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АЛҒЫСӨЗ
Оқу құралы ПМ 10 "зерттеу нәтижелері бойынша негізгі
гидрогеологиялық және инженерлік - геологиялық болжамдардың
негіздемесі", ПМ 11 "жүргізілетін жұмыстардың рентабельділігі мен
тиімділігінің көрсеткіштерін алу", ПМ 12 "инженерлік объектілерді жобалау
ережелерін орындау және негіздеу" кәсіби модульдері бойынша студенттерді
дербес оқыту мүмкіндігін, сондай-ақ оқыту нәтижелерін бағалауға арналған
бақылау сұрақтары мен тапсырмаларын көздейді.
Материал білім алушыларды гидрогеологиялық және инженерлік геологиялық жұмыстардың әдістемесімен және түрлерімен, жер асты
суларының пайдалану қорларын әртүрлі әдістермен және топырақтарды
типтеумен есептеу әдістемесімен, әртүрлі мақсаттағы құрылыстарды жобалау
әдістемесімен
және
құрылыс
материалдарының
ерекшеліктерімен
таныстыруды, сондай-ақ жүргізілетін жұмыстардың рентабельділік
көрсеткіштерінің сипаттамасын көздейді. Нұсқаулықта геоақпараттық
технологияларды қолдана отырып, далалық материалдарды графикалық
өңдеу әдістемесі және негізгі гидрогеологиялық көрсеткіштерді есептеу үшін
ең типтік мысалдар, тапсырмалар, практикалық тапсырмалар бар.
Оқу құралы үш бөлімнен тұрады:
1. Зерттеу нәтижелері бойынша негізгі гидрогеологиялық және
инженерлік-геологиялық болжамдарды негіздеу;
2. Жүргізіліп жатқан жұмыстардың тиімділігі мен тиімділігінің
көрсеткіштерін алу, геоақпараттық пакеттерді құру кезеңдері;
3. Инженерлік объектілерді жобалау ережелерін орындау және
негіздеу:
Осы оқу құралын оқу нәтижелері келесі дағдыларды игеру болып
табылады:
- гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жұмыстарды
орындау әдістемесін меңгеру;
- техник-гидрогеолог біліктілігіне сәйкес гидрогеологиялық және
инженерлік-геологиялық жұмыстарды жүргізу;
- геологиялық барлау жұмыстарының әр түрлері бойынша өнім бірлігін
өндіру шығындарын анықтау;
- заманауи бағдарламалық геологиялық қамтамасыз етумен жұмыс
істей білу;
- инженерлік объектілерді жобалау кезінде жобалық шешімдерді
таңдауды негіздеу. Қойылған міндеттерді шешу үшін құрылыс материалдары
мен механизмдерін таңдау.
Оқу материалын оқу кезінде қолданыстағы стандарттарға және өлшем
бірліктерінің халықаралық жүйесіне сәйкес терминология мен белгілердің
бірлігін сақтау қажет. Аспаптар мен жабдықтардың таңбалануын,
техникалық сипаттамаларын техникалық шарттарға, нормаларға және
МЕМСТ-қа сәйкес жүргізу қажет.
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Дала жұмыстарының арнайы әдістері мен әдістерін, сондай-ақ нақты
экономикалық мәселелерді шешу үшін гидрогеологиялық зерттеулер жүргізу
әдістерін зерттеуге ерекше назар аудару керек. Гидрогеологиялық ақпаратты
өңдеу бойынша мысалдар мен есептерді шешу кезінде математикалық
статистика әдістерін қолдану ұсынылады.
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1 - БӨЛІМ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША НЕГІЗГІ
ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРЛІК-ГЕОЛОГИЯЛЫҚ
БОЛЖАМДАРДЫҢ НЕГІЗДЕМЕСІ
Кіріспе
Бұл бөлім ПМ 10 «Зерттеу нәтижелері бойынша негізгі
гидрогеологиялық және инженерлік - геологиялық болжамдардың
негіздемесі» кәсіби модулін қарастырады.
Мақсаты: студенттерді «техник – гидрогеолог» біліктілігіне сәйкес
қорытынды жұмыстарды жасауға дайындау.
Міндеттері: әртүрлі гидрогеологиялық және инженерлік –
геологиялық зерттеулер кезінде жобалау әдістемелерін зерделеу, техникалық
жабдықтарды таңдау және бұрғылау, геофизикалық, зертханалық және басқа
да жұмыс түрлерінің көлемін анықтау, нормативтік құжаттарды (МЕМСТ,
ҚНжЕ, СП, СанПиН және т.б.) пайдалана білу, негізгі есептік көрсеткіштерді
аналитикалық және графикалық әдістермен анықтау.
Мазмұны: гидрогеологиялық және инженерлік - геологиялық
жұмыстардың әдістемесі, гидрогеологиялық параметрлер мен инженерлік геологиялық көрсеткіштерді есептеу, геологиялық барлау жұмыстарының
негізгі түрлері, жүргізу әдістемесі, нормативтік құжаттамаға сәйкес
жабдықтар мен жұмыс көлемдерін таңдау. Практикалық жұмыстардың,
бақылау сұрақтары мен тапсырмаларының үлкен көлемі ұсынылған.
Ескерту: бұл бөлімді «Гидргеология» және «Инженерлік геология»
пәндері бойынша базалық білімдерден бастау керек екенін ескеру қажет.
Студент ақпаратты меңгеруі тиіс:
- жер асты суларының типтері, генезисі, сипаттамасы, ағындардың
гидродинамикалық ерекшеліктері туралы;
- Топырақтың түрлері, олардың шығу тегі мен қасиеттері туралы;
- су мен топырақ сынамаларына сапалы талдау және химиялық
зерттеулер жүргізу туралы;
- дала жағдайындағы жұмыс туралы,
- түсірілім жүргізу кезіндегі гидрогеологиялық және инженерлік геологиялық жұмыстардың түрлері туралы.
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1.1 Гидрогеологиялық жұмыстарды орындау әдістемесі
1.1.1 Ж. Дупуй формулалары және графоаналитикалық әдіс
бойынша ұңғымалар бұтасынан айдау нәтижелері бойынша
гидрогеологиялық параметрлерді анықтау.
Гидрогеологиялық параметрлер деп сулы қабаттың пайдалану
қорларын анықтауға мүмкіндік беретін сулы қабаттың сандық сипаттамалары
түсініледі, оларға мыналар жатады:
- ҚФ сүзу коэффициенті;
- су беру коэффициенті μ (μ*);
- ау (а*) деңгейөткізгіштік коэффициенті;
- келтірілген Rпр әсер ету радиусы;
- сүзгінің гидравликалық кедергісі (веригинді түзету) ; ξ
- су өткізгіштік коэффициенті Т.
Бұл
параметрлерді
анықтау
гидрогеологиялық
жағдайдың
күрделілігіне, жер асты суларының қозғалыс түріне және сулы қабаттың
түріне байланысты.
Жер асты суларының тұрақты қозғалысы кезіндегі параметрлерді
есептеу
Ең оңай жолы- Дюпюи формуласын қолдану
q=k

(1.1.1.1)

h12 − h22
2 L1− 2

Біз одан сүзу коэффициентін есептейміз, содан кейін қалған
параметрлер келесідей

ау =
а* =

кф ⋅ h

(1.1.1.2)

µ
кф ⋅ m

µ*

=

кф

β

(1.1.1.3)

µ = 0,117 ⋅ 7 k ф (1.1.1.4)

Rпр = 1,5 ⋅

Rпр = 1,5 ⋅ a ⋅ t (1.1.1.7)
µ* = β ⋅ m

β = α ⋅ βW + β S (1.1.1.5)
мұндағы aу - деңгей өткізгіштік коэффициенті;
а - пьезоөткізгіштік коэффициенті;
Кф-сүзу коэффициенті;
h, т-сулы горизонттың қуаты;
μ-су беру коэффициенті;
тау жынысының β - серпімді сыйымдылығы;
α-тау жыныстарының кеуектілігі;
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a ⋅ t (1.1.1.6)

(1.1.1.8)

βw = 4,5 · 10-5 см2/кг;
βs = (0,25 ÷ 2) 10-5 см2/кг;
Rпр-келтірілген әсер ету радиусы;
t-айдау уақыты;
µ * - қабаттың серпімді сыйымдылығының (су беру) коэффициенті;
μ* = [5 – 20] 10- 3 саз және құм үшін;
μ* = [1 – 5] 10- 5 сынған жыныс үшін.
қысым горизонттарын есептеуде (μ) және (а) қолдану дұрыс емес, (μ*)
және (а*) қолдану қажет екенін есте ұстаған жөн.
Берілген
формулалар
Дарси
формуласынан
алынған
сүзу
коэффициентін қолданады, бірақ ол деңгейдің белгісіз секіруі нәтижесінде
(ұңғыманың ішіндегі және сыртындағы деңгей айырмашылығы) дәл алынған
жоқ. Бұл қатені жою үшін бұталарды сору қолданылады.
Айдау бір орталық ұңғымадан жүргізіледі, ал деңгейлерді өлшеу
депрессия бетінің даму аймағында орналасқан бірнеше бақылаушы
ұңғымалар бойынша жүргізіледі.
Бақылау ұңғымаларында су деңгейі жазылады, ол айдау процесінде
ұзақ уақыт бойына қалыптасады және өте төмен сүзу жылдамдығына
байланысты сүзгінің гидравликалық кедергісі нөлге жетеді.
Орталық және бақылау ұңғымаларына арналған Дюпюи формуласын
алуға болады. Немесе топтық айдау кезінде 2 -Бақылау ұңғымасы үшін
(1.1.1.1-кесте):
1.1.1.1-кесте-ұңғымалар бұтасының әртүрлі схемасы бар арынды және жер
асты сулары үшін сүзу коэффициентін есептеу
1. Орталық
ұңғыма үшін
2. Орталық және
бақылау
ұңғымасы
3. Орталық
ұңғыма және екі
бақылау
ұңғымасы

Арынды Сулы деңгейжиек
R
0,366Q ⋅ (lg + 0,217 ⋅ ξ )
r
Kф =
m⋅S

r1
+ 0,217 ⋅ (ξ c − ξ 1 )]
rc
m ⋅ ( S c − S1 )

0,366 ⋅ Q ⋅ [lg
Kф =

Топырақ су тұтқыш көкжиек

R
+ 0,217 ⋅ ξ c )
rc
(2 ⋅ H e − S c ) ⋅ S c

0,73 ⋅ Q ⋅ (lg
Kф =

r1
+ 0,217 ⋅ (ξ0 − ξ1 )]
rc
(2 ⋅ H e − Sc + S1 )( Sc − S1 )

0,73 ⋅ Q ⋅ [(lg
Kф =

r2
r
+ 0,217(ξ n −1 − ξ n )
0,73 ⋅ Q ⋅ [lg 2 + 0,217 ⋅ (ξ 1 − ξ 2 )]
rn − 1
r1
Kф =
m ⋅ ( S n −1 − S n )
(2 H e − S 1 − S 2 )( S 1 − S 2 )

0,366 ⋅ Q ⋅ [lg
Kф =

Ескерту: S0, S1, S2, – Орталық ұңғымаға, 1 және 2 бақылау
ұңғымаларына арналған веригинді түзету
S0, S1, S2, - төмендеу;
r1, r2-орталық ұңғымадан 1 және 2 ұңғымаға дейінгі қашықтық;
r-орталық ұңғыманың радиусы; R-әсер ету радиусы.
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Тұрақты емес сүзу режимі үшін гидрогеологиялық параметрлерді
анықтау
Квази орнатылған сүзу режимі қарапайым жағдайларда зерттеудің ерте
кезеңдерінде қолайлы коэффициентті анықтауда қателік жібереді. Күрделі
гидрогеологиялық жағдайларда квазистационарлық режимді алу мүмкін
болмаған кезде (дебит және уақыттың төмендеуі өзгереді), параметрлерді
салыстырмалы түрде дәл анықтау үшін графоаналитикалық әдістер
қолданылады.
Бұталарды сору нәтижелерін графикалық өңдеудің 3 әдісі бар:
1.
уақытша бақылау кестесі;
2.
ауданды бақылау кестесі;
3.
аралас бақылау кестесі.
Барлық жағдайларда сору нәтижелері бойынша графиктер логарифмдік
масштабта
жасалады,
содан
кейін
олар
түзу
сызықтармен
интерполяцияланады, олар есептеу үшін көлбеу бұрыш пен осьте кесілген
шаманы береді.(у)
1.
Уақытша қадағалау уақыт бойынша деңгейдің төмендеуін
(қалпына келуін) бақылау және тәуелділік графигін құру болып табылады:
- S = f (lgt) қысымды сулар үшін;
- (2Н-S)·S = f (lgt) қысымсыз сулар үшін.
2.
Ауданды бақылау әдісі бақылау ұңғымасынан орталық ұңғымаға
дейінгі қашықтыққа байланысты көрсеткіштерді өңдеуден тұрады. Сүзу
қасиеттерінің аудандық өзгерісі ескеріледі. Тәуелділік графигі құрылады:
- Қысым суларына арналған S = f (lgr) ;
- (2Н-S)·S = f (lgr) қысымсыз сулар үшін.
3.
Аралас бақылау коэффициенттің ауданы мен оның уақыты
бойынша өзгеруін ескереді. Логарифмдік тәуелділік графигін құрудан
тұрады:
-S=f

t
2
(lg r

) қысымды сулар үшін;

- (2H-S)·S = F

t
2
(lg r

) қысымсыз сулар үшін.

Уақытша Бақылау әдісі қарапайым өңдеу әдісіне ие, 1-2 бақылау
ұңғымасы жеткілікті, бірақ одан айырмашылығы, аудандық және аралас
бақылау әдісі көрсеткіштің орташа мәнін аудан бойынша береді, дегенмен
бұл әдістер үшін кем дегенде 3 -бақылау ұңғымасы қажет.
Төменде
үлгілік
графиктер
келтірілген,
гидродинамикалық
параметрлерді анықтауға арналған формулалар да бақыланып отырады
(1.1.1.1-сурет)
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а)

β=

S2 − S1
lg t2 − lg t1

S = f (lg t )

б)

β=

S2 − S1
lg r2 − lg r1

S = f (lg r )

в)

(1.1.1.10)

β=

(1.1.1.11)

S 2 − S1
lg t /(r2 ) 2 − lg t /

S = f (lg

t
)
r2

(1.1.1.12)

1.1.1.1-сурет - (а) уақытша, (б) алаңдық және (в) құрамдастырылған
бақылаулардың графиктері.
Егер орталық ұңғыма жетілмеген болса, онда барлық формулалар тек
өткізгіштік коэффициенті (aу) үшін жарамды болады және (а*) формулаға
0,434·ξ [11]
A
lg a = − 0,35 − 0,434 ⋅ ζ
мысалы: (1.1.1.13)
β
мұндағы ξ-ұңғыманың су қабылдайтын бөлігінің гидравликалық
кедергісі.
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Төменде гидрогеологиялық параметрлерді есептеу үшін топтық айдау
нәтижелерін графикалық өңдеу формулалары келтірілген (1.1.1.2 және 1.1.1.3
кестелер).
1.1.1.2-кесте-жер асты суларына арналған гидрогеологиялық параметрлер
Уақытша қадағалау (1
бақылау ұңғымасы) ≥ 1
Бақылау ұңғымасы

Площадное прослеживание
3 бақылау ұңғымалары

(2 H − S ) ⋅ S = f (lg t )

(2 H − S ) ⋅ S = f (lg r )

β=

(2 H − S 2 ) ⋅ S 2 − (2 H − S1 ) S1
lg t 2 − lg t1

Kф =

0,366 ⋅ Q

β

lg a y = 2 lg r +
µ=

A

β

− 0,35

β=

(2 H − S1 ) ⋅ S1 − (2 H − S 2 ) ⋅ S 2
lg r2 − lg r1
Kф =
lg a y =

K ⋅H
ay

Rпр = 1,5 ⋅ a y ⋅ t

0,732 ⋅ Q

2A

β

µ=

β
− 0,35 − lg t

Комбинированое
прослеживание
3 бақылау ұңғымалары

(2 H − S ) ⋅ S = f (lg
β=

(2 H − S 2 ) ⋅ S 2 − (2 H − S 1 ) ⋅ S 1
t
t
lg 22 − lg 12
r2
r1

Kф =
lg a y =

K ⋅H
ay

Rпр = 1,5 ⋅ a y ⋅ t

t
)
r2

µ=

0,366 ⋅ Q

β
A

β

− 0,35

K ⋅H
ay

Rпр = 1,5 ⋅ a y ⋅ t

1.1.1.3 - кесте-арынды суларға арналған гидрогеологиялық параметрлер
Уақытша қадағалау (1
ЕАВ.) ≥1 Бақылау
ұңғымасы
S = f (lg t )

β=

S 2 − S1
lg t 2 − lg t1

≥3 бақылау ұңғымасын
алаңдық бақылау

S = f (lg r )

β=

S1 − S 2
lg r2 − lg r1

Q
β
T
Q
K ф = = 0,183 ⋅
m
m⋅β
A
lg a = 2 lg r + − 0,35
β

0,366 ⋅ Q
β
T 0,366 ⋅ Q
Kф = =
m
m⋅β
2A
lg a =
− 0,35 − lg t
β

Rвл = 1,5 ⋅ a ∗ ⋅t

Rвл = 1,5 ⋅ a ∗ ⋅t

T = k ⋅ m = 0,183 ⋅

T = k ⋅m =

≥ 3 бақылау ұңғымасын
аралас бақылау

S = f (lg
β=

t
)
r2

S2 − S1
t2
t
lg 2 − lg 12
r2
r1

0,183 ⋅ Q
β
T 0,183 ⋅ Q
Kф = =
m⋅β
m
A
lg a = − 0,35
β

T = k ⋅m =

Rвл = 1,5 ⋅ a ∗ ⋅t

мұндағы t-айдау ұзақтығы (10 000 тәулік);
r1, r2-орталық ұңғымадан бақылау ұңғымасына дейінгі қашықтық; Qұңғымалардың дебиті м3 / тәул.;
A, B-бақылау графигінен алынған шамалар;
Н (m) – қысымсыз (арынды) сулы қабаттың қуаты;
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S1, S2-1, 2 бақылау ұңғымаларының төмендеуі.
№ 1 Практикалық тапсырма
Топтық айдау нәтижелерін графоаналитикалық әдіспен өңдеу
Топтық айдау гидродинамикалық параметрлерді анықтау кезінде бір
сорғыға қарағанда жеткілікті артықшылықтарға ие (уақыт пен параметрлер
көлемінің ауданы бойынша орташа деңгейдің секіруінің болмауы, сулы қабат
шекараларының әсерін бағалау және т.б.). Сонымен қатар, бұталарды сору
нәтижелерін өңдеудің графоаналитикалық әдістері графиктерде квази
орнатылған сүзу режимі бар бөлімдерді бөлуге мүмкіндік береді, бұл
параметрлерді бағалау дәлдігін арттырады.
№ 1 тапсырма. Бір сәулелі бұта берілді. Орталық ұңғыманың дебиті
(№358) Q = 4,2 л/сек., төмендеуі S = 7,5 м., 1 - ші бақылау ұңғымасындағы
максималды төмендеу (№ 359) Smax = 0,73 м., 2 - ші (№ 360) Smax = 0,46 м.,
NSR сулы қабатының орташа қуаты Нср= 30 м.; сулы қабат қысымсыз.
Орталықтан бірінші бақылау ұңғымасына дейінгі қашықтық r1= 20 м.;
екіншісіне дейін r2= 42 м. (1.1-сурет).
Су тұтқыш жиектің барлық параметрлерін а) уақытша; б) алаңдық; в)
құрамдастырылған бақылаулар әдістерін пайдалана отырып анықтау.
№358

r1
Ц

№359

r2

1Н

№360
2Н

Сурет 1.1-ұңғыма бұтасының сызбасы
Шешім:
1) су тұтқыш жиектің параметрлерін уақытша қадағалау әдісімен
анықтау.
(1.1-кестеде) бақылау ұңғымаларындағы деңгейдің өзгеруінің деректері
келтірілген.
1.1-кесте - 1Н және 2Н ұңғымалардағы деңгейді топтық айдау кезінде
уақытша қадағалау нәтижелері.
Р/н
1
2
3
4
5

t
(сағат)
5
10
16
20
24

lgt

0,70
1,00
1,20
1,30
1,38

S1
м
0,29
0,39
0,43
0,45
0,48

S2
м
0,09
0,17
0,22
0,25
0,29

(2Н-S1) S1

(2Н-S2) S2

17,3
23,2
25,6
26,7
28,6

5,40
10,2
13,1
14,9
17,3
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1.1 кестенің жалғасы
Р/н
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

t
(сағат)
30
36
40
45
50
60
72
90
92
100
120
150
175

lgt

1,47
1,55
1,60
1,65
1,70
1,77
1,85
1,95
1,96
2,00
2,07
2,17
2,24

S1
м
0,50
0,59
0,54
0,56
0,57
0,59
0,63
0,64
0,65
0,66
0,70
0,73
0,73

S2
м
0,30
0,39
0,34
0,37
0,39
0,40
0,42
0,43
0,45
0,46
0,46
0,46
0,46

(2Н-S1) S1

(2Н-S2) S2

29,7
35,0
32,1
32,2
33,8
35,0
37,4
38,0
38,5
39,1
41,5
43,2
43,2

17,9
19,7
20,3
22,0
23,2
23,8
25,0
25,6
26,8
27,4
27,4
27,4
27,4

Бақылау нәтижелері бойынша қадағалау графиктері (2Н - S) S = f(lgt)
құрылады (1.2-сурет).
(2Н-S) S
40

20
10
5

А
1Н

2Н

Lg t

Сурет 1.2-уақытша қадағалау графигі (2Н-S) S = f (lgt)
Графикте бұрыштық коэффициент бар
В=[(2Н - S2)S2- (2Н - S1)S1]/(lgt2– lgt1) және А коэффициенті – ординат
осьіндегі кесінді
B1 =
B2 =

K Ф1

(2 H − S1 ) S1 − (2 H − S 2 ) S 2 39 − 22,5
=
= 16,5
2 −1
lg t1 − lg t 2
23,5 − 11
= 12,5
1

Q
363 м 3 / сут
= 0,366 ⋅
= 0,366 ⋅
= 8,04 м 3 / сут.
B1
16,5

K Ф 2 = 0,366 ⋅
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363 м 3 / сут
= 10,6 м 3 / сут.
12,5

Кфср.= 9 м3 / тәул .
A
lg a = 2 lg r − 0,5 +
B

5
10
= 2 ⋅ 1,301 − 0,35 +
= 2,85; α = 708 м2 / тәул.
16,5
16,5
5
lg a = 2 lg 42 − 0,35 +
= 3,24;
α = 1738 м2 / тәул.
12,5

1 ұңғ. lg a = 2 lg 20 − 0,35 +
2 ұңғ.

К 1 ⋅ Н 8,04 ⋅ 30
=
= 0,34 ;
а
708
К ⋅ Н 10,6 ⋅ 30
µ2 = 2
=
= 0,18
а
1738

µ1 =

2) алаңдық бақылау әдісімен параметрлерді анықтау.
Бұл әдіс орташа аудан параметрлерін алуға мүмкіндік береді.
Тәуелділік графигі құрылады (2Н-S)S = f (lgr); есептің деректері негізінде r1 =
20 м; lgr1= 1,301; S1= 0,73 М (кесте нәтижелері бойынша. 1.1) r2= 42 м; lgr2 =
1,62; S2= 0,46 м. Параметрлерді анықтау үшін біз бұрыштық коэффициентті
табамыз В = [(2Н - S1)S1- (2Н - S2)S2] / (lgr2 – lgr1) және А мәні ординат
осьіндегі графикпен кесілген кесінді (1.3 – сурет).

80
70
60
50
40
30
20
10
0

А=90

1Н

2Н

1.3-сурет-деңгейді алаңдық бақылау графигі.
В1 =

40 − 27
= 31,7
1,8 − 1,2

К = 0,732 ⋅

К = 0,732 ⋅
lg a =

Q
B

363
= 8,3 м3 / сут.
31,7

2 ⋅ 90
− 0,35 − 2,24 = 3,08
31,7
α = 1212 м2/тәул.
lg a =

µ=

К ⋅ Н 8,3 ⋅ 30
=
= 0,20
а
1212

2A
− 0,35 − lg t
B

3) r1= 20 м және r2 = 42 м кезінде аралас қадағалау әдісімен бұталық
айдау нәтижелерін өңдеу (1.2-кесте)
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Кесте 1.2-бұталарды сору кезінде аралас бақылау нәтижелері
Уақыт,
сек
5
10
16
20
24
30
36
40
45
50
60
72
90
92
100
120
150
175

t/r2
0,012
0,025
0,04
0,05
0,06
0,75
0,09
0,10
0,11
0,12
0,15
0,18
0,22
0,23
0,25
0,30
0,37
0,43

№ 359 ұңғыма
lg t/r2
S1
(2H-S1)S1
-1,914
0,29
17,3
-1,688
0,39
23,2
-1,397
0,43
25,6
-1,301
0,45
26,7
-1,218
0,48
28,6
-1,1249
0,50
29,7
-1,046
0,59
35,0
-0,100
0,54
32,1
-0,958
0,56
33,2
-0,920
0,57
33,8
-0,823
0,59
35,0
-0,744
0,63
37,4
-0,657
0,64
38,0
-0,638
0,65
38,5
-0,602
0,66
39,1
-0,522
0,70
41,5
-0,431
0,73
43,2
-0,366
0,73
43,2

t/r2
0,002
0,006
0,009
0,010
0,013
0,017
0,020
0,022
0,025
0,028
0,030
0,040
0,050
0,052
0,057
0,070
0,080
0,100

№ 360 ұңғыма
lg t/r2
S2
(2H-S2)S2
-2,522
0,09
5,40
-2,22
0,17
10,2
-2,05
0,22
13,1
-1,96
0,25
14,9
-1,85
0,29
17,3
-1,77
0,30
17,9
-1,67
0,33
19,7
-1,64
0,34
20,3
-1,59
0,37
22,0
-1,55
0,39
23,2
-1,47
0,40
23,8
-1,39
0,42
25,0
-1,29
0,43
25,6
-1,28
0,45
26,8
-1,24
0,46
27,4
-1,17
0,46
27,4
-1,07
0,46
27,4
-1,01
0,46
27,4

Бұталарды сору кезінде деңгейлерді біріктірілген бақылау аймақ пен
уақыт бойынша орташа параметрлерді алуға мүмкіндік береді. Ол үшін
тәуелділік графиктері жасалады (2H-S)S = f (lg t/r2).
Графиктен бұрыштық коэффициент алынады
В=[(2Н - S2)S2- (2Н - S1)S1] / (lg (t/r2)2– lg (t/r1)2) және шамасы (а) –
графиктермен кесілетін ординат осьіндегі кесінді (1.4-сурет)

(2H-S)S
40
30
20
10
-2

-1

Lg (t/r)

Сурет 1.4-деңгейлерді аралас бақылау графиктері
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Бірінші бақылау ұңғымасы бойынша:
В=

27 − 13
= 14
2 −1

lg а =

α = 724 м2 / тәул.

А = 45
Q = 363 м3/тәул.
K = 0,366 ⋅

А
45
− 0,35 =
− 0,35 = 2,85
В
14

µ=

Q
363
= 0,366 ⋅
= 9,4 м / сут
B
14

К ⋅ Н 9,4 ⋅ 30
=
= 0,38
а
724

Екінші бақылау ұңғымасы бойынша:
В=

17 − 7
= 10
2 −1

K = 0,366 ⋅

363
Q
= 0,366 ⋅
= 13,2 м / сут
10
B

А = 30

α = 447 м2 / тәул.

lg а =

µ=

30
А
− 0,35 =
− 0,35 = 2,65
10
В

К ⋅ Н 13,2 ⋅ 30
=
= 0,6
а
447

Қорытындылар: есептеулер әртүрлі әдістермен анықталған
гидрогеологиялық параметрлердің айтарлықтай айырмашылығын көрсетті.
Бұл сулы қабаттың сүзу қасиеттерінің гетерогенділігін және анықталмаған
сүзу режимін көрсетеді, есептеу үшін параметрлердің орташа мәндерін
қабылдау керек.
1.1.2 Жер асты
әдістермен анықтау

суларының

пайдалану

қорларын

әртүрлі

Қорларды бағалау үшін келесі әдістерді келтіруге болады:
1.
гидродинамикалық;
2.
гидравликалық;
3.
баланстық;
4.
математикалық модельдеу
5.
гидрогеологиялық ұқсастық.
1. Гидродинамикалық әдіс кезінде қорларды бағалау амортизациялық
мерзім ішінде берілген қажеттілікпен және сапамен су тұтқыш жиекті
пайдалану мүмкіндігін дәлелдеу жолымен жүргізіледі. Шындығында, бұл
жер асты сулары динамикасының әртүрлі формулаларына сәйкес ең нашар
жағдайларда жұмыс істейтін ұңғыманың су қабылдағышының төмендеуін
анықтауға дейін азайтылуы мүмкін. Шекаралық шарттардың схемасы, су алу
схемасы алдын-ала жасалады, кен орындарының тобы анықталады, атап
айтқанда 1 және 2-топтағы кен орындары үшін бұл әдіс ең қолайлы, бұл
жағдайда пайдалану қорларын бағалаудың келесі тәртібі болжанады.
А) кен орнының күрделілік санаты және су тарту схемасы, сондай-ақ су
тарту ұңғымаларына жобалық жүктеме айқындалады.
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Б) мәлімделген қажеттілікті және су тарту ұңғымаларының есептік
дебитін ескере отырып, су тарту құрамындағы ұңғымалардың саны
айқындалады.
В) ұңғымалардың санын және шекаралық жағдайларды ескере отырып,
су тартудың ұтымды орналасу схемасы таңдалады. Есте сақтау керек, су
қабылдағышты Н = const түріндегі I контурға жақын, Q = 0 контурынан алыс
және жер асты суларының ағынына перпендикуляр орналастыру керек.
Г) содан кейін пайдалану төмендеуін анықтаудың есептік сызбасы
таңдалады – (үлкен құдық әдісі, айналы бейнелеу әдісі), ол бойынша
пайдалану төмендеуі анықталады. Егер пайдалану төмендеуі рұқсат етілген
төмендетуден аз немесе оған тең болса, қорлар қамтамасыз етілген болып
саналады:
Ѕэ≤ Ѕдоп. = (0,7 - 0,6) Нвод.тау.

(1.1.2.1)

мұндағы Ѕэ-пайдаланудың төмендеуі
Ѕрұқ - рұқсат етілген төмендету
Нсул.қаб. - сулы қабаттың қуаты
Есіңізде болсын, қысымды сулардың сулы қабатының қуаты деп
түсініледі
Нсул.қаб = m + H

(1.1.2.2)

мұндағы m-сулы қабаттың қуаты;
Н-қысым.
Д) көрсетілген шарт орындалмаған жағдайда ұңғымаға жүктеме
өзгереді немесе олардың арасындағы қашықтық артады.
Осы өзгерістер кезінде шарттар орындалмаған жағдайда, жасанды
толықтырусыз мәлімделген қажеттілікті алу мүмкін еместігі туралы
қорытынды жасалады.
2. Гидравликалық әдіс - су алу ұңғымаларының барлығынан немесе бір
бөлігінен топтық немесе тәжірибелік-пайдаланушылық айдау жүргізгеннен
кейін тәжірибелік деректерді пайдаланудан тұрады.
Бұл әдіс III топтағы кен орындарының қиын жағдайларында
қолданылады, онда су қозғалысының турбулентті сипаты математикалық
сипаттамаға берілмейді. Табиғи ресурстар мен тартылған қорлардың әсерін
бағалау өте қиын. Келесі тәртіп ұсынылады:
А) су тарту схемасына қатысты барлау ұңғымаларының кемінде 50%,
ерекше жағдайларда – 100% бұрғылау қажет.
Б) барлық барлау ұңғымаларынан әртүрлі төмендеулерде (кемінде үш)
топтық соруды жүргізу.
В) дебиттің төмендеуге тәуелділігін графикалық түрде анықтаңыз.
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Г) практикалық өлшеулер бойынша суқақпасы ұңғымаларындағы
деңгей кесінділерін анықтау және оларды суқақпаны пайдаланудың соңына
топтық айдау деректері негізінде экстраполяциялау.
Д) су жинағыштың әрбір ұңғымасы үшін ұңғыманың өзін
төмендетуден, деңгейді кесуден және рұқсат етілгеннен аз болуы тиіс
деңгейдің құбырдан секірулерінен тұратын толық төмендетуді жасау қажет.
3. Баланс әдісі-учаскенің су балансын құруға негізделген, әдетте
формула қолданылады:
Qэ = Qе. з. +

αQе. p.
t

(1.1.2.3)

мұндағы Qэ-пайдалану қорлары;
Qе.з. - табиғи қорлар;
Qе.р. - табиғи ресурстар;
α-қорларды алу коэффициенті;
t-су қабылдағыштың жұмыс уақыты.
Осыдан Qез. > Qэ, болса, көруге болады.онда қорлар белгісіз ұзақ
мерзімге қамтамасыз етілген, алайда бұл әдіс ұңғымадағы су қабылдағыштың
төмендеуін бағалауға мүмкіндік бермейді, ал қорлардың іске қосылуы бүкіл
жұмыс ауданына қатысты.
Қорларды теңгерімдік тәсілмен бағалау кезіндегі негізгі параметр (µ) су беру коэффициенті болып табылады, бұл ретте ол учаскенің әртүрлі
жерлерінде және мүмкіндігінше әр түрлі әдістермен айқындалады.
Зертханада жер асты суларының деңгейін режимдік бақылау нәтижелері
бойынша және топтық айдау нәтижелері бойынша.
4. Математикалық модельдеу әдісі – электр тогын қолдана отырып,
арнайы қағазға жер асты суларының ағынын немесе компьютерлік
модельдеуді модельдейтін арнайы құрылғыларды-гидроинтеграторларды
қолдануға негізделген. Бұл әдіс өте күрделі гидрогеологиялық жағдайларда
көмекші ретінде қолданылады.
5. Гидрогеологиялық ұқсастық әдісі - пайдалану қорлары басқа
учаскедегі қандай да бір тәсілдермен анықталғанына және егер негізгі
гидрогеологиялық параметрлер мен геологиялық жағдайлардың ұқсастығы
дәлелденсе, зерттелетін учаскеге жатқызылуы мүмкін екендігіне негізделген.
Жерасты суларының пайдалану қорларын гидродинамикалық әдістермен
бағалау
Мұндағы ерекше қиындық-сулы қабат шекараларының әсерін, жоспар
мен бөлімдегі гидрогеологиялық гетерогенділікті, сондай-ақ су тарту
ұңғымаларының бір-біріне өзара әсерін ескеру.
1.
"Үлкен құдық" әдісі (Бочевер бойынша);
2.
Айна бейнелеу әдісі (Биндеман бойынша).
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1.
"Үлкен құдық" әдісі - үлкен құдықтың ортасында орналасқан
ұңғымадағы деңгейді анықтауға негізделген, ол су алу ұңғымаларының
орналасу схемасы бойынша әртүрлі тобын білдіреді.
Құдықтың ортасында төмендеу мына формула бойынша анықталады:
(1.1.2.4)

S = Ѕвн.+ Ѕскв.

қайда Ѕвн.- "құдықтың" ортасындағы ұңғымалар жүйесінен туындаған
төмендеу.
Ѕскв. - үлкен "құдықтың" ортасындағы деңгейді қосымша кесу әрбір
ұңғымадан жеке-жеке туындайды, сондықтан есептеу үшін мұнда әрбір
ұңғымаға жүктеме алынады (формула 1.1.2.5).

Sc =

Qсум
2π ⋅ k ⋅ m

⋅l n

Rпр
Ro

(1.1.2.5)

мұндағы Qсум-су тартудың жобалық дебиті;
К - сүзу коэффициенті;
m-су көкжиегінің қуаты;
Rпр-берілген радиус әсер етеді;
R о- "үлкен құдықтың" радиусы»;
қабылданады: rо= 0,2 ℓ ұңғымалардың сызықтық қатарлары үшін;
Аудан жүйесі үшін rо=0,1 Р;
Rо= R ұңғымалардың радиалды орналасу жүйесі үшін;
ℓ-су қабылдағыштың ұзындығы;
Р-периметр;
R-радиус.
Үлкен құдықтың ортасында әр ұңғыманың жеке-жеке пайда болуы:

Sc =

r
Q
(l n n + 0,5 ⋅ ξ )
2π ⋅ k ⋅ m
rc

(1.1.2.6)

мұндағы Ѕс-әрбір ұңғымадан жеке-жеке туындаған үлкен «құдықтың»
ортасындағы деңгейдің қосымша кесілуі;
Q-әрбір ұңғыманың дебиті;
rn-әр ұңғыманың әсер ету радиусы;
rс-ұңғыма радиусы;
ξ - Веригин түзету.
Берілген радиусты (rn) формула бойынша анықтауға болады:
- сызықтық және сақиналық жүйе үшін:
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rn =

δ
2π

(1.1.2.7)

мұндағы δ-ұңғымалар арасындағы қашықтық.
- алаң жүйесі үшін:
rn = 0,47

Fo

π

(1.1.2.8)

мұндағы Fо-шеткі ұңғымалар арасындағы орта бойымен тартылған
сызықтармен шектелген учаскенің ортасы бойынша өтетін Облыстың
ауданы.
2. Айна бейнелеу әдісі

В-нақты жұмыс істейтін ұңғыма
А-оның шекараға қатысты айна бейнесі.
Сурет 1.1.2.1 - әртүрлі шекаралық жағдайларға арналған «айналы
бейнелеу» әдісінің сызбасы.
Әдістің мәні: көрсетілгендей (1.1.2.1 – сурет), шекараларды шартты
түрде осындай дебиті бар және шекарадан бірдей қашықтықта орналасқан
ұңғымалармен ауыстыруға болады, яғни.оған қатысты айна бейнеленген, тек
II типтегі шекара үшін бұл айна ұңғымасынан айдау, I типтегі шекара үшінбұл оған құю.
Осылайша, нашар жағдайдағы ұңғымадағы пайдалану төмендеуі
анықталады. Әдетте ол су қабылдағыштың ортасында орналасқан және ол
үшін көрші ұңғымалардан да, олардың айна бейнелерінен де деңгейлер
есептеледі.
Қысымды су горизонты үшін ұңғыманың толық төмендеуін есептеу
үшін жартылай шектеулі қабат:
II түрдегі шекара-тұрақты шығыны бар шекара Q = 0, формула
бойынша анықталады:
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S=

1
⋅ [2Q ⋅ l nRn − (Qo ⋅ l n 2 ⋅ ro ⋅ l + Q1 ⋅ l nr1 ⋅ S1 + Q2 ⋅ l nr2 ⋅ S 2 + ... + Qn ⋅ l nrn ⋅ S n )]
2π ⋅ k ⋅ m

(1.1.2.9)

қысымсыз сулар үшін:
S = H − H2 −

1
⋅[2Q ⋅ l nRn − Qo ⋅ l nRo ⋅ l + Q1 ⋅ l nR1 ⋅ S1 + ... + Qn ⋅ l nRn ⋅ S n )]
π ⋅k

(1.1.2.10)

мұндағы Q-су тартудың жиынтық дебиті,
Q0-төмендеу анықталған ұңғыманың дебиті,
ro-ұңғымалардың айнаға дейінгі қашықтығы.
H = const тұқымының 1 шекарасы.
Қысымды сулы қабат үшін ұңғымадағы жалпы төмендеу көрінеді:
S=

S
S
2l
1
(Qo ⋅ l n + Q1 ⋅ l n 1 + ...Qn ⋅ l n n )
2π ⋅ k ⋅ m
r1
ro
rn

(1.1.2.11)

Қысымсыз сулы қабат үшін:
S = H − H2 −

S
S
1
2l
+ Q1 ⋅ l n 1 + ... + Qn ⋅ l n n )
(Qo ⋅ l n
ro
π ⋅k
r1
rn

(1.1.2.12)

Осылайша анықталған төмендету рұқсат етілгеннен аз болуы керек.
«Қабат-жолақ» жағдайында формула күрделі көрініске ие болады.
Тұрақты және тұрақты емес қозғалыс кезіндегі айдау деректері
бойынша гидрогеологиялық параметрлерді есептеу
Параметрлерді есептеу анықталмаған сүзу режимінде әртүрлі
тәсілдермен сүзу коэффициентін анықтауға негізделген, бұл топтық айдау
нәтижелерін графоаналитикалық өңдеу арқылы жүзеге асырылады
Сүзу коэффициентінен (Кф) басқа, есептеуге келесі параметрлер
жатады:
µ = 0,117 ⋅ 7 К ф

(1.1.2.13)

мұндағы μ-қысымсыз сулы қабат үшін су беру коэффициенті

µ* = m ⋅ β *

(1.1.2.14)

мұндағы μ* - қысымды сулы қабат үшін серпімді су беру коэффициенті
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(1.1.2.15)

β* = αβw + βs
мұндағы βw = 4,5·10-5 см2/кг
βS = 0,26·10-5 дейін 2*10-5
ау =

Кф ⋅ Н

µ

(1.1.2.16)

мұндағы aу – қысымсыз сулы қабат үшін өткізгіштік коэффициенті
Кф ⋅ m

а=

мұндағы
коэффициенті

а

µ

арынды

-

*

сулы

Т = Кф ⋅ m

Т-арынды
коэффициенті)

(арынсыз
R = 1,5 ⋅ a ⋅ t

=

Кф

β*

(1.1.2.17)

деңгейжиек

T = Кф ⋅ Н

сулы

пьезөткізгіштік

(1.1.2.18)

деңгейжиектің)

R = 1,5 ⋅ a у ⋅ t

үшін

су

өткізгіштігінің

(1.1.2.19)

R-қысымды (қысымсыз) ұңғыманың әсер ету радиусы
мұндағы t-сору уақыты
q=

Q
(1.1.2.20)
S

q-меншікті дебит
№ 2 Практикалық тапсырма
№ 2 тапсырма. Егер белгілі болса, жер асты сулары ағынының
гидродинамикалық параметрлерін анықтаңыз:
Берілді:
Кф = 10 м / тәул .
T = 10 000 тәулік
h = 15 м
Табу: ау -?; μ-?,R-?
Шешім:
k ⋅h
ау =
;
µ
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µ = 0,117 ⋅ 7 К ф
1
lg⋅ К ф ;
7
−
1
1
lg µ = lg 0,117 + lg⋅ 10 = −0,9318 + = −0,7889 = 1,2111
7
7
lg µ = lg 0,117 +

μ = 0,1626
10 м / сут ⋅15 м
= 922,5 м 2 / сут
ау =
0,1626
R = 1,5 ⋅ 922,5 ⋅ 10000 = 4555,9 м
R = 1,5 ⋅ а у ⋅ t ;
Жауабы: μ = 0,1626; ау = 922,5 м2 / тәул; R = 4555,9 м
№ 3 Практикалық тапсырма
№ 3 тапсырма. Егер белгілі болса, қысымды сулы қабаттың
гидродинамикалық параметрлерін анықтаңыз:
Берілді:
m = 10 м,
Q = 2 л/сек = 172,8 м3/тәул.
S = 1,2 м.
lф = 5 м,
dф = 115 мм = 0,0575 м
Табу: q -? ҚФ -? μ* - ? а -? R - ?
Шешім:
Q
q=
S

172,8 м3 / сут
= 1,6 л / сек
q=
1,2 м

;
(3.1-кесте) бойынша алынған бірлік дебит шамасына сүйене отырып, R
= 260 м анықтаймыз
Веригиннің түзетуін анықтау үшін біз шамалардың арақатынасын
табамыз
m
10

 R
l
5
=
= 174
0,366Q ⋅  lg + 0,217 ⋅ ξ 
=
= 0,5
 ;
 r
m 10
; r 0,0575
; ξ = 7,52 ; К =
ф

320


0,366 ⋅172,8 lg
+ 0,217 ⋅ 7,52 
 = 27,48 м / сут
 0,0575
Кф =
10 ⋅1,2

β* = (0,6·4,5 + 0,26)·10-5
μ* = β*·m = 2,96·10-4 = 0,003
а=
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10 ⋅ 27,48
= 91600 м 2 / сут
0,003

m ⋅ S0

Кесте 3.1-келтірілген әсер ету радиусын анықтау [11]
q
-2
2. 1.
1 – 0,5
0,5 – 0,33
0,33 – 0,2
<0,2

R
>300 - 500
100 – 300
50 – 100
25 – 50
10-25
-10

Жер асты суларының жетілмеген үлгідегі су тарту құрылыстарына
қозғалысы
Жетілмеген ұңғымалар үшін Дюпюи формуласын қолданғанда
формулалар қолданылады (1.1.1.1-кесте)
Бұл жағдайда ξ Веригин-дің ұңғыманың жетілмегендігіне түзетуі l/m
және m/r қатынасы бойынша анықталуы мүмкін (1.1.2.1-кесте)
1.1.2.1-кесте-веригиннің
анықтау
l/m
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9

0,5
0,00391
0,00297
0,00165
0,000546
0,000048

1,0
0,122
0,0907
0,0494
0,0167
0,0015

ұңғымалардың
3
2,04
1,29
0,656
0,237
0,0251

10
10,4
4,79
2,26
0,879
0,128

30
24,3
9,2
4,21
1,69
0,3

жетілмегендігіне
m/r
100
42,8
14,5
6,5
2,07
0,528

200
53,8
17,7
7,86
3,24
0,664

500
69,5
21,5
9,64
4,01
0,846

түзетулерін
1000
79,6
24,9
11,0
4,58
0,983

2000
90,9
28,2
12,4
5,19
1,12

Аргументтердің аралық мәні жағдайында (l/m, m/r) функцияның мәні
сызықтық интерполяция арқылы анықталады.
№ 4 Практикалық тапсырма
№ 4 тапсырма. Арынды сулы қабаты бар мореналық құмдардың
қалыңдығына салынатын жетілмеген типтегі артезиан ұңғымасының дебитін
есептеңіз (1.1.2.1-сурет). Қуаты М = 38,69 м., ұзындығы ℓ = 8 м., r = 0,1 м., R
= 100 м., R = 24,05 м/тәулік, S = 1 м.
1.
Формула бойынша: Ұзындығы ℓ < 0,3 м сүзгісі бар ұңғыманың
Гиринский дебиті тең:
Q=

2.

2,73 ⋅ k ⋅ l ⋅ S
2,73 ⋅ 24,05 ⋅ 8 ⋅ 1
=
= 250 м 3 / сут.
lg(1,6 ⋅ l ) − lg r lg(1,6 ⋅ 8) − lg 0,1

Белсенді аймақтың мәнін анықтаңыз.

Шамасы S + ℓ = 1 + 8 = 9 м.
S = 1 = 0,11 (S + ℓ) кезінде замарин бойынша белсенді аймақ
1,165 (S + ℓ) = 10,5 м.
Активті аймақты ескере отырып, құдықтың дебиті:

Ма

=

25

Q=

2,73 ⋅ R ⋅ Ma ⋅ S
2,73 ⋅ 24,05 ⋅ 10,5 ⋅ 1
8
2 ⋅ 10,5 − 8
l 4 2Ma − l
⋅
⋅
=
⋅
⋅4
= 212 м 3 / сутки
lg R − lg r
Ma
Ma
lg 100 − lg 0,10
10,5
10,5

Бұл жағдайда теориялық тұрғыдан негізделген гиринский формуласына
артықшылық беру керек.
№ 5 Практикалық тапсырма
Міндет 5. Бұрғылау ұңғымасы d = 203 мм жер асты сулы горизонтта
того қуаты 20 м су қабылдау бөлігімен 13 м тереңдетілді, су тұтқыш
горизонттардың жалпы қуаты 20 м, Кф = 12 м/тәул. Егер төмендеу 1 м болса,
ұңғыманың дебитін анықтаңыз (5.1-сурет)

5.1-сурет - № 4 Практикалық тапсырмаға сызба
Берілді:
d = 203 мм = 0,203 м,
Н = 20 м,
lф = 13 м,
Кф = 12 м / тәул . ,
S = 1 м.
Табу: Q -?
Шешім:
Кф =

R
+ 0,217 ⋅ ξ )
r
(2 H − S ) ⋅ S

0,73 ⋅ Q ⋅ (lg

R = 2S H ⋅ K

l 13
=
= 0,7
m 20

Q=

12 м / сут ⋅ (2 ⋅ 20 м − 1м) ⋅ 1м
= 203 м 3 / сут
31м
+ 0,217 ⋅ 3,24)
0,73 ⋅ (lg
0,1м

Жауап: Q = 203 м3/тәул.
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Q=

К ф ⋅ (2 H − S ) ⋅ S
R
0,73 ⋅ (lg + 0,217 ⋅ ξ )
r

R = 2 ⋅1 20 ⋅12 = 31м

m 20 м
=
= 200
r 0,1м

ξ = 3,24

№ 6 Практикалық тапсырма
Міндет 6. Жетілмеген артезиан ұңғымасының шығынын анықтаңыз,
егер Сулы қабаттың қуаты 10 м болса, ұңғыма d=152 мм, l = 5 м, S = 3 м
сүзгімен жабдықталған.
Берілді:
m = 10м
d=152мм=0,152 м
l=5м
S=3м
КФ=12М/тәул.
Табу: Q -?
Шешім:
Кф =

R
+ 0,217 ⋅ ξ )
r
m⋅S

0,366 ⋅ Q ⋅ (lg

R = 10 ⋅ S ⋅ K

l
5
=
= 0,5
m 10

Q=

Q=

Кф ⋅ m ⋅ S
R
0,366 ⋅ (lg + 0,217 ⋅ ξ )
r

R = 10 ⋅ 3 ⋅ 12 = 104 м

12 м / сут ⋅ 10 ⋅ 3
= 212 м 3 / сут
104 м
+ 0,217 ⋅ 6,95)
0,366 ⋅ (lg
0,076 м

m
10 м
=
= 132
r 0,076 м

ξ = 6,95

Жауап: Q = 212 м3/тәул.
алу

1.1.3 Далалық және зертханалық сынақтар үшін су сынамаларын

Гидрогеологиядағы тау жыныстарын сынамалау ұңғымаларды
құжаттама процесінде 0,5 – 2 м арқылы соққылы - арқанды тәсілде қауға
немесе айналмалы тәсілде тұтқыш науа көмегімен алынатын шламды талдау
әдісімен жүргізіледі. [18]
Сипаттама аспаптарды барынша аз қолдана отырып, көзбен шолу
әдісімен жүргізіледі. Тау жыныстары монолиттер түрінде, негізінен (Kф)
немесе бұзылған құрылымның сынамаларын анықтау үшін алынуы мүмкін.
Су сынамалары ашық көздерден, су қоймаларынан және ұңғымалардан
алынады.
Ұңғымалардан тереңдіктің берілген аралықтарында сынама алуды
көздейтін қауғаның немесе арнайы сынама алғыштың көмегімен.
Газ сынамалары газ бөлгіштердің көмегімен арнайы ыдыстарға
алынады. (Сурет 1.1.3.1)
Су сынамаларын алу кезінде мынадай талаптар орындалуы тиіс:ыдыс
таза жуылуы және зерттелетін сумен кемінде үш рет шайылуы тиіс.
1.
Сынамалар үшін шыны немесе полиэтилен тығындары бар
сыйымдылығы 0,5 литр шыны немесе полиэтилен бөтелкелер пайдаланылуы
тиіс.
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2.
Бөтелкені бактериялық талдауға сынама алу кезінде арнайы
өңдеуден өткеннен кейін СЭС-тен алу керек.
3.
Су ауамен ұзақ уақыт байланыста болмауы үшін сынама
мүмкіндігінше тез алынады, ал су мен тығын арасындағы қашықтық кемінде
2 см болуы керек.
4.
Микрокомпоненттерге сынама алу кезінде суды тұз қышқылымен
қышқылдандырады, ал агрессивтілікті анықтау кезінде СаСО3 қосылады.
5.
Алыс қашықтықтарға тасымалдаған кезде бөтелкелер балауыз
немесе мастикамен мөрленеді, екі заттаңбамен (біреуі желімделеді, екіншісі
мойынға байланады) жабдықталады.
6.
Құрамында азот бар заттарға сынама алу кезінде оған 1-2 мл
хлороформ қосылады.
7.
Тасымалдау
үшін ұяшықтары бар
арнайы жәшіктер
пайдаланылады, бұл ретте сынамаларды қызып кетуден және ерітуден
қорғайтын жылу оқшаулауға кепілдік берілуі тиіс.
Су сынамаларын дұрыс іріктеу алынған нәтижелердің сенімділігінің
қажетті шарты болып табылады.
Олардың сенімділігін қамтамасыз ететін сынамаларды іріктеу
кезіндегі негізгі қағидаттар::
1. Су сынамасы оны алатын жердің жағдайын көрсетуі тиіс.
2. Сынаманы іріктеу, оны тасымалдау және онымен жұмыс істеу судың
анықталатын компоненттерінің құрамында немесе қасиеттерінде өзгерістер
болмайтындай жүргізілуі тиіс.
3. Үлгінің көлемі жеткілікті болуы керек және қолданылатын талдау
әдісіне сәйкес келуі керек.

Сурет 1.1.3.1-Ұңғымадан су сынамасын алу
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Өзендер мен бұлақтардан сынама алу
Сынаманы ағынның дебитін міндетті түрде өлшей отырып, ағыстың
(бетінен 20-30 см) фарватерінде (жеткілікті тереңдіктермен және
кедергілердің болмауымен сипатталатын өту жолы) алу керек. Кейде
сынамалар су ағынының әртүрлі тереңдігінен алынады.
Су қоймаларынан үлгілер тығыз өсімдіктері бар жерлерден аулақ
болып, әртүрлі жерлерде алынады.
Бұлақтардан, құдықтардан, ұңғымалардан және дренаждардан сынама
алу
Көздер мен ашық су қоймаларынан су сынамасын (1.1.3.2-сурет)
алудың шағын тереңдігі (0,5 - 1 м) кезінде әр түрлі құрылғыларсыз тікелей
бөтелкеге алады. Іріктелетін сынамаға механикалық қоспалардың түспеуін
қадағалау қажет. Пайдаланылатын құдықтардан сынама алу алдында суды
сорып алады.
12-15 метрден аспайтын жер бетінен және тереңдіктен сынама алуды
сынама алғыштың көмегімен жүргізуге болады.
Кранмен жабдықталған өздігінен ағатын ұңғымалардан сынама алу
алдында құбырдағы суды түсіру қажет. Өздігінен ағып кетпейтін және
пайдаланылмайтын ұңғымалардан сынама алу алдында суды ұңғыманың су
бағанының шамамен екі көлеміне айдау керек. Терең ұңғымалардан сынама
алу үшін арнайы құрылғылардың бірнеше түрі ұсынылады.

