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АҢДАТПА 

 

Жұмыстың мақсаты: дипломдық жобаның мақсаты Алматы облысы, 

Cарқанд ауданы, Бақалы елді мекенін тұрақты ауыз сумен жабдықтау үшін жер 

асты суларын қамтамасыз ету бойынша барлау жұмыстарын жобалау болып 

табылады. 

Жобаның әдіснамасы: Жұмыс ауданы бойынша негізгі материалдар 

зерттелді. Бұрғылау, іздеп – барлау жұмыстары үшін геофизикалық түсірулер, 

эксперименттік сүзу жұмыстары, режимді бақылау көзделген. 

Дипломдық жоба 35 беттен және есептеуден тұрады. 

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

 

АННОТАЦИЯ 

 

Целью дипломного проекта является проектирование разведочных работ 

по обеспечению подземных вод для питьевого водоснабжения населенного 

пункта Бакалы Саркандского района Алматинской области. 

Методика проекта: изучены основные материалы и опубликованные по 

району работы. Для буровых, поисково – разведочных работ предусмотрены 

геофизические съемки, экспериментальные фильтрующие работы, режимные 

наблюдения. 

Дипломный проект состоит из 35 страниц. 

Ключевые слова: водоносный горизонт, проектная скважина, бурение, 

водозабор. 

ABSTRACT 

 

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

underground water for drinking water supply in the localities of Bakaly in the 

Sargand district of Almaty region. 

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

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

experimental filtering operations, and regime observations are provided. 

The diploma project consists of 35 pages. 

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

 

Дипломдық жобаның мақсаты   Алматы облысы Сарқанд ауданы 

Бақалы кентіндегі жер асты суларының қорларын қамтамасыз етуге арналған 

барлау жобасы болып табылады. 

Тақырыыптың өзектілігі. Қазақстан халқын сапалы ауыз сумен 

қамтамасыз ету мәселесі халықтың денсаулығын жақсартудың негізгі әрі 

маңызды міндеті болып табылады, сондықтан бұл мемлекетіміздің басым 

бағыттарының бірі болып саналады.  

Жоба келесі ұсыныстарды қарастырады: сулы қабаттарды зерттеу, 

бұрғылау және тәжірибе-сүзу жұмыстары, ұңғымалардағы геофизикалық 

зерттеулер, жер асты суларын пайдалану мониторингі, қоршаған ортаны қорғау 

және жер қойнауын сақтау жұмыстарын жүргізу. 

Практикалық маңызы.Гидрогеологиялық және геоэкологиялық 

маршруттық зерттеулер жүргізілді.Елді мекендер мен аудандардың 

геологиялық, гидрогеологиялық және геоэкологиялық жағдайларын зерттеуге, 

қазіргі кездегі сумен жабдықтау схемасын анықтауға, тұрғындар туралы 

мәліметтерді жинауға, жер асты суларын ластайтын заттарды анықтау 

мақсатында жүргізілді. Жобада қарастырылған іздестіру гидрогеологиялық 

барлау ұңғымаларын бұрғылау және сынау жер асты суларының сапалық және 

сандық сипаттамаларын зерттеудің, жер асты суларының ресурстарын 

бағалаудың гидрогеологиялық параметрлерін және тұрмыстық және ауыз сумен 

қамтамасыз етуді ұйымдастырудың негізгі әдісі болып табылады. 

Жобаның көлемі мен құрылысы. 

Жоба төрт бөлімнен тұрады. Олар: жалпы бөлім, арнайы бөлім, жобалық 

бөлімі және экономикалық бөлім. Әр бөлім сәйкес карталармен, суреттермен, 

кестелермен және диаграммалармен толықтырылған.  
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1. Жұмыс ауданы жайлы жалпы мәліметтер 

 

1.1  Ауданның географиялық орналасуы 

 

 Бақалы - Қазақстан Республикасы Алматы облысының Сарканд 

ауданындағы ауыл болып табылады. Бақалы ауылы  алматы облысының 

солтүстік-шығысында орналасқан. Солтүстікте Шығыс Қазақстан облысымен, 

шығыста Алакөл ауданымен, оңтүстігінде Ақсу ауданымен және Қытаймен, 

батыста Ақсу ауданымен шектеседі. Бақала ауылдық округінің әкімшілік 

орталығы. Ол аудан орталығынан солтүстік-шығысында, Сарқанд қаласынан 

35км жерде орналасқан 

Ауылдың негізін ауыл шаруашылығы құрайды. Кеңес дәуірінде қалада май 

және ірімшік, қант, сыра қайнату зауыттары зауыттары болған. 2012 жылы 

Сарқанд қаласы және  Сарканд облысы Жоңғар-Алатау мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркінің құрамына кірген. 

 

1.1.Кесте – Елді мекендеріндегі тұрғындар саны және олардың су 

тұтыну мөлшері   

 

нөмірі Елді 

мекеннің, 

ауылдың 

атауы 

Тұрғындар 

саны, адам 

Су тұтыну 

ӘЖ / тәул 

(м3 / тәул) 

Нормативтік 

құжаттар 

1 Бақалы 728 30520(30,52) -//- 

 

 

1.2 Климаты 

 

Ауылдың климаты қоңыржай болып келеді. Бақалы ауылы жаңбыр көп  

жауатын ауыл . Құрғақ айдың өзінде жаңбыр көп жауады . Мұндағы климат 

Кеффен-Гейгер Дфа жүйесі ретінде жіктелген. Жауын-шашынның орташа 

жылдық мөлшері 309 мм құрайды,жауын-шашынның мөлшері тамыз айында ең 

аз жауады орташа мөлшері 16 мм  ,жауын-шашынның көпшілігі маусым 

айында түседі орташа мөлшері 35 мм құрайды. Климаттың ерекшеліктері  бұл 

аймақтың Еуразия құрлығында орналасуына байланысты болып келеді.  

Орташа температура 22,1 ° C, шілде айы жылдың ең ыстық айы. Қаңтар - ең 

суық айы, температурасы -11,7 ° C. 
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1.1. Сурет – Алматы облысы Сарқанд ауданы Бақалы ауылының график 

температурасы 

 

 
 

1.2 Сурет – Алматы облысы Сарқанд ауданы Бақалы ауылының 

климаттық графигі  
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1.3 Сурет – Алматы облысы Сарқанд ауданының аумағындағы іздестіру – 

барлау жұмыстары учаскелерінің шолу картасы 

 

 

2 Ауданның геологиялық-гидрогеологиялық жағдайларының 

қысқаша сипаттамасы  

 

2.1 Жұмыс учаскелерінің геологиялық құрылымы  

 

2.2 Стратиграфиясы   

 

L-44-XXII 

Қолданған стратиграфиялық схема Солтүстік Жоңғарияның палеозой 

және кайнозой құрылыстары туралы білімнің қазіргі жағдайын көрсетеді. Ұзақ 

уақыт бойы теңіз режимдерінің ауданы болған аймақтың геологиялық даму 

ерекшеліктері мұнда қуатты шөгінді, кремнийлі және туфитті қабаттарының 

жиналуына ықпал еткен. Кен орындары күрделі қатпарлы жүйелерде 

орналастырылып көптеген жарылғыш құбылыстармен күрделенеді. 

Төменгі және Ортаңғы Ордовиктің, Жоғарғы Ордовиктің бөлінген 

түзілімдері, Төменгі, Ортаңғы және Жоғарғы Девондық, Орта Көміртекті кен 

орындары аумақтың геологиялық құрылымына қатысады. Мезозой жүйесі 

триас шөгінділерімен, Төменгі және Орта Юра көмірлі шөгінділерімен 

ұсынылған. Кайнозой түзілімдері палеоген, неоген және төрттік жүйелердің кен 

орындары арқылы ұсынылған. 

Неогендік жүйе. Сипатталған аумақта неоген шөгінділері құрлықаралық 

ойпат болып табылады.Дамудың көп бөлігінде төрттік құрылыстармен 
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жабылған. Барлық жерде неоген шөгінділері   олар негізінен қызыл және сұр 

түсті саздардан тұрады, олар «палеогенде де, палеозойда да әлсіз болып 

табылады. Неоген жүйесінің кен орындары Алакөл, Павлодар, Іле және Қорғас 

болыпбөлінеді. 

