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орны туралы деректер беріліп, әкімшілік және географиялық орналасуын, 

климаты, рельефі, гидрографиясына шолу жасалынады. 

Жоба сонымен бірге, бұрғылау, тәжірбиелік, геофизикалық, 

топографиялық жұмыстардың нәтижелерін камералдық өңдеуді және жерасты 

суларының пайдаланылмалы қорларын қарастырады. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Целью дипломного проекта является проведение работ по оценке и 

разведке эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения 

промышленных объектов на месторождении Западный Тузколь Сырдарьинского 

района Кызылординской области. 

В целом по Кызылординской области, Сырдарьинскому району, Западному 

Тузкольскому нефтяному месторождению будут представлены данные об 

административном и географическом расположении, климате, рельефе, 

гидрографии. 

Проект также предусматривает камеральную обработку результатов 

буровых, опытных, геофизических, топографических работ и также 

эксплуатационные запасы подземных вод. 

 
 

 

ANNOTATION 

 

The purpose of the diploma project is to carry out works on the assessment and 

exploration of operational reserves of underground water for water supply of industrial 

facilities at the West Tuzkol field in the Syrdarya district of the Kyzylorda region. 

In General, data on administrative and geographical location, climate, 

topography, and hydrography will be provided for the Kyzylorda region, Syrdarya 

region, and Western Tuzkol oil field. 

The project also provides for in-house processing of results of drilling, 

experimental, geophysical, topographic works and also operational reserves of 

underground water. 
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КІРІСПЕ 

 

Дипломдық жобаның негізгі мақсаты Қызылорда облысының Сырдария 

ауданындағы Батыс Тұзкөл мұнай кен орнындағы өндірістік-техникалық сумен 

жабдықтау және вахталық кентті шаруашылық және ауыз сумен жабдықтау үшін 

су тұтынатын кешеннің жер асты су қорларын барлау және бағалау болып 

табылады. 

Вахта кентінің шаруашылық-ауыз суына қажеттілік тәулігіне 117,7 м3 

құрайды. Мұнай кәсіпшілігінің әр түрлі мақсаттары үшін, сондай-ақ кен орнын 

игеру перспективасын ескере отырып, қабатқа айдау көмегімен құрамында 

мұнай бар қабаттардағы қабаттық қысымды ұстап тұру үшін пайдаланылатын 

техникалық суға қажеттілік кен орнын игерудің технологиялық схемасына 

сәйкес анықталған және жылына 161 мың м3; тәулігіне 440 м3 (5,1 дм3/с) 

құрайды. Өртке қарсы мақсаттар үшін суға қажеттілік 425 м3/ тәулікті құрайды. 

Судың жалпы қажеттілігі 982,7 м3 /тәулігіне (11,4 дм3/с) құрайды. 

Сулы сенон-толыққанды кешеннің жер асты суларының пайдалану 

қорлары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен С1 

санаты бойынша тәулігіне 982,7 м3 мөлшерінде бекітілуі тиіс. 

Дипломдық жобада ауданның және жұмыс учаскесінің жалпы және 

геологиялық-гидрогеологиялық сипаттамасы берілген, одан әрі сумен 

жабдықтау мақсатында жер асты суларының пайдалану қорларын бағалау үшін 

барлау гидрогеологиялық жұмыстарының әдістемесі, түрлері мен көлемдері 

ұсынылған. 

Дипломдық жобаның негізіне қарастырылып отырған аумақта бұрын 

орындалған жұмыстардың материалдары алынған. 
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1 Жұмыс ауданы туралы жалпы мәліметтер 

 

1.1 Әкімшілік және географиялық орналасуы 

 

Жұмыстарды жүргізудің әкімшілік аумағы Қызылорда облысы Сырдария 

ауданының құрамына кіреді. Қызылорда қаласының облыстық орталығы жұмыс 

ауданынан оңтүстікке қарай 100 км жерде орналасқан. Координаттары 

45°10'16.2"N 65°24'17.7"Е болып келеді. (қосымша A, сурет 1.1) 

1:200 000 масштабтағы халықаралық телеграфқа сәйкес учаске L-41-XXIV 

парағының солтүстік-шығыс жағынан орталық бөлігіне жақын орналасқан. 

Географиялық тұрғыдан алғанда "Көлжан" ЖШС мен "SSM Oil" ЖШС 

келісімшарттық аумағы Арысқұм құмды массивінің оңтүстік-батыс бөлігінде 

Оңтүстік Торғай ойпатының оңтүстік бөлігінде орналасқан. Орографиялық түрде 

солтүстіктен оңтүстікке 180-ден 110 м-ге дейін абсолюттік биіктікке еңкейген 

платат тәрізді бет болып табылады. 

 
 

1.2 Ауданның климаты 

 

Ауданның климаты күрт континенталдылық болып сипатталады. Жазда 

үлкен құрғақтықпен және ауа температурасының ауытқуының жоғары 

амплитудаларымен, жауын-шашынның аз мөлшерімен, жаздың аптап ыстық 

ұзақтығымен сипатталады. Қысы біршама суық және қыс айларында қар аз 

жауатыны белгілі болды. 

Климаттың жекелеген элементтерін сипаттау үшін Қызылорда қаласының 

метеостанциясының деректері пайдаланылды. Метеостанциясының деректері 

бойынша аудан ауасының температурасы үлкен шектерде ауытқиды. Қаңтар 

айында ауаның жылдық орташа температурасы – (-9°С -13°С), шілдеде  –  

(+29°С +35°С). Топырағы солтүстігінде сұр, құмайтты сұр, тақыр және тақыр 

тәрізді топырақ, орталық бөлігінде құмайтты сұр, бозғылт сұр, құмшауыт сазды 

болып келеді. 

Жыл мезгілдері бойынша атмосфералық жауын-шашын біркелкі 

бөлінбеген. Жазғы уақытта жаңбыр маусымы үшін 1-3 рет болады. Ең көп 

жауын-шашын жылдың қысқы-көктемгі уақытына келеді. Жауын-шашынның 

жылдық орташа мөлшері – 100-150 мм (кесте 1.1). 

 

Кесте 1.1 – Қызылорда қаласы метеостанциясының деректері бойынша 

орташа көпжылдық айлық жауын-шашын 

 

Жауын- 

шашын, 

мм 

Жыл айлары 
1 жыл 

I II II V V VI VII VIII IX Х XI XII 

 

2,7 
 

4,3 
 

4,4 
 

7,3 
 

8,0 
 

3,6 
 

1,9 
 

2,4 
 

4,0 
 

3,7 
 

2,5 
 

8,2 
 

53 
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Жыл ішінде жел басым жылдамдығы 2,6-3,9 м/с, кейде тіпті 5 м/с дейін 

солтүстік-шығыс бағытта соғады. Кейбір қатты дауыл болған жағдайларда жел 

жылдамдығы 15-20м дейін жетеді. 

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығының ең жоғарғы мәні қысқы-көктемгі 

уақытта (75-85%), ал ең төмен – жазда аптап ыстықта (25-30%) байқалады. 

Жазғы уақытта ылғалдылық тапшылығы орташа айлық мәнде 22-28 мб-ға 

тең. Ауаның жоғары температурасы кезінде ылғалдылықтың үлкен 

тапшылығының болуы топырақ бетінен, жер асты сулары мен су бетінен едәуір 

булану үшін жағдай жасайды. Ашық су бетінен буланудың орташа шамасы 1478 

мм құрайды. 

Тұрақты қар жамылғысы жыл сайын қар мөлшерінің аз түсуіне 

байланысты тез еріп кетеді. Жиі және қатты желге байланысты қар әдетте 

төмендеу апандарда, ойыс жерлерде және бұталардың таралу аймағында 

жиналады. Орташа алғанда, жыл бойы қар жамылғысы 40-60 күн бойы 

сақталады, қар жамылғысының биіктігі орташа 7-12 см, кейде 30-50 см жетеді. 

 
 

1.3 Ауданның рельефі 

 

Ауданның барлық аумағы, оның ішінде оңтүстік-батыс бөлігін қоспағанда 

рельефі жазық болып келеді. Солтүстіктен оңтүстікке қарай абсолюттік 

биіктіктен 180-нен 125 м-ге дейін көлбеу төмендеу байқалады. Бұл аумақ 

Сарылан үстіртінің атауымен белгілі, солтүстік-шығыс бөлігінде Арысқұм 

құмының массиві болып бөлінеді. Жазықтық беті өте тегіс, тек Арысқұмға 

жақындағанда кіші төмпешіктер мен орташа төбелерге айналады. Арысқұм - бұл 

бекітілген және жартылай бекітілген бұдырлы құмдары бар эолды жазық. Бұдан 

басқа, Сарылан үстіртінеде шұңқырлар бар екені белгілі болды. 

Аумақтың оңтүстік-батыс бөлігі биіктігі 30 м-ге дейін биіктігі бар Сарылан 

үстіртінен бөлінеді және Сырдария өзенінің "Дарьялық тақыр жазығы" деп 

аталатын бірінші тас үсті террасасын білдіреді. Бұл 100-110 м абсолюттік 

белгілері бар тақыр жазықтық, онда жеңіл үгілгіш жер беті желісімен жабылған 

тақыр тәрізді беттер алып жатыр. 

