты төмендегілер бойынша 

жұмыс істейтіндерге бөлінеді: 

 тікелей сұлбада: бу құбырлар бойынша электрлік генераторлармен 

біріктірілген, турбиналарға бағытталады. 

 тікелей емес сұлбада: тікелей сұлбаға ұқсас, бірақ буды құбырларға 

түсер алдында, құбырлардың бүлінуін болдыратын газдардан тазартылады. 

 аралас сұлба: тікелей сұлбаға ұқсас, бірақ конденсациядан кейін судан 

ерімеген газдарды жояды. 

 бинарлы сұлбада: жұмыс денесі ретінде термалды су немесе бу емес, 

қайнау температурасы төмен басқа сұйықтық пайдаланылады. 

 термалды су жылу алмастырушы арқылы жіберіледі, мұнда 

турбинаның айналуы үшін пайдаланылатын, басқа сұйықтықтың буы пайда 

болады. 

Жылумен қамтамасыз етуде, геотермалды ресурстарды тікелей  

пайдалану технологиясы бойынша жұмыс істейтін жүйелерде, жылудың 

бірінші көзі ретінде әлеуетті (Т=55°С) төмен термалды су және жер 

қыртысынң жоғарғы қабаттарының геотермалды энергиясы пайдаланылады.  

Қималардың геотермикалық сипаттамалары нейтралды қабаттан тереңде 

көмірсутектеріне бұрғыланған терең ұңғымаларда, сол сияқты Киров, Үсек, 

Іле маңы және Молодежный алаңдарында термалды суларды іздеу 

мақсатында бұрғыланған ұңғымалар бойынша да термометрикалық 

өзгерістердің деректері бойынша келтіріледі. 

Үсек алаңында ұңғымалар бойынша алынған термограммаларды талдау 

температуралық қисықтар түзу сызықты иеленеді, ол температураның 

тереңдікке тікелей байланысын көрсетеді. Бірақта геотермикалық градиент 

алаң бойынша, сол сияқты қима бойынша да тұрақты шама болып 

табылмайды. 

3Т ұңғымасында ол 1,8 - 2,80С/100м дейін өзгереді. 1Т ұңғымада 

2,180С/100м орташа мәнінде 1,4 - 2,80С/100м дейін өзгереді. 2Т ұңғымада 
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айтарлықтай жоғары және 1,8 - 3,60С/100м дейін ауытқиды және орташа 

2,870С/100м құрайды.  

Үсек алаңы үшін геотермикалық градиенттің орташа мәні 2,480С/100м 

құрайды.  

Алаң бойынша 750-1000м тереңдік аралығында 1Т және 3Т ұңғымалар 

бойынша градиент бірдей және 2,400С/100м тең, ал төменде (1500-1750м) ол 

2,80С/100м дейін, ал одан да төменде (1750-2000м) ол 2,40С/100м дейін 

төмендейді. Геотермикалық градиенттің орташа шасасы алдындағы екеуінен 

2000м дейін жоғары 2Т ұңғымасында ол 2,40С/100м, ал іргетасқа жақын жерде 

ол күрт жоғарылайды және оның мәні 2,8 - 3,60С/100м дейін ауытқиды.  

Жылу насосты жүйелердің жалпы белгіленген қалыңдығы 15,723 ГВт, 

жылуды жылдық өндіруде 86 673 ТДж құрайды. Жылу насосты жүйелер 

технологиясы барынша АҚШ, Германия мен Канадада дамыған.  

Соңғы жылдарда, геотермалды энергетика қатты дамыған. 2005 жылдың 

басында Геоэс әлемнің 24 елінде жұмыс жасады, ал олардың жалпы 

белгіленген қуаты 8910,7 МВт жетті. ГеоЭС белгіленген электрлік қуатының 

көшбасшылары келесілер болып табылады: АҚШ – 2544 МВт, Филиппин – 

1931, Мексика – 953, Индонезия – 797, Италия – 790, Жапония – 535, Жаңа 

Зеландия – 435, Исландия – 200 МВт. 2004 жылы әлемде ГеоЭС электр 

энергиясын жылдық өндіру 56 798 ГВт жетті. 