1.1.3.2-сурет - Ашық көздерден су сынамасын алу
Зертханалық гидрогеологиялық зерттеулер
Зертханалық зерттеулер гидрогеологиялық жұмыстардың бір түрі
болып табылады. Олар дала жағдайында көздердің жанында, партия
базасында және стационарлық зертханаларда орындалады (1.1.3.3-сурет).
Зертханалық жұмыстардың міндеттері, түрлері мен көлемдері жұмыс
жобасымен анықталады және нысаналы мақсатына, табиғи жағдайдың
күрделілігіне байланысты болады.
Зертханалық жұмыстардың таңдалған түрлері әр түрлі құрамдағы жер
асты суларының қалыптасуы мен таралу заңдылықтарын анықтау және
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зерттеу, әр түрлі жер асты суларының сапасын жан-жақты бағалау
мәселелерін сәтті шешуді қамтамасыз етуі керек. [18]

Сурет 1.1.3.3-Химиялық реагенттер
Барлық су көріністері суретке түсіру жұмыстары кезінде, сынама және
басқа да айдау түрлері, уақытша және стационарлық бақылау режимдері
кезінде сынауға жатады. Сонымен қатар, олар топырақ сығындыларын, кеуек
ерітінділерін, жер үсті ағындары мен су қоймаларының суларын,
атмосфералық жауын-шашынды зерттейді.
Судың физикалық қасиеттері
Далада су сынамаларын алу кезінде судың физикалық қасиеттері
анықталады (температура, мөлдірлік, бұлттылық, тұнба, түс, иіс, дәм мен
дәм, тығыздық). Қажет болған жағдайда судың сығылуын, тұтқырлығын
және электр өткізгіштігін анықтайды.
Температура - " жалқау "және" көктем " термометрлерінің көмегімен,
ал қалғандары стандартты таразылар мен иістердің көмегімен.
Сығылу-стабилометр түріндегі аспаптарда (пьезоөткізгіштікті есептеу
үшін).
Тұтқырлық-визкозиметрлерде.
Электр өткізгіштік-электр каротажының көмегімен анықталады.
Химиялық және газ құрамы
Жер асты суларында күрделі комбинацияларда 60 элемент
(гидрогеникалық элементтер) ерітілген, олардың бір бөлігі аз мөлшерде.
Суды
талдау
кезінде
жоғары
концентрацияда
кездесетін
макрокомпоненттер және микрокомпоненттер бөлінеді-олардың судағы
мөлшері шамалы.
Макрокомпоненттер жер асты суларының минералдануын, олардың
тығыздығын, физикалық қасиеттері мен химиялық құрамын анықтайды.
Оларға Cl-, SO42- ,HCO3–, Na+, Ca2+, Mg2+, органикалық заттар - азот
қосылыстары (нитрат-ион NО3-) кремний қышқылы, Fe және Al жатады.
Микрокомпоненттер толық химиялық талдауларды жүргізу кезінде
анықталады.
Су қасиеттерінің маңызды көрсеткіші-рН сутегі иондарының
концентрациясы және eh тотығу потенциалы.
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рН - барлық талдаулар үшін анықталады.
Еһ-микрокомпоненттердің
көші-қонын
анықтау
үшін
гидрогеохимиялық іздерде ғана.
Химиялық және газ құрамын зерттеу нәтижесінде судың минералдануы
(құрғақ қалдық), қаттылығы, сілтілігі, бетон мен металға қатысты
агрессивтілігі (көмір қышқылы, сілтілі, оттегі, жалпы қышқыл) тотығуы,
галоид сіңіру, мұнай қышқылдарының, фенолдардың, улы элементтердің
болуы анықталады.
Суды талдау түрлері
Гидрогеологиялық зерттеулер жүргізу процесінде су талдауларының
мынадай түрлері бар:
Далалық химиялық талдау – су көздерінде (0,5 л.) техник жүзу, москит
сияқты гидрохимиялық зертханаларды (түсіру кезінде) қолдана отырып
жүргізеді.
Қысқартылған химиялық талдау (0,5 л) – стационарлық зертханаларда
барлық сулы қабаттардан дәлірек әдістермен (іздеу және алдын-ала барлау
сатысында) орындалады.
Толық химиялық талдау (1 – 2 л) - зерттелетін объектінің жерасты
суларын егжей-тегжейлі сипаттау үшін жүргізіледі. Талдау алдын-ала және
егжей-тегжейлі кезеңдерде жүзеге асырылады.
Судың арнайы химиялық талдаулары – арнайы есептерді шешу үшін
жүргізіледі (сумен жабдықтау үшін минералды суларды, өнеркәсіптік (1-2 л)
зерттеу). Оларға: металдардың қосындысы, фенолдар, зиянды компоненттер,
органикалық заттар жатады. фтор, йод, бор, бром (галогендер), газ
ерітінділері, микрокомпоненттердің спектрлік талдауы. Уытты көрсеткіштер
(мышьяк, молибден, қорғасын, бериллий, нитраттар, полиакрамидтер және
уран).
Судың химиялық талдауларының нәтижелерін құрамы әртүрлі суларды
салыстыру үшін иондық (мг/л), мг - экв/л, % - экв/л түрінде көрсетеді.
Судың бактериологиялық талдауы-сумен жабдықтау үшін суды
санитарлық бағалау және мұнай мен газға бактериялық барлау, судың
биохимиялық белсенділігін бағалау мақсатында жүргізіледі.
Судың санитарлық жағдайы оның фекальды ластануымен анықталады,
жанама көрсеткіштер бойынша бақыланады және бағаланады.
1.
1 мл сұйылтылмаған судағы бактериялардың жалпы саны 100 –
ден аспайды (егу).
2.
Коли-индекс-1 литр суға арналған ішек таяқшаларының саны.
3.
Коли-титр-кемінде 300 мл, яғни бір ішек таяқшасына саны.
СанПиН № 209 Сәйкес
ауыз су үшін рН – 6,5 – 8,5.
№ 7 Практикалық тапсырма
1.
Тәжірибе жүргізу үшін жабдықтар дайындау (пробиркалар,
химиялық реактивтер, индикаторлар, ПЛАВ далалық зертханасы, масалар);
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2.
су сынамасын дайындау (қажет болған жағдайда қажетті
ерітінділерді титрлеу);
3.
қолда бар әдістемені пайдалана отырып, жеке элементті
(макрокомпонентті) анықтау үшін қажетті реактивтерді дайындау);
4.
қолда бар әдістемеге сәйкес су сынамасына қажетті реагенттерді
қосу;
5.
алынған түсті индикатор шкаласымен тексеріп, элементтің
концентрациясын анықтаңыз;
6.
қолда бар әдістеме бойынша су құрамына кіретін келесі
компоненттерді анықтау;
7.
сынақ журналын толтыру;
8.
алынған мәліметтерге сәйкес курлов формуласын жасаңыз және
судың түрін анықтаңыз;
9.
талдау деректерін № 209 СаНПиН "ауыз су" талаптарымен
салыстыру»;
10. судың түрін және оның ауыз сумен жабдықтауға жарамдылығын
көрсетіңіз.
"ПЛАВ" суды талдауға арналған далалық зертхана (7.1 - кесте) - бұрын
«А.Резниковтың далалық гидрохимиялық зертханасы» деген атпен белгілі
болған партия базасында суды жалпы талдауды өндіруге арналған.
7.1-кесте-далалық және гидрохимиялық зертханалардың өлшемдері мен
өнімділігі
Зертхананың атауы
ПЛАВ " суды
талдауға арналған
далалық зертхана»
Суды талдауға
арналған
маршруттық
зертхана "МЛАВ»
ПГЛ-РС-3 " кен
орындарын
гидрохимиялық
іздестіруге арналған
жорық зертханасы
(ВСЕГЕИ типі)»
ГХЛ-1 кен
орындарын
гидрохимиялық іздеу
далалық зертханасы
(ВСЕГИНГЕО типі)
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Корпустың өлшемдері мен салмағы
Негізгі
қосалқы
49 х 20 х 42 см
56 х 30 х 44 м
0,6 кг/
0,6 кг/
Сонымен қатар, салмағы
8 кг контейнер қорабы
23 х 15 Х 30 см
40 х 22 х 24 см
0,6 кг/
0,6 кг/

Өнімділік (талдау
саны)
200

200-300

30 х 16 х 29 см
0,6 кг/

43 х 34 х 29 см
0,6 кг/
Сонымен қатар, салмағы
10 кг контейнер қорабы

500-600

Үш жағдай:
51 х 28 х 32 см
0,6 кг/
50 х 22 х 36 см
0,6 кг/
33 х 23 х 32 см
0,6 кг/
Сонымен қатар,
салмағы 3 кг
деминерализатор

Екі қорап:
55 х 36 х 40 см
0,6 кг/
40 х 33 х 44 см
0,6 кг/

600

Сонымен қатар, салмағы
40 кг контейнер қорабы

7.1 кестенің жалғасы
Зертхананың атауы
ПЛГ-1 табиғи
суларындағы уранды
анықтауға арналған
плевой зертханасы
ЛНВ табиғи
суларындағы (ром,
йод, бор қышқылы
және мұнай
қышқылдары)
анықтауға арналған
далалық зертхана)
ГХЛ-1 кен орындарын
гидрохимиялық іздеу
далалық зертханасы
(ВСЕГИНГЕО типі)

Корпустың өлшемдері мен салмағы
Негізгі
қосалқы
44 х 24 х 38 см
2018 ж.

44 х 24 х 38 см
2018 ж.

Екі қорап:
58 х 32 х 33 см
0,6 кг/
56 х 40 х 31 см
0,6 кг/

салмағы 30 кг ыдыс
жәшік

Үш жағдай:
51 х 28 х 32 см
0,6 кг/
50 х 22 х 36 см
0,6 кг/
33 х 23 х 32 см
0,6 кг/
Сонымен қатар, салмағы
3 кг деминерализатор

Екі қорап:
55 х 36 х 40 см
0,6 кг/
40 х 33 х 44 см
0,6 кг/
Сонымен қатар,
салмағы 40 кг
контейнер қорабы

Өнімділік (талдау
саны)
Люминисценттік
әдіспен 500 және
колориметриялық
әдіспен 100 анықтау
400

600

№ 7 Практикалық тапсырманы орындау бойынша ұсыныстар
Осы зертхананың көмегімен келесі анықтамаларды орындауға болады:
1. 4,0 - 8,2 аралықтағы рН – әмбебап индикаторы бар колориметриялық
әдіспен:
- пробиркаға зерттелетін судың 5 мл құйылады және әмбебап
индикатордың 2-3 тамшысы қосылады. Ерітіндіні араластырады және
компараторға орналастырады; басқа пробиркаға зерттелетін судың 5 мл
құйылады және компараторға да орналастырады. Индикаторы жоқ суы бар
пробирканың астына өлшегіш түсті шәкіл салып, ерітіндінің түсі шәкіл
эталондарының біріне сәйкес келгенше араластырады (7.1-сурет); егер бояу
шәкіл эталонына қарағанда анағұрлым ашық болып шықса, онда рН мәні <
4,0 немесе > 8,0 болады.
2. Fe2+ - колориметриялық әдіспен, қызыл қан тұзы және Родан
аммонийі бар;
3. Fe3+ - колориметриялық әдіспен, роданды аммониймен;
4. NH+4 - колориметриялық әдіспен, несслер реактивімен;
5. No-2-колориметриялық әдіспен, грисса реактивімен:
- пробиркаға 5 мл зерттелетін су құйылады, грисс реактивінің
күрекшесі қосылады; ерітінді реактив ерігенге дейін шайқалады; 15-тен кейін
бір минут ішінде түтік компаратордың ұясына орналастырылады; түтіктің
мазмұнын жоғарыдан қарау арқылы колориметрленеді; егер сұйықтықтың
түсі стандарттан гөрі қарқынды болса, ерітінді бүйірден колориметрленеді;
бұл жағдайда нәтиже үш есе артады.
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7.1-сурет - "ПЛАВ" суды талдауға арналған далалық зертхананың жалпы
көрінісі және рН анықтауға арналған стандартты боялған шкала.
6.NО–3 -- колориметриялық әдіс-Девард қорытпасымен NH+4 дейін
қалпына келтіру және NH + 4 анықтау;
7. СО-2-көлемді әдіспен-НСl титрлеу;
8. НСО-3-көлемді әдіспен-НСl титрлеу;
9. Cl - - көлемді әдіспен-AgNO3 титрлеу:
- пробиркаға 1 мл зерттелетін су құйылады және хром-калий қағазының
бір бөлігі қосылады; содан кейін үнемі араластыра отырып, буреткадан 0,1%
күміс азот қышқылы ерітіндісінің тамшылары жоғалып кетпейтін қоңыр түс
пайда болғанға дейін қосылады; хлор мөлшерін есептеу формула бойынша
жүргізіледі:

X = V ⋅ H ⋅ 35,5 мг ⋅ 1000 (7.1)
мұндағы, Х - хлор мөлшері, мг / л;
V - 1 мм судағы хлорды анықтауға жұмсалған Н қалыпты жағдайдағы
азот қышқылды күміс ерітіндісінің мл мөлшері.
10. SO2-4 көлемді трилонометриялық:
- мутномерлі пробиркаға зерттелетін судың 100 мл құйылады, аммоний
хлориді мен барий азотқышқылды күрекшені қосады; пробиркадағы
сұйықтықты араластырғыш шармен араластырады, пробирканы мутномердің
ұясына салады және 10 минутқа қалдырады; содан кейін қайтадан
араластырады және кресттің әрең байқалатын бейнесі пайда болғанға дейін
тамшуырмен іріктейді; осыдан кейін пробирканың түбіндегі сурет қайтадан
жасырылғанша сұйықтықтың бірнеше тамшысын қосады; сұйықтықтың
биіктігін өлшейді. Кесте сульфат ионының құрамын анықтайды.
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11. Са2+ - көлемді трилонометриялық әдіспен:
- пробиркаға зерттелетін судың 5 мл құйылады, Конго қағазының бір
бөлігін түсіреді және араластыра отырып, Конго қағазының қызылдан
сиреньге ауысуына дейін 0,05 Н тұз қышқылының ерітіндісін қосады; содан
кейін қоспаның күрекшесін және индикатордың күрекшесін кальцийге
қосады; ерігеннен кейін ерітіндіні бояу күлгін түске ауысқанға дейін 0,05 Н
трилон Б ерітіндісімен тамшылап титрлейді; есептеуді мына формула
бойынша жүргізеді::

X = n ⋅ m ⋅ 100

(7.2)

мұндағы, X-кальций иондарының мг/л мөлшері;
n-трилон Б тамшыларының саны;
m-тамшы титрі.
12. Mg2 + - көлемді трилонометриялық әдіспен;
13. СО2 - көлемді әдіс-NaOH титрлеу;
14. жалпы қаттылықты анықтау: - пробиркаға зерттелетін судың
10 мл құйылады, индикатордың қалақшасын қаттылыққа қосады және
ерітіндінің көгілдір түсіне дейін Б трилонымен титрлейді. Жалпы
қаттылықты есептеу формула бойынша жүзеге асырылады:
δ ⋅ H ⋅ 1000
X =
(7.3)
υ1
мұндағы, Х - мг-экв кальций мен магний иондарының мөлшері;
б-анықтауға жұмсалған трилон Б ерітіндісінің мг мөлшері;
Н-трилон Б ерітіндісінің қалыптылығы;
υ1-анықтауға алынған мл-дегі су көлемі.
Зерттеу деректері (7.2 және 7.3-кестелер) енгізіледі)
Кесте 7.2-СХА компоненттері
су
сынамасын
алу нүктесі

катиондар, мг / экв
2+

Fe

Mg

2+

Ca

2+

аниондар, мг / экв
NH4

2-

SO

4

Cl

-

ОЖ

рН

-

NO 2

7.3-кесте-ион сульфатының құрамын анықтау
сұйықтық бағанының
биіктігі
100
95
85
75
65
55
50

мг / л

мг / экв.

25
27
30
35
40
45
50

0,52
0,56
0,62
0,74
0,83
0,94
1,04
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7.3 кестенің жалғасы
сұйықтық бағанының
биіктігі
45
41
37
35
33

мг / л

мг / экв.

55
60
65
70
75

1,14
1,25
1,35
1,46
1,56

1.1.4 Гидрогеологиялық зерттеулер әдістемесі
Гидрогеологиялық
зерттеулер
әдістемесі
гидрогеологиялық
жағдайларды, далалық зерттеулер жүргізу тәсілдерін, зертханалық
тәжірибелік жұмыстарды, барлық алынған ақпаратты өңдеуді, сумен
жабдықтау міндеттерін және басқа да су шаруашылығы мәселелерін (дренаж,
құрғату, сумен жабдықтау және т.б.) шешу үшін техникалық құралдарды
қолдануды зерделейді.
Жер асты суларының кен орны дегеніміз жасанды немесе табиғи
факторлардың әсерінен сынамаларды қажетті мөлшерде және практикалық
қолдану үшін жеткілікті сапада алу үшін қолайлы жағдайлар жасалатын
сумен қаныққан қабаттың (жүйенің, қабаттың) бөлігі.
Су тікелей алынатын кен орнының бір бөлігі су алу деп аталады.
Кен орны, егер олардың қоры > 5 - 8 мың м3/тәул. асатын болса,
өнеркәсіптік тип болып есептеледі., барлық қалған су қабылдағыштар
шаруашылық.
Кен орындарын зерттеу келесі принциптерге негізделген:
1.
Әрбір объектіде іздестіру - барлау гидрогеологиялық
жұмыстарын қоюдың гидрогеологиялық негізділігі мен экономикалық
орындылығы қағидаты.
2.
Сатылық принципі немесе дәйекті жуықтау, жер асты суларының
кен орындарын зерттеу.
3.
Объектіні зерттеудің толықтығы принципі.
4.
Жер асты суларын пайдалану кезінде қоршаған ортаны қорғау,
сондай-ақ оларды сарқылудан және ластанудан қорғау принципі.
5.
Кен орындарын барлау кезінде ең аз еңбек, уақыт және қаражат
жұмсау принципі.
Жер асты суларының кез-келген кен орындарын зерттеу үшін жұмыс
түрлерінің стандартты жиынтығы бар:
а) алдыңғы зерттеулер материалдарын (қор материалдарын) жинау,
қорыту және өңдеу);
б) учаскенің шекарасын, геоморфологияны, жол желісін және т. б.
нақтылау мақсатында ауданды барлаушылық зерттеу; [10]
в) гидрогеологиялық түсірілім-бұл гидрогеологиялық қималарды құра
отырып және жер бетінен алғашқысын сипаттай отырып, аумақтың
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гидрологиялық жағдайларын картаға түсіру мақсатындағы далалық
жұмыстар кешені;
г) барлау жұмыстары бұрғылау ұңғымаларын және кейде су
қабаттарын сынау және зерттеу үшін қиманы ашуға арналған тау-кен
қазбаларын қазудан тұрады;
д) тәжірибелік-сүзу жұмыстары-бұл гидрогеологиялық параметрлерді,
суды, деңгейжиектерді және аэрация аймағын зерттеу мақсатында
жүргізілетін айдау, құю және айдау;
е) жер асты суларының қорларын, ресурстарын, гидрогеологиялық
параметрлерді және т. б. зерттеу мақсатында жер асты суларының табиғи
және бұзылған режимін зерттеуге арналған режимдік бақылаулар. Режимдік
бақылаулар ұңғымалардың арнайы жабдықталған желісі бойынша және
гидрометриялық бекеттерде, өзендерде жүргізіледі;
ж) сынамалау және зертханалық жұмыстар топырақтың су - физикалық
қасиеттерін және жерасты суларының химиялық қасиеттерін олардың
сапасын бағалау үшін зерттеуге арналған;
з) камералдық жұмыстар;
и) топографиялық жұмыстар.
Гидрогеологиялық зерттеулердің кезеңдері
Жер асты суларын тиімді зерттеу үшін гидрогеологиялық зерттеулер
кезең-кезеңмен жүргізіледі, яғни деректер түскен сайын зерттеу ауданы
азаяды, ал нәтижелердің дәлдігі артады.
Келесі негізгі кезеңдер бөлінеді:
1.
масштабы 1: 200 000 гидрогеологиялық түсіру;
2.
гидрогеологиялық ізденістер;
3.
алдын ала барлау;
4.
егжей-тегжейлі барлау;
5.
эксплуатациялық барлау.
Әдетте кезеңдер көрсетілген қалыпты ретпен жүзеге асырылады.
Алайда, өте қарапайым жағдайларда, суға аз қажеттілік болған кезде, жеке
кезеңдер құлап кетуі немесе басқалармен біріктірілуі мүмкін.
Жобалаудың әр кезеңі өзінің ұтымды жұмыс кешеніне сәйкес келуі
керек. [18]
1. Гидрогеологиялық түсірілім осы аумақтағы барлық жер асты
суларының таралуы мен қалыптасуының жалпы заңдылықтарын анықтауға,
зерттелетін аумақтың су сыйымдылығына және жер асты суларын пайдалану
перспективасына жалпы баға беруге бағытталған.
Осы түсірілім негізінде гидрогеологиялық аудандастыру жүргізіледі,
яғни осы аумақта осы аумақты сумен жабдықтау үшін келешегі жоқ,
перспективасы аз және тікелей аудандарды бөлу жүргізіледі.
Түсірілім тау жыныстарын тығыздығы бойынша бөлуге және сулы
қабаттардың пайда болу тереңдігін анықтауға мүмкіндік беретін ВЭЗ
профильдерін (тік электрлік зондтау) салу арқылы жүзеге асырылады.
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Барлық кездескен су тұтқыш жиектерді міндетті түрде байқап көру арқылы
өңірлік су тірегіне дейін разрезді ашу жүргізіледі.
2. Гидрогеологиялық ізденістер одан әрі зерттеу жүргізу үшін сумен
жабдықтау үшін перспективалы учаскелерді анықтау мақсатында жүргізіледі.
Іздеу кезеңдері екі субстадияға бөлінеді:
а) Жалпы ізденістер;
б) егжей-тегжейлі іздеулер.
Іс жүзінде екі подстадия жиі біріктіріледі.
а) Жалпы ізденістер. Мақсаты-ірі өңірлерді, ал оларда сумен
жабдықтау тұрғысынан перспективалы сулы қабаттарды зерттеу. Бұл
подстадияда негізінен қор материалдары мен бұрын бұрғыланған
ұңғымаларды зерттеу арқылы сулы горизонттардың пайда болу
жағдайларының таралуын зерттеу, салыстыру және сипаттау жүргізіледі;
б) егжей - тегжейлі ізденістер-сулы деңгейжиекті немесе қолайлы
жағдайлары бар деңгейжиектерді оларды далалық зерттеу жолымен зерттеу
мақсатында. Мұндағы негізгі жұмыс түрлері жоғарыда көрсетілген
жұмыстардың толық жиынтығымен 1:50 000 және одан үлкен масштабтағы
далалық гидрогеологиялық түсірілім болып табылады.
3. Алдын ала барлау іздеу барысында табылған кен орнын (жұмыс
учаскесін) зерттеу үшін қажет.
Алдын-ала барлау міндеттері:
а) учаске шегінде перспективалық су көкжиегін таңдау;
б) жерасты суларының пайдалану қорларын пішімдеу көздерін бағалау;
в) су жинау орнын таңдау және негіздеу;
г) Жер асты суларының сапасын анықтау.
Алдын ала барлау бейіндер бойынша бұрғылау, геофизикалық,
тәжірибелік
жұмыстарды,
сынамалауды,
режимдік
бақылауларды,
зертханалық жұмыстарды пайдалана отырып жүргізіледі.
Алдын-ала барлаудың түпкі мақсаты-су жинау орнын негіздеу,
ресурстарды, жер асты суларының қорларын бағалау, жер асты сулары
режимінің элементтерін, кен орнының шекаралық жағдайларын зерттеу, яғни
жер асты суларының пайдалану қорларын алдын-ала бағалау үшін қажет
барлық нәрсе.
4. Егжей-тегжейлі барлау болашақ су жинау учаскесінде оның
құрылысын негіздеу үшін жүргізіледі. Гидрогеологиялық мақсат: в
өнеркәсіптік санаттары бойынша жер асты суларының пайдалану қорларын
бағалау болып табылады.
5. Егжей - тегжейлі барлау тәжірибелік айдау, режимдік бақылау және
т.б. жүргізу үшін барлау-пайдалану және бақылау ұңғымаларын бұрғылау
жолымен жүргізіледі [10]
6. Пайдалану барлауы болжамдар мен нақты жұмыс жағдайлары
арасындағы сәйкестікті анықтау үшін су тоғанын салу және пайдалану
процесінде жүргізіледі.
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Пайдалану қорлары. Қорларды санаттау
Қорларды санаттау деп учаскені зерттеуге және болжамның
негізділігіне негізделген пайдалану қорларының сенімділік дәрежесін түсіну
керек.
Жер асты суларының қорларын пайдалану сыныптамасына сәйкес жер
асты суларының кен орындары (учаскелері) олардың зерттелу дәрежесі
бойынша мыналарға бөлінеді:
- игерілгендер;
- барланған;
- бағаланған (анықталған).
Игерілген кен орындарына пайдалану қорлары, олардың саны мен
сапасы, сондай - ақ су алу жағдайлары режимдік бақылаулардың,
санитарлық-гигиеналық, су қорғау және экологиялық зерттеулердің
(пайдалану барлауы) деректері бойынша белгіленген тұрақты немесе
мерзімді пайдаланудағы жер асты суларының учаскелері жатады. Игерілген
кен орындарының (учаскелердің) жерасты суларының қорлары А санаты
бойынша және жекелеген жағдайларда В санаты бойынша бағалануға тиіс.
Барланған кен орындарына оларды өнеркәсіптік игеруге тарту тәртібі
мен шарттары туралы шешімді негіздеу үшін жеткілікті дәрежеде зерттелген
учаскелер жатады. Барланған кен орындарының (учаскелердің) жерасты
суларының қорлары В санаты бойынша бағалануға тиіс.
Бағаланған (анықталған) кен орындарына қазіргі қажеттілік немесе
ірілендірілген техникалық-экономикалық есептеулер негізінде олардың
өнеркәсіптік мәнін және одан әрі барлаудың орындылығын негіздеуге
мүмкіндік беретін дәрежеде зерттелген учаскелер жатады. Мұндай кен
орындарының жер асты суларының қорлары С1 және С2 санаттары бойынша
есептелуі тиіс.
А санатының қорлары игерілген (игерілетін) кен орындарында
(учаскелерде) оның нақты өнімділігі бойынша су тартудың қолданыстағы
схемасына қатысты есептеледі (су алуды бақылау ұзақтығы кен орнының
күрделілік дәрежесімен айқындалады):
- 1 - ші және 2-ші топ кен орындарында рұқсат етілген су алуды және
судың талап етілетін сапасын сақтау мүмкіндігі расталған кезде; [18]
- су алу процесінде қалыптасқан гидродинамикалық және
гидрохимиялық режимдердегі 3-ші топтың кен орындарында.
Екі жағдайда да қоршаған табиғи ортаға теріс әсер болмайды және
пайдаланудың келесі есептік мерзіміне күтілмейді немесе сенімді түрде
болжанады.
Жер асты суларының қорларын А санаты бойынша есептеу кезінде
есептік схемада пайдалану тәжірибесі бойынша дұрыс белгіленген және
сандық бағаланған пайдалану қорларын қалыптастыру көздері ғана
ескеріледі.
В санатының қорлары барланған кен орындарында (учаскелерде) су
тартудың белгіленген схемасына қатысты есептеледі:
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- есептік пайдалану мерзіміне судың қажетті мөлшерін сақтау
мүмкіндігі расталған кезде 1 - ші және 2 - ші топтағы кен орындарында
белгіленген су тартудың есептік өнімділігі бойынша;
- 3 - ші топтағы кен орындарында тәжірибелік және (немесе)
тәжірибелік-пайдалану сорғыштарымен сынамаланған қазбалардың нақты
дебиті бойынша есептік пайдалану мерзіміне қол жеткізілген дебитті және
судың талап етілетін сапасын алу мүмкіндігі расталған кезде;
- бұлақтардың орташа тәуліктік дебиті бойынша, егер пайдалану
бұлақтарды тікелей каптау жолымен (көздің құбырға қорытындысы)
көзделсе, 95% - дан асып кету ықтималдығымен не егер жыл мезгілдері
бойынша бұлақ ағынының режиміне сәйкес келетін су алу режимі көзделсе,
осы бұлақтардың орташа жылдық дебиті бойынша 95% - дан асып кету
ықтималдығымен, бұл ретте бұлақтардың есептік дебиттері көп жылдық
бақылау нәтижелерімен негізделуге тиіс;
В санатындағы жер асты суларының қорларын есептеу кезінде есептік
схемада барлау гидрогеологиялық жұмыстарының деректері бойынша жалпы
сандық баға берілген пайдалану қорларын қалыптастыру көздері ғана
ескеріледі.
Жекелеген жағдайларда В санатындағы қорлар игерілген кен
орындарында күрделі гидрогеологиялық жағдайларда пайдалану қорларын
қалыптастыру көздерін сандық бағалау мүмкін болмаған кезде нақты іріктеу
бойынша бағаланады, бұл ретте қоршаған ортаға теріс әсері болмайды.
С1 санатындағы қорлар есептеледі:
- жекелеген барлау қазбаларын нақты сынамалау негізінде 1 - ші және 2
- ші топ кен орындарындағы жобалық су жинағыштардың есептік өнімділігі
бойынша;
- тәжірибелік және (немесе) тәжірибелік - пайдалану сорғыштарымен
сыналған қазбалардың нақты дебиті бойынша 3-ші топтағы кен орындарында
пайдалану қорларының қамтамасыз етілуінің шамамен белгіленген
шамасындағы бөлімдерде.
- сабалық кезеңде мерзімді өлшеу деректері бойынша белгіленген және
ұқсас бұлақтар режимін бақылау деректері немесе әртүрлі метеорологиялық
факторлардың өзгеруі бойынша 95% - ға келтірілген бұлақтардың ең аз
тәуліктік дебиті бойынша.
С2 санатындағы қорлар есептеледі:
- жерасты суларының жалпы теңгерімі шегінде шартты жалпыланған су
тартулардың есептік өнімділігі бойынша; [10]
- гидрогеологиялық жағдайлардың неғұрлым толық зерттелген
алаңдармен ұқсастығы бойынша;
- жер асты суларының пайдалану қорларын қамтамасыз етудің жалпы
шамасы шегінде аса жоғары санаттағы қорларға экстраполяция бойынша.
Қорларды неғұрлым жоғары санаттар бойынша санаттау зерттеулерді
нақтылау және әрбір кезеңде белгілі бір жұмыс түрлерін жүргізу процесінде
жүргізіледі.
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Қорларды санаттау негізіне "жер асты суларының пайдалану қорларын
ауыз су және техникалық су кен орындарына жіктеуді қолдану жөніндегі
Нұсқаулық" салынған, оған сәйкес барлық кен орындары үш топқа бөлінеді.
I топқа қарапайым гидрогеологиялық және гидрохимиялық
жағдайлары бар кен орындары жатады. Бұл су өткізетін жыныстардың қуаты,
құрылымы және сүзу қасиеттері бойынша сақталған сулы қабаттардың
тыныш орналасуы. Артезиан бассейндерінің кен орындары, тау бөктеріндегі
шлейфтер мен тауаралық ойпаттарды шығару конустары. Сондай-ақ, өзен
аңғарларында орналасқан кен орындары, жер үсті суларының есебінен
пайдалану қорларын қамтамасыз етілген жағдайда.
2-ші топқа кен орындары жатады:
- қарапайым гидрохимиялық жағдайларда (артезиан бассейндерінде,
сондай-ақ жарықшақты жыныстардың су тұтқыш горизонттарымен
байланысты) су сыйымды жыныстардың қуатын, құрылысын немесе сүзу
қасиеттерін ұстамау салдарынан күрделі гидрогеологиялық жағдайлармен);
- шөлдердің, жартылай шөлдердің және артезиан бассейндерінің құмды
массивтеріндегі көптеген кен орындарына тән күрделі гидрохимиялық
жағдайлармен.
Сол топқа өзен аңғарларындағы, ауданы шектеулі құрылымдардағы
немесе жарықтар мен жарықтар - карст жыныстарының массивтеріндегі кен
орындары, жер асты суларының пайдалану қорлары жатады, олар мезгілмезгіл жер үсті есебінен толықтырылады, сонымен қатар қарапайым
гидрогеологиялық және гидрохимиялық жағдайлары бар кен орындары. Жер
асты суларын іріктеудің қоршаған табиғи ортаға әсері мардымсыз және
барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша шамамен бағаланады.
3-ші топқа кен орындары жатады:
- қуаты мен сулы деңгейжиектер құрылымының жоғары өзгергіштігі
және су сыйымды жыныстардың сүзілу қасиеттерінің салдарынан өте күрделі
гидрогеологиялық жағдайлары бар-жер асты суларының пайдалану қорларын
қалыптастырудың анық білінбейтін көздері бар платформалық типтегі
артезиан бассейндерінің шеткі бөліктеріндегі кен орындары;
- су тұтқыш жиектердің шектеулі таралуымен - жер үсті суларымен
байланысты емес жарықшақ - карстық және жарықшақ-веналық сулардың
кен орындары; [2]
- өте күрделі гидрохимиялық жағдайлармен.
Бұл топқа ауыз су және техникалық су кен орындары жатады, оларды
тиімді игеру су қабылдағыштарды жасанды қоректендіру немесе су
қабылдағыштардың күрделі жүйелерін қолдану кезінде ғана мүмкін болады
және олар бойынша су алудың қоршаған табиғи ортаға салдарын болжау
жалпы геоэкологиялық жағдайды талдауға негізделген кен орындары
жатады.
Кен орнын немесе учаскені белгілі бір топқа жатқызу әрбір нақты
жағдайда негіздеуді талап етеді.
Кен орындарын осындай типтеуден кейін нұсқаулық қорларды келесі
белгілер бойынша санатқа жатқызуды ұсынады:
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Жер асты сулары балансының, басқа кен орындарына ұқсас және
жоғары санаттағы бекітілген қорларға экстраполяцияның нәтижелері
бойынша С2 санатына.
С1 санатына қорлар әртүрлі уақытта сынамаланған ұңғымалардың
есептік дебиті бойынша олардың III топтағы кен орындарындағы өзара іс қимылын ескере отырып немесе I және II топтағы кен орындарындағы өзара
іс - қимылын ескермей есептеледі.
№ 8 Практикалық тапсырма
Өзен алқаптарының аллювиалды шөгінділерінің жер асты суларын
гидрогеологиялық зерттеу
№ 1 тапсырма.
Белая өзені бассейніндегі жұмыстар учаскесі берілді (8.1-сурет). Іздеу
барысында шаруашылық орталықты 20 л/сек қажеттілікпен сумен жабдықтау
үшін толық көлемде гидрогеологиялық жұмыстар жүргізілді. Іздеу
барысында алдын-ала мәліметтер бойынша учаскелердің бірі перспективалы
нәтижелер көрсетті. Учаскедегі іздеу нәтижелерін талдау және шаруашылық
орталығын сумен жабдықтау үшін учаскенің жер асты суларын пайдалану
болжамын беру.
Жұмыс келесі жоспар бойынша орындалады:
1. учаскенің графикалық сипаттамасы келтіріледі;
2. бұрын жүргізілген жұмыстарға талдау келтіріледі;
3. жұмыс учаскесін, перспективалық Сулы қабатты таңдау негіздемесі
және олардың сипаттамасы;
4. ауыз судың қалыптасуының негізгі заңдылықтарын анықтау;
5. негізгі гидрогеологиялық параметрлерді есептеу;
6. табиғи ресурстарды бағалау бойынша есептеу жүргізу;
7. табиғи қорларды бағалау бойынша есеп жүргізу;
8. өзен аңғарларының кен орындарын барлау әдістемесінің
ерекшеліктері.
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1. Іздеу жұмыстары учаскесінің сипаттамасы

Шартты белгілер
Сулы қабаттардың немесе кешендердің таралуы.
- Қазіргі аллювиалды Сулы қабат. Түрлі түйірлі құмдар.
a QIV
Құм агрегаты бар қиыршық тас.

a QII-IIIV

Су өткізбейтін (немесе су өткізбейтін, бірақ сусыз) жыныстардың таралуы.
- Аллювиалды төменгі төрттік шөгінділер. Балшық.
a QI

Жер асты суларының қоректенуі, қозғалыс бағыты және дренажы.
Жер асты суларының бағытталған қозғалысы
220

Сулы горизонттың бетінен бірінші гидроизогипстер.
Ұңғыма: жоғарғы жағында каталог нөмірі, алымда сол
жақта дебит (л/с), бөлгіште төмендеу (м), алымның оң
жағында белгіленген деңгейдің тереңдігі (м), бөлгіште
минералдану (г / л).
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Минералдану және химиялық құрамы.
Минералдылығы 1 г/л дейін.
Гидрокарбонатты анионның басым болуымен.
Хлоридті анионның басым болуымен.
Аралас құрам
Басқа белгілер

Сулы қабаттың шекарасы.
Өзен учаскесі және судың қозғалыс бағыты.

А

В

Кесу сызығы.
Гидропост

Қимада

Жер асты суларының деңгейі.
Құм
Құм толтырылған қиыршық тас
Балшық
Ұңғыма: жоғарғы жағында каталог нөмірі, Люк
сыналған аралықтағы химиялық құрамға сәйкес келеді,
сол жақтағы сандар дебит (л/сек), төмендету (м), оң
жақта орнатылған деңгейдің тереңдігі, минералдану г/л.

8-10

4-0,3

8.1-сурет - № 8 Практикалық тапсырмаға гидрогеологиялық іздестіру
нәтижелерімен жұмыс учаскесінің гидрогеологиялық схемасы
2. Бұрын жүргізілген жұмыстарды талдау
Іздеу барысында аумақта жұмыстардың толық кешені жүргізілді.
Учаскеге УГБ - 50 м бұрғылау станогымен шаю арқылы айналмалы тәсілмен
өткен 5 ұңғыма түсті.
Ұңғыманың тереңдігі 60 м. Сүзгінің диаметрі 127 мм, сүзгі корпус
бағанына орнатылған, сүзгінің ұзындығы 5 м.
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Ұңғымалардан тәжірибелі бір айдау жұмыстары жүргізілді, өзен
аңғарының құрылымын нақтылаған ВЭЗ әдісімен алаңдық, геофизикалық
жұмыстар жүргізілді. Айдау ұзақтығы 5 тәулік, айдау дебиттің 4 л/с (ұңғ. 3)
12 л/с дейін (ұңғ. 5) 12-ден 8 м-ге дейін тиісті төмендеу кезінде. Жұмыс
эрлифтпен жүргізілді, нәтижесінде өзен аңғарының құрылымы анықталды, ол
жинақтау - эрозиялық типтегі 2 жайылмалы террастардан тұрады. Ойпат әр
түрлі түйіршіктелген құммен ұсынылған, қуаттылығы ≈ 10 м, сондықтан
сулы қабатты практикалық пайдалануға жарамсыз. Бірінші жайылма
үстіндегі террассаның ені 2 км-ге дейін, аллювийдің қуаты 60 м-ге дейін
жетеді, іздеу нәтижелері бойынша өзен аңғарының барлау жұмыстарын
жүргізу үшін ең қолайлы бөлігі болып табылады. Екінші аqi террассасының
қуаты > 60 м, су өткізбейтін саздармен ұсынылған. Ұңғымаларды
бұрғылағаннан кейін олар корпус бағанына орнатылған сүзгілермен
жабдықталды.
3. Перспективалық сулы қабаттың жұмыс учаскесін таңдау және
олардың сипаттамасы
Сайтта әр түрлі литологиясы бар әр түрлі жастағы шөгінділердің үш
түрі бар.
аQI суға төзімді, сондықтан оны талдауға болмайды.
аQIV -бұл көп түйірлі құмдардан тұратын сулы қабат, бірақ қуаты аз,
сондықтан даннго горизонтының жұмысы су қажеттілігін өздігінен
қанағаттандыра алмайды.
аQII-III сулы қабаты ең перспективалы болып саналады. Алайда, іздеу
барысында QII-III және QIV сулы қабаттарының бір-бірімен, сондай - ақ белая
өзенінің жер үсті суларымен гидравликалық байланысының болуы мүмкін
екендігі анықталды, сондықтан зерттеу үшін аQII-III - QIV сулы кешенін
ұсынып, болашақ зерттеушілерге олар мен өзен арасында гидравликалық
байланыс орнату міндетін қою керек. Бұл жағдайда перспективалы сулы
горизонтты (аQII-IV) қабат - жолақ ретінде – H = const I тегінің шығысындағы
шекаралармен сызуға болады.; және II типтегі батыста Q = 0, өзгермелі қуаты
40-тан 60 м-ге дейін, орташа Н = 50 м.
Деңгейдің тереңдігі 2 м в-тан өзгереді (ұңғ. 4) 5 м-ге дейін (ұңғ. 3).
Минералдануы бойынша 0,3 г/л-ге тең құрғақ қалдығы бар тұщы су (ұңғ. 3)
0,5 г/л дейін (ұңғ. 1)химиялық құрамы бойынша су гидрокарбонаттан
(Солтүстік және солтүстік – шығыста, ұңғ 1, 2, 5) араласқанға дейін (оңтүстік
бөлігіндегі хлоридті - гидрокарбонатты, ұңғ 3, 4).
Жоғарыда айтылғандай, ең өнімді ұңғымалардың дебиті 12 л/с-қа
дейін, деңгейі 8 м-ге төмендеген кезде (ұңғ. 5) аңғардың орталық бөлігінде
өзенге жақын орналасқан, бұл бізге аңғардың бүйірлерінен өзенге дейінгі
сүзу қасиеттерінің жақсарғанын болжауға мүмкіндік береді. Растау бұл
заңдылық сонымен қатар қойылады міндетін кейіннен кезеңдері.
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4. Ауыз судың қалыптасуының негізгі заңдылықтары
Жұмыс учаскесінің жағдайын талдау перспективалы сулы қабаттың
өзенмен біртұтас гидрожүйе құрайтындығын көрсетеді.
Сайттың климатын талдай отырып-құрғақ ыстық жаз, қарлы суық қыс,
қол жетімді емес жауын-шашын, сулы қабат режимі уақыт өте келе тұрақты
болады, өйткені ол жауын-шашыннан тамақ алмайды. Минералдылығы 0,3 –
0,5 г/л шегінде өзгереді, деңгейі 2 – 5 м. 10 ай ішінде физикалық қасиеттері іс
жүзінде өзгермейді. Бұл аймақтағы сабалық кезең сәуір-мамыр айларын
қамтиды. Бұл уақытта еріген сулардан, қысқы жауын – шашыннан
тамақтанудың максималды ағымы байқалады, бұл деңгейдің 0,5-1 м өсуіне
әкеледі. Физикалық қасиеттердің нашарлауы (мөлдірлік, дәм, түс),
минералданудың 0,1 г/л төмендеуі судың тұтынушылық сапасының
төмендеуіне әкеледі.
Бұл ретте қорлар біршама ұлғаяды; осылайша, ауыз судың қалыптасу
ерекшеліктерін келесі кезеңдерге дейін қысқартуға болады:
а) сабалық кезең-қыс, жаз, режим параметрлері тұрақты болған кезде,
сулы қабат жер үсті суларымен және табиғи ресурстармен қоректенеді.
б) су тасқыны кезеңі – сулы деңгейжиек қосымша қорек алады және
кейбір учаскелерде жер асты суларының деңгейін арттыру есебінен өзенді
қоректендіре алады.
5. Негізгі гидрогеологиялық параметрлерді есептеу
Жер асты суларының қорларын бағалау үшін келесі параметрлердің
алдын-ала есептеулері қажет: Кф, μ (μ *), ау (а*), q, Rпр
Барлық есептеулердің негізінде Веригинді түзетумен Дюпюи
формуласы бойынша (Кф) анықтама жатыр. Су тұтқыш горизонт қысымсыз,
қуаты Н = 50м, сүзгінің диаметрі 127 мм; сүзгінің ұзындығы l = 5 м;
ұңғымаға жүктеме және басқа да деректер картадан алынады.

KФ =

R
+ 0,217 ⋅ ξ )
r
(2 H − S ) ⋅ S

0,73 ⋅ Q ⋅ (lg

(8.1)

мұндағы Q-дебит (м3 / тәул.);
R-айдау әсерінің радиусы;
r – радиус фильтра;
H-сулы горизонттың қуаты (м);
S-төмендету (м);
ξ – түзету Веригина айқындалатын, [2].
Қатынасына байланысты

l m
және m r

Есептеулерді жеңілдету
шығарамыз (8.1-кесте).
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үшін

ұңғымалар

бойынша

деректерді

8.1 - кесте-гидрогеологиялық іздеулердің нәтижелері
№
ЕАВ .
1
2
3
4
5

Q (дм3 / с)

S (м)

Ну (м)

Н (м)

М (г / дм3)

5
6
4
8
12

14
12
17
10
8

3
2
5
4
2,7

50
50
50
50
50

0,5
0,4
0,3
0,3
0,4

q=Q/S
(дм3 / с·м)
0,35
0,50
0,23
0,80
1,50

Сулы қабаттар мен іздеу жұмыстарының сипаттамасын қолдана
отырып, жазуға болады:
m 50
5
l
=
= 787,4;
=
= 0,1м
r 0,06
m 50
Веригиннің түзетуін [2] аргумент бойынша сызықтық интерполяция
арқылы табамыз:
m
r

ξ = 74,5

Есептеу (Кф) азаяды (8.2 кесте).
8.2-кесте-іздеу учаскесіндегі ұңғымалар бойынша Кф есептеу
№
ЕАВ
.
1
2
3
4
5

Q (м3 /
тәул.)

S

(2H-S)*S

R

lgR/r

ξ

0,73Q

Саны

ҚФ

432
518,4
345,6
691,2
1036,8

14
12
17
10
8

1204
1056
1411
900
736

35
50
23
80
150

3,7413
3,8962
3,5591
3,1970
4,3733

74,5
74,5
74,5
74,5
74,5

315,36
378,43
252,29
504,58
756,86

6276
7589,8
4974,9
9767,1
15540

5,2126
7,1873
3,5257
10,852
21,114

Дебитті аудару үшін біз арақатынасты қолданамыз:
м3 / тәул = 86,4
Есептеулер сулы қабаттың сүзу қасиеттерінің гетерогенділігін көрсетті.
Ең жоғарғы мәндер (Кф) – ұңғымалар бойынша 5, 4; ең төменгі мән – ұңғыма
бойынша 3. Сонымен қатар, 2 ұңғымасы да төмен (KF), бұл осы учаскедегі
Сулы қабаттың құмдарының шөгуін көрсетеді. Біз орташа мәнді (KF) табамыз
және негізгі параметрлерді есептейміз.
Кфср = 9,73 М / тәул .
а) µ = 0,117 ⋅ 7 К ф
Теңдеудің екі бөлігін де логарифмдейміз, аламыз:
lg µ = lg 0,117 ⋅ 7 K Ф = lg 0,117 +
−

1
1
1
⋅ lg K Ф = lg 0,117 + lg 9,73 − 0,932 + 0,9881 =
7
7
7

= −0,791 = 1,209

µ = 0,1619 д.

ау =
2

Т=К·m = 50·9,73=450 м /тәул.

Кф ⋅ Н

µ

=

9,73 ⋅ 50
= 3004 м 2 / сут.
0,1619

Rпр = 1,5 ⋅ a ⋅ t = 1,5 ⋅ 3004 ⋅ 10000 = 8221м

47

Осылайша, есептеуге жарамды келесі гидрогеологиялық параметрлер
алынды.
Кф = 9,73 м / тәул; Кm = 450 м2/тәул.;
μ = 0,1619; ау = 3004 м2 / тәул; R = 8221 м
6. Табиғи ресурстарды бағалау
Ол ағынның көп бөлігін ұстап тұратын 3 және 2 ұңғымалар арасындағы
профиль бойынша жүзеге асырылады (8.1-сурет).
Біз darsi формуласы бойынша есептейміз:
Qe = Кф·F·I·cosα (8.2)
мұндағы α-ағынның бағыты мен берілген профильге перпендикуляр
арасындағы бұрыш, өйткені α=900, содан кейін cosα=1.
Карта бойынша гидравликалық градиентті анықтаймыз:
I=

∆h
l

(8.3)

мұндағы Δh-Гидроизогипс белгілерінің айырмашылығы;
l-осы нүктелер арасындағы қашықтық.
Ағын векторын кесіп өтетін 219-218 гидроизогипс белгілері
арасындағы карта бойынша қашықтықты анықтаймыз:
ℓ = СД = 4 см * 250 м/см = 1000м
1
∆h
=
= 0,001
Сонда I =
1000 1000
Δh = 1м = 219 - 218;
Біз F - ағынның көлденең қимасын 3 және 2 ұңғымалар арасындағы
қашықтыққа (AB профилінің ұзындығы) сулы қабаттың орташа қуатының
көбейтіндісі ретінде анықтаймыз):
F = Нср.* АВ;
АВ = 10 см·250 м/см = 2500 м,
сонда F = 50 * 2500 = 125000 м3;
Qe = 9,5 · 125,000 · 0,001· 1 = 1187,5 м / тәул.
Тапсырмаға сәйкес, экономикалық орталықтың суға қажеттілігі 20
л/сек құрайды.
Qбөлім. = 20 л/с · 86,4 = 1728 м3/тәул .
Qe = 1187,5 м3 / тәул <Qпотр. = 1728 м3/тәул .
Демек, мәлімделген қажеттілік табиғи ресурстар есебінен қамтамасыз
етілмейді.
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7. Табиғи қорларды бағалау
Табиғи қорлар мынадай формула бойынша қабылданған шекаралық
жағдайларды ескере отырып, жер асты суларының депрессиялық
құйғышының дамуы шегінде есептеледі:
(8.4)

Q3 = 0,5·μ·V

мұндағы μ-су беру коэффициенті;
V-суландырылған жыныстардың көлемі;
0,5-қорларды босату коэффициенті.
V = Нср.·S

(8.5)

мұндағы S-шекаралық жағдайларды ескере отырып, депрессияның
даму аймағы.
Шексіз қабат үшін S = π * R2, мұндағы R-әсер ету радиусы. Шектелген
қабат үшін "қабат–жолақ" S = Р * L, мұндағы P=2r – депрессияның мөлшері
жағына қарай сулы қабаттың шегі жоқ жерде, L-шекаралар арасындағы
қашықтық.
R0
H=const

z0

R0
Q=0

z0

R0
Q=0

z2

z1

Q=0

z

А)
Б)
В)
А) тұрақты арыны бар бір контурмен шектелген қабат Б) бір өткізбейтін
контурмен шектелген қабат В) "қабат-жолақ" схемасы»
Сурет 8.2-шекаралық шарттар схемасы
Сулы қабаттың схемасына сәйкес бізде:
S = Р * L= 2·8215,8·11·250 = 45,186900 м3 = 0/0
сонда V = 50·45186900 = 2259345000 м3,
Q3 = 0,5·0,2·2259345000 = 225934500 м3.
Осы қажеттілік кезінде есептелген қорлардың іске қосылу уақытын
анықтаймыз:
Qп = 20 л/с=1728 м3/тәул.;
t=

Q3 225934500 м 3
=
= 130749сут > 10000 күн.
Qn 1728 м 3 / сут

Қажеттілік табиғи қорларды жұмсау есебінен алынуы мүмкін.
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8. Өзен аңғарларының кен орындарын барлау әдістемесінің
ерекшеліктері
Алдын
ала
барлау
бұрғылау,
тәжірибелік,
геофизикалық,
гидрогеологиялық және бақыланатын жұмыстардың кең кешенін орындауды
қамтиды. Ұңғымаларды бұрғылау бір – бірінен 0,5-1,0 км қашықтықта
орналасқан көлденең қималар бойынша жүргізіледі.
№ 9 Практикалық тапсырма
Су тарту схемасын негіздеу және қорларды санаттау
Су алу схемасы ең жақсы нәтиже көрсеткен ұңғымаға (учаскеге)
қатысты алдын ала барлау нәтижелері бойынша белгіленеді.
Сызықтық су қабылдағыштар ағынның бағытына перпендикуляр және
Н=const шекарасына параллель бағытталғанын есте ұстаған жөн.
№ 1 тапсырма.
Жұмыстар учаскесі берілді - (пр. № 8 тапсырма)
Талап етіледі:
1.
ҚМК нұсқаулығына сәйкес кен орнын типтеуді жүргізу;
2.
Су алу схемасын анықтаңыз және қорларды санаттаңыз.
1. Күрделілік тобына сәйкес бұл кен орнын жер асты суларының жер
үсті суларымен өзара байланысы жағдайында қарапайым гидрогеологиялық
және гидрохимиялық жағдайлары бар кен орындарының 1 - тобына
жатқызуға болады.
Гидрогеологиялық жағдайларды сипаттау кезінде (8-міндет) Сулы
қабаттың литологиясы біркелкі, қуаты бірдей, учаске бойынша
гидравликалық беткейлер біркелкі, яғни гидрогеологиялық жағдай
қарапайым, барлық ұңғымалар бойынша жер асты суларының химиялық
құрамы бір-біріне жақын, сондықтан гидрогеохимиялық жағдайлар да
қарапайым; сонымен қатар, жер асты суларының жер үсті суларымен
гидравликалық байланысы атап өтілді. 1 - топтағы кен орындарындағы
нұсқаулыққа сәйкес қорларды санаттау үшін жобалық жүктеме ретінде нақты
алынғаннан ең жоғары дебитті алуға жол беріледі. 1, 2, 3 ұңғымаларының
дебиттерін ескере отырып, біз ұңғымаға жобалық жүктемені қабылдаймыз 10 л/сек. Осылайша, су алу ұңғымаларының саны анықталады:
n= 100 л / сек. = 10скв.
10 л / сек.

2. Жер үсті суларымен белсенді гидравликалық байланыс
көзделгендіктен, су алуды өзен бойымен бағыттап, оның құрамына 2 және 5
бар екі ұңғыманы қосу ұсынылады. Бірақ 2 және 5 ұңғымалар арасындағы
қашықтық су алудың болжамды ұзындығынан үлкен болғандықтан, 2
ұңғымасы су алу құрамына аз өнімді ретінде қосылмайды. Осылайша, біз
өзенге параллель сызықтық типтегі су қабылдағышты қабылдаймыз ұңғымаға есептелген жүктеме-10 л/сек. және ұңғымалар арасындағы есептік
қашықтық 100 м, ұңғыманы қосумен 5.
В санатының қорлары (1 - ші топтың кен орындары үшін)
пайдаланудың барлық мерзіміне судың талап етілетін мөлшері мен сапасын
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сақтау мүмкіндігін растайтын су тұтқыш жиекті егжей-тегжейлі зерделеу
шартымен көзделіп отырған су тартудың есептік өнімділігі бойынша
есептеледі.
Ол үшін су қабылдағыштың құрамында 5 ұңғымадан басқа, кен
орнының солтүстік қапталын зерттеу үшін 1 барлау ұңғымасын (1Э)
бұрғылау қажет (9.1-сурет). Қалған пайдалану ұңғымалары шартты түрде
өтеді. Қорларды санаттаудың мынадай схемасы ұсынылады.
10 м

1Э

шартты түрде өткен ұңғыма;
бұрын өткен ұңғыма;
бұрғылау қажет жұмыс ұңғымасы
9.1-сурет- Жерасты суларының пайдаланылатын қорларын санаттау схемасы
№ 10 Практикалық тапсырма
Пайдалану қорларын әртүрлі әдістермен бағалау
№ 1 тапсырма.
Жұмыс тәжірибеде кең таралған ретінде жер асты суларының
эксплуатациялық қорларын бағалаудың гидродинамикалық әдістеріне
негізделген.
Міндет жер асты сулары динамикасының формуласы бойынша
резервуардың шекараларының әсерін және су жинау ұңғымаларының өзара
әрекеттесуін ескере отырып, эксплуатациялық төмендетуді анықтау арқылы
шешіледі. Егер шарттар орындалса, қорлар қамтамасыз етілген болып
саналады:
Ѕэ ≤ Ѕдоп. = (0,4 – 0,6)Н (10.1)
мұндағы Ѕэ-пайдаланудың төмендеуі;
Ѕдоп. - рұқсат етілген төмендету;
Н-қысымды сулы горизонттағы қысымсыз сулы горизонттың қуаты.
Деректер мен нәтижелерді (№8 тапсырма) пайдалана отырып, жер асты
суларының пайдалану қорларын бағалауды жүргізу.
А) "үлкен құдық" әдісімен»;
б) "айналы бейнелеу"әдісімен.
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л/с;

л/с;

- суға жалпы қажеттілік (су тартудың жиынтық шығыны) Qпотр. = 100
- Нв.г. = 50 м; сулы қабатының қуаты.
- су алу ұңғымалары арасындағы қашықтық ℓ = 100 м;
- су қабылдағышының бір ұңғымасына есептелген жүктеме Qскв= 10
- сүзгі диаметрі dф = 219 мм;
-с
үзгінің ұзындығы lф =5 м.

"Үлкен құдық" әдісімен пайдалану қорларын бағалау”
Ф. м. Бочевер бойынша "үлкен құдықтың" ортасында орналасқан
шартты ұңғымадағы деңгейдің төмендеуі мынадай формула бойынша
есептеледі::
(10.2)
S = Ѕвн. + Ѕскв.
қайда Ѕвн. - ұңғымалар жүйесінен туындаған деңгейдің төмендеуі;
Ѕскв. - олардың орналасуына, ұңғымаға жүктемесіне және кемелсіздік
дәрежесіне байланысты ұңғымадағы қосымша төмендеу.
S скв . =

r
Q
[l n n + 0,5 ⋅ ξ 0 ] (10.3)
2π ⋅ K ⋅ m
rc

мұндағы Q – ұңғыманың дебиті м3/тәулік;
rп -ұңғыманың әсер ету радиусы.
100
δ
rn =
=
= 15,92
2π 2 ⋅ 3,14
мұндағы δ-ұңғымалар арасындағы қашықтық;
rс -сүзгі радиусы.
Мәселенің шарттарына сүйене отырып, Веригиннің түзетуін [2]
l

10
= 0,2;
m 50
; алды ξ = 45
m 50
=
= 459
r 109
ф

=

S скв. =

15,92
10 ⋅ 86,4
[l n
+ 0,5 ⋅ 45 ] = 7,69 м
2 ⋅ 3,14 ⋅ 9,75 ⋅ 50 0,1095
π ⋅ z1
S вн =

Qпотр.