 
 

1.4 Гидрография 

 

Ауданда ірі гидрографиялық желі жоқ. Тек оңтүстік-батыс бөлігінде ғана 

ежелгі арналар мен тасталған ирригациялық арналар сақталған және оңтүстік- 

батыс бөлігінде Қосөзек өзені өте алыс қашықтықта жатқаны белгілі. 

Көктемде еріген және жаңбырлы сулар жазықтық баурайларын шайып өту 

нәтижесі бойынша және төмен қарай бағыт алуының арқасында барлық 

шұңқырларды толтырып, уақытша көлдер құрады. 
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3 

3 

1.5 Геологиялық құрылысы 

 

Сипатталған аумақтың геологиялық құрылысына борлы, палеогенді, 

неогенді және төрттік жыныстар қатысады. Жұмыс ауданы аумағындағы ең көне 

жыныстар жоғарғы альб-сеномандық ұңғымалар болып табылады. (қосымша А, 

сурет 1.2) 

 
 

1.6 Ауданның гидрогеологиялық жағдайлары 

 

Қазақстан Республикасының гидрогеологиялық аудандастыру схемасына 

сәйкес 1:200 000 масштабта беріліп отырған гидрогеологиялық картада 

көрсетілген аудан аумағы Арал өңірі – Торғай-Шу-Сарысу күрделі бассейніне 

жатады. Бұл ретте учаске қабаттық сулардың Солтүстік Арал маңы бассейніне 

және Торғай қабаттық сулардың бассейніне бөлінеді. Бассейндер арасындағы 

шекара басты Қаратау сынығы бойынша өтеді. 

Арал-Торғай-Шу-Сарысу қабат суларының күрделі бассейні Қызылорда 

облысының солтүстік бөлігін алып жатыр. 

Жұмыс ауданы Қазақстанның құрғақ аймағының шегінде орналасқан, онда 

жер үсті ағысы толығымен жоқ. Осыған байланысты халық-шаруашылық 

өмірінде және өнеркәсіпте осы ауданның жер асты сулары өте маңызды. 

Бұрын жүргізілген барлау жұмыстарының нәтижесінде жер асты сулары 

барлық стратегиялық кешендерде кездеседі, бірақ олардың жиналуының табиғи 

жағдайлары өте қолайсыз. Бұл жер үсті су қоймалары мен су ағысы болмаған 

кезде жазық аумақтардың жер асты суларын қоректендірудің негізгі көздері 

ретінде мұнда атмосфералық жауын-шашынның аз мөлшері түсіп, өсімдіктердің 

булануы мен транспирациялануына толығымен жұмсалатын болады. Сонымен 

қатар жер бетінен зерттелген аумақ төрттен бірі - аллювиальді-дельталық, 

сондай-ақ сазды бөлшектердің басым болуына байланысты әлсіз су 

өткізгіштігімен сипатталатын плиталы континентальды шөгінділерден тұрады. 

Су ығыстырғыш жыныстардың литологиясының ерекшеліктері, жер асты 

суларының орналасу, қозғалысы және қалыптасу жағдайлары бойынша олардың 

стратиграфиялық тиістілігін ескере отырып, сипатталған ауданның геологиялық 

қимасының зерттелетін бөлігінде мынадай сулы қабат бөлімшелері бөлінген: 

(қосымша А, сурет 1.3) 

Су өткізбейтін сусыз пролювиалды көкжиек – pQIV 

Жергілікті сулы пролювиалды көкжиек – pQIV 

Су тұтқыш және жоғарғы аллювиалды көкжиек – aQIII 

Су тұтқыш төменгі аллювиалды көкжиек – aQI 

Су өткізбейтін сусыз жоғарғы және сусыз эол көкжиек – N2 -vQ 

Жергілікті сулы плиоценді көкжиегі – N2 

Жергілікті сулы орта-жоғарғы олигоценді көкжиек – P 2-3 

Су өткізбейтін эоцен-төменгі олигоценді көкжиек – P2-P3
1 

Сулы сенон-палеоценды кешен – K2sn-P1 
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Сулы туронды кешен – K2t 

Су тұтқыш жоғарғы сеноманды кешен – K1al3-K2s 

 

1.6.1 Негізгі бөлінген гидрогеологиялық бөлімшелердің сипаттамасы 

 

Жергілікті сулы пролювиалды көкжиек – (pQIV) 

Қазіргі пролювиалды шөгінділер қалдықтардың етегіндегі кең емес 

жолақпен тұтас шлейф түрінде ауданы бойынша шағын учаскелерде дамыған. 

Аудан аумағының батыс бөлігінде – Сарылан үстіртінің етегінде осы 

шөгінділердің қалыңдығы дренаждалған және көптеген барлау ұңғымалары, жер 

асты сулары ашылмаған, ал шығыс бөлігінде жергілікті су таралған. Сулар 

жатуының серпінділігі шөгінділердің қатты фациальды өзгергіштігімен 

байланысты, мұнда су ығыстырғыш ұсақ және орташа күкіртті құм жалпы 

тереңдігі 12 м дейінгі саз бен саздақ арасында линзалар мен қабаттар түрінде 

жатыр. 

Су деңгейінің жату тереңдігі шлейф бетінің рельефімен тығыз байланысты 

және оның төменгі бөлігінде 2,0-ден жоғары бөлігінде 8,0 м-ге дейін ауытқиды. 

Судың химиялық құрамы гидрокарбонатты-хлоридті, хлоридті-сульфатты, 

натрийлі деңгейге дейін ұлғаюмен және минералданумен өзгереді. 

Пролювиалды шөгінділер суларының қоректенуі аз және негізінен  

олардың даму алаңына түсетін атмосфералық жауын-шашынның 

инфильтрациясы есебінен болады. Жауын-шашынның түсуі төменде орналасқан 

сулы қабаттарда және ішінара булану және өсімдіктермен транспирациялау 

жолымен жүзеге асырылады. 

Минерализацияның жоғары болуына және әлсіз судылығына байланысты 

пролювиалды шөгінділердің маңызы жоқ. 

Су тұтқыш және жоғарғы аллювиалды көкжиек - (aQIII) 

Сипатталған аумақта шөгінділер оңтүстік-батыс және бөлігінде таралған. 

Геоморфологиялық көкжиек Сырдария өзенінің тақыр террасасына 

орайластырылды. 

Горизонттың су ығыстырғыш жыныстары сұр-сары, сұр, қара-сұр 

құмдармен және сорпалармен қалыптасқан. Құм негізінен жұқа және ұсақ 

түйіршікті. Құмдар ұсақ түйіршікті, жеңіл, сирек ауыр түрде кездеседі. 

Дарьялықтақыр жазығының солтүстік бөлігінде су ығыстырғыш жыныстар саз 

бен саздақтардың аз қуатты қабаттары бар құмдардың кезектесетін линза тәрізді 

қатпарларымен қалыптасқан, бұл мұнда судың өте сирек таралуына себепші 

болады. 

Суланған бөліктің жалпы тереңдігі солтүстікте 1-4 м және оңтүстікте 15-20 

м аралығында өзгереді. Жеке учаскелерде сипатталған қалыңдықта саз бен 

саздақ қабаттарының болуы биіктігі 1,5-10 м, бұл жергілікті арынның пайда 

болуына ықпал етеді. 

Жер асты сулары 2,7-16,0 м тереңдікте, ал көбінесе 8-12 м тереңдікте 

ашылады. 
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Су ығыстырғыш жыныстардың литологиялық құрамына, қуатына 

байланысты деңгейжиектің су өткізгіштігі қатты өзгермелі 0,04-12,1 дм3/с 

ұңғымаларының әртүрлі дебиттерімен сипатталады,  су  деңгейі  4,0-5,2  м-ден 

1,0 м-ге төмендеген кезде 0,2-0,4 дм3/с дебиттер тән болып табылады. Тиісінше 

сулы жыныстарды сүзу коэффициенттері де аз болады. 

Химиялық құрамы бойынша көкжиек сулары негізінен сульфатты және 

сульфатты-хлоридті, натриліге жатады. 

Сулы горизонттың негізгі қоректенуі атмосфералық жауын – шашынның 

инфильтрациясы есебінен, ал аздаған дәрежеде-төмен жатқан қысымды сулардан 

ағын есебінен жүзеге асырылады. 

Жоғары минералданудан сулы жоғарғы аллювиальды көкжиек 

пайдаланылмайды, бірақ төменде жатқан сулардың есебінен тұщыланған 

жерлерде мал суару үшін жарамды. 

Жергілікті сулы плиоценді көкжиегі – N2 

Плиоцендік жастағы шөгінділер жұмыс ауданы шегінде оның ауданының 

жартысына жуығын алып, кең таралған. Олар бетінде ұсақ ағынсыз шұңқырлар 

дамыған Сарылан үстіртін салады. 