Ортаңғы-жоғарғы миоцен.Алакөлдің пайда болуы (N12-3al). Алакөл 

формациясы кең таралған және де таулы ойпаттар мен жазық сулары бар 

.Колпаковск ойпаты олигоцен қабаты бойынша орналасқан. Қызыл-қоңыр, 

ашық сұр балшықтардан тұрады, түрлі-түсті саздардан, құмдардан және 

қиыршық тастардан тұрады. Колпаков ойпатындағы  шөгіндісі төрттік 

жамылғымен жабылған. Алакөл формациясының қалыңдығы Колпаков тау 

аралық ойпатының 50 м-ден, ал Алакөл ойпатында 130 м-ге дейін. 

Неополистоцендік жүйе.Зерттелетін аймақтағы төменгі 

неополистоценнің кен орындары Колпаков тауларының ойпатында және 

Алакөл ойпатында жасалды, мұнда олар  төрттік шөгінділермен жабылған. 

Генетикалық тұрғыдан алғанда, Төменгі кен орындарының ішінен палеоген-

неогендік түзілімдерде немесе тікелей палеозой түбінде жатқан аллювиалды-

пролувиалды және пролувиалды шөгінділер ерекшеленеді.  

Аллювиалды пролувиалды шөгінділер (apQI) Колпаков тау аралық 

аңғарларында кеңінен таралған, олар қалыңдығы 10-20 м болатын тасты-

қиыршықтас түзілімдерімен көрінеді және көбінесе қалың (60 м дейін) 

колшейлермен жас аласа тәрізді қоңыр түсті саздақтармен қапталған және 

ағаш-қиыршық тасты материалдармен қапталған.  

Алакөл ойпатында бұл шөгінділер 74-280 м тереңдікте бұрын бұрғыланған 

ұңғымалар арқылы жас шөгінділермен ашылады. Мұндағы аллювиалды-

пролувиалды кен орындарының максималды ашылмаған қалыңдығы 280 метрге 

жетеді. 

Төменгі протерозой жүйе.Төменгі протерозой шөгінділерінің таралуы 

шектеулі және олар Мал өзендерінің жоғарғы ағысында орналасқан герциндік 

антиклинальды қатпарлармен шектелген. Бұл кешен терең метаморфталған 

негізінен қара сұр жыныстардан тұрады: гнейстер, әртүрлі кристалды шисталар 

мен мәрмәр. Олардың жалпы сыйымдылығы 1500-1700м. 

Силурлық жүйе.Бөлінбейтін Силур кен орындары салыстырмалы түрде 

Жоңғар Алатауының осьтік бөлігінде кең дамыған .Олар Қорғас және Үсек 

өзендерінің жоғарғы ағысында, Көк-Су өзендерінің орта ағысында орналасқан. 

Алтын-Емел жотасының оңтүстік беткейіндегі тау бөктерінде силурлық тау 

жыныстарының жекелеген дақтары байқалды. Бұл кен орындарына әктас, сұр 

құмдақ және жасыл-сұр құмдақ тастар конгломераттары кіреді, олардың 

негізінде порфириттер және олардың туфтері орналасқан. 

Төрттік жүйе .Төрттік жүйе шөгінділері  территориясының едәуір 

бөлігіне таралады, олар тау аралық ойпаттар мен өзендердің аңғарларын 

құрайды. Алайда, бүгінгі күнге дейін сипатталған аумақта төрттік 

шөгінділерінің стратиграфиялық бөлінуінің ақылға қонымды схемасы жоқ. 

Төрттік формацияның төменгі шекарасы территорияның көптеген аудандары 

үшін нақты анықталмаған, сондықтан плиоцен-төменгі төрттік және төменгі 
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орта-төрттік жүйе жыныстардың жиынтығы барлық жерде ерекшеленеді. 

Төрттік шөгінділер геологиялық картада олардың бөлінуінің қабылданған 

стратиграфиялық диаграммасына сәйкес сипатталған. 

 

 

2.3 Тектоникасы 

 

Тектоникалық тұрғысынан қарастырылып отырған аймақ Жоңғар-

Балқаштың қатпарланған жүйесінің Солтүстік Жоңғар белдемінде, Герцин 

шоғырлануының Сарканд  қосалқы аймақтарының түйіскен белдем тармақ 

аралықтарын қамтиды. Соңғылары өзара Сандықтас-Шолақ аймақтық 

жарылымымен шектелген. 

 

Сарқанд белдем тармағы 

 Ауданның оңтүстік жарты бөлігін алып жатыр жәнеде  Сарқанд 

ойпаттарын  қамтиды.  Дефляция жәнеде эолды аккумуляция аумағының 

солтүстік және солтүстік-батыс бөлігінде кең дамыған жәнеде эолды құмдар 

таралған. Эрозиялық әрекеттер әсерінен өзендердің аңғарларын 

қалыптастыратын, уақытша жәнеде тұрақты су құйылыстарын жүзеге асырады.  

Жеке телім аумақтарының батпақтануыы Алтай көлі жәнеде Басқан өзенінің 

төменгі бөлік ағыстарында да байқалады. Мұндай телім аумақтарында 

сульфатты-хлоридті жәнеде натрийлі-магнийлі сортаңдар түзіледі.  Телім 

аумақтары  Жоңғар – Балқаш қатпарланған жүйесінің, Солтүстік – Жоңғар 

белдемінде пайда болған. Ол герциндік шоғырланудың, Сарқанд жәнеде Тастау  

формациялық белдем тармақтарын қамтиды, жәнеде Сандықтас – Шолак 

аймақтық жарылымдарымен шектелген. 

Сарқанд бел нүктесі Ақсу кенорынының оңтүстік жартысында таралған 

жәнеде аттас синклиналмен ашқан. Синклиналдың қанаттары тақтатасты 

свитасынан және құмдақтарынан тұрады.  Жарылымдық бұзылыс жарылымдық 

тектоника ауданында геологиялық құрылымның дамуына айтарлықтай рол 

атқарды. Жарылымдардың үш жүйесіне жатады : субенді, солтүстік – солтүстік 

– батыс жәнеде шығыс. 

 

 

2.4 Жұмыс телімінің гидрогеологиялық жағдайына сипаттама 

 

Морфоқұрылымдарға және аумақтағы геологиялық және құрылымдық 

құрылымға сәйкес екі гидрогеологиялық аймақ ерекшеленеді. Олар жер асты 

суларының пайда болуы және таралуы жағдайлары бойынша ерекшеленеді. 

Бірінші аудан, ені 3-7 км, аумақтың оңтүстік шекарасында орналасқан. 

Морфологиялық тұрғыдан алғанда, бұл аймақ 1600-2000м абсолютті 

көтерілістермен және 500-ден 700 м-ге дейінгі биіктікпен сипатталатын бунттар 

Алатаудың тез өсуімен көрінеді. Көтерілу девон кезеңінің құм-тақтатас 

тізбегінен тұрады, көптеген тектоникалық бұзылыстар зоналарымен жыртылған 
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және жарылу мен жарықшақтармен қиындаған. Жер асты сулары мұнда 

жарықтар мен тектоникалық бұзылыстармен шектелген. Оларды қоректендіру 

шөгінді инфильтрация арқылы жүзеге асырылады. Алайда, олардың аз мөлшері 

(жылына 460-600 мм) және буланудың үлкен мөлшері, тау жыныстарының 

жойылуының аз тереңдігі (30 м-ге дейін) жер асты суларының маңызды 

қорларын қалыптастыруға ықпал етпейді, дегенмен бұлақтардың көптеген 

шығу көздері бар ағынының жылдамдығы 0,3-0,6, одан кем 7-10 л / с (соңғысы 

аймақтық тектоникалық бұзылыстармен шектеледі). 

Екінші аймақ зерттеу аймағының 90% алып жатыр және абсолютті 

биіктігі 450-ден 520 м-ге дейін өзгеретін морфологиялық тұрғыдан әлсіз төбе 

жинақталған жазықтықпен көрінеді. Жалпы көлбеу оңтүстіктен солтүстікке 

қарай. Жер беті көптеген өзен аңғарларымен бөлінген. 

Жазық палеозойдың кристалды жыныстарын қамтитын кайнозой құмды-

сазды кен орындарының кең таралған және кең таралуымен сипатталады. 

Төртінші және Жоғарғы Плиоцен шөгінділерінде құм мен қиыршық тастардың 

басым болуы, тау бөктерлеріне құм тастарға жол ашады, сонымен қатар 

өзендерден сүзілуге, негізінен қыс-көктемгі атмосфералық жауын-шашынның 

енуіне үлкен шығын әкелді. Олардағы едәуір жер асты суларының 

жинақталуына әкеледі. 