Геотермалды энергияның сұрақтары бойынша Бүкіл әлемдік 

ассоциациядан сарапшылар тобымен, әрбәр құрлық үшін төмен және жоғарғы 

температуралы геотермалды энергияның қорларына бағалау жүргізілді (1 

кесте).  

 

1 кесте – Төмен және жоғары температуралы энергияның геотермалды әлеуеті 

 

 

 

Құрлықтың 

атауы 

Геотермалды су көздерінің типі 

Электр энергиясын өндіру үшін 

пайдаланылатын, жоғарғы 

температуралы, ТДж/жыл 

Жылу ретінде 

пайдаланылатын, төмен 

температуралы, 

ТДж/жыл (төменгі 

шекара) 
дәстүрлі 

технологиялар 

Дәстүрлі және 

бинарлы 

технологиялар 

Европа 1830 3700 >370 

Азия 2970 5900 >320 

Африка 1220 2400 >240 

Солтүстік 

Америка 

1330 2700 >120 

Латын 

Америкасы 

2800 5600 >240 

Океания 1050 2100 >110 
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Әлемдік әлеует 11200 22400 >1400 

 

Геотермалды энергияның ірі өндірушілері  

АҚШ пен Филиппинде ең ірі ГеоЭс салынған. Олар он жеке геотермалды 

станциялардан тұратын, тұтас геотермалды кешендерді ашады.  

Калифорнияда орналасқан, «Гейзеры» кешені ең қуатты болып есептеледі. 

Ол жалпы қуаты 725 МВт жететін 22 станциядан тұрады.  

Филиппиндік «Макилинг – Банахау» электр станциясының қуаты 330 МВт 

жетеді.  

АҚШ – та «Долина Империал» кешені, 327 МВт қуатты он геотермалды 

электр станциясынан тұрады.  

 

 

6.2 Бинарлы типтегі тәжірибелік электр станциясының 

технологиялық сұлбасын жасау. Геотермалды энергия көзі негізінде 

бинарлы қондырғыны жобалау  

 

Халықаралық энергетика агенттінің жіктеуі бойынша геотермалды 

энергия көздері 5 типке бөлінеді: 

- геотермалды құрғақ бар кенорыны – жеңіл дамиды, бірақ өте сирек: 

әлемдегі барлық ГеоЭС жартысы осы энергия көздерінің жылуын 

пайдаланады; 

- ылғал бу энергия көздері – жиі кездеседі, бірақ оларды игеруде ГеоЭС 

қондырғыларының коррозияға ұшырауы мен қоршаған ортаның ластануының 

алдын алу сұрақтарын шешу керек; 

- геотермалды резервуарлар деп аталатын, геотермалды су кенорыны, 

жақын жататын магмамен қыздырылатын, атмосфералық жауын-шашын 

суларының жерасты жолағының толу нәтижесінде пайда болады; 

- магмамен қызған, құрғақ ыстық жерасты таужыныстары, олардың 

энергия қорлары өте көп; 

- 1300°С дейін қызған магма балқыған таулы жыныстарды ашады. Ол 

жерде жылу ең алдымен уран, калий сияқты табиғи радиоактивті 

элементтердің ыдырауынан туындайды. 

Қазіргі уақытта геотермалды ресурстарды пайдалану арқылы, электр 

энергиясын өндірудің төрт сұлбасы бар: 

- құрғақ буды пайдалану арқылы тікелей; 

- сулы буды пайдалану арқылы тікелей емес; 

- өндірудің аралас сұлбасы; 

- бинарлы цикл – РОЦ. 

Қайта жаңару типі ортаның жағдайымен оның темперетурасына  

байлансты;  

Техникалық тапсырмаға сәйкес жобаның негізгі мақсаты, геотермалды 

энергия көздері негізінде, бинарлы типтегі геотермалды электр станциясын 
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жасау болып табылады. Станцияның жұмысы үшін сыртқы отын талап 

етілмейді.  

Өкінішке орай, Қазақстанда төмен қайнайтын жұмыс денесінде 

энергияны орнататын отандық сериялық қондырғылар жоқ, сондықтан, нақты 

жеткізушілер тек қана шетелдік фирмалар болуы мүмкін. Бұл құрылысқа 

қажетті қаржы салымдарының және пайдалану шығындарының өсуіне 

әкелкді.  