Су ығыстырғыш жыныстар саз бен саздақ арасында линзалар мен қабаттар 

түрінде жатқан құмдар мен құмдақ сирек кездеседі, және де соңғылары қуаты 

әлдеқайда жоғары. Сипатталатын шөгінділер литологиялық құрамның ауданы 

бойынша да, тік кесіндіде де жиі фациальды өзгергіштігімен сипатталады, соның 

салдарынан оларда қамалған жер асты суларының жаппай таралуы болмайды. 

Құмдар мен құмдақтар сары-сұр, сұр, қоңыр-сары, қоңыр кварц-дала 

шпаты. Құмдар көбінесе ұсақ, жиі ірі түйіршіктері басым әртүрлі шаңды. Құмайт 

дала көбінесе ауыр шаңды. 

Жер асты суларының жату тереңдігі 6-25 м шегінде ауытқиды, ал су 

деңгейі жер бетінен 5-12 м тереңдікте белгіленеді, яғни судың кей жерлерінде 

арынды. Су таситын шөгінділердің тереңдігі 80 м дейін жетеді, ал көптеген 

ұңғымалар толығымен ашылмайды. Суға арналған су тіреуіш палеогенді саздың 

тереңдік қабаты болып табылады. 

Сынама және тәжірибелік сору деректері бойынша горизонттың су 

өткізгіштігі шамалы. Ұңғымалардың үлестік дебиті көбінесе 0,05-0,1 дм3/с 

құрайды. Су деңгейі 1,5 м төмендеген кезде ұңғымалардың дебиті 0,14-1,1 дм3/с 

тең. Сүзу коэффициенттері 0,1-2,4 м тәулігіне құрайды. 

Плиоцендік горизонттың су сапасы бойынша тұздалған және қатты-тұзды, 

минералдануы 3,3-6,0 г/дм3. Су температурасы +11-+130°С аралығында 

ауытқиды. Тұщы және әлсіз сортаң сулар болған жоқ. 

Анионнан жер асты суларының химиялық құрамында сульфаттар басым, 

сульфатты-хлоридті сулар сирек кездеседі. Тек бірнеше ұңғыларда хлоридті- 

сульфатты су ашылды. Судың катиондық құрамы бойынша натрий молырақ. 

Жергілікті-Сулы плиоцен қабатының негізгі қоректену көзі атмосфералық 

жауын-шашын болып табылады. Атмосфералық жауын-шашынның аз болуына 

және плато бетінде сазды түзілімдердің басым болуына байланысты оларды 

инфильтрлеудің қиындығына байланысты, жер асты сулары қорының 
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толықтырылуы шамалы. Горизонт суы аллювиалды және эолды түзілімдерінің 

суларына қарағанда аз минералданған. Бұл жер асты суларын салыстырмалы 

қарқынды түсіру үшін қолайлы жағдай жасайтын қарастырылып отырған 

шөгінділердің гипсометриялық жағдайымен түсіндіріледі. Жер асты суларының 

қозғалысы мен түсірілуі аллювиальды жазықтар мен Арысқұм мульдасына қарай 

жүреді. Көкжиек суы тек мал суару үшін жарамды. 

Сулы сенон-палеоценды кешен – K2sn-P1 

Қарастырылып отырған сулы кешен келесі сулы жиектерге бөлінеді: 

палеоценді – (Р1), маастрихтті – (K2m). Бұл шөгінділердің бірігуі жоғарыда 

көрсетілген қабаттарды жеке көкжиектерге бөлу мүмкіндігінен болды. Сонымен 

қатар, аталған горизонттардың гидравликалық байланысы өте тығыз, бұл оларды 

бірыңғай сулы кешенге біріктіруге мүмкіндік береді. 

Зерттелген аумақта сулы сенон-палеоценды кешен барлық жерде таралған, 

ал Тұзкөл қазаншұңқырында үстіңгі жағынан бірінші жатыр. 

Су ығыстырғыш жыныстар – жасыл-сұр, ашық-сұр, сұр, ашық-жасыл ұсақ 

және жұқа күкіртті кварцты алап шпаттық құмдармен көмкерілген. Олар сенімді 

су тіреуіш болып табылатын туронның түрлі-түсті саздарымен төселген. 

Кешеннің тереңдігі оңтүстік және оңтүстік-батыс бағыттардағы қоректену 

аймағынан артып, бірінші метрден 150 метрге дейін жетеді. Кешеннің негізгі 

ерекшелігі оның үш қабатты құрылымы болып табылады. Аймақтық жоспарда 

екі сулы көкжиек, әлсіз өткізбейтін сазды шөгінділердің бумасымен бөлінген. 

Ауданның орталық және оңтүстік бөлігінде сулы кешен 250-318 м 

тереңдіктегі ұңғымалармен толық зерттеліп ашылды. Кешеннің жалпы тереңдігі 

аумақтың басым бөлігінде 100-140 м аралығында ауытқиды. 

Жоғарғы сулы көкжиек – 10-28 м тереңдікті бірыңғай қабат. Оның шатыры 

сипатталатын ауданнан тыс кең таралған өңірлік су тіреуіш болып табылатын 

эоцен жасыл сазының терең бумасы болып табылады. Төменгі су тұтқыш 

көкжиектен жоғарғы көкжиекке дейінгі тереңдігі 5-86 м аз өткізбейтін құм-сазды 

шөгінділермен бөлінген. Төменгі сулы көкжиек 5-15 м тереңдігімен бірнеше 

сулы қабаттардан тұрады, жоспардағы тереңдігі 3-35 м қалыс қалмаған 

саздармен бөлінген. Құмды айырмашылықтар басым болып табылады және 50- 

90 м құрайтын жалпы тереңдіктің 60-80% құрайды. 

Турон шөгінділерінің сулы көкжиектерінен сенон-палеоценды кешеннің 

төменгі сулы көкжиек тереңдігі 5-10 м саз қабатымен бөлінген. 

Ауданның солтүстік-батыс және солтүстік-шығыс бөлігінде жоғарыда 

сипатталған әлсіз өткізбейтін жыныстардың қабаты жоқ және мұнда сулы кешен 

бірыңғай сулы жүйені білдіреді. 

Кешен шөгінділерінің жер бетіне шығу алаңында жер асты сулары 

таралды. Жер асты суларының деңгейі мұнда 10-40 м тереңдікте орналасқан. 

Аумақтың басым бөлігінде кешеннің жер асты сулары айтарлықтай қысымға ие 

және 370 м дейінгі тереңдікте жатыр. Ауданның орталық және оңтүстік бөлігінде 

жер асты суларының өздігінен төгілетін аймағы орналасқан. 

Арысқұм артезиан бассейнінің гидродинамикалық жағдайының өзіндік 

өзгеше сипаты бар. Оның аумағында Арыс және басқа да көлдердің тұздықтары, 
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жер асты сулары ағынын өңірлік түсіру ошағы болып табылатын, Ұлытау 

таулары мен Шу-Сарысу жүйесі жағынан қозғалыстағы артезиан бассейндері 

бар. 

Су тұтқыш сенон-палеоценды кешен өте жоғары су өткізгіштігімен 

сипатталады. Аудан шегінде кешеннің жоғарғы және төменгі сулы қабаттарын 

жеке және бірге сынама ұңғымаларының көп саны  бұрғыланды.  Су  деңгейі  

37,5 м төмендеген кезде өздігінен төгілетін аймақта жоғарғы сулы көкжиекті 

ашатын ұңғымалардың дебиті 20 дм3/с жетеді. Өздігінен ағып кетпейтін суды 

ашқан ұңғымалардың дебиті су деңгейі 6-20 м төмендеген кезде 5-11 дм3/с 

құрайды. 

Ұңғымалардың дебиті көп жағдайда қазбаны үңгілеудің технологиялық 

жағдайларына және олардың құрылымдарына байланысты екенін атап өткен 

жөн. Жоғарғы және төменгі деңгейжиектерді бірлесіп сынау кезінде 

ұңғымалардың дебиті су деңгейі 9-54 м төмендеген кезде, әдетте 10-21 дм3/с 

құрайды. Кешеннің жер асты суларының кең таралған алқабында минералдануы 

1,5-3,5 г/дм3 құрайды. Ұлытау тауларында қоректену аймағына жақын 

орналасқан ауданның солтүстік бөлігінде ғана 1,0 г/дм3 минералдануымен судың 

таралуы орын алды. Судың құрамы бойынша негізінен сульфатты-хлоридті, 

натрийлі, сирек жағдайларда хлоридті натрийлі. 

Тұтастай алғанда, сулы сенон-палеоценды кешен мұнай өндіру 

саласындағы кәсіпорындарды орталықтандырылған техникалық сумен 

жабдықтауды ұйымдастыру үшін неғұрлым қолайлы болып табылады. Қазіргі 

уақытта аталған су жеткізу кешені Орталық Ақшабұлақ, Оңтүстік Ақшабұлақ, 

Арыс, Блиновское, Сарыбұлақ, Ащысай, Ақсай, Нұралы, Оңтүстік-Шығыс 

Қызылқия мұнай кеніштерінде орталықтандырылған техникалық сумен 

жабдықтау үшін кеңінен қолданылады. 