2π ⋅ k ⋅ m

ln

1,27 ⋅ Z ⋅ ctg
R0

2 z (10.4)

,

мұндағы Qтөж. - су тартудың жиынтық дебиті;
Z-жолақтың ені (контурлар арасындағы қашықтық), м;
Z1-су жинау орталығынан жақын контурға дейінгі қашықтық;
R0 - үлкен құдықтың радиусы;
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R0= 0,2 * L – сызықтық қатар үшін, мұндағы L – су қабылдағыштың
ұзындығы.
S вн. =

100 ⋅ 86,4
ln
2 ⋅ 3,14 ⋅ 9,73 ⋅ 50

1,27 ⋅ (2125 + 625)ctg
0,2 ⋅ 900

3,14 ⋅ 625
2 ⋅ 2750 = 20,46 м

S = Ѕвн. + Ѕскв. = 20,46 + 7,69 = 28,05 М.
Ndop= 0,6 · 50 = 30 м > S = 28,05 М, сондықтан 100 л/сек мөлшерінде
пайдалану қорлары қамтамасыз етілген.
"Айналы бейнелеу" әдісімен пайдалану қорларын бағалау”
Бұл әдіс шекаралардың әсерін есептеулерде шекараларға қатысты
айналы түрде бейнеленген қиялдағы ұңғымалардың жұмысымен
алмастыруды қамтиды.
Пайдаланудың төмендеуі нашар жағдайда жұмыс істейтін ұңғыма үшін
анықталады, бұл әдетте қатар ішінде жұмыс істейтін ұңғыма.
Содан кейін, осы ұңғымадан оның айна бейнесіне дейінгі қашықтық
(ρ0), қатардағы ұңғымалардың айна бейнесіне дейін (x) – біз (rх), ал одан
қатардағы ұңғымаларға дейінгі қашықтық (x) әріппен (rх) белгіленеді.
Осылайша, (10.1-Сурет) және осы тапсырманы қолдана отырып, 5-ші
ұңғымадан сулы қабаттың қалған ұңғымаларына дейінгі қашықтықты (ri),
сондай-ақ олардың айна шағылыстарына (ρi) анықтауға болады.
Q=0

H=const

2125 м

625 м

10.1-сурет- Жер асты суларының пайдалану қорларын бағалауға сызба
I. Тұрақты қысым шекарасы үшін Н = const
1. Қысым қабаты:
2. Қысымсыз қабат:

S=

n
ri
1
2l
(Q ⋅ l n + ∑ Qi ⋅ l n
2π ⋅ k ⋅ m
ro i =1
ri

S = H − H2 −

n
ri
1
2l
(Q ⋅ l n + ∑ Qi ⋅ l n ;
π ⋅K
ro i =1
ri
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мұндағы ℓ-өзеннен әр ұңғыманың қатарына дейінгі қашықтық;
Q-су қабылдау дебиті;
Q1 - әр ұңғыманың дебиті.
II. Тұрақты тұтыну шегі үшін Q = 0
1. Арынды сулы деңгейжиек
1
− [2Q ⋅ l nRn − (Q ⋅ l n2ro l + ∑ Qi ⋅ l nri ⋅ r i )];
S=
2π ⋅ k ⋅ m
2. Қысымсыз Сулы горизонт
S = H − H2 −

n
1
(2Q ⋅ l nRn − (Q ⋅ l nro l + ∑ Qi ⋅ l nri ⋅ r i );
π ⋅K
i =1

[10, 60,63 бет]

r0-ұңғыманың радиусы.

Жолақтың қабаты немесе неғұрлым күрделі шекаралық жағдайлар
болған жағдайда, төмендету әрбір шекара үшін жеке есептеледі, жалпы
түсулер сомасы ретінде болады (10.2-сурет).
2L
1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

6)

6

7.

7

-8

8

+9

9

-10

10

ri

10.2-сурет - "Айналы бейнелеулер" әдісімен пайдалану қорларын
анықтау сызбасы»
Sэ = 50 м − 2500 м 2

1
[(2 ⋅ 8640 м 3 / сут ⋅ 2,31833,45 м − 2 ⋅ 8640 м 3 / сут. ⋅ 2,3 ×
3,14 ⋅ 20 м / сут

× 0,162 м ⋅ 875 + 864 м 3 / сут ⋅ 18,1)] = 50 м − 2500 м 2

1
17280 м 3 / сут ×
3,14 ⋅ 20 м / сут

× 7,5 − 8640 м 3 / сут ⋅ 2,3 ⋅ 141,75 + 15638 м 3 / сут = 50 м − 2500 м 2

× 17280 м 3 / сут ⋅ 7,5 − 8640 м 3 / сут × 2,3 ⋅ 2,1492 + 15638 м 3 / сут =
54

1
×
3,14 ⋅ 20 м / сут

= 50 м − 2500 м 2

71253 м 3 / сут
= 50 м − 1665 м 2 = 50 м − 41м = 9 м
62,8 м / сут

r i2 = (2l ) 2 + ri 2

r1 = 3062500 + 160000 = 1795,1м

r 2 = 3062500 + 90000 = 1775,5

r 3 = 1761м

r 5 = 1753 м

r 7 = 1761м

r 9 = 1795 м

r 4 = 1753 м

r 6 = 1753 м

r 8 = 1776 м

r10 = 1820 м

Sэ = 50 м − 2500 м 2

1
1750 м
− (8640 м 3 / сут ⋅ 2,3
+ 864 м 3 / сут ×
3,14 ⋅ 20 м / сут
0,162 м

1795 м
1776 м
1761м
1753 м
1753 м
1761м
1776 м
+ 2,3 =
+ 2,3
+ 2,3
+ 2,3
+ 2,3
+ 2,3
+
400 м
300 м
200 м
100 м
100 м
200 м
300 м
1795 м
1820 м
95790 м 3 / сут
+ 2,3
+ 2,3
= 50 м − 2500 м 2 −
= 50 м − 2500 м 2 − 1525 м 2 =
400 м
500 м
62,8 м 3 / сут

× 2,3

= 50 м − 31м = 19 м S э = 19 м + 9 м = 28 м

Қорытынды: қорлар қамтамасыз етілген деп саналады.
Пайдалану қорларын бағалаудың басқа да тәсілдері бар, мысалы,
әртүрлі шекаралары бар" қабат-жолақ " үшін Огильви н.а. формуласын
қолдануға болады, оны жеке су қабылдағыштар үшін қолдануға болады.
S0 =

1,13B
Q
π ( B − 1)  (1.1.4.1)
⋅ ln 
⋅ ctg

2π ⋅ k ⋅ m
2B 
 r0

мұндағы В-су өткізетін жыныстар жолағының ені;
l - ұңғыманың өзеннен қашықтығы.
S0 = H − H 2 −

1,13B
π ( B − 1) 
Q
⋅ ln 
⋅ ctg
 (1.1.4.2)
π ⋅ k  r0
2B 

Есептеулер әртүрлі әдістермен алынған жер асты суларының
эксплуатациялық қорларын бағалау нәтижелерінің жақсы ұқсастығын
көрсетті. [11]
1.1.5 Жер асты суларының әртүрлі
гидрогеологиялық зерттеулердің түрлері

кен

орындарындағы

Іздестіру-барлау жұмыстарының бағытын таңдау әдетте (табиғи)
объективті факторлармен – кен орнының түрімен, су көкжиегінің
құрылымымен, олардың өзгергіштігімен және гидрохимиялық жағдайымен
анықталады.
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ГКЗ нұсқаулығы кен орындарын келесі түрлерге бөледі:
1. Өзен аңғарларының кен орындары;
2. Артезиан бассейндерінің кен орындары;
3. Шығару конустарының кен орындары;
4. Жарықшақ-карст суларының кен орындары;
5. Шөл және шөлейт тұщы су линзаларының кен орындары;
6. Көп жылдық тоңды жыныстардың аймақтарының кен орындары.
1.
Өзен аңғарларының кен орындары
Қазіргі және ежелгі (жерленген) өзен аңғарларының аллювиалды
шөгінділерінің жерасты сулары сумен жабдықтаудың негізгі көздерінің бірі
болып табылады (1.1.5.1-сурет). [10]

Сурет 1.1.5.1-өзен аңғарының құрылымы
Аңғарларды бөлуге болады: жазық және таулы.
Сонымен қатар, алқаптарда тұрақты немесе уақытша ағын болуы
мүмкін: сабалық кезеңде кебеді. Бәрін қорытындылай келе: өзен аңғарлары
шартты түрде 4 түрге бөлінеді (гидрогеологиялық негізде).
1. Жыл бойы өзенмен гидравликалық байланысы бар қазіргі өзен
аңғарлары (I түрі).
2. Екінші типтегі алқаптарда жер үсті немесе жер асты суларының
тұрақты немесе уақытша байланысы жоқ, сондықтан жұмыс кезінде
анықталмаған сүзу режимі мүмкін (II түрі).
3. Шөгінді арнасы бар өзен аңғарлары (гидравликалық байланыстың
болмауы) мұнда сабалық кезеңде депрессия бетінің өзеннен бөлінуі және су
көкжиегінің қоректенуі жаңбырлату әдісімен жүреді (III түрі).
4. Өзен аңғарының төртінші түрі жерленген (ежелгі) аңғарларды
бөліп көрсетуі керек:
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а) ежелгі аңғарлар қазіргі аңғарлармен сәйкес келеді, бұл ретте жер үсті
суларымен байланысты бірыңғай гидравликалық жүйе қалыптасады. Бағалау
әдісі өзен аңғарларының жоғарыда аталған түрлеріне ұқсас.
б) ежелгі аңғарлар қазіргі аңғарлармен байланысты емес, көбінесе олар
су өткізгіштермен бөлінеді, сондықтан жалпы схемамен (қабат - жолақ)
қазіргі аңғардан оқшау қарастырылады. Тамақтану су өткізгішіндегі
"терезелер" арқылы жүзеге асырылады.
Сонымен қатар, өзен аңғарларының кен орындары алқаптардың еніне
бөлінеді:
а) кең - өзен аңғарларының ені 15 км - ге дейін және одан да көп,
аллювий қалыңдығы 400 м - ге жетеді, жер асты суларының деңгейі өте
жақын-3-20 м. Мұндай өзендерде сулы қабатпен белсенді гидравликалық
байланыс және аллювий қабаттарында жер асты суларының үлкен қоры бар;
б) тар - (3 км-ге дейін) қуаты 60 м аллювийге дейін, жер үсті суларымен
байланысы бар жақсы жуылған шөгінділер салыстырмалы түрде аз қорларға
ие;
в) жерленгендер.
Аллювиалды сулы қабаттың негізгі белгілері
1. Су өткізетін жыныстар-кеуек суы бар сынық жыныстар. Жазық
өзендердің алқаптарында құмды және сазды агрегаттары бар қиыршық тастар
бар. Тау өзендерінде ірі кесекті материал.
2. Жазық өзендердің аллювиалды шөгінділерінің қуаты әдетте 20-25 м.
Таулы өзендерде аллювийдің қуаты өте кең ауқымда өзгереді.
3. Сулы қабаттың таралу аймағының енімен салыстырғанда үлкен
ұзындығы.
4. Сулы горизонттарда және тек көмілген алқаптарда арынды сулар
байқалады. Алқаптардың басқа түрлерінде қысым ерекше жағдай ретінде
көрінеді.
5. Жер асты сулары (УГВ) деңгейінің жер бетінен жату тереңдігіжайылмада 5 м-ге дейін және террасаларда 20 м-ге дейін.
6. Жер асты суларының режимі өзен режимімен тығыз байланысты,
сондықтан аллювиалды шөгінділердің жер асты суларының қозғалысын тек
жер үсті суларымен және жер асты суларымен байланысты деп санауға
болады, яғни аллювий жер үсті суларының байырғы жыныстарға транзиттік
аймағы болып табылады.
7. Негізінен бұл тұщы су, олардың режимі, физикалық және химиялық
құрамы жер үсті суларының режимі мен құрамымен анықталады, әсіресе
екінші және үшінші түрлер үшін.
Өзен
аңғарларының
кен
орындарындағы
гидрогеологиялық
зерттеулердің кезеңдері
Гидрогеологиялық зерттеулер іздеу сатысында басталады, оны негіздеу
үшін масштабты гидрогеологиялық түсіру жүргізіледі 1 : 25 000 – 1 : 50 000.
Түсіру аллювиалды жыныстардың бүкіл даму ауданын және оған іргелес
жатқан байырғы жыныстардың аудандарын қамтиды.
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Түсіру барысында алқаптың құрылымы, геологиялық тарихы, құрамы,
аллювиалды шөгінділердің пайда болу тарихы зерттелуі керек, ежелгі
аңғарлар мен олардың морфологиясы туралы мәліметтер жиналуы керек.
Режимді, оның ішінде өзен режимін және оның жер асты сулары
режиміне әсерін зерттеуге ерекше орын беріледі. Түсіру процесінде
бұлақтардың барлық шығулары картаға түсіріледі, олар бойынша кейіннен С2
санаты бойынша пайдалану қорларын бағалау жүргізілуі мүмкін.
Жер үсті және жер асты суларының гидравликалық байланысын
зерттеу жеке мәселе болып табылады. Бұл жағдайда учаске кемінде екі
гидрометриялық бекетпен жабдықталады, онда шығындар, деңгей мен
химиялық құрамның өзгеруі және олардың жер асты сулары режиміне әсері
айқындалады.
Іздеудің бұл міндеттері түсірілім жұмыстарының толық жиынтығын
қолдана отырып шешіледі: ұңғымалар алқаптың орталық бөлігінде бір бірінен 3-4 км қашықтықта көлденең бұрғыланады. 4-5 көлденең ұңғымалар
және негізгі жыныстармен байланыста болатын жалғыз ұңғымалар. Егер
аллювийдің қуаты 100 м - ден асатын болса, онда түпкі жыныстарға дейін бір
ұңғыма бұрғыланады, қалғандарының тереңдігі 60-70 метрден аспауы тиіс,
ал түпкі жыныстардың бедері бұл жағдайда геофизикалық жұмыстардың
нәтижелері бойынша анықталады.
Жергілікті жыныстардың сүзу қасиеттерінің сипаттамасы сулы
қабаттың қоректенуін (босатылуын) бағалау үшін қажет және бұрғылау
деректері бойынша бір төмендеуге сынама айдау арқылы зерттеледі.
Барлық ұңғымалардың 10-40% - ы гидрогеологиялық параметрлерді
алу мақсатында тәжірибелі жалғыз сорғыштармен сыналады. Іздеудің негізі
аэрофотоматериалдар болуы керек, бұл әсіресе жерленген аңғарлар үшін өте
маңызды, өйткені мұндай аңғардың контурларын жердегі бақылаулар кезінде
анықтау қиын. Егер аңғарлар жартастарға салынса, онда олардың құрылымы
электрлік барлау арқылы анықталуы керек. Бұл аллювийдің үлкен күшімен
ерекше мәнге ие болады. Іздеудің түпкі мақсаты-алдын-ала барлау үшін
учаскелерді бөлу. Егер кен орнында бұрыннан бар су қабылдағыштар болса,
онда зерттелетін учаскелердегі С2 санаты бойынша қорлар ұқсастық әдісімен
анықталады.
Алдын ала барлау.
Алдын ала барлау оған қажетті жұмыс түрлерін қоса отырып, ірі
масштабты түсіру әдісімен жүргізіледі.
Ұңғымаларды бұрғылау жазық өзендерде бір - бірінен 1-3 км
қашықтықта және таулы өзендерде 1 км-ге дейін орналасқан көлденең
қималар бойынша жүргізіледі.
Олардың әрқайсысында 300 - 500 м қашықтықта ұңғымалар
бұрғыланады. Барлық осы кресттер кейіннен барлық жұмыс түрлерін
шоғырландырады және бөлімдер салынады. Олардың арасындағы
мәліметтерді байланыстыру үшін жеке ұңғымалар өтеді, сонымен қатар
өзенге жақын және террастардың артқы бөліктерінде ұңғымаларды бұрғылау
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қажет. Геофизиканы (ВЭЗ) үлкен көлемде тарту ұсынылады, әсіресе
бұрғылау бойынша жоғары санаттағы жыныстар.
Кесудің толық көрінісі үшін әр түрлі каротаждарды қолдану қажет.
Ұңғымалардан үлестік дебиттерді анықтау үшін 2-3 төмендеуге
сынамалы және жеке айдау жүргізіледі.
Айдау ұзақтығы 8 тәулікке дейін. Кейбір жағдайларда, алқап кең
болмаған кезде, бұталы және тіпті топтық сорғыларды жобалауға болады,
олардың нәтижелері бойынша су алу схемасы және егжей-тегжейлі
жұмыстар туралы қорытынды жасалады.
Егжей-тегжейлі зерттеулер алдын-ала барлау процесінде таңдалған
су алу учаскесі негізінде қабылданған су алу схемасы және қорларды алдынала санаттау және бағалау жағдайында жасалады.
Өзен аңғарларында өзенге параллель орналасқан, өзеннен ең жоғары су
басу ауданынан асатын қашықтықта орналасқан ұңғымалардың желілік
қатарынан тұратын су алудың инфильтрациялық түрі ұсынылады.
Сонымен қатар, су қабылдағышы жер асты суларының ағынына
перпендикуляр орналасуы керек.
Су алу каналға өте жақын орналаспауы керек, өйткені гидравликалық
қысымның жоғарылауы белсенді суффозияға, батпақты шөгінділердің
тартылуына және сайып келгенде канал учаскесінің колматациясына әкеледі.
Екінші жағынан, өзеннің көліне дейінгі қашықтықты ұлғайту гидравликалық
байланыс арқылы су алу процесін азайтады, сондықтан пайдалану қорларын
азайтады. Су қабылдағыштың арнадан кемінде 100 м және 500 м аспайтын
орналасуы ұтымды деп санауға болады.
Кең алқаптарда үлкен қажеттіліктері бар, ұңғымалардың бірнеше
қатарынан тұратын аудандық типтегі су қабылдағыштың дизайны мағынасы
бар.
Егжей - тегжейлі зерттеулер барлау-пайдалану және бақылау
ұңғымаларын бұрғылаудан, ұңғымаларды каротаждық зерттеулерден, жеке
және топтық айдап шығарулардан, талдаулар кешеніне сынамаларды
іріктеуден және режимдік бақылаулардан тұрады.
Су алуды кеңейту үшін жүргізілетін зерттеулер
Бұл
зерттеулер
мәлімделген
қажеттілік
сулы
қабатпен
қанағаттандырылмаған кезде, не гидрогеологиялық жағдайдың нашарлауына,
не қажеттіліктің артуына байланысты қажет.
Бірінші жағдайда қосымша ресурстарды, соның ішінде жасанды
ресурстарды (жасанды бассейндер, арықтар мен орлар құрылыстары) тарту,
сондай-ақ су қабылдағыштардың жаңа түрлерін (сәулелік су қабылдағыштар)
жобалау туралы мәселе туындайды. Екінші жағдайда, су алу ұңғымасына
жобалық жүктемелердің ұлғаюы мүмкін. Екі жағдайда да егжей-тегжейлі
қосымша зерттеулер жүргізу қажет.
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2.
Артезиан бассейндерінің кен орындары
Артезиан бассейндері құрылысының ерекшеліктері (1.1.5.2-сурет).
Артезиан бассейндеріне ауданы бойынша едәуір кеңістіктерде арынды
сулары бар кен орындарын жатқызу керек.
Оларды жергілікті сипаттағы арынды сулардан (ауданы Үлкен
кеңістіктерде) ажырату керек. [10]

Сурет 1.1.5.2-Артезиан бассейнінің құрылымы
Артезиан кен орындарының екі түрі бар:
I түрі - платформалық бассейндерде.
II түрі - таулы қатпарлы аймақтардың тауаралық ойпаттарында.
Кен орындарының 1 түрінің ерекшеліктеріне мыналар жатады:
1.
сулы қабаттардың едәуір таралу ауданы (10 000 шаршы км-ден
астам).
2.
кабатты құрылыстары бар сулы кешендерді дамыту – бұл су
өткізбейтін шөгінділермен қабаттасатын сулы қабаттар.
3.
сулы қабаттың қуаты, оның тереңдігі сияқты, орталық бөлікке
қарай артады. Сонымен қатар, орталық бөліктегі сулы қабаттың қуаты
жүздеген метрге жетуі мүмкін.
4.
кабаттардың су өткізгіштігіне шөгінділердің гранулометриялық
құрамы үлкен әсер етеді, ол сонымен қатар шеткі бөліктерден орталыққа
дейін азаяды.
5.
гидрогеохимиялық зоналылықтың болуы, минералдану су
алмасуының баяулауы нәтижесінде тереңдікпен ұлғаяды.
Екінші түрі, ені 20-30 км.
Ерекшеліктері
1.
көбінесе жер асты сулары жарылған жартастармен немесе ірі
шөгінді тау жыныстарымен шектелген.
2.
шөгінділердің максималды қуатының платформалық түрімен
салыстырғанда үлкен. Жалпы алғанда, Сулы қабаттың қуаты платформаға
қарағанда әлдеқайда аз, сондықтан жер асты суларының қоры әлдеқайда аз.
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3.
үлкен гидравликалық көлбеулердің болуы, бұл айтарлықтай
ресурстарды құрайды.
4.
тамақтанудың (таудың) жақындығы үлкен мәнге ие, сондықтан
сапалы жер асты сулары пайда болады, жер асты сулары пайда болады: тұщы
және ультра Тұщы.
5.
аймақтық химиялық зоналылық байқалады, яғни минералдану
таулардан жазыққа дейін артады.
6.
тік жазықтықта аридті климатта зоналылықтың кері түрін
байқауға болады, бұл сулы қабаттың бетінен булануымен түсіндіріледі.
Платформалық типтегі артезиан бассейндерінің кен орындарын іздеу және
барлау әдістемесінің ерекшеліктері
Мұнда үлкен тереңдік пен қиманың қабатты құрылымы ескерілуі тиіс,
сондықтан іздестіру - барлау жұмыстары алаңдық геофизикалық
зерттеулерден басталады.
Іздеу кезеңі-бұл негізінен қор материалдарын зерттеуді талдау,
қолданыстағы су қоймаларын зерттеу, сонымен қатар қолданыстағы шағын
карталарды зерттеу.
Осы аудан бойынша одан кейін жеке іздеу ұңғымалары бұрғыланады,
онда су өткізгіштігін және арындық сипаттамаларын анықтау үшін бір
максималды төмендетуге сынамалы айдау жоспарланады.
Төселетін және қабаттасатын шөгінділердің су өткізгіштігін
зертханалық анықтауға көп көңіл бөлінеді.
Қажет болған жағдайда масштабтар түсіріледі 1:100 000 – 1:50 000, бір
негізгі горизонтты және оның пьезометриялық бетін, сонымен қатар қуатын,
орналасу тереңдігі мен химиялық құрамын міндетті түрде анықтай отырып.
Бұл жұмыстар жеке ұңғымалардың көмегімен түсіруден басқа, су
көкжиегінің тереңдігі 100 м-ден асқан кезде де жүргізілуі мүмкін.
Іздеу жұмыстары алдын-ала барлау учаскесін таңдаумен аяқталады.
3. Шығару конустарындағы жер асты сулары кен орнының
ерекшеліктері
Шығару конустары (тау бөктеріндегі шлейфтер) сел тасқыны
процесінде пролювиалды шөгінділер түзетін қатты материалдан
қалыптасады.
Сел тасқынының даму ерекшелігін 2 кезең деп санауға болады:
1)
қатты материалды белсенді шығару;
2)
пассивті, нәтижесінде өзеннің беткі ағысы аллювиалды
шөгінділерге ұшырайды. Бұл жағдайда жақсы жуылған ірі сынық
материалдың, су өткізгіш жыныстардың және су өткізбейтін шөгінділердің
гетерогенді қабаттасу қабаты қалыптасады.
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Түбір сынған
жыныстар

Көзі

Құмды-тасты шөгінділер

Су қозғалысының
бағыттары

Саздауыт, саз

Өздігінен ағатын
ұңғыма

1.1.5.3-сурет-шығару конустары кен орындарының схемасы
Кен орнын үш аймақ түрінде беруге болады:
Біріншісі-жоғарғы бөлігінде: жартастар, сынған сулы горизонттарда
ағын пайда болады, тереңдік пен үлкен жылдамдық бар. (сурет 1.1.5.3)
Екінші аймақ жер асты суларын өндіру үшін ең қолайлы, мұнда ірі
қабатты жыныстар су өткізбейтін шөгінділермен қабаттасады, мұнда су
өткізгіш шөгінділердің күші, жер бетіне жақын деңгей, кейде өздігінен ағып
кету байқалады, ірі қабатты жыныстардың арқасында тау жыныстарының су
өткізгіштігі өте жоғары.
Үшінші аймақ сыналау аймағынан төмен орналасқан, бұлақтар түрінде
жер бетіне шығу (суды түсіру) учаскелері деп түсініледі.
Бұл үшінші аймақтың су өткізбейтін жыныстарына қатысты екінші
аймақтағы су өткізгіш жыныстардың өзгеруі нәтижесінде пайда болады.
Осылайша, жоспарда сумен жабдықтау және қысым бойынша химиялық
зоналылық байқалады.
Судың химиялық қасиеттері бойынша: 1 - ші аймақ – ультра тұщы (0,1
г/л - ден аз), II – ші аймақ - тұщы, III – ші аймақ-тұзды.
Жоғарыда айтылғандардың бәрін қорытындылай келе, пайдалану үшін
ең перспективалы аймақ - II аймақ, яғни.сыну аймағынан жоғары.
Бұл аймақ тік қимадағы бірқатар белдіктер болып табылады. Жоғарғы
бөлігі қазіргі аллювиалды шөгінділердің арқасында су өткізгіш жыныстарды
құрайды, бұл атмосфералық жауын-шашын мен жер үсті шырыны болып
табылатын жер асты сулы қабаты.
II белдеуде қабатты құрылымы бар және жалпы химиялық құрамы мен
жалпы тамақтану аймағы бар (тауларда) бірнеше қысымды сулы қабаттардан
тұратын пролювиалды тулы қабат бар. Қиындық-жақсы сипаттамалары бар
қабатты табу.
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III-ші белдеу жартастардың жарылған суларымен және төмен сумен
қамтамасыз етілуімен сипатталады. Мүмкін, көптеген жағдайларда болып
саналады салыстырмалы водоупором.
Зерттеу міндеттері:
1.
Шығару конустарының гидрогеологиялық аймақтарының
шекараларын жоспар мен бөлімде, сондай-ақ II аймақтың екінші белдеуіндегі
құрылымдық ерекшеліктерін анықтау қажет.
2.
Әр түрлі көздерден пролювиалды шөгінділердің қоректену
аймақтарын анықтаңыз және мүмкін болса, жер үсті суларымен байланыс
орнатыңыз.
3.
Атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сулы қабаттың
қоректенуі мүмкін жер бетіне үлкен көлемді материалдың шығатын жерлерін
зерттеу.
4.
Табиғи ресурстарды бағалау үшін сыну аймағындағы көктемгі
ағынды есептеңіз.
5.
III - ші белдеудің байырғы шөгінділерінің сулы табиғатын және
олардың перспективалы сулы қабаттардың қоректенуіне әсерін зерттеу.
Шығару конустарының осьтік бөлігі бойынша іздестіру кезеңінде ІІ ші аймақта неғұрлым перспективалы белдеуді анықтау мақсатында тереңдігі
200 м дейінгі 3 - 4 бұрғылау ұңғымасынан профиль салынады, егер осы
тереңдікте өткен горизонттардың су молдығы төмен болса, онда осы
ұңғымалар жартас жыныстарына дейін өтеді. Барлық өтілген ұңғымалардан
әрбір су өткізетін қабаттан сынамалы аймақтық айдау жүргізіледі. Профильге
перпендикуляр, айдау деректері бойынша ең қолайлы жерлерде 500 м - ден 2
км-ге дейінгі қашықтықта 3-4 барлау ұңғымаларының жармасы
бұрғыланады, бұл ретте ұңғымалардың тереңдігі аймақтық айдау
нәтижесімен анықталады. Деректері бойынша ұңғымалар зерттелуі тиіс
литология және жыныстар.
Ұңғымалардан сынама айдау, ал су мол қазбалардан параметрлерді
анықтау үшін тәжірибелі жеке айдау жүргізіледі. Барлық белгіленген
көлденең қималар бойынша электрбарлау жұмыстарының (ВЭЗ) профильдері
біріктіріледі. Бұрғыланған ұңғымаларда каротаждың барлық түрлері
жобаланады.
Алдын ала барлау
Таңдалған жұмыс учаскесі барлау профильдерімен де зерттеледі: біреуі
ось бойымен және оған перпендикуляр бірнеше профильдер.
Алдын ала барлау міндеттеріне су алуды таңдау орнын анықтау
кіреді, ол:
1.
Жер бетіне ең жақын деңгей.
2.
Үлкен қорлары мен ресурстары бар алып кету конусының ең көп
су айдыны.
3.
Сонымен қатар, жер асты суларының химиялық құрамы мен
сапасы су алу аймағын таңдауға әсер етеді. Осы мәселелерді шешу үшін
барлық ұңғымаларда бірнеше төмендетуге арналған тәжірибелі бір сорғы
жүргізіледі.
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Мұнда жер асты суларының режимі баланстық әдіспен зерттеледі, ал
режим барлық бұрғыланған ұңғымалар бойынша зерттеледі.
Алдын ала сатыдағы материалдар бойынша жер асты суларының
ресурстары мен қорлары, сондай-ақ С1+С2 санаты бойынша пайдалану
қорлары бағалануы тиіс.
Толық зерттеулер
Осы зерттеулер В+С1+С2 санаты бойынша пайдалану қорларын бағалау
мақсатында жүргізіледі.
Шекаралық жағдайлар мен параметрлерді дәлірек анықтау үшін 2-3
бұта өтеді, егер табиғи ресурстар мәлімделген қажеттіліктен аз болса, онда
қорлар топтық сорғымен негізделеді (кен орындарының III тобындағы
сияқты).
Негізінен, жер асты сулары конустарының кен орындары II топтағы кен
орындарына, сирек күрделіліктің I тобына жатады.
4. Жарықшақ-карстық сулы горизонттар кен орындарының
сипаттамасы
Сулы қабаттың литологиялық деректері еритін тау жыныстарымен
ұсынылған (1.1.5.4-сурет).

1-карст суларының деңгейі, 2-сумен толтырылған карст қуыстарының
аймағы
1.1.5.4-сурет-әктастардағы карст суларының пайда болуы
Сазды Топырақтардың қоспасы су өткізгіштігін төмендетеді, демек, су
өткізбейтін аймақтарды құрайтын ерігіштігі. [10]
Кен орындарының үш түрін бөлуге болады:
1.
кен орындарының платформалық түрі;
2.
шеттік майысулар;
3.
геосинклинальды аймақтар.
1. Платформалық тип-тау жыныстарының параллель орналасуымен,
жарықшақтардың әлсіз көріністерімен сипатталады, сонымен қатар
карстталған жыныстардың беті су өткізбейтін шөгінділермен жабылған.
Мұның бәрі мұнда жер асты суларының қуатты ағындары
байқалмайтындығына әкеледі, бірақ кен орындары үлкен аумақты алып
жатыр, сондықтан сумен жабдықтау мүмкіндігі болуы мүмкін. Мұндай кен
орындарының ең үлкен перспективасы өзен аңғарларымен шектелген.
2. Жиек иілімдерінің түрі-үлкен қабатты материалдың көп қабатты
қалыңдығымен және қабатты емес әктас қалыңдығымен сипатталады.

64

Мұндай кен орындары литологиялық құрамның гетерогенділігімен және
жарықтығымен сипатталады, бұл кен орындарының сүзу қасиеттерінің
біркелкі еместігін тудырады.
3. Геосинклинальды аймақтардың карбонатты жыныстары үлкен
қуаттылықпен ерекшеленеді, бірақ ені 5 км - ден аспайтын сызықтық
ұзартылған жарықтар пайда болады, қатты бөлінеді, оның ішінде
тектоникалық жарықтар, әртүрлі пликативті және дизуктивті бұзылулар көп.
Осылайша, бұл форма жер асты суларының қуатты, перспективалы қорларын
қалыптастыру үшін жеткілікті.
Сызат - карст сулы қабаттарының ерекшеліктерін атап өткен жөн:
1. Судың ең мобильді бөлігі-бұл карсттың даму жағдайымен
түсіндірілетін аэрация аймағымен шектесетін сулы қабаттың жоғарғы бөлігі.
2. Жарықтың қарқындылығы тереңдікте тез жоғалады, сондықтан сулы
қабаттың қуаты аз.
3. Сулы қабаттың қоректену, түсіру жағдайлары кездейсоқ сипатта
болады.
4. Жер асты сулары көбінесе минералдануды жоғарылатады, жер асты
суларының режимі сыртқы жағдайларға байланысты.
Кен орнын зерттеу үшін мыналарды зерттеу керек:
1.
Карст жыныстарының құрамы, геологиялық тарихы, жоспар мен
бөлімде орналасуы, карст ошақтарының орналасуы.
2.
Тамақтану, түсіру шарттары және аумақтың жалпы су балансы,
гидродинамикалық сипаттамасы.
3.
Сулы горизонттың режимі, жер асты суларының жер үсті және
басқа сулы горизонттармен байланысы.
Бұл мәселелерді шешу үшін бұрғылау, геофизикалық жұмыстар,
гидрометрия, геоботаникалық әдістер қолданылады.
Іздеу
Мұнда 1:50 000 масштабтағы гидрогеологиялық түсірудің көмегімен
аумақтың жалпы гидрогеологиялық жағдайлары, атап айтқанда карст
рельефінің нысандары анықталуы керек, аэрофототүсірілімге, қор
материалдарымен жұмыс істеуге көп орын беріледі, содан кейін жаңадан
пайда болған карст нысандары жүйеленеді және карсттың даму жылдамдығы
анықталады. Гидрометриялық жұмыстардың маңызы зор, оның барысында
Сулы қабаттар мен жер үсті суларының қоректенуі зерттеледі.
Геофизикалық алаңдық жұмыстардан электрбарлау ұсынылады, ол
жасырын карст пішіндерін, карструктивті жыныстардың жату тереңдігін
картаға түсіруі, тектоникалық жарықтар аймақтарын және т. б. қадағалауы
тиіс.
Бұрғылау тек су тұтқыш жиекті сынау үшін карталау ұңғымалары,
Кернді зерттеумен колонкалық тәсілмен жүргізіледі.
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Алдын ала барлау
Алдын ала барлау одан әрі зерттеу үшін ең жақсы учаскені таңдау
мақсатында учаскелерде жүргізіледі. Міндеті-сулы қабаттың егжей-тегжейлі
сипаттамасымен гидроизогипс картасын жасау.
Барлау рельефтің әртүрлі төмендеуін (жыралар, өзендер және т.б.)
кесіп өтетін көлденең қималарды бұрғылау арқылы жүргізіледі. Олардың
арасындағы қашықтық 800-1000 м. параметрлерді зерттеу үшін топтық
сорғыштар ұсынылады, сонымен қатар далалық жұмыстарға кемінде 2-3
жылдық бақылау кіреді.
Судың параметрлері мен сапасын анықтау үшін, жер үсті суларымен
және басқа да сулы горизонттармен байланысты анықтау үшін тәжірибелік
айдау өндірісі.
Егжей-тегжейлі барлау
Егжей - тегжейлі барлау су тарту схемасы бойынша жүргізіледі,
сонымен бірге барлық барлау және пайдалану ұңғымалары бұрғылануы тиіс.
Кен орнының қорларын растау үшін қажеттілікке жақын жиынтық дебиті бар
барлау - пайдалану ұңғымаларынан тәжірибелік - пайдалану айдау
жүргізіледі. Су қабылдағышты ең көп суландырылған аймақтарда, мысалы,
тектоникалық жарықтардың даму аймағында орналастыру керек. Шекаралық
жағдайларды растау және параметрлерді анықтау үшін кем дегенде 3 топтық
айдау қажет.
5. Тұщы су линзалары
Тұщы су линзалары бұл тұщы жер асты суларының шоғырлануы м < 1,
г/л. Минералданған сулардың ішінде мұндай линзалар келесі себептерге
байланысты пайда болуы мүмкін
а) атмосфералық жауын-шашын есебінен лимиттелген / субакирлі
линзалар деп аталады
б) жер үсті сулары есебінен – арна асты, күдікті және т. б.
в) таулардың (тау етегіндегі линзалар) бетінен ағу есебінен
қалыптасады)
г) линзалар атмосфералық ылғалдың конденсациясы есебінен
қалыптасады.
д) жасанды түрде жасалған линзалар.
е) реликті линзалар (жерленген Тұщы су).
Жоспарда линзалар ұзындығы 1-ден 100 км2-ге дейін болуы мүмкін.
Линзалар тұзды сулардың ығысу бағытында қозғалуы мүмкін, сондықтан
олар ұзартылған пішінді болады.
Линзаның периметрі бойынша диффузды еріту нәтижесінде
қуаттылығы 30 м-ге дейін араластыру аймағы пайда болады, онда
минералдану
линзаның
минералдануынан жер
асты
суларының
минералдануына дейін біртіндеп өзгереді. [10]
Линзалар (Генезис бойынша) болуы мүмкін:
1.
Заманауи тамақтану есебінен құрылған линзалар.
а) атмосфералық жауын-шашынның инфильтрациясы есебінен;
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б) жер үсті суларының есебінен.
2.
Реликті типтегі линзалар (қазбалар)
Гидрогеологиялық зерттеулерде негізгі қиындықтар іздеу кезеңдерінде
пайда болады. Сондықтан, іздеу кезінде геоморфология принциптері негізге
алынады: рельефтің барлық төменгі бөліктері зерттеледі, линзаларды
анықтағаннан кейін контурлау жүргізіледі.
Іздеу міндеті-линзаны контурлау. Түсіру масштабы 1:100 000 – 1:50
000. Перспективалы учаскелерге көп көңіл бөлінеді:
- рельефі төмен
- жер үсті су ағындарының жанында
Оларда түсіру ауқымы неғұрлым егжей-тегжейлі, сондай-ақ осындай
жерлерге өсімдіктердің даму учаскелерін (геоботаникалық әдіс) жатқызуға
болады.
Бастапқыда жұмыстар геофизикалық әдістермен (электрбарлау)
жүргізіледі, линзаларды контурлау үшін электрбарлау нәтижелері бойынша
линзаның ішінде және линзаның сыртында жеке іздеу ұңғымалары
бұрғыланады.
Ұңғымалардан динамикалық сипаттамаларды бағалау және химиялық
сынамалау мақсатында сынамалы айдаулар жүргізіледі.
Алдын ала барлау
Тұщы сулардың шағын линзаларында-барлау бір сатыда жүргізіледі.
Үлкен линзаларда - барлық кезеңдер сақталады.
Алдын-ала барлау міндеттері:
1.
Тұщы жер асты суларының тереңдігі мен таралу аймағын,
сондай-ақ өтпелі қабаттың қуатын зерттеу.
2.
Су қабылдағыштың орналасқан жерін және сулы қабаттың
қоректену жағдайларын анықтаңыз.
Егжей-тегжейлі кезеңде берілген пайдалану режимінде тұзды суды
тарту уақыты қосымша анықталады, пайдалану қорларын бағалау линзаның
табиғи қорларының іске қосылуын есептеу арқылы жүргізіледі.
Тұщы су астындағы су өткізбейтін жыныстар қабатының қуатын
зерттеуге ерекше назар аударылады.
Арна астындағы линзалар үшін жер үсті суларының режимі және
өзеннен судың инфильтрация мөлшері зерттеледі.
6.
Көпжылдық тоңның таралуы саласындағы гидрогеологиялық
зерттеулер
Олардан басқа келесі кен орындарын бөлуге болады: платформалық
типтегі артезиан бассейндерінің жер асты сулары, жарылған жыныстардың
жер асты сулары (мұздатылған).
Толығымен мұздатылған өзендер мен көлдерді бөліп көрсету керек.
Тұрақты өзен ағысы бар кен орындарында жер асты суларын қоректендіруге
мүмкіндік беретін белсенді магистральдық белдіктер байқалады. Таликтердің
ені, әдетте, қыста арнаның енінен аспайды және бұл жағдайда сәулелік су
қабылдағыштар қолданылады.

67

Мұздатылған өзендері бар кен орындарында жер асты суларының
қорлары ұқсас түрде қалыптасады, бірақ олар тек жазғы кезеңде қайта
басталады және көбінесе есептеу схемасы Q = 0 шектеулі қабат ретінде
қабылданады. Іздеу кезеңінде әдетте жұмыстар жүргізіледі (байырғы
жыныстардың рельефін, байырғы жыныстардың құрамын және аллювиалды
шөгінділерді зерттеу).
Ерекше мәселелер зерттелуде: алқаптағы көпжылдық мұздатылған
жыныстардың қуаты мен таралу аймағы, мұздатылған аймақтың еру мөлшері
мен жылдамдығы, таликтердің даму аймағы, жер үсті және жер асты суларын
температуралық зерттеу және алқаптағы бұлақтар мен мұздардың таралуы.
Міндет стандартты жұмыстар жиынтығымен 1:25 000 масштабтағы
гидрогеологиялық түсірумен іске асырылады. Іздестіру жұмыстары
нәтижесінде алынған деректер алдын ала барлау учаскесін таңдап, С2
бойынша пайдалану қорларын бағалауды жүргізуі тиіс.
Алдын ала барлау
Жалпы қабылданған міндеттерден басқа, жер үсті және жер асты
суларының температурасы мен мұздың пайда болуы, маусымдық еру
тереңдігі (белсенді қабат) және оның учаскедегі өзгеруі зерттеледі,
тамақтануды бағалау үшін қар өлшегіш түсірілім жүргізіледі.
Жұмыстар әдеттегідей көлденең жолдарда жүргізіледі, бірақ қосымша,
шағын ұңғымалар талдың таралу шекарасын анықтайды. 1-2 ұңғымалар түпкі
жыныстарда бұрғыланады. Алқаптың осьі бойымен орналасқан
ұңғымалардың бір бөлігі бақылаулармен толықтырылып, екі рет: Егер сыни
кезеңнің соңында өзенде ағын болса және онсыз болса.
Гидрогеологиялық зерттеулер сонымен қатар мұзды кең көлемде түсіру
және уақыт өте келе олардың өсу динамикасын зерттеуді жалғастыруда.
Гидрогеологиялық жұмыстар аллювий және жарықшақты сулы
горизонттарға қосарланған ұңғымалармен жүргізіледі. [10]
Ұңғымаларды бұрғылау кезінде ерекше табиғи жағдайларды ескеру
қажет: бұрғылау мұнараларын сумен жабдықтаудың қиындығы, жер асты
суларының пайда болуының геологиялық және техникалық жағдайларының
әртүрлілігі, мұздатылған жыныстардың болуы.
Ең тиімдісі - соққы-арқан әдісі, пневматикалық соққы.
Сондай - ақ, ұңғымадағы бұрғылау ерітінділерінің қату мүмкіндігін
ескеру қажет, осыған байланысты ерітіндіге ас тұзы қосылады, су-гипан
ерітіндісі қолданылады және т. б.
Тәжірибелік-сүзгілеу жұмыстарын жүргізу кезінде сұйық суды сақтау
бойынша іс-шаралар жүргізу қажет (суды тұрақты төгу, ұңғымадағы суды
жылыту, сондай-ақ оны "гирляндалар" әдісімен тұздау) стационарлық
бақылау кезінде барлық ұңғымалар жылытылған бастиектермен
жабдықталады.
Қысымды қатып қалған суды ашатын ұңғымалар жылыту кабелімен
жабдықталады.
Температураны
өлшеу
үшін
термометрлер
мен
термисторлардың гирляндалары қолданылады.

68

Жерасты суларының қорларын қорғау және толықтыру мақсатында
гидрогеологиялық зерттеулер
Жер асты суларының ластануы деп адам қызметінің әсерінен олардың
сапасының кез келген нашарлауы түсініледі.
Ластанудың келесі түрлері бар:
а) химиялық ластану-жер асты суларына ауыр металдардың, мұнай
өнімдерінің, көмірсутектердің, фенолдардың және т. б. түсуімен
сипатталады.;
б) биологиялықластану-суға түрлі микроорганизмдердің (вирустардың)
түсуімен байланысты);
в) радиоактивтіластану – суға уранның, стронцийдің, цезийдің немесе
басқа элементтер мен изотоптардың түсуі нәтижесінде;
г) жылудың ластануы – жер асты суларының температурасын едәуір
арттыратын жылу факторларынан туындайды.
Ластану жергілікті және аймақтық болуы мүмкін. Мысалы: суармалы
егіншілік пестицидтермен аймақтық химиялық ластанудың мысалы бола
алады.
Жер асты суларын қорғау жөніндегі табиғат қорғау іс-шаралары туралы
ұғым
Осы іс-шаралар деп жерасты суларының ластануы мен сарқылуының
салдарын болдырмауға және жоюға, табиғи гидродинамикалық тепе-теңдікті
сақтауға бағытталған шаралардың мемлекеттік жүйесі түсініледі.
Алдын алу шараларына мыналар жатады:
1.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда жер асты суларын тазарту жүйесін
енгізу және суды пайдаланудың тұйық циклын құру.
2.
Техникалық және дәнді дақылдарды өсіру үшін ағынды суларды
пайдалану.
3.
Ластаушы заттардың шығарылуын болдырмайтын өндірістік
циклдердің дизайнын жасау.
4.
Ауыл шаруашылығындағы су мен тыңайтқыштарды қатаң
мөлшерлеу.
Арнайы іс-шараларға мыналар жатады:
1. Су тұтқыш жиектің ластануын жою үшін арнайы ұңғымалардан
айдау және ластану ошағының айналасында өткізбейтін шымылдықтар
жасау.
2. Ластанған жер асты суларын ұстап қалу үшін қорғаныс су
тартқыштарын орнату.
3. Ластауыштардың арнайы түрлерін (мысалы: мұнай және
биологиялық ластағыштар) жинау технологияларын дамыту.
4. Табиғатты қорғау іс-шаралары жобаларында жоспарлау (су тұтқыш
жиектерді Мұқият оқшаулау, пайдаланылған ұңғымаларды жою, режимдік
Ұңғымаларды гермитизациялау, жоғары минералданған суларды арнайы
қоймаға ағызу, судың ағуына жол бермеу, бұл шайылуға, батпақтануға және
т.б. әкеп соғады). [10]
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Жер асты суларын қорғау бойынша гидрогеологиялық зерттеулер
Барлық гидрогеологиялық жобаларда су жинағышты оларға ластаушы
заттардың түсуінен қорғау туралы мәселе шешілуге тиіс.
Осы мақсатта үш белдеудің санитариялық қорғау аймақтары (СҚА)
көзделеді:
I-ші белдеу: - қатаң режим аймағы. Су тартудың негізгі объектілері
орналасқан ауданды қамтиды, оның шекарасы жер асты сулары үшін су
тартудың шеткі ұңғымасынан кемінде 50 м және қысым үшін кемінде 30 м
орналасқан. I-ші белдеудің аумағы қоршалады, абаттандырылады және
күзетіледі.
II-ші белдеу: - шектеу аймағы біріншіге жапсарлас және 25 жыл бойы
су алуды қамтамасыз ететін сулы қабаттың сол бөлігінің ластану мүмкіндігін
болдырмауға мүмкіндік беретін аумақты қамтиды, яғни – бұл депрессия
бетінің даму аймағы. II белдеудің шекараларын анықтау үшін шекараны су
алу контурына тартудың графоаналитикалық әдісін қолданыңыз. Екінші
белдеуде ықтимал ластаушы заттарға тыйым салу шаралары жүргізілуде.
III – ші белдеу: - егер химиялық ластанған суларды су алу контурына
тарту мүмкін болса, онда ластануды тудыруы мүмкін объектілер кіретін 3
белдеу құрылады және мұнда ластануды оқшаулау және жою бойынша
шаралар әзірленеді.
№ 11 Практикалық тапсырма
Санитарлық қорғау аймақтарын есептеу
Бірінші белдеу-қатаң режим аймағы; су тұтқыш горизонттың арынды
екенін ескере отырып, су жинау ұңғымаларынан 30 м радиуста
тағайындалады.
Екінші белдеу-шектеу аймағы; жер асты суларын микробтық
ластанудан қорғауға арналған. Екінші белдеу ластанған ағынның қозғалыс
уақыты патогенді микроорганизмдердің өміршеңдігі мен вируленттілігін
жоғалту уақытынан асатын контурмен шектелуі тиіс; осы климаттық белдеу
үшін – 400 тәулік.
Үшінші белдеу-бақылау аймағы; сулы қабатты химиялық ластанудан
қорғауға арналған. Үшінші белдеудің шекарасы су жинағыштан қашықтықта
белгіленеді, онда ластанған ағын ұңғымаға 25 жылдан кейін жетеді (≈10 000
күн) (11.1-сурет).
Пайдалану ұңғымалары бір-бірінен қашықта орналасқандығын және іс
жүзінде әр түрлі блоктарда жұмыс істейтіндігін ескере отырып, СҚА II және
III белдеулерін есептеу жер асты суларының тұрмыстық ағынының шамасын
есепке алмай, төмендегі формула бойынша жеке су алу үшін жүргізіледі:
RII − III =
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Q ⋅T
(11.1)
π ⋅m⋅n

мұндағы: RII - T (уақыт) = 400 тәулік кезіндегі СҚА II белдеуінің
радиусы;
RIII - Т = 10 000 тәулік кезінде СҚА III белдеуінің радиусы;
Q-ұңғымаға жүктеме, тәулігіне 7 800 м3 қабылданады;
m-су тұтқыш жиектің қуаты 58 м;
N-құмды жыныстардың Белсенді кеуектілігі 0,3 тең деп қабылданады;
Осылайша:
RII= √7800*400/3,14*58*0,3 = 239 м;
RIII=√7800*10000/3,14*58*0,3= 1 194,8 М.
СҚА III белдеуін есептелген қашықтықта орналастыру орынды.