Неоген шөгінділері (Аралдың қалыптасуы) басым сазды құрамымен 

сипатталады, сондықтан аймақтық сулы қабат ретінде қызмет етеді, дегенмен 

кейбір саздар сазды линзалар мен қиыршық-қиыршық тастар мен құмның 

қабаттасушылары болып табылады. Палеоген шөгінділері негізінен сазды, 

алайда олар бөлімнің түбінде түзілген  сулы-қиыршық құмдар. 

Палеозойлық  жыныстарда сынған сулар бар, бірақ олардың сынуы әлсіз 

болғандықтан, олардың су қозғалғыштығы шамалы. Зерттеу аймағында су 

өткізгіш жыныстардан басқа, су өткізбейтін, бірақ іс жүзінде сусыз эеолиялық 

құмдар, борпылдақ тәрізді саздақтар кездеседі. Сулы қабаттарды бөлу 

аумақтың құрылымдық ерекшеліктерін, су өткізгіш жыныстардың 

литологиялық құрамын және жер асты суларының пайда болу заңдылықтарын 

ескере отырып стратиграфиялық бөлінуге сәйкес жүргізілді. 

Су қабатының сипаттамасында жер асты суларының химиялық 

құрамының түрінің атауы үлкен компоненттен кішіге дейін беріледі және 

концентрациядағы аниондар мен катиондардың құрамы 25% мг * эквив / л-ден 

кем емес. Құрғақ қалдық минералдану мөлшері ретінде алынады. 

Гидрогеологиялық зерттеу барысында су құрамын зерттеумен қатар 

микрокомпоненттер анықталды. Гидрохимиялық зерттеулердің көрсетуі 

бойынша ең көп таралған элементтер марганец, стронций, қорғасын, мырыш, 

молибден, ванадий, йод, бром және фтор болып табылады. 

Микрокомпоненттердің мазмұны аз мөлшерде болады, сондықтан олар туралы 

мәліметтер сипаттамада берілмейді. 

Қазіргі аллювиалды-көлді шөгінділердің сулы қабаты төгілген учаскеде 

және Бакалы өзенінің төменгі ағысында, Алтай көлі мен Талан шатқалында 

аумақтың солтүстік бөлігінде таралған. Құмды, сазды, ұсақ сазды құмдардың 
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аралықтары бар сулы тасты жыныстар. Шөгінділердің қалыңдығы - 10 м. Су 

қабатының табаны барлық жерде нақты анықталмаған, сондықтан қазіргі 

аллювиалды-көл шөгінділерін жоғары төрттік ғасырдағы аллювиалды-көл 

шөгінділерінен бөлу қиын. Ұңғымалармен ашылмаған жер асты суларының 

тереңдігі 3,4-5,7 м құрайды. Өндіріс қарқыны 0,2-0,4 л / с, су деңгейінің 1,8-2,3 

м төмендеуімен. Тау жыныстарының сүзу коэффициенті тәулігіне 3,3 м 

аспайды. 

Жер асты суларының тұздылығы 0,9-8г / л. Аздап тұздалған (1-3 г / л 

тұздылық), негізінен сульфат-магний-натрий, сульфат-хлоридті магний-натрий 

және натрий-магний, сирек гидрокарбонат-сульфат-хлориді магний-натрий 

суы. Жалпы қаттылық мәні 10,8-48,6 мг * экв / л, карбонат 4,9-10,5 мг * экв / л. 

РН мәніне сәйкес (7.5-7.8) су аз сілтілі болады. Су температурасы 110С. 

Жер асты суларының деңгей режимі құбылмалы болып табылады және 

жер бетіндегі су ағындарының мөлшеріне, сондай-ақ жауын-шашын мөлшеріне 

байланысты. Көктемгі су тасқыны кезінде су деңгейі көтеріліп, содан кейін 

біртіндеп төмендейді және күзгі-қысқы кезеңде ең төменгі деңгейге жетеді. 

Алтай көлі аймағында тербелістің максималды амплитудасы 1 метрден 

аспайды. Су негізінен малды суару үшін қолданылады. 

Жоғарғы Төрттік-қазіргі заманғы аллювиалды шөгінділердің сулы 

қабаты (aQIII-IV) Лепсы, Баскан, Ақсу, Сарканд, Биен өзендерінің 

алқаптарында түзу созылып жатқан жайылмалы және алғашқы жайылмалы 

террассалардың шөгінділерімен шектелген. Литологиялық тұрғыдан алғанда, 

аллювиалды шөгінділер құммен, қиыршықтаспен, сазбен араласқан құмды 

қиыршық тастармен бейнеленген. Төменгі жағында фракциялар мөлшері 

азаяды және саз мөлшері артады. Бұл кен орындарының қалыңдығы 15-27м. 

сулы қабат алқаптың барлық енінде сақталады. Сумен қаныққан қабаттың 

қалыңдығы 15-22м. Жер асты суларының тереңдігі 4,5-8,2 м. 

Жер асты сулары жыл мезгілінде жер үсті сулары мен жерасты 

суларымен тығыз гидравликалық байланысқа ие. Тау жыныстарының су 

қозғалғыштығы бөлшектердің мөлшеріне, 0,9-3,2 м төмендеуімен 0,2-0,3 л / с 

жылдамдығына байланысты. Су ағынының төмендеуі төмен қарай байқалады, 

мұнда сулы қабат ұсақ түйірлерден тұрады. Су өткізгіш жыныстардың сүзу 

коэффициенті тәулігіне 3,5-10м құрайды. 

Сипатталған горизонттың жерасты сулары тұщы, иіссіз және дәмсіз, 

судың тұздылығы 0,5 г / л аспайды. Кейбір жағдайларда аздап тұзды сулар 

кездеседі, бұл континентальды тұзданумен байланысты. Судың химиялық 

құрамы бойынша, негізінен бикарбонатты кальций-натрий, аз гидрокарбонат-

сульфат, натрий-кальций. Олардың жалпы және карбонатты қаттылығы 3,4-5,6 

мг * эквивалент / л, рН 7,2-7,6. Суда зиянды компоненттер табылған жоқ. 

Судың температурасы 10-12,5 ° C. 

Жер асты суларының режимі өзен суларының ауытқуларына тікелей 

байланысты. Қысқы және жазғы кезеңдерде деңгейдің төмендеуі байқалады, ал 

көктемгі-күзгі су тасқыны кезінде көтеріліс болады. Тербелістердің 

амплитудасы 1,1 м аспайды. 
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Жер асты сулары негізінен мал суару және шағын елді мекендерді сумен 

қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

 Режимді бақылау жер асты суларының деңгей режимінің жер үсті 

суларымен байланысын анықтады. Су тасқыны кезеңінде (сәуір-мамыр) деңгей 

біртіндеп жоғарылайды, ал төмен су кезінде (тамыз-қыркүйек) төмендейді. 

Тербелістердің амплитудасы 1,0 м аспайды. Жер асты сулары мал суару және 

шағын елді мекендерді сумен қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

Орта-төрттік аллювиалды-көлді шөгінділердің сулы қабаты (aQII) 

Сандықтас-Чулақ жарылысының солтүстік бөлігінде орналасқан, мұнда 

қалыңдығы 7,0 м дейін эеолиялық құмдармен қоршалған. Орта-төртінші 

шөгінділер қиыршықтас, ұсақ түйіршіктелген полимикті құмдармен, кейде 

құмды саздақтар мен саздақтарға ауысып отырады. Құмдардың арасында 

қалыңдығы 2-5м саз балшықтары бар. Кен орындарының жалпы қалыңдығы 

78м. Қалыңдығы 35-42 м болатын ұсақ түйірлер су өткізгіш жыныстар ретінде 

қызмет етеді. Механикалық та лдау мәліметтері құрамында су бар құмдардың 

бөлшектердің мөлшерінің ауданда да, вертикалды бөлігінде де сәйкестігі 

көрсетілген. 

Бұл жер асты сулары шағын мал өсіретін шағын елді мекендерді сумен 

қамтамасыз етудің негізгі көзі болып табылады. 