Сулы туронды кешен - (K2t) 

Солтүстік-шығыстағы Ұлытау тауларынан басқа сипатталған аумақтың 

барлық жерінде таралған. Осы тауларға жанасатын шағын алаңда турон 

шөгінділеріндегі су кездейсоқ таралған. Сулы қабаттың солтүстік-шығыстан 

оңтүстік-батысқа қарай 100-ден 400 м және одан терең тереңдікте орын алады. 

Осы бағытта су тұтқыш көкжиектің тереңдігі 140-тан 300 м-ге дейін және одан 

да терең болуы мүмкін. Жоғарыда жатқан су тұтқыш сенон-палеоцендік 

кешеннен сулы туронды кешен арасы аз тереңдікті (5-7 м) саз қабатымен 

бөлінген және олар іс жүзінде бірыңғай гидравликалық жүйе болып табылады. 

Су ығыстырғыш жыныстар саз қабаттары бар ұсақ түйіршікті құм болып 

табылады. Көкжиектің тиімді қуаты жалпы тереңдіктің 60-80% құрайды. Сулы 

көкжиек тегеурінді. Гипсометриялық жағдайларына байланысты жер асты 

суларының деңгейі аумақтың орталық бөлігінде Сарылан үстіртінің бетінен 

115,8 м-ден +36,3 м-ге дейінгі белгілерде белгіленеді. 

Шөгінділердің су сыйымдылығы жоғары. Ұңғымалардың дебиті су деңгейі 

36,6 м төмендеген кезде 58 дм3/с жетеді. Су тұтқыш горизонт негізінен ауданның 

орталық және солтүстік бөліктерінде ұңғымалармен сыналған, бұл ретте 
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көбінесе жоғарыда жатқан су тұтқыш сенон-палеоценды кешенмен бір мезгілде. 

Әсіресе бұл Қызылқұм жер асты сулары кен орнының ауданы үшін тән. 

Жобаланатын жұмыстар учаскесі орналасқан ауданның оңтүстік бөлігінде 

кешен ұңғымалармен сыналмаған. 

Оның таралу аумағының сыналған бөлігіндегі көкжиектің суы 1-2 г/дм3 

минералдануымен әлсіз сортты, құрамы бойынша сульфатты-хлоридті, натрийлі. 

 
 

1.7 Жер асты суларын барлау учаскесінің геологиялық- 

гидрогеологиялық жағдайлары 

 

Барлау учаскесі "Көлжан" ЖШС және "SSM Oil" ЖШС мұнай өндіруші 

кәсіпорындарының келісімшарттық аумағы шегінде орналастырылады. 

Барлау жұмыстарының мақсаты вахталық кентті шаруашылық-ауыз сумен 

жабдықтау және Батыс Тұзкөл мұнай кен орнындағы өнеркәсіптік объектілерді 

өндірістік-техникалық сумен жабдықтау үшін жер асты суларының пайдалану 

қорларын бағалау болып табылады. Судың жалпы қажеттілігі тәулігіне 982,7 м3 

құрайды. 

Осы жобада баяндалғандай, ауданда сумен жабдықтау үшін барлау 

жұмыстарын қою үшін аса перспективалы, құрамында 3-4 г/дм3 минералдануы 

бар әлсіз сортаң сулар бар сулы сенон-палеоценды кешен болып табылады. 

Кешен қарастырылатын аудан шегінде және шектес аумақта барлық жерде 

таралған. Су ығыстырғыш жыныстар жұқа және ұсақ түйіршікті құмдармен 

тығыз саздың қабаттары бар. 

Созылған су құбырларын салуға шығындарды азайту мақсатында барлау 

учаскелері тұтынушыға барынша жақындатылған. 

Осылайша, гидрогеологиялық барлау жұмыстары үш учаскеде жүргізілетін 

болады: 

1 учаске - өнімділігі тәулігіне 425 м3 болатын мұнай өндіру кен орнында 

өртке қарсы мақсаттар үшін жергілікті су жинау (жобалық барлау-пайдалану 

ұңғымасы); 

2 учаске - өнімділігі 440 м3/тәулігіне болатын жергілікті техникалық сумен 

қамтамасыз ету (қолданыстағы барлау-пайдалану ұңғымасы); 

3 учаске - өнімділігі тәулігіне 117,7 м3 болатын Батыс Тұзкөл мұнай кен 

орнындағы вахталық кенттің жергілікті шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз 

ету (жобалық барлау-пайдалану ұңғымалары). 

Бұрын жүргізілген барлау жұмыстарының деректері бойынша қаралып 

отырған аумақ шегінде 16.03.2015 ж. № 209 санитарлық талаптарға толық сәйкес 

келетін ауыз су сапасындағы тұщы сулар жоқ. Сондықтан жер асты суларының 

деңгейін шаруашылық-ауыз суға жеткізу үшін алдын ала суды тұщыту және 

барлық шектеуші компоненттердің құрамын жоғарыда көрсетілген ауыз суға 

қойылатын талаптарды қанағаттандыратын нормаларға дейін жеткізу қажет. 

№ 5532, 5533 және 5534 жобалау ұңғымаларын бұрғылауға геологиялық- 

техникалық дайындық жасау үшін қор материалдары, сондай-ақ № 3182 барлау- 
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пайдалану ұңғымасын бұрғылау бойынша бұрғылау жұмыстарының нәтижелері 

пайдаланылды. 

Ұңғымамен 190-200, 276-288 және 324-338 м тереңдік аралықтарында сулы 

ксенон-палеоценды кешеннің жерасты сулары тамшыланды. 

№ 3182 ұңғыма 2012 жылдың сәуір айында №  3173-3182 

гидрогеологиялық ұңғымаларды бұрғылау жобасы негізінде бұрғыланды. 

Бұрғылау жұмыстарын "Ақпан" ЖШС жүргізді. 

Дебиттері ұңғымаларды сынамалы айдау кезінде 10 дм3/с құрады. Жалғыз 

ұңғыма үшін Дюпюи формуласы бойынша анықталған сүзу коэффициентінің 

шамасы: 
 
 

 

0,366𝑄∙𝑙𝑔
𝑅п

 

𝑘 =
  𝑟0 = 

𝑚∙𝑆0 

 

мұндағы: 

0,366∙10∙86.4∙𝑙𝑔
1.5√2.3∙106∙4

 
  0.084 = 1,3 м/тәул. (1) 

56∙20 

Q – ұңғыма дебиті – 10,0 дм3/с; 

a – пьезоөткізгіштік коэффициенті  (Ақшабұлақ жерасты сулары кен 

орнындағы жұмыстардың деректері бойынша – 2,3106 м2/тәул); 

t – № 3182 ұңғымадан сынамалы сору ұзақтығы – 4 тәул; 

r0 – ұңғыманың радиусы - 0,084 м; 

m – ұңғыма учаскесіндегі сулы кешеннің тиімді қуаты - 56 м; 

S0 – су деңгейінің төмендеуі – 20 м. 

Су жеткізу кешенінің тиімді ашу кезінде 56 м су жүргізу коэффициентінің 

шамасы тәулігіне 75 м2 құрады. Қолда бар материалды талдау келесі 

қорытындыны жасауға мүмкіндік береді: 

1 учаскеде (№ 5534 ұңғыма) өнімді сулы сенон-палеоценды кешен 306 м 

тереңдікте жатыр және эоцен-төменгіолигоценды жастағы қуатты қалың 

сазының үстінен жабылады. Жер бетінен 12 м тереңдікке дейін қазіргі заманғы 

пролювиальды шөгінділер жатыр, олар сирек қиыршық тастармен құм-сазды 

қабаттардан тұрады. 12-37 м аралығында сарғыш-сұр, сұр, жасыл-сұр, қоңыр, 

ұсақ-түйіршікті құмдармен жабылған жергілікті су тұтқыш орташа 

хремолигоцентті көкжиек жатыр. Одан әрі 37 м тереңдіктен 306 м тереңдікке 

дейін су өткізбейтін эоцен-негізінен сазмен, сирек мергельдермен және 

құмтастың жұқа қабаттарымен жабылған төменгі полигоценді көкжиек жатыр. 

306-413 м тереңдік аралығында өнімді сенон-палеоценды кешен жатыр. 413 м 

тереңдіктен төмен түсті тығыз саздары бар ұсақ-орташа күкіртті құмдармен 

жабылған сулы турон кешені жатыр. 

Ұңғыманың күтілетін дебиті 10 м деңгейі төмендеген кезде 5 дм3/с 

құрайды. Жер асты суларының деңгейін белгілеудің болжамды белгісі +3,0 жер 

бетінен жоғары. Күтілетін минералдану 3,8 г/дм3. 