РОЦ – электр станцияларының келесідей артықшылықтары бар: 

- күрделі булы турбиндік қондырғы жоқ; 

- барлық жүйелер сыртқы ауаның -50°С температурасына дейін сенімді 

жұмыс істейді; 

- РОЦ – электр станциялары автоматты режимде жұмыс жасайды; 

- модулдердің зауыттық дайындығының жоғарғы дәрежесі – тез 

жөнделеді; 

- технологиялық циклда судың орнына қатпайтын сұйықтықтар – 

пентан, термикалық май қолданылады; 

- төмен температурада қайнайтын жұмыс денесінің қатты 

температурасымен термикалық майдың қолданылуы – 80-100°С 

төмен; 

- күрделі суды дайындайтын қондырғылардың жоқтығы; 

- агрессивті емес органикалық сұйықтықтарды пайдаланумен 

байланысатын коррозия проблемаларының жоқтығы; 

- айналу жиілігінің төмендігінен, сол сияқты қысым мен 

температураның төмен мәндерінен, қондырғының жұмыс жасау 

уақыты ұзақ – 25 жыл. 

Бинарлы типтегі тәжірибелік электр станциясының технологиялық  

сұлбасын жасау. Жаркент артезиандық алабында, №3Т ұңғымасынан 

геотермалды сулардың бастапқы параметрлерін пайдалану арқылы, әлемдік 

тәжірибені талдау және жалпылау жұмыстары жүргізіледі.  

- ұңғыма сағасындағы артық қысым, м– 220; 

- өзіндік құйылыстағы шығын, дм3/с – 40; 

- өзіндік құйылыстағы су температурасы, oС – 67; 

- термалды судың химиялық құрамы; судың минералдылығы 0,47г/л, 

химиялық құрамы гидрокарбонатты-сульфатты натрийлі (% мг-экв: НСО3-50, 

SO4-32, Сl-14; Na+K 89, Са-7, Mg-4); 

- электр энергиясын өндіру үшін салқындататын судың болуы – 3Т 

ұңғымасынан – 50м, терең емес, өзіндік құйылыстағы №3Т (300м) ұңғымасы 

бар, судың температурасы 140С. 

Термалды энергия көзінің температурасы 67-730С болатындықтан, 

мұндай температуралы геотермалды ағыннан электр энергиясын өндіру үшін, 

практикада жүзеге асырылатын бір ғана нұсқа – бинарлы технология болып 

табылады.  
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7 Алынған нәтижелерді талда мен сипаттау 

 

2012-2017 жылдарда термалды сулардың Жаркент кенорынында, 3Т 

тәжірибелік ұңғымасы телімінде, жылу және электр энергиясын өндіру кешені 

жасалды. Кешеннің құрамына кіреді: 

- ұңғымалық гидравликалық арынды электрлік энергияға айналдыратын, 

тәжірибелік микроГЭС;  

- кешеннің тұрғын және өндірістік ғимараттары мен өндірістік – 

шаруашылық мақсаттарында жылыту жұйесінде пайдаланылатын, артезиандық 

ұңғыманың агрессивті емес суларын қыздыру үшін арналған, 

жылуалмастырғыш; 

- тәжірибелік бинарлы қондырғы. 

2017 жылы ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізуде келесідей бастапқы 

деректер пайдаланылды: 

- №3Т геотермалды ұңғымасы; 

- ұңғыма сағасындағы арттық қысым, м – 220; 

- өзіндік құйылыстағы шығын, дм3/с – 40; 

- өзіндік құйылыстағы судың температурасы, oС – 67-73; 

- термалды судың химиялық құрамы – судың минералдылығы - 0,47г/л. 

Құрамы: термалды судың химиялық құрамы: судың минералдылығы  

0,47г/л, химиялық құрамы гидрокарбонатты – сульфатты натрийлі (% 

мг-экв: НСО3-50, SO4-32, Сl-14; Na+K 89, Са-7, Mg-4); 

- электр энергиясын өндіру үшін салқындататын судың болуы – 3Т  

ұңғымасынан – 50м, терең емес, өзіндік құйылыстағы 3Т (300м) ұңғымасы 

бар, судың температурасы 14oС. 

Термалды энергия көзінің температурасы 67-73oС болатындықтан, 

мұндай температуралы геотермалды ағыннан электр энергиясын өндіру үшін 

практикада жүзеге асырылатын бір ғана нұсқа ьинарлы технология болып 

табылады.  