 

2.1. Кесте - Қажетті су тұтынуды есептеу 

 

№№ 

п\п 

Атауы елді мекен 
 

Тұрғындар 

саны 

Адам су тұтыну 

л/тәул (м3/тәул) 

Нормативтік 

құжаттар 

1. 
Бақалы  

728   101,920(101,92)     -//- 

 

2.2. Кесте - Жобаланатын ұңғымалардың координаттары 

 

№№ 

п\п 
Елді мекеннің атауы 

Ұңғыманың координаттары 

С.Ш. Ғ. Д Абс.белгі., м 

1 2 3 4 5 

2 Бақалы 45°40'44.03"С 
80° 8'52.18"В 572 

 

2.3 Кесте - Барлау  жұмыстары кезінде жұмыс учаскелер арақашықтығы 

  

№№ 

п\п 

Базадан - жұмыс учаскесі аралығы  арақашықтық, 

км 
 бастап дейін 

 1. 

База-Талдықорған 

қаласы 

Бақалы ауылы  
185 
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Су шығынын анықтау есебі 

Орташа  тәуліктік  пайдаланылатын шаруашылық - ауыз  су  шығынын 

елді мекен тұрғындардың  санына байланысты және  суды  тұтыну  нормасы 

мына  формула  бойынша  анықталады:  

 

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

 

           мұндағы, 

  Na – Бақалы елді мекенінің  тұрғындар  саны;  

        qн – Норма бойынша бір  адамға  қажетті бір тәуліктегі су тұтыну 

нормасы, л/тәул.  

Бақалы елді мекені тұрғындарының су тұтыну нормасы qн =  120л/тәул. 

Тұрғындар санына байланысты қабылданған қажетті  судың мөлшері: 

 

Qорт.тәу = 120 х 728/1000 = 87,4 м3/ тәу. 

 

Мектепке қажетті су шығыны оқушылар саны бойынша бір балаға 

шаққандағы қажетті су мөлшері – 20 л/тәу. 

Мектепке қажет судың мөлшері: 

 

Qорт.тәу = 20 х 250/1000 = 5 м3/ тәу. 

 

Балабақшаға қажетті судың мөлшері балалар саны  бойынша бір балаға 

қажетті судың мөлшері – 70 л/тәу. 

 

Qорт.тәу = 70 х 50/1000 =  3,5 м3/ тәу. 

 

Тәулік бойы  уақытындағы судың  көп және аз пайдаланылатын 

уақыттардағы су мөлшері Qтәу.mах., Qтәу.min: 

 

Qтәу.mах=Ктәу.mах· Qтәу.ор; 

Qтәу.min=Ктәу.min· Qтәу.ор;                                                            (2) 

  

мұндағы Ктәу.mах,  Ктәу.min - тәуліктік уақытқа байланысты коэффициенттер: 

Ктәу.mах = 1,1-1,3;  Ктәу.min 0,7-0,9. 

 

Qтәу.mах= 1,1 х 87,4  = 96,14 м3/ тәу. 

Qтәу.min= 0,7 х 87,4 = 61,18 м3/ тәу. 

 

Тәуліктік көп жәнеде аз пайдаланылатын сағаттардағы су шығыны мына 

формулалармен анықталады, м3/сағ: 

 

мұндағы Ксағ.mах,  Ксағ.min – тәулік бойы уақыттағы коэффициенттер, олар: 
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Kсағ.max = αmax·βmax 

Kсағ.min = αmin·βmin                                           (3) 

 

мұнда — ғимараттың су пайдалану дәрежесіне байланысты және 

мекеменің жұмыс режімін max = 1,2 - 1,4; min = 0,4 - 0,6 тағы басқада , 

жағдайларды қамтитын коэффициент;  

 — Бақалы елдi мекені тұрғындары санын ескере отырып қабылданған 

коэффициенттер. 

 

2.4. Кесте – Коэффициент мәндері 

 
Тұрғындар саны, 

мың адам 
 

1-

дейін 

 

1,5 
 

2,5 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

20 

 

50 

 

100 

 

300 

 

1000 

астам 

 β-коэффициенті 

βmax 

 

βmin 

2 

 

0,1 

1,8 

 

0,1 

1,6 

 

0,1 

1,5 

 

0,2 

1,4 

 

0,25 

1,3 

 

0,4 

1,2 

 

0,5 

1,15 

 

0,6 

1,1 

 

0,7 

1,05 

 

0,85 

1,0 

 

1,0 

 

мұнда: 

Kсағ.max= 1.3 х 2 = 2,6 

Kсағ.min= 0,5 х 0,1 = 0,05 

 

2.5 Кесте - Тәуліктік су пайдаланудың максималды сағаттық мөлшері 

 

Тәуліктегі 

сағат 
Тұрғындарға Балабақша Мектеп Жалпы 

Сағат % м3 % м3 % м3 % м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 1 0,2 0,17     0,15 0,0075 0,17 0,1775 

1 - 2 0,2 0,17     0,15 0,0075 0,17 0,1775 

2 - 3 
  

0,2 
0,17     0,15 0,0075 0,17 0,1775 

3 - 4 0,2 0,17     0,25 0,0125 0,18 0,1825 

4 - 5 
  

0,5 
0,43     0,3 0,015 0,45 0,445 

5 - 6 0,5 0,43     30 1,5 2 1,93 

6 - 7 
  

3 
2,62 5 0,17 6,8 0,34 3,12 3,13 

7 - 8 5 4,37 3 0,1 4,6 0,21 4,85 4,68 
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8 - 9 
  

8 
6,9 15 0,52 3,6 0,18 7,8 7,6 

9 - 10 10 8,74 5,5 0,19 2 0,1 10,16 9,03 

1 0 - 11 
  

6 
5,2 3,4 0,11 3 0,15 5,66 5,46 

11 - 12 10 8,74 7,4 0,25 3 0,15 9,47 9,14 

12 - 13 
  

10 
8,74 21 0,73 3 0,15 9,97 9,62 

13 - 14 6 5,2 2,8 0,098 3 0,15 5,64 5,448 

14 - 15 
  

5 
4,37 2,4 0,084 4 0,2 4,82 4,654 

15-16 8,5 7,42 4,5 0,15 3,6 0,18 8 7,75 

16-17 
  

5,5 
4,8 4 0,14 3,3 0,165 5,28 5,105 

17-18 5 4,37 16 0,56 5 0,25 5,37 5,18 

18-19 
  

5 
4,37 3 0,1 2,6 0,13 4,76 4,6 

19-20 5 4,37 2 0,07 18,6 0,93 5,56 5,37 

20-21 
  

2 
1,74 2 0,07 1,6 0,93 2,84 2,74 

21-22 0,7 0,61 3 0,1 1 0,05 0,78 0,76 

22-23 
  

3 
2,62     0,15 0,0075 2,71 2,6275 

23-24 0,5 0,43     0,15 0,0075 0,44 0,4375 

Барлығы 100 87,4 100 3,5 100 5 100 96,442 

 

 

 
 

 

 

0.17 0.17 0.17 0.18 0.45
2

3.12

4.85

7.8

10.16

5.66

9.47
9.97

5.64
4.82

8

5.28 5.37
4.76

5.56

2.84

0.78

2.71

0.44
0

2

4

6

8

10

12

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

Тәулік ішіндегі су тұтыну графигі
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Осы кестені пайдалану арқылы, тәулік бойынша су тұтыну графигі 

салынды. 

Бақалы кенті учаскесі. Бақалы кентіндегі № 8002 ұңғыманың жобалық 

бөлімі.Зерттеулерді ескере отырып бұрғылау көзделді. Бұрғылау кондуктор 

астында 0.0-10.0 м, диаметрі 394 мм TКЗ типті үш шарошкалы қашаумен 

бұрғыланады .Әрі қарай, 10.0-150.0 м диапазонында сүзгі бағанының астында 

диаметрі 295,3 мм болатын TКЗ типті үш шарошкалы қашаумен 

бұрғыланады.Құбыр сыртындағы кеңістікті цементтеу 0,0-10,0 м аралықта. 

OЗЦ тәулік бойы жүргізіледі. Жер асты суларының минералдануы жоғарылаған 

apQIII сулы қабатын сенімді және толық оқшаулау үшін цементтеуге ерекше 

көңіл бөлінеді.Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу (ҰГЗ) – КС, ПС, ГК, 

кавернометрия әдістерімен жүргізіледі.Пайдалану шегендеу құбыры 0,0-150,0 м 

аралығында орнатылады. Сүзгі бағанасы - перспективті сулы горизонты бар 

жерлерге геофизикалық зерттеулер жүргізілгеннен кейін орнатылады. Сүзгінің 

жұмыс бөлігінің ұзындығы 40м құрайды. Сүзгі түрі - тор. 