2 учаскеде (№ 3182 барлау-пайдалану ұңғымасы бар учаске) өнімді су 

тұтқыш сенон-палеоцендік кешен 190 м тереңдікте жатыр және эоцен- 

төменгіолигоценды жастағы қуатты қалың сазының үстінен жабылады. Жер 
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бетінен 20 м тереңдікке дейін сарғыш-сұр, сұр, ұсақ және жіңішке түйіршікті 

кварц - дала шпатты құмдарымен көмкерілген жергілікті су тұтқыш орташа 

хремолигоцентті көкжиек жатыр. Одан әрі 20 м тереңдіктен 190 м тереңдікке 

дейін су өткізбейтін эоцендік қабат - 100-112 м, 130-144 м аралықтарда құмдақ, 

қою сұр, сұр-жасыл тығыз балшық түрінде ұсынылған төменгі полигоценді 

көкжиек жатыр. 190-338 м тереңдіктің аралығында өнімді сенон-палеоценды 

кешен жатыр, ол сұр, сұр-жасыл тығыз қабатты балшықты, таза, сортталған 

құммен қапталған. Төменде 338 м тереңдіктен ала-түсті тығыз балшық 

қабатында сулы турон кешені жатыр. 

Су тұтқыш кешені арынды. Кешеннің төбесінен пьезометриялық арынның 

шамасы 190,2 м құрады. Пьезометриялық деңгей жер бетінен +0,2 м жоғары 

белгіге белгіленді. 

Сынамалы айдау барысында ұңғыманың дебиті 20 м деңгейінің төмендеуі 

кезінде 11 дм3/с құрады. 

Минералдануы 3,8 г/дм3 әлсіз сортаң сулар. Аниондар арасында хлоридтер 

мен сульфаттар, катиондар арасында натрий басым. Судың химиялық құрамы 

бойынша сульфатты-хлоридті, натрийлі. 

3 учаскеде Батыс Тұзкөл мұнай кен орнының вахталық ауданы (№ 5532- 

5533 ұңғымалар) өнімді сулы сенон-палеоценды кешен 230 м тереңдікте жатыр 

және эоцен-төменгі полигоценды жастағы қуатты қалың сазының үстінен 

жабылады. Жер бетінен 25 м тереңдікке дейін саз бен саз балшық арасында 

линзалар мен қабаттар түрінде жатқан сирек қиыршықтасы бар құм мен құмдақ 

ұсынылған жергілікті сулы полиоцен көкжиегі жатыр. Одан әрі 25 м тереңдіктен 

230 м тереңдікке дейін су өткізбейтін эоценді қабат. 136-143 м, 173-183 м және 

220-230 м аралықтарында құмтас сұр, қою сұп-сұр тығыз балшық жабылған 

төменгі полиоценді көкжиек жатыр. 230-380 м тереңдіктің аралығында өнімді 

сенон-палеоценді кешен жатыр, ол сұр, сұр-жасыл тығыз қабатты балшықты, 

сортталған құммен қапталған. Төменгі 380 м тереңдіктен төмен  түрлі-түсті 

тығыз балшықпен жабылған сулы турон кешені жатыр. 

Су деңгейінің 10 м төмендеуі кезінде ұңғыманың күтілетін дебиті 5 дм3/с. 

Жер асты сулары деңгейінің болжамды тереңдігі 45 м. Күтілетін минералдану  

3,8 г/дм3. Сипатталған аудан аумағындағы су тұтқыш сенон-палеоцендік кешенге 

бұрғыланған ұңғымалардың деректері бойынша ол арынды болып табылады. 

Жер асты суларының статикалық деңгейлері жер бетінен 3-тен 45 м-ге дейінгі 

белгілерде белгіленеді. 

Жыныстардың су сыйымдылығы өте жоғары. Ұңғымалардың дебиті 3,3 

дм3/с-тан (№ 44 ұңғыма) 11 дм3/с-қа (№ 3182 ұңғыма) дейін жер асты суларының 

деңгейі тиісінше 13,0-20,0 м төмендеген кезде өзгереді. 

Өнімді кешеннің жер асты суларының минералдануы оның таралу көлемі 

2,6-4,8 г/дм3 құрайды. Судың құрамы бойынша негізінен сульфатты-хлоридті 

натрийлі, сирек жағдайларда хлоридті натрийлі. 

Осыған байланысты, жер асты суларының күтілетін дебит 5-10 дм3/с 

деңгейі 10-20 м төмендеген кезде, жер асты суларының күтілетін минералдануы 

3-4 г/дм3. 
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2 Жобаланатын жұмыстардың түрлері мен барлауды жүргізу 

әдістемесі 

 

2.1 Жобаланатын барлау жұмыстарының әдістемесі, түрлері және 

көлемі 

 

Осы мақсаттарға қажетті барлау жұмыстарының әдістемесі мен көлемі 

жұмыс учаскесінің гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік дәрежесімен, 

қойылған гидрогеологиялық міндеттердің сипатымен және пайдалану қорларын 

бағалаудың қабылданған әдістемесімен айқындалады. 

Жер асты суларын барлау учаскесінің қарапайым гидрогеологиялық 

жағдайлары, өнімді сулы сенон-палеоцендік кешені бар, ол 190-306 м тереңдікте 

жатыр, қуаты мен созылуы бойынша ұсталынады, жер асты суларының сапасы 

техникалық суларға қойылатын талаптарға толық жауап береді. Мұнай 

кәсіпшілігі объектілерін шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау мәселелері алдын 

ала су дайындау (тұщыту, фторлау және т.б.) жолымен сол су тұтқыш кешеннің 

жер асты сулары есебінен шешілетін болады. 

Бұрын жобаланатын учаскеде барлау жұмыстары жүргізілген жоқ. 

Осыдан жер асты суларының пайдалану қорларын барлау және бағалау 

қажеттілігі анық. 

Жер асты сулары кен орындарының негізгі түрлеріне сәйкес 2 учаске - А 

типті платформалық облыстардың артезиан бассейндеріне орналастырылған кен 

орындарына жатады. 

"Жер асты суларының пайдалану қорлары мен болжамды ресурстарын 

жіктеу" 3.4-тармағына сәйкес судың шамалы қажеттілігін (тәулігіне 1000 м3 

дейін) ескере отырып, пайдалану қорларын бағалау С1 санаты бойынша 

орындалуы мүмкін. 

 
 

2.2 Дайындық кезеңі және жобалау 

 

Жұмыс құрамына бұрын орындалған бұрғылау, тәжірибелік-сүзу 

жұмыстарын, режимдік бақылауларды, осы ауданның ұқсас кен орындарындағы 

қорларды бағалау бойынша деректерді жинау, жүйелеу, талдау және қорыту, 

өткен жылдардағы қолданыстағы су жинағыштарды пайдалану режимі бойынша 

мәліметтерді талдау және жобалау сметалық құжаттаманы жасау кіреді. 

Дайындық кезеңінің еңбек шығындары жиналатын және талданатын 

ақпараттың көлеміне сәйкес анықталады. 

Тәжірибе негізінде, қор материалдарын пысықтауға жасақ жұмысының 1,0 

айы қажет болады. 

Еңбек шығындары жобаны және сметалық-қаржылық есептеулерді 

құрастыруға жұмыс тәжірибесі бойынша қабылданған және типтік құрам жасағы 

үшін 1,0 жасақ-айды құрайды. 
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Осылайша, дайындық кезеңіне және жобалауға кететін жалпы еңбек 

шығыны 1,0 + 1,0 = 2,0 жасақ-айды құрайды. 

 
 

2.3 Жұмыс учаскесі аумағын маршруттық гидрогеологиялық тексеру 

және қолданыстағы жер асты суларын гидрогеологиялық тексеру 

 

1:50 000 масштабтағы гидрогеологиялық картаны жасау кезінде қажетті 

жұмыстар учаскесінің гидрогеологиялық ерекшеліктерін нақтылау мақсатында 

барлау учаскесі мен су тарту ауданында жұмыс істеп тұрған су тарту учаскесіне 

маршруттық тексеру жүргізу жоспарлануда. Тексеру барысында қоршаған 

ортаның қазіргі жай-күйі, оған антропогендік жүктеме зерделенеді және 

қоршаған ортаға су тартудың ықтимал әсеріне баға беріледі. 

Өнімді Сулы кешенге де, жер асты суларының деңгейін анықтау бөлігінде 

төменгі жатқан кешендерге де бұрғыланған болашақ су тартудың әсер ету 

аймағындағы бар ұңғымалар тексерілуі қажет. 

Осы кезеңде жұмыс учаскесінде тәжірибелік-сүзу жұмыстары жүзеге 

асырылатын болады. 

Учаске аумағына гидрогеологиялық тексеру жүргізуге және жұмыс істеп 

тұрған су жинағыштарды гидрогеоэкологиялық тексеруге кететін уақыт 

шығындары 0,5 жасақ-айға тең қабылданады. 

 
 

2.4 Бұрғылау жұмыстары 

 

Тәжірибелік жұмыстармен кешендегі бұрғылау жұмыстары барлау 

жұмыстарын жүргізу кезінде гидрогеологиялық жағдайларды зерттеудің негізгі 

әдісі болып табылады. 