11.1-сурет-жоспардағы ұңғымалардың жағдайы және су тартудың
санитарлық қорғау аймақтарын есептеу
Су жинауды санитарлық қорғау жөніндегі ұсынымдар
Санитарлық қорғау аймағының шегінде СанПиН-мен көзделген
мынадай іс-шараларды жүргізу ұсынылады [27]
Бірінші белдеу бойынша іс-шаралар
1. СҚА-ның бірінші белдеуінің аумағы жер бетіндегі ағынды одан
тысқары бұру үшін жоспарлануы, көгалдандырылуы, қоршалуы және
күзетпен қамтамасыз етілуі тиіс. Құрылысқа баратын жолдардың қатты
жабыны болуы тиіс.
2. Су құбыры құрылыстарын пайдалануға, қайта жаңартуға және
кеңейтуге тікелей қатысы жоқ құрылыстың барлық түрлеріне тыйым
салынады. Әртүрлі мақсаттағы құбырларды төсеуге, тұрғын, тұрмыстық
және шаруашылық ғимараттарды орналастыруға, адамдардың тұруына,
сондай-ақ улы химикаттар мен тыңайтқыштарды қолдануға тыйым
салынады.
3. Ғимараттар ағынды суларды жақын жердегі тұрмыстық немесе
өндірістік канализация жүйесіне немесе жергілікті тазарту қондырғыларына
шығаратын канализациямен жабдықталуы керек.
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4. Санитариялық қорғау аймағының бірінші белдеуінде орналасқан су
құбыры құрылыстары ауыз судың ұңғыманың басы мен сағасы,
резервуарлардың люктері мен құю құбырлары және сорғыларды құю
құрылғылары арқылы ластану мүмкіндігін болдырмауды ескере отырып
жабдықталуға тиіс.
Екінші және үшінші белдеулер бойынша іс-шаралар
1. Су тұтқыш жиектердің ластану мүмкіндігі бөлігінде қауіп төндіретін
барлық ескі, әрекетсіз ақаулы немесе дұрыс пайдаланылмаған ұңғымаларды
анықтау, тампондау немесе қалпына келтіру.
2. Топырақ жамылғысының бұзылуына байланысты жаңа ұңғымаларды
бұрғылау
және
жаңа
құрылыс
мемлекеттік
санитариялық
эпидемиологиялық қадағалау орталығымен, экологиялық және геологиялық
бақылау органдарымен және мекемелерімен міндетті түрде келісілген кезде
жүргізіледі.
3. Пайдаланылған суды жер асты деңгейжиектеріне айдауға, қатты
қалдықтарды жер астында жинауға және жер қойнауын игеруге тыйым
салынады.
4. Жанар - жағармай материалдарының, улы химикаттар мен
минералдық тыңайтқыштардың қоймаларын, өнеркәсіптік сарқынды суларды
жинақтағыштарды, шлам қоймаларын және жер асты суларының химиялық
ластану қаупіне себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға
тыйым салынады. Мұндай объектілерді СҚА-ның үшінші белдеуі шегінде
орналастыруға жол беріледі.
Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қадағалау орталығының,
экологиялық және геологиялық қадағалау органдарының келісімі бойынша
су тұтқыш жиекті ластанудан қорғау жөніндегі арнайы іс-шараларды
орындау қажет.
5. Санпиннің талаптарына сәйкес пайдаланылатын сулы горизонтпен
тікелей гидравликалық байланысы бар жер үсті суларын санитарлық қорғау
жөніндегі қажетті іс-шараларды уақтылы орындау [27]
Бұдан басқа, СҚА екінші белдеуі шегінде:
1. Зираттарды, мал қорымдарын, ассенизация алаңдарын, сүзу
алаңдарын, көң қоймаларын, мал шаруашылығы кәсіпорындарын және жер
асты суларының микробпен ластану қаупіне себепші болатын басқа да
объектілерді орналастыруға тыйым салынады;
2. Тыңайтқыштар мен улы химикаттарды қолдануға тыйым салынады;
3. Басты пайдалану және қайта жаңарту үшін ағаш кесуге тыйым
салынады.
Объектілердің
(жабдықтардың,
кәріздердің,
су
өткізбейтін
шұңқырлардың құрылысы, жер бетіндегі ағындарды бұруды ұйымдастыру
және т. б.) аумағын санитариялық абаттандыру жөніндегі іс-шараларды
орындау қажет.)
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Жер асты сулары қорларын жасанды толықтыру әдістері
Қазақстанның барлық дерлік тұщы жер асты сулары кіретін құрғақ
аудандарда, әдетте, сумен жабдықтау үшін жеткіліксіз. Қорларды жасанды
түрде толтыру мәселесі туындайды, келесі жолдар мүмкін:
а) жасанды түрде жасалған су қоймаларынан жер бетіндегі еркін сүзу;
б) сіңіргіш құдықтар арқылы қысымды сүзу арқылы.
Бірінші топқа жоғарыдан су өткізгіштермен жабылмаған жер асты
суларының қоректенуі, екінші топқа жер бетінен кем дегенде 5 метр су
өткізбейтін қабаттармен бөлінген аралық сулардың толықтырылуы кіреді.
Жасанды құрылымдар құрылымдық жағынан ерекшеленеді: а) жер
үсті; Б) жер асты; в) аралас. Бұл бассейндер, каналдар, галереялар, ұңғымалар
және басқа құрылымдар болуы мүмкін.
Жерасты сулары қорларын толықтыру мақсатында гидрогеологиялық
зерттеулер
Зерттеулер бес кезеңде жүргізіледі:
1. Болжам сатысы. Міндеті: С2 санаты бойынша жер асты суларының
қорларын бағалау және қорларды толықтырудың ықтимал көздерін бағалау.
Негізінен ұқсас жағдайларда қорларды толтыру бойынша материалдар мен
жұмыс тәжірибесі зерттеледі.
2. Ізденістер. Міндеті: қорларды С1+ С2 санаты бойынша бағалай
отырып, жасанды толықтыру шарттарын бағалау. Геофизикалық бұрғылау
жұмыстарын, режимдік бақылауларды қоса отырып түсіру жұмыстары.
3. Алдын ала барлау. Міндеті: жасанды толықтыруды ескере отырып,
С1 санаты бойынша пайдалану қорларын бағалау. Барлау ұңғымалары,
тәжірибелік дала жұмыстары, режимдік бақылаулар бұрғыланады, қорларды
жасанды толықтыру схемасына қатысты егжей-тегжейлі кезеңнің
орындылығы негізделеді. [18]
4. Толық кезең. Міндеті: С1+ В санаты бойынша пайдалану қорларын
негіздеу.
Қазаншұңқырлар (бассейндер), барлау пайдалану ұңғымалары,
бассейндер мен ұңғымалардан 2-12 ай ішінде суды инфильтрациялау
бойынша тәжірибелік - сүзу жұмыстары есептеледі және өтеді. Қабылданған
толтыру схемасының технологиясы бойынша ұсыныстар берілуі керек.
5. Пайдалану кезіндегі бақылау кезеңі. Міндеті: В + А санаты бойынша
пайдалану қорларын нақтылау. Режимдік бақылаулар, толықтырудың
қабылданған технологиялық схемасын тексеру жүргізіледі, су тартуды
кеңейту мүмкіндігі бойынша болжамдар жасалады.
Өнеркәсіптік ағындарды жер астында көмуге байланысты
гидрогеологиялық зерттеулер
Гидрогеологиялық зерттеулер өнеркәсіптік ағынды суларды терең
жатқан, сіңіретін сулы қабаттарға ағызу жағдайларын анықтау, қолайлы
құрылымдарды анықтау, іздеу әдістері, ағынды суларды ағызу
қондырғыларын пайдалану бойынша ұсыныстар мен бақылаулар
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гидрогеологиядағы жаңа бағыттардың бірі болып табылады, әлі де жеткілікті
дамымаған.
Өзендер мен су қоймаларын, сондай-ақ тұщы, бальнеологиялық және
өнеркәсіптік жерасты суларын ластану мен құнарсызданудан қорғау
проблемасының маңызы зор. Ең зиянды ингредиенттер – фенолдар және
олардың хлор туындылары, органикалық қышқылдар, құрамында азот бар
кейбір қосылыстар. Химия өнеркәсібі кәсіпорындары үлкен биохимиялық
белсенділігі мен уыттылығы бар ластанумен сипатталады (синтетикалық
каучук зауыты, анилин - бояу және сульфат-целлюлоза өнімдері).
Сіңіргіш горизонттарды таңдауға қойылатын талаптар
Нәтижеге жету үшін қажетті жағдайлар:
1. Құрамында халық шаруашылығында құндылығы жоқ, жер асты
сулары бар сіңіргіш су тұтқыш жиектердің болуы;
2. Тау жыныстарының үлкен өткізгіштігі, жер асты сулы қабаттары,
үлкен сыйымдылық;
3. Су өткізгіштердің болуы;
4. Ағынды сулардан жауын-шашынның түсуіне байланысты төменгі
шұңқырлы аймақтың колматациясын белгілеу.
Құрғақ өткізгіш горизонттарда төгінділер қабылданбайды, өйткені
олардың жер бетіне шығуы мүмкін.
Келесі аумақтар ең қолайлы жағдайларға ие:
1. Бірнеше жүз метр және 1000 м-ден астам тереңдікте шөгінді
жыныстардың қуатты қалыңдығы дамыған кезде платформалар мен жұмсақ
бүктемелер аймақтары.
2. Сынған жыныстар сулы қабаттың таралу аймағына және
оқшаулаудың жеткіліксіздігіне байланысты жарамсыз.
3. Карст қуыстары бар құмтастар, құмдар, карбонатты жыныстар
(құмтастардың өткізгіштігі 0,1 және 0,01 дарси, құмдар – 1 – 2 > 2 - 3 дарси)
ең перспективалы болып табылады.
4. Терең горизонттарды егжей-тегжейлі зерттеуге байланысты
барланған және пайдаланылатын мұнай және газ кен орындарының
аудандары ағызу үшін үлкен маңызға ие болуы мүмкін және осы мақсатта
барлау ұңғымаларын пайдалануға болады.
5. Аз мөлшерде зиянды ағындарды жерасты ағызу жасанды түрде
құрылған жерасты контейнерлеріне (қуатты тұзды шөгінділер) жүзеге
асырылуы мүмкін, мысалы, Орал - Ембі облысы және орта Азияның тұзды
аудандары. Ұңғымалар арқылы шаймалау әдісімен 300 - 400 мың м3
сыйымдылық жасалды.
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Өнеркәсіптік сарқынды суларды төгу кезіндегі гидрогеологиялық
жұмыстардың түрлері
Негізгі міндеттері мынадай:
1. Сіңіру көкжиектерін анықтау және оларды жалпы бағалау үшін
ауданның геологиялық құрылымы мен гидрогеологиялық жағдайларын
зерттеу.
2. Тәжірибелік ұңғымаларды олардың қабылдағыштығын анықтау үшін
зерттеу және ағызу үшін белгіленген өткізгіш қабаттардың гидрогеологиялық
параметрлерін анықтау.
3. Су өткізгіш жыныстардың физикалық және су қасиеттерін және
олардың сүзілетін ағынды сулардың қасиеттеріне әсерін анықтау, сіңіргіш
горизонттардың топырағы мен шатырын құрайтын су өткізбейтін
жыныстардың физикалық қасиеттері мен өткізгіштігін анықтау, сіңіргіш
және резервуарлық сулардың өзара әрекеттесуі, коррозиямен күресу
әдістерін әзірлеу, құбырларда жауын-шашынның түсуі.
Зерттеу әдістемесі келесідей:
1. Зерттелетін аумақ объектіден ондаған км - ге, кейде 100-300 км-ге
таралуы керек. Осы мақсатта аталған аумақта жүргізілген геологиялық және
гидрогеологиялық зерттеулердің материалдары, бірінші кезекте терең
бұрғылау нәтижелері жинақталады. Тірек ұңғымаларын бұрғылаумен
толықтырыңыз.
2. Тәжірибелік-сүзу жұмыстары үшін бұрын бұрғыланған терең
ұңғымалар немесе арнайы барлау - пайдалану ұңғымалары қолданылады
(өнеркәсіптік ағындарды ағызу үшін қарастырылған). Сіңіргіш горизонттар
геофизика деректері бойынша және Кернді зерттеу кезінде бөлінеді. [18]
Гидрогеологиялық зерттеулер сатыларының сипаттамасы
Жобалаудың ішкі сатысында қор материалдарын зерттеу негізінде
өнеркәсіптік қорларды көмудің негізгі мүмкіндігі анықталады.
Әр түрлі сатылардағы зерттеу ерекшеліктері:
1. Зерттелген аумақ әдетте ондаған, кейде жүздеген шақырымға
созылады.
Сондықтан бұл аумақты негізінен геофизикалық әдістермен және терең
тірек ұңғымаларын бұрғылау (іздеу) арқылы зерттеу керек. Іздеудің негізгі
міндеті - тиімді сіңіретін сулы қабаттарды анықтау.
2. Тәжірибелік-сүзу жұмыстары үшін (ОФР) бұрын бұрғыланған
ұңғымалар кеңінен қолданылады, ал кейінгі кезеңдерде пайдалану
ұңғымалары қолданылады (яғни, өнеркәсіптік ағындарды айдауға арналған).
Сіңіргіш сулы горизонттар геофизика деректері және негізгі талдау бойынша
бөлінуі мүмкін. Су тұтқыш жиектерді ашу перфорация және торпедалау
жолымен жүргізіледі. Терең ұңғымаларды тегістеу үшін қарқынды айдау
қолданылады, ол ауыспалы сору, айдау, перфорация, гидравликалық соққы
және қышқылмен өңдеуден тұрады.
3. Алдын ала барлау. Гидродинамикалық параметрлерді бағалау
міндетімен 3 төмендетуге сынамалы айдау жүргізіледі. Химиялық талдауға
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сынамалар алынады. Содан кейін қысқа уақыт ішінде (10 – 20 бр-см) әртүрлі
режимдерде өнеркәсіптік ағындарды немесе суды (Сулы қабаттың суынан
басқа құрамды) тәжірибелік айдау жүргізіледі.
4. Егжей - тегжейлі кезеңде пайдалану режимінде 2-3 ай ішінде
өндірістік ағындарды немесе құрамы бойынша басқа да суларды ұзақ уақыт
айдау жүргізіледі. Бұл ретте параметрлерді бағалау үшін (Кф, ау, μ)
орталықтан 20-1000 м қашықтықта 2-3 бақылау ұңғымасы болуы қажет.
Жерді суаруға байланысты гидрогеологиялық зерттеулер
Суару дегеніміз-топырақтың құнарлылығын арттыру үшін оны
жасанды ылғалдандыру.
Маңызды мәселе-суармалы егіншілікті күрес тұзды және топырақ
байланысты, ең бастысы, президенттік басқару топырақты сулардың терең
толтырылуы.
Тәжірибе көрсеткендей, суармалы жерлердегі жер асты суларының
деңгейі жылына 0,2-ден 3,0 м-ге дейін көтеріледі.
Сондықтан, суару жүйелерін жобалау кезінде жер асты суларының
режимін басқару туралы ойлану керек, яғни.дренажды пайдалану мүмкіндігі.
Суару үшін гидрогеологиялық зерттеулер кезінде шешілетін
міндеттер:
1. Суару іс - шараларын перспективалық жоспарлау үшін аумақты
жалпы гидрогеологиялық-мелиоративтік бағалау.
2. Бірінші кезекте Ауыл шаруашылығын игеру үшін объектілерді
таңдау.
3. Суару жүйелерін негіздеу үшін негіз ретінде аумақтың
гидрогеологиялық жағдайларын зерттеу.
4. Жер асты суларының режимін зерттеу және суару (оның ішінде
дренаж) массивінде іс-шаралардың оңтайлы жүйесін әзірлеу үшін режимнің
өзгеруін болжау.
5. Суару үшін мүмкін су көздерін іздеу және бағалау.
Гидрогеологиялық зерттеулер аумақтың жағдайына және әзірленген
типизацияға сәйкес жүргізіледі.
Аумақтың типі деп түсініледі-табиғи жағдайда жер асты суларының
пайда болуын, мелиорацияның осы жағдайларға күтілетін әсерін, сондай-ақ
мелиорацияға қолайлы жағдай жасау үшін қажетті шараларды көрсететін
критерийлер анықталды, осыған байланысты аудандардың түрлері бөлінеді:
а) салыстырмалы түрде қарапайым жағдайлары бар аудандар: тұрақты
деңгейі бар, белсенді, табиғи дренажы бар тұщы жер асты суларымен
сипатталады (жер асты суларының ағуы тамақтанудың барлық кезеңдерін
өтейді). Мұнда жасанды дренаж қажет емес. Аудандар суару үшін өте
қолайлы. Топырақ жақсы жуылады, жер асты сулары тұщы. Бұл жерлерде
рельефтің төменгі бөліктерінде батпақтану сирек кездеседі:
б) орташа қиын аудандар – бұл табиғи түрде құрғатылған жерлер,
қысыммен қоректенеді, тұщы су. Сондай-ақ, әлсіз дренаж, жер асты
суларының табиғи минералдануы мүмкін.
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Аэрация аймағында жер асты суларының деңгейі салыстырмалы түрде
тұрақты болатын жоғарғы қабаттың орналасуы мүмкін. Бұл аумақтарға
жасанды дренаж қажет.
в) жағдайы күрделі аудан – тұщы жер асты сулары кезінде нашар
құрғатылған алқаптар, шығару конустарының қарқынды сыналау аймағы
және жер қыртысының іс жүзінде ағынсыз учаскелері жатады. Бұл аудандар
жасанды дренаж арқылы, әсіресе жеткілікті минералдану арқылы суды
реттеуді қажет етеді.
г) өте күрделі гидрогеологиялық жағдайлары бар аудан. Бұл
минералданған жер асты суларымен қоректенетін, су өткізбейтін, су
өткізбейтін массивтер. Мұндай аудандар жыл бойы өте қарқынды дренажды
және арнайы реагенттермен өнеркәсіптік суаруды қажет етеді. [18]
Гидрогеологиялық зерттеулерді әртүрлі сатыларда жүргізу құрамы мен
әдістемесінің ерекшеліктері
Суару жүйелері инженерлік - геологиялық міндеттерді - құрылыстарды
салуды шешетіндіктен, зерттеу үшін инженерлік-геологиялық сатылық
қолданылады:
I кезең-сыныптан тыс жобалау (аймақтық зерттеулер).
Міндеттері: объектінің ТЭН (техникалық-экономикалық негіздеме)
жасау. Ол үшін 1:200 000 масштабында кешенді гидрогеологиялық және
инженерлік - геологиялық түсірілім жүргізіледі, оған бұрғылау, тәжірибелік
жұмыстар аэрация аймағына да, қанықтыру аймағына да (айдау, айдау)
бағытталған.
Зерттеудің басында ВЭЗ - ВП тірек геофизикалық профильдерінің
сызықтары
олардың
арасындағы
қашықтық
8-15
км
(негізгі
геоморфологиялық құрылымдардың қиылысуы) өтеді. Әр профильде өтеді:
- тірек ұңғымалары-су өткізгішке дейін;
- барлау гидрогеологиялық.
Тікелей есептік көрсеткіштерді типтеу және анықтау үшін
жыныстардың физикалық-химиялық қасиеттерін анықтау жүргізіледі, мұнда
жерасты суларының қозғалыс бағыты бойымен (қоректендіру аймағынан
түсіру саласына дейін) негізгі құрылымдардың созылу қиылысындағы
тұстамалар бойынша жерасты суларының режиміне режимдік бақылау
жүргізіледі. Соңғы міндет-суару үшін перспективалы учаскені таңдау.
II кезең-суару массивінің жобасы.
Жобаны
негіздеу
үшін
1:50000
масштабтағы
кешенді
гидрогеологиялық және инженерлік - геологиялық түсірілім жүргізіледі, ол 3
кезеңде жүргізіледі.
I кезеңде-гидрогеологиялық көрсеткіштердің ең жоғары өзгергіштік
бағыты бойынша және ВЭЗ-ВП осы бағытымен қиылысатын екі
барлаушылық геофизикалық бейіндер жүргізіледі. Осы кезеңнің нәтижелері
бойынша барлау геофизикалық профильдері бағдарланатын болады.
2 кезең-алаңдық түсірілімнен тұрады. Нәтижелері бойынша карталар,
бөлімдер салынады.
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3 – кезең - зерттеу гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық
жағдайларды нақтылаудан тұрады, ол үшін материалдарды каротаж,
сынамалау, камералдық өңдеу жүргізіледі, су тұтқыш жиектердің өзара ісқимылы мәселесі талданады.
Зерттелуі тиіс:
- негізгі сулы қабат
- барлық кездесетін сулы деңгейжиектер аймақтық су бөгетіне дейін,
өйткені олар сулы деңгейжиекті пайдалану кезінде судың сапасына әсер
етеді.
III кезең - жұмыс құжаттамасы.
Негіздеменің есептік схемаларын жасау мақсатында инженерлік
объектілер (арналар, сорғы станциялары) бойынша жеке жүргізіледі.
Соңында осы сайттың инженерлік - геологиялық процестерінің әлеуетті
дамуы туралы қорытынды жасалады. Жер асты суларының пайдалану
қорлары В + С1+ С2 санаты бойынша бағаланады. Осыған байланысты
әдеттегі жұмыс кешені жүргізілуде.
IV кезең-сыныптан тыс жобалау (жобадан кейінгі жұмыстар).
Жүйені салу және пайдалану кезеңінде пайдалану процесінде жасалған
болжамдарды (жер асты суларының деңгейі, минералдану, аэрация
аймағының тұздануы), тұтастай суару жүйесін және жекелеген элементтердің
жұмысын, суару нормасын қадағалау және бақылау жүзеге асырылуы тиіс.
Жерді құрғатуға байланысты гидрогеологиялық зерттеулер
Құрғататын мелиорация деп жоғары және тұрақты дақылдардың
өнімділігін қамтамасыз ету үшін топырақтың су және ауа режимін реттеу
түсініледі. Құрғату мелиорациясы батпақты және батпақты жерлерде
жүргізіледі. Батпақты жерлер деп аталады, олардың ылғалдылығы
өсімдіктердің қалыпты дамуы үшін қажет мөлшерден едәуір асады. Батпақты
жерлер шамадан тыс ылғалдылықпен және ылғал сүйгіш өсімдіктердің
болуымен сипатталатын аумақтар деп аталады.
Зерттеу міндеттері.
Гидрогеологиялық зерттеулердің алдында құрғату мақсатында
міндеттер қойылады:
1. Құрғату мелиорациясын перспективалық жоспарлау үшін қажетті
материалдарды алу;
2. Бастапқы мелиоративтік игеру үшін объектілерді таңдау;
3. Жобаланған дренаж жүйелеріне гидрогеологиялық негіздеме беру;
4. Тиімді құрғату режимін құру үшін шаралар қабылдау;
5. Ең ұтымды және тиімді дренаж жүйелерін жобалауды негіздеу.
Негізгі сипаттамалары: сүзу және су-физикалық (ылғал сыйымдылығы,
пластикалық қасиеттері, су беру).
Техникалық тұрғыдан, дренаж дренаж жүйелерін құру арқылы жүзеге
асырылады. Сондықтан жұмыс жобасы дренаж және даму жүйелерін
таңдауға дейін азаяды (есептеу).
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I кезең. Өңірлік зерттеулер 1:200 000 масштабында кешенді түсіру
нәтижелері негізінде ТЭН-ді қамтиды. Суару кезінде типтеуге ұқсас
қағидаттарда аумақты типтеуді жүргізу негізінде.
II кезең. Құрғату жобасы. Жүргізіледі, бір немесе екі сатыда алаңына
байланысты объект.
Жоба сатысында 1:50 000 масштабтағы (сирек ірілеу) кешенді түсірілім
жүргізіледі.
Оның негізінде жер асты суларының су-тұз балансы жасалуы керек,
дренаждардың есептеулері, құрғату кезінде шымтезек беттерінің шөгуі,
сондай-ақ кептіру қондырғыларының жұмыс жағдайлары анықталуы керек.
Жұмыс құжаттамасы сатысындағы міндеттер:
1) топырақ және жер асты сулары арасында байланыс орнату – арнайы
желі бойынша режимдік бақылаулар жүргізіледі.
2) аумақтың су-тұз балансының өзгеруін бақылау;
3) құрғату аймағын бағалау (есептік тәуелділіктерді тексеру)
Дренаж жүйесін салу және пайдалану кезеңіндегі зерттеулер суару
жүйелеріне ұқсас. [18]
Жұмыстар топырақ қабаты мен жер асты суларының су режимінің
өзара байланысын бағалау үшін аэрофотоматериалдарды пайдалана отырып,
арнайы негізгі учаскелерде жүргізілуі мүмкін.
Минералды суларды гидрогеологиялық зерттеу
Минералдық, өнеркәсіптік суларды гидрогеологиялық зерттеу
Пайдалану қорларын анықтау және оларды ұтымды пайдалану мақсатында
жүргізіледі (1.1.5.5-сурет).

Сурет 1.1.5.5-әртүрлі кен орындарының минералды сулары
Жылу сулары үшін, барлық басқа сулар сияқты, пайдалану қорларының
мөлшері тәулігіне м3 өлшенеді, қызып кететіндер үшін (бу-ауа қоспасы)
тәулігіне т өлшенеді.
Қолданыстағы нұсқауларға сәйкес жер асты суларының аталған түрлері
4 сатыда зерттеледі. Алайда, аталған су түрлерінің әрқайсысы үшін қорларды
бағалау бойынша жеке нұсқаулар бар.
Қазақстан аумағында минералды сулар неғұрлым кең таралған.
Сондықтан болашақта олар туралы әңгіме болады.
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Зерттеудің негізгі мақсаты-минералды су кен орындарын келесі
принциптер бойынша анықтау:
- Геологиялық-гидрогеологиялық сипаттамалары;
- Гидрохимиялық сипаттамалары;
- Геотермалдық сипаттамалары;
- Судың сапасы мен мөлшерін бағалау.
Іздеулер геологиялық қор материалдарын талдауға негізделген,
тектониканы зерттеу, минералды, өнеркәсіптік және жылу суларының
генезисінің жақындығын ескере отырып, іздеулер аталған түрлерге бір
уақытта жүргізіледі.
Деректерді алу үшін 1:200 000 масштабында түсірілім жүргізіледі,
оның құрамына жұмыстардың жалпы кешенінен басқа, мыналар кіреді:
геофизикалық әдістер, гидрогеохимиялық, гидрогеометриялық әдістер,
радиоизотоптық зерттеулер әдістері.
Міндеті: перспективалы учаскелер мен олардағы сулы қабаттарды
анықтау. Минералды сулардың пайдалану қорлары С1 + С2 санаты бойынша
бағаланады.
Алдын ала барлауда жылу және өнеркәсіптік суларға оң нәтижелер
алынған жағдайда жылу физикалық қасиеттері зерттеледі және пайдалы
компоненттердің құрамына сынамалар алынады.
Алдын ала барлау. Күрделі гидрогеологиялық жағдайларда – масштабы
1:10 000-1:5000, түсіру судың түрін бағалау мақсатында жер асты суларының
химиялық, газдық, микрокомпоненттік құрамын зерттеумен кешенді
жүргізіледі. В + С1 пайдалану қорларын бағалау, іздеу міндеті-егжейтегжейлі барлау учаскесін таңдау.
Терең жатқан жер асты суларын барлау кезінде бұрғылау жұмыстары
мен олармен байланысты зерттеулердің маңызы ерекше. Барлау үшін мұнай,
газ және басқа да терең ұңғымаларды, ал барлау ұңғымаларын пайдалану
және режимдік бақылау үшін пайдалану қажет.
Алдын ала барлау техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) –
таңдалған учаскеде егжей-тегжейлі барлауды қоюдың орындылығын
айқындау үшін материал береді.
Егжей
тегжейлі
барлау
геологиялық-гидрогеологиялық
жағдайларды, сондай-ақ В + С1 санаттары бойынша судың пайдалану
қорларын анықтау үшін арнайы жағдайларды зерттеуге бағытталған.
Егер ұңғыманың тереңдігі 500 м-ден аспаса, онда тәжірибелік
жұмыстар кешені, шекаралық жағдайларды белгілеу, пайдалану қорларын
бағалау үшін топтық айдау мүмкін болады.
Қатты пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу, барлау және игеру
кезіндегі гидрогеологиялық зерттеулер
Пайдалы қазбалар кен орындарының гидрогеологиясының міндеттері
пайдалы қазбалар кен орындарының геологиялық-гидрогеологиялық
жағдайларын зерттеу ғана емес, сонымен қатар оларды игеру мен игеру
жағдайларын ұсыну болып табылады.
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Қатты пайдалы қазбалар кен орындары әртүрлі геологиялық
құрылымдарда, әртүрлі тереңдікте, жер асты суларының әртүрлі түрлерімен
кездеседі. Сондықтан, мұнда кен орындарын құрғату, тау-кен
қазбаларындағы су ағынын есептеу, оларды сумен жабдықтау жағдайы,
экология мәселелері шешіледі.
Осыған байланысты пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялыққұрылымдық және гидрогеологиялық жағдайлар бойынша жіктеуді келтіруге
болады:
1. Кеуек-қабатты сулары бар шөгінді жыныстардың массивтерімен
шектелген платформалық облыстардың кен орындары;
2. Шөгінді жыныстармен жабылған метаморфты және магмалық
массивтердегі кен орындары, шөгінділердегі кеуек - қабат сулары және
іргетас жыныстарындағы жарықтар;
3. Жарықшақты және жарықшақты - талшықты сулары бар массивті
метаморфты және магмалық жыныстардағы кен орындары; [18]
4. Жарықшақты, жарықшақты - қабатты сулары бар вулканогенді шөгінді жыныстар массивтеріндегі кен орындары;
5. Жарықшақты және жарықшақты - қаттық сулардың сулы
горизонттары бар шеттік майысулар мен мульдалардың шөгінді және
метаморфты жыныстарының ырғақты кезектесуі массивтеріндегі кен
орындары;
6. Кариттелген карбонатты жыныстардың массивтеріндегі кен
орындары.
Гидрогеологиялық жағдайлардың күрделілік дәрежесіне байланысты
кіші түрлері бөлінеді:
Сүзу коэффициенті 3 - 5 еседен аспайтын қарапайым шарттармен.
Сүзгілеу қасиеттері 10 - 15 есе өзгеретін күрделі жағдайлар.
(KF) ондаған, жүздеген рет өзгерген кезде өте күрделі.
Кен орнын дұрыс жіктеу көбінесе гидрогеологиялық зерттеулердің
алдын-ала және егжей-тегжейлі кезеңдерінде жұмыс түрлерін, көлемдерін,
әдістерін таңдауды анықтайды.
Кен орындарының гидрогеологиялық зерттелуіне қойылатын талаптар
Жер асты сулары сияқты, қатты пайдалы қазбалар да қор
категорияларына ие.
Қатты пайдалы қазбаларды бағалау туралы егжей-тегжейлі айтпастан,
қатты пайдалы қазбалардың қорларын бағалаудың әртүрлі санаттарында
пайдалы қазбаларды зерттеуге қойылатын гидрогеологиялық талаптарды
анықтаймыз.
А санаты-гидрогеологиялық және басқа да табиғи жағдайлар әзірлеу
жобасын жасау үшін бастапқы деректерді алуды қамтамасыз ететін егжейтегжейлі зерделенуі тиіс.
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В санаты-гидрогеологиялық және басқа да табиғи жағдайлар олардың
негізгі көрсеткіштерін және кен орнын ашу мен игеруге әсерін сапалы және
сандық сипаттауға мүмкіндік беретін толық бағалануы тиіс.
С1 санаты-гидрогеологиялық және басқа да жағдайлар судың
төмендеуі мүмкіндігіне алдын ала баға беруге мүмкіндік беретін толық
зерттелген.
С2 санаты-гидрогеологиялық және басқа да табиғи жағдайлар
зерттелген басқа кен орындары бойынша ұқсастық әдісімен бағаланады.
Гидрогеологиялық және инженерлік - геологиялық жағдайлардың кез
келген күрделілігі кезінде зерттеулердің әрбір сатысында тиісті сенімділік
дәрежесімен мәселелер зерделенуі тиіс:
1)
Су тұтқыш жиектердің таралуы, олардың құрамы, жату
жағдайлары, қоректену және ағу аймақтары, режимі;
2)
Кен орнын болашақта пайдаланудың жер асты және жер үсті
суларының табиғи режиміне әсері;
3)
Тау-кен қазбаларына жобалық су ағындары және олармен күресу
әдістері;
4)
Тау-кен кәсіпорнын сумен жабдықтау шарттары;
5)
Кен орнын игерудің инженерлік-геологиялық шарттары.
Гидрогеологиялық зерттеулердің кезеңдері
Қатты пайдалы қазбалар кен орындарындағы гидрогеологиялық
зерттеулер мынадай кезеңдерді қамтиды: іздеу, алдын ала, егжей-тегжейлі
және пайдаланушылық барлау.
Қор материалдарын іздеу - күрделі жағдайларда және материал сапасы
нашар жағдайда зерттейді, инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық
түсірілім масштабта жүргізіледі 1:200 000 – 1:50 000. Жұмыстар кешеніне су
тұтқыш жиектердің типтерін бағалау үшін күрделі жағдайларда жер асты
суларының деңгейі мен шығынын, олардың химиялық және сапалық
құрамын бақылау кіреді, бірлі-жарым сынамалы айдаулар жүргізіледі.
Зерттеудің алдын-ала кезеңі-бұл зерттеулердің негізгілерінің бірі. Ол
платформалық облыстарда 1:50 000 - 1:25 000 және таулы - қатпарлы
облыстарда 1:25 000 - 1:10 000 масштабтағы түсірілімді жүргізумен
басталады. Түсірілім далалық геофизикалық әдістермен қатар жүруі мүмкін.
Гидрогеологиялық ұңғымалардың тереңдігі пайдалы қазба қорларын бағалау
тереңдігінен 30-50 м артық болуы тиіс, ал конструкция әрбір сулы қабатты
сапалы сынау мүмкіндігіне сәйкес болуы тиіс.
Тау жыныстарының біркелкілігін салыстыру үшін әр сулы қабат әр
сулы қабатқа аймақтық түрде жүргізілетін жалғыз сорумен зерттеледі.
Сулы
деңгейжиектердің
орташаланған
гидрогеологиялық
параметрлерін анықтау, шекаралық жағдайларды нақтылау үшін негізгі
геологиялық - құрылымдық элементтер шегінде (кен орнына 2-3) топтық
айдау, горизонттар арасындағы өзара байланысты зерттеу, ең жоғары
ықтимал дебит алу үшін топтық айдау жүргізіледі. Нашар өткізгіш
жыныстарда құю немесе айдау жүргізіледі. Топырақтарға инженерлік-
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геологиялық зерттеулер шлам сынамаларын іріктеумен және физикалық
қасиеттерін анықтауға сынамаларды іріктеумен керн бойынша жүргізіледі.
Су сынамалары толық және қысқартылған химиялық талдауларға,
агрессивтілікті анықтауға іріктеледі. Жер асты және жер үсті суларының
режимін бақылау әдетте бір жылға дейін жүргізіледі.
Егжей - тегжейлі барлау кезеңінде олар негізгі сулы қабаттардың
сандық және сапалық көрсеткіштерін, кен орнының инженерлік-геологиялық
жағдайларын егжей-тегжейлі зерттейді және нақтылайды. 1:10 000 - 1:5000
ірі масштабты түсірілім жүргізіледі, бақылау режимі кемінде 1 жыл,
шекаралық шарттардың параметрлері нақтыланады.
Өте күрделі гидрогеологиялық және инженерлік - геологиялық
жағдайлары бар пайдалы қазбалардың кейбір кен орындары үшін арнайы
сипаттағы зерттеулер жүргізілуі мүмкін: (шахта оқпандарын ұңғылау
орнында бақылау ұңғымаларын бұрғылау және оларда жыныстар мен суға
қажетті зерттеулер жүргізу, дренаждық құрылғылардың орналасуы мен
конструкцияларын нақтылау, тексеру, су ағындарына қарсы күрес жөніндегі
іс-шараларды негіздеу және т.б.).
Пайдалану барлауы-гидрогеологиялық жұмыстар жерасты суларының
режимін және дренаж жұмыстарының орындалуын бақылауды қамтиды
(дренаж бойынша болжамдарды орындау). Барлық гидрогеологиялық
зерттеулердің жеке міндеті жасанды факторлар да әсер ететін кеніш
суларының режимін зерттеу болып табылады (ИКЖ-ны әзірлеу жүйесі мен
тәсілдері, құрғату тәсілі, дренаждардың түрлері, жұмыстардың тереңдігі мен
қалыңдығының өзгеруі, сутөкпенің қарқындылығы мен ұзақтығы).
Кеніш сулары режимін зерделеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру
кезінде жұмыс істеп тұрған кеніштердегі осындай бақылаулардың тәжірибесі
ескеріледі.
Бұл ретте кеніш және жер асты сулары режимінің барлық
элементтерін зерделейді:
1)
Тау-кен қазбаларына су ағындары;
2)
Көздер мен өздігінен ағатын ұңғымалардың дебиттері;
3)
Шығыс дрен, өзен;
4)
Деңгейлері суларды әрекет ету ауданында шұңқыр депрессия
құрылған -шахта, карьер, сондай-ақ олардың шегінен тыс жерлерде;
5)
Судың химиялық құрамы мен температурасы.
Су ағындары сорғылар шығыстарының сомасы бойынша немесе шахта
суларын жер бетіне шығару орнында айқындалады. [18]
Режимдік бақылаулар зерттеудің тиісті сатысының процесінде және
пайдаланудың барлық мерзімі ішінде бір жыл бойы жүргізіледі.
Мұнай және газ кен орындарын іздеу, барлау және пайдалану кезіндегі
гидрогеологиялық зерттеулер
Бұл жағдайда гидрогеологиялық зерттеулер су мен мұнайдың сапасын,
байланысын зерттеу үшін, сондай-ақ жер асты суларын минералды, жылу
және өнеркәсіптік сулар ретінде пайдалану үшін жүргізіледі.
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Мұнай-газ саласындағы гидрогеологиялық бақылаулар мен зерттеулер
(1.1.5.6-сурет) әдетте мұнай және газ кен орындарын іздеуге, барлауға және
пайдалануға арналған терең ұңғымалар бойынша жүргізіледі.

1.1.5.6-сурет-мұнай мен газдың жатыс құрылымы
Мұнай және газ кен орындарының негізгі сипаттамалары
Кен орындарының осы түрлеріндегі қойнауқаттық суларды бөлуге
болады:
1)
Мұнай қабатында жатқан қойнауқаттық сулар.
2)
Мұнай шоғырымен байланысты емес қойнауқаттық (бөтен).
3)
Тектоникалық.
Мұнай қабатында жатқан қойнауқаттық сулар: контурлық (шеткі),
жоғарғы контурлық (жоғарғы жиек), жапсараралық және аралық болып
бөлінеді.
Контурлы немесе жиек деп мұнай қабаттарының төменгі бөліктерінде
орналасқан сулар аталады, олар мұнай немесе газ кен орындарын мұнай
контуры жағынан қолдайды.
Жоғарғы контурлар немесе жоғарғы жиектер-бұл мұнай қабатының
жоғарғы бөлігінде орналасқан су, ол моноклинальдарда немесе антиклиналь
қоймаларының бұзылуында пайда болады.
Аралық-бұл тек сумен қаныққан қабаттың кішкене бөліктері.
Сыртқы қабат сулары бөлінеді: жоғарғы және төменгі, сәйкесінше осы
мұнай қабатынан жоғары және төмен орналасқан.
Тектоникалық деп тектоникалық жарықтар арқылы өтетін және
айналатын сулар аталады.
Сонымен қатар, мұнай және газ кен орындарында су пайдалы
компоненттерді алу кезінде мұнай қабаттарын суландыру арқылы жасанды
түрде ағып кетуі мүмкін.
Бұл кен орындарында химиялық құрамы бойынша жер асты суларының
4 түрі қалыптасады:
1. Сульфат-натрий типі әдетте құрылымы гидрогеологиялық тұрғыдан
ашылған және өнімді шөгінділер күндізгі бетке шығарылатын кен
орындарында жиі кездеседі;
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2. Гидрокарбонат-натрий және хлоркальцийлі су түрлері мұнай және
газ кен орындарының жер асты сулары арасында кең таралған;
3. Мұнай және газ кен орындарының сулары арасында хлормагний түрі
салыстырмалы түрде сирек кездеседі.
Кен орындарын игеру кезіндегі гидрогеологиялық зерттеулер
Мұнай
мен
газға
іздестіру-барлау
жұмыстары
процесінде
гидрогеологиялық зерттеулер терең ұңғымалар бойынша жүргізіледі.
Гидрогеологиялық зерттеулердің арнайы кезеңдері жату тереңдігіне
байланысты жоспарланбайды, ал барлық гидрогеологиялық зерттеулер
эксперименттік қазбаларды қазумен қатар жүргізіледі.
Ұңғымаларды бұрғылау кезінде:
1.
Статистикалық деңгей мен қаттық қысымды бақылау;
2.
Химиялық талдау үшін жерасты суларының, газдың
сынамаларын алу;
3.
Барлық жыныстардың су тұтқыштық көрсеткіштерін бағалау
(өнеркәсіптік сұйықтықтың балансы мен құрамын бақылау). Жуу
сұйықтығының толық сіңу аймақтары ерекше қызығушылық тудырады;
4.
Қабаттарды, қабаттарды көмегімен сынамалау;
5.
Арнайы пластомераторлардың, манометрлердің көмегімен
қысымды, арынды зерттеу;
6.
Сүзгілеу сипаттамаларын анықтау үшін айдау;
7.
Температураны өлшеу.
Мұнай және газ кен орындарын игеру процесінде геофизикалық әдістер
мен сынамаларды іріктеу арқылы режимдік бақылаулар жүргізіледі.
Іздеу ұңғымаларында қиманы гидрогеологиялық бөлу үшін каротаж
жұмыстары жүргізіледі. Барлық сулы қабаттарды сынайды, су сынамаларын
алады.
Нәтижесінде өнеркәсіптік ағындарды көмуге перспективалы бір немесе
бірнеше сулы қабаттар мен учаскелер таңдалады.
Кен орнын пайдалану кезінде мынадай гидрогеологиялық зерттеулер
жүргізіледі:
а) қойнауқаттық қысымның өзгеруіне, мұнай және газ шоғырының
сулану дәрежесіне;
б) мұнайгаздылық контуры шегінде пьезометриялық деңгейлердің
өзгеруіне бақылау жүргізіледі;
в) ілеспе өндірілетін суды есепке алу жүргізіледі. [18]
Гидротехникалық және басқа да инженерлік құрылыстарды салу
мақсаттары үшін гидрогеологиялық зерттеулер
Гидрогеологиялық зерттеулер кезінде жер асты суларының жату және
таралу жағдайлары, режимі мен химиялық құрамы, су тұтқыш жиектердің
гидрогеологиялық параметрлері және жер асты суларының жер үсті
суларымен өзара байланысының сипаты айқындалуға тиіс. Құрылыс
ауданының (учаскесінің) гидрогеологиялық жағдайларын зерделеу
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жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың қоршаған ортамен өзара ісқимылы саласында жүргізілуге тиіс.
Ғимараттар мен құрылыстардың негіздерін жобалау кезінде құрылысты
салу және пайдалану процесінде алаңның гидрогеологиялық жағдайларын
өзгерту мүмкіндігін ескеру қажет, атап айтқанда:
- жоғары білімнің болуы немесе пайда болу мүмкіндігі;
- жер асты сулары деңгейінің табиғи маусымдық және көпжылдық
ауытқулары;
- жер асты құрылымдарының материалдарына қатысты жер асты
суларының агрессивтілік деңгейінің, дәрежесінің ықтимал техногендік
өзгеруі [30].
Гидротехникалық құрылысқа арналған гидрогеологиялық зерттеулер
Гидротехникалық құрылыстар шаруашылық мақсаты бойынша бөлінеді:
- гидроэнергетикалық;
- су көлікті;
- мелиоративтік;
- сумен жабдықтау.
Объектіні пайдалану кезінде пайдаланылатын негізгі құрылыстарға
мыналар жатады:
- бөгеттер-жауапты құрылыстар (1.1.5.7-сурет);
- су қоймалары;
- суағарлар;
- деривациялық тоннельдер мен арналар;
- арынды құбырлар;
- ГЭС ғимараттары, шлюздер және т. б.
Осы мәселелерді шешуді қамтамасыз ететін негізгі жұмыс түрі ауқымды кешенді гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық түсірілім
1:50 000 - 1:100 000 (ірі өзендерде).
Бірінші кезектегі су тораптары тұстамаларында тәжірибелік айдау,
айдау, құю және жер асты суларының режимін бақылау жүргізіледі. Қалған
тұстамаларда гидрогеологиялық жағдайлар түсіру және бұрғылау кезіндегі
бақылаулар негізінде сипатталады.
Тәжірибелік жұмыстар өте шектеулі көлемде жүргізілуде.
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1.1.5.7 – сурет-бөгет құрылысының сызбасы
Жоба сатысындағы ізденістер екі кезеңге бөлінеді:
1)
бір нұсқаны таңдау үшін;
2)
құрылыс жобасын негіздеу үшін таңдалған нұсқа бойынша.
Гидрогеологиялық зерттеулер су торабының нұсқасын таңдау кезінде
бәсекелес нұсқалардың гидрогеологиялық жағдайларын салыстыру үшін
қажетті көлемде жүргізіледі. Таңдалған нұсқа үшін зерттеу көлемі барлық
есептеулердің орындалуын қамтамасыз етуі керек (сүзу шығындарын
анықтау, гидродинамикалық қысымды есептеу, суффозия, шұңқырлардағы су
ағындары және т.б.).
Зерттеудің жоғарғы шегі-NSH белгісі, төменгі бөлігі су өткізбейтін
қабатпен шектелуі мүмкін қарқынды сүзу аймағының тереңдігімен
анықталады.
Қысым құрылыстарының негіздерін зерттеудің максималды тереңдігі
бір немесе екі қолданыстағы қысымнан аспауы керек.
Тек күрделі гидрогеологиялық жағдайларда (арынды сулардың, тұзды
жыныстардың және т.б. болуы) зерттеулер үлкен тереңдікке жүргізілуі
мүмкін.
Жағалаудағы түйіспелердің су өткізгіштігі ені жыныстардың су
өткізгіштігі төмен болған кезде жабын шөгінділерінің қуатына тең болатын
жолақта зерттеледі: күшті су өткізгіштігі кезінде – 10 Арынға дейін, ал карст
аудандарында – 10 арыннан астам.
Арналарға гидрологиялық зерттеулер олардың сүзілуін бағалау, арнаға
іргелес аумақтың су басуын болжау және жұмыс жүргізу шарттарын белгілеу
үшін орындалады.
Зерттеудің
бірінші
кезеңінде
тәжірибелік-сүзу
жұмыстары
(ұңғымалардан айдау және шурфтар мен ұңғымаларға құю), егер сүзу
қасиеттері трассаны таңдауға айтарлықтай әсер етуі мүмкін болса,
жүргізіледі. Екінші кезеңде тәжірибелік жұмыстар тас жолда таралған
жыныстардың су өткізгіштігін анықтайды. Су басуды болжау үшін арнаға
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іргелес аумақтар су қоймаларында жүргізілетін зерттеулерге ұқсас арнайы
зерттеулер жүргізеді.
Тәжірибелік жұмыстар белгіленген трассада және трассаның бойымен
ені 1 – ден 2 км-ге дейінгі жолақтарды қамтитын трассаның көлденең
қимасында орналасқан қазбалар-ұңғымалар мен шурфтар бойынша
ұйымдастырылады. Қазбалардың тереңдігі арнаны алу тереңдігімен
анықталады және соңғысынан 3-5 м артық болуы тиіс. Егер каналдан
айтарлықтай сүзу шығындары мүмкін болса, қазбаларды су өткізгішке
жеткізу керек.
Су қоймасы учаскелерінде гидрогеологиялық зерттеулер барлық
қажетті деректердің алынуын қамтамасыз етуі тиіс, олардың негізінде су
қоймасының орналасу шарттары бағалануы, су қоймасынан сүзілудің және
оның іргелес аумақтарға әсерінің болжамы (су басу, жағалауды қайта өңдеу
және т.б.) жасалуы, сондай-ақ қорғау іс-шараларының жобасы негізделуі
тиіс.
Су қоймасы аумағын жалпы бағалау үшін 1:50 000 - нан 1:200 000-ға
дейінгі ауқымдағы инженерлік-геологиялық түсіруді жүзеге асырады. Түсіру
су қоймасының бүкіл тостағанын және қайта өңделуі және су басуы мүмкін
жолақ шегіндегі оның жағалауларын, сондай-ақ алқаптың бортындағы су
қоймасынан сүзілуі мүмкін учаскелерді қамтуы тиіс. [18]
Су қоймасынан сүзілуі мүмкін учаскелерде, сондай - ақ су басуы
мүмкін учаскелерде инженерлік-геологиялық түсірудің масштабы ауданның
геологиялық жағдайларының күрделілік санатымен айқындалады және 1:25
000-нан 1:50 000-ға дейін өзгеруі мүмкін.
Жұмыс құжаттамасы сатысындағы және құрылыстарды салу және
пайдалану кезеңіндегі жұмыстар техникалық шешімдерді пысықтау және
нақтылау, жобаға өзгерістер енгізу, жекелеген құрылыстар мен олардың
элементтері үшін егжей-тегжейлі конструктивтік шешімдерді әзірлеу үшін
қажет. Бұл кезеңде гидрогеологиялық жұмыстардың толық кешені және
арнайы зерттеулер жүзеге асырылуы мүмкін.
Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс мақсаттары үшін
гидрогеологиялық зерттеулер
Техникалық-экономикалық негіздеме процесінде әдеби және басқа да
материалдарды жинайды, жүйелейді және талдайды. Тереңдігі әдетте 30 мден аспайтын барлық жекелеген тау-кен қазбаларында шағын көлемде барлау
зерттеулері жүргізіледі. Жер асты суларының деңгейін, жер ағынының
қуатын, судың жалпы бағытын, оның химиялық құрамы мен агрессивті
қасиеттерін анықтаңыз.
Көпжылдық қатып қалған жыныстардың таралу аймақтарында қатып
қалған физика - геологиялық процестер, мұздың даму учаскелері, маусымдық
мұздату мен еру тереңдігі және т. б. зерттеледі.
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Сурет 1.1.5.8-өнеркәсіптік құрылымды жобалау схемасы
Жоба сатысында таңдалған алаңдағы гидрогеологиялық зерттеулер
құрылыстарды (ғимараттарды) салуға және пайдалануға байланысты
аумақтың табиғи жағдайларының ықтимал өзгеру болжамын ескере отырып,
өнеркәсіптік кәсіпорынның (азаматтық құрылыс ғимараттары кешенінің) бас
жоспарын жасау үшін деректерді қамтамасыз етуі тиіс (1.1.5.8-сурет).
Гидрогеологиялық жағдайларды зерттеудің негізгі әдісі 1:10 000 1:5000 масштабтағы гидрогеологиялық түсірілім, оның барысында
тәжірибелік - сүзу жұмыстарының негізгі көлемі, режимдік бақылаулар
орындалады, жер асты суларының химиялық құрамы мен агрессивті
қасиеттері зерттеледі.
Тәжірибелік-сүзу жұмыстары сумен қаныққан жыныстарда да, аэрация
аймағының топырақтарында да жүзеге асырылады. Режимдік бақылауларгидрогеологиялық зерттеулердің негізгі элементтерінің бірі.
Бұл бақылаулардың міндеттері: жер асты сулары деңгейінің
маусымдық, жылдық және көпжылдық ауытқуының амплитудасын анықтау,
жер асты сулары сапасының өзгергіштігін және уақыт өте келе олардың
агрессивтілігін бағалау. Режимдік бақылауларға сәйкес гидрогеологиялық
параметрлерді есептеуге болады.
Жұмыс құжаттамасы сатысында гидрогеологиялық зерттеулер
іргетастың тереңдігін нақтылау, суды төмендету және сүзгіге қарсы
шараларды жүзеге асыру, режимдік желіні ұйымдастыру үшін жауапты
ғимараттар мен құрылыстар үшін аз мөлшерде жүргізіледі.
Сызықтық құрылыс кезіндегі гидрогеологиялық зерттеулер
Сызықтық құрылысқа автомобиль және темір жолдар, әуе электр
желілері, әртүрлі мақсаттағы құбырлар кіреді (1.1.5.9-сурет).
Бұл құрылыстардың барлығы үлкен ұзындыққа ие және геологиялық гидрогеологиялық жағдайлары бойынша әртүрлі аумақтарда төселеді.
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1.1.5.9-сурет-құбыр төсеуге арналған жұмыстар
Гидрогеологиялық жағдайлар бойынша негізгі материалды жоба
кезеңінде кешенді инженерлік - геологиялық түсіру кезінде 1:25 000 - 1:50
000 масштабы ені 200 – 300 м жолақта және құрылыс трассасының екі
жағында алады. Гидрогеологиялық зерттеулерде жер асты суларының пайда
болу тереңдігі, сулы қабаттардың ашылу тереңдігі, жер асты суларының
бетон және металл құрылымдарына қатысты агрессивтілік дәрежесі
зерттеледі.
Шұңқырларды суландырылған жыныстарға салу кезінде сүзгілеу
коэффициентін анықтау үшін жалғыз немесе бұталы айдау жүзеге
асырылады, ол дренажды есептеу және ойықтардағы су ағындарын анықтау
үшін қолданылады.
Гидрогеологиялық зерттеулердің құрамына жер асты суларының
деңгейі мен температурасын режимдік бақылау кіреді.
Жұмыс құжаттамасы сатысында режимдік бақылаулар жалғасады, ал
қандай да бір учаскеде трассаның жоспарлы орналасуы өзгерген кезде
қосымша гидрогеологиялық жұмыстар белгіленеді.
Көп жылдық тоң аймақтарында топырақтың маусымдық қату және еру
тереңдігін, көп жылдық тоң бетінің жату тереңдігін, қабат қызметінің
термиялық режимін, термокарст төмендеулерінің мұздықтарының болуын
және т. б. анықтау мақсатында арнайы тоң тығыз зерттеулер жүргізеді.
Жерді суару жобасын негіздеу үшін гидрогеологиялық зерттеулер
Материал "мелиорациялық құрылыс үшін гидрогеологиялық
инженерлік-геологиялық зерттеу бойынша әдістемелік басшылыққа"
негізделген.
Жұмысты бастамас бұрын инженерлік геологияның бөлімдерін
қайталау қажет, онда мелиорация мақсаттары үшін зерттеу кезеңдері,
міндеттері мен әдістері зерттеледі.
Атап айтқанда, жерді суару жобасын негіздеу үшін 1:50 000
масштабтағы кешенді гидрогеологиялық және инженерлік - геологиялық
түсіру ұсынылады.
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Аумақтың табиғи жағдайларының күрделілік санатын негіздеу
Кешенді түсірілім аэрация мен қанықтыру аймағының сипаттамасы
мен күйін көрсететіндіктен, мұндағы түсірілім кезіндегі табиғи жағдайларды
бағалау әдеттегі түсірілімге қарағанда анағұрлым толық.
Аумақтың күрделілік санаты мынадай көрсеткіштер бойынша
айқындалады:
1. Жер асты суларының қоректену шарттары бойынша-атмосфералық
жауын-шашынның, жер үсті суларының және әртүрлі қоректену көздерінің
қоректенуіне қатысу бойынша 1-3 балл;
2. Сулы горизонттардың жыныстары құрамының өзгергіштігі бойынша
1 – 3 балл-біртекті қабат-екі литологиялық айырмашылықтардың кезектесуі әр түрлі жыныстардың күрделі, тұрақты емес ауысуы;
3. Жер асты суларының жату тереңдігі 1 – 3 балл УГВ – ның бір немесе
екі градациясы бөлінетін аумақтан – угв-ның үш-төрт градациясы-УГВ-ның
төрт градациясынан жоғары болу қажеттілігі. Қарапайым және Орта санат
үшін жоғарғы су тарату жағдайларында бір балл қосылады; [18]
4. Жер асты суларының жалпы минералдану дәрежесі бойынша 1-3
балл - картада минералданудың бір немесе екі градациясын бөліп алу
жеткілікті – 3-5 градацияны бөліп алу керек – бес градациядан көп бөлу
керек. Тұщы су линзалары үшін қарапайым және орташа санатқа бір балл
қосылады, егер мұндай кен орындары ландшафтта индекстелмесе;
5. Аэрация аймағының тау жыныстарының тұздануы бойынша 1 – 3
балл-тұзданудың бір дәрежесімен сипатталатын аумақтан-тұзданудың екі
дәрежесімен сипатталатын аумақтарға - және әр түрлі тұздану дәрежесімен
тау жыныстарының күрделі мозаикалық ауысуын зерттеу қажет аумақтарға;
6. Аэрация аймағы жыныстарының құрамы бойынша 1 – 3 балл –
жыныстардың бір литологиялық айырмашылығымен берілген тіліктен – екі
литологиялық айырмашылыққа дейін-үш немесе одан да көп литологиялық
айырмашылыққа дейін.
Аэрация аймағында шөгу шөгінділері таралған кезде қарапайым және
орташа санат үшін бір балл қосылады.
Аумақтың табиғи жағдайларының күрделілігін бағалау барлық алты
белгілер мен жоғарыда аталған шарттар бойынша орташа балл санын есептеу
арқылы алынады.
Алынған және орташа баллға байланысты жұмыстың қалған түрлерін
негіздеу үшін негіз болып табылатын тірек геофизикалық профильдер
арасындағы ең аз қашықтық анықталады.
Жұмыстардың түрлері мен көлемдерін негіздеу
Кешенді түсіру үшін стандартты жұмыс жиынтығы қажет. Мұнда біз
негізгі дала жұмыстарының түрлері мен көлемін негіздейміз:
1. Геофизикалық жұмыстар
Егер сыртқы (геоморфологиялық) белгілер тау жыныстары
қасиеттерінің ең жоғары өзгергіштік бағытын анықтауға мүмкіндік берсе,

91

онда осы бағыт бойынша ВЭЗ - ВП профильдері жобаланады. Барлық басқа
жұмыстар осы профильдерге назар аударады.
1.1.5.1-кесте-түсіру жүргізудің күрделілік санатына байланысты
тірек геофизикалық профильдер арасындағы ұсынылатын арақашықтық.
Күрделілік санаты
Қарапайым
Орта
Күрделі

Балдар
1,0 – 1,3
1,31 – 1,5
1,51 – 1,7
1,71 – 1,9
1,91 – 2,2
2,21 – 2,4
2,41 – 2,6
2,61 – 2,8
2,81 - 3