Бақалы ауылы, Бақалы ауылдық округ учаскесі. 

Елді мекендерді сумен жабдықтау тереңдігі 9м құдықтар есебінен жүзеге 

асырылады. Тереңдігі 200 м өздігінен ағатын құдық бар. Жоспарланған № 8002 

барлау ұңғымасы бұрын Бақалы кентінің жаңа учаскесінде салынды (2.1 сурет). 

Жоба ұңғымасының географиялық координаттары 45 ° 40'44.03 «солтүстік 

ендік, 80 ° 8'52.18» шығыс бойлық, биіктігі 572 м. Жобалық ұңғыманың 

болжамды геологиялық және литологиялық бөлімі бұрын бұрғыланған 

ұңғымалардан құралған және 1: 200 000 масштабтағы L-44-XXI парағының 

гидрогеологиялық зерттеуіне сәйкес түзетілген. 

Бақалы кентіндегі № 8002 ұңғыманың жобалық бөлімі №3 және 663 

ұңғымалар бойымен алынған және келесі кен орындарымен ұсынылған (2.6 

кесте). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.1 Сурет - Бақалы су алу алаңының жалпы көрінісі және жоспарланған 

барлау ұңғымасының орналасқан жері 

 

2.6 Кесте - Бақалы кенті, № 8002 ұңғыманың геологиялық-литологиялық 

бөлімі 
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1 2 3 4 5 6 

apQIII 1 Саз 10,0 10,0 III 

apQIII 2 Құм толтырылған малтатас 40,0 30,0 Х 

apQII 3 Құм толтырылған малтатас 136,0 96,0 Х 

apQI 

4 Құм толтырылған малтатас 148,0 12,0 Х 

5 Ашық қоңыр түсті құмды саз 150,0 2,0 III 

 

Іздестіру-барлау ұңғымасының құрылымы мен тереңдігі жұмыс 

учаскесінде жер асты суларының пайда болуының геоморфологиялық және 

геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларына байланысты, іздеу-барлау 

жұмыстарын, оны одан әрі пайдалану ретінде ескеріледі. Өндірістік ұңғыма. 

Сонымен бірге судың қажетті алынуын қамтамасыз ете алатын судың 

келешектегі тұтыну мәні мен сорғының техникалық сипаттамасы негізге 

алынады. Мемлекеттік қордың жерлерінде қатаң режимдегі санитарлық-

қорғаныс аймағын ұйымдастыру мүмкіндігі бар. 
 

2.7 Кесте - Алматы облысы, Сарқанд ауданы, Бақалы ауылын 

шаруашылық – ауыз сумен қамтамасыз ету қажеттілігі  
  

№ Елді мекендердің 

атаулары 

Халық саны, 

адам 

Болашақта  2және 1,3 

коэффициенттерін ескеру 

арқылы суға қажеттілік 

 

   м3/тәулік дм3/с м3/сағат 

 

1 Бақалы ауылы 728 101,92 1,53 5,12 

 

 

3.Жобаланатын жұмыстардың түрі, көлемі мен әдістемесі 

 

Бақалы ауылын жер асты суларымен қамтамасыз ету, сондай-ақ ауылды 

таза ауыз сумен қамтамасыз етудің тиімді әдісін таңдау мақсатында елді 

мекендерден 15,0 км қашықтықта іздеу жоспарланған .  
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Елді мекендер тұрғындарының болашақта өсу мүмкіндігін ескере 

отырып, елді мекендердегі тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктерін есептеу 

нормаға сәйкес жүргізіледі.Жобалық жұмыстарға қажет жұмыс көлемі мен 

барлау жұмыстарының күрделілігі , аймақтағы гидрогеологиялық 

жұмыстардың күрделілігімен және тау жынысының орналасуының 

геологиялық литологиялық құрылымымен анықталады. Сонымен қатар, жер 

асты суларының пайдалану қорларын есептеу әдісі гидрогеологиялық 

жағдаймен анықталады. 

Жобада қарастырылған жұмыстар арнайы нұсқаулықтардың 

нұсқауларына сәйкес келесі тәртіпте орындалды: 

– жұмыс телімін гидрогеология– экологиялық тексеру;  

– ұңғымаларды бұрғылау;  

– ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер; 

– ұңғыма сағасын жабдықтау; 

 – тәжірибелік– сүзілулік жұмыстар;  

– жерасты суларын сынамалау мен зертханалық зерттеулер; 

– стационарлы режимдік бақылаулар;  

– камералдық жұмыстар мен есепнама жасау. Режимдік бақылаулар 1 

календарлық жыл бойында жүргізіледі. Жоба бойынша барлық жұмысты 

орындауға 24 ай қажет. 

Мемлекеттік геологиялық зерттеулер саласында сатып алынатын 

жұмыстар мен қызметтердің техникалық сипаттамаларына сәйкес, жоба 

қолайлы гидрогеологиялық жағдайлары бар аудандарда С1 санатындағы 

пайдалану резервтерін болашақта бекіту үшін ауыз суға жарамды жер асты 

сулары кен орындарын анықтауды қарастырады. 

 

3.1 Бұрғылау жұмыстары  

 

3.1.1 Ұңғыма конструкциясы 

 

Жобалық жұмыстың бір сатылы сипатын және қысқа уақытты екенін 

ескере отырып, бұрғылауды бір кезеңде жүргізу жоспарланған. 

Жобамен Алматы облысы, Сарқанд ауданы, Бақалы ауылын жерасты 

сулары қорымен қамтамасыз етуге іздеу -барлау жұмыстарын жүргізу 

қарастырылып отыр. Жобадағы жұмыстар телімінің гидрогеологиялық 

жағдайлары толыққанды зерттелмеген. Бұл ұңғымалар бойынша құжат жоқ.  

Жобада қарастырылған жұмыстар арнайы нұсқаулықтардың 

нұсқауларына сәйкес келесі тәртіпте орындалды:-ұңғыманы бұрғылау, 

ұңғыманың құрылымына құбырларды төсеу және бекіту, геофизикалық 

жұмыстар,суды сынау ,статикалық динамикалық су деңгейін анықтау 

,зертханалық зерттеулердің жер асты суларына химиялық талдау жасау; 

 

3.1 Кесте – №8002 іздеу - барлау ұңғыманың конструкциясы 
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Бұрғылау диаметрі, мм, мен 

бұрғылау аралығы, м 

Шегендеу құбырларының 

диаметрі, мм, мен орнату 

аралығы, м 

Кондук– 

тор 

астында 

Бағыт. 

бағана 

астында 

Сүзгі. 

бағана 

астында 

Кондук– 

тор 

астында 

Пайд. 

бағана 

Сүзгілік 

бағана 

Ф – 394 
Ф – 

295,3 
Ф – 190 Ф – 325 Ф-219 Ф – 108 

1 Бақалы 8002 

9 -   

10 

 

70-

80 

0-10 

 

 

10 – 150 

  
  

140-150 +0.5-20 
20 -

100 
  40 

 100- 
140 
  

 

3.2 Кесте – №8002 барлау ұңғымаларына қалдырылған құбырлар 

 

Реттік 

нөмірі 

Телім Шегендеу құбырлары, м Сүзгі, м Сүзгі, м 

Бағыттауш

ы Ф– 325 

мм 0,5 м 

бастауме 

Пайдалан

у бағаны 

Ф– 219 мм 

Сүзгілі

к баған  

Ф-

146мм 

Сүзгінің 

ұзындығ

ы 

Ф- 219мм 

Сүзгінің 

ұзындығ

ы 

Ф-146мм 

1 Бақалы 20.5 150 - 40 - 

 

Бақалы ауылының телімі. №8002 жобалық ұңғымасы. 

 

Телімнің геологиялық қимасын ескере отырып ұңғыма бұрғылаймыз. 

Бұрғылау- 0.0-10.0 м аралықта диаметрі 394 мм кондуктор астында  үш 

шарошкалы қашаумен бұрғыланады және цементтеледі.Әрі қарай, 10.0-150.0 м 

диапазонында сүзгі бағанының астында диаметрі 295,3 мм болатын TКЗ типті 

үш шарошкалы қашаумен бұрғыланады.Сүзгі бағанасы - перспективті сулы 

горизонты бар жерлерге геофизикалық зерттеулер жүргізілгеннен кейін 

орнатылады. Сүзгінің жұмыс бөлігінің ұзындығы 40м құрайды. Сүзгі түрі - тор. 