Вахталық кентті сумен жабдықтау үшін тереңдігі 350 м № 5532, 5533 

барлау-пайдалану ұңғымаларын бұрғылау көзделеді. Техникалық сумен 

жабдықтау үшін тереңдігі 400 м № 5534 барлау-пайдалану ұңғымасын бұрғылау 

көзделеді. 

№ 5532-5534 барлау-пайдалану ұңғымаларын бұрғылауға арналған 

геологиялық-техникалық даярлық конструкциялары (қосымша В, сурет 2.1) 

көрсетілген. 

Мәлімделген қажеттіліктерге, зерттелуіне және нақты гидрогеологиялық 

жағдайларға сүйене отырып, бұрғылауды айналмалы-механикалық тәсілмен 

роторлы бұрғылау станогымен жүзеге асыру ұсынылды. 

 

2.4.1 Бұрғылау жұмыстарын жүргізу технологиясы 

 

Жоғарыда атап өтілгендей, барлау учаскесінде № 5532, 5533 және 5534 

тереңдігі 350, 350, 400 м болатын үш барлау-пайдалану ұңғымасын бұрғылау 

көзделіп отыр. 
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№ 5532, 5533 және 5534 ұңғымаларын бұрғылауға геологиялық- 

техникалық жасақтарды құру үшін тірек ұңғымалар ретінде № 44 және № 3182 

ұңғымасы қабылданды. (қосымша В, сурет 2.2) 

 

Кесте 2.1 – Бұрғылау санаттары бойынша бұрғылау жұмыстарының көлемі 

 
Бұрғылау диаметрі, мм Тау жыныстардың санаты, м Санаттар бойынша 

барлығы III V 

394 87 13 100 

295  210 210 

215 121 669 790 

Барлығы 1100 

 

Кесте 2.2 – ҚР санитарлық нормаларына сәйкес № 5532, 5533 және 5534 

ұңғымаларын бұрғылау кезінде сазды ерітіндіні дайындау және қажетті саз 

мөлшерін есептеу (8.02-05-2011) 

 
 

Бұрғылау 

диаметрі, мм 

Сазды 

ерітіндінің 

тығыздығы, 
г/см3

 

1000 м бұрғылауға кететін 

ерітіндіні дайындауға арналған 

саз шығысының нормасы, тонна 

Ерітінді дайындауға 

арналған балшықтың 

жобалық шығыны, 
тонна 

394 1,15 87,6 8,76 

295 49 10,3 

215 32,9 26,1 

Жалпы бұрғылау ерітіндісін дайындауға арналған балшықтың 

жалпы саны 

67,4 

 

Бентонит қоспасын дайындауға арналған техникалық судың көлемі мына 

формула бойынша анықталады: 

 

𝑉в          = 𝜋 × 𝐷2 × 𝐿 × 𝐾/4 (2) 
 

мұндағы: D 2 – ұңғыма диаметрі, м; 

L – ұңғыма ұзындығы, м; 

K – топырақ құрамын сәйкес сүзілу коэффициент ( K 

 

= 5 – 7). 

0-30, 0-40 м аралықтарында диаметрі 394 мм № 5532, 5533 және 5534 

ұңғымаларын бұрғылау (кеңейту) кезінде бентонит қоспасын дайындауға 

арналған техникалық су көлемі 73 м3 құрайды. 

30-110, 40-90 м аралықтарында диаметрі 295 мм № 5532, 5533 және 5534 

ұңғымаларын бұрғылау (кеңейту) кезінде бентонит қоспасын дайындауға 

арналған техникалық су көлемі 86 м3 құрайды. 

110-350, 90-400 м аралықтарында диаметрі 215 мм № 5532, 5533 және 5534 

ұңғыларды бұрғылау (кеңейту) кезінде бентонит қоспасын дайындауға арналған 

техникалық су көлемі 172 м3 құрайды. 

Бұрғылау ерітіндісін дайындау үшін таза судың жалпы көлемі – 331 м3 

құрайды. 
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Бұрғылау жұмыстарының жалпы көлемі 1100 м болғанда бұрғылаудың 1 

п.м. су шығыны 0,42 м3 құрайды. 

 

2.5 Ұңғымаларды геофизикалық зерттеулер 

 

Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер литологиялық-стратиграфиялық 

бөлу, кен жыныстарының радиоактивтілігін зерттеу, қимада көпжылдық су 

қабаттарды бөлу және сүзгілерді орнату үшін аралықтарды нақтылау, жер асты 

суларының минералдануын алдын ала анықтау мақсатында қарастырылады. 

Барлық барлау-пайдалану ұңғымаларында көрінген кедергі қисығының 

(КС), градиент–зонд және потенциал – өздігінен поляризация зондының (КС), 

табиғи радиоактивтіліктің (МК) жазуын қамтитын зерттеудің геофизикалық 

әдістерінің кешені қолданылатын болады. 

Қисық каротажды салу масштабы: тік - 1: 200. 

 
 

2.6 Су қабылдау бөлігін таңдау, сүзгілерді есептеу және орнату 

 

Ұңғымаларда торлы орамасы бар тесілген құбырларды орнату ұсынылады. 

Сүзгілердің ұңғымасы – 20-25%. 

Сүзгі дайындау үшін № 20-24 жез немесе синтетикалық галун тоқылған 

торларын пайдалану ұсынылады. 

Ұңғымаға ең жоғары жүктеме есебінен сүзгінің жұмыс бөлігінің ең аз 

ұзындығын есептеу мынадай формула бойынша анықталады: 
 

𝑙ф = 
𝑄 

𝜋∙𝑑∙𝑉𝜑 
, (3) 

 

мұндағы: 

Q – ұңғыманың жобалық дебиті, м3/тәул; 

d – сүзгі диаметрі, м; 

V – сүзгі қабырғасындағы сүзудің рұқсат етілген жылдамдығы. 

Есептеу үшін № 3182 ұңғымадан сынамалы айдау нәтижелері бойынша 

алынған сулы кешен үшін сүзу коэффициенті қабылданды. 

Сүзу коэффициенті тәулігіне 1,3 м құрайды. 

Сүзгінің ең төменгі ұзындығын есептеу нәтижесі 2.3 кестеде келтірілген. 

Кесте 2.3 – Cүзгінің ең аз ұзындығын есептеу 

№ Ұңғыманың № 
Ұңғыманың өнімділігі, 

м3/тәул 
Сүзгі диаметрі, м V  603 K lф, м 

1 5532 117,7 0,168  

65,5 

3,4 

2 5533 117,7 0,168 3,4 

3 5534 425 0,168 12,3 
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2.7 Шегендеу бағаналарының құбыр үсті кеңістігін цементтеуді 

есептеу 

 

Кешеннің арынды қабаттарынан құбыр ағынын болдырмау, сондай-ақ жер 

асты суларының ластануын болдырмау үшін 0-30 м (№ 5532 және 5533 ұңғыма 

үшін) және 0-40 м (№ 5534 ұңғымасы үшін) аралығында 324 мм диаметрінде 

құбырдан тыс цементтеу, сондай-ақ +0,5-110 м (№5532 және 5533 ұңғымалары 

үшін) және +0,5-90 м (№ 5534 ұңғымасы үшін) аралығында 245 мм диаметрінде 

техникалық бағаналар орнатылады. 

Құбыр сыртындағы кеңістігін және техникалық бағананы цементтеуге 

арналған цемент шығыны бойынша анықталады (ҚР СН техникалық бөлімі 8.02- 

05-2002), ұңғыманың диаметрі 394 мм және шегендеу бағанасының диаметрі 324 

мм болғанда 43 кг құрайды, ұңғыманың диаметрі 295 мм және шегендеу 

бағанасының диаметрі 245 мм болған кезде 24 кг құрайды. 

Осылайша, диаметрі 324 мм ұзын 30 м (№ 5532 және 5533 ұңғымалар) 

құбырдан тыс цементтеуге шығыны: 60×0,043 = 2,6 тоннаны құрайды.  

Ұзындығы 40 м (№ 5534 ұңғыма) диаметрі 324 мм құбыр сыртындағы 

цементтеуге цементтің шығыны: 40×0,043 = 1,72 тоннаны құрайды. Техникалық 

бағананың құбыр сыртын цементтеуге (№ 5532 және 5533 ұңғымалар) диаметрі 

245 мм ұзындығы 110 м цементтің шығыны: 220×0,024 = 5,28 тоннаны құрайды. 

Техникалық бағананың құбыр сыртын цементтеуге (№ 5534 ұңғыма) 

диаметрі 245 мм ұзындығы 90 м цементтеуге шығыны: 90×0,024 = 2,16 тоннаны 

құрайды. 

№ 5568 ұңғыманы бұрғылау аяқталған соң ұңғыма сағасы 0,6 м және 0,5 м 

радиуста тереңдікке цементтеледі. 

Ұңғыманың сағасына арналған цемент ерітіндісінің көлемі: 

 

𝑉𝜑  = 60 3√𝑘ф, (4) 

 

мұндағы: 

D = 1,2 м. – сағаның диаметрі; 

d = 0,324 м. – кондуктор диаметрі; 

L = 0,5 м. – 1 ұңғыма үшін сағаның жалпы тереңдігі. 
 

