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КЕМБАЕВ МАКСАТ КЕНЖЕБЕКУЛЫ 

 

Солтүстік Қазақстан кенорындарының мору қыртысындағы сирек 

жерлердің орналасу пішіндері және олардың 3D моделдері 

 

Жұмыстың жалпы сипаты. 

Бүгінгі таңда сирек және сирек жер элементтері қолданылмайтын 

техника саласы жоқ шығар. 

Сирек жер элементтеріне (сирек жер) иттрий, лантан және 13 лантаноид 

тобының элементтері (церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, 

тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций) жатады.  

Бұл элементтер атом энергетикасында, радиоэлектроникада, авиациялық 

және ракеталық техникада, машина және құрал жасау саласында белсенді 

қолданылады. Демек, неодим – қатты дискілі драйверлер мен жел 

турбиналарында қолданылатын магниттің негізгі компоненті. Лантан – 

автокӛліктерден шығатын газдарды сүзгілеп-бейтараптағыштар мен мұнай 

ӛңдейтін ӛндірісте қолданылатын катализаторлардың маңызды компоненті. 

Иттрий, европий және тербий компьютер мониторлары үшін люминофор 

ӛндірісінде қолданысқа енген. Ниобий – ниобийлі болат шығаруда кеңінен 

таралған. Осы металлдың 0,5 % мӛлшерін қосқанда мұнайгаз құбырларының 

тігістеріндегі ішкі жемірлену туындамайды, демек 4-5 есе жоғары қызмет етеді. 

Сирек жерлер аса маңызды стратегиялық материал болып табылады, сондықтан 

қару-жарақ жасау, коммуникациялық байланыс, лазер, жол серік, түнгі кӛру 

құралдарын шығару ӛндірісінде қолданылады. 

СЖЭ негізгі тұтынушылары Жапония, яғни әлемдік нарықтың 50% алып 

жатыр. 

СЖЭ импортқа шығаратын ірі елдер қатарына АҚШ, Франция, 

Германия, Бельгия мен Үндістен енген. 2009 жылы Eurasia Capital компаниясы 

СЖЭ сұраныс 134 мың. т, 2012 жылы 180 мың. т,  ал 2014 жылға қарай 200 

мың. т. артқан. Сонымен қатар келесі жылдары СЖЭ тұрақты тұтыну деңгейі 

болжамданған. 

Қазіргі таңда СЖЭ экскпорттаушы ірі ел Қытай мемлекеті. Одан әрі 

АҚШ және Оңтүстік-Шығыс Азия елдері. 

Қазіргі таңда сирек металл ӛндірісі саласында және сирек жер ӛнімдері 

ӛндірісінде, сирек жер кенорындарын ӛңдеп, игеруде Қазақстан ірі 

экспорттаушы елдер қатарына қосылуы мүмкін. Демек ол үшін кенорындарына 

инвестиция тартып, СЖЭ мен қорының мӛлшерін арттыру қажет. 

Зерттеу нысаны - Құндыбай сирек жер элементтер кенорны мен 

Талайрық аумағы. 



Әлемдік нарықта аталмыш шикізатқа деген сұраныстың артуына 

байланысты гипергенді кенорындардың критерийлерін болжамдап, анықтау 

үшін СЖЭ мен иттрийдің ӛнімді қабаты, мору қыртыстары зерттеу пәні  

болып табылады. 
Қазақстандағы сирек жер элементтері мен сирек жерлердің минералды-

шикізат базасын дайындау қажеттілігі жұмыстың өзектілігін анықтайды. 

Қазіргі таңда әлемдік маңызға ие ӛнімдерді шығаратын зауыттар (Ертіс химия-

металлургия зауыты (ИХМЗ) мен Ақтау-тау-кен химия комбинаты) әкелінген 

шикізатпен толық жұмыс жасайды, сондықтан әлемдік дағдарыс кезінде 

қазақстандық шикізатпен қамту қажет.  