 

3.3 Кесте - Бұрғылау жұмыстарының жинақ кестесі   

 

№ Елді - мекен 

атауы  

Жобалық 

тереңдік, м.  

Ұңғы

маның № 

Сул

ы 

горизонт 

индексі 
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1 Бақалы 150 8002 N2 

 

 

3.1.2 Бұрғылау тәсілі және бұрғылау станогын таңдау 

 

Ұңғыманы бұрғылау TКЗ типті үш шарошкалы қашау арқылы ,саз 

ерітіндімен шаю арқылы ,роторлы тәсілмен жүреді.Бұрғылау станогының 

техникалық сипаттамасы осы жоба арқылы қарастырылған іздеп-барлау 

ұңғымаларын бұрғылауға мүмкіндік береді.  

 

 

3.1.3 Бұрғылау агрегатын жөндеп-бөлшектеу 

  

Бұрғылау технологиясы бұрғылау қондырғысының техникалық 

сипаттамаларына сәйкес геологиялық-техникалық тапсырыстың ұсыныстарына 

сәйкес жасалады. 

Бұрғылау басталғанға дейін 8 * 20 м бұрғылау қондырғысының учаскесі 

жоспарланып, саз ерітіндісін дайындау үшін 2·2·1,5 м көлемдегі зумпф 

қазылады.  

Ұңғыманың орналасқан жерінде жуу сұйықтығын тікелей айналым 

жүйесіне бағыттаушы құбырды орнату үшін 2,0 м тереңдіктегі 0,8·0,8 м шурф 

өтеді. Барлық қазбалар III санатты топырақтарда қолмен орындалады. 

Қазу жұмыстарының көлемі құрайды:  

- зумпф үшін, 2·2· 1,5·1= 12м3 

 -  шурф үшін, 0,8·0,8·1·= 1,26м3 

 Жер қазу жұмысының жалпы көлемі 13,26м3 құрайды. 

Бұрғылау станогын  Бақалы ауылына жеткізіп, кері қайта база 

Талдықорған қаласына көшіру 370 км. 

 

 

3.1.4 Ұңғыма конструкция негізі 

 

Жобаланатын барлау ұңғымаларының елді мекендерде немесе оған 

іргелес жатқан аудандарда орналасуы ауылдық  әкімдерімен келісіледі. 

Ұңғыманы бұрғылау TКЗ типті үш шарошкалы қашау арқылы ,саз 

ерітіндімен шаю арқылы ,роторлы тәсілмен жүреді.Бақалы ауылы үшін суға 

қажеттілік ауыл тұрғындарының санына байланысты есептелінеді. 

 Ұңғымалар конструкциясы суға қажеттілік және жобалық қималарды  

ескеру арқылы таңдалған. Құбырларды таңдау келесі бөлімде берілген. 

Ұңғымаларды бұрғылау - жер асты суларын зерттеудің негізгі түрі. 

Жобалық ұңғыманы шегендеу үшін: 

- 325мм диаметрлі құбырлар – 20,5 м.б.; 

 - 219мм диаметрлі құбырлар –80 м.б +10 м.б= 90 м.б 



24 
 

 - 127мм диаметрлі құбырлар – 140м.б. + 41м.б. = 335м.б.;  

Цементті ерітіндінің қату уақыты кондуктор мен бағыттаушы бағана үшін 

24 сағатты құрайды: 

 - 1скв ·3,43 =3,43ст/см. 

 

 

3.1.5 Ұңғыманы бұрғылау технологиясы 

 

Бұрғылау  жуу сұйығын қолдану ,саз ерітіндімен шаю арқылы 

 (сазды ерітінді, бентонитті саз) арқылы қарастырылады: 

– үлестік салмағы; – 1,2 г/см; 

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

– суқайтарымдылық – 10 минутта 5– 10 см;  

– тәуліктік тұнба – 3– 4 пайыз; 

 – құмның мқұрамы – 3– 5 пайыз; 

 – сазды қыртыстың қалыңдығы – 2,0 см; 

 – тұрақтылық – 0,04– 0,05; 

 

 

4 Ұңғымада геофизикалық зерттеу жұмыстары 

 

Ұңғымадағы геофизикалық зерттеу тапсырмалары манадай: 

– қималарды геология зерттеу 

– литологиялық бөліну;  

– су құйылыстар  аралықтарын нақтылау 

 – ұңғыма диаметрін анықтау.  

Алға қойған мәселелерді шешу үшін объекті үшін манадай әдістер  

кешені жобаланады:  

1. Стандартты электрліккаротаж; 

2. Кавернометрия 

3. Гамма– каротаж. 

 

 

4.1Ұңғымалардың сазсыздануы 

       

Бұрғыланған жыныстарды ұңғымадан шығару, өткізгіш жерлерде саз 

қабатының зақымдануын болдырмау және сүзгілерді тазарту үшін бұрғыланған 

ұңғымада сусыздандыру жүргізіледі. 

Сазсыздандыру тікелей ұңғымада оқпанында жүзеге асырылады. Тікелей 

және кері шаю кезектесу қажет. Ұңғымаларды шаю және одан сутартуды лайлы 

сораптар және компрессорлық қондырғы арқылы бұрғылау бригадалары 

көмегімен орындалады. 
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Сазсыздандыру нормаларына сәйкес, тікелей шаюға кететін уақыт 

ұңғыма үшін 2бр/см, сутарту үшін 1бр/см құрайды. Барлық жұмыс көлеміне 

жұмсалатын шығындар:  

6 бр/см·1 ұңғ. = 6 бр/см. 

 

 

4.2 Тәжірибелік– сүзілулік жұмыстар  

 

Іздеу – барлау жұмыстары жүргізу барысында сулы таужыныстар 

гидрогеологиялық параметрлерді анықтау бастапқы тапсырма болып табылады, 

сулы таужыныстар гидрогеологиялық параметрлерді анықтамай жерасты 

суларын мөлшерлік бағалау, есептеулер және болжамдар мүмкін емес.  

Таужыныстары сулылығы және сүзілу қасиеттерін бағалау әдістері:  

- дала тәжірибелік  – сүзілу жұмыстарын жүргізу;  

- жерасты суларымен режимдік бақылау жүргізу; 

- зертханалық зерттеу жұмыстарын жүргізу;  

- геофизикалық әдістер жүргізу.  

Сутартуларда негізгі сулы горизонттар сынамаланылады және мұнда 

мынадай көрсеткіштер анықталынады: 

 - ұңғыманың дебиті және үлестік дебитін анықтау; 

 - ұңғымаларда жерасты суларының деңгейінің төмендеу шамасын 

анықтау; 

 - сүзілу коэффициенттерін есептеу; 

 - жерасты сулары мен жер беті суларының гидравликалық өзара 

байланысының дәрежесін анықтау; 

 - сулы горизонттардың арасындағы өзара байланыс дәрежелерін анықтау; 

 - ауытқитын ұңғымалардың арасындағы өзара әрекет дәрежелерін 

анықтау т.с.с.  

 

 

4.3 Ұңғыма сағасын жабдықтау 

 

Сулы горизонтқа ластаушылардың түсуінен және құбыр сыртын жабу 

мақсатында ұңғыманың сағасы бетонды жастықшамен жабдықталады, ол үшін 

ұңғыманың маңында қолмен III категорияның таужыныстарында 1.0·1.0·0.5 

көлемді зумпф қазылады. 

Бір ұңғымадағы  жер қазу жұмыстарының көлемі 1,0·1,0·0,5· 1=1 м3 

құрайды.Бір бастауға бетонның М 400 маркалы шығыны 1 м3 құрайды. 

Ұңғыма жасырын болтты арнайы қақпақпен жабдықталынады (1 дана). 

Ұңғыма бастауы қызыл түспен боялынады, кадастрлық нөмірі бояумен 

жазылады және дәнекермен күйдіріледі. 