3 

𝑉𝜑    = 60 √1,3 = 65,5 м/тәул 
 

М400 маркалы цемент шығыны 1 м3 ерітінді 0,28 тн құрайды. 

№ 5532-5534 ұңғымаларының сағасын цементтеуге арналған ерітіндіні 

дайындау үшін 3×0,52×0,28 ≈ 0,44 тонна М400 маркалы цемент қажет болады. 

Құбырлы кеңістікті цементтеуге арналған құрғақ цементтің жалпы саны 

12,18 тоннаны құрайды. 
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2.8 Тәжірибелік сүзу жұмыстары 

 

Су ығыстырғыш жыныстардың гидрогеологиялық параметрлерін 

анықтау үшін тәжірибелік-сүзу жұмыстары № 5532, 5534 және 3182 

ұңғымалардан үш тәжірибелік жеке сору жүргізу болып табылады. Айта кету 

керек, № 5532 ұңғымадан айдау барысында деңгейдің төмендеуін бақылау 

№ 5533 ұңғымасы бойынша жүзеге асырылады, бұл гидрогеологиялық 

параметрлердің дұрыстығын едәуір арттырады. 

№ 5532, 5534 және № 3182 ұңғымалардан тәжірибелік айдау 

жүргізілгеннен кейін жер асты суларының деңгейін қалпына келтіруге 

бақылау жүргізілетін болады. 

 

2.4 Кесте – Тәжірибелік-сүзу жұмыстарының жалпы ұзақтығы 

 

№ 
Ұңғыманың 

№ 

Ұңғыманың 

мақсаты 

Тәжірибелік-сүзу 

жұмыстарының атауы 

ҚЖБ өткізу 

ұзақтығы, тәулік 

1 3182 Барлау-пайдалану Тәжірибелі жеке сору 5 

 

2 

 

5532 

 

Барлау-пайдалану 

№ 5533 ұңғымадағы 

деңгей өлшегіші бар 

тәжірибелі жеке сору 

 

5 

3 5534 Барлау-пайдалану Тәжірибелі жеке сору 5 

   Барлығы: 15 

 

Тәжірибелік-сүзу жұмыстары барысында № 5532, 5534 және 3182 

ұңғымалардан қысқартылған химиялық және радиологиялық талдауларға су 

сынамалары алынады. Бұдан басқа, № 5532 ұңғымалар Ұлттық экономика 

министрінің 16.03.2015 ж. № 209 бұйрығымен бекітілген санитарлық- 

эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігіне су сынамасы және бактериологиялық 

талдауға бір сынама іріктелетін болады. Жалпы көлемі 1,0 дм³ бойынша 

қысқартылған химиялық талдауға 3 сынама, көлемі 2 дм³ бойынша 

радиологиялық талдауға 3 сынама, көлемі 10 дм³ санитарлық- эпидемиологиялық 

талаптарға сәйкес 1 сынама және көлемі 0,5 дм³ бактериологиялық зерттеуге 

сынама. 

 
 

2.9 Жерді қалпына келтіру 

 

ҚР Жер кодексіне сәйкес топырақ жамылғысының бұзылуымен 

байланысты жұмыстар кезінде құнарлы және әлеуетті құнарлы қабаттарды алу, 

сақтау және пайдалану қажет. Топырақ қабаттарын алу нормалары (Н) м3, 

мынадай формула бойынша есептеледі: 
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𝐻  = 𝑀 × S (5) 

 

мұндағы: 

М – топырақтың құнарлы қабатын алу тереңдігі, м; 

S – топырақ контурының ауданы және топырақтың алынатын құнарлы 

қабатының тереңдігі мен сапасы бірдей топырақ контурының тобы, м2. (ГОСТ 

17.5.3.06-85 г.). 

1 ұңғыманы бұрғылау кезінде станоктарды орнатуға арналған алаңның 

өлшемдері нақты шарттар бойынша қабылданады және келесідей бойынша 

есептеледі: 

15 × 15 = 225 м² 

1 ұңғыманы бұрғылау үшін 0,25 м қабаттың орташа қуаты кезінде қайта 

құнарландыруға жататын топырақ көлемі: 

225 м² х 0,25м = 56,25 м³. 

3-ші ұңғыманы бұрғылау үшін - 168,75 м3. 

Топырақ алаңнан едәуір жақын жерде жиналады. 

Бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыстарды жүргізетін ұйым 

міндетті түрде алаңды рекультивациялауды жүргізеді, топырақ өсімдік қабатын 

қалпына келтіреді. 

 
 

2.10 Топографиялық-геодезиялық жұмыстар 

 

Бұрғыланған №№ 5532-5534, 3182 барлау-пайдалану ұңғымаларының 

жоспарлы және биіктік байлануы болуы тиіс. Жобада осы ұңғымаларды 

аспаптық (биіктік және жоспарлы) байланыстыру бойынша топографиялық- 

геодезиялық жұмыстар көзделеді. 

Жоспарлы байлау 1:1000 графикалық дәлдігі бар кемінде 6 спутникті 

сепкіш әдісімен жүргізіледі. Жұмыстарды жүргізу кезінде Garmin 

компаниясының дербес GPS навигаторы қолданылады. 

 
 

2.11 Камералдық жұмыстар 

 

Жобада бұрғылау, тәжірибелік, геофизикалық, топографиялық және 

зертханалық жұмыстардың нәтижелерін камералдық өңдеу, дала жұмыстарын 

жүргізгеннен кейін әрбір объект бойынша жер асты суларының пайдалану 

қорларын есептей отырып, гидрогеологиялық қорытынды жасау көзделген. 

Пайдалану қорларын есептеумен есепті жасау бойынша камералдық жұмыстар 

келесідей жүргізіледі: 

 бұрын орындалған жұмыстардың бар материалдарын жинау, 

жүйелеу және талдау; 

 далалық жұмыстардың материалдарын камералдық өңдеу; 

 суды тәжірибелік соруларды жасау және ресімдеу; 
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 графикалық материалды өңдеу және цифрлау; 

 қолданыстағы су жинағыштарды пайдалану тәжірибесін талдау; 

 алынған параметрлердің дұрыстығын талдау, бағалау және негіздеу; 

 жер асты суларының пайдалану қорларын есептеуге ақпараттық 

қамтамасыз етуді дайындау, гидрогеологиялық параметрлерді 

нақтылау бойынша гидродинамикалық есептеулер. 

Жұмыс тәжірибесі бойынша камералдық жұмыстарға кететін уақыт 

шығындары 6,0 айға тең деп қабылданады. 

Жер асты суларының пайдалану қорларын есептей отырып, есептерді 

апробациялаудың қолданыстағы тәртібі ҚР МСЭҚК-де түпкілікті есепті қарауды 

және бекітуді көздейді. 
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3 Экономикалық бөлім 

 

Қызылорда облысы Сырдария ауданындағы Батыс Тұзкөл мұнай кен 

орнында өнеркәсіптік объектілерді сумен жабдықтау үшін жер асты суларының 

пайдалану қорларын барлау және бағалау бойынша жобаланатын жұмыстардың 

негізгі түрлері мен көлемдерінің жиынтық кестесі (қосымша В, кесте 3.1) 

көрсетілген. 

 

Кесте 3.2 – Қызылорда облысы Сырдария ауданындағы Батыс Тұзкөл 

мұнай кен орнында өнеркәсіптік объектілерді сумен жабдықтау үшін жер асты 

суларының пайдалану қорларын барлау және бағалау бойынша жобаланатын 

жұмыстардың негізгі шығындарының жиынтық кестесі 
 

 

 
 

№ 

 
Жұмыс түрлері 

 

Өлшем 

бірлігі 

 

Жұмыс 

көлемі 

 

Жұмыс құны 

тг, 

Жұмыс- 

тарды 

орындау 

мерзімі 

1 Дайындық кезеңі және жобалау жас.-ай. 2,0 3 000 000 2020 ж. 

2 
Учаске аумағын маршруттық гидрогеоло 
гиялық зерттеу 

жас.-ай. 0,5 250 000 2020 ж. 

3 
Бұрғылау жұмыстары және оларға ілеспе 
жұмыстар 

м 1100 
 

46 931 286 

 

2020 ж. 

4 
КС, ПС және гамма-каротаж геофизика 

лық жұмыстар 
м 1100 

 

1 285 714 

 

2020 ж. 

5 Тәжірибелік сүзу жұмыстары су тарту 351,43 250 000 2020 ж. 

6 Зертханалық жұмыстар сынама 8 140 000 2020 ж. 

7 Топографиялық-геодезиялық жұмыстар нүкте 4 5000 2020 ж. 

8 Камералдық жұмыстар жас.-ай. 6 6 055 000 2021 ж. 
 Барлығы ( ҚҚС-сыз) теңге  57 917 000  

 ҚҚС 12% теңге  6 950 040  

 Барлығы теңге  64 867 040  

 

Жұмыстарды жүргізуге бөлінген жалпы сома ҚҚС есебімен 64 867 040 

(алпыс төрт миллион сегіз жүз алпыс жеті мың қырық) теңгені құрайды. 