Қашықтық, км
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3

Олай болмаған жағдайда, аумақта максималды өзгергіштік бағытын
анықтау үшін бір - біріне перпендикуляр орналасқан ВЭЗ - ВП екі барлау
геофизикалық профилі жобаланады. Ең жоғары өзгергіштік бағыты
анықталғаннан кейін тірек геофизикалық профильдер с-қа сәйкес
жобаланады (1.1.5.1-кесте).
2. Бұрғылау жұмыстары.
Бұрғылау жұмыстары келесі мәселелерді шешу үшін жүргізіледі:
аэрация аймағындағы жыныстардың су - физикалық және механикалық
қасиеттерін, жыныстардың сүзу қасиеттерін, барлық жыныстардағы
тұздардың бірінші су кедергісінен жоғары болуын зерттеу. Ауданда 1: 200
000 масштабтағы кешенді гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық
түсірілім болмаған жағдайда ұңғымалардың төрт тобын жобалау қажет:
А) 300 м – 500 м және одан жоғары тірек ұңғымалары аймақтық су
тірегінен төмен Сулы қабатты ашу шартымен. Егер аймақтық су өткізгіштің
қуаты 50 м-ден асатын болса, онда олар оның үшінші бөлігінен өтуі керек.
Осы ұңғымалардың мақсаты: а) барлық кездесетін су тұтқыш жиектерді
интервал бойынша сынамалау; б) электр барлау жұмыстарын түсіндіру; в)
өңірлік су тірегінен төмен жатқан пайдаланылатын су тұтқыш жиектердің
қасиеттеріне әсер ету дәрежесін бағалау.
Шамамен, әр профильге ұзындығы 60 – 80 км 1 – 3 тірек ұңғымасы
немесе 100 км2 аумақта 1 – 2 ұңғыма.
Б) аймақтық су бөгетіне дейінгі тереңдіктегі барлау гидрогеологиялық
ұңғымалар перспективалы су тұтқыш жиекті іздеу және барлау, сондықтан
осы ұңғымалармен кездесетін барлық су тұтқыш жиектер сынамалы
айдамалармен сыналады. Анықталған перспективалы сулы деңгейжиек
тәжірибелік айдамалармен сыналады. Ұңғымалардың тереңдігі 50 - 200 м,
көлемі 100 км бейіндегі 3 - 4 ұңғымадан кем емес, қиын жағдайларда ұңғыма
бейіндеріне 3-5 км арқылы өтеді.
1 - 2 топтық ұңғымаларды өзекшені үздіксіз таңдаумен бағаналы
әдістермен бұрғылау ұсынылады.
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В) карталау ұңғымасының тереңдігі 20 – 50 м, мақсаты – аэрация
аймағының кіріспе - тұз балансын және жер асты сулары мен жоғарғы
сулардың гидрогеологиялық жағдайларын зерттеу. 200 км2 аумақта 2 – 5
ұңғыманың саны, ұңғымалар 3 - 4 топтық ұңғымалардың кезектесіп, тірек
профильдерінде 2 – 3 км арқылы өтеді.
Г) барлау инженерлік - геологиялық ұңғымалар; мақсаты - аэрация
аймағының
физикалық
механикалық,
сүзгілеу
қасиеттерін,
топырақтарының тұз құрамын егжей – тегжейлі зерделеу, карталанатын
аумақтың 200 км2-ге саны 2-5, тереңдігі 20 м-ге дейін.
Ұңғымалардың бір бөлігі шурфтармен алмастырылуы мүмкін.
Бұрғылау және тау-кен жұмыстары (3-4 топ) бастапқыда тірек
профильдерінің арасындағы қашықтыққа сәйкес келетін қашықтықта
орналасқан, алайда террастардың, су қоймаларының беткейлерінде немесе
тау кешендерінің таралу шекараларында қашықтық 0,2 - 0,5 км дейін
қысқаруы мүмкін.
3-4 топтағы ұңғымалар тірек профильдерінде соққы-арқан әдісімен
өтеді, олардың әрқайсысы геоморфологиялық элементті осы топтардың
ұңғымаларымен зерттеу керек.
3. Тәжірибелік жұмыстар.
Тәжірибелік
гидрогеологиялық
және
инженерлік-геологиялық
жұмыстардың мынадай түрлерін жүргізуді ескеру қажет.
- кездесетін су тұтқыш жиектерді бағалау үшін бірінші, екінші топтағы
ұңғымалардағы сынамалы интервалды айдау;
- перспективалық су тұтқыш жиекті алаңдық зерделеу және С1 санаты
бойынша пайдалану қорларын бағалау мақсатында үшінші топтағы
ұңғымалардан тәжірибелі жеке айдау;
- перспективалық сулы қабаттың гидродинамикалық параметрлері мен
шекаралық жағдайларын зерттеу мақсатында топтық айдау;
- дренажды есептеу үшін сүзгілеу қасиеттерін бағалау мақсатында
аэрация аймағындағы тәжірибелік құймалар;
- аэрация аймағының физикалық-механикалық қасиеттерін зерттеу
мақсатында зондтау;
- механикалық қасиеттердің, шөгудің көрсеткіштерін анықтау
мақсатында тәжірибелік инженерлік-геологиялық жұмыстар.
Аэрация аймағының жыныстарының сүзгілеу қасиеттері әр
литологиялық айырмашылық үшін шурфтарға 5 м тереңдікке құю арқылы
зерттеледі. Лессті жыныстарда 1 - 1,5 м; 2,5 – 3 м; 4,5 - 5,5 м тереңдікке
аймақтық құймалар міндетті түрде 2-3 рет қайталанатын тәжірибемен
жүргізіледі. Су тұтқыш жиектердің сүзгілеу қасиеттерін зерттеу үшін
айдаулар ұсынылады: саздақ - сазды қима үшін 5-7 сүзгілеу қасиеттерін
анықтау және 20 км дейінгі жалпы алаңға құмды қима үшін 3-4 анықтау
кемінде 3 айдап шығаруды, 10 км2 кем емес ауданға кемінде 2 айдап
шығаруды көздеу талап етіледі. Перспективалы сулы қабаттың
параметрлерін зерттеу үшін қарапайым жағдайларда 3-4 рет қайталануды
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бұта сорғыларымен зерттеудің 9-11 рет қайталануын қамтамасыз ету қажет.
[18]
4. Стационарлық (режимдік) жұмыстар.
Келесі мәселелерді шешу үшін уақытша бақылау желісін құру қажет:
Сулы қабаттың геологиялық параметрлерін анықтау, гидрохимиялық
параметрлерді анықтау, суару массивін пайдалануға дейін және уақытында
жер асты суларының критикалық режимін зерттеу, пайдалану кезеңіндегі
баланс элементтері туралы деректерді экстраполяциялау. Бақылау пункттері
тұстамалар бойынша (жерасты сулары ағынының бағыты бойынша)
орналастырылады.
Қабаттың бір қабатты құрылымымен қақпақтағы нүктелердің ең аз
саны 2-ге тең. Көп қабатты қабаттарда әртүрлі сулы қабаттарға түсірілген
пьезометрлердің бұтасы жасалады. Табиғи дренаж әлсіз болған жағдайда,
жер асты сулары ағынына дренаждың әсер ету тереңдігін анықтау
мақсатында пьезометр бұталарының санын көбейту керек.
Гидрохимиялық параметрлерді анықтау үшін жер асты суларының
ағысы бойынша кемінде екі ұңғыма қажет; белсенді тік су алмасу
жағдайында 2-5 ұңғымадан бұталар.
Аэрация аймағы жыныстарының тұздануын анықтау үшін 2-3
ұңғымадан тәжірибелік алаңдарды белгілеу, бір нүктеде ылғалдылық пен
тұздың мөлшеріне үлгілерді іріктей отырып, жылына кемінде 4 рет бақылау
қажет.
5. Сынамалау.
Зерттелетін зертханалық жағдайлар үлгілерінің оңтайлы саны әр
литологиялық айырмашылық үшін 25-30 болуы керек.
Бұл ретте анықтауға жатады.:
1. Гранстав;
2. Қаңқа тығыздығы;
3. Табиғи ылғалдылық;
4. Икемділік сипаттамалары;
5. Максималды молекулалық су сыйымдылығы;
6. Толық су сыйымдылығы;
7. Су беру.
Құрылымы бұзылған үлгілер әр қабаттан 10 м тереңдікке дейін 1 м
сайын алынады. Одан әрі әрбір 2,5 – 3 м-ден, одан әрі 5 м-ден кейін УГВ-ға
дейін. Монолиттер шыңыраулардан 1 м-ден 5 м тереңдікке дейін, одан
жоғары терең ұңғымалардан, карталау ұңғымаларынан әрбір литологиялық
айырмашылық сыналады, бірақ кемінде 3 м-ден кейін алынады.
1.1.6 Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша есептер
жасау.
Есеп келесі тарауларды қамтиды:
1. Жалпы бөлім
1.1 геологиялық тапсырма
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1.1.1 жобаланатын жұмыстардың нысаналы мақсаты; объектінің
кеңістіктік шекаралары; жұмыстардың негізгі бағалау параметрлері.
1.1.2 геологиялық, гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық
міндеттер; оларды шешудің жүйелілігі мен негізгі әдістері.
1.1.3 жұмыстарды орындаудың күтілетін нәтижелері мен мерзімдері
(объектінің нысандарын көрсете отырып).
1.2 Жұмыс ауданының географиялық-экономикалық сипаттамасы
1.2.1 кен орнының (объектінің) орналасқан жері)
1.2.2 жұмыс ауданының және тікелей жұмыс учаскесінің бедері
1.2.3 Климат
1.2.4 гидрографиялық желі
1.2.5 аудан халқы
1.2.6 ауданның экономикалық дамуы
1.2.7 ауданның көлік жағдайы
1.2.8 жұмыс учаскесінің электр энергиясымен, отынмен және құрылыс
материалдарымен қамтамасыз етілуі.
1.2.9 жобаланатын жұмыстардың сметалық құнына әсер ететін
коэффициенттер.
2. Геологиялық бөлім
2.1. Геологиялық және гидрогеологиялық зерттеу тарихы.
2.2. Стратиграфия.
2.3. Тектоника
2.4. Геоморфология
2.5. Ауданның гидрогеологиялық жағдайы
2.6. Қорытынды
3. Арнайы бөлігі
3.1 бұрын жүргізілген жұмыстарды талдау
3.2 учаскенің геологиялық құрылымы
3.3 учаскенің гидрогеологиялық шарттары
3.4 негізгі гидрогеологиялық параметрлерді есептеу
3.5 табиғи ресурстарды бағалау
3.6 табиғи қорларды бағалау
3.7 кен орнының шекаралық шарттарын негіздеу
3.8 су алу схемасының негіздемесі
3.9 жер асты суларының пайдалану қорларын бағалау
3.10 жер асты сулары қорларын толықтыру
3.11 санитарлық қорғау аймақтарын негіздеу
3.12 арнайы тарау
3.13 арнайы бөлім бойынша қорытынды
4. Жобалық бөлім
4.1 жобаланатын жұмыстардың негізгі міндеттері
4.2 өткізу әдістемесінің міндеттерін және жобаланатын жұмыстардың
көлемін негіздеу
4.2.1 тау-кен бұрғылау жұмыстары
4.2.2 геофизикалық жұмыстар
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4.2.3 тәжірибелік-сүзу жұмыстары.
4.2.4 режимдік бақылаулар
4.2.5 сынау
4.2.6 зертханалық жұмыстар
4.2.7 топогеодезиялық жұмыстар
4.2.8 камералдық жұмыстар
4.3 метрологиялық қамтамасыз ету
4.4 құжаттама
4.5 қоршаған ортаны қорғау
4.6 еңбекті қорғау және өртке қарсы қорғау
5. Өндірістік-техникалық бөлім
5.1 іздеу-түсіру жұмыстарына ТЭП есептеу
5.2 геофизикалық жұмыстарға ТЭЖ есептеу
5.3 тәжірибелік жұмыстарға ТЭЖ есептеу
5.4 режимдік бақылауға ТЭП есептеу
5.5 сынауға ТЭП есептеу
5.6 зертханалық жұмыстарға ТЭП есептеу
5.7 еңбек шығындары мен жүк массасын есептеу
5.8 жүк салмағын және жүк пен партия персоналын тасымалдауға кететін
уақытты есептеу.
5.9 жобаланатын жұмыстардың сметалық құнын айқындау
6. Жобаға графикалық қосымшалар
6.1 шолу картасы. Масштаб
6.2 ауданның геологиялық картасы. Масштаб
6.3 ауданның гидрогеологиялық картасы. Масштаб
6.4 жұмыс учаскесінің гидрогеологиялық картасы. Масштаб
6.5 жобалау парағы:
Жалпы және геологиялық бөлім, сондай-ақ графикалық қосымшалар
өндірістік тәжірибеден әкелінген материалдар негізінде сипатталады.
Арнайы бөлімді есептеу мысалдары № 1 – 11 оқу құралының практикалық
тапсырмаларында
келтірілген.
Өндірістік-техникалық
бөлім
осы
нұсқаулықтың 2-бөлімінде берілген. Жобалық бөлікті сипаттау алгоритмі де
ұсынылған.
1. Бұрғылау жұмыстары тарауының мазмұны
Бұл
тарау
есептік-түсіндірме
жазбадан
және
графикалық
қосымшалардан тұруы тиіс.
Есеп айырысу-түсіндірме жазбаны мынадай тәртіппен жазу
ұсынылады:
1.
Ұңғымалардың типтерін негіздеу (олардың мақсаты бойынша);
2.
Бұрғылау жұмыстарын жүргізу шарттары;
3.
Бұрғылау әдісін таңдау және негіздеу;
4.
Сүзгі дизайнын таңдау және негіздеу;
5.
Су көтеру механизмдерін таңдау және негіздеу;
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6.
Ұңғымалардың құрылымын жасау;
7.
Ұңғымалардың тампонажы;
8.
Бұрғылау қондырғысын таңдау;
9.
Бұрғылау режимі;
10. Бұрғылау технологиясы;
11. Негізгі, қосалқы және авариялық жабдықтар мен құралдарды
іріктеу.
Графикалық қосымшалар ретінде геологиялық - техникалық киім және
техникалық парақ ұсынылады. ГТН-де ұңғымалардың конструкциясына,
бұрғылау режимдеріне және т.б. түпкілікті түзету жүргізіледі және таңдалған
бұрғылау әдісіне байланысты белгіленген нысан бойынша орындалады.
Техникалық парақ ретінде кез-келген қондырғының, жабдықтың және
т. б. сызбасы, кинематикалық диаграммасы жасалуы мүмкін.
Техникалық параққа тапсырманы жоба жетекшісі береді және оны оқу
процесінде қолдану мүддесінде орындалуы мүмкін. [16]
"Бұрғылау жұмыстары" тарауы жұмыстардың мақсаттары мен
міндеттерін негіздеуден басталады, бұл ретте бұрғылау жұмыстарының
жоғары өзіндік құнын көрсету қажет, сондықтан әрбір ұңғыманы бұрғылауды
бұрғылау жұмыстарын арзанырақ, бірақ тиімді барлау жұмыстарымен
(геофизикалық, ландшафтық және т.б.) ауыстыру мүмкіндігін талдаумен
негіздеу қажет.
Ұңғымалар типтерін негіздеу
Ол геологиялық тапсырма, жоба тақырыбы және нақты геологиялық
және гидрогеологиялық жағдайлар негізінде жасалады. Зерттеудің алғашқы
кезеңдерінде іздеу, барлау ұңғымалары жобаланады, олардың міндеті сулы
қабаттарды сынау және зерттеу болып табылады; сондықтан дизайн қысқа
мерзімді жұмысқа арналған болуы керек. Барлау-пайдалану және пайдалану
ұңғымалары егжей-тегжейлі сатыларда жобаланады, жобалық шығыс пен
амортизациялық мерзімге 10 000 тәулік қысым беретін тұрақты су
көтергіштермен жабдықталады. Бақылау ұңғымалары ұңғыманы соруға және
қажетті бақылауға мүмкіндік беретін ең аз диаметрден өтеді, ұңғымалар
негізінен бұталарды айдау кезінде өтеді.
Бұрғылау жұмыстарын жүргізу шарттары
Мұнда учаскедегі геологиялық - техникалық және гидрогеологиялық
жағдайлар қысқаша жүргізіледі. Бұл ұңғымалар арасындағы қашықтық,
олардың орташа тереңдігі, тау жыныстарының бұрғылау санаты, өтетін тау
жыныстарының басқа қасиеттері, ашылған сулы қабаттардың саны, саз және
электрмен жабдықтау шарттары және т. б.
Бұрғылау әдісін таңдау және негіздеу келесілер негізінде жүзеге
асырылады:
а) жұмыстарды жүргізу шарттары;
б) тау жыныстарының бекіністері;
в) ұңғыманың мақсаты.
Қазіргі уақытта суға бұрғылау негізінен роторлы және соққылыарқанды тәсілмен жүргізіледі.
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Бұрғылау әдісін келесі сипаттамаларға сүйене отырып негіздеу керек:
а) ұңғыманың қажетті диаметрі;
б) осы қимада бұрғылаудың оңтайлы режимі;
в) ұңғыманың тереңдігі және оның мақсаты.
Сүзгі дизайнын таңдау, негіздеу
Сүзгінің мақсаты геологиялық жағдайларға және ұңғымалардың
мақсатына байланысты анықталады, содан кейін су өткізетін жыныстардың
литологиясына байланысты сүзгі түрі таңдалады. Сүзгі дизайнын таңдағанда,
біріншіден, ұңғымадан сапалы су алудың ұзақ уақытын қамтамасыз ету
керек, екіншіден, осы жағдайларда максималды дебит алу керек. [16]
Ағаш пен керамикадан, кеуекті бетоннан жасалған сүзгілерді
ұңғыманың тереңдігі 100 – 150 м-ге дейін, ал 200 м-ге дейін өзекті сүзгілерді
қолдануға болады, терең сулы горизонттарда болат құбырлы рамалардан
немесе қиыршық тастардан жасалған сүзгілерді қолдану ұсынылады.
Сүзгінің диаметрі оған орнатылған кезде су көтергіш бағанының
диаметріне тең және "впотай" орнату кезінде бағананың диаметрінен 50 мм ге және айналмалы әдіспен 100 мм-ге аз, сүзгінің ұзындығы формула
бойынша немесе формула бойынша анықталады.
Сүзгінің диаметрі мен ұзындығын теңсіздік бойынша кіріс сүзу
жылдамдығымен де таңдауға болады.
Сүзгінің сүзу қабілеті сүзгі ұяшықтарының мөлшеріне байланысты.
Жиналған сүзгі жиынтығына, жұмыс бөлігінен басқа, 1-2 м
тұндырғыштар, сүзгі құбыры, тығыздағыш, орталық құрылғылар кіреді.
Сүзгіні орнату нақты шарттар мен қабылданған схемаға байланысты жүзеге
асырылады.
Су көтеру механизмдерін таңдау және негіздеу
Сорғының бір немесе басқа түрін қолдану анықталады:
а) ұңғымадағы динамикалық деңгейдің орналасуымен;
б) берілген өнімділікпен;
в) су көтеру колоннасының диаметрі;
г) ұңғыманың жұмыс режимі.
Бұлтты суды сору, айдау, кез келген тереңдіктен сынамалы және
тәжірибелі жеке сору кезінде эрлифт қолдану ұтымды. Мұнда әуе лифтінің
негізгі параметрлерін есептеу керек, содан кейін компрессордың түрін және
су көтергіш бағанның тереңдігін, диаметрін таңдау керек.
Егжей - тегжейлі зерттеулер жүргізу кезінде, әсіресе барлау және
пайдалану ұңғымаларын тұрақты су көтергіштермен жабдықтау ұсынылады.
Олардың ішіндегі ең көп тарағандары-қажетті ағу мен қысымға
байланысты таңдалған сорғылар. Арынды сулы горизонттарда айдау кезінде
батырылатын орталықтан тепкіш сорғылар қолданылады.
Ұңғымаға су ағынын төмендетпеу үшін сорғыларды сүзгілерге салуға
болмайды, су деңгейі сорғының жоғарғы ұшынан бір метрге жоғары болуы
керек, ұңғыманың диаметрі сорғының өлшемдерінен кем дегенде 10 мм
артық болуы керек.
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Ұңғымалар конструкциясының жай-күйі
Ұңғыманың негізгі құрылымдық элементтері: тереңдігі, диаметрі,
ұзындығы, корпус бағандарының саны, арнайы құрылғылар, құбырды
цементтеу сақиналары, тығыздағыштар, су қабылдау бөлігі.
Пайдалану диаметрі сүзгінің диаметрімен және оны орнату әдісімен
анықталады. Бағанға ұңғыманың тұрақты қабырғаларында сүзгіні орнату
ұсынылады (бұрғылаудың айналмалы әдісі). [19]
"Впотай" орнату кезінде сүзгінің диаметрі саңылауды тығыздамамен
оқшаулай отырып, колоннаның диаметрінен 50-100 мм аз болуы тиіс.
Соқпалы бұрғылау әдісімен бағанның орташа шығымы 25-30 м. Айналмалы
бұрғылау кезінде, әдетте, сүзгі бағанын орнатумен бір немесе екі бағаналы
ұңғыманың дизайны қолданылады, ал диаметрі 100 - 150 мм өзгерген кезде
ең аз айырмашылық болады. Ұңғыманың қабырғасы мен шегендеу
құбырларының муфтасы арасында бұрғылау кезінде саңылау 15-50 мм
құрауы тиіс, айналмалы бұрғылаудың барлық ұңғымалары тереңдігі 6 м
дейін бағыттаушы бағанамен жабдықталады.
Диаметрлердің ауысуын бір колоннаны басқасына кемінде 3-5 м
тереңдете отырып, су өткізбейтін қабаттарда жүргізу қажет.
Кондукторды цементтеу өте қажет, ал бүкіл колоннаның табаннан
сағаға дейінгі барлау және пайдалану ұңғымаларында.
Ұңғымалардың тампонажы
Тампонаж су тұтқыш жиектерді оқшаулау және ұңғымалардың
қабырғаларын нығайту үшін жүргізіледі. Саз тампонажы соққылы
бұрғылаудың таяз ұңғымаларында қолданылады.
Цемент тығындарымен тампонаж терең, айналмалы бұрғылау кезінде
жүргізіледі. Цемент брендін таңдау алдын-ала жасалады және оны есептеу
жүргізіледі.
Бұрғылау қондырғысын таңдау
Бұрғылау қондырғысы таңдалған бұрғылау әдісімен, ұңғыманың
дизайнымен, физикалық және географиялық жағдайлармен анықталады.
Бағандардың негізгі параметрлері станоктарды пайдалану үнемділігі
талаптарын орындау кезінде берілген конструкциядағы ұңғыманы үңгілеуді
қамтамасыз етуі тиіс.
Машинаны таңдағаннан кейін қабылданған құрылымға сәйкес
ұңғыманы бұрғылауға арналған негізгі, көмекші және апаттық жабдықтар
таңдалады.
Айналмалы бұрғылау кезінде жуу сұйықтығының параметрлерін
есептеу керек.
Бұрғылау режимі
Соққы әдісімен өту жылдамдығы тау жыныстарының сұранысымен
және соққы снарядының салмағының режимдік параметрлерімен, снарядтың
түсу биіктігімен, уақыт бірлігіндегі соққылар санымен анықталады.
Айналмалы бұрғылаудың негізгі параметрлері-осьтік жүктеме, айналу
жиілігі және сұйықтықты тұтыну. Қатты тау жыныстары бойынша
пневмосоққы және гидросоққы бұрғылау ұсынылады.
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Бұрғылау технологиясы
Соққылы бұрғылау үшін қашау түрін таңдау, су, саз және т. б. қосу
анықталады. Айналмалы бұрғылау технологиясы әртүрлі геологиялық
жағдайларда бұрғылау жұмыстарының реттілігі мен ерекшеліктерін
анықтайды. [26]
2. Геофизикалық жұмыстар " тарауының мазмұны»
Түсіндірме жазбаны мынадай тәртіппен жазу керек:
1. Геофизикалық жұмыстардың мақсаттары, міндеттері;
2. Геофизикалық жұмыстардың ұтымды кешенін негіздеу;
3. Жұмыстың әр түрін жүргізу әдістемесінің сипаттамасы;
4. Жұмыс көлемінің негіздемесі;
5. .Құрал-саймандарды, аспаптарды және жабдықтарды іріктеу.
Тарауды әзірлеудің негізі зерттеу кезеңі, жобаны мақсатты орнату
болып табылады. Геофизикалық жұмыстар салыстырмалы түрде арзан және
тиімді екенін есте ұстаған жөн, бірақ жұмыс кешенін дұрыс таңдаған
жағдайда. Әр түрлі масштабтағы түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде
зерттеудің алаңдық әдістері мен ұңғымалық геофизиканың үйлесімі
ұсынылады. Егжей-тегжейлі зерттеулерде негізгі болып каротаж жұмыстары
табылады.
Геофизикалық жұмыстар " тарауының жекелеген бөлімдерін шығару
үшін әдістемелік ұсынымдар»
1. Геофизикалық жұмыстардың нысаналы мақсатын кенішті ашпай
немесе барлау жұмыстарының ең аз санымен геологиялық қиманы,
гидрогеологиялық жағдайларды зерттеуді есептеу керек.
Геофизикалық әдістермен шешілетін міндеттер зерттеу кезеңінен
басқа, кен орнының түрімен анықталады.
Алаңдық зерттеулер кезінде барлық жағдайларда өзіндік құны мен
жеткілікті ақпараттылығы төмен болуына байланысты электрбарлауға
артықшылық беру керек.
Каротаж шешетін міндеттер бұрғылау әдісімен, ұңғымалардың
тереңдігімен, учаскенің геологиясымен анықталады. Су ұңғымаларын
бұрғылау кезінде оларды кешенді ұтымды таңдау арқылы шешуге болады.
2. Геофизикалық зерттеулердің ұтымды кешенін негіздеу қойылған
міндеттермен айқындалады және аумақтың құрылымдық, геологиялық,
геоморфологиялық, гидрогеологиялық және инженерлік - геологиялық
ерекшеліктеріне және қойылған міндетті шешудің экологиялық тиімділігіне
байланысты болады. Мұндағы ең бастысы-геофизика әдістерін қолдану
кезінде қысқартылуы мүмкін геологиялық жұмыстардың (бұрғылау,
зертханалық жұмыстар және т.б.) көлемін дұрыс есепке алу. Сондықтан
барлаудың алдын-ала және егжей-тегжейлі кезеңдерінде жер бетіндегі
геофизикалық зерттеу әдістерінің кешені ұсынылады.
Бұл ретте сейсмобарлау, магниттік барлау және гравибарлау
болжаудың дәлдігін арттыру, күрделі жағдайларда міндеттерді шешу үшін
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көмекші ретінде ұсынылады. Негізгі жер үсті әдістерін электр барлау әдістері
деп санаған жөн. [23]
Суға бұрғыланатын ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулердің ең аз
бағдарламасы – стандартты электрлік каротаж және гамакаротаж. Сонымен
қатар, бұрғылаудың айналмалы әдісімен бұл зерттеулер резистивометриямен,
шығын өлшеуімен, кавернометриямен толықтырылуы мүмкін.
Тереңдігі 500 метрден асатын ұңғымаларда геотерметриялық
градиентті анықтау мақсатында температураны өлшеу жүргізіледі.
Геофизикалық әдістердің ұтымды кешенін таңдау кезінде ең алдымен
қызығушылық тудыратын объектілердің және оларды қамтитын
жыныстардың физикалық қасиеттері және осы немесе басқа әдісті жүргізу
шығындары бағаланады. Мысалы, борпылдақ шөгінділердің қуатын анықтау
мәселесін шешкен кезде (байырғы жыныстардың рельефін анықтау)
борпылдақ шөгінділердің электрлік кедергісі жергілікті жыныстардың
электрлік кедергісінен әлдеқайда төмен екенін көреміз. Серпімді
толқындардың өту жылдамдығы да әртүрлі, бұл түзілімдердің магниттік
сезімталдығы (X) және тығыздығы (ρ) бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді.
Мұндай жағдайда сейсмобарлауды, электрбарлауды, магниттібарлауды және
гравибарлауды пайдалануға болар еді.
Бірақ барлық тең жағдайларда бірінші кезекте неғұрлым арзан әдіс
ретінде магнитбарлауға, одан әрі гравибарлауға, электрбарлауға және,
ақырында, сейсмобарлауға артықшылық беру керек. Сондай-ақ магниттік
барлау және гравибарлау борпылдақ шөгінділер қуатының деректерінсіз
байырғы жыныстар бедерінің бейнесін ғана бере алатынын, ал электрбарлау
(зондтау әдістері) және сейсмикалық барлау борпылдақ түзілімдер
қуаттарының шамасын беретінін, ал көбінесе оларды саралай алатынын
ескерген жөн.
Жобалаушы мұндай нұсқаны жиі пайдаланады: бүкіл аудан бойынша
магниттік барлау, гравибарлау немесе электрлік пішіндеу жобаланады, ал
іріктеп, аса разрядталған желі бойынша электрлік зондтау (мысалы, ВЭЗ)
немесе сейсмикалық барлау (МПВ) әдістерін жүргізу жоспарланады.
Сонымен қатар, судың қозғалыс бағытын анықтау және оның жылдамдығын
анықтау үшін дөңгелек ves және зарядтау әдісі (ЗТ) қарастырылуы мүмкін.
Ақаулық аймақтарын бақылау үшін біріктірілген электр профильдеу әдісі жиі
қолданылады.
Әдістердің ұтымды кешенін таңдауда маңызды рөл осы аймақтағы
жұмыс тәжірибесіне беріледі.
Бұл бөлімде геофизикалық жұмыстардың әрбір түрін жүргізу
әдістемесін сызбалық түрде белгілеу қажет. Бұл міндеттерді шешуге қажетті
нақты техниканы, жабдықты таңдауды негіздеу үшін қажет. Жер үсті
зерттеулерінің әдістемесі, сонымен қатар, жоспарланған жұмыстардың толық
көлемде орындалуын бақылауға мүмкіндік береді.
Каротаждық жұмыстарды жүргізу әдістемесі де жүргізілетін жұмыстар
туралы түсінік және қойылған міндеттерді шешудің негіздемесін беруі тиіс.
Ұңғымаларды жуу арқылы айналмалы әдіспен бұрғылау кезінде ұңғыма
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әдістерінің
кешеніне
шығын
өлшегішті,
резистометрияны
және
кавернометрияны қосу ұсынылады. [23]
Геофизикалық жұмыстардың көлемін негіздеу олардың өзіндік құны
мен пайдалылығын бағалау үшін қажет. Каротаж жұмыстарының көлемі,
әдетте, ұңғыманың бойымен датчиктердің жылжуының сызықты метрінде
анықталады, яғни. іс жүзінде бұрғылау көлеміне сәйкес келеді.
Электр барлау жұмыстарының көлемін анықтау үшін алдымен далалық
экспедициялардың үлкен практикалық тәжірибесінің негізінде арақатынас
негізінде қабылданатын АВ аралықтарының мөлшерін анықтау қажет.
Нг / ф = (10 - 15) % · (1.1.6.1) АВ
2

Нг/ф геофизикалық әдістерімен зерттеу тереңдігі әдетте бұрғылау
тереңдігінен 3-5 м артық қабылданады. Электрбарлау әдістемесінен көрініп
тұрғандай, АВ қоректендіруші электродтарының ішіндегі қиманы зерттеу осы
интервалдың ішінде белгілі бір схема бойынша тіркелуші электродтарды
жылжыту арқылы жүзеге асырылады.
Бұл жұмыстар бір физикалық нүктеде жүргізіледі (ф.т.). Әрі қарай, ол
"ақ дақты"жою үшін АВ-ны міндетті түрде жаба отырып, профиль бойымен
қозғалады. АВ шамасы АВ = 10% АВ эмпирикалық қатынасы бойынша
қозғалады. Ф. т. жұмыстар көлемі анықталады (n=L / АВ), мұндағы L профильдердің жиынтық ұзындығы.
Мысал: ұңғыманың тереңдігі 150 м, содан кейін Нг/ф = 155 м болсын;
АВ = 1550м; қабаттасу АВ = 10% х 3100 = 310м,
орнату қадамы АА = 3100-310 = 2790м.
Профиль ұзындығы 35 км болсын, содан кейін п= 35000 м = 12,5 = 13ф.т
2790 м

Құралдар мен жабдықтарды таңдау кезінде қойылған міндеттерді
шешуге қабілетті заманауи және тиімді жабдықты пайдалануға ұмтылу
қажет. Электрлік барлауға арналған жабдықтардың типтік жиынтығыбатареялар, сымдар, электродтар, өлшеу аспаптары. Ұңғыма
әдістеріне
арналған жабдық өлшеуіш датчиктерден немесе зондтардан, қабылдағыш күшейткіш құрылғылардан, жалғағыш сымдардан және датчиктерді түсіруге
- көтеруге арналған құрылғыдан тұрады.
Жабдықты таңдау таңдалған зерттеу әдісімен, қойылған міндеттермен
анықталады.
3. "Тәжірибелік-сүзу жұмыстары тарауының мазмұны
Бұл тарау бұрын жүргізілген жұмыстардың есептік-түсіндірме жазбасы
мен графикалық қосымшаларынан тұрады.
Есептік-түсіндірме жазба мынадай ретпен жазылады:
1. Тәжірибелік жұмыстардың түрі (олардың мақсаты бойынша);
2. Тәжірибелік жұмыстардың ұзақтығы;
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3.
4.
5.
6.

Өткізу әдістемесі;
Құрал-жабдықтар
құжаттама;
Тәжірибелік жұмыстардың деректерін өңдеу.
Графикалық қосымшалар ретінде жобалық парақта бақылау графигі
және оларды есептеулермен өңдеу түрінде мәліметтер келтіріледі.
"Тәжірибелік-сүзгілеу жұмыстары" тарауының жекелеген бөлімдерін
шығару үшін әдістемелік ұсынымдар»
Бұл тарау Жалпы тәжірибелік жұмыстардың мақсаттары мен
міндеттерін негіздеуден басталады. Төменде осы тараудың сипаттамасы
бөлімдер бойынша берілген.
Тәжірибелік жұмыстардың түрлері
Айдау түрін таңдау-сынамалық, тәжірибелік жеке, топтық және
топтық, тәжірибелік-пайдалану айдау мақсатына және іздестіру-барлау
жұмыстарының сатысына, сондай-ақ жер асты сулары кен орнының
гидрогеологиялық жағдайларына байланысты анықталады.
Айдауды жүргізер алдында гидрогеологиялық ұңғымаларды дайындау
бойынша алдын ала жұмыстар қажет. Ол деглинизация мен соруды қамтиды.
Деглинизация (тегістеу) ұңғыманы айналмалы бұрғылаудан кейін,
табиғи су беруді қалпына келтіру үшін сазды ерітіндімен жуылады.
Деглинизацияның бірнеше жолы бар. Орташа алғанда, деглинизация
шығындары 3 бр/см-ге дейін. Ұңғымаларды айдау кенжарды шламнан,
тегістеу өнімдерінен тазартуға және табиғи сүзгіні қалыптастыруға арналған.
Сорғыны эрлифт немесе лас суды соруға арналған басқа сорғылар толық
ағартылғанға дейін жүргізеді. Шамамен бұл 3 бр/см.
Сорғы ауыспалы дебет кезінде жүреді, ал ағынның өзгеруі нөлден
максимумға дейін және керісінше күрт өзгереді, бұл табиғи сүзгіні құрайтын
тау жыныстарының бөлшектерін қайта бөлу арқылы сүзгі аймағында судың
турбулентті қозғалысын тудырады.
Сынамалы
айдаулар
гидрогеологиялық
зерттеулердің
ерте
сатыларында жүргізіледі. Іздеу кезеңінде негізгі міндет сулы қабаттың
таралуының жекелеген учаскелерінде және су сапасының сүзгілеу
қасиеттерінің салыстырмалы сипаттамасын алу болып табылады.
Алдын ала және егжей-тегжейлі сатыларда сынама айдау
қолданылмайды. Сору бір немесе екі төмендету сатысында қауғалармен
немесе эрлифтпен жүргізіледі.
Дара тәжірибелік айдаулар дебиттің (Q) төмендеуге (S) тәуелділігін
анықтау және басқа да міндеттерді шешу үшін барлық сатыларда жүргізіледі.
Мұндай айдауды жерасты суларының сапасын зерттеу және су тұтқыш
жиектердің су өткізу (сүзу) коэффициенттерін бағдарлы бағалау үшін
жерасты қорларын бағалаудың гидравликалық әдісін қолдану кезінде де
жүргізу ұсынылады. Іздестіру кезінде бір тәжірибелік айдау ұңғымалардың
жалпы санының 20-80% – ын құрайды, алдын ала және егжей – тегжейлі
барлау кезінде – айдау барлық өткен ұңғымалардан жүргізіледі, әрі егжей-
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тегжейлі кезеңде-оларда пайдалану жабдығы орнатылғаннан кейін
жүргізіледі.
Жеке тәжірибелік айдау саны қорларды санаттаудың осы кезеңі үшін
қажетті, сондай-ақ гидрогеологиялық зерттеулердің алдына қойылған басқа
да міндеттерді негізге ала отырып айқындалады.
Топтық тәжірибелік сорғыштар гидрогеологиялық параметрлерді
анықтау, сулы қабаттардың шекаралық жағдайларын зерттеу, қорларды
гидравликалық әдіспен бағалау кезінде деңгей қималарын анықтау, судың
сапасын зерттеу үшін жүргізілетін тәжірибелік жұмыстардың негізгі түрі
болып табылады. Олар бір ұңғымадан (орталық) немесе ұңғымалар тобынан
(топтық айдау) жүргізіледі.
Тәжірибелі бұтаны соруды жобалау бұтаның схемасын – санын және
олардың өзара орналасуын таңдаудан басталады.
Бұтаның ортасында тәжірибелі (бұзылатын) ұңғыма, ал оған сәуле
түрінде бақылау ұңғымалары орналасқан.
Бұтадағы сәулелердің ең аз саны-бір, максималды төрт: олардағы
бақылау ұңғымаларының саны екіден кем емес. Ұңғымалардың ең аз саны
сулы горизонттардың терең орналасуымен (100 м-ден астам) таңдалады. Жұп
сандар бір сәулеге, ал тақ сандар басқа сәулеге орналастырылады (1.1.6.1сурет).
а)

б)

r1
5

3

r2

2

4

1
2
4
6

1

L

3

Р
Е
К
а

5

Сурет 1.1.6.1-бұтаның ұңғымаларын бақылаудың орналасуы
а) шектелмеген қабатта; б) жартылай шектелген қабатта.
Тәжірибелік ұңғымадан тиісті бақылау ұңғымасына дейінгі қашықтық
в. г. жартылай эмпирикалық формуласы бойынша анықталады.
R1 = (0,7 ÷1) m, қуаты аз
R1 = (1,5 + 2) m
Rn = r1·αn-1
мұндағы r1 - бірінші бақылау ұңғымасына дейінгі қашықтық;
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(1.1.6.2)

n-бақылау ұңғымасының нөмірі;
α – сандық талдау арқылы таңдалған және қысымсыз горизонттар үшін 1,5,
қысым үшін-2,5 тең коэффициент;
m-сулы қабаттың қуаты.
(1.1.6.1 - кестеде) бірінші және екінші бақылау ұңғымаларын айдау
ұзақтығы 3-5 тәулік болғанда арынды суларда, 5-10 тәулік жер асты
суларында, жарықшақты жыныстарда және қатпарлы жыраларда
орналастыру бойынша ұсынымдар келтірілген, ұзақтығы 15-30 тәулікке дейін
ұлғаяды.
1.1.6.1-кесте - 1 және 2 Бақылау ұңғымаларына дейінгі қашықтық
Су тұқым

Ұсақ және орташа
түйірлі құмдар
Құмдар ірі дәнді
Қиыршық тасты
шөгінділер
Сынған жыныстар

Горизонттың
гидравликалық сипаты

қысым
жер асты сулары
қысым
жер асты сулары
қысым
жер асты сулары
қысым
жер асты сулары

Максималды қашықтық
бірінші бақылау
екінші бақылау
ұңғымасына дейін ұңғымасына дейін
80
150
10
15
200
450
15
30
200
450
25
40
80
150
30
50

Топтық сорғыштар нақты міндеттерді шешу үшін барлаудың алдын-ала
және егжей-тегжейлі кезеңдерінде және басқаларында жасалады. 2 - 3
төмендеумен жүргізіледі. Алдын-ала кезеңде олар тәжірибелік айдау
нәтижелері негізінде жасалады, жақсы нәтиже берген ұңғымаға қатысты
бақылау ұңғымалары алынады; көбінесе бұталар шекараның жанында
орналасқан ұңғымаға бұрғыланады (H = const), жақсартылған тамақтану
жағдайларын (өзен, тектоникалық ақаулар және т.б.) ұсынады. Егжейтегжейлі кезеңде қойылған міндеттерді шешу үшін бұталарды су
қабылдағыштың қапталына бұрғылау керек.
Жоспардағы шексіз қабат жағдайында бақылау ұңғымаларының бір
сәулесі ағын бойымен, екіншісі осы бағытта қиылысады.
Тәжірибелік-пайдаланымдық
айдау
күрделі
гидрогеологиялық
жағдайларда барлаудың егжей-тегжейлі сатысында жер асты сулары
деңгейінің өзгеруінің эмпирикалық заңдылықтарын, берілген қажеттілік
кезінде олардың сапасын анықтау мақсатында бір немесе бірнеше ұңғымадан
жүргізіледі.
Тәжірибелік жұмыстардың ұзақтығы
Тәжірибелік жұмыстарды жүргізу ұзақтығы айдау түріне, олардың
нысаналы мақсатына және гидрогеологиялық жағдайларға байланысты
анықталады (1.1.6.2-кесте).
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Кесте 1.1.6.2- Айдау ұзақтығы бойынша ұсыныстар
Сулы жыныстардың
литологиялық
сипаттамасы

Коэффициент
фильмрацияла
р
м/тәулік

Меншік
ті дебит
л / сек.

Сулы
Горизонт
сипаттамас
ы

Ұсақ бөлшектердің
шамалы қоспасы бар
жартасты қатты
жарықшақты және
қиыршық тасты
жыныстар.
Жартасты
жарықшақты
жыныстар, бор, едәуір
қоспасы бар қиыршық
тасты жыныстар, ұсақ
бөлшектер, қиыршық
тасты көп түйірлер.,
құмдар.
Жартасты әлсіз
жарықшақты
жыныстар(
доломиттер,
мергельдер,
тақтатастар), бор және
түрлі түйірлі құмдар
Ұсақ түйірлі біртекті
емес құмдар

көп
60-70

5-10
астам

Қысым
топырақты

20 - 60

1,0
5 - 10
дейін

5…20

2-ден
кем

Әрбір төмендеуге шығарып
тастаудың орташа ұзақтығы (8
сағаттық ауысымдарда)
Сынақ
Тәжірибелі
ұңғым
түнгі
тәжіри топтық
алард
ұңғыма
бе
ы
ларда
бұтала
рынан

1/2
2-3

6-9
9 - 12

9 - 15
12 - 18

6/12
9 - 15

Қысым
топырақты

2-4
3-5

9 – 12
12 - 18

12 – 18
15 - 21

9 – 15
12 – 18

0,1-0,5тен 1,0ге дейін

Қысым
Топырақт
ы

3-5
4–6

12 – 18
15 – 21

15 – 21
18 – 24

12 – 18
15 – 21

0,01 –
0,5

Қысым
топырақты

4–6
5-7

12 – 18
15 - 24

15 – 24
18 - 30

12 – 18
15 - 21

Тәжірибелік жұмыстар әдістемесі
Деңгейді төмендету сипаты, төмендету жүйелілігі, деңгейді, дебитті
және басқа көрсеткіштерді бақылау тәртібі нысаналы мақсаты мен айдау
түрімен, гидрогеологиялық жағдайлармен және жер асты сулары кен
орнының басқа да ерекшеліктерімен айқындалады.
Сорғыны үздіксіз не тұрақты дебитпен, не тұрақты төмендеумен
жүргізу керек.
Су деңгейінің барынша төмендеуі орталық ұңғымаларда 3 – 5 м-ден
артық және ең алыс бақылау ұңғымаларында 0,2 м-ден кем болмауы тиіс.
Төмендету саны сорғының мақсатты мақсатына байланысты және жұмыс
жобасымен анықталады. Тәжірибелік айдау кезінде максималды төмендету
0,3 пайдалану төмендеуінен кем болмауы тиіс.
Ол жер асты суларынан аспауы керек:
S қосымша ≈ (0,5-0,6) H - ∆һнас - ∆Zс (1.1.6.3)
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арынды суларда
S доп ≈ Н - (0,3 - 0,5)m - ∆һнас - ∆Zс (1.1.6.4)
мұндағы н-жер асты ағынының қуаты немесе арынды суларға арналған су
бөгетінің үстіндегі қысым, м;
∆Z-деңгейдің секіруі;
∆h біз-сорғыны орнату аралығы.
Айдау процесінде ұңғымалардағы су деңгейін, дебитті, судың
температурасы мен химиялық құрамын бақылау көзделеді. Деңгейді
өлшеудің жүйелілігі, жиілігі бақылаудың барлық нүктелерінде айдау
процесінде деңгейлердің өзгеру заңдылықтарын анықтауды қамтамасыз етуі
тиіс.
Деңгейді алғашқы 2 сағатта 5-10 минуттан кейін, келесі 12 сағатта, 0,5 1 сағаттан кейін және одан әрі айдаудың соңына дейін 2-3 сағаттан кейін
өлшеу. Дебит деңгейді өлшеумен бір уақытта өлшенеді.
Қалпына келтіру процесінде деңгейді алғашқы 15-20 минутта 1-2
минуттан кейін, одан әрі 1-2 сағат ішінде 5-10 минуттан кейін, содан кейін
өкілдік материалдарды алғанға дейін 1 сағаттан кейін өлшеу.
Бұрқақты ұңғымалар үшін арнайы жабдықталған бастиектерден
шығатын жерлер жобалануы тиіс.
Құрал-жабдықтар
Айдау кезінде қолданылатын ұңғымалардың жабдығы су дебитін алуды
және реттеуді, деңгейі мен температурасын өлшеуді, суды бұруды және т. б.
қамтамасыз етуі тиіс.
Ұңғымалардан суды сору үшін әртүрлі құрылымдар мен түрлердегі су
көтергіштер қолданылады:
1. Жер асты сулары деңгейінің тереңдігі 7 м-ге дейін болған кезде
сорғылар ұңғыманың сағасына орнатылады және электр қозғалтқышымен
сору үшін қолданылады.
2. Динамикалық деңгей 7 м-ден төмен болған кезде эрлифт, тік білігі
бар орталықтан тепкіш сорғыларды сору кезінде қолданылады. Аса кең
таратуды алды батырылатын сорғылар типа ЭЦВ.
Жобада сорғылардың техникалық сипаттамасы, оның схемасы, жалпы
көрінісі көрсетілуі керек.
Ұңғымаларды айдау және айдаудың барлық түрлері үшін әуе көтергіші
жиі қолданылады, ол үшін Сығылған ауа ЗИФ, КС, ДК және басқалары
компрессорлар шығарады.
Эрлифт өнімділігі 30-дан 150 м3/сағ, арынның биіктігі 100 м дейін, олар
айтарлықтай тереңдікте әртүрлі диаметрлі ұңғымаларда қолданылады.
Курстық және дипломдық жобада әуе лифтісі есептелуі керек, оның
схемасы, жұмыс принципі, компрессордың түрі көрсетіледі.
Тұрақты су көтергішті пайдалану параметрлердің дәлірек нәтижелерін
береді, сондықтан алдын – ала кезеңде тұрақты су көтергішті пайдалану
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қажет, егжей - тегжейлі кезеңде-міндетті: сорғы жүргізілгеннен кейін барлық
барлау және пайдалану ұңғымалары тұрақты су көтергіштермен
жабдықталған.
Су деңгейін өлшеу үшін қолданылатын аспаптар
1. Таспа өлшегіші деңгейді 50 м тереңдікке дейін өлшеуге мүмкіндік
береді, олардың сенсорының диаметрі 16 мм. Өлшеу қателігі 1-5 см.
2. Электр өлшегіштер – 300 м дейінгі деңгейді өлшеу үшін
қолданылады, датчиктердің диаметрі 12 - 40 мм, өлшеу қателігі 1,5-2,0 %.
Деңгейді өлшеу құралын таңдаған кезде қаптама мен су көтергіш
құбырлар арасындағы кеңістік, деңгей тербелісінің тереңдігі мен диапазоны,
сору ұзақтығы, су көтергіштің түрі ескеріледі.
Судың ағуы мен температурасын өлшеу әдістері
Дебитті өлшеуге арналған әдіс пен аспапты таңдау кезінде жобалық
дебит, оның өзгеру диапазоны, су берудің біркелкі еместігі (пульсациясы),
айдау ұзақтығы және т. б. ескеріледі..
Соңында сору кезінде су бұру схемасын, оның ұзындығын, құрылғысы
мен диаметрін көрсету қажет.
құжаттама;
Айдап шығаруды (құюды) жүргізу процесінде құжаттама жүргізіледі.
Графиктерден сору түрін ескере отырып, сулы қабаттың осы режимінде
күтілетіндер (тұрақты, анықталмаған), сулы қабаттың түрлері көрсетілуі
керек.
Тәжірибелік жұмыстың бастапқы кезеңінде тұрақсыз сүзу байқалады,
ол деңгей мен дебиттің күрт ауытқуымен сипатталады. Тұрақты дебит
кезінде ұңғымалардағы су деңгейінің аздаған өзгерістері бар квази орнатылған (квази-жалған) режим байқалады. Тұрақты деңгейде және
дебитте тұрақты режим аз байқалады.
Айдау кезеңінде айдау (құю) журналы жүргізіледі, онда өлшеу уақыты,
дебит, ұңғымадағы деңгейлердің жағдайы және басқа да параметрлер
белгіленеді.
Айдау нәтижелерін өңдеу
Пайдалану қорларын гидродинамикалық әдіспен бағалау үшін
гидрогеологиялық параметрлерді анықтау жүргізіледі: Кф, Т, ау, а, арналық
шөгінділердің кедергісі, сүзілудің тұнған қабатының кедергі коэффициенті
А0, ағу коэффициенті.
Су тартқыштарды салуға және жобалауға күрделі қаржы салымдарын
бөлуге мүмкіндік беретін санаттар бойынша пайдалану қорларын бағалау
үшін жер асты суларының пайдалану қорларын жіктеуді қолдану жөніндегі
ҚМК талаптарына сәйкес негізгі гидрогеологиялық параметрлер мынадай
түрде белгіленуі тиіс: сүзу коэффициенті (су өткізгіштік), пъез өткізгіштік,
деңгейлік өткізгіштік, су беру – бұталық айдау деректері бойынша; арналық
шөгінділердің кедергісі, бөлгіш қабаттардың сүзу коэффициенттері және жер
асты суларының режимін бақылау деректері бойынша ағу коэффициенттері.
Тәжірибелік
сүзу
жұмыстарының
деректері
бойынша
гидрогеологиялық параметрлерді анықтау үшін әртүрлі гидрогеологиялық
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жағдайларда ұңғымаларға жер асты суларының қозғалыс заңдылықтарын
сипаттайтын теңдеулер қолданылады.
Осы теңдеулерді өңдеу әдістеріне байланысты келесі әдістерді
ажыратуға болады:
1. Іріктеу;
2. Эталондық қисық;
3. Уақыт пен аудан бойынша деңгейдің төмендеуінің өзгеруін бақылау.
4. «Стационарлық (режимдік) аблюдациялар» тарауының
мазмұны»
Дипломдық жобалау процесінде студенттер нақты гидрогеологиялық
жағдайларда режимдік бақылаулардың түрлері мен көлемін негіздеудің
практикалық дағдыларын игеруі керек. Мәселені ұсыну кезінде материалды
жобаның басқа тарауларымен және графикалық қосымшалармен
байланыстыру, суреттермен, кестелермен, қажетті есептеулермен және
пайдаланылған әдебиеттерге сілтемелермен толықтыру қажет.
Тараудың мазмұны
Режимдік бақылаулардың мақсаттары мен міндеттері:
1. Жұмыс түрлерінің негіздемесі;
2. Жұмыс көлемдерінің негіздемесі;
3. Режимдік бақылауларды жүргізу әдістемесі;
4. Аспаптар мен жабдықтар;
5. Құжаттама.
«Стационарлық (режимдік)» тарауының жекелеген бөлімдерін жазу
үшін әдістемелік ұсынымдар
1. Тарау жұмыстың мақсатын негіздеуден басталады, ол жобаның
алдына қойылған мақсаттан туындауы керек. Режимдік бақылаулардың
мақсаты, мысалы, сулы қабаттың режимдік параметрлерінің өзгеру
заңдылықтарын зерттеу болуы мүмкін.
Режимдік бақылаулардың міндеттері гидрогеологиялық жұмыстардың
түріне, зерттеу сатысына сәйкес келуі және жобаның алдына қойылған
жалпы міндеттердің бір бөлігін шешуі тиіс.
2. Жобаның нақты міндеттері мен гидрогеологиялық жағдайларға
сүйене отырып, жер асты, жер үсті сулары, аэрация аймақтары және т. б.
режимінің көрсеткіштер жиынтығын негіздеу қажет..
Сондай-ақ бақылау желісін анықтау қажет.
Сумен жабдықтауға арналған гидрогеологиялық зерттеулерде бұл сулы
қабат пен жер үсті су ағындары параметрлерінің өзгеруін бақылау.
Әдетте, ұңғымалар сулы қабаттың параметрлерін бақылау үшін су
қоймаларынан және дренаждардан бағытталған клапандар бойымен
орналасады, ал клапандағы ұңғымалардың ең аз саны.
Жер асты сулары кен орындарының қапталдарында сондай-ақ су
тұтқыш жиектің шекарасы жағынан режим параметрлерінің өзгеруін
зерделеу үшін ұңғымалар (кемінде бір) орналастырылады.
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Артезиан бассейндерінде ұңғымалардың жармалары өзара қиылысатын
екі бағыт бойынша әрбір жармада 3-6 ұңғымадан беріледі. Ұңғымалар
орналасқан кезде олар барлық геоморфологиялық элементтерді сипаттауы
қажет.
Жер үсті суларының параметрлерін зерттеу үшін өзен желісінің
тармақталуына байланысты 2-3 және одан да көп гидрометриялық бекеттер
орнатылады, осылайша учаскеге келетін және кететін барлық ағындарды
ескеру қажет. Гидробекеттер өзен ағысы бойынша учаскеден жоғары және
төмен орнатылады. Режимдік желінің барлық объектілері (ұңғымалар,
гидробекеттер) тиісті түрде жабдықталуы тиіс.
Гидропостардағы бақылау объектілері жер асты сулары режимін
бақылау объектілерінің бір бөлігімен сәйкес келуі тиіс. Бұл болуы мүмкін:
судың деңгейі мен шығыны (шығыны), температурасы, химиялық құрамы
және физикалық қасиеттері. Жер үсті су ағындарындағы режимдік
бақылаулардың негізгі міндеті сулы қабаттың қоректенуін немесе түсірілуін,
су сапасының өзгеруін анықтау болып табылады.
3. Жұмыс көлемдерінің негіздемесі режимдік бақылаулар жүргізу
мерзімін және зерттелетін параметрлердің анықтамаларының санын
айқындау болып табылады.
Режимдік бақылаулар гидрогеологиялық зерттеулер (іздеу, барлау,
пайдалану) сатысына байланысты жер асты суларының табиғи және
бұзылған режимі кезінде жүргізілуі тиіс. Іздестіру, алдын ала және егжей тегжейлі барлау сатыларында гидрогеологиялық жағдайлардың күрделілігіне
байланысты режимдік бақылаулар бұзылмаған режимде бірнеше айдан 2-3
жылға дейін жүргізіледі. Сонымен қатар, олар сулы қабат параметрлерінің
мүмкін болатын өзгерістерінің барлық кезеңдерін (мысалы, қыс, жаз, күз,
көктем) қамтығаны жөн, осыған байланысты режимдік бақылауларды
жүргізудің ең аз мерзімі – 1 жыл. Параметрлерді өлшеу санын анықтау үшін
зерттелетін параметрлердің өзгергіштігі жоғары болған кезде өлшеу саны
артуы керек.
Осыған байланысты, бір жылда сулы қабаттардың зерттелген
параметрлерінің қарқынды өзгеруінің аралықтары және олардың
салыстырмалы тұрақтылық кезеңдері бөлінеді. Жер асты сулары үшін бұл
қысқы кезеңдегі жауын-шашынның еру кезеңдерімен, жазғы, күзгі кезеңдегі
жауын-шашынның түсуімен, өзендердегі су тасқынымен және т. б.
байланысты. Тамақтану аймағында ұқсас процестері бар қысымды сулар
үшін. Өлшеу жиілігі жоғарыда аталған себептерге байланысты айына 1-ден
10-ға дейін және одан да көп рет өзгеруі мүмкін.
Мысал: егжей-тегжейлі барлау сатысында сулы қабаттың
параметрлерін зерттеу үшін режимдік бақылау бағдарламасын жасаңыз:
а) жер асты аллювиалды сулы горизонттың;
б) терең жатқан артезиан сулы горизонты (50 м-ден астам);
а) режимдік желі жүйесіне 5 ұңғыманы қосамыз – ағын бағыты
бойынша үшеуі және кен орнының қапталында екеуі және өзендегі 2
гидробекет – ағыс бойынша су жинағыштан жоғары және төмен. Аудан
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климатының ерекшеліктеріне қарай режим параметрлерін зерттеуде 2 кезеңді
бөліп көрсетеміз: сәуір-мамыр-өзендегі су тасқынын және сулы қабаттың
жоғарғы қоректенуін сипаттайды, қалған 10 ай. Режимдік бақылаулардың
ұзақтығы-1 жыл.
Су тасқыны қарқындылығына сүйене отырып, қар көшкіні кезеңінде –
1 айда 4 өлшем, сабада – 1 өлшем (ауданда жауын – шашынның негізгі
мөлшері қысқы кезеңге келеді) қабылдаймыз.
Жобаның тапсырмасы негізінде (шаруашылық.сумен жабдықтау),
параметрлері зерттеледі – деңгейі, температурасы, шығыны, химиялық
құрамы (баканализ, СХА, микрокомпоненттер).
Содан кейін режимдік ұңғымалардағы жер асты суларының деңгейі
мен температурасын өлшеу саны:
4замер. х 2мес х 5скв. + 1замер. х 10мес х 5скв. = 90 өлшем.
Гидропостардағы жер
шығынын өлшеу саны:

үсті

суларының

деңгейін,

температурасын,

2г / п х 4замер. х 2мес + 2г/п х 1замер. х 10мес = 36 өлшеу.
Хим.құрам ұңғымаларда және гидробекеттерде сынау арқылы жүргізіледі.
- СХА-5скв. х 12мес + 2г / п х 12мес = 84 сынама
- баканализ 5скв. х 12мес + 2г / п х 12мес = 84 сынама
- микрокомпоненттер (жазғы сабаға іріктеледі) 5скв. х 4 ай. + 2г/п х 4мес. =
28 сынама
б) сол сияқты терең артезиан сулы қабаттары үшін. Режимдік
ұңғымалардың 2 профилін белгілейміз: ағынның бағыты бойынша 3 СКВ.
және бұл бағытта-3 svv. Барлығы 6 ұңғыма. Жер үсті сулары сулы горизонт
режиміне ешқандай әсер етпейтіндіктен, өзендегі гидробекеттер
қарастырылмаған. Жер бетіндегі климаттық факторлар жер асты суларының
режиміне де әсер етпейді, ол бойынша біз жыл бойы сулы қабаттың
параметрлерін біркелкі бақылаймыз.
Деңгейді, температураны өлшеу саны:
6скв. х 1 х 12 ай. = 72зам.