Ұңғыма сағасы - ұңғымадағы судың деңгейін өлшеу, көтеру 

механизмдерін жөндеу және бөлшектеу, сондай-ақ ұңғымаға жер асты 

суларының, майлардың және бөгде заттардың түсуінің алдын алу үшін қажет. 
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4.4 Топырақ құнарлығын қайта қалпына келтіру жұмыстары 

 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоршаған ортаны 

қорғау шаралары ластанған топырақты қайта құнарландыру, олардың 

құнарлылығын арттыру, топырақ қабатын пайдалану және сақтау болып 

табылады. Ластанған топырақты қайта құнарландыру геологиялық барлаудың 

қоршаған ортаға теріс әсерін жоюға, тұрғындардың санитарлық-гигиеналық 

жағдайын жақсартуға, ландшафттардың эстетикалық құндылығын арттыруға 

бағытталған.Құнарландыру жұмыс барысында ластанған және 

ауылшаруашылық маңызы бар барлық аудандарды қамтиды. 

Бұрғылау ауылшаруашылық мақсаттары үшін топырақтың сақталуын 

қамтамасыз ететін шараларға сәйкес жүзеге асырылады. Жұмыс барысында 

химиялық реагенттер қолданылмайды, барлық механизмдер май ұстайтын 

тұғырықпен қамтамасыз етілген. Көліктер мен көліктерге жанармай құюды 

жанармай құю станциясы жүзеге асырады. Барлық машиналар, өндірістік 

қалдықтар мен жабдықтар жұмыстар аяқталғаннан кейін жойылады. Қайта 

құнарландыру арқылы қалпына келтірілген ауылшаруашылық телімдері  

ластанғанға дейінгі сапасында пайдаланылады.  

Ластанған жерлердің аумағы құрайды: 

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

алаңдарды көлемі 160 м²; ·1 = 160 м²; 

 – базалық лагерьлер –  1·40 м² = 40 м²;  

– ЖЖМ  қоймалары – ,1· 30 м²= 30 м²;  

 – дәретханалар - ,4 м²·1 = 4 м²;  

– қазылған шұңқырлар - 1·7,35 м² = 7,35 м²; 

 – жерқоймалар 1·4 м² = 4 м²;  

Барлығы: 245,3 м² немесе, 0,0002453 га. 

Жұмысты бастамас бұрын, 0,2 м тереңдікте топырақ-өсімдік қабаты 

алынып, одан әрі қалпына келтіру үшін белгілі бір жерде сақталады. Алынған 

топырақ-өсімдік қабатының көлемі 245,3 м² · 0,2 м = 49,06 м3 құрайды. 

 

 

4.5 Режимдік бақылаулар 

 

Режимдік бақылау жұмыстары қарастырады: 

 - ұңғымаларда жерасты суларының деңгейінлерін өлшеу жұмыстары; 

 - ұңғымалар мен қайнарлардағы жерасты суларының температурасын 

өлшеу жұмыстары;  

- судың сынамасын алу. 

Сулы қабаттағы жер асты суларының сапасы мен деңгейінің өзгеруі 

туралы мәліметтер жер асты сулары ресурстарын пайдалануды бағалау үшін 

қажет. Осыған орай, жобада жер асты суларының химиялық құрамы мен 

деңгейіне жыл сайынғы мониторингі қарастырылған. 
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Ұңғымада режимдік бақылаулардың барлық кезеңі 14 ай · 1 ұңғ. = 14 су 

деңгейі және температураны өлшеу, оның ішінде 10,0 – 25,0 м аралықта, қыс 

кезінде минус 5  С температурада орындалады.  

ИПБ 3 (180) 11 сәйкес 10,0– 25,0 м тереңдікде температура және су 

деңгейін өлшеуді орындауға жалпы уақыт шығыны гидрогеологиялық 

жұмыстарға ұңғымалар бойынша құрайды: 11·0,106+ 1·0,106· 1,1 = 1,23 бр/см 

 Бір рет шығу уақытша базадан Талдықорған қаласынан жұмыс теліміне 

дейін жәнеде кері қарай базаға дейін автокөлікпен жүру жолы 370 км құрайды. 

Режимдік бақылаулардың жалпы жүрісі құрайды: 370·14 = 5180 км. 

 Талдау түрлері бойынша сынама алу жиілігі келесідей: 

 –ҚР СН Нөмірі 209 сәйкес – жылына 4 рет (жыл мезгілдері бойынша)  

(7,0л); – жалпыланған химиялық талдаулар – жылына 4 рет (1,5 л);  

– бактериологиялық талдаулар – жылына 4 рет (0,5 л); 

 – радиологиялық талдаулар – жылына 1 рет (1,5 л);  

Сөйтіп, 1 ұңғымадан бақылау уақытында мынадай сынама алынады: –  

СН РК нөмірі 209 сәйкес – 4 сынама (28.0 л.)  

– қысқартылған химиялық талдаулар – 4 сынама (6 л) 

 – бактериологиялық талдаулар – 4 сынама (2 л)  

– радиологиялық талдаулар –  1 сынама (1,5 л). 

 Барлығы: 13 сынаманы құрайды  (37,5 л). Бақылау сынамаларын қоса   

ескергенде – 14 (41 л). 

ИПБ3 (180) 13 сәйкес 0.5 л көлемді бір сынаманы алуғ шығыны бр/см 

құрайды. Сынаманы алудың бүкіл көлеміне жұмсалады 14·0,05·2,7=1,79 бр/см. 

Ұңғымалардан су алынған кезде, олар төмен қысымды электр сорғымен 

алдын ала айдалады. Сорғы 10 кВт жылжымалы электр стансасынан қуат 

алады. Бір айдаудың ұзақтығы - 0,5 бр / см, бұл қажетті мөлшерде су алуға 

жеткілікті уақыт. Сорғыны жөндеу және бөлшектеу қолмен жасалады. 

 

 

4.6 Техника қауіпсіздігі бойынша шаралар 

 

Барлық геологиялық жұмыстар талаптарға сәйкес орындалуы тиіс: 

– «Геологиялық барлау жұмыстарындағы қауіпсіздік ережелері», 1991 

жылы жарық көрген; 

– «Геологиялық барлау ұйымдары мен кәсіпорындары үшін өрт 

қауіпсіздігі ережелері», 1982 жыл. 

Еңбекті қорғауды зерделеу нәтижесінде маман білуі керек: еңбекті 

қорғаудың теориялық және техникалық негіздері, «Адамның өндірістік 

процестері - қоршаған орта» жүйесінің қауіпсіздігі: еңбекті қорғау мен 

қауіпсіздіктің құқықтық, нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық 

негіздері . 

Қазақстан Республикасының «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

туралы» заңы 2004 жыл 24 ақпанда қабылданды. 
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5 Экономикалық бөлім 

 

5.1 Кесте - Жұмыстардың сметалық құнының жиынтық есебі 

 

№ Жұмыс пен шығын атаулары 
Өлшем 

бәрлігі 

Жұмыс 

көлемі 

Жұмыс 

бірлігінің 

сметалық 

құны,тенге 

Сметалық 

құны,тенге 

1 2 3 4 6 7 

I Геологиялық барлау жұмыстары: 
тенге 

  

24 472 181 

1 

Іздеу-барлау учаскелерін 

гидрогеологиялық және санитарлық-

экологиялық тексеру 

    

1.1. 

Іздеу-барлау учаскелерін 

гидрогеологиялық және санитарлық-

экологиялық тексеру 
км 2 3102,500 6205 

1.2. Жасақ қозғалысы 
км 110 126,764 13 944 

 
Тексеру жұмыстарының барлығы: 

тенге 

  

20149 

2 Бұрғылау жұмыстары 

    

 
Айналмалы кернсіз бұрғылау 

ст. 1БА-15В 
п.м. 150 

  
2.1. 

3-топтағы ұңғымаларды бұрғылау 

жұмыстары   

  1) Бұрғылау п.м. 150 20493,5520 3073493 

2) Қосалқы жұмыстар ст/см 10,95 97502,93 1067657 

3) Деглинизация ст/см 6 9 399,93 572399 

4) Станокты  монтаждау/демонтаждау м/д 1 231003 231003 

5) Диаметрі 295 мм цемент стаканын 

бөлшектеу п.м. 1 36900 36900 

 Барлығы: тенге 

  

4981452 

2.2. Бентонитті саз т 11,25 58036 652902 

2.3. Су (116,25+1,4) м3 235,3 140 32942 

2.4. Цемент т 2,8 18000 50400 

 

Бұрғылау жұмыстарының барлығы: тенге 

  

736244 

3 
Торлы және сым орамалы 

перфорацияланған сүзгілерді дайындау тенге 
   

3.1. d -219мм п.м. 50 37287 1864381 

 

Барлығы: тенге 100 

 

1864381 

4 
Ұңғымаларда қалдырылатын құбырлар 

(ҚҚС-сыз) 
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5.1 Кестенің жалғасы 

1) Ø 325 мм п.м. 20 20661 413220 

2) Ø 219мм -"- 90 13753 123777 

 

Барлығы: тенге 422 

 

536997 

5 Топогеодезиялық жұмыстар скв. 1 596,700 596,7 

6 Тәжірибелік-сүзілу жұмыстары 

    

6.1. 