 МикроГЭС 

- микроГЭС кіргендегі динамикалық қысым – 10 атм; 

- судың температурасы - 67oС; 

- дебит – 19,2 л/сек. 

 Генератордың жұмыс сипаттамалары келесідей: 

- қуаты - 15 кВт 

- кернеу – 220 В; 

- жиілігі – 50 Гц. 

 Бинарлы типтегі электр станциясы: 

Тестілік сынаудың бірінші кезеңінде келесідей параметрлер алынды: 

- №3Т ұңғымасы сағасындағы қысым - 16 атм құрайды; 

- ыстық контурға кіретін қысым - 8 атм; 

- термалды судың температурасы - 67 oС; 

- контурға кіретін жалғама құбырдың диаметрі – 32 мм; 
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- шығатын жалғама құбырдың диаметрі – 25мм; 

- ыстық контурдың дебиті – 0,9л/сек; 

- ыстық контурдың жылу алмастырғын қысымы – 2,8 атм, судың  

температурасы - 65 oС; 

- жұмыс камерасының қысымы – 4,8 атм; 

- изобутанның температурасы - 32 oС; 

- салқын контурдағы су қысымы 2,2 атм, температура – 13,8 oС, дебит – 

1л/сек; 

- 14,2 oС температуралы салқын сумен өңделген температура. 

Тестілік сынаудың екінші кезеңінде, бинарлы станцияның  

конструктивті өзгерістері трубина – генератор жүйесінде жүргізілген. «Тесло» 

дискілі трубинасы ПШМ 60/S модеринзирленген аэродинамикалық турбинамен 

ауыстырылған, оның номиналды айналу жылдамдығы - 12 650 айн/мин, 

компрессорлы қондырғыда қолданылады.  

Месс Alte S15W-45 генераторы (ательнатор), қуаты 100 Ватт, «SEWING 

MOTOR HF10925 – IN» аз габаритті генераторымен алмастырылады  

Генераторлы турбина білікпен қосылған және герметикалық металды 

корпуста болады. Жұмыста камерасының агрессивті ортасы (изобутан 

булары) блоктың элементтері кері әсер етеді және оның төзімділігі 

айтарлықтай қысқартады.  

Ары қарайғы тексерістерде жабық турбиндерді жасау мүмкіндіктерін 

қарастыру үшін керек онда жылу тасығыш форсункалар жүйесі арқылы түседі 

(құбырлы турбиндер). 

Дербес жылу пункты. Жүйеде тестілік сынауларды жүргізуду техникалық 

және әдістемелік талдау көрсетті:  

- жылытудың екі контурлы жылу алмасу жүйесі жұмысынң оптималды 

режимі, 3Т ұңғымасының жоғары температуралы термоминералды 

жылутасығышын қолдану арқылы, 4 атм динамикалық қысымда, 11л/сек дебитке 

жетеді; 

- жүйеге кіретін уақыттағы су температурасы - 660С;  

- жылыту контурының белгіленген температурасы - 600С құрайды;  

- қыздыру жылдамдығы 100С/мин;  

- құбырдың сыртқы теліміндегі температура шығыны 60С дейін құрайды; 

- жылыту контурындағы температура шығындары 20С құрайды; 

- бүкіл жылыту жүйесіндегі қысым, сынау уақытында 1атм жоғары емес; 

- жылулық потенциал G= Q*T= 660 Ккал/мин. 

Кешен жұмысының оптималды режимі келесідей гидродинамикалық 

және гидрофизикалық ұңғымалық жағдайларында жүзеге асырылады. 

3Т геотермалды ұңғымасы үшін, сағадағы статикалық қысым 19,3-20 

атм, судың температурасы 65-670с, ұңғымалық флюид агрессивті.  

Ұңғыманың дебиті 33-34 л/сек. Кешенге кірудегі динамикалық қысым 9-

11 атм, судың температурасы - 65-660С, дебит 15-19л/сек. 
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Тәжірибелік микроГЭС қуаты 4 КВт, турбинадағы қысым – 10атм, судың 

температурасы 660С, дебит - 19,2л/сек. Тоқ кші - 13,0 А, кернеу - 220 В, жиілігі - 

50 Гц. Жобалық қуатқа жету үшін 25 кВТ.  