Сынамалар саны:
1) СХА – 6скв х 1 х 12 = 72 сынама
2) баканализ 6скв х 1 х 12 = 72 сынама
3) 6скв х 1 х 4 = 24 сынамалы микрокомпоненттер.
4. а) жұмыстарды жүргізер алдында режимдік ұңғымалар,
гидробекеттер дайындау қажет, оларға қолайлы тәсілдер мен барлық бақылау
кезеңі ішінде жағдайлардың сақталуын қамтамасыз ету қажет.
б) барлық параметрлерді бір уақытта, бірдей құралдарды, әдістерді қолдана
отырып өлшеу керек.
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в) режимдік ұңғымалардан сынамаларды іріктеу алдында оларды судың 3-4
бағанасын ауыстыру үшін айдау қажет, сынамаларды алуды жалпы
қабылданған талаптарға сәйкес жүргізу қажет.
5. Режимдік бақылауларды жүргізу үшін аспаптар қойылған
міндеттерге қарай таңдалады. Автоматты тіркеу үшін жазғыштарды
қолдануға болады.
Жер үсті су ағындарындағы су шығынын өлшеу үшін қалтқылар немесе
Ишарат бұрғышы қолданылады, су сынамаларын алу шөлмектің немесе
сынама алғыштың көмегімен жүргізіледі. Сынау алдында ұңғымаларды
айдауды атмосфераға артық сығылған ауаны шығару жолымен жылжымалы
компрессоры бар эрлифтпен жүзеге асыруға болады.
6. Режимдік бақылаулардың нәтижелері бойынша химиялық
элементтердің уақыт бойынша дебитінің, деңгейінің, концентрациясының
өзгеру графигі жасалады. Режимдік бақылаулардың нәтижелері бойынша
гидродинамикалық параметрлер бағаланады, мамандандырылған карталар
сериясы жасалады. Барлық материалдардың негізінде жер асты суларының
режимі, теңгерімі және пайдалану болжамдары жасалады. Режимдік
бақылаулардың негізгі нәтижесі қойылған гидрогеологиялық міндеттерге
сәйкес болжамдар жасау болып табылады.
5. «Сынамалау және зертханалық зерттеулер» тарауының
мазмұны»
Жер асты суларына барлау жұмыстарын жүргізетін геологиялық
ұйымдар үшін "ауыз су" СанПиН 209 енгізілді, бұл ауыз судың сапасын
зерттеуге қатысты талаптарды арттырады. Осыған байланысты ауыз суды
іздестіру - барлау жұмыстары кезінде жер асты суларының химиялық
құрамын зерттеудің маңыздылығы едәуір артады және санпинмен
нормаланатын барлық компоненттер ескерілуі тиіс. Бағалау зерттеу
кезеңдеріне және гидрогеологиялық жағдайлардың күрделілігіне байланысты
талдауға іріктелетін сынамалар саны өзгеретін болады.
Іздестіру-барлау жұмыстары кезіндегі сынамалар саны
1. Үй шаруашылығын сумен қамтамасыз ету үшін жер асты суларын
іздеу. орталықтар.
Барлық бұрғыланған және сынамаланған ұңғымалардан қысқартылған
химиялық талдауға, спектрлік, уран және бактериологиялық талдауға
сынамалы айдау кезінде су сынамаларын алу қажет.
"Стронций – 90" қоспағанда, тәжірибелік айдау кезіндегі бір тән ұңғымадан
II топтың микрокомпоненттерін анықтау үшін. Тәжірибелік айдауды жүргізу
кезінде галогендермен толық химиялық талдауға сынамаларды айдаудың
басында және соңында іріктеп алу керек.
2. Жайылымдарды сумен қамтамасыз ету үшін жер асты суларын іздеу.
Барлық гидрогеологиялық ұңғымалардан СХА-ға су сынамаларын алу,
спектрлік талдау, уран мен металдар сомасын анықтау көзделеді.
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Шопан бригадалары үшін бұрғыланған ұңғымалардан ФХА-ға
галогенсіз, бакалапсыз және зиянды компоненттерге қосымша су
сынамаларын алу жүргізілсін.
3. Жерді сумен жабдықтау және суару мақсатында жер асты суларының
кен орындарын барлау.
а) МИКРОКОМПОНЕНТТЕРГЕ (жалпы талдау), ПХА-ға, спектрлік
талдауға және уранды анықтауға арналған талдаулар санын кен орнында
бұрғыланған барлық ұңғымалардан алу қажет. Айдау процесіндегі сынамалар
саны айдау түрімен анықталады. Ұзақтығы 5-7 тәулік және одан астам
тәжірибелік айдау кезінде қарапайым гидрогеологиялық жағдайларда
айдаудың басында және соңында екі сынама алынады, күрделі жағдайларда
айдау процесінде 3-4 сынама біркелкі алынады. Ұзақтығы бір айдан астам
тәжірибелік-эксплуатациялық айдап шығаруды жүргізген кезде сынамаларды
онкүндікте бір рет іріктеп алады. Кен орнының жалпы санитарлық жағдайы
үшін ұңғымалардың 30% - ында бактериологиялық талдау үшін су
сынамаларын алу қажет.
б) СанПИН бойынша микрокомпоненттер. Іздестіру және алдын ала
барлау сатысында айқындау ұңғымалардың 10 % - 20% - ында, бірақ әрбір су
тұтқыш жиектен алынатын кемінде екі сынамада жүргізіледі. Егжей –
тегжейлі барлау сатысында анықтау су тарту схемасына кіретін су
пункттерінің 40-50% - ынан, бірақ әрбір су тұтқыш жиектен алынатын
кемінде үш сынамадан жүргізіледі.
Егер су тарту схемасында ұңғымалардың саны үштен аспаса,
микроқұрауыштарды анықтау үшін сынамалар әрбір ұңғымадан алынады.
Ұңғымалардан микрокомпоненттерге зерттелетін су сынамалары кен
орнының барлық ауданын біркелкі сипаттауы тиіс.
"Стронций – 90" анықтамасын алдын ала барлау сатысында әрбір
бағаланатын сулы қабатқа бір сынама бойынша жүргізу жеткілікті. Егжей –
тегжейлі барлау сатысында қайта айқындау бұрын белгіленген "Стронций90" мазмұны ШЖК-ға жақын болған жағдайларда ғана жүргізіледі.
Су тоғанының қоректенуіне (сулы деңгейжиектердің) жер үсті сулары
(өзендер, көлдер, су қоймалары) қатысқан жағдайда, соңғылары су тоғаны
режимінің барлық фазаларына зерттеледі. СХА мен баканализге жылына
сынамалар саны 12 – ден кем болмауы тиіс (су тасқыны кезінде 3, жаңбыр су
тасқыны кезінде-1 және жазғы және қысқы сабаларда 4-тен).
Микрокомпоненттерді талдау жазғы сабалық кезеңінде іріктелген
сынамаларда орындалады.
Негізгі сулы деңгейжиектің жатқан горизонттардан жоғары және төмен
өзара байланысы кезінде микрокомпоненттер әрбір деңгейжиектен кемінде 3
сынамада зерттелуі тиіс.
Режимдік бақылау процесінде барлау учаскесіндегі сынамалар
топырақты қысымсыз горизонттар үшін көктемгі, жазғы және қысқы
кезеңдерде алынған сынамалардың кемінде 9 толық және бактериологиялық
талдауы орындалатындай етіп іріктелуі тиіс.
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Алғашқы талдаулардың орнықсыз органолептикалық көрсеткіштері кезінде
сынамалар ай сайын алынуы тиіс.
в) су сапасының СанПиН талаптарына сәйкес еместігі туралы
қорытынды 3-4 күн аралығында іріктелген сынамаларда СанПиН бекіткен
әдістер бойынша орындалған талдаудың үш түпкілікті нәтижесін алғаннан
кейін жасалады.
Егер талдаудың алғашқы немесе екі нәтижесі теріс болса, онда оң
қорытынды жасау үшін қатарынан үш оң нәтиже алу керек.
г) су сынамаларын алуды, оларды сақтауды, тасымалдауды және
химияға тапсыруды орындаушылар жүзеге асырады. зертхана: учаскелік
гидрогеологтар, айдау жасағының бастығы, техник - гидрогеолог және
бұрғылау шеберлері. Әрбір учаскелік гидрогеолог су сынамаларын алу
каталогын жасауға, іріктеу бойынша тұрақты есеп жүргізуге, химияға
тапсыруға міндетті. талдау нәтижелерінің зертханасын, су сынамаларын
алуды және оларды химияға тапсыруды бақылау. экспедиция зертханалары.
6. «Еңбекті қорғау» тарауының мазмұны»
1. Сайтта жобаланған жұмыс түрлерін және жұмыс көлемін жасаңыз:
1.1.Бұрғылау жұмыстары-100 м.
1.2.Тәжірибелі сорғыштар - 20 ст / см
2. Әрбір жұмыс түрін жүргізу кезінде сақталуы тиіс негізгі қауіпсіздік
ережелері мен нұсқаулықтары. Мысалы, су ұңғымаларын бұрғылау
кезінде:
2.1. Геологиялық барлау жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік ережелері.
2.2. Геологиялық барлау ұйымдары мен кәсіпорындары үшін өрт
қауіпсіздігі қағидалары.
2.3. Құрылыс нормалары мен ережелері (ҚНжЕ).
2.4. ҚР ұйымдары мен кәсіпорындарында қауіпсіз еңбек жағдайларын
қамтамасыз етудің үлгілік жүйесі
2.5. Жұмысқа орналастыру қағидалары, әуе компрессорлары мен ауа
құбырларын орнату және пайдалану қауіпсіздігі қағидалары
2.6. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі.
2.7. Партияда (экспедицияда) бұрғылау кезіндегі еңбек қауіпсіздігі
жөніндегі нұсқаулық.
3. Жұмысқа қабылдау ережелері.
4. Ұйымдастыру іс-шаралары (объектіні пайдалануға беру тәртібі,
жұмысшыларды оқытуды ұйымдастыру, нұсқама, жұмыс объектілерінде
ҚТ бойынша құжаттама, еңбекті қорғауды бақылау).
5. Қауіпсіздік техникасы.
5.1.Механизмдер,
құрылғылар
және
аспаптар
жобаланатын
жұмыстардың қауіпсіздігі – (көтеруді шектегіштер, түсіру - көтеру
операцияларын механикаландыру).
5.2. Қорғаныс жерге қосу (схема)
5.3. тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру;
5.4. Адамдарды жұмыс орнына және кері тасымалдау.
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6. Өртке қарсы іс-шаралар (іс-шаралар, құрал-саймандар, керек-жарақтар,
өрт күзетін ұйымдастыру).
7. Қосымша ұйымдастырушылық іс-шаралар.
7.1. Өндірістік қауіптердің туындауының алдын алу жөніндегі іс-шаралар
(өткелдерді ұйымдастыру, электр беру желілерінің жанындағы
жұмыстар, орман және дала өрттерінің алдын алу және т.б.).
7.2. Жұмыс жүргізу үшін үлгілік паспорттарды әзірлеу (ВВР, бекіту,
желдету және т.б. паспорты).
7.3. ҚТ бойынша қарау, қоғамдық инспекторлар. Теледидар бұрышы,
көрнекі ақпарат (найзағай, қабырға газеттері, жазатайым оқиғалар
туралы ақпарат, жиналыстар).
8. Өндірістік санитария (медициналық тексеру, сақтандырғыш егулер, дәрі
қобдишалары, сумен жабдықтау, тұрғын үй-тұрмыстық жағдайлар, шудан,
шаңнан қорғау, демалыс базалары мен пункттері, тамақтану және т. б.))
9. Байланысты ұйымдастыру.
10. Зардап шеккендерді жақын ауруханаға эвакуациялау жоспары.
1.1.7 Аймақтық гидрогеология
Қазақстан Республикасының аумағын гидрогеологиялық аудандастыру
қағидаттары
Гидрогеологиялық
аудандастыру
кезінде
гидрогеологиялық
жағдайлардың ортақтығымен сипатталатын аумақтар бөлінеді, ол әртүрлі
факторлар мен мақсаттарды ескере отырып, әртүрлі масштабта шығарылады.
ТМД шегінде ірі геологиялық құрылымдармен (платформалармен,
плиталармен) байланысты 19 гидрогеологиялық облыс бөлінді. Осы
аудандарда әртүрлі қабаттар (тігінен), сондай-ақ жоспардағы I және II ретті
аудандар (аудандар мен бассейндер) ерекшеленеді.
Қазақстан республикасының шегінде орналасқан гидрогеологиялық
салаларды қарастырайық.
Тұран гидрогеологиялық облысы
Тұран гидрогеологиялық аймағына орта азия мен оңтүстік Қазақстан
жазықтары кіреді. Құрылымдық тұрғыдан алғанда, бұл күрделі бүктелген
палеозойлық негізі бар плита. Облыстың шекаралары мұғалжар таулары,
Орал таулары, Батыс Сібір жазығы, Тянь - Шань, Каспий маңы ойпаттары
бойымен өтеді.
Облыстың жер бедері жазықты, биіктігі (50 м дейін) және ойпаты
(Қызылқұм, Қарақұм, Мойынқұм).
Облыстың климаты шұғыл континентті, шөлді, жауын - шашын
оңтүстігінде жылына 100 мм-ден солтүстігінде жылына 250-300 мм-ге дейін
түседі.
Облыс аумағы арқылы арал теңізіне құятын Әмудария мен Сырдария,
сондай-ақ Шу, Сарысу, Торғай, Заравшан, Теджен, Мургаб және т. б. өзендер
ағып өтеді.
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Жоғарғы гидрогеологиялық қабат төрттік, неогендік және жоғарғы
палеогендік жастағы шөгінді шөгінділерді қамтиды. Олар әртүрлі Генезис
жыныстарымен шектелген (теңіз, Эол, аллювиалды) жер асты және әлсіз
қысымды сулы қабаттар мен кешендерді дамытады.
Әсіресе өзендердің аллювиалды шөгінділерінің сулы қабаттары жиі
кездеседі. Олар әр түрлі химиялық құрамы мен дебиті, қуаты мен тереңдігі
бойынша ерекшеленеді. Өзен аралықтарында құмдарда тұзды сулар арасында
тұщы сулардың көлемі едәуір дамыған. Сонымен, Черкезлинский
линзасының ауданы 400 км2, қуаты 30 м дейін, тереңдігі 13 – 90 м дейін,
судың минералдануы 1 г/л дейін. Жоғарғы қабат палеоген сазының қалың
қабатымен жабылған (100 – 400 м және одан жоғары).Ортаңғы
гидрогеологиялық қабат палеоген, бор және Юра жыныстарымен
байланысты.
Оларда әр түрлі химиялық құрамдағы аралық қысым сулары жиі
кездеседі.
Төменгі гидрогеологиялық қабатта палеозой буының әр түрлі құрамы
бар жарықшақ, жарықшақ және жарықшақ - карст сулары ұсынылған.
Төменгі қабаттың сулары шығу немесе іргетастың таяз жерлерінде
зерттеледі. Негізінен бұл тұщы су. Төменгі қабаттың суларымен байланысты
бұлақтардың дебиті 1 л/с-қа дейін, бұзылу аймақтарында (топтық көздер) 8
л/с-қа дейін болады, Тұран облысының шегінде бірінші реттегі аудандар
бөлінеді: Әмудария, Сырдария, Үстірт, Шу-Сарысу, Торғай, Солтүстік Арал
(қабат суларының бассейндері) және Орталық Қызылқұм, Маңғышлақ,
Туаркыр (жарықшақ суларының бассейндері).
Қойнауқаттық және жарықшақты сулардың барлық бассейндері
бірыңғай гидравликалық жүйені құрайды, оның жер асты ағыны Арал
теңізіне және басқа да ойпаттарға жүзеге асырылады.
Амудария қойнауқаттық сулары бассейні облыстың оңтүстігінде аттас
ойпатта орналасқан және екінші ретті бассейндерден тұрады (Бұхара Қаршы, Заунгуз, Орталық Қызылқұм, Бахыз - Карабиль, Предкопетдаг).
Бассейндердегі тұщы су ежелгі және қазіргі өзен аңғарларының
аллювиалды шөгінділерімен (Амудария, Зеравшан және т.б.) және аз
дәрежеде минералданған сулар арасында тұщы су линзалары кездесетін
неоген құмдарымен шектелген. Қалған шөгінділерде ауданы мен қимасында
тұзды және тұзды сулар таралған, олардың минералдануы тереңдігі 50 г/л
дейін артады.
Жарықшақ су бассейндерінің орталық-Қызылқұм жүйесі облыстың
орталығында орналасқан және іргетастың шығыңқы жерлерінің оның
ауытқуларымен ауысуымен сипатталады.
Қуаты 900 м - ге дейінгі мезо-кайнозой шөгінділерімен толтырылған
шөгінділерде екінші ретті Қарағаты, Мыңбұлақ және т. б. артезиан
бассейндері пайда болды.
Тұран плитасының оңтүстік бөлігінде йод, бром, бор бар күшті
тұздықтар бар, оларды тереңдігі 1000 м-ден асатын ұңғымалардан алуға
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болады. Жоғары температурасы бар әртүрлі емдік сулар бар, олардың
кейбіреулері қолданылады (Байрамали курорты).
Батыс Сібір гидрогеологиялық облысы
Батыс Сібір облысы Орал, Саян - Енисей, қазақ және Алтай қатпарлы
аймақтарының арасында орналасқан және 200 м-ге дейінгі және биіктіктегі
(ойпатты жазық) ойпаттар мен биіктіктердің тіркесімін білдіреді. Жазық
солтүстік және Оңтүстік депрессиялардан тұрады, олар солтүстік пен
оңтүстікке ағып жатқан өзендер үшін су қоймасы ретінде қызмет етеді.
Жазықтың беті Обь, Енисей, Ертіс, Тобыл өзендерінің аңғарларымен және
көптеген көлдермен жабылған.
Климаты континенталды, қатал, құрғақ, жауын-шашын мөлшері
жылына 250-ден 500 мм-ге дейін.
Батыс Сібір облысы-жер шарындағы ең ірі артезиан бассейндерінің
бірі. Бұл екі деңгейлі құрылымы бар үлкен қуыс. Палеозой шөгінділерімен,
метаморфты және магмалық жыныстармен ұсынылған бассейннің қатпарлы
негізі мезокайнозойдың шөгінді қабаттарымен жабылған, орталық бөлігінде
5 - 6 км-ге дейін. Палеозойлық іргетаста ойпаттар (Бийск - Барнаул,
Құлынды, Омбы, Приуральск) және көтерулер (Қостанай, Каменское және
т.б.) анықталды. Алайда, бұл үлкен құрылымдар жалпы гидрогеологиялық
жағдайларға аз әсер етеді, сондықтан батыс сібір артезиан бассейні біртұтас
су жүйесі болып табылады.
Мезокайнозой шөгінділерінде екі гидрогеологиялық қабат бөлінеді.
Жоғарғы қабатқа тұщы және сор суы бар антропогендік - олигоцендік сулы
шөгінділер, төменгі қабатқа минералдануы жоғары суы бар мезозойлық
шөгінділер жатады. Едендер бассейннің бүкіл аумағында сазды
жыныстардың қуатты қалыңдығымен бөлінген.
Көпжылдық аяз бассейннің жартысына жуығын қамтиды және
солтүстігінде 500 м тереңдікке және орталық бөлігінде 300 м-ге дейін
созылады. Облыстың солтүстік бөлігінде күдікті, серіппелі және мұздатқыш
белдіктер дамыған.
Облыстың жоғарғы гидрогеологиялық қабаты
Оңтүстік топқа бес бассейн кіреді: Тобольск, средне-Осейский, среднеОсейский, Ертіс және Верхнеобский. Олар жақсы зерттелген.
Тобыл бассейнінде тұщы негізгі Сулы қабаттар олигоцен
жыныстарымен байланысты, олардың қуаты 130 м немесе одан да көп.
Төрттік шөгінділерден қуаты 50 м-ге дейінгі өзен аңғарларының ең мол
аллювиалды шөгінділері.
Ертіс және Верхнеобск бассейндері үшін тұщы судың едәуір қоры бар
әр түрлі төрттік шөгінділердің кең дамуы тән, олардағы ұңғымалардың
дебиті секундына ондаған литрге дейін өзгереді.
Неоген шөгінділері оңтүстікте кең таралған, онда олардың қуаты 140 150 м-ге жетеді (Кулундин депрессиясы, барабин ойпаты, Приобское үстірті
және т.б.). Бұл шөгінділердің сулары әртүрлі химиялық құрамға ие және 1ден 10 г/л-ге дейін минералданған, ұңғымалардың дебиті 0,3-тен 2 л/с-қа
дейін.
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Облыстың төменгі гидрогеологиялық қабаты
Төменгі қабат кампан – коньяк - Турон шөгінділерінің жоғарғы саз
қабатынан 600 м-ге дейін бөлінген. Төменгі қабатта мезозойдың үш кешені
ерекшеленеді.
Қуаттылығы 700-800 метрге дейінгі сеноман – альб - дәріхана
шөгінділерінің кешені құмды-сазды жыныстардан тұрады.
Кешеннің құмдылығы 60% - дан астам. Бұл тау жыныстарының жоғары
қозғалғыштығын тудырады. Өздігінен ағатын ұңғымалардың дебиті тәулігіне
бірнеше мың текше метр. Судың минералдануы орталыққа қарай 20 г/л-ге
дейін артады, ал шеткі суы тұщы. Бассейннің тереңдігі мен ортасына қарай
микрокомпоненттердің (йод, бром және т.б.) мөлшері артады, температура
дәріхана шөгінділерінің табанында 750 0С дейін көтеріледі.
Баррем – готерив - валанжин және ішінара верхнеюр шөгінділерінің
кешені ауыспалы құмды - сазды шөгінділермен ұсынылған, олардың қуаты
орталық пен солтүстікке қарай 1000 - 2000 м-ге дейін артады. Тереңдігі
құмды жыныстардың коллекторлық қасиеттерін жақсартады,алайда
жыныстардың су өткізгіштігі айтарлықтай. Қуаты 20 м-ге дейінгі сулы
горизонттар ұңғымалардың өздігінен ағып кетуі кезінде тәулігіне жүздеген
текше метр дебет береді. Судың минералдануы шетінен бассейннің ортасына
дейін және тереңдігі 55 г/л жетеді. Жер асты сулары микрокомпоненттермен
және температурасы 900 0С дейінгі тереңдіктегі газдармен байытылған.
Жоғарғы Юра және орта-Нижний Новгород шөгінділерінің кешені
негізінен құмды жыныстардан тұрады, олардың қуаты орталық пен
солтүстікке қарай артып, 800 – 1000 м құрайды. Кешеннің орналасу тереңдігі
орталықта 2,5 - 3 км, солтүстікте 4-5 км. Тау жыныстарының су
сыйымдылығы батыстан шығысқа қарай артады, өздігінен ағатын
ұңғымалардың дебиті ондаған, күніне алғашқы жүз шаршы метр. Судың
минералдануы батыстан шығысқа қарай 10 - 25 - тен 80 г/л-ге дейін артады,
Солтүстік пен оңтүстікке қарай 1-10 г/л-ге дейін төмендейді.
Батыс сібір бассейнінде өнеркәсіптік сулардың үлкен қоры бар,
олардан йод, бром, бор және басқа компоненттерді ұңғымалардың тереңдігі
2000 м дейін алуға болады.
Көптеген сулы қабаттар емдік суды (йодобромды, безді, көмірқышқыл
газын) бере алады және Тюмень, Тамиза, Туринск және т. б. су шипажайлары
жұмыс істейді.
Жылу суларының үлкен ресурстары, әсіресе Есіл – Омбы - татар және
Колпашев аудандары перспективалы, мұнда тереңдігі 1500 – 2000 м болатын
ұңғымалар тәулігіне 1000 м2 дейін өздігінен ағып кетеді. T-ден 800 0С-қа
дейінгі су.
Тяньшань-Жоңғар-Памир гидрогеологиялық облысы
Облыс Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан. Бұл биіктігі 300-ден
7000 м-ге дейінгі таулы аймақ. Жоталар субширотты және бойлық жабық
бассейндермен бөлінген. Климаты құрғақ, континенталды, жылдық жауыншашын мөлшері 300 мм-ге дейін, тік зоналылық тән, биік тауларда
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мұздықтар бар. Тау өзендері (Пяндж, Вахш және т.б.) қуатты алып кету
конустарын құрайды. Өзен аңғарларында ірі көлдер (Ыстықкөл, Балқаш,
Алакөл, Зайсан) бар. Облыстың құрылымына архейден кайнозойға дейінгі
жыныстар қатысады, құрамы, метаморфизациясы және тектоникалық
бұзылуы әртүрлі. Облыстың геологиялық тарихы күрделі. Осы уақытқа дейін
ол тектоникалық қозғалыстарды, жер қыртысының ақауларын, әртүрлі
күштердегі жер сілкіністерімен бірге көрінеді.
Тау жоталары антиклинальдарға сәйкес келеді, синклинальдарға қуаты
10 км - ге дейін шөгінді жыныстардың қалыңдығы жиналған ірі иілімдер
жатады (Приташкенская, Ферғана, Іле, Зайсан, Ыстықкөл, Нарын және басқа
да ойпаттар).
Тянь-Жоңғар-Памир аймағында жер асты сулары барлық жастағы
шөгінділермен шектелген (архей - кайнозой). Олар кластердің әртүрлі
формаларымен, химиялық қасиеттерімен, динамикасымен, ресурстарымен
және практикалық маңыздылығымен ерекшеленеді.
Облыста үш гидрогеологиялық қабат бар. Жоғарғы қабат: кайнозой
Сулы кешендерін қамтиды, ортаңғы қабат мезозой сулы кешендерін
біріктіреді, төменгі қабатта палеозой мен палеозой жасына дейін
метаморфталған және дислокацияланған жыныстардың сулы кешендері бар.
Облыс аумағында бірінші ретті үш аудан бөлінеді – жарықшақты сулар
бассейндері және ойпаттардың артезиан бассейндері бар қатпарлы - кесек
аймақтар жүйесі: Шығыс Тянь-Шань және Жоңғар Алатауы; Батыс ТяньШань және Памир.
Шығыс Тянь-Шань мен Жоңғар Алатауының аудандары. Бұл
қатпарлы-кесек аймақтар мен тауаралық артезиан бассейндерінің ауданы
(Іле, Ыстықкөл, Балқаш - Алакөл). Бүктелген блоктық аймақтардың ішінде 50
м-ге дейін аллювийі бар шағын артезиан бассейндері бар.
Олар жер үсті су ағындарының суларымен байланысты көздер беретін
тұщы сулармен сипатталады. Бастапқы дебит 2-ден 10 л/с дейін.
Тереңдігі 2000 м дейінгі депрессиялар мен грабендерде, конустар мен
өзен аңғарларының үлкен сынық материалдарымен толтырылған,
минералдануы біршама жоғарылаған жер асты суларының қуатты ағындары
жиі кездеседі.
Саз, гипс, тұз, конгломерат, палеоген, неоген және төменгі төрттік
жастағы құмдардан құралған ойпатта кей жерлерде арынды сулар,
минералдылығы 0,3-тен 60 г / л-ге дейін. Су сыйымдылығы шамалы.
Жарықшақтық аймағының қатпарлы-кесек құрылымдарында су
сыйымды жыныстардың литологиясына, тік зоналылығына және басқа да
факторларға байланысты әртүрлі қуаттағы, су молдығы мен құрамындағы
жарықшақты жер асты сулары дамыған. Ең биік таулы бөліктерінде шығымы
аз бұлақтар беретін, кейде баурайлардың борпылдақ шөгінділерін
ылғалдандыратын ультрапрессті сулар таралған. Төменгі аудандарда
жыныстардың су сыйымдылығы артып, көздердің шығуы 1 - 3 л/с, сирек 10
л/с жетеді.
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Орта тау аймағында орта палеозой жыныстары (1 - 10 л/с) ең көп су
айналымына ие. Нарын өзенінің бассейнінде 60 - 70 л/с дебиті бар карст
көздері кездеседі.
Орташа және жоғары су сыйымдылығы бар интрузивті жыныстар,
бұлақтардың шығуы 5 - 10 л/с жетеді.
Шөлейт климаты және қуатты делювиалды-пролювиалды жамылғысы
бар төмен тауларда жарықшақтық аймағының жер асты сулары мардымсыз
және өте минералданған.
Барлық аймақтардағы сынған-талшықты сулар мол, әртүрлі химиялық
құрамы мен температурасымен ерекшеленеді. Карбонатты жыныстарда сыну
аймақтарындағы көздердің дебиті 500 л/с - қа, ал магмалық жыныстарда 8090 л/с-қа жетеді.
Тұщы сулардан басқа, минералданған: көмірқышқыл газы, азот
термалды және т. б.
Ірі тауаралық бассейндерде екі гидрогеологиялық қабат бөлінеді,
олардың тек жоғарғы жағы жақсы зерттелген. Ол екі кіші сатыға бөлінеді.
Жоғарғы төменгі қабатқа әр түрлі генезистің төрттік шөгінділері жатады,
бірақ көбінесе аллювиалды, аллювиалды-пролювиалды және көл. Бұл
шөгінділердің құмды-тасты қабаттарында тұщы сулардың қуатты қабаттары
бар, олардың тереңдігі тау бөктеріндегі ілмектерден (100 – 150 м) жазықтарға
дейін (10 м дейін) азаяды. Сулы қабаттар 2 - ден 7-ге дейін болуы мүмкін.
Бассейндердің төменгі бөліктеріне (10 г/л дейін) ағын барысында
судың минералдануының біршама жоғарылауы байқалады. Плиоцен төменгі төрттік жасындағы тас-тасты шөгінділерден құралған төменгі қабат
30-дан 1000 м-ге дейінгі тереңдіктегі тұщы сулы қабаттарда жатыр. Осы
горизонттарды ашқан ұңғымалардың дебиті секундына оннан бірнеше литрге
дейін.
Бор, Юра және триас шөгінділеріндегі сулы кешендер Іле бассейнінде
2000 – 3000 м-ден астам тереңдікте ашылды, онда температурасы 50-ден
1000 0С-қа дейінгі түрлі-түсті химиялық құрамы бар (азот) аз дебитті, бірақ
жоғары қысымды сулар жатыр.
Іле және Зайсан бассейндерінде палеозойдың жарықшақты-талшықты
және жарықшақты сулары жоғары минералдануымен және жоғары
температурасымен жатыр. Олар төменгі гидрогеологиялық қабатқа жатады.
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Орталық Қазақстан гидрогеологиялық қатпарлы облысы

А-бірінші ретті гидрогеологиялық аудандардың шекаралары мен индекстері;
б-терең негізгі Тектоникалық бұзылулар; гидрогеологиялық аудандар: 1 - Ұлытау, 2 Көкшетау-Баянауыл, 3 - Шыңғыс-Тарбағатай, 4 - Теңіз-Қорғалжын, 5 - Жезқазған, 6 Солтүстік-Балқаш.

1.1.7.1-сурет-Орталық Қазақстан гидрогеологиялық облысы
Жеке жоталардың биіктігі 200 – 600 м дейін. Облыстың климаты
континенттік, жазы ыстық (1.1.7.1-сурет).
Облыстың құрылымына жер бетіне шығатын және тек мезозой мен
кайнозой жыныстарымен жабылған прекамбриялық және палеозойлық
жыныстар қатысады. Көтерілу аймағында олар артезиан бассейндері пайда
болған депрессиялармен, ойықтармен қиылысады.
Орталық Қазақстан облысына түрлі жастағы атқыланған, эффузиялық
және метаморфтық жыныстардың экзогендік және эндогендік жарықшақтар
аймағында жер асты жарықшақты, жарықшақты - қабатты сулардың таралуы
тән. Шөгінді жыныстардағы жер асты сулары сирек кездеседі және өзен
аңғарларымен, рельефтің төмендеуімен шектеледі.
Облыс шегінде бірінші ретті гидрогеологиялық аудандар бөлінеді:
Ұлытау, Көкшетау - ауыл, Шыңғыс - Тарбағатай, Теңіз - Қорғалжын,
Жезқазған және Солтүстік - Балқаш жарықшақ және кеуек – жарықшақ қабат суларының бассейндері.
Геологиялық жағдайлардың күрделілігі жоталар мен тауаралық
депрессиялардағы күрделі гидродинамикалық жағдайларды анықтайды.
Ең қарқынды су алмасу аймағы және тұщы судың максималды аймағы
рельефтің ең биік құрылымдарында орналасқан.
Тік гидродинамикалық және гидрогеохимиялық аймақтар үлкен
депрессияларда айқын көрінеді (Теңіз - Қорғалжын және Жезқазған).
Теңіз-Қорғалжын жарықшақты және кеуек – жарықшақты жер асты
суларының бассейні облыстың оңтүстік-батысында орналасқан және екінші
ретті артезиан бассейндері бар Қарағанды және басқа да ойпаттарды
қамтиды. Ағынсыз қазаншұңқырларда, мезо-кайнозой шөгінділерінде жер
асты сулары тұзды, тау жыныстарындағы қазаншұңқырларда суы тұщы және
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көл суымен байланысты. Қарағанды ойпатында Юра сулы кешені дамыған,
онда тұщы негізгі сулы қабаттар ірі қабатты цементтелген жыныстармен
шектелген, осы қабаттарды ашатын ұңғымалардың меншікті дебиттері 5 л/с қа жетеді, төменде қуаты 80-ден 400 м-ге дейінгі пермо-карбон жыныстары
жатыр. Судың шеткі бөліктерінде тұщы және сәл тұзды. Әктастан,
мергельдерден, доломиттерден, Пермь және карбон конгломераттарынан
құралған мультидәрізді және антиклинальды құрылымдарда сумен
жабдықтау үшін кеңінен пайдаланылатын тұщы жер асты суларының
айтарлықтай жинақталуы бар.
Жезқазған жарықшақты су алабы. Ол облыстың оңтүстігінде сол
атақты үлкен депрессияда орналасқан. Ойпаттың негізі кейнозойдың шөгінді
жамылғысымен жабылған палеозой жыныстарынан құралған.
Тау жыныстарының су сыйымдылығы жоғары, ұңғымалардың шығыны
10-50 л/с дейін жетеді, су тұщы, шығысқа қарай олар тұзды болады.
Өзен аңғарларында (Сарысу және т.б.) қуаты 30-50 м дейінгі
аллювиалды шөгінділерде сулы деңгейжиек дамыған, ұңғымалардың дебиті
оннан 40-50 л/с - қа дейін, олардағы су тұщы сулардан тұзды суларға дейін.
Жер асты суларының экономикалық маңызы. Ауыл шаруашылығы мен
өнеркәсібі дамыған Қазақстан шаруашылық-ауыз судың елеулі көлемін талап
етеді. Аймақтағы жер асты суларының қоры айтарлықтай, бірақ біркелкі
емес.
Ең мол сулы қабаттар өзен аңғарларының аллювиалды шөгінділерімен
(ежелгі және қазіргі заманғы), Юра шөгінділерімен (Қарағанды бассейні),
жарықшақты - Красты карбонатты жыныстармен (Жезқазған және т.б.)
байланысты.
Шағын елді мекендер үшін облыстың барлық аумағы бойынша
желдену аймағының жарықшақ сулары пайдаланылуы мүмкін.
Орталық Қазақстан облысында емдік минералды сулар, негізінен
хлоридті құрам кең таралған.
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1.1.8 Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары
1.1.8.1 – кесте- Гидрогеология бөлімдері бойынша бақылау сұрақтары мен
тапсырмалары
Р/н

1

Жұмыс
бағдарламасы
бойынша
тақырыптар
Гидрогеологиялық
параметрлерді
анықтау

2

Гидрогеологиялық
зерттеулердің
негізгі түрлері,
құрылымы және
сатылығы. Оларды
жүргізудің жалпы
принциптері

3

Жерасты суларын
сынамалау және
зертханалық зерттеу

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары

1. Жер асты суларының тұрақты режиміндегі параметрлерді
есептеу.
2. Тұрақты
емес
сүзу
режимі
үшін
гидрогеологиялық
параметрлерді анықтау.
3. Тапсырма: КФ-10м / тәул, T = 10000, h = 15м, табу: ау-?; μ-?
4. Тапсырма: КФ-15м / тәул, T = 10000, h = 35м, табу: ау-?; μ-?
5. Тапсырма: КФ-15м / тәул, T = 10000, h = 25м табу: ау -?; μ-?
6. Тапсырма: Q = 2л / сек, S = 1,2 м, табу: q -?
7. Тапсырма: Q = 10л / сек, S = 1,8 м, табу: q -?
8. Тапсырма: Q = 7л / сек, S = 3,2 м, табу: q -?
9. Егер КФ = 22,3 М/тәул болса, μ анықтаңыз.
10.
Ағынның гидродинамикалық параметрлерін анықтаңыз,
егер белгілі болса: коэф. сүзу қуаты тәулігіне 22,3 М, қуаты 30 м.
11.
Коэф анықтау. егер коэф болса, су беру. сүзу 19,6 М / тәул.
12.
Ағынның гидродинамикалық параметрлерін анықтаңыз,
егер белгілі болса: коэф. сүзу қуаты тәулігіне 15 м, қуаты 35 м.
ағынның гидродинамикалық параметрлерін шектеңіз, егер белгілі
болса: коэф. сүзу қуаты тәулігіне 35 м, қуаты 25 м.
13.
Уақытша бақылау кестесін жасаңыз, егер:
Р/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

t (сағат)
5
10
16
20
24
30
36
40
4
50

lgt
0,7
1
1,2
1,3
1,38
1,47
1,55
1,6
1,65
1,7

S1 (м)
0,29
0,39
0,43
0,45
0,48
0,5
0,59
0,54
0,56
0,57

1. Жер асты суларының кен орындарын зерттеу негізінде қандай
принциптер жатыр.
2. Жер асты суларының кез-келген кен орындарын зерттеуге
арналған жұмыс түрлерінің стандартты жиынтығы қандай?
3. 1:200 000 масштабтағы гидрогеологиялық түсіру кезінде
орындалатын жұмыстар.
4. Гидрогеологиялық іздеулер кезінде орындалатын жұмыстар.
5. Барлаудың алдын ала сатысында орындалатын жұмыстар.
6. Барлаудың егжей-тегжейлі сатысында орындалатын жұмыстар.
7. Барлаудың пайдалану сатысында орындалатын жұмыстар.
8. Кен орындарын гидрогеологиялық жағдайлардың күрделілігі
бойынша жіктеу.
1. Су сынамаларын алу кезінде қолданылатын талаптарды атаңыз.
2. Жер асты суларының физикалық қасиеттерін, химиялық, газдық,
бактериологиялық құрамын зерттеудің міндеттері мен әдістері.
3. Су талдауларының түрлерін атаңыз.
4. Өзендерден, бұлақтардан, құдықтардан, ұңғымалардан су
сынамаларын алуды талдаңыз.
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1.1.8.1 кестенің жалғасы
Р/н

4

Жұмыс бағдарламасы
бойынша
тақырыптар
Сумен жабдықтау
мақсаттары үшін
гидрогеологиялық
зерттеулер

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары

1. Өзен аңғарлары кен орындарының негізгі ерекшеліктері.
2. Өзен аңғарларының кен орындарындағы гидрогеологиялық
зерттеулердің кезеңдері.
3. Артезиан
бассейндері
кен
орындарының
негізгі
ерекшеліктері. Артезиан бассейндерінің кен орындарындағы
гидрогеологиялық зерттеулердің кезеңдері.
4. Шығару конустарындағы кен орындарының негізгі
ерекшеліктері.
5. Жарықшақ-карстық Сулы горизонттар кен орындарының
негізгі ерекшеліктері.
6. Тұщы су линзаларының негізгі ерекшеліктері.
7. Егер сүзгінің диаметрі 148 мм, сүзгінің ұзындығы 15 м
болса, негізгі гидрогеологиялық параметрлерді есептеңіз
№

Q, л/с

S, м

Ал, м
6
7
5

Н,
м
42
42
42

М, г /
л
0,6
0,5
0,3

1
2
3

15
9
7

14
10
19

№

Q, л/с

1
2
3

q=Q/S

S, м

Ал, м

Н, м

q=Q/S

4,8
6,4
4,9

16
10
17

6
3
5

38
3
38

М, г /
л
0,6
0,5
0,3

№

Q, л/с

S, м

Ал, м

М,г л

q=Q

1
2
3

5,9
6 4
4,7

16
19
15

5
9
7

Н,
м
6
60
60

№

Q, л/с

S, м

Ал, м

1
2
3

10
12
7

12
14
10

6
4

Н,
м
53
53
53

М, г /
л
0,6
0,5
0,

8. Егер сүзгінің диаметрі 114 мм, сүзгінің ұзындығы 12 м
болса, негізгі гидрогеологиялық параметрлерді есептеңіз

9. Негізгі гидрогеологиялық параметрлерді есептеңіз, егер
сүзгінің диаметрі 168 мм болса, сүзгінің ұзындығы 19 м
0,6
0,5
0,3

10. Егер сүзгінің диаметрі 114 мм, сүзгінің ұзындығы 15 м
болса, негізгі гидрогеологиялық параметрлерді есептеңіз
q=Q/S

11. Негізгі гидрогеологиялық параметрлерді есептеңіз, егер
сүзгінің диаметрі 114 мм болса, сүзгінің ұзындығы 20 м
№

Q, л/с

S, м

Ал, м

1
2
3

5
6
4

12
14
10

5
2
3

Н,
м
50
50
5

М, г /
л
0,6
0,5
0,3

q=Q/S

12. Егер ұңғымаға жобалық жүктеме 10 л/сек, суға қажеттілік
100 л/сек, кен орнының санаты – екінші болса, су алу схемасын
негіздеу.
13. Егер ұңғымаға жобалық жүктеме 7 л/сек, суға қажеттілік 79
л/сек, кен орнының санаты – екінші болса, су алу схемасын
негіздеу.
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1.1.8.1 кестенің жалғасы
Р/н

5
6

7

8

9

10

Жұмыс бағдарламасы
бойынша
тақырыптар

Көпжылдық тоңның
таралуы саласындағы
гидрогеологиялық
зерттеулер
Жерасты суларының
қорларын қорғау және
толықтыру мақсатында
гидрогеологиялық
зерттеулер

Өнеркәсіптік
ағындарды жер
астында көмуге
байланысты
гидрогеологиялық
зерттеулер
Жерді суаруға
байланысты
гидрогеологиялық
зерттеулер
Жерді құрғатуға
байланысты
гидрогеологиялық
зерттеулер
Минералды суларды
гидрогеологиялық
зерттеу

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары

14. Егер ұңғымаға жобалық жүктеме 10л/сек, суға қажеттілік
100 л/сек, кен орнының Санаты – бірінші болса, су алу
схемасын негіздеу.Егер ұңғымаға жобалық жүктеме 20 л/сек,
суға қажеттілік 100 л/сек, кен орнының Санаты – бірінші болса,
су алу схемасын негіздеу.
15. Егер ұңғымаға жобалық жүктеме 19 л/сек, суға қажеттілік
324 л/сек, кен орнының санаты – үшінші болса, су тарту
сызбасын негіздеу.
16. Егер ұңғымаға жобалық жүктеме 21 л/сек, суға қажеттілік
245 л/сек, кен орнының санаты – үшінші болса, су тарту
схемасын негіздеу.
1. Мәңгі аяз аймағының кен орындарының негізгі
ерекшеліктері (диаграмма салу).
2. Мәңгі аяз кен орындарындағы гидрогеологиялық
зерттеулердің кезеңдері.
1. Жер асты суларының ластану түрлері.
2. Жер асты суларын қорғаудың қандай шараларын білесіз.
3. Санитарлық қорғау аймақтары.
4. Зерттеу кезеңділігін ескере отырып, жер асты сулары
қорларын толықтыру жөніндегі жұмыстар.
5. Егер жер асты сулары жер асты болса, СҚА (1 және 2)
есептеңіз, су ұңғымасының шығыны Q = 300 м3/тәул, 2 - ші
белдеу үшін уақыт 400 күн, Сулы қабаттың қуаты 15 м,
белсенді кеуектілігі 0,3
6. Егер жер асты сулары жер асты болса, СҚА (1 және 2)
есептеңіз, су ұңғымасының шығыны Q = 600 м3/тәул, 2 - ші
белдеу үшін уақыт 400 тәул, Сулы қабаттың қуаты 25 м,
белсенді кеуектілігі 0,24
7. Егер жер асты сулары қысымды болса, СҚА (1 және 2)
есептеңіз, су ұңғымасының шығыны Q = 273 м3/тәул, 2 - ші
белдеу үшін уақыт 400 тәул, Сулы қабаттың қуаты 35 м,
белсенді кеуектілігі 0,047
1. Сіңіргіш горизонттарды таңдауға қойылатын талаптар.
2. Пром-ды тастау кезіндегі гидрогеологиялық жұмыстардың
түрлері. ағынды сулар.

1. Суару үшін гидрогеологиялық зерттеулерде шешілетін
міндеттер.
2. Мелиорация аудандарының түрлері.
3. Суару аудандарында әртүрлі сатыларда зерттеу жүргізу
құрамы мен әдістемесінің ерекшеліктері.
4. Арнадан суды сүзу схемасы және оның үш кезеңі.
1. Гидрогеологиялық зерттеулер кезінде құрғату үшін
шешілетін міндеттер.
2. Құрғату аудандарында әртүрлі сатыларда зерттеулер
жүргізу құрамы мен әдістемесінің ерекшеліктері.
1. Минералды сулардың кен орындарын сипаттаңыз.
2. Минералды су кен орындарын зерттеу кезіндегі
гидрогеологиялық зерттеулер сатыларының сипаттамасы.
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1.1.8.1 кестенің жалғасы
Р/н

11

12

13

14

15
16
17

18
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Жұмыс бағдарламасы
бойынша
тақырыптар
Қатты пайдалы
қазбалар кен
орындарын іздеу,
барлау және игеру
кезіндегі
гидрогеологиялық
зерттеулер
Мұнай және газ кен
орындарын іздеу,
барлау және пайдалану
кезіндегі
гидрогеологиялық
зерттеулер
Гидротехникалық және
басқа да инженерлік
құрылыстарды салу
мақсаттары үшін
гидрогеологиялық
зерттеулер
Аумақты
гидрогеологиялық
аудандастыру
принциптері
Тұран
гидрогеологиялық
облысы
Батыс Сібір
гидрогеологиялық
облысы
Тянь – Шань-ЖоңғарПамир
гидрогеологиялық
қатпарлы облысы
Орталық Қазақстан,
Саян-Алтай-Енисей
гидрогеологиялық
қатпарлы облыстары

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары

1. Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық құрылымдық және гидрогеологиялық жағдайлар бойынша
жіктеуді беріңіз.
2. Кен
орындарының
гидрогеологиялық
зерттелуіне
қойылатын талаптар.
3. МПИ гидрогеологиялық зерттеулерінің кезеңдері.
1. Мұнай және газ кен орындарының негізгі сипаттамалары.
3. Мұнай және газ кен орындарын игеру кезіндегі
гидрогеологиялық зерттеулер.

1. Гидротехникалық құрылысқа арналған гидрогеологиялық
зерттеулер.
2. Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс мақсаттары үшін
гидрогеологиялық зерттеулер.
3. Сызықтық құрылыс кезіндегі гидрогеологиялық зерттеулер.
1. Қазақстан
Республикасының
гидрогеологиялық облыстар.
1.
2.

аумағындағы

Тұран гидрогеологиялық аймағын сипаттаңыз
Амудария бассейні.

1. Батыс Сібір гидрогеологиялық аймағын сипаттаңыз
2. Облыстың жоғарғы гидрогеологиялық қабаты.
3. Облыстың төменгі гидрогеологиялық қабаты.
1. Тянь – Шань-Жоңғар-Памир гидрогеологиялық облысын
сипаттаңыз
2. Ірі тауаралық бассейндердегі қабаттарға бөлу.
1. Орталық Қазақстан, Саян-Алтай-Енисей гидрогеологиялық
облысын сипаттаңыз
2. Теңіз-Қорғалжын бассейні.
3. Жарықшақты сулар бассейні.

1.2 Инженерлік-геологиялық жұмыстарды орындау әдістемесі
1.2.1 Топырақты типтеу және инженерлік - геологиялық
элементтерді бөлу
Сынақ нәтижелерін статистикалық өңдеу топырақтың әртектілігін
бағалау, инженерлік - геологиялық элементтерді (ИГЭ) бөлу және топырақ
сипаттамаларының нормативтік және есептік мәндерін есептеу үшін
жүргізіледі.
Топырақтың гетерогенділігі топырақ сипаттамаларының өзгеру
коэффициентін қолдана отырып бағаланады. Әр түрлі сипаттамалары
бойынша гетерогенділікті салыстыру үшін вариацияның салыстырмалы
коэффициенті қолданылуы мүмкін [14]
Статистикалық өңдеу топырақ сипаттамаларының нақты мәндері үшін
немесе кездейсоқ үлгіні құрайтын жеке сынақтарда бекітілген шамалар үшін
жүзеге асырылады.
Сипаттамалардың тұрақты өзгерісі болған кезде, кез-келген бағытта
(көбінесе тереңдікпен) статистикалық өңдеу тәжірибелік нүктелерді
сызықтық немесе кесек-сызықтық функциямен жақындататын аналитикалық
тәуелділіктің параметрлерін анықтау үшін жүзеге асырылады.
Сынақ нәтижелерін статистикалық өңдеу ИГЭ немесе РГЭ үшін
жүргізіледі. ИГЭ үшін топырақтың сипаттамаларының мәндері элемент
ішінде кездейсоқ (кономеративті емес) өзгерген жағдайда немесе байқалатын
үлгі оны елемеуге болатын жағдайда бірдей шығу тегі мен түрі бар
топырақтың белгілі бір көлемі алынады. Соңғы жағдайда талаптар
орындалуы тиіс [14. 4.5 т.]. ИГЭ сипаттамалардың тұрақты нормативтік және
есептік мәндерін береді.
ИГЭ кешені объектінің инженерлік-геологиялық моделін құрайды.
РГЭ үшін топырақтың белгілі бір көлемі міндетті түрде бірдей шығу
тегі мен түрін қабылдамайды, оның ішінде топырақ объектісін жобалау
кезіндегі сипаттамалардың нормативтік және есептік мәндері қолданылатын
есептеу немесе эксперименттік әдіс жағдайларына сәйкес тұрақты немесе
табиғи түрде өзгеруі мүмкін (көбінесе тереңдікте). РГЭ бір немесе бірнеше
ИГЭ бөлігін қамтуы мүмкін.
RGE кешені объектінің есептелген геомеханикалық моделін құрайды.
Ескертпелер:
ИГЭ және РГЭ көлемі, орналасқан жері және конфигурациясы
геологиялық деректер мен құрылыс объектісі туралы мәліметтерді ескере
отырып белгіленеді.
Топырақтың барлық сипаттамалары үшін нормативтік мәндер
есептеледі, ал есептеулерде қолданылатын сипаттамалар үшін есептік мәндер
есептеледі.
Сипаттамалардың нормативтік мәндері олардың жеке мәндерін
орташаландыру арқылы алынған немесе эксперименттерде өлшенетін
шамалар (немесе олармен функционалды байланысты шамалар) арасындағы
орташаланған жуықтауға тәуелділіктерге немесе осы шамалардың кейбірінің
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бағыттардың бірі бойынша координаттарға тәуелділіктеріне сәйкес келетін
орташа статистикалық деп анықталады.
Есептік мән нормативтік мәнді топырақ бойынша сенімділік
коэффициентіне бөлу арқылы алынады.
Топырақ бойынша сенімділік коэффициенті берілген сенімді
ықтималдық кезінде сипаттаманы (сынақтар санын) айқындаудың
өзгермелілігі мен санын ескере отырып белгіленуі тиіс.
Ескертпелер:
1. Сипаттамалардың есептік мәнін есептеу кезінде әртүрлі
құрылыстарды жобалау нормаларының нұсқауларына сәйкес статистикалық
жолмен ескерілмейтін факторлардың әсерін ескеретін басқа коэффициенттер
енгізілуі мүмкін.
2. Топырақтың жекелеген сипаттамалары үшін әр түрлі құрылымдарды
жобалау нормаларының нұсқаулары бойынша олардың есептік мәндері
нормативтік мәндерге тең қабылдануы мүмкін.
Топырақ сипаттамасының есептік мәнін есептеу кезінде сенімділік
ықтималдығының мәндері әртүрлі құрылымдарды жобалау нормаларының
ұсыныстарына сәйкес қабылданады.
Статистикалық өңдеу жүргізілетін тәжірибелік деректер бірыңғай
сынақ әдісімен алынуға тиіс.
Статистикалық өңдеудің қолданылатын әдістері ықтималдылықты
бөлудің қалыпты немесе логарифмдік қалыпты Заңын қолданады.
Бұл
әдістер
топырақ
сипаттамаларын
анықтау
немесе
эксперименттерде бекітілген шамалардың саны алтыдан кем емес болған
кезде қолданылады.
Инженерлік - геологиялық элементті (ИГЭ) және есептік топырақ
элементін (РГЭ) бөлу)
Зерттелетін топырақтар олардың шығу тегі, текстуралық және
құрылымдық ерекшеліктері мен түрін ескере отырып, ИГЭ - ге алдын-ала
бөлінеді.
Әрбір алдын-ала таңдалған ИГЭ-дегі топырақтың сипаттамалары, егер
олар тәжірибелердегі қателіктерден туындаса немесе басқа ИГЭ-ге тиесілі
болса, көптеген мәндерден күрт ерекшеленетін мәндерді анықтау және алып
тастау үшін талданады.
ИГЭ -ді түпкілікті таңдау: топырақ сипаттамаларының кеңістіктік
өзгергіштігінің сипатын және олардың өзгеру коэффициентін, сондай-ақ
вариацияның салыстырмалы коэффициентін бағалау негізінде жүзеге
асырылады.
Бұл жағдайда алдын - ала бөлінген ИГЭ шеңберіндегі топырақтың
сипаттамалары кездейсоқ түрде өзгеретінін немесе олардың кез-келген
бағытта (көбінесе тереңдікпен) тұрақты өзгеретінін анықтау қажет.
Талдау үшін физикалық сипаттамаларды және жеткілікті мөлшерде
механикалық сипаттамаларды қолданыңыз.
Примечания:
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ИГЭ бөлу үшін топырақтың физикалық және механикалық
сипаттамаларымен қатар эксперименттерде бекітілген шамаларды немесе
зондтау және басқа экспресс - әдістер арқылы алынған көрсеткіштерді
қолдануға болады.
Сипаттамалардың кеңістіктік өзгергіштігінің сипатын бағалау үшін
оларды анықтау нүктелерінде инженерлік - геологиялық бөлімдерге
қолданылады, шашырау кестелері, сондай-ақ зондтау кестелері салынады.
Сипаттамалардың тұрақты өзгеруін анықтау үшін олардың мәндерінің
бағытта өзгеруінің нүктелік графиктері жасалады немесе 1 және 2 ережелер
қолданылады [14.пр-Д].
Егер топырақтың сипаттамалары алдын ала бөлінген ИГЭ шегінде
кездейсоқ
түрде
өзгеретіні
анықталса,
бұл
элемент
вариация
коэффициентінің мәндеріне қарамастан, түпкілікті болып есептеледі. [14.п.
5.4]
Бірыңғай инженерлік - геологиялық элемент ретінде әр түрлі
Топырақтардың жұқа (20 см-ден аз) қабаттары мен линзаларымен жиі
алмастырылатын топырақтар қабылдануы мүмкін. Аққыштық көрсеткіші
0,75 - тен асатын борпылдақ құмдардан, сазды топырақтардан, тұнбалардан,
сапропельдерден, шымтезектерден және шымтезектерден құралған қабаттар
мен линзаларды қалыңдығына қарамастан жеке инженерлік-геологиялық
элементтер ретінде қарастырған жөн.
Кез - келген бағытта топырақ сипаттамаларының тұрақты өзгерісі
болған кезде (көбінесе тереңдікпен) алдын-ала бөлінген ИГЭ-ны екі немесе
бірнеше жаңа ИГЭ-ге бөлу қажеттілігі туралы мәселені шешу керек.
Егер шарт орындалса, ИГЭ қосымша бөлінбейді
V < Vдоп (1.2.1.1)
мұндағы V-вариация коэффициенті;
Vдоп-физикалық сипаттамалары үшін 0,15, ал механикалық
сипаттамалары үшін тең қабылданған V рұқсат етілген мәні [14.п. 4.2] - 0,30.
Егер вариация коэффициенттері көрсетілген мәндерден асып кетсе,
ИГЭ-ны одан әрі бөлу жаңадан бөлінген қабаттар үшін орындалатындай етіп
жүргізіледі [14.шарт.1].
Элементті бөлу жаңадан бөлінген элементтердегі топырақ
сипаттамаларының орташа мәндерін салыстыру негізінде жүргізілуі мүмкін
[14.п.Б].
Бастапқы бөлінген ИГЭ қосымша бөлуді жүргізу кезінде [14.п. 4.5] деп
анықтай отырып, шекара жаңадан бөлінетін топтарын ескеру қажет:
- топырақ сипаттамаларының секірмелі өзгеру үрдісінің болуы;
- жер асты сулары деңгейінің жағдайы;
- шөгу, ісіну және тұзданған топырақ және органикалық заттар
араласқан топырақ аймақтарының болуы;
- жартасты топырақтарда ауа-райының әртүрлі дәрежедегі
аймақтарының болуы;
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- элювиалды топырақтарда ауа-райының әртүрлі деңгейлерінің болуы;
- әртүрлі консистенциядағы топырақ аймақтарының болуы;
- мәңгі тоңды топырақтарда мұз қатудың және цементтеудің әртүрлі
дәрежесіндегі аймақтардың болуы.
РГЭ бөлу объектіні есептеудің нақты әдісіне (эксперименттік әдіске)
қатысты осы әдісті пайдалану мүмкіндігі үшін қажетті нақты
сипаттамаларды бере отырып, ИГЭ инженерлік - геологиялық схемалауда
таңдалған элементтер негізінде жүргізіледі. Бұл ретте РГЭ жалпы жағдайда
бір немесе бірнеше көрсеткіштер бойынша (нысаны, мөлшері, орналасқан
жері, сипаттамалары және олардың мәндері бойынша) ИГЭ-мен сәйкес
келмеуі мүмкін.
РГЭ-де, егер талаптар орындалса, әр түрлі, бірақ бір түрдегі
топырақтармен ұсынылған екі көршілес ИГЭ біріктірілуі мүмкін [14.л.Б].
Сипаттамалардың мәндері бағыт бойынша (мысалы, тереңдігі
бойынша) өзгеріп отыратын табиғи (секірмелі емес) қабылданатын РГЭ бөлу
кезінде осы өзгергіштікті бағалауды [14.прил.Д], ал РГЭ бөлу мүмкіндігінің
өлшемі (1) шарт болып табылады, онда вариация коэффициенті [14.Д. 13].
Егер шарт орындалмаса, онда (1) шарт орындалатындай етіп РГЭ бөлуді
жүргізеді.
Теориядан мәліметтер
Біртекті қабаттарды одан әрі оқшаулау үшін жоспар мен бөлімдегі
кейбір негізгі көрсеткіштердің өзгергіштігі талданады. Осыған байланысты
өзгергіштіктің тұрақты және тұрақты емес спазмодикалық түрлері
ажыратылады.
Өзгергіштіктің спазмодикалық емес Түрі-бұл өзгергіштіктің түрі, онда
тереңдіктегі индикаторлардың белгілі бір мәндері өзгерген кезде
арифметикалық орташа мән тұрақты болып қалады.
Өзгергіштіктің бұл түрі ұқсас қасиеттері бар құрамы бойынша біртекті
топырақты сипаттайды. Мұндай топырақтың қабаттарын алу терудің түпкі
мақсаты болып табылады.
Секіргіш тәрізді тұрақты өзгергіштік индикатордың нақты мәнінің
секіргіш тәрізді өзгеруі аясында тереңдіктегі индикатордың орташа мәнінің
тұрақты өзгеруін білдіреді.
Өзгергіштіктің бұл сипаты гетерогенді массивтерге тән және жаңадан
алынған қабаттардың әрқайсысында өзгергіштіктің бірінші түрі алынғанша
теру процесін жалғастыруды талап етеді.
Типтеудің соңғы элементі инженерлік - геологиялық элемент – егер
келесі шарттар орындалса, бір Инженерлік - геологиялық түрдегі тау
жынысының қабаты болып табылады: [14]
- Бөлінген қабат шегіндегі тау жыныстары қасиеттерінің көрсеткіштері
өлшемсіз өзгереді;
- Егер индикаторлардың өзгеруінде үлгі болса, онда ол соншалықты
кішкентай, оны елемеуге болады;
- We ,e ≤ 0,15 үшін, ал φ, С ≤ 0,30 үшін вариация коэффициенттері
(өзгергіштік).
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Инженерлік-геологиялық элементтерді бөлу әдістемесі
Көрсеткіштердің есептік мәндерін алу үшін, типтеуді жүргізгеннен
кейін, есептік мәндерді алу үшін көрсеткіштердің жеке мәндерін өңдеу
ұсынылады:
1.
Тереңдігі бар индикаторлардың нақты мәндерінің өзгергіштік
графиктерін құру:
- Сазды топырақтар үшін-WL, Wp, Ip, We, e;
- Құмдар үшін-KH, We, e;
- Дөрекі үшін-KH, e, We.
2. Статистикалық критерийлерді есептеу (арифметикалық орташа және
вариация коэффициенті - Ᾱ, V).
3. Статистикалық критерийлерді талдау негізінде индикаторлардың
сипаттамалық емес мәндерін анықтау және оларды одан әрі есептеулерден
шығару (Ai - Ᾱ ≤ δsm*ν).
4. Сн, tgφн көрсеткіштерінің нормативтік мәндерін есептеу.
5. Түзетулерді есептеу және көрсеткіштердің есептік мәндерін алу.
№ 12 Практикалық тапсырма