Бұрғылау бригадасының күшімен 

ДК-9 компрессорымен эрлифті 

қондырғыны пайдаланып сынамалы 

су тарту 

    

6.1.1. 

Сынамалы су тартуды дайындау 

және ликвидация (диаметрі 140мм, 

ұзындығы 5м су көтергіш құбырлар,) 

п/л 1 129271,00 

 
бр/см 1,571 82286,00 129272 

6.1.2. Сынамалы су тарту жүргізу 

опыт 1 541242,00 

 
бр/см 13 60138,00 781794 

6.1.3. 

Сынамалы су тарту жүргізгеннен 

кейін су деңгейін қалпына келтіру 

опыт 1 105966,00 

 
бр/см 3 35322,00 105966 

6.2. 

Бұрғылау бригадасының күшімен 

ДК-9 компрессорымен эрлифті 

қондырғыны пайдаланып тәжірибелі 

су тарту 
    

6.2.1. 

Тәжірибелі су тартуды дайындау 

және ликвидация п/л 1 129271,00 

 
бр/см 1,57 88895,00 139654 

6.2.2. 

Тәжірибелі су тартуды жүргізу 
опыт 1 1237640,00 

 
бр/см 20,58 60138 1523648 

6.2.3. 

Тәжірибелі су тарту жүргізгеннен 

кейін су деңгейін қалпына келтіру опыт 1 211932 

 
бр/см 6 35322 211932 

6.3. 

Су бұрғышты бөлшектеу  (100м-10м) 

=90м 100м 0,9 39945,556 

 
бр/см 1,42 25317,399 35951 

 
Тәжірибелі жұмыстардың барлығы: тенге 

  

2928813 

7 Режимдік бақылау 

  
  

7.1. 

Ұңғымалардағы судың деңгейі мен 

температурасын 10-25 м сайын 

өлшеу 

замер 14 496 572 
 

ч/дн 1,52 
4 573,684 6952 

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

7.3. 
Ұңғымалардан Малыш 

электросорғысымен  су тарту опыт 4 14 954,250 
59817 

7.4. 
Су тарту кезіндегі жасақтың орын 

ауыстыруы 100км 4,40 15 145,23 
66639 

 

Режимдік бақылаудың барлығы: тенге 

  

238481 
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5.1 Кестенің жалғасы 

8 Ұңғымаларды қақпақпен жабдықтау шт 1 18 713,68 18 714 

9 Цемент т 1,33 18 000 23 940 

10 Қақпақтарды дайындау шт 1 9 706,00 9 706 

11 Сынамаларды зертханаға жеткізу 100км 72 5 037,611 

 

  

маш/см 28,80 12 594,011 362708 

12 
ДАЛАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ 

БАРЛЫҒЫ: тенге 

  

1 606 166 

13 
Орын ауыстыруларсыз далалық 

жұмыстардың барлығы: тенге 

  

2 864 008 

14 

Жұмыстарды ұйымдастыру (орын 

ауыстыруларсыз далалық жұмыс 

құнының 1,5%) тенге 1,5 

 

240 096 

15 

Жұмыстарды ликвидациялау  (орын 

ауыстыруларсыз далалық жұмыс 

құнының 1,2% ) тенге 1,2 

 

192 767 

16 Камералдық жұмыстар 

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

2) 
Пайдалану қорларын есептеу отр/мес 2 

1 351 666,0 303332 

3) 
Графикалық қосымшаларды құрастыру чел/мес 4,10 

239 596,098 982344 

4) 

Графикалық ақпаратты көбейту және 

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

17 Камералдық жұмыстардың барлығы: тенге 

  

3 258 832 

18 Кеңесу және рецензиялар тенге 

  

250 000 

19 

Өз күшімен орындалатын 

геологиялық барлау жұмыстары тенге 

  

2255972 

II Қосалқы жұмыстар мен шығындар: тенге 

  

3790305 

20 Уақытша құрылыс 

   

1516819 

21 

Жүктерді және персоналды тасымалдау 
(от суммы полевых работ и временного 

строительства без обслед, режима,дост. 

Проб,где учтены переезды от базы до 
временной базы) % 6 

 

1009281 

22 Рекультивация 
100 м2 

2,4435 6 169,020 15 074 

23 Жұмысшылар жалақысы тенге 

  

1884429 

III Мердігерлік жұмыстар тенге 

  

1922457 

24 Зертханалық жұмыстар 

    
1) 

Судың қысқартылған химиялық 

анализдері анализ 7 10178,58 71251 

2) 
№209 ҚР ҚН сәйкестігіне химиялық 

талдау анализ 6 42 857,15 257144 

3) Бактериологиялық анализ анализ 6 7 510 45060 

4) Радиологиялық  анализ анализ 3 5 620 16860 

 
Зертханалық жұмыстардың барлығы: тенге 22 

 

390314 

25 
Ұңғымалардағы геофизикалық 

зерттеулер 

    25.1. ГИС 

    1) КС, ПС ,ГК п.м. 150 982,15 147332 

2) Кавернометрия п.м. 150 714,29 107143 

3) Орын ауыстырулар км 1400 357,14 499996 
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5.1 Кестенің жалғасы 

25.2. Видеокаротаж 

   

 

1) Видеокаротаж п.м. 150 982,15 147332 

2) Орын ауыстырулар км 1400 312,50 499996 

 
Геофизикалық жұмыстардың барлығы: тенге 

  

14826765 

26 Смета бойынша барлығы: тенге 
  

23133282 

27 ҚҚС тенге % 12,00 2775993 

28 ҚҚС пен барлығы: тенге 
  

25909275 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Жобаның қорытынды нәтижесі. Қорытындылай келе, жобаның 

мақсаты - Алматы облысы, Сарканд ауданы, Бақалы ауылын үздіксіз сумен 

қамтамасыз ету. Жұмыс аймағының табиғи-климаттық ерекшеліктерін, 

геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларын қарастыру. 

Жобаның ғылыми құндылығы. Елді мекен бойынша қолда бар 

материалдарды жинақтау және зерттеу арқылы  геологиялық, 

гидрогеологиялық жағдайын анықтау, елді мекен тұрғындар санын анықтау, 

қазіргі сумен қамтамасыз ету сұлбасын анықтау,жұмыс ауданында ауылдық 

округ әкімімен жобалық ұңғыманы орналастыру орнын алдын ала анықтау 

мақсатында жүргізілді . 

Жобаның танымдық құндылығы. Жобада мынадай ұсыныстар 

қарастырылған: сушоғырларын зерттеу бұрғылау жерасты суларының 

гидрогеологиялық сипаттамалары, жерасты сулары және сапасы жайында  

мәліметтер,тәжірибелік – сүзгілі жұмыстар жүргізу, режимдік бақылаулар 

жүргізу ,ұңғымаларда геофизикалық зерттеу жүргізу.Жалпы бөлімінде жұмыс 

ауданы жайлы жалпы ақпарат, ауданның орналасқан жері, ауданның климаты 

сипатталады. Арнайы бӛлімде аудан стратиграфиясы, тектоникасы мен  

литологиясы  қарастырылады.  

Негізі бөлімде  барлау ұңғымаларының тереңдігі, конструкциясы, барлау 

жұмыстарының оң нәтижесінде, ары қарай пайдаланылатын ұңғымалар ретінде 

жұмыс телімінде жерасты суларының қалыптасуының геоморфологиялық 

,гидрогеологиялық жағдайларына байланысты анықталды. 

 Жобаның экономикалық бөлімінде шығындар мен жобалық ұңғымаларға 

қажет қаражат есептелінеді.   

Жүргізілген жұмыс нәтижесінің қорытындысы. Жоба бойынша 

жұмыстардың сметалық құнының жиынтық есебі жасалды.  
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