Жұмыстың мақсаты - Солтүстік Қазақстандағы гипергенді сирек жер 

кенорындарының мору қыртыстарындағы сирек жер элементтерінің пішіндерін 

анықтап, үш ӛлшемді модель кӛмегімен сирек жер кенорындарының болжамды 

критерийлерін белгілеу. 

Зерттеу міндеттері:  

1. Талайрық сирек жер аумағы мен Құндыбай кенорнының геологиялық 

құрылымын зерттеу бойынша әдеби және монографиялық материалдарға 

талдау жүргізу. 

2. Солтүстік Қазақстан кенорындарындағы сирек жер элементтерін және 

минералогиялық зерттеу әдістерін, әдістемелерін анықтау.  

3. Сирек жер элементі кенорындарының үш ӛлшемді моделін құру үшін 

қазіргі компьютерлік модельдеу әдістерін қолдану. 

4. Сирек жер элементтері кенорындарының болжамданған 

критерийлерін ғылыми тұрғыдан негіздеп, тұжырымдау. 

Нақты материал және зерттеу әдістері. Жұмыста 2012-2014 жж 

аралықтарында жүргізілген далалық және камералдық жұмыстар кезінде 

автордың жинаған зерттеу материалдары мен нәтижелері тұжырымдалған. 

Құндыбай кенорын аумағы мен Талайрық сирек жер аумағында, далалық 

жұмыстарды жүргізу барысында кен беткі қабатта табиғи және жасанды  

ашылымдармен, жерасты тау-кен қазындылары, ұңғымалары түрінде 

құжатталған. Камералды кезеңдерде мӛлдір (шамамен 800 дана) және ӛңделген 

(шамамен 300 дана) шлифтер сипатталып, мономинералды фракциялар 

зертханалық зерттеулер үшін бӛлінген. Минералдың құрамын аналитикалық 

талдау, химиялық талдамалар жүргізу (25 сынама), Қ.И. Сәтбаев атындағы ГҒИ 

мамандары мен автордың басшылығымен орындалды. Зертханалық 

зерттеулерде сандық (110 сынама) және жартылай сандық (155 сынама) 

спектралды талдау әдістері қолданылған. Осы нысанда жүргізілген 

геологиялық ӛндірістік ұйымдардың жұмыстары мен материалдары негізделіп, 

тұжырымдалды. Құндыбай кенорны мен Талайрық аумағының үш ӛлшемді 

моделін құруда Мicromine компьютерлік бағдарламасы қолданылған.  

Жұмыстың ғылыми жаңалығы. Минералогиялық зерттеулер мен 

компьютерлік модельдеуді қолданудың нәтижесінде: 

1. Алғаш рет Құндыбай кенорны мен Талайрық аумағындағы мору  

қыртыстарындағы сирек жер элементтерінің талдамасы туралы нақты 

ақпараттар алынды, минералдағы СЖЭ қоры нақтыланды.  



2. Алғаш рет құрамында СЖЭ бар блокты модель, кен денесі мен 

аумақтың литологиялық құрылымының каркасты моделі енген 

нысанның үш ӛлшемді моделі жасалды. Компьютерлік бағдарламалар 

арқылы алғаш рет барлық барланған қималардағы СЖЭ мӛлшері 

жӛніндегі мәліметтер визуалданып, интерпретацияланды, таралу 

сипатының ерекшеліктері анықталды.   Компьютерлік есептемелер 

негізінде сирек жерлердің нақты орташа мӛлшері алынды. 

3. Гипергенді кенорындардағы сирек жер элемент кенорындарының 

болжамданған критерийлері нақтыланды. 