1 Мысал.
Учаскеде іздестіру 1:25 000 масштабты инженерлік - геологиялық
түсірудің көмегімен жүргізілді.
Алаңға 2 ұңғыма түсті, олар бойынша деректер (12.1 – кестеде)
ұңғымалардың тереңдігі-12 м келтірілген. Ұңғымалар бұзылған құрылым мен
монолиттердің сынамаларын ала отырып, соққы - арқан тәсілімен өтті.
Алынған сынамалар бойынша физикалық - механикалық қасиеттеріне
зерттеулер жүргізілді.
Жүргізілген зертханалық жұмыстардың нәтижесінде 2 инженерлік геологиялық элемент 0 – ден 6 м – ге дейін-құмтас, 7-ден 12 метрге дейін-құм
қабаты бар саз бөлінді.
12.1-кесте-физикалық
нәтижелері
Литология
құмдақ

Құм қабаты
бар саз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Н

We
0,16
0,16
0,16
0,17
0,15
0,15
0,24
0,21
0,23
0,25
0,23
0,24

көрсеткіштердің
Ip
0,07
0,07
0,06
0,04
0,06
0,05
0,19
0,20
0,21
0,19
0,20
0,19

WL
0,22
0,22
0,21
0,20
0,20
0,23
0,34
0,33
0,32
0,34
0,33
0,34

Wp
0,15
0,15
0,15
0,15
0,14
0,17
0,15
0,13
0,14
0,13
0,12
0,15

зертханалық
IL
0,14
0,14
0,16
0,25
0,16
0,16
0,47
0,40
0,42
0,63
0,55
0,47

ρ0
2,16
2,14
2,07
2,12
2,10
2,10
2,0
2,01
2,02
2,01
2,03
2,01

талдауларының
руда
2,7

2,74

КБР
1,75
1,74
1,78
1,75
1,74
1,83
1,61
1,66
1,64
1,60
1,65
1,62

Е
0,54
0,55
0,54
0,55
0,55
0,56
0,7
0,65
0,67
0,71
0,66
0,69
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Кеңістіктік өзгергіштіктің сипатын бағалау үшін біз мәліметтер
негізінде (кестелер) шашырау графиктерін (12.1 және 12.2 суреттер) құрамыз.
12.1)
Қабат үшін-құмдақ:

0 ,15

We

0,16

0,17

0 ,54

We

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Н, м

Н, м

Ылғалдылық көрсеткіші бойынша
өзгергіштік кестесі

е

0,56

0,55

е

Кеуектілік коэффициентінің
өзгергіштік графигі

Сурет 12.1- Табиғи ылғалдылық пен кеуектілік көрсеткіштері үшін
өзгергіштік графигі
0,20

W L(T)
0,21

0 22

0 23

0 ,04

W L(T)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Н, м

Кірістілік шегіндегі ылғалдылықтың
өзгеру кестесі
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Н, м

0,05

Iр

0 ,06

0,07

Iр

Икемділік санының өзгеру графигі

Wp
0,15

0 ,14

0,16

0 ,17

Wp

1
2
3
4
5
6

Н, м

Айналдыру шегіндегі ылғалдылықтың өзгеру кестесі
Сурет 12.2- Жоғарғы және төменгі икемділік шегі мен икемділік санының
көрсеткіштері үшін өзгергіштік графиктері
Сол сияқты "саздың" екінші қабаты үшін графиктер жасалады»
Өзгергіштік графиктерін талдай отырып, индикаторлардың өзгеруінде
айқын заңдылық жоқ деген қорытындыға келеміз, сондықтан [14] сәйкес бұл
қабатты инженерлік - геологиялық элемент ретінде шартты түрде қабылдауға
болады.
12.1-кестеден (12.2-кесте) алынған деректерді ИГЭ қабатының
(құмтастың) бөлінуінің дұрыстығына статикалық тексеру жүргіземіз)
Кесте 12.2-ылғалдылық (we)
ауытқуларын (δ) есептеу)

үшін

мәндердің

орташа

Wei

We - Wei

(We - Wei)2

0,16

0,002

0,000004

0,16
0,16
0,17
0,15
0,15
Ср.=0,16

0,002
0,002
0,017
0,008
0,018
Σ

0,000004
0,000004
0,000144
0,000064
0,000064
0,00028400

квадраттық

Шартқа сәйкес біз ылғалдылықтың орташа мәнін формулаға сәйкес
есептейміз:
__

А=

__

We =

1 1
∑ Ai
n i =1

(12.1)

0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,17 + 0,15 + 0,15
= 0,16
6
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3 және 4 формулалар негізінде вариация коэффициентін (V) есептеу үшін
қажетті мәндерді анықтаймыз. [14.п. 3.5], оған сәйкес 2-шарт орындалған
жағдайда, ИГЭ қосымша бөлу жүргізілмейді [14.п. 3.5],
1 1  __

δ=
 А − Аi 
∑
n − 1 i =1 

V=

δ
__

А

2

(12.2)

δ=

(12.3)

V=

1
⋅ 0,000284 = 0,0075
5

0,0075
0,16

= 0,047

0,047 < 0,15 = > [14] сәйкес, ИГЭ по (We), дұрыс таңдалған.
Сол сияқты кеуектілік коэффициентін есептеңіз
Жалпы деформация модулі (Е0) бойынша ИГЭ бөлудің дұрыстығын тексеру)
Құмдақ қабаты үшін жалпы деформация модулі бойынша ИГЭ бөлудің
дұрыстығын тексеру:
Алдымен жалпы деформация Модулінің (E0i) жеке мәндерін анықтау
керек, ол үшін біз сығымдау сынақтарының графиктерін (12.3-сурет),
мәліметтер бойынша e= f(P) типіне тәуелділікті құрамыз (12.3-кесте). Содан
кейін графиктердің қисықтарын талдай отырып, біз ең тік учаскелерді
табамыз және сығымдау коэффициентін (а) формула бойынша анықтаймыз:
12.3 - кесте- Механикалық көрсеткіштердің зертханалық талдауларының
нәтижелері
Литология

Н

құмдақ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Құм қабаты
бар саз
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Е кезінде Р 0,1
МПа
0,39
0,40
0,40
0,41
0,41
0,39
0,65
0,59
0,60
0,69
0,60
0,65

Е кезінде Р 0,2
МПа
0,36
0,38
0,39
0,38
0,39
0,36
0,63
0,58
0,57
0,66
0,58
0,60

Е кезінде Р 0,3
МПа
0,31
0,34
0,35
0,37
0,37
0,34
0,61
0,54
0,55
0,64
0,54
0,58

е = f (Р)

12.3 – сурет- Кеуектілік коэффициентінің қысымға тәуелділігінің графигі
1-қабат: е1=0,39, е2=0,31 тиісінше Р1=0,1 МПа және Р2=0,3 Мпа жүктеме
кезінде
е −е
0,39 − 0,31
а= 1 2
а=
= 0,4МПа
Р1 − Р2
0,3 − 0,1
(12.4)
1 + 0,54
1 + е0
Е 0 = 0,7
= 2,69МПа
Е0 = β
0
,
4
а
(12.5)
мұндағы А-жүктеме аралығындағы сығылу коэффициенті, Па-1;
β-жанама кеңейту мүмкіндігі жоқ тәжірибе жағдайларының табиғи
жағдайдағы топырақтың нақты жұмысынан айырмашылығын ескеретін
өтпелі коэффициент (Пуассон коэффициенті);
Е0-жалпы деформация модулі;
е0-қалыпты (табиғи) қысым кезіндегі кеуектілік коэффициенті.
β мәні: саздақтар үшін-0,5; құмдақтар үшін-0,7
Сол сияқты барлық қабаттар үшін есептеу жасаңыз
Бірінші қабат бойынша жалпы деформация Модулінің мынадай
көрсеткіштері алынды (12.4-кесте)
12.4 - кесте- Механикалық көрсеткіштердің зертханалық талдауларының
нәтижелері
Е0
2,696
3,616
4,312
5,425
5,425
4,368
Ср.=4,30683

Е0-Е0і
1,61183
0,63083
0,00517
1,11817
1,11817
0,05117
∑=

(Е0-Е0і) 2
2,597996
0,477846
0,0000267
1,250304
1,250304
0,003742
5,57962

135

Шартқа сәйкес [14. P. 2.5] біз индикаторлардың нақты мәндерінің
орташа мәнін есептейміз (E0)
__

E0 =

2,696 + 3,616 + 4,312 + 5,425 + 5,425 + 4,368
= 4,3МПа
6

3 және 4 формулалар негізінде вариация коэффициентін (V) есептеу
үшін қажетті мәндерді анықтаймыз. [14. 3.5-тармақ], оған сәйкес 2-шарт
орындалған жағдайда, ИГЭ қосымша бөлу жүргізілмейді [12. 3.5 т.]
1
δ=
⋅ 5,57 = 0,127 V = 0,127 ⋅ 2,07 = 0,26
6
0,26 < 0,3 V < 0,3 шартына сәйкес; жалпы деформация модулі (E0)
бойынша ИГЭ дұрыс бөлінген. ⇒
Ілінісу коэффициенті (С) және ішкі үйкеліс бұрышы (φ) бойынша ИГЭ
бөлінуінің дұрыстығын тексеру)
Ішкі үйкеліс бұрышының (φ) және үлестік ілінісудің (C) нормативтік
және есептік мәндері бір жазықтықты кесіндіге жүргізілген тәжірибелер
нәтижелері бойынша (үш анықтама санында жүргізілген) берілетін
жүктемелердің әртүрлі мәндері кезінде жартылай мәндерді (φi) және (Ci)
статистикалық өңдеу жолымен ең аз квадраттар әдісі бойынша есептейміз.
Бастапқыда 1 [14] формулаларына сәйкес сипатсыз мәнге (τ) тексеру
жүргіземіз. 3.5 т.]
Қабат үшін-құмдақ
Жеке анықтамалардың нәтижелері (τi) жинақталады (12.5-кесте)
Кесте 12.5-ығысу көрсеткіштерінің сипаттамасыз мәндерін бағалау
τ
0,065
0,065
0,07
0,07
0,065
0,065

Р = 0,1 МПа
τ - τi
(τ - τi)2
0,001
0,000001
0,001
0,000001
0,004
0,000016
0,004
0,000016
0,001
0,000001
0,001
0,000001
Σ=

δ см =

0,000036

τ
0,110
0,105
0,105
0,115
0,110
0,110

Р = 0,2 МПа
τ - τi
(τ - τi)2
0,001
0,000001
0,004
0,000016
0,004
0,000016
0,006
0,000016
0,001
0,000001
0,001
0,000001
Σ=

0,000051

τ
0,130
0,145
0,130
0,135
0,130
0,145

Р = 0,3 МПа
τ - τi
(τ - τi)2
0,001
0,000001
0,004
0,000016
0,001
0,000001
0,006
0,000016
0,004
0,000001
0,004
0,000016
Σ=

0,000051

0,000051
0,000036
= 0,0029 δ см = 0,000051 = 0,0029
= 0,0024 δ см =
6
6
6

δsm · ν = 0.0024 · 2.07 = 0.0049

δsm · ν = 0.0029 · 2.07 = 0.006

δsm · ν = 0.0029 • 2.07 = 0.006

Тән емес мағыналар жоқ

Тән емес мағыналар жоқ

Тән емес мағыналар жоқ

136

Сипаттамалық емес мәндерді анықтауды тексеру (τi)
1) қысым кезінде Р = 0,1 МПа
1
τ см = 0,000036 = 0,0024
6
т. к анықтамалар саны n = 6 онда сәйкес [12 кесте. 1] статикалық
критерийдің мәні (ν) 2,07-ге тең қабылданады.
1 [14] формуласымен анықталатын шартқа сәйкес тәжірибелік
деректерді талдаудан кейін қалған ықтимал қателерді болдырмау үшін
статистикалық тексеруді орындаймыз. п. 3.5], содан кейін:
δsm · ν=0.0024*2.07=0.0049
___

�A − Ai � = 0,001 ⇒ ; т. к. 0,001<0,049 тән емес мәндер жоқ

Сол сияқты р = 0,2 МПа және Р = 0,3 Мпа үшін есептеулер жүргізіңіз
Жүргізілген есептеулер негізінде τi тән емес мәндер жоқ. (φ және C)
бойынша ИГЭ бөлудің дұрыстығын тексеру үшін 6 және 7 формулаларын
қолданамыз [14. п.3.5].
Кесте 12.6-Сн есептеу; tgφн; VС; Vtgφ
№

Pi

τi

τi · Pi

Pi 2

τ = Pi ⋅ tgϕ H + C H

τ - τi

(τ - τi)2

1
2
3
4
5
6
7

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

0,065
0,065
0,070
0,070
0,065
0,065
0,110

0,0065
0,0065
0,0070
0,0070
0,0065
0,0065
0,022

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,04

0,068
0,068
0,068
0,068
0,068
0,068
0,109

0,003
0,003
0,002
0,002
0,003
0,003
0,001

0,000009
0,000009
0,000004
0,000004
0,000009
0,000009
0,00001

12.6 кестенің жалғасы
№

Pi

τi

τi · Pi

Pi 2

τ = Pi ⋅ tgϕ H + C H

τ - τi

(τ - τi)2

8

0,2

0,105

0,021

0,04

0,109

0,004

0,000016

9

0,2

0,105

0,021

0,04

0,109

0,004

0,000016

10

0,2

0,115

0,023

0,04

0,109

0,006

0,000036

11

0,2

0,110

0,022

0,04

0,109

0,001

0,000001

12

0,2

0,110

0,045

0,09

0,15

0,001

0,000001

13

0,3

0,150

0,045

0,09

0,15

0,0

0,0

14

0,3

0,145

0,045

0,09

0,15

0,005

0,000025

15

0,3

0,150

0,046

0,09

0,15

0,0

0,0

16

0,3

0,155

0,045

0,09

0,15

0,005

0,000025

17

0,3

0,150

0,045

0,09

0,15

0,0

0,0

18
Σ

0,3

0,145

0,0435

0,09

0,15

0,005

0,000025

3,6

1,761

0,43

0,84

0,000190
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∆ = 18 · 0,84 – 12,96 = 2,16;

Cн =

1,95 ⋅ 0,84 − 3,6 ⋅ 0,4395
= 0,027 МПа
2,16

18 ⋅ 0,4395 − 1,95 ⋅ 3,6
= 0,41МПа
2,16
Сәйкес [12. (С) және (φ) үшін орташа квадраттық ауытқу формулалар
бойынша есептеледі:
0,0021
0,00019
VC =
= 0,03
δ =
= 0,0034
0
,
027
18 − 2
tgϕ н =

δ C = 0,0034
δ tgϕ = 0,0034

2-Шартқа сәйкес 0,03 < 0,3 [12. P.
3.5], Ege-дұрыс бөлінген. ⇒

0,84
= 0,0021
2,16
18
= 0,0098
2,16

2-Шартқа сәйкес 0,02 < 0,3 [12. P. 3.5]
Ege-дұрыс бөлінген. ⇒

0,0098
= 0,02
0,41
Сол сияқты екінші қабат үшін есептеу

Vt gϕ =

№ 13 Практикалық тапсырма
Топырақтың шөгуін бағалау
Бұрын құмдақ қабатының қуаты 6 м-ден, саз қабатының қуаты 6 м-ден
аспайтыны анықталған. Сайттағы УГВ бетінен 8 м тереңдікте орналасқан.
Шөгу сипаттамаларын есептеу құмдақ пен саз қабаттары үшін жүзеге
асырылады.
(13.1-кестеде) зертханалық анықтамалардың нәтижелері берілген:
13.1-кесте- Шөгуді есептеу үшін топырақ қасиеттерінің сипаттамасы
Литология Н
құмдақ

Құм
қабаты бар
саз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ρ0

2,16
2,14
2,07
2,2
2,1
2,1
2,00
2,01
2,02
2,01
2,03
2,01

руда

2,7

2,74

Е

0,54
0,55
0,54
0,55
0,55
0,56
0,70
0,65
0,67
0,71
0,66
0,69

ρ0 р 0,05
МПа
кезінде
0,0256
0,0312
0,0160
0,0179
0,0140
0,0324
0,0290
0,0230
0,0200
0,0480
0,0420
0,0390

ρ0 р 0,1
МПа
кезінде
0,0280
0,0258
0,0298
0,0195
0,0275
0,0400
0,0650
0,0250
0,0350
0,0510
0,0500
0,0470

ρ0 р 0,2
МПа
кезінде
0,06
0,04
0,03
0,02
0,04
0,06
0,03
0,04
0,06
0,06
0,06
0,05

ρ0 р 0,3
МПа
кезінде
0,06
0,03
0,03
0,04
0,05
0,07
0,06
0,05
0,07
0,006
0,07
0,06

Топырақ қабатын сынау нүктесі әр қабаттың ортасында болатындай
және оның шөгу қасиеттерін көрсететін етіп бөлеміз (13.1-сурет). I қабат
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қуаты 6 м, содан кейін сынамалау аралығы 6/6 = 1 м, 6 м белгісінен бетіне
дейін – 6 сынама салынады. II қабат қуаты 6 м, содан кейін сынақ аралығы
6/6 = 1 м, 7 М белгісінен түбіне дейін – 6 сынама. Әрі қарай есептеу жалпы
схема бойынша жүзеге асырылады: сынақ нүктелерінде табиғи қысымды
табу керек, содан кейін зертханалық зерттеулердің нәтижелері бойынша
график құру керек және табылған табиғи қысым мәндерімен (P) табу
керек𝛿𝛿𝛿𝛿пр = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝛿𝛿𝛿𝛿пр

Сурет 13.1- Шөгуді есептеу схемасы
1.
Формула бойынша әр қабат үшін судың қаныққан күйінде
топырақтың көлемдік массасын табыңыз:
𝜌𝜌𝜌𝜌в = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 �1 +

𝜌𝜌𝜌𝜌в1 = 2,16 �1 +

0,54
� = 2,59г/см3
2,7

𝜌𝜌𝜌𝜌в3 = 2,07 �1 +

0,54
� = 2,48г/см3
2,7

𝜌𝜌𝜌𝜌в2 = 2,14 �1 +

𝜌𝜌𝜌𝜌в4 = 2,12 �1 +

𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

�

(13.1)

𝜌𝜌𝜌𝜌в7 = 2 �1 +

0,7
� = 2,51г/см3
2,74

0,55
� = 2,58г/см3
2,7

𝜌𝜌𝜌𝜌в8 = 2,01 �1 +

0,55
� = 2,55г/см3
2,7

𝜌𝜌𝜌𝜌в10 = 2,01 �1 +

𝜌𝜌𝜌𝜌в9 = 2,02 �1 +

0,65
� = 2,49г/см3
2,74

0,67
� = 2,51г/см3
2,74

0,71
� = 2,53г/см3
2,74
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𝜌𝜌𝜌𝜌в5 = 2,1 �1 +

𝜌𝜌𝜌𝜌в6 = 2,1 �1 +

0,55
� = 2,53см3
2,7

𝜌𝜌𝜌𝜌в11 = 2,03 �1 +

0,56
� = 2,54г/см3
2,7

𝜌𝜌𝜌𝜌в12 = 2,01 �1 +

0,66
� = 2,52г/см3
2,74
0,69
� = 2,52г/см3
2,74

2. Формула бойынша әр қабаттың табанындағы табиғи (тұрмыстық)
қысымды табамыз:
𝜌𝜌𝜌𝜌вн ·ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
13.2.
Рбп = Рбп − 1 +
10000

2,59 · 150
= 0,039МПа
10000
2,58 · 100
Рб2 = 0,039 +
= 0,065МПа
10000
2,48 · 100
Рб3 = 0,065 +
= 0,089МПа
10000
2,550 · 100
Рб4 = 0,089 +
= 0,115МПа
10000
2,53 · 100
Рб5 = 0,115 +
= 0,14МПа
10000
2,54 · 50
Рб6 = 0,14 +
= 0,153МПа
10000

2,51 · 150
+ 0,153МПа = 0,191МПа
10000
2,49 · 100
Рб8 = 0,191 +
= 0,215МПа
10000
2,51 · 100
Рб9 = 0,215 +
= 0,241МПа
10000
2,53 · 100
Рб10 = 0,241 +
= 0,266МПа
10000
2,52 · 100
Рб11 = 0,266 +
= 0,291МПа
10000
2,52 · 50
Рб12 = 0,291 +
= 0,304МПа
10000

Рб1 =

Рб7 =

3. Әрбір қабаттың ортасындағы тұрмыстық қысымды (сынау нүктесі)
формулалар бойынша анықтаймыз:
2) Рб𝐼𝐼𝐼𝐼 =

Рб2
Рб3
Рб4
Рб5
Рб6
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𝜌𝜌𝜌𝜌в1 ·ℎ1
10000

2,59 · 100
= 0,026МПа
10000
2,58 · 100
= 0,026 +
= 0,052МПа
10000
2,48 · 100
= 0,052 +
= 0,077МПа
10000
2,55 · 100
= 0,077 +
= 0,102МПа
10000
2,53 · 100
= 0,102 +
= 0,127МПа
10000
2,54 · 100
= 0,127 +
= 0,153МПа
10000
Рб𝐼𝐼𝐼𝐼 =

;

(13.3)
2,51 · 100
+ 0,153 = 0,178МПа
10000
2,49 · 100
Рб8 = 0,178 +
= 0,203МПа
10000
2,51 · 100
Рб9 = 0,203 +
= 0,228МПа
10000
2,53 · 100
Рб10 = 0,228 +
= 0,253МПа
10000
2,52 · 100
Рб11 = 0,253 +
= 0,278МПа
10000
2,52 · 100
Рб6 = 0,278 +
= 0,303МПа
10000
Рб7 =

Зертханалық зерттеулердің нәтижелері бойынша тәуелділік графигі
(13.2-сурет)
жартылай
логарифмдік
масштабта
(13.1-кестеге)
құрылады) 𝛿𝛿𝛿𝛿пр = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃)
Бастапқы шөгу қысымы топырақтың қысымы болып саналады, онда
салыстырмалы шөгу мөлшері =0,01𝛿𝛿𝛿𝛿пр
Жалпы шөгу мына формула бойынша анықталады:
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝛿𝛿𝛿𝛿пр · ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛

(12.4)

Сурет 13.2- Тәуелділік графигі δпр =f (Р)
РН 1=0,031 МПа >Рб1=0,026 Мпа сондықтан S=0
Сол сияқты, барлық қабаттар үшін шөгу қасиеттерін есептеп,
топырақтың жалпы шөгуін алыңыз.
№ 14 Практикалық тапсырма
Құрылыстардың болжамды жауын-шашынын есептеу
Сызықтық деформацияланатын жартылай кеңістік түріндегі есептік
схеманы пайдалана отырып, негіздің (S) шөгуі [33]:
Рℎ
(14.1)
𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 ∑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖,
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖

0,8-ге тең өлшемсіз коэффициент;
мұнда β
Р𝑖𝑖𝑖𝑖 - іргетастың табанының ортасынан өтетін қабаттың жоғарғы және
төменгі шекараларындағы көрсетілген кернеулердің жартысына тең
топырақтың i қабатындағы қосымша тік қалыпты кернеудің орташа мәні;
hi және Е0i-сәйкесінше қалыңдығы және жалпы деформация модулі;
n-базаның сығылатын қалыңдығы сынған қабаттардың саны.

Іргетастың жауын-шашынын есептеу үшін белсенді аймақтың
тереңдігін (Roz) есептеу керек, яғни іргетас табанының ортасынан және
тікбұрышты іргетастың бұрыштық нүктесінен өтетін іргетастың табанынан
(z) тереңдіктегі қосымша тік кернеулер формулалармен анықталады:
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Роz= α �Р − Рб �

(14.2)

мұндағы: - іргетастың табанының пішініне, тікбұрышты іргетастың
жақтарының қатынасына және салыстырмалы тереңдікке байланысты
қабылданатын коэффициент: 2z / b
Р-құрылымның салмағы бойынша топырақта пайда болатын қысым =
0,07-0,35 МПа;
Рб-мына формула бойынша есептелетін тау жыныстарының жоғары
жатқан қабаттарының табиғи қысымы:
Рб= 𝜌𝜌𝜌𝜌0 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖

(14.3)

𝜌𝜌𝜌𝜌0 -бөлінген қабат шегіндегі топырақ тығыздығының есептік мәні;
ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 - зерттелетін қабаттың қуаты.

(14.2 және 14.3 формулалары) бойынша есептеулер жүргізу және (14.1
формула) бойынша топырақ шөгуін есептеу.
Белсенді аймақ тереңдігін анықтау деректері (14.1-кесте))
14.1-кесте - Белсенді аймақтың тереңдігін есептеу (P = 0,21 МПа)
№ есептеу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Н
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,0

Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рб
0,05
0,07
0,09
0,11
0,13
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,37

0,1 Рб
0,005
0,007
0,009
0,011
0,013
0,028
0,030
0,032
0,034
0,036
0,037

α
1,000
0,880
0,633
0,450
0,340
0,260
0,201
0,163
0,132
0,111
0,100

Poz
0,1577
0,1204
0,0733
0,0433
0,0272
0,0182
0,0180
0,0179
0,0171
0,0166
0,0162

Pozsr
0,1390
0,0969
0,0583
0,0352
0,0227
0,0180
0,0175
0,0169
0,0163

2Z/b
0,0
0,8
1,6
2,4
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0

14.1-сурет- Құрылыстың болжамды жауын-шашынын есептеу
1) Рб1 = 2,09·250см·0,0001 = 0,05225 МПа
Рoz1 = 1,000 · (0,21 - 0,05225) = 0,15775 МПа;
2) Рб2 = 2,09·350см·0,0001 = 0,07315 МПа
Рoz2 = 0,880 · (0,21 - 0,07315) = 0,1204 МПа;
3) Рб3 = 2,09·450см·0,0001 = 0,09405 МПа
Рoz3 = 0,633 · (0,21 - 0,09405) = 0,073 МПа;
4) Рб4 = 2,09·550см·0,0001 = 0,11495 МПа
Рoz4 = 0,456 · (0,21 - 0,011495) = 0,0433 МПа;
5) Рб5 = 2·650см·0,0001 = 0,13 МПа
Рoz5 = 0,34 · (0,21 - 0,13) = 0,0272 МПа;
6) Рб6 = 2·750см·0,0001 = 0,28 МПа
Рoz6 = 0,26 · (0,21 - 0,28) = 0,0182 МПа;
7) Рб7 = 2·850см·0,0001 = 0,3 МПа
Рoz7 = 0,201 · (0,21 - 0,3) = 0,01809 МПа;
8) Рб8 = 2·950см·0,0001 = 0,32 МПа
Рoz8 = 0,163 · (0,21 - 0,32) = 0,01793 МПа;
9) Рб9 = 2·1050см·0,0001 = 0,34 МПа
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Рoz9 = 0,132 · (0,21 - 0,34) = 0,01716 МПа;
10) Рб10 = 2·1150см·0,0001 = 0,36 МПа
Рoz10 = 0,111 · (0,21 - 0,36) = 0,01665 МПа;
11) Рб11 = 2·1200см·0,0001 = 0,37 МПа
Рoz11 = 0,1 · (0,21 - 0,37) = 0,016 МПа;
Белсенді аймақтың тереңдігі арақатынас негізінде анықталады:
0,1 Рб > Roz = 0,0162 (Кесте.11.8), өйткені Е0< 5 МПа, яғни топырақ
әлсіз (7 метр белгісінде), онда белсенді аймақтың тереңдігі 12 м қабылданады
(14.1-сурет).
Базаның соңғы тұнбасы:
 0,139 + 0,0969 + 0,0583 + 0,0352 + 0,0227 
S = 0,8 ⋅ 2,5 м ⋅ 
+
3,44 МПа


 0,01801 + 0,017545 + 0,016905 + 0,016325 
+
 = 0,26 м = 26см
2,2 МПа



Алынған деректер бойынша тұнба 10 см-ге дейін көрсетілген шектерге
қойылмайды [33].
Мұның себебі үлкен дәлдікті көрсетпейтін және индикативті сипатқа ие
сынамалар мен олар бойынша анықтамалар нәтижелерінің шектеулі саны
болуы мүмкін. Шөгінділер көрсетілген шектерге сәйкес келмеуіне
байланысты, 26 см > 10 см, мелиоративті жұмыстар, атап айтқанда, жер үсті
әдісімен дірілдеу жобаланады.
1.2.2 Әртүрлі сатыларда инженерлік - геологиялық зерттеулер
жүргізу кезіндегі жұмыстардың түрлері мен көлемдері
Инженерлік-геологиялық ізденістер жер бедерін, геологиялық
құрылысты, геоморфологиялық және гидрогеологиялық жағдайларды қоса
алғанда, жобаланатын құрылыс ауданының (алаңының, учаскесінің,
трассасының) инженерлік - геологиялық жағдайларын кешенді зерделеуді
қамтамасыз етуі тиіс,объектілерді жобалау, салу және пайдалану үшін
қажетті және жеткілікті материалдар алу мақсатында Топырақтың құрамы,
жай - күйі және қасиеттері, геологиялық және инженерлік-геологиялық
процестер.
Жобаның мақсаттарын, жұмыс гипотезасын және жобаның алдына
қойылған міндеттерді негізге ала отырып, зерттеу ауқымын (құрылыс
объектілерінің қоршаған ортамен өзара іс-қимыл саласы шегінде табиғи
жағдайларды барынша нақтылауды қамтамасыз ететін) және жобаланатын
жұмыстардың түрлерін белгілеу қажет.
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Инженерлік - геологиялық ізденістер құрамына::
1. Климотология;
2. Тау-кен жұмыстары;
3. Бұрғылау жұмыстары;
4. Геофизикалық жұмыстар;
5. Тәжірибелі жұмыс;
6. Сынамалау;
7. Зертханалық жұмыстар;
8. Камералдық жұмыстар;
9. Еңбекті қорғау және өртке қарсы қауіпсіздік;
10. Қоршаған ортаны қорғау.
1. Климотология
№ 15 Практикалық тапсырма

15 тапсырма
Семей, Семей-Қазақстандағы облыстық маңызы бар қала, шығыс
Қазақстан облысында, Ертіс өзенінің екі жағалауында орналасқан. тікелей
өзіне бағынысты ауылдық округтері жоқ Семей қаласы 210 км2 аумақты
алып жатыр (15.1 және 15.2-кестелер).
15.1-кесте-баллдар мен үдеулердегі сейсмикалық қауіптілігі көрсетілген
сейсмикалық аймақтарда орналасқан Қазақстан Республикасы елді
мекендерінің тізімі (елді мекендердің атауы ҚР облыстарының 2012 жылға
арналған карталарына сәйкес келеді). Масштабы 1:1000000)
Елді
мекендерге

Семей

MSK-64(K) шкаласы бойынша
қарқындылық)

Жартасты топырақтар үшін
топырақтың ең жоғары үдеуі (G
үлестерінде)
Сейсмикалық аймақтандыру карталары бойынша
ОСЗ-2475
ОСЗ-22475
ОСЗОСЗ-12475(agR
2475(agR
(2475))
(475))
5
6
0,023
0,045

Сәйкес [29.л.Е]
15.2-кесте-топырақ жағдайларының әртүрлі типтері бар құрылыс
алаңдары үшін ag есептік жеделдетулерін көрсете отырып, сейсмикалық
аймақтарда орналасқан Қазақстан Республикасы елді мекендерінің тізімі
Елді
мекендерге
Семей

Топырақ жағдайларының типтері бар құрылыс алаңдарындағы AG (G
үлестеріндегі) есептік жеделдетулердің мәндері
ІА
ІБ
II
III
0,03
0,036
0,048
0,071

Сәйкес [29.Т.6. 1]
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230 < Vs 10 < 350, 270 < Vs 30 < 550 орташа мәні кезінде II
сейсмикалық қасиеттері бойынша топырақ жағдайларының түрлері.
Ауданның
климаттық
сипаттамасы
Семей
қаласының
метеостанциясына сәйкес [28.л.А1] және [28.Т.3. 14, с. 34], алаң III
климаттық ауданда, а кіші ауданында орналасқан.
Бойынша [28]
Суық кезең үшін [28]
Абсолютті минималды ауа температурасы-46,8 С
1. Ең суық тәулік ішіндегі ауа температурасы 0,98-41,9 С;
2. Ең суық тәулік ішіндегі ауа температурасы 0,92-38,8 С;
3. Ең суық бес күндік ауа температурасы 0,98-39,4 С;
4. Ең суық бес күндік ауа температурасы 0,92-35,7 С;
5. Суық ауаның ауа температурасы 0,94-20,4 С;
6. Орташа ұзақтығы (тәулік.) және ауа температурасы (с) 0С - 148 тәуліктен
аспайтын орташа тәуліктік ауа температурасы. - 9,9 С;
7. Орташа ұзақтығы (тәулік.) және ауаның орташа тәуліктік температурасы
8с - 200 тәуліктен аспайтын кезеңдердегі ауа температурасы (С). - 6,9 С;
8. Орташа ұзақтығы (тәулік.) және ауаның орташа тәуліктік температурасы
10С - 214 тәуліктен аспайтын кезеңдердегі ауа температурасы (С). - 5,0 С;
9. Жылыту кезеңінің басталу және аяқталу күні ( ауа температурасы 8с
жоғары емес) - 04.10-22.04;
10. Желтоқсан-ақпан айларында еріген күндердің орташа саны-2 күн.;
11. Ең суық айдың 15 сағ. ауаның орташа айлық салыстырмалы
ылғалдылығы (қаңтар) - 67 %;
12. Жылыту кезеңіндегі ауаның орташа айлық салыстырмалы ылғалдылығы73%;
13. Қараша-наурыз айларындағы жауын-шашынның орташа мөлшері
(сомасы) - 94 мм;
14. Қаңтар айындағы барометр қондырғысының биіктігіндегі орташа айлық
атмосфералық қысым-1005,6 гПа;
15. Желтоқсан-ақпан айларында желдің басым бағыты-В;
16.Жылыту кезеңіндегі желдің орташа жылдамдығы-2,4 м / с;
17. Қаңтар айында румбалар бойынша желдің орташа жылдамдығынан ең
жоғары-6,9 м/с;
18. Ауаның теріс температурасы кезінде желдің жылдамдығы > 10 м/с
болатын күндердің орташа саны — 2 күн.
1.
2.
3.
4.
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Жылы кезең үшін [28]
Барометр қондырғысы биіктігіндегі атмосфералық қысым шілдедегі
орташа айлық-983,7 гПа;
Барометр қондырғысының биіктігіндегі атмосфералық қысым жылына
орташа - 997,2 гПа;
Барометрдің теңіз деңгейінен биіктігі-195,8 м;
Жылдың жылы мезгіліндегі ауа температурасы 0,95 + 26,8 С;

5. Жылдың жылы мезгіліндегі ауа температурасы
0,96 + 27,7 С;
6. Жылдың жылы мезгіліндегі ауа температурасы
0,98 + 30,0 С;
7. Жылдың жылы мезгіліндегі ауа температурасы
0,99 + 31,8 С;
8. Ең жылы Айдың (шілде) орташа ең жоғары ауа температурасы + 28,6 С;
9. Абсолютті максималды ауа температурасы + 42,5 С;
10.Ең жылы айдың 15 сағ. ауаның орташа айлық салыстырмалы
ылғалдылығы (шілде) - 40 %;
11.Сәуір - қазан айларындағы жауын-шашынның орташа мөлшері (сомасы) 180 мм;
12.Жылдық жауын – шашынның тәуліктік максимумы ең жоғары жауыншашынның орташа мөлшері-22 мм;
13.Жылдық жауын – шашынның тәуліктік максимумы максимумның ең
үлкені-64 мм;
14.Желдің басым бағыты (Румба) маусым-тамыз-Солтүстік;
15.Шілде айында румбалар бойынша желдің орташа жылдамдығынан ең
жоғары-1,9 м / с;
16.Бір жылдағы тыныштықтың қайталануы-32 %.
15.3-кесте-ауаның орташа айлық және жылдық температурасы, С
I
-14,9

II
-13,8

III
-6,6

IV
6,6

V
14,5

VI
20,1

VII
21,6

VIII
19,2

IX
12,7

X
5,0

XI
-4,3

XII
-11,5

жыл
4,1

Кесте 15.4-ай мен жыл үшін орташа ауа температурасының амплитудасы
I
10,1

II
11,4

III
11

IV
13,1

V
15,1

VI
14,7

VII
14

VIII
14,9

IX
15,4

X
12

XI
9,4

XII
9,4

жыл
12,5

15.5-кесте- Ауа температурасы белгіленген шектерден төмен және одан
жоғары күндердің бір жылдағы орташа саны (таб.3.5, 21-бет)
Облыс, пункт

Семей

Ең төменгі ауа температурасы
бар күндердің орташа саны тең
және төмен

Ауаның максималды температурасы
тең және одан жоғары күндердің
орташа саны

-35С

-30С

-25С

-25С

-30С

-34С

2,5

9,4

22,6

85,5

33,3

7,9

Кесте 15.6-топырақтың қату тереңдігі
Ескерту:

Жыл ішіндегі ең жоғары орташа

Ең үлкені ең жоғары

Семиярка

153

197

Сәйкес [31.л.Г], Семей қ. топырағы қатуының нормативтік тереңдігінің
изоляциясы 2,0 м, қатуы бар аумақта орналасқан;
Топырақтың маусымдық қатуының нормативтік тереңдігі: [31 бет 15 бет
4.4.3]
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- ұсақ және шаңды құмдар үшін - 200 см;
- қиыршық тастар үшін-243 см.
Кесте 15.7- Топырақтағы нөлдік изотерманың тереңдігі
Ескерту:

Жыл ішіндегі ең жоғары орташа

Катонқарағай

Максималды қауіпсіздік

180

0,9

0,98

246

286

15.8-кесте-ай мен жылдың орташа салыстырмалы ылғалдылығы, %
I
75

II
75

III
76

IV
59

V
53

VI
53

VII
60

VIII
59

IX
60

X
67

XI
74

XII
75

жыл
66

Кесте 15.9- Қар жамылғысы
Облыс, жыл

Қар жамылғысының биіктігі, см

Тұрақты қар
жатуының
Орташадан көп ең көп онкүндік онкүндіктің соңғы
ұзақтығы.
күні қыста ең көп
жамылғысының
тәуліктік
күндері

Семипалатинск

24,1

50,0

51,0

133,0

Желдің базалық жылдамдығы бойынша схемалық картаға сәйкес [30. л.Ал
сурет.А.3.]
- желдің базалық жылдамдығы-30 м / с;
- жел қысымы-0,56 кПа;
- қар жүктемесі бойынша аудан-III;
- қар жүктемесі-1,0 кПа.
15.10-кесте- Жыл ішіндегі атмосфералық құбылыстары бар күндердің
орташа саны
Облыс, пункт

Шаңды дауыл

Тұман

Боран

Найзағай

Семей

8,6

6

11

34

15.9-кесте- Күн сәулесінің бір айдағы және бір жылдағы орташа ұзақтығы,
сағат
I
112

II
140

III
201

IV
244

V
315

VI
340

VII
327

VIII
308

IX
238

X
159

XI
113

XII
100

жыл
2597

2. Тау-кен жұмыстары
Бөлімді келесі жоспар бойынша орындау ұсынылады:
1. Тау-кен жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері;
2. Жұмыс көлемін негіздеу (тереңдігі, Қима ауданы, саны, орналасу
схемасы және шурфтардың мақсаты);
3. Тау-кен жұмыстарында қолданылатын аспаптар мен жабдықтардың
сипаттамасы;
4. Өткізу әдістемесінің сипаттамасы;
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5. Тарату іс-шаралары.
Жобаланатын жұмыстардың инженерлік-геологиялық жағдайлары мен
міндеттеріне сәйкес жұмыс құжаттамасы сатысына қатысты тау-кен
жұмыстарының көлемімен (шурфтарды үңгілеу) және оларды жергілікті
жерге орналастырумен негізделеді. Өткізудің негізгі тәсілі-шурфтарды
үңгілеу (топырақ монолиттерін іріктеу және тәжірибелік жұмыстар жүргізу
үшін). Бұл ретте жобаланатын тереңдік, Қима ауданы, саны, үңгілеу тәсілі
және шурфтардың орналасу жүйесі негізделуге тиіс.
Тау-кен жұмыстарының көлемін негіздеу. Шурфтардың қажетті саны
бір ИГЭ шегінде жүргізілетін тәжірибелік жұмыстардың ең аз көлеміне,
жобалау сатысына және инженерлік - геологиялық жағдайлардың күрделілік
санатына сүйене отырып белгіленеді. Бір ИГЭ шегінде жүргізілетін
анықтамалардың саны мен тәжірибелік жұмыстардың түрлері [31]
Жобаланатын тереңдікті негіздеу іргетасты салудың жобаланатын
тереңдігінде (белгісінде) және одан 1-3 м төмен топырақтарды сынау
кешенін жүргізу қажеттілігіне негізделе отырып жүргізіледі (құрылыстың
фунтқа ең жоғары қысым орындарындағы деформациялық сипаттамаларын
анықтау мақсатында). Бұл жағдайда экономикалық орындылық принципін
ескеру қажет, өйткені тереңдігі 3 м-ден асатын шұңқырларды қазу кезінде
шығындар құнын арттыратын тірек салу қажет. [31. 8.16 т.]
Шурфтар қимасының ауданын негіздеу. Шурфтар қимасының ауданын
белгіленген тереңдікте анықтау үшін тәжірибелік жұмыстарды жүргізу
кезінде пайдаланылатын штамптардың мөлшерін, сондай-ақ тәжірибелік
жұмыстарды жүргізу үшін техникалық персоналды орналастыру мүмкіндігін
белгілеу қажет.
Штамптардың типтік өлшемдері сазды топырақтар үшін консистенция
коэффициентінің (IL) мәні және тығыздығы (құмды топырақтар үшін)
негізінде іргетастың жобалық тереңдігінен төмен жатқан жыныстардың
литологиялық ерекшеліктеріне байланысты таңдалады)
Осы шарттарды ескере отырып, келесі өлшемдердің мөрлері
орнатылады:
1.
Консистенциясы IL< 0,25 - 2500 см2 (d = 56,2 см) тығыз құмды
және сазды топырақтарда);
2.
5000 см2 (d - 79,8 см) ШТАМП - il> 0,25 консистенциясы
коэффициентімен ірі сынықты, орташа және борпылдақ тығыздықтағы
құмды [31. стр. 25].
3. Бұрғылау жұмыстары
Бөлімді келесі ретпен орындау ұсынылады:
1. Бұрғылау жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері;
2. Ұңғымалардың түрлері мен санын негіздеу (олардың мақсаты
бойынша);
3. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу шарттары;
4. Бұрғылау әдісі мен түрін негіздеу;
5. Ұңғымалардың құрылымын жасау;

149

6. Бұрғылау қондырғысын таңдау;
7. Бұрғылау режимі;
8. Бұрғылау технологиясы.
Ұңғымалардың түрлері мен санын негіздеу. Ұңғымалардың типін
таңдауды жобаланатын жұмыстардың мақсаттары мен ұңғымалардың
мақсатына, жату жағдайларын, топырақтың түрін, құрамы мен жай-күйін,
жыныстардың беріктігін, жер асты суларының болуын және геологиялық
ортаны зерделеудің белгіленген тереңдігін ескере отырып, оларды ұңғылау
үшін техникалық тәсілдер мен құралдарды және оларды сынамалаудың
бірыңғай әдістері мен тәсілдерін ұтымды таңдай отырып жүргізу керек
Жобаланатын жұмыстардың міндеттеріне сәйкес жобаланатын
құрылыстың геологиялық ортамен өзара іс - қимыл саласы шегінде жер
қыртысы тілігінің жоғарғы бөлігі инженерлік-геологиялық бұрғылауды
зерттеу объектісі болып табылады.
Нысаналы мақсатына байланысты осы міндеттерді шешу үшін
жұмыс құжаттамасы сатысында ұңғымалардың 2 - типі жобаланады:
1) техникалық ұңғымалар-топырақ монолиттерін және бұзылған
құрылым сынамаларын алу үшін;
2) арнайы ұңғымалар - тәжірибелік жұмыстарды жүргізу және топырақ
монолиттерін таңдау үшін.
Ұңғымаларды геометриялық дұрыс торлар жүйесі бойынша
жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың контурлары және (немесе)
осьтері бойынша, іргетастарға (бұрыштық бөліктерге) түсетін жүктемелердің
күрт өзгеру орындарында, әртүрлі геоморфологиялық элементтердің
шекараларында орналастыру керек. [31 б. 8.3]. Таңдалған орналастыру
жүйесі кезінде техникалық ұңғымалардың санын ұңғымалар арасындағы
таңдалған қашықтықтың негізінде (контурдың ұзындығы мен ені бойынша)
орнату керек.
Техникалық ұңғымалар арасындағы қашықтық инженерлік геологиялық шарттардың күрделілік санаты және жобаланатын ғимараттар
мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі негізінде (1.2.2.1-кесте) [31 8.4-т.
сәйкес анықталуы тиіс]
1.2.2.1-кесте - Жобаланатын ұңғымалар арасындағы қашықтық
Инженерлік - геологиялық
шарттардың күрделілік санаты
I
II
III

Мания мен құрылыстар үшін ұңғымалар
арасындағы қашықтық I және П жауапкершілік
деңгейлері, м
I
II
75 - 50
100 - 75
40-30
50-40
25-20
30-25

Ескертпе: қашықтықтардың үлкен мәндерін жобалау талаптарын
ескере отырып, әркелкі жауын - шашынға аз сезімтал ғимараттар мен
құрылыстар үшін, ал кішісін-әркелкі жауын-шашынға сезімтал ғимараттар
үшін қолданған жөн. Инженерлік-геологиялық жағдайлардың күрделілік
санатын (1.2.2.2 - кестеге) сәйкес табиғи жағдай факторларының
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(геоморфологиялық жағдайлар, геологиялық, гидрогеологиялық, инженерлікгеологиялық және басқа да факторлар) жиынтығы бойынша белгілеу керек.
Егер қандай да бір жеке фактор күрделіліктің неғұрлым жоғары санатына
жататын болса, онда инженерлік - геологиялық жағдайлардың күрделілік
санатын осы фактор бойынша белгілеу керек. [31 қосымша. Б)
1.2.2.2-кестесанаттары
Факторлар

Геоморфологиялық
жағдайлар.

Ғимараттар мен
құрылыстардың
геологиялық
ортамен өзара
әрекеттесуі
саласындағы
геологиялық.

Ғимараттар мен
құрылыстардың
геологиялық
ортамен өзара ісқимылы
саласындағы
гидрогеологиялық

Инженерлік-геологиялық
1 (Қарапайым)

Бір
геоморфологиялық
элемент шегіндегі
алаң (учаске). Беті
көлденең,
бөлінбеген.
Литология бойынша
көлденең немесе сәл
көлбеу жатқан екі
түрлі қабаттан артық
емес (еңіс 0,1-ден
артық емес). Қуат
созылу бойынша
сақталады. Жоспар
мен тереңдікте
табиғи түрде
өзгеретін топырақ
қасиеттерінің
көрсеткіштері
бойынша
қабаттардың
гетерогенділігінің
шамалы дәрежесі.
Жартасты
топырақтар бетінен
жатыр немесе тасты
емес Топырақтардың
аз қуатты қабатымен
жабылған.
Жер асты өгіздері
жоқ немесе біртекті
химиялық құрамы
бар жер асты
суларының бір
тұрақты горизонты
бар

жағдайлардың

II (орташа күрделілік)

Бір генезистің бірнеше
геоморфологиялық
элементтері шегіндегі
алаң (учаске). Беті
көлбеу, сәл бөлінген.
Литология бойынша
көлбеу немесе
сыналанып жатқан
төрт түрлі қабаттан
артық емес. Қуат
табиғи түрде өзгереді.
Жоспардағы немесе
тереңдіктегі топырақ
қасиеттерінің
сипаттамаларында
айтарлықтай өзгеріс.

Қуаты бойынша екі
және одан да көп
көнерген жер асты
суларының
горизонттары, кей
жерлерде біртекті емес
химиялық құрамы бар
немесе қысымы бар
және ластануы бар

күрделілік

III (күрделі)

Әртүрлі генезистің
бірнеше
геоморфологиялық
элементтері шегіндегі
алаң (учаске). Беті қатты
бөлінген.
Литологиядағы төрт
түрлі қабаттан астам қуат
күрт өзгереді.
Қабаттардың линза
тәрізді орналасуы.
Жоспарда немесе
тереңдікте өзгеретін
топырақ қасиеттерінің
көрсеткіштері бойынша
гетерогенділіктің едәуір
дәрежесі. Жартасты
топырақтар қатты шатырға ие және бірнеше
топырақпен жабылған.
Әр түрлі тәртіптегі
ақаулар бар.

Жер асты суларының
горизонттары әр түрлі
химиялық құрамы немесе
әр түрлі ластануы бар
созылу және қуат
тұрғысынан сақталмаған.
Кейбір жерлерде сулы
және су өткізбейтін
жыныстардың күрделі
ауысуы. Жер асты
суларының қысымы және
олардың гидравликалық
байланысы созылу
арқылы өзгереді.
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1.2.2.2- кестенің жалғасы Ғимараттар мен
құрылыстарды салу
және пайдалану
жағдайларына теріс
әсер ететін
геологиялық және
инженерлікгеологиялық
процестер
Ғимараттар мен
құрылыстардың
геологиялық
ортамен өзара ісқимылы
саласындағы
ерекше топырақтар

Жоқ

Олардың таралуы
шектеулі және
(немесе) объектілерді
жобалау шешімдерін
таңдауға, салуға және
пайдалануға елеулі
әсер етпейді.

Кең таралған және
(немесе) объектілерді
жобалау шешімдерін
таңдауға, салуға және
пайдалануға шешуші
әсер етеді.