Жоғарыда аталған динамикалық және термобарикалық жағдайларда, 

жылуалмастырғыштың жүйесін сынамалау процесінде белгіленген:  

- қыздыратын контурдың жұмыс температурасының жиналу жылдамдығы 

0,3м/сек.  

- жылыту контурына шығудағы температура 580С құрайды. Жүйе 

жылулық потенциалмен температуралық тепе - теңдік жағдайында табылады 

G= Q.T= 11л/сек.600С=660 Ккал/мин;  

- жылыту контурының белгіленген температурасы 600С құрайды; 

- құбырдың сыртқы теліміндегі температура шығыны 60С дейін; 

- жылыту контурындағы температура шығыны 20С құрайды; 

- бүкіл жылыту жүйксіндегі қысым 1 атм жоғары емес.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдық жұмыстың мақсаты - Іле ойысында термалды сулардың 

әлеуетін (потенциалын) бағалау және оларды келешекте пайдалану. Жұмыстар 

Алматы облысы, Жаркент ауданында жүргізіледі.  

Жұмыс барысында жылу және электр энергиясының бірегей 

тәжірибелік өндірісін жасау, сол сияқты геотермалды сулардың Жаркент 

кенорыны телімінде, геотермалды сулардың сулы-энергетикалық әлеуетін 

(потенциал) пайдалану негізінде, жылу және электр энергиясын өндіруді 

кешенді орнату макетінің технологиялық сұлбасын жасау қарастырылады.  

Орындалатын зерттеулер үшін негіз - «Қазақстан - 2050» 

Стратегиясында мемлекеттің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

үшін, энергияның балама түрлерін жасауды дамыту қажеттілігі белгіленген. 

Энергияның дәстүрлі емес көздерінің ішінде геотермалды энергия – жылу, 

Жер қойнауында табиғи жолмен пайда болады, екінші орынды алады, бірінші 

орында күн радиациясы.  

Орындалатын зерттеулердің жоғары ғылыми-техникалық деңгейі, 

жүргізілетін зерттеулерде жоғары білікті мамандардың қатысуымен қамтамасыз 

етіледі, оларда Қазақстанда, сол сияқты халықаралық жобаларда ғылыми зерттеу 

жүргізудің көпжылдық тәжірибелері бар. 

Жобаның ғылыми жаңалығы республиканың шаруашылықтық 

қажеттіліктері үшін, геотермалды сулардың нақты кенорынының сулы-

энергетикалық әлеуетін (потенциал) пайдалануды жүзеге асырумен 

негізделеді.   

Жаркент артезианды алабында №3Т ұңғыма телімінде термоминералды 

жерасты суларын пайдалану аудан мен қоршаған табиғи ортаның жалпы сулы 

балансына әсері минемалды болады және қандай да бір кері салдарын 

болдырмайды. Бұл телімнің арыны жоғары термоминералды суларының 

минералдылығы 0,5 г/дм3 иеленуіне байланысты және технологиялық 

қолданылғаннан кейін өзендердің табиғи арнасына құйылады. 

Көбінесе геотермалды сулардың кәсіпорындарында кемшілік 

геотермалды жерасты суларның жоғарғы минералдылығы болып табылады. 

№3Т барлап – пайдалану ұңғымасы телімінде термалды сулардың 

минералдылығы 0,5 г/дм3 жоғары емес және ауыз сулар үшін санитарлық 

талаптардың минералдылығы бойынша сәйкес келеді. 

Геотермалды су көздері негізінде электр станциясын жасау бойыншы 

материалдар жиналды, талдандады және жалпыланды. Бинарлы типтегі 

тәжірибелік электр станциясының технологиялық сұлбасы жасалды, 

геотермалды энергия көзі негізінде бинарлы қондырғы жоспарланған. 

№3Т геотермалды ұңғымасы телімінде, бинарлы қондырғаның 

тәжірибелік үлгісіне натурлы тестілік сынау жүргізілген. 

Геотермалды энергия көзі негізінде жылу және электр энергиясын 

өндірідің кешенді қондырғысы макетінң технологиялық сұлбасы жасалды. 
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А Қосымшасы 

 

Алғашқы болып құрғақ будағы электр станциясы игерілді. Электр 

энергиясын өндіру үшін оларда бу турбинаға тікелей түседі, ол электр 

энергиясын түзетін, генераторды қоректендіреді (1 сурет).  