Жүргізілген негізгі зерттеулер келесі қорғалу жағдайы түрінде берілген: 

Қорғалу жағдайы 
1. Талайрық аумағындағы гипергенді сирек жер элементінің шығу кӛзі - 

қышқыл құрамды гнейсті-граниттер, ал Құндыбай кенорнында 

метаморфты таужыныстар - гнейстер, тақтатас, амфиболиттер болып 

табылады. Таужыныс түзуші минералдар (слюда, амфиболиттер, 

плагиоклаздар) химиялық мору кезінде саздақты материалдарға 

трансформацияланады. Осы кезде босатылған СЖЭ кӛп бӛлігі  саздақты 

минералдарға сорбцияланып, аз бӛлігі ерітіндіге келіп түседі. Осыған 

байланысты осы кенорынында дамыған мору қыртысының саздақты 

материалдарында СЖЭ болады. 

2. Гипергенді кенорындарға минералогиялық зерттеулер жүргізу негізінде 

анықталды: сирек жерлер, реликті эндогенді таужыныс түзетін 

минералдар құрамына енген изоморфты - гранат, апатит, ортит және 

т.б, жаңадан пайда болған гипергенді черчит, иттрорабдофанит,  

неодим бастнезит  минералдардағы жаңа жаралымдарға 

концентрацияланып, гипергенді коллоидті минералдар - каолинитте, 

темірдің гидрототығында, және т.б адсорбцияланған.  

3. Солтүстік Қазақстандағы үш ӛлшемді (каркасты және блокты) моделі 

бойынша: мору қыртысында сирек жер минералдану зонасының 

геометриялық ӛлшемдері бақыланып, сирек жер мӛлшері мору 

қыртыстарының түріне байланысты болады. Құндыбай кенорнында 

амфиболиттен тақтатасқа ауысқанда сирек жерлердің мӛлшері жоғары 

болады. Талайрық аумағында мору қыртыстары гнейсті-граниттермен 

анықталып, белгілі заңдылықта кеңістікте сирек жер мӛлшерінің 

таралымы байқалмайды.  

4. Құрылған кенорынның үш ӛлшемді моделі мен мору қыртыстарына 

шоғырланған сирек жер элементтерінің пішіндері гипергенді сирек жер 

элементтері кенорындарының жалпы болжамды критерийлерін анықтау 

үшін басты негізгі фактор болып табылады. 

Тәжірибелік маңыздылығы. Мору қыртыстарындағы сирек жер 

элементтерінің шоғырлану пішіндері мен мӛлшері бойынша мәліметтер 

Солтүстік Қазақстан кен аумағынан тыс жерлерде іздестіру жұмыстары үшін, 

кенорынның генезисін анықтауда, әлемнің басқа да аумақтарында зерттеу 

барысында қолданылады. 



Зерттеу нәтижелерін апробациялау. Диссертациялық жұмыстың негізгі 

мазмұны Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, Қ.Тұрысов атындағы Геология және 

Мұнайгаз институты мен ГКТжПҚКІБ кафедрасының жиналысында 

талқыланды. Зерттеу нәтижелері «Құндыбай (Қостанай облысы) кенорнындағы 

бағалау жұмыстарын жаңарту, кеннің заттық құрамын зерттеу, технологиялық 

сынамалар алу» (2014ж) жобасы бойынша ғылыми есеп беруде мазмұндалған.  

Жарияланымдар. Жүргізілген ғылыми зерттеулер барысында 10 

мақала және баяндамалар жарыққа шықты, соның ішінде 1 жұмыс халықаралық 

басылымдарға шығып, нӛлдік емес импакт-фактормен Scopus компаниясының 

мәліметтер базасына енген, ал 4 мақала ҚР Білім және ғылым министрлігі 

ұсынған ғылыми басылымдарға басылып шықты. Алынған нәтижелер 

Халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларда жарияланды: 1-

баяндама-қиыр шет елдік (Болгария, 2015) Халықаралық  конференцияның 

ғылыми жинағында, 4 баяндама –Халықаралық конференция жинақтарында 

жарияланды.    

Жұмыстың көлемі және құрылымы. Диссертация кіріспеден, тӛрт 

бӛлімнен, қорытындыдан құралып, 112 баспа мәтін беттерінен, 11 кестеден, 41 

суреттер мен фото суреттерден, сонымен қатар 93 әдебиет тізімдерінен тұрады. 
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