Жұмыс 2020-2021 жылдар аралығында орындалады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдық жобаның мақсаты барлау жүргізу үшін жобаланатын 

әдістемені, жұмыс түрлері мен көлемін негіздеу және вахталық кентті 

шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жер асты суларының пайдалану 

қорларын бағалау және Батыс Тұзкөл мұнай кен орнында өнеркәсіптік 

нысандарды өндірістік-техникалық сумен жабдықтау. 

Осы дипломдық жобада барлау гидрогеологиялық  жұмыстарының 

оңтайлы кешені қарастырылды, мысалы дайындық кезеңі және жобалау 

кезеңдерін айта аламыз. 

Барлау учаскесінің аумағын маршруттық гидрогеологиялық зерттеу және 

қолданыстағы жер асты суларының гидрогеоэкологиялық зерттеу; 

Бұрғылау жұмыстары; 

Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер; 

Тәжірибелік-сүзу жұмыстары; 

Зертханалық жұмыстар; 

Топографиялық-геодезиялық жұмыстар; 

Дала және қор материалдарын камералдық өңдеу. 

Жобалық шешімдерді іске асыру жер асты суларының пайдалану қорларын 

мәлімделген қажеттілікке тең мөлшерде бағалауға мүмкіндік береді.  

Жалпы тапсырмалар толық көлемде орындалды. 

Жалпы жобаның құны 64 867 040 теңгені құрады. Жұмыс 2020-2021 

жылдар аралығында орындалады. 
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https://meganorm.ru/Index2/1/4293771/4293771006.htm
http://library.psu.kz/fulltext/transactions/2562_amanjolov_j_ohrana_truda_i_tehnika_bezopasnosti_uchebnoe_posobie_.pdf
http://library.psu.kz/fulltext/transactions/2562_amanjolov_j_ohrana_truda_i_tehnika_bezopasnosti_uchebnoe_posobie_.pdf
http://library.psu.kz/fulltext/transactions/2562_amanjolov_j_ohrana_truda_i_tehnika_bezopasnosti_uchebnoe_posobie_.pdf
http://library.psu.kz/fulltext/transactions/2562_amanjolov_j_ohrana_truda_i_tehnika_bezopasnosti_uchebnoe_posobie_.pdf
http://www.geokniga.org/books/14334
https://www.studmed.ru/plotnikov-na-alekseev-vs-proektirovanie-i-ekspluataciya-vodozaborov-podzemnyh-vod_fad2e7bf8e5.html
https://www.studmed.ru/plotnikov-na-alekseev-vs-proektirovanie-i-ekspluataciya-vodozaborov-podzemnyh-vod_fad2e7bf8e5.html
https://www.studmed.ru/plotnikov-na-alekseev-vs-proektirovanie-i-ekspluataciya-vodozaborov-podzemnyh-vod_fad2e7bf8e5.html
https://www.studmed.ru/plotnikov-na-alekseev-vs-proektirovanie-i-ekspluataciya-vodozaborov-podzemnyh-vod_fad2e7bf8e5.html
https://www.studmed.ru/plotnikov-na-alekseev-vs-proektirovanie-i-ekspluataciya-vodozaborov-podzemnyh-vod_fad2e7bf8e5.html
http://www.geokniga.org/books/13756
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15 Ауыз су және техникалық су кен орындарына жер асты суларының 

болжамды ресурстары мен пайдалану қорларының жіктелуін қолдану бойынша 

әдістемелік нұсқаулар. ҚР ҚМК, Алматы, 1997. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V040003054_ 

16 Жер асты суларының (ауыз су және техникалық, емдік минералды, 

өнеркәсіптік және жылу энергетикалық) пайдалану қорларын есептеу жөніндегі 

материалдарды ҚР ҚМК және ҚКЗ-ға ұсыну тәртібі, ресімдеу және мазмұны 

бойынша әдістемелік нұсқаулар. Алматы, 1997. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K030000481_ 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V040003054_
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K030000481_
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А қосымшасы 

 

Сурет 1.1 – Қызылорда қаласы Сырдария ауданына қарасты Батыс Тұзкөл 

мұнай кен орнының географиялық картасы 
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А қосымшасының жалғасы 

 

Сурет 1.2 – Жұмыс ауданының геологиялық құрылысы 
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А қосымшасының жалғасы 

 

Сурет 1.3 – Ауданның геологиялық қимасы 
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Б қосымшасы 

 

Сурет 2.1– № 5532-5534 барлау-пайдалану ұңғымаларын бұрғылауға 

арналған геологиялық-техникалық даярлық конструкциялары 
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Б қосымшасының жалғасы 

 

Сурет 2.2 – Жұмыс ауданындағы ұңғымалардың орналасуы 
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В қосымшасы 

 

Кесте 3.1 – Қызылорда облысы Сырдария ауданындағы Батыс Тұзкөл 

мұнай кен орнында өнеркәсіптік объектілерді сумен жабдықтау үшін жер асты 

суларының пайдалану қорларын барлау және бағалау бойынша жобаланатын 

жұмыстардың негізгі түрлері мен көлемдерінің жиынтық кестесі 

 
  

Жұмыс түрлері 

 

Өлшем 

бірлігі 

 

Жұмыс 

көлемі 

1 Бұрғылау және қосалқы жұмыстар:   

1.1 монтаждау-бөлшектеу, станокты тасымалдау м.-д. 3 
 Алаңдарды бульдозерлермен жоспарлау м3 168,75 
 III топтағы топырақтарда зумпфаны қолмен бұрғылау м3 45,1 

1.2 Станокты айдау оның ішінде: км 262 
 асфальтталған жолдар бойынша км 202 
 топырақ бойынша км 60 

1.3 
Ұңғымаларды айналмалы тәсілмен, роторлы бұрғылау 

станоктарымен тік шаюмен бұрғылау, оның ішінде: 

ұңғ. 

п. м. 

3 
1100 

 ІІІ топтағы жыныстарда ұңғымаларды Ø 394 мм тікелей 

шаюмен роторлы бұрғылау 
п. м. 13 

 V топ жыныстарында ұңғымаларды Ø 394 мм тікелей жуумен 
роторлы бұрғылау 

п. м. 87 

 V топ жыныстарында ұңғымаларды Ø 295 мм тікелей жуумен 
роторлы бұрғылау 

п. м. 210 

 ІІІ топ жыныстарында ұңғымаларды Ø 215 мм тікелей жуумен 
роторлы бұрғылау 

п. м. 121 

 V топ жыныстарында ұңғымаларды Ø 215 мм тікелей жуумен 
роторлы бұрғылау 

п. м. 669 

1.4 
Кондуктордың құбыр сыртындағы кеңістігін және техникалық 
бағанды цементтеу 

  

 0-30, 0-30 және 0-40 м аралығында Ø 324 мм ұңғыма 
кондукторының құбыр асты кеңістігін цементтеу 

п. м. 100 

 0-110, 0-110 және 0-90 м аралығында Ø 245 мм ұңғыма 
кондукторының құбыр сыртындағы кеңістігін цементтеу 

п. м. 310 

1.5 Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер, оның ішінде:   

 стандартты кешен (КС, ПС, ГК) п.м. 1100 
 отряд өткелдері км 680 

1.6 Зертханалық жұмыстар, оның ішінде: сынама 8 
 қысқартылған химиялық талдау сынама 3 
 санитарлық-эпид. талаптарына сәйкестігі сынама 1 
 бактериологиялық талдау сынама 1 
 радиологиялық талдау сынама 3 

1.7 Ілеспе жұмыстар оның ішінде:   

 Ұңғыма оқпанын пысықтау сынама 3 
 Ұңғымаларды жуу (деглинизация)) тәулік 9 
 Ұңғымаларды айдау тәулік 9 

1.8 Тәжірибелік-сүзу жұмыстары   
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В қосымшасының жалғасы 
 

3.1 кестенің жалғасы 

 
 Ұңғымаларынан ЭЦВ сорғылармен тәжірибелі жеке сору тәулік 315 

 Ұңғымалардағы су деңгейін қалпына келтіруді бақыла тәулік 3 

 Бұрғылау жұмыстары алаңдарындағы жерді қалпына келтіру м2 
225 

1.9 Топографиялық-геодезиялық жұмыстар нүкте 3 

1.10 Материалдар   

 Бетонит балшық тонна 74 

 Техникалық су м3 465 

 Ø 168 мм торлы сүзгілерді дайындау м 91 

 Портландцемент тонна 12,18 

 Ұңғымаларда қалдырылатын құбырлар, оның ішінде: п.м. 1231,5 

 Ø324 мм шегендеу құбырлары п.м. 100 

 Ø 245 мм шегендеу құбырлары п.м. 311,5 

 Ø 168 мм шегендеу құбырлары п.м. 729 

 Ø 168 мм сүзгілер п.м. 91 

2.1 Камералдық жұмыстар % 100 

2.2 Тәуелсіз сараптама тәжір. 1 
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