Буды пайдалану қатты отынды жағудан бас тартуға мүмкіндік береді. 

Бұл көне геотермалды электр станциялары. Мұндай бірінші электр станциясы 

1904 жылы Лардереллода (Италия) салынды, қазіргі уаытта да қолданыста. 

Булы технология Солтүстік Калифорняда «Гейзерс» электр станциясында 

пайдаланылады – бұл әлемдегі ең ірі геотермалды электр станциясы.  

 

 
 

1 сурет – Құрғақ буда жұмыс істейтін геотермалды электр станциясы 

жұмысының принципі 

 

Қазіргі уақытта электр энергиясын өндірудің тікелей типімен 

байланысты электр станциялары барынша таралғандар болып табылады.  

Олар ыстық суларды пайдаланылады (182 0С дейінгі температура), ол 

жер бетінен генераторлы қондырғыларға жоғарғы қысымда жібереледі (2 

сурет). 

 

 

 

2 сурет – Энергияны тікелей емес типімен өндіруді геотермалды электр 

станциясы жұмысының принципі 
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Өндірудің аралас сұлбасымен геотермалды электр станциялары, екі 

алдыңғы геотермалды станциялардың типтерінен айырмашылығы, бу мен су 

ешқашан турбина/генератормен тікелей байланысқа түспейді. 

Өндірудің бинарлы циклындағы электр станцияларында бұл су 

энергияны алу үшін пайдаланылады. 

Термалды сулардың төменгі әлеуетті энергиясын пайдалану үшін 

көбінесе Ренкин циклы қолданылады. 

Бұл жабық жүйе болғандықтан, атмосфераға шығарындылар болмайды. 

Бірқалыпты температуралы сулар барынша таралған геотермалды ресурс 

болып табылады, сондықтан болашақтағы геотермалды электр 

станцияларының көпшілігі оы принципте жұмыс жасайды (3 сурет).  

Геотермалды энергия негізінен жылумен қамтамасыз ету үшін 

пайдаланылады. Геотермалды қазандық су жинайтын және суды айдайтын 

ұңғымалардан, бойлерден, аралық жинақтағыш пен таратушы тораптан 

тұрады. 

 

 
 

3 сурет – Бинарлы циклмен геотермалды электр станциясы жұмысының 

принципі 

 

Жинағыш үлкен күштерді жабу үшінарналған. Жерасты резервуарынан 

ыстық су бойлерге түседі және жылу энергиясын жылу тасығышқа береді, ол 

таратушы торап арқылыьұтынушыға жетеді (4 сурет). Біздің ғаламда 

геотермалды су көздерінің үлкен мөлшері бар. Кейбір жағдайларда турбинде 

геотермалды су көздерінің буын тікелей пайдалану мүмкіндігі бар. Бірақта, 

судың температурасы көбінесе жеткіліксіз жоғары және бұл жерде көмекке 

РОЦ келеді.  

Қазіргі уақытта бірнеше гидротермалды электр станциялары бар, олар 

төмен энтальпийлі гидротермалды су көздерінің энергиясын пайдаланады.  
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1-ұңғыма, 2-бак-аккумулятор, 3-кеңейткіш, 4-турбина, 5-генератор, 6-

градирня, 7-насос, 8-араластыратын конденсатор, 9,10-насостар 

 

4 сурет – Жанартаулы емес аудандар үшін геотермалды электр 

станцияларының сұлбасы 

 

Ренкин циклының құндылығы, Брайтон, Стирлинг және Калин 

циклдарымен салыстыру бойынша жүзеге асырудың қарапайымдылығы, 

қондырғының арзандығы мен тиімділігі болып табылады.  

РОЦ басты құндылығы жылу энергиясының әртүрлі көздеріне оның 

бейімделу мүмкіндігі болып табылады. Көбінесе, РОЦ бинарлы циклда, жоғары 

температуралы, сол сияқты төмен температуралы облыста пайдалануға болады.  

5, 6 суреттерде РОЦ идеясын суреттейтін екі сұлба келтірілген: 5 

суретте регенераторсыз, 6 суретте регенераторлы РОЦ көрсетілген.  

 

 

 

5 сурет - Регенераторсыз РОЦ сұлбасы 
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6 сурет – Регенератормен РОЦ сұлбасы 

 

Бұрғылаудың жаңа, аз шығынды технологияларын игерумен, суды улы 

қосындылар мен металдардан тазартудың тиімді тәсілдерін қолданумен 

байланысты, геотермалды сулардан жылуды алудың қаржылық шығындары 

үздіксіз төмендейді.  

Соңғы онжылдықта бинарлы циклды технологияны пайдалану арқылы, 

электр энергиясын өндіру кеңінен таралған. Мұндай технология сенімді 

болып табылады және қоршаған ортаға әсер етпейді, бұдан басқа сұйықтықты 

температурасы аз термалды су көздерінен пайдалануға мүмкіндік береді.  

Бинарлы технологияны әдетте екі категоряға бөледі. Ренкиннің 

органикалық циклы (РОЦ) мен Калиннің циклы. Калин циклы 100-1400С 

температуралы геотермалды сұйықтық үшін барынша жақсы және ары қарай 

қарастырылмайды. 

РОЦ технологияны төмен энтальпиялы резервуарлардан электр 

энергиясын өндірудің барынша таралған формасы болып табылады. Бинарлы 

қондырғы ұңғымаға максималды жақын орнатылады. Ұңғыма сағасында 

жоғарғы арынды ескере отырып, ыстық суды насоспен айдау қажет етілмейді. 

Жоғарыда көрсетілендер неізінде, бинарлы типтегі тәжірибелік электр 

станциясының келесідей технологиялық сұлбасы жасалады (7 сурет) 

 

 
 

7 сурет – Бинарлы типтегі тәжірибелік электр станциясының технологиялық 

сұлбасы  
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Б Қосымшасы 

 

Бинарлы типтегі тәжірибелік электр станциясын жасауда, келесідей 

негізгі қондырғылар пайдаланылды:  

1. Генератор (альтернатор) - 1 дана (8 сурет); 

2. Мембранды типтегі насос – 1 дана (9 сурет); 

3. HARE  HL300 жылуалмастырғыштар– 2 дана (10 сурет); 

4. Ресивер (түтік қорапты жылуалмастырғыш) - 1 дана (11 сурет); 

5. Остік ТМТБ ГОСТ 2405-88 термоманометрлер – 2 дана (12 сурет); 

6. Тесла турбинасы – 1 дана (13, 14 суреттер). 

8 – 14 суреттерде бинарлы типтегі электр станциясының негізгі 

қондырғыларының моделдері көрсетілген.  

 

Модель – Mecc Alte S15W-45 

Тұрақты қуаты – 1,2 кВт 

Кернеу – 220 В 

Жиілігі – 50 Гц 

Фаза – 1 

Айналу жиілігі – 3000 айн/мин 

 

8 сурет - Генератор (альтернатор) 

 

Модель - 0142YB-12-60 

Қажетті қуат – 60 ватт 

Кернеу - 12 вольт  

Шығын – минутына 5 литр 

Шығудағы қысым – 0,8 мПа 

 

7 сурет - Мембранды типтес насос 

 

Өлшемдері: 

Биіктігі – 300мм 

Ені – 150мм 

Қалыңдығы – 200мм 

Қысым– 25атм 

 

10 сурет - HARE HL300 Жылу алмастырғыштар 

 

Өлшемдері: 

Диаметрі – 300мм 

Ұзындығы – 800мм 

Көлемі – 80литр 
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С қосымшасының жалғасы 

 

Қысым – 25атм 

 

11 сурет - Ресивер (түтік қорапты жылу алмастырғыш) 

 

 
 

12 сурет - ТМТБ остік термоманометрі 

 

Қуаты – 0,5кВт  

Тоқ күші – 1А  

Айналымдар саны –  

8000 –1000айн/мин  

 

 

 

13 сурет – Тесла турбинасы 

 

Жасалған технологиялық сұлбаға сәйкесбинарлы типтегі тәжірибелік 

электр станциясының жұмыс принципі келесідей: №3Т алынатын 67oС 

температуралы термалды су жылуалмастырғыш контурына түседі.  

 

 
 

14 сурет – Тесла турбинасының жұмыс сызбасы  

 