Жоқ

Кең таралған және
(немесе) жобалау
шешімдерін таңдауға,
объектілерді салу мен
пайдалануға шешуші
әсер етеді

Игерілген
аумақтардың
техногендік
әсерлері мен
өзгерістері

Инженерлік геологиялық
зерттеулер мен
жобалау кезінде
елеусіз факторлар
ескерілмеуі мүмкін

Олардың таралуы
шектеулі және
(немесе) жобалық
шешімдерді таңдауға,
құрылысқа
айтарлықтай әсер
етпейді
және объектілерді
пайдалану
Жобалық шешімдерді
таңдауға және
инженерлікгеологиялық
ізденістерді жүргізуге
айтарлықтай әсер
етпейді

№ 16 Практикалық тапсырма

Жобалық шешімдерді
таңдауға елеулі әсер етеді
және олардың құрамы
мен жұмыс көлемін
ұлғайту бөлігінде
инженерлік-геологиялық
ізденістер өндірісін
қиындатады

1 Мысал.
2 - ші жауапкершілік деңгейіндегі құрылымның өзара әрекеттесу
аясындағы табиғи жағдай күрделіліктің 1 - ші санатына жатады делік.
Топырақ біркелкі емес жауын-шашынға бейім. Осы жағдайларда (1.2.2.1 кестеде) келтірілген ұсынымдарға сәйкес техникалық ұңғымалар арасындағы
қашықтықты 75 м қабылдаған жөн, бірақ біркелкі емес жауын-шашынға
бейім ғимараттың өзара іс-қимыл саласының топырақ жағдайларын ескере
отырып, алаңдағы инженерлік-геологиялық жағдайларды барынша дәл
көрсету мақсатында ұңғымалар жобаланатын құрылыстың контуры бойынша
біркелкі орналасуы тиіс болатын аз қашықтықты белгілеу қажет.
Ескертпе: жобаланатын құрылыстың іргетасының контурының
габариттік өлшемдері 120 · 30 м құрайды, сондықтан ұңғымалар арасындағы
қашықтық жоғарыда көрсетілген ұсыныстарға сәйкес контурдың ұзындығы
бойынша 60 м және ені бойынша 30 м қабылданады. Іргетастың контуры
бойынша техникалық ұңғымаларды орналастыру схемасы (16.1-сурет)
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30 м
120 м

16.1-сурет-іргетас контуры бойынша техникалық ұңғымалардың
орналасу схемасы Масштаб 1:1000
Таңдалған орналастыру жүйесі және құрылыстың контурлары бойынша
белгіленген қашықтық кезіндегі техникалық ұңғымалардың саны 6 ұңғыманы
құрайды.
Арнайы ұңғымалардың қажетті саны 2 - ші ИГЭ, жобалау сатысы және
инженерлік - геологиялық жағдайлардың күрделілік санаты шегінде
жүргізілетін тәжірибелік жұмыстардың ең аз көлеміне сүйене отырып
айқындалуы тиіс. Бір ИГЭ шегінде жүргізілетін анықтамалардың саны мен
тәжірибелік жұмыстардың түрлері [31] келтірілген ұсынымдарға сәйкес
белгіленген. Алаңда инженерлік-геологиялық жағдайларды барынша дәл
көрсету мақсатында арнайы Ұңғымаларды ғимараттың бұрыштық
бөліктеріне (диагональ бойынша) орналастыру ұсынылады.
Бұрғылау жұмыстарын жүргізу шарттары. Мұнда учаскедегі
геологиялық - техникалық және гидрогеологиялық жағдайлар қысқаша
келтіріледі.
Бұл ұңғымалар арасындағы қашықтық, олардың орташа тереңдігі,
бұрғылау категориясы және өтетін жыныстардың басқа қасиеттері, сулы
қабаттардың өзара әрекеттесу аймағында таралуы (бар болса).
Бұрғылау әдісі мен түрін негіздеу. Бұрғылау әдісінің негіздемесі келесі
ерекшеліктерге сүйене отырып жасалады:
1. Жобаланатын жұмыстарды жүргізу шарттары;
2. Ұңғымалардың нысаналы мақсаты;
3. Тау жыныстарының бекіністері.
Бұрғылау әдісін келесі сипаттамаларға сүйене отырып негіздеу керек:
1. Ұңғымалардың қажетті диаметрі;
2. Осы бөлімде бұрғылаудың оңтайлы режимі;
3. Ұңғымалардың максималды тереңдігі мен мақсаты.
Инженерлік - геологиялық Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері мен
түрлері (16.1 - кестеде) [31-қосымшада келтірілген. Г
Табиғи негізде жобаланатын ғимараттар мен құрылыстарға арналған
іздестірулер кезінде арнайы ұңғымалардың (техникалық сияқты) тереңдігін
ғимараттар мен құрылыстардың геологиялық ортамен өзара іс - қимыл
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саласының шамасына, нысаналы мақсатына және, ең алдымен, одан 1-2 м
төмен тереңдете отырып, сығылатын қалыңдық (белсенді аймақ) шамасына
қарай белгілеу керек.
Жер асты сулары учаскесінде арнайы ұңғымалардың тереңдігі болған
жағдайда гидрогеологиялық жұмыстар кешенін жүргізу үшін олардың
деңгейінен 1-2 м төмен орнату керек [31 п. 8.5]
16.1-кесте- Бурея тәсілдері және қолдану шарттары
Бұрғылау
әдісі

Баған

Айналмалы
союмен
соққы-арқан
әдісі

Бұрғылау
әдісінің түрі

Сумен жуумен

Бұрғылау
диаметрі
(шегендеу
34 - 146

Балшық
ерітіндісімен жуу

73 - 146

Ауамен үрлеумен
(қатқан
топырақты
ұңғылау кезінде
салқындатылған)
Тұзды және
салқындатылған
ерітінділермен
шаю
Жуу
сұйықтығының
кенжар маңы
айналымымен
Өтті

73 - 146

Тығындалған

108 - 325

73 - 146

Қолдану шарттары
(Топырақтың түрлері мен
сипаттамасы)
Жартас желге жетпеген
(монолитті) және сәл желге
жетпеген (жарылған)
Жартасты әлсіз желтартқыш
(жарықшақты), желтартқыш және
қатты желтартқыш
(күйреткіштер), ірі сынық; құмды;
сазды
Жетілмеген (монолитті) және сәл
желденбеген (жарықшақ тәрізді)
жартасты топырақтар, сондай-ақ
қатқан күйде: дисперсті, қатты
қатқан және пластикалық-қатқан
Мұздатылған күйдегі топырақ
түрлерінің салмағы

89 - 146

Жартасты ауа-райы және қатты
ауа-райы (қоқыстар), суланған,
сазды

89 - 219

Сусыз және сәл суланған, қатты
тоңды, құмды және сазды
жартасты ауа-райы піскен және
қатты желге ұшқан (күйрегіштер)
Құм және саз толтырылмаған және
сәл суланған

Тістеу
Тұтас союмен Қашаулар мен
соққы-арқан науаларды
әдісі
қолдана отырып

89 - 168
127 - 325

Нашар ылғалданған сазды
Ірілі-ұсақты; суландырылған және
нашар суландырылған құмды

Вибрациялық Вибраторды
немесе вибро
балғалы қолдану
арқылы

89 - 168

Суландырылған және нашар
суландырылған құмды және сазды
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16.1 кестенің жалғасы
Бұрандалы

Рейстік (сақиналы
союмен)

146 - 273

Ірілі-ұсақты, құмды, сазды сәл
суланған және суландырылған

Ағынды

108 - 273

Ірілі-ұсақты, құмды, сазды сәл
суланған және суландырылған

Ұңғымалардың құрылымын жасау
Жобада экономикалық тұрғыдан орынды негіздеуді талап ететін
инженерлік - геологиялық ұңғымалар конструкциясының негізгі элементтері:
ұңғымалардың жобалық тереңдігі мен диаметрі (бұрғылау және отырғызу)
болып табылады.
Ұңғымалардың конструкциясын жасау кезінде қолданыстағы
нормативтік - әдістемелік құжаттарды (ресми Құрылыс және іздестіру
ұйымдары шығарған стандарттар, ҚНжЕ, нұсқаулықтар мен ұсынымдар)
ескеру қажет, инженерлік - геологиялық ұңғыманың конструкциясын
негіздеу құрылыстың геологиялық ортамен өзара іс - қимыл саласы шегінде
инженерлік-геологиялық жағдайларды объективті бағалауды қамтамасыз етуі
тиіс жобаланатын тереңдікті есептеуден басталады. [25]
Техникалық ұңғымалардың тереңдігін негіздеу
Табиғи негізде жобаланатын ғимараттар мен құрылыстарды іздестіру
кезінде
техникалық
ұңғымалардың
тереңдігін
ғимараттар
мен
құрылыстардың геологиялық ортамен өзара іс - қимыл саласының шамасына,
нысаналы мақсатына және, ең алдымен, одан 1-2 м төмен тереңдете отырып,
сығылатын қалыңдық (белсенді аймақ) шамасына қарай белгілеу керек. [31 п.
8.5]
Арнайы ұңғымалардың тереңдігін негіздеу
Табиғи негізде жобаланатын ғимараттар мен құрылыстарға арналған
іздестірулер кезінде арнайы ұңғымалардың (техникалық сияқты) тереңдігін
ғимараттар мен құрылыстардың геологиялық ортамен өзара іс - қимыл
саласының шамасына, нысаналы мақсатына және, ең алдымен, одан 1-2 м
төмен тереңдете отырып, сығылатын қалыңдық (белсенді аймақ) шамасына
қарай белгілеу керек.
Жер асты сулары учаскесінде арнайы ұңғымалардың тереңдігі болған
жағдайда гидрогеологиялық жұмыстар кешенін жүргізу үшін олардың
деңгейінен 1-2 м төмен орнату керек [31 п. 8.5]
Техникалық ұңғыманың диаметрін негіздеу
Техникалық ұңғымалардың диаметрін олардың нысаналы мақсатына
және қолданылатын жабдықтың габариттік өлшемдеріне (диаметрлеріне)
қарай белгілеу қажет. Техникалық ұңғымалар нысаналы мақсатына сәйкес
Топырақтардың физикалық - механикалық қасиеттерін зертханалық анықтау
үшін бұзылған және табиғи құрылымның үлгілерін іріктеуге арналған
топырақ тасығыштарды қолдануды көздейді. Осылайша, техникалық
ұңғымалардың диаметрі (корпус диаметрі) таңдалған праймердің сыртқы
диаметрінен 50-100 мм артық болуы керек. Праймердің түрі литологиялық

155

ерекшеліктер мен зерттелетін топырақтың инженерлік - геологиялық
сипаттамаларына сүйене отырып, өтетін жыныстардың беріктік санатын
ескере отырып белгіленеді.
Арнайы ұңғыманың диаметрін негіздеу
Арнайы ұңғыманың диаметрі тәжірибелік жұмыстарды (ШТАМП
тәжірибе) жүргізу үшін арналған (нысаналы мақсатына сәйкес) штамптардың
габариттік өлшемдеріне (диаметріне) сүйене отырып, штамптың сыртқы
диаметрінен 50-100 мм артық таңдалуы тиіс. Штамптардың типтік
конструкциялары зерттелетін жыныстардың литологиялық ерекшеліктері мен
консистенциясы негізінде орнатылуы керек.
Ұңғымалар конструкциясының негіздемесінің соңында ұңғыманың
тиісті масштабында литология тереңдігі мен конструкция элементтері (шөгу
және бұрғылау диаметрлері) көрсетілетін сызба келтіріледі.)
Техникалық ұңғымалар конструкциясының негіздемесі:
Бұрғылау түрі соққылы-арқанды, УГВ тереңдігі 8 м, белсенді аймақтың
тереңдігі 8 м.
Геологиялық қиманы ашу және зерделеу үшін жобаланатын
техникалық ұңғыманың конструкциясы (il< 0,25 консистенция коэффициенті
бар 0 - 6 м саздауыт және 6 - 12 м құмдауыт) құрылысқа арналған алаңның
орналасу схемасына қатысты мынадай құрылымдық ерекшеліктерге ие
болады:
1.
Техникалық ұңғыманың тереңдігін анықтау:
Белсенді аймақтың тереңдігі 8 м болсын. Содан кейін жобаланатын
техникалық ұңғыманың тереңдігі ғимараттың геологиялық ортамен өзара
әрекеттесу сферасының көлемін, мақсатты мақсаты мен белсенді аймақтың
тереңдігін (Сығылған қалыңдығы) ескере отырып: 8 + 2 = 10 м құрайды.
2.
Техникалық ұңғыманың диаметрін анықтау:
Топырақтардың литологиялық ерекшеліктері мен инженерлік геологиялық сипаттамаларына (il = 0,25 консистенциясы коэффициентімен
құмдақ) сүйене отырып, бекіністің II санатына және қолданылатын бұрғылау
тәсіліне (соққылы-арқанды) жатады.
GK-3 праймерінің техникалық сипаттамасы
Праймердің түрі-бітелген;
Диаметрі (мм): Сыртқы -123; ішкі - 114; кіру саңылауы – 108.
Қолданылатын топырақ алғыштың сыртқы өлшемдеріне сәйкес
техникалық ұңғыманың диаметрі 123 мм, бұрғылау диаметрі 148 мм болған
кезде 168 мм қабылданады (екпінді - арқанды бұрғылау үшін).
Арнайы ұңғымалар конструкциясының негіздемесі
Жобаланған арнайы ұңғыманың тереңдігі гидрогеологиялық жұмыстар
кешенін жүргізу үшін одан 2 м төмен тереңдетілген жер асты суларының
мақсатты мақсаты мен тереңдігін ескере отырып анықталған. Осылайша,
арнайы ұңғыманың есептелген тереңдігі: 8 + 2 = 10 м
Арнайы ұңғыманың диаметрін анықтау:
Арнайы ұңғыманың диаметрі тәжірибелік жұмыстарды (штамптау
эксперименттерін) жүргізу үшін арналған (нысаналы мақсатына сәйкес)
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мөртабанның габариттік өлшемдеріне (диаметріне) сүйене отырып таңдалды.
Ауданы 600 см (d = 277 мм) сүзгісі бар дөңгелек мөртабан жер асты сулары
деңгейінің белгісінен төмен жатқан, пластикалық күйдегі зерттелетін
жыныстардың консистенциясы негізінде таңдалады (16.2-сурет).
Қолданылатын қалыптың сыртқы өлшемдеріне сәйкес арнайы
ұңғыманың диаметрі 277 мм, бұрғылау диаметрі 248 мм болған кезде 325 мм
қабылданады (екпінді - арқанды бұрғылау үшін).
Техникалық ұңғыма арнайы ұңғыма
0.

0.

1.

168 мм

1.

325 мм

2.

148 мм

2.

248 мм

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10

10

16.2-сурет-УКБ үшін ұңғымалардың конструкциялары
Бұрғылау қондырғысын таңдау
Бұрғылау қондырғысы таңдалған бұрғылау әдісімен, ұңғыманың
дизайнымен және инженерлік - геологиялық жағдайлармен анықталады.
Колоннаның негізгі параметрлері ұңғыманы үңгілеуге арналған техникалық
тәсілдер мен құралдарды және сынамалаудың бірыңғай әдістері мен
құралдарын
экономикалық
ұтымды
таңдай
отырып,
берілген
конструкцияның ұңғымасын үңгілеуді қамтамасыз етуі тиіс. Машинаны
таңдағаннан кейін қабылданған құрылымға сәйкес ұңғыманы бұрғылауға
арналған негізгі, көмекші және апаттық жабдықтар таңдалады.
Бұрғылау режимі.
Соққы-арқан әдісі
Соққы әдісімен өту жылдамдығы жыныстардың қаттылығымен және
соққы снарядының салмағының режимдік параметрлерімен, снарядтың түсу
биіктігімен, уақыт бірлігіндегі соққылар санымен анықталады. Негізгі
параметрлер формулалар бойынша есептеледі:
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Q=q·D

(16.1)

мұндағы q-1 см қашауға бұрғылау снарядының салыстырмалы салмағы,
(кг / см);
D-қашау жүзінің ұзындығы см.
1 см қашауға келетін снарядтың жұмыс бөлігінің салыстырмалы
салмағы зерттелетін қиманы құрайтын жыныстардың беріктігіне байланысты
қабылдануы тиіс.
Әрі қарай, есептелген теориялық салмақ негізінде таңдалатын және
бұрғылау снарядының практикалық массасын формула бойынша анықтайтын
бұрғылау снарядының құрамдас бөліктерін (кескіш, қайшы, арқан құлпы)
таңдау керек:
(16.2)
Q = g 1 + g2 + g3 + g 4
мұндағы g-снарядтың құрамдас бөліктерінің массасы (технологиялық
құрал).
Снаряд элементтерінің әртүрлі жіптері болған жағдайда адаптер
таңдалады. Параметрлер машинаның техникалық сипаттамасымен
байланысты болуы керек.
Баяу айналмалы бұрғылау
Айналмалы (баяу айналмалы) бұрғылаудың негізгі параметрлері осьтік
жүктеме және айналу жиілігі болып табылады (жуу сұйықтығы
қолданылмайды).
Бұл параметрлер формулалар бойынша анықталады:
Осьтік жүктеме
Р = Ро · Dд (кН) (16.3)
Мұндағы Ро-қашау жүздеріне жүктеме;
Dd-қашаудың диаметрі (см).
Айналу жиілігі мына формула бойынша анықталады:

n=

60 ⋅n
(об / мин )
π ⋅ Ду

(16.4)

Ду-қашаудың диаметрі (м);
n - қашаудың айналуының айналма жылдамдығы (1,4-1,5 м / с).
Бұрғылау технологиясы
Соққы бұрғылау үшін қашаудың түрін таңдау, снарядтың құрамы,
снарядтың массасы және т. б. анықталады. Таңдалған тәсілмен бұрғылаудың
жалпы технологиясы (операциялар тәртібі), сондай-ақ нақты қабаттарды
үңгілеу кезінде нақты геологиялық қиманы бұрғылау ерекшеліктері
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(снарядты рульдеу, бұрғылау параметрлерінің өзгеруі және т.б.) сипатталуы
тиіс.
Айналмалы бұрғылауға арналған Технология әр түрлі геологиялық
жағдайларда бұрғылау жұмыстарының реттілігі мен ерекшеліктерін
анықтайды (снарядтың құрамы, зерттелетін кенішке қатысты технологиялық
операцияларды орындау тәртібі, ұңғымаларды жою шаралары және т.б.)
Ескертпе:
жыныс
бұзушы
құралды
(қашауды)
шегендеу
құбырларының диаметрі бойынша таңдау керек:
Айналмалы бұрғылау кезінде 50-100 мм артық;
Соқпалы-арқанды кезде 50-100 мм шегендеу құбырларының
диаметрінен аз.
4. Геофизикалық жұмыстар
Бөлімді келесі схема бойынша орындау ұсынылады:
1. Геофизикалық жұмыстардың мақсаттары мен міндеттері;
2. Жұмыс әдістері мен көлемдерін негіздеу;
3. Геофизикалық жұмыстар кезінде қолданылатын аспаптар мен
жабдықтардың сипаттамасы;
4. Өткізу әдістемесінің сипаттамасы.
Ғимараттар мен құрылыстарды орналастыру учаскелеріндегі
Геофизикалық зерттеулерді геологиялық ортамен өзара іс-қимыл саласы
шегінде жекелеген сипаттамаларды: зерделенетін қиманың орналасу
тереңдігі мен геологиялық құрылымын нақтылау үшін қарастырған жөн.
Геофизикалық зерттеулер әдістерін таңдау және оларды жиынтықтау
нақты инженерлік - геологиялық жағдайда шешілетін міндеттерге және
ұңғымаларды бұрғылау тәсіліне байланысты жүргізілуі тиіс. Ғимараттар мен
құрылыстарды орналастыру учаскелерінде (жұмыс құжаттамасы сатысында)
геофизикалық зерттеулер жүргізу үшін барлық инженерлік - геологиялық
ұңғымаларда (арнайы және техникалық) гамма-каротаж әдістерін қолдану
ұсынылады. Инженерлік-геологиялық ұңғымалар нысаналы мақсатына және
конструкциялық ерекшеліктеріне сәйкес ұңғыманың оқпанын шегендеу
құбырларымен бекітуді көздейді, бұл геофизикалық жұмыстардың
құрамында басқа әдістерді қолдануға мүмкіндік бермейді. Каротаждық
әдістер геофизикалық жұмыстардың әдеттегі кешеніне кіреді және (1.2.2.4кестеде) келтірілген мынадай негізгі міндеттерді шешу үшін пайдаланылуы
мүмкін.
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Кесте 1.2.2.4- Каротаждық әдістердің міндеттері
Зерттеу міндеттері
1.Қиманың геологиялық құрылымын
зерттеу

Цитологиялық бөлу, анықтау
қабаттардың қуаты мен құрамы
Кесіндінің жарылған карстталған және
басқа да әлсіреген аралықтарын, сондай-ақ
тектоникалық бұзылуларды анықтау
2. Тіліктердің гидрогеологиялық
сипаттамаларын зерттеу
Суландырылған және өткізгіш аймақтарды
анықтау және олардың тиімді қуатын
анықтау
Тау жыныстарының су астындағы
қуыстарын сандық және сапалық бағалау
Жыныстардың сүзу қасиеттерін сандық
немесе сапалық бағалау
Сулы қабаттардың өнімділігін бағалау
3 Тау жыныстарының қасиеттерін зерттеу
Фунттардың физикалық-механикалық
қасиеттерін (тығыздығын, ылғалдылығын,
деформация модулін, температурасын)
бағалау)

Геологиялық қималардың түрлері
құмды - сазды
Жартас және
жыныстармен
жартылай тау
ұсынылған
жыныстарынан
қималар
(магмалық,
метаморфтық,
карбонатты) құралған
тіліктер)
МК, МГК
МҚК, МҚК, МГК
-

ГТК

НГК

МҚК, МГК

МҚК, МҚК, МГК

МҚК, МҚК, МГК

МК

МК

МК, МГК

НГК

МҚК

ГТК

ГИС орнату үшін құрылғыны таңдаудағы маңызды сәт-қисықтардың
пішініне, зондтың өлшемін жазу масштабына әсер ететін ұңғыманың
бойымен тұрақты уақыт пен жылдамдықты таңдау.
Геофизикалық жұмыстарды жүргізу әдістемесін сипаттау кезінде
қолданылатын жабдықтың техникалық сипаттамасына сәйкес технологиялық
операцияларды жүргізу кезектілігін сипаттау қажет.
Жүргізу әдістемесінің сипаттамасы мынадай операциялардан тұруы
тиіс:
1. Дайындық жұмыстары (қосу, Орнату, аспапты монтаждау және т. б);
2. Сынақ жүргізу;
3. Сынақ нәтижелерін өңдеу (түсіндіру).
5. Тәжірибелі жұмыс
Тарау келесі схема бойынша сипатталады:
1. Тау-кен жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері;
2. Жұмыс көлемдерінің негіздемесі (тәжірибелер саны, орналасу
схемасы және т. б.));
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3. Тау-кен жұмыстарында қолданылатын аспаптар мен жабдықтардың
сипаттамасы;
4 өткізу әдістемесінің сипаттамасы.
Тәжірибелік жұмыстар топырақтың қасиеттерін анықтаудың басқа
әдістерімен (зертханалық, геофизикалық) үйлестіре отырып, ғимараттар мен
құрылыстарды орналастыру учаскелерінде тікелей далалық жағдайларда
Топырақтың негізгі сипаттамаларын неғұрлым дәл анықтауға арналған)
әртүрлі әдістермен айқындалатын аттас (немесе басқа) сипаттамалардың
арасындағы өзара байланысты анықтау және олардың неғұрлым анық
мәндерін белгілеу мақсатында жүргізіледі.
Топырақтарды далалық зерттеу әдістерін таңдауды жобалаудың
сатысын (кезеңін), ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейін
ескере отырып, зерттелетін Топырақтардың түріне және зерттеу
мақсаттарына байланысты жүзеге асыру керек.
Жұмыс құжаттамасы сатысында мынадай жұмыс түрлері
ұсынылады:
1. Статикалық немесе динамикалық зондтау;
2. Штамптау;
3. Ығысу сынақтары;
4. Доңғалақты зондтау;
5. Гидрогеологиялық жұмыстар (өзара іс-қимыл саласында жерасты
сулары болған кезде).
Статикалық немесе динамикалық зондтау
Статикалық немесе динамикалық зондтауды үйілмелі және шайылатын
Топырақтардың беріктігі мен тығыздығының өзгеруі, суға қаныққан
құмдардың динамикалық тұрақтылығын анықтау үшін және т. б. (қарапайым
және күрделілігі орташа инженерлік - геологиялық жағдайларда үлгілік
жобалар бойынша техникалық жағынан күрделі емес және тұрғызылатын II
жауапкершілік деңгейіндегі ғимараттар мен құрылыстар үшін) [32 8.16-т.]
Динамикалық және статикалық зондтаудың қолданылу саласы (1.2.2.5кестеде) келтірілген.
1.2.2.5-кесте- Динамикалық және статикалық зондтауды қолдану саласы
Топырақ
Барлық топырақ мұздатылған күйде
тасты, ірі ұсатылған
Құрамында ірі сынық материалдары бар құмды
топырақтар мен сазды топырақтар (көлемі бойынша
% - бен)
Құмды: үлкен, орташа өлшемді, ұсақ және шаңды
(ылғалды және ылғалды емес) үлкен, орташа
өлшемді және кішкентай (сумен қаныққан)
Сазды: (саздақтар мен саздар): қатты, жартылай
қатты және тығыз пластикті жұмсақ пластик,
ағынды-пластикалық және ағынды

Зондтау әдісі
Динамикалық
Статикалық
Жол берілмейді
Жол берілмейді
10-нан астам
10-нан астам
Жол берілмейді

Жол берілмейді
рұқсат етілген
рұқсат етілген
Жол берілмейді

рұқсат етілген
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Орналастыру схемасы мен зондтау нүктелерінің санын зерттеудің осы
сатысында міндетті зондтаумен сүйемелденетін техникалық және арнайы
ұңғымалардың қабылданған орналасу жүйесі мен санына сәйкес анықтау
қажет.
Әрбір ғимарат пен құрылыс шегіндегі зондтау нүктелерінің саны
алтыдан кем болмауы тиіс.
Зондтау нүктелерін (зондтау ұңғымалары) жобаланатын құрылыстың
контуры бойынша бұрын өткен ұңғымалардан 5 м қашықтықта орналастыру
қажет.
Зондтау тереңдігі жоба міндеттерінің және арнайы және техникалық
ұңғымалардың тереңдігімен анықталатын жобаланатын құрылыстың өзара ісқимыл саласы шегінде қиманы зерделеудің белгіленген тереңдігінің негізінде
белгіленуі тиіс
Қалыптық
тәжірибелер
(топырақтарды
статикалық
жүктемелермен сынау)
Топырақтарды ауданы 2500 және 5000 см2 статикалық жүктемелермен
(мөртабандармен) сынау [31 бет 25] іргетастарды салудың жобаланатын
тереңдігінде (белгісінде) шурфтарда және одан 2-3 м төмен жүзеге асырылуы
тиіс. Ғимараттар мен құрылыстардың негіздерінің сығылатын Топырақ
қабатының шегінде-ұңғымалардағы ауданы 600 см2 [31 бет 64] штамптармен
немесе топырақ массивіндегі бұрандалы қалақпен. [31 б. 8.16]
Топырақты штамптармен сынау кезінде топырақтың деформация
Модулінің мәндерін түзету үшін, оны зертханалық жағдайда параллель
анықтау үшін топырақ монолиттерін іріктеу көзделеді. [31 б. 8.16]
Шурфтар мен ұңғымалардың қажетті санын бір ИГЭ шегінде
жүргізілетін тәжірибелік жұмыстардың ең аз көлеміне, жобалау сатысына
және инженерлік-геологиялық жағдайлардың күрделілік санатына сүйене
отырып айқындаған жөн. Бір ИГЭ шегінде жүргізілетін анықтамалардың
саны мен тәжірибелік жұмыстардың түрлерін [31 8.16-тармақта келтірілген
ұсынымдарға сәйкес белгілеу қажет]
Мысал
[31] 1 ИГЭ - ге (шурфтарда) кемінде 2 тәжірибе жүргізуді ұсынады)
1) штамптау-2;
2) ығысу сынақтары -2;
3) шурфтардың жалпы саны:
1ИГЭ ⋅ 2штампоопыта + 1ИГЭ ⋅ 2сдвига
=2
2

Штамптардың типтік өлшемдері іргетастың жобалық тереңдігінен
төмен және топырақтың сығылатын қалыңдығы шегінде (1 - ші және 2 - ші
ИГЭ үшін) тау жыныстарының литологиялық ерекшеліктеріне сүйене
отырып, зерттелген Топырақтардың консистенциясы коэффициентіне сәйкес
таңдалады [31 бет 25]
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Тәжірибелі ауысулар
Тәжірибелік жылжулар (әдетте жазықтыққа және Ығысу бағытына)
іргетастың жобалық тереңдігінен төмен жатқан беріктік сипаттамаларын (С
және φ) анықтау үшін жүргізіледі (1 - ші ИГЭ үшін).
[31 п.16] келтірілген ұсынымдарға сәйкес бір ИГЭ шегіндегі сынақтар
саны екіден кем болмауы тиіс.
Ығысуды сынауға арналған аспапты таңдауды зерттелетін
жыныстардың литологиясы негізінде [31 бет 178]
Доңғалақты зондтау
Қозғағыш зондтаумен сынауды беріктік сипаттамаларын (С және φ)
анықтау үшін ұңғымаларда жүргізген жөн.
Ұңғымалардағы қанатты зондтау сынақтарын (2 - ші ИГЭ-нің таралуы
шегінде) ұңғыманы бұрғылаумен ауыстыру қажет (мұндай орындау
әдістемесі тәжірибелік жұмыстарды жүргізудің әр түрлі аралықтарында
топырақтың қасиеттерін анықтау кезінде үлкен ақпараттылық алу үшін
ұсынылады). [31 п.16] келтірілген ұсынымдарға сәйкес бір ИГЭ шегінде
сынақтардың саны екіден кем болмауы тиіс.
Қанатты зондтаумен сынауға арналған аспапты таңдауды зерттелетін
жыныстардың литологиясына сүйене отырып, [31 бет 64]
Гидрогеологиялық зерттеулер
Тәжірибелік жұмыстар құрамындағы гидрогеологиялық зерттеулерді
Жобаланатын объектінің геологиялық ортамен өзара іс-қимылы саласындағы
Топырақтың және су тұтқыш жиектердің (соңғылары болған кезде)
гидрогеологиялық параметрлері мен сипаттамаларын зерттеу үшін орындау
керек.
Инженерлік
ізденістер
кезінде
су
тұтқыш
жиектердің
гидрогеологиялық параметрлерін анықтау әдістерін (1.2.2.6-кесте) [31 при. К,
%
1.2.2.6-кесте- Су тұтқыш жиектердің гидрогеологиялық параметрлерін
анықтау әдістері
Гидрогеологиялық
параметрлер мен
сипаттамалар
1. Топырақтың (тау
жыныстарының)
параметрлері мен
сипаттамалары: сүзу
коэффициенті (су
өткізгіштігі)
Гравитациялық немесе
серпімді су беру
коэффициенті

Анықтау әдістері

МЕМСТ 23278-78 сәйкес
далалық сынақтар, экспрессайдаулар мен құймалар,
эмпериялық формулалар
бойынша зертханалық әдістер
мен есептер
Ұңғымалардан топтық айдау.
Жер асты суларының (УПВ)
деңгейін стационарлық
бақылау. зертханалық әдіс.
Шурфта су құю

Қанықтыру жетіспеушілігінің
коэффициенті
Капиллярлық көтерілу
Шурфтарға су құю,
биіктігі (капиллярлық вакуум) зертханалық әдістер

Қолдану шарттары

Суға қаныққан және суға
қаныққан топырақтар

Сумен қаныққан топырақтар

Суға қанық емес топырақтар
Суға қанық емес топырақтар
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2.16 кестенің жалғасы
Гидрогеологиялық
параметрлер мен
сипаттамалар
Меншікті су сіңіру
(салыстырмалы су
өткізгіштігі)

Ұңғымаларға су құю.
Ұңғымаларға су айдау.
Ұңғымаларға су айдау

2.Сулы горизонттардың
параметрлері мен
сипаттамалары: Сулы
горизонттың қуаты
Жер асты ағынының бағыты
Жерасты ағынының
гидравликалық градиенті
(көлбеуі)
Су өткізу коэффициенті
Деңгейөткізгіштік
коэффициенті
(пьезөткізгіштік))
Ағын коэффициенті

Анықтау әдістері

Гидрогеологиялық қиманы
талдау. Интертервалдық
тәжірибелік-сүзгілік
сынамалау
Карта бойынша гидроизогипс
(гидроизопез)
Сол сияқты

Қолдану шарттары
Суға қаныққан және суға
қаныққан топырақтар
Суға қаныққан және суға
қаныққан топырақтар
Суға қаныққан және суға
қаныққан топырақтар
Сумен қаныққан топырақтар

Сумен қаныққан топырақтар
Сумен қаныққан топырақтар

Ұңғымалардан тәжірибелік
айдау
Ұңғымалардан топтық айдау

Сумен қаныққан топырақтар

Ұңғымалардан топтық айдау

Қабатты Сулы топырақ

Сумен қаныққан топырақтар

Ескерту.
Зертханалық жағдайларда түзету коэффициентін (нәтижелердің
дәлдігін арттыратын) анықтау үшін тәжірибелік жұмыстардың әрбір түрін
өндіру кезінде бұзылмаған қосу сынамалары іріктеледі
- Штамп тәжірибелері;
- Ығысу сынақтары:
(Әр жұмыс түрі бойынша 1 монолит)
(шурфтарда - 2 Монолит; ұңғымаларда-2 Монолит).
Ұңғымалардан суды ағызудың түрлері мен ұзақтығын (1.2.2.7-кесте)
[31-қосымша. Л
1.2.2.7-кесте- Ұңғымалардың және судың айдау түрлері мен ұзақтығы
Сорғы
түрі

Эксресссору
Сынақ

Тәжірибе
лі
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Технология
лық сынақ
схемасы
жеке
Сол сияқты

Сол сияқты

Тәжірибенің мақсаты

Жыныстардың су өткізгіштігін болжамды
бағалау
Әртүрлі учаскелердің салыстырмалы
сипаттамасы және (немесе) болжамды
есептеулер үшін жер асты суларының
жыныстары мен химиялық құрамының су
өткізгіштігін алдын ала бағалау, Тәжірибелік
айдау параметрлерін тағайындау кезінде
ұңғымалардың өнімділігін айқындау
Сүзу коэффициенттерінің мәндерін анықтау
(су өткізгіштік)

Төменд
ету
саны
1

Айдау
ұзақтығы,
тәулік
11-ге дейін

1

0,5...1

2.16 кестенің жалғасы
Сол сияқты
Сол сияқты
Бұта

Тәжірибе
лікпайдалан
у

Бір
ұңғымадан
немесе
ұңғымалар
тобынан

Айдау процесінде жерасты суларының
химиялық құрамының өзгеруін анықтау
Меншікті дебитті анықтау және дебиттің
төмендеуге тәуелділігі
Есептік гидрогеологиялық параметрлерді,
сүзу коэффициентін (су өткізгіштігін), су
беруді (гравитациялық немесе серпімді),
өткізгіштік деңгейін (пьез өткізгіштігін)
белгілеу)
Су тұтқыш горизонттар, жер асты және жер
үсті сулары арасындағы өзара байланыс
көрсеткіштерін, сондай-ақ жер асты
суларының қозғалыс шарттары мен
химиялық құрамының өзгеруін
Есептік схема түрінде көрсетілмейтін күрделі
жағдайларда жер асты сулары деңгейінің
немесе химиялық құрамының өзгеру
заңдылықтарын белгілеу, жер асты суларын
негіздеу үшін су төмендету ұңғымалары
жүйесінің деңгейін тәжірибелік-өндірістік
төмендету

1
1
2
1

1
1

1:3
2-3
бағдарлама
да негіздеме
болған
кезде
2-5
3-10

5-10
Зерттеу
бағдарламас
ында
негізделген

Айдау процесінде судың агрессивтілігі мен коррозиялық белсенділігін
анықтау үшін (құрылыс конструкциялары мен кабельдерге әсер ету
аймағында) суды қысқартылған және толық химиялық талдауға
гидрохимиялық сынамалау жүргізу қажет.
Тәжірибелік жұмыстарды жүргізу әдістемесін сипаттау кезінде
қолданылатын жабдықтың техникалық сипаттамасына сәйкес технологиялық
операцияларды жүргізу кезектілігін сипаттау қажет.
Жүргізу әдістемесінің сипаттамасы мынадай операциялардан тұруы
тиіс:
1. Дайындық жұмыстары;
2. Сынақ жүргізу;
3. Сынақ нәтижелерін өңдеу (түсіндіру).
6. Сынамалау
Тарау келесі жоспар бойынша орындалуы керек:
1. Сынаудың мақсаттары мен міндеттері;
2. Массивті зерттеу әдісін таңдау және сынамалардың қажетті санын
анықтау;
3. Сынамалау желісінің параметрлерін негіздеу;
4. Бұзылған және табиғи құрылым сынамаларының санын негіздеу;
5. Праймерді дұрыс таңдаудың негіздемесі;
6. Сынамаларды іріктеу әдістемесі;
7. Сынамаларды сақтау және тасымалдау.
Жұмыс құжаттамасы сатысында зертханалық зерттеулер кешенін
жүргізу үшін топырақ сынамаларын іріктеуді жобаланатын құрылыстың
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геологиялық ортамен өзара іс-қимыл саласы шегінде орналасқан барлық
өткен ұңғымалар мен тау-кен қазбаларынан жүзеге асыру қажет.
Сынамалау желісінің параметрлерін негіздеу
Жобаланатын құрылыстың құрылыс алаңындағы сынамалау жүйесін
анықтауды сынама алу орындары мен санын белгілей отырып, зерттелетін
топырақ массивін инженерлік - геологиялық бағалау әдістерінің ұтымды
кешенін таңдауға дейін қысқарту қажет. [31. 205 бет]
Жобаның міндеттеріне сүйене отырып, жұмыс құжаттамасының
сатысына қатысты массивті бағалаудың инженерлік - геологиялық
тәсілдерінің кешенін таңдау қажет. Массивті әртүрлі инженерлікгеологиялық жағдайларда бағалау тәсілдері: типтеу тәсілі [31. 200-бет],
статистикалық [31. 202 бет] және механикалық - математикалық әдістер [31.
203 бет]. Нормативтік - техникалық көздердің әртүрлі түрлерімен
регламенттелетін сынамалардың қажетті санын анықтау үшін жұмыс
құжаттамасы сатысында неғұрлым қолданылатын әдіс нормативтік әдіс
болып табылады.
Жобаланатын құрылыстың құрылыс алаңында Тау жыныстарын
сынамалау желісінің параметрлері мынадай негізгі параметрлерді қамтуы
тиіс:
1) сынамалау қадамы - жобаланатын құрылыстың контуры бойынша
контурдың ұзындығы мен ені бойынша тау-бұрғылау қазбаларын
орналастырудың қабылданған жүйесі (қашықтық) негізінде орнату қажет.
2) сынамалау аралығы
Сынамалау аралығы зерттелетін топырақтың қасиеттерін ескере
отырып, сынамаларды алудың нормативтік тәсілінің құрылымына қатысты
0,5 - 1 м шегінде анықталады. [31. 206 бет]
Бұзылған және табиғи құрылым сынамаларының санын негіздеу
Сынақ желісінің параметрлерін және ұңғымалардың мақсатын анықтай
отырып, сіз монолиттердің санын және бұзылған құрылымның сынамаларын
анықтай аласыз. Зерттеудің егжей-тегжейлі сатысында барлық өткен
(техникалық) ұңғымалар міндетті түрде сынауға жатады.
Іріктелетін сынамалардың қажетті санын анықтау мысалы
Сынамалау аралығы - 0,5 м;
Техникалық ұңғымалар саны - 6 (тереңдігі 10 м.);
Ұңғымалардан алынатын сынамалардың жалпы саны: 6 ұңғ · 10 м / 0,5
м = 120 сынаманы құрайды.
Әр түрлі нұсқаулықтар мен нұсқаулықтарда ұсынылған сынамалар
саны өте өзгергіш және тұтастай алғанда нақты анықталмаған. Инженерлік геологиялық қасиеттердің көрсеткіштерін анықтау үшін геологиялық
үлгілердің жалпы санының 10-30% - ын таңдауды ұсынады.
Мұндай пайыздық арақатынасты инженерлік - геологиялық
жағдайлардың күрделілік санатына және жобаланатын құрылыстардың
жауапкершілік деңгейіне байланысты жобаның сатысына қатысты
зерттеулердің ерте кезеңдерінде пайдалану ұсынылады.
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Жұмыс құжаттамасының сатысына қатысты одан әрі егжей - тегжейлі
зерттеулер жүргізу кезінде азаматтық құрылыстағы массив жыныстарының
инженерлік-геологиялық қасиеттерін неғұрлым дәл және кешенді анықтау
қажеттілігі артады. Ғимараттар мен құрылыстарды салу шеңберінде мұндай
жағдай іріктелетін сынамалар санын 50% - ға дейін (бірдей арақатынаста)
арттыруға мүмкіндік береді)
Осылайша, жыныстардың инженерлік-геологиялық қасиеттерін
анықтау үшін сынамалар саны:
Бұзылған құрылымның сынамалары-120 сынаманың 50% = 60 сынама.
Монолиттер-120 сынаманың 50% = 60 сынамасы.
Әрі қарай, кесте негізінде [31 бет 248] топырақтың қасиеттерін
зертханалық әдістермен (монолиттер мен бұзылған құрылым үлгілерінен)
анықтау үшін көрсеткіштер жиынтығын жасау керек)
Мысал: бұзылған құрылым сынамаларынан (1.2.2.8-кесте).
Бұзылған құрылым сынамаларының массасы мен саны....... [31 бет 248]
1.2.2.8-кесте - Бұзылған құрылымның сынамалары үшін айқындалатын
көрсеткіштер
Р/н

Көрсеткіштердің атауы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Минералды құрамы
Ылғалдылық
Топырақ бөлшектерінің тығыздығы
Кеуектілігі ашық
Икемділік шегі
Жабысқақтық
Шөгу.
Ең жоғарғы молекулалық ылғалдылық
Жегіделік белсенділік
Гран.құрамы
Сүзу коэффициенті
Жиынтық мазмұны жеңіл және ерігіштігі
орташа тұздар

барлығы

Сынамалар
саны
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
15

Массасы, г.

Барлығы, г

200
50
50
300
300
200
300
300
300
150
200
200

400
50
50
600
300
200
300
600
600
150
200
200
3650

Сол сияқты монолиттер үшін (кесте 1.2.2.9):
Табиғи құрылым сынамаларының (монолиттердің) массасы мен
саны...... [31 бет 248]
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1.2.2.9-кестекөрсеткіштер

Табиғи

құрылым

Р/н

Көрсеткіштердің атауы

1
2
3
4
5
6
барлығы

Тығыздығы
Ылғалдау
Компрессиялық қысу
Үш осьті қысу
Кесуге төзімділік (беріктік)
Ісіну

сынамалары

үшін

Конструкциялар
саны
1
1
1
1
3
1
8

айқындалатын

Массасы,
г.
200
300
350
150
150
100

Барлығы,
г
200
300
350
150
150
100
1250

Ұңғымалардан топырақ монолиттерін іріктеу (жыныстардың
инженерлік - геологиялық қасиеттерін анықтау үшін) праймер көмегімен
жүзеге асырылады.
Топырақ алғыш типі зерттелетін Топырақтардың литологиялық
ерекшеліктері
мен
инженерлік
геологиялық
сипаттамаларына
(консистенциясы, литологиясы, бұрғылау санаты) және [31 кестеде
келтірілген ұсыныстарға сәйкес бұрғылау тәсіліне қарай белгіленеді. 26]
Таңдалған праймердің тиімділігі рейстердің ең аз саны үшін
топырақтың қажетті массасын (көлемін) көтеруден тұрады.
Мысал: праймердің тиімділігін есептеу
Топырақ монолиттерін таңдау үшін GK-3 маркалы праймер қолданылады.
GK-3 праймерінің техникалық сипаттамасы:
Праймердің түрі-бітелген;
Диаметрі, мм
Сыртқы - 123;
Ішкі -114;
Кіріс тесік -108;
Өзек қабылдағыш гильзаның диаметрі-400 мм.
Топырақтың типтік өлшемдеріне сәйкес таңдалған топырақ массасы
формула бойынша есептеледі:
𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋2
4

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

(1.2.2.5)

D-праймердің кіру тесігінің диаметрі;
Н-Керн қабылдағыш гильзаның ұзындығы;
р-сыналатын жыныстардың тығыздығы (2,70 г/см3).
3,14 ∗ 10,82
m=
40 ∗ 2,70 = 9,9 кг
4

Монолиттердің сынамаларының массасы:
1250 · 100% = 2,5 кг.
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Бүлінбеген құрылым (монолиттер) сынамаларының жалпы массасының
100% - ы топырақ массасының жоғалу және оның табиғи жай-күйінің бұзылу
факторларын ескере отырып, топырақтың белгіленген көлеміне қатысты
амортизациялық қорды қамтамасыз ету үшін қажет.
Жүргізілген есептеулер негізінде топырақтың қажетті массасын таңдау
мүмкіндігі бар GK - 3 праймерінің жұмысы тиімді деп саналады.
Сынамаларды іріктеу, сақтау және тасымалдау әдістемесі
Мұнда сынама іріктегіштердің ұсынылған параметрлері - шамасы,
саны, қысымы, рейс ұзындығы, топырақ алғыштың жұмыс шарттары
(монолиттер үшін), сондай-ақ бұзылған құрылымның сынамаларын іріктеу
әдістемесі мен техникалық құралдары көрсетілген сынамалардың
технологиялық және техникалық іріктеуін толық сипаттау қажет.
7. Зертханалық жұмыстар
Бөлім келесі жоспар бойынша жазылады:
1. Зертханалық жұмыстардың мақсаттары мен міндеттері;
2. Зертханалық жұмыстар көлемінің негіздемесі;
3. Талдау жүргізу әдістемесінің негіздемесі;
4. Қолданылатын аспаптар мен жабдықтарды таңдау және сипаттау.
Көлемдердің негіздемесі
Жұмыс көлемін талдаудың әр түріне кесте түрінде негіздеген дұрыс
(1.2.2.10-кесте). "Сынамалау" тарауында - сынамалаудың әрбір нүктесінен
анықтауға белгіленген әрбір көрсеткішті зертханалық анықтау үшін
топырақтың қажетті мөлшері алынатындай етіп монолиттер мен бұзылған
құрылым сынамаларының осындай массасы негізделді. Сонымен қатар,
мұнда тәжірибелік жұмыстар кезінде алынған сынамалардан алуға болатын
индикаторлардың талдауларын ескеру қажет.
Топырақты зертханалық зерттеудің түрі мен құрамы зерттелетін
топырақтың түрін ескере отырып анықталады.
1.2.2.10-кесте- Зертханалық зерттеулердің түрлері мен көлемдері
Р/н

1

Зертханалық
анықтау

Іріктелген сынамалар саны

сынамалау

Тәжірибелі
жұмыс

Барлық
талдаулар

Нормативтік және
әдістемелік құжаттар

Талдау жүргізу әдістемесінің сипаттамасы
Мұнда әрбір көрсеткішті анықтаудың таңдалған әдістемесін қысқаша
сипаттау қажет (1.2.2.11-кесте).
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1.2.2.11-кесте - Инженерлік-геологиялық ізденістер кезіндегі топырақтың
физикалық-механикалық қасиеттерін анықтау түрлері
Зертханалық анықтау

Гранулометриялық құрамы
Петрографиялық құрамы
Минералды құрамы
химиялық құрамы
Жиынтық мазмұны жеңіл және ерігіштігі орташа тұздар
Алмасу катиондарының сіңіру сыйымдылығы және құрамы
Органикалық заттардың салыстырмалы құрамы
Табиғи ылғалдылығы
Тығыздығы
Ең жоғарғы тығыздығы (стандартты тығыздау)
Өте тығыз және борпылдақ күйдегі тығыздық
Топырақ бөлшектерінің тығыздығы
Аққыштық және жайылу шекаралары
Табиғи еңіс бұрышы
Максималды малекулярлық ылғал сыйымдылығы
Сүзу коэффициенті
Ылғалдануы
Ерігіштігі
Мүжілу коэффициенті
Жегіделік белсенділік
Компрессиялық қысу
Үш осьті қысу
Кесуге төзімділік (беріктік)
Бір осьті сығуға төзімділік
Зертханалық сынақтар. Жалпы ережелер.

тасты
С
С
С
С
+
С
С
С
+
+

топырақтар
Ірі-сынықты
құмды
+
+
С
С
С
С
С
С
С
С
+
+
+
+
С
С
С
С
+
+
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
+
+

Белгіленуі:
"+"- анықтамалар орындалады;
"- "анықтамалар орындалмайды;
"С" - анықтамалар қосымша тапсырма бойынша орындалады.

сазды
С
С
С
С
С
С
+
+
С
+
С
С
С
С
+
+
+
С
+

8. Камералдық жұмыстар
Бөлімді келесі схема бойынша орындау ұсынылады:
1. Мақсаты мен міндеттері;
2. Көлемдердің негіздемесі.
Алынған материалдарды камералдық өңдеуді далалық жұмыстарды
жүргізу процесінде (ағымдағы, алдын ала) және олар аяқталғаннан және
зертханалық зерттеулер орындалғаннан кейін (түпкілікті камералдық өңдеуді
және техникалық есепті немесе инженерлік - геологиялық іздестірулердің
нәтижелері туралы қорытынды жасауды) жүзеге асыру қажет.
9. Еңбекті қорғау және өртке қарсы қауіпсіздік
7.1. Дипломдық жобалаудың мақсаттары мен міндеттері
2. Көлемдердің негіздемесі.
Жобада жұмыстардың негізгі түрлерін: тау-кен бұрғылау жұмыстарын,
сынамалауды, тәжірибелік жұмыстарды, зертханалық жұмыстарды жүргізу
көзделеді. Бұл жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды қатаң сақтау қажет.
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Геологиялық барлау жұмыстарын қауіпсіз жүргізу мен еңбекті
қорғаудың басты міндеті учаскеде жарақаттанушылықсыз, ауруларсыз,
авариялар мен өртсіз өндірістік жоспардың орындалуын қамтамасыз ететін
жағдайлар жасау болып табылады.
Мұнда жобалық жұмыстардың әр түрі үшін еңбекті қорғау, т.б. және
өрттен қорғау шараларын сипаттау қажет.
Жоба қорытындысында кесте жасалады (1.2.2.12-кесте), онда тиісті
тәртіппен жобаланатын жұмыстардың түрлері мен көлемдері көрсетілуге
тиіс. Кестені келесі формада жасау ұсынылады:
Кесте 1.2.2.12- Жұмыс түрлері
Р/н

Жұмыстардың түрі

Тау-кен жұмыстары
1
Шурфтарды үңгілеу
Бұрғылау жұмыстары
1
Бұрғылау (техникалық ұңғымалар)
2
Бұрғылау (арнайы ұңғымалар)
3
Қондыру (техникалық ұңғымалар d мм)
4
Қондыру (арнайы ұңғымалар d мм)
Геофизикалық жұмыстар
1
Гамма-каротаж
Тәжірибелі жұмыс
1
Штампылауыштар (арнайы ұңғымалар)
2
Штамптау (Шурф)
3
Қанатты зондтау (арнайы ұңғымалар)
4
Статикалық зондтау
5
Тәжірибелі ауысулар (шурфтар)
6
Сынамалы экспресс-айдау (арнайы
ұңғымалар)
Сынамалау
1
Монолиттер (арнайы ұңғымалар)
2
Бұзылған құрылым
3
Монолиттер (техникалық ұңғымалар)
Зертханалық жұмыстар
1
Талдаулар кешені
Камералдық жұмыстар
Қоршаған ортаны қорғау
Еңбекті қорғау және өртке қарсы қауіпсіздік

Өлшем
бірлігі

Жұмыстардың
көлемі

дана/п. м.
ЕАВ / п.
ЕАВ / п.
ЕАВ / п.
ЕАВ / п.
к.
дана
дана
дана
ЕАВ / п.
дана
дана / ЕАВ
Сынама
Сынама
Сынама
талдау
%
%
%

Көлемдердің негіздемесі
Мұнда жоба бойынша барлық жұмыстарды орындағаннан кейін
алынатын барлық материалдарды тізбелеу қажет.
Графикалық жобасының бір бөлігі болуы тиіс:
- нақты материалдардың карталары (алаңдар, трассалар, аумақтар және
олардың нұсқалары бойынша);
- инженерлік-геологиялық жағдайлар картасы;
- инженерлік-геологиялық аудандастыру карталары;
- геологиялық және инженерлік-геологиялық процестерден болатын
қауіп және қатер карталары;
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- инженерлік-геологиялық қималар;
- тау-кен қазбаларының бағандары немесе сипаттамалары.
Құжаттама жобасына қосымшалар мыналарды қамтуы тиіс:
- топырақ қасиеттері мен жерасты суларының химиялық құрамы
көрсеткіштерін статистикалық өңдеу нәтижелерімен зертханалық анықтау
кестелері;
- топырақты геофизикалық және далалық зерттеу, стационарлық
бақылау және оларды орындаған жағдайда басқа жұмыстар нәтижелерінің
кестесі;
- бақылау нүктелерінің сипаттамасы (немесе олардың өзге нысандағы
нәтижелері);
- қазбалардың координаттары мен белгілерінің, барлау нүктелерінің,
геофизикалық зерттеулердің каталогтары және қажет болған жағдайда басқа
да материалдар.
10.Қоршаған ортаны қорғау
Бөлімді келесі схема бойынша орындау ұсынылады:
7.1. Дипломдық жобалаудың мақсаттары мен міндеттері
2 көлемдердің негіздемесі.
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар зерттеудің барлық
сатыларында табиғи орта компоненттерінің жай-күйін бақылауды, сондай-ақ
уақтылы қалпына келтіру іс-шараларын ұйымдастыруды және жүргізуді
жүзеге асыруға тиіс
Жобаланатын құрылыстың құрылыс алаңындағы қоршаған ортаны
қорғау жөніндегі негізгі іс - шаралар жоспарлау топырақ-рекультивациялау
жұмыстары болып табылады.
Барлық тау-кен қазбалары жұмыс аяқталғаннан кейін жойылуы тиіс:
1. Шурфтар-топырақты нығыздау арқылы қайта толтыру;
2. Ұңғымалар - табиғи ортаның ластануын болдырмау және геологиялық
және инженерлік-геологиялық процестерді жандандыру мақсатында
балшықпен тампонаждау [31 п. 5.6);
3. Ұңғымаларды жою алаңдарды қолмен жоспарлау жолымен құнарлы
қабатты қалпына келтіре отырып," жою тампонажы " ережесі бойынша
жүргізілуге тиіс;
4. Зондтау ұңғымаларын (зондтау нүктелерін) топырақпен тампондап, тиісті
таңбамен (сынақ нүктесінің нөмірі, ұйым) бекіту қажет, сондай - ақ
алаңды қоқыстан тазарту және зондтау жөніндегі жұмыстарды жүргізу
нәтижесінде бұзылған жерлерде топырақ-өсімдік қабатын қалпына
келтіру қажет.
1.2.3 Инженерлік-геологиялық жұмыстарды жүргізу кезіндегі
аспаптар мен жабдықтар
Тәжірибелік жұмыстар барлық тікелей есептік көрсеткіштерді растау
үшін жүргізіледі. Бұл индикаторлардың зертханалық мәндері эмпирикалық
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алынған көрсеткіштен қаншалықты ерекшеленетінін көрсететін түзету
коэффициентін алу үшін жасалады.
Содан кейін индикатор мәндерінің дәлдігін арттыру үшін зертханалық
зерттеулердің барлық нәтижелері түзету коэффициентіне көбейтіледі.
1 ИГЭ арналған тәжірибелік жұмыстардың саны "құрылысқа арналған
инженерлік - геологиялық ізденістер"БК-мен регламенттеледі. [17]
Тәжірибелік жұмыстардың келесі түрлері жүргізіледі:
1. Штамптау сынақтары-жалпы деформация модулін және олардың
түрлерін анықтау үшін, топырақтың сығылуына шекті кедергісін
анықтау үшін (тау жыныстары үшін) (1.2.3.1-сурет).

1.2.3.1-сурет- Далалық жағдайларда штамптау сынақтарын жүргізу
Екі модификация бар – ұңғымалар мен шұңқырларда.
Шыңыраулардағы тәжірибелер нәтижелердің дәлдігін береді, өйткені
үлкен аймақтың мөрлері қолданылады – 2500 – ден 5000 см2-ге дейін, ал
ұңғымаларда-600 см2. Бірақ шыңдарда 5 м тереңдікке дейін, ал ұңғымаларда
20 м-ге дейін үлкен тереңдікте штамптау жұмыстарын жүргізуге болады.
Штамптауды жүргізу әдістемесі
Шурфтың қабырғалары аралық арқалықтармен нығайтылады, түбі
тазаланады, көрінетін жарықтарсыз аймақ таңдалады, қысым берілісінің
тіктігі тексеріледі, оны рычаг жүйелері, май ұялары, бетон плиталары және т.
б. көмегімен жасауға болады.
Тәжірибе жүргізу кезінде шарттар сақталуы керек:
1. Жүктеме әр қадам толығымен тұрақтандырылғанға дейін сатылармен
беріледі. Егер тәулігіне жауын-шашын мөлшері 1 мм-ден аспаса,
тұрақтандыру болды деп саналады;
2. Топырақтың табиғи құрылымы мен ылғалдылығын сақтау қажет;
3. Жүктемені тігінен беру;
4. Әрбір литологиялық айырмашылық үшін шекті жүктемелер реттеледі,
олар штамптың айналасындағы жарықтар арқылы немесе жауын-
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шашынның күрт өсуімен анықталады. Штампты түсіру сол қадамдармен
жүзеге асырылады. Сынақ нәтижелері бойынша ШТАМП жауыншашынының жүктемеге тәуелділігінің кестесі құрылады.
2. Прессиометрия-ұңғымалардағы жалпы деформация модулін
анықтау үшін (1.2.3.2 және 1.2.3.3-суреттер).

1.2.3.2-сурет- Әртүрлі типтегі Прессиометрлер

1.2.3.3-сурет- Топырақты прессиометрмен сынау схемасы
Бұл әдіс серпімді баллондарды қолдана отырып, ұңғымалардағы жалпы
деформация модулін анықтауға негізделген. Бұл әдіс ұңғыманың
қабырғаларының деформациясына байланысты құрылғының жұмыс
камерасындағы көлемді өлшеу арқылы деформацияны анықтауды қамтиды.
Көмекші камералар қысымды тік бағытта өтеу үшін қолданылады. Тәжірибе
нәтижелері бойынша көлем өзгерісінің қысымға тәуелділігінің графигі
жасалады және жалпы деформация модулі есептеледі.
Әдістің артықшылығы-қарапайым жабдық, жоғары өнімділік, үлкен
зерттеу тереңдігі және ұңғымалардың кішкентай диаметрі (50 – 2320 мм).
Кемшіліктер-бұрғыланған ұңғымаларда тәжірибе жүргізудің мүмкін
еместігі, бұрғылау кезінде жыныстың деформациясы салдарынан және тау
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жынысының
анизотропиясы
нәтижесінде
тәжірибе
нәтижелерінің
бұрмалануы.
Сондықтан,
жұмыс
құжаттамасының
сатысында
штамптау
тәжірибелеріне, ал жоба сатысында прессиометрияға артықшылық беріледі.
3. Шыңыраулардағы тәжірибелік жылжулар және ұңғымалардағы
қанатты зондтау-беріктік қасиеттерінің көрсеткіштерін анықтау
үшін (1.2.3.4-сурет).

1-Топырақтың кентірегі; 2-металл сақина; 3-мөртабан;
4-манометрі бар домкрат; 5-тіреу қалқаны; 6-динамометр;
7-жылжымалы арба; 8-тіреуіш Арқалық; 9-жүк
Сурет 1.2.3.4- Топырақтың бір бөлігін ығысуға сынау үшін орнату
схемасы
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а) - берілген жазықтықтағы топырақ призмалары; б) - топырақ массивін
шығару; в) - топырақ массивінің құлауы; 1-Жүк; 2-тіреуіш Арқалық; 3-арба;
4-динамометр; 5-домкрат; 6-штамп; 7-жылжымалы қабырға; 8-тіреу плитасы;
9-топырақ массиві; 10-ығысу беті
1.2.3.5-сурет- Ығысуға сынақ жүргізуге арналған қондырғылардың схемасы
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Бар түрлері:
1. Шурфтағы тау жынысы призмасының ығысуы (1.2.3.5-сурет). Тәжірибені
жүргізу әдістемесі зертханалық Әдістемеге тән. Тік қысым толық
тұрақтандырылғанға дейін жасалады, содан кейін бекітілген ығысу
қысымы артады. Тәжірибе әртүрлі тік жүктемелерде үш рет қайталанады.
Ілінісу және ішкі үйкеліс бұрышы кесте бойынша анықталады.
2. Топырақ призмасын ұсақтау әдісі-топырақ призмасы жойылғанға дейін
біртіндеп тік жүктеме беріледі. Тәжірибе кем дегенде үш рет өткізіледі.
Көрсеткіштер Кулон теңдеуін шешу арқылы анықталады.
3. Шурфтағы топырақ призмасын сығу әдісі-тік жүктеме жоғарылаған кезде
әр нүктеде ығысу қайталануы пайда болады, оны алынған күштерге
графикалық түрде бөлуге болады (Р және τ), ал мәні (Р) құрылғымен
бекітіледі. (Τ) график бойынша, ал (C және φ) Кулон теңдеуін шешу
арқылы анықтауға болады.

1-жедел үстел; 2-штангалар; 3-қанатты ұштық; 4-аспа
1.2.3.6-сурет – УИГС - ЦНИИС-2 конструкциясының қанатты
зондының схемасы
Құрылғының негізі-20 см және ені 10 см болатын екі тақтайшадан
тұратын доңғалақ (1.2.3.6-сурет). Олар арнайы құрылғының көмегімен жерге
басылады, яғни.құрылғылармен бекітілген белгілі бір бұрышқа бұрылады.
Бұл жағдайда момент өлшенеді. Мұндағы тік жүктеме-бұл тау
жыныстарының әсерінен пайда болатын тұрмыстық қысым.
Тәжірибе әр түрлі тұрмыстық қысым кезінде, яғни әр түрлі тереңдікте
кемінде 2 рет қайталанады. Көрсеткіштер (C және φ) кестеден әдеттегідей
алынады.
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Искиметрия.
Бүктелген түрдегі пышақтары бар арнайы зонд жерге белгіленген
тереңдікке басылады (1.2.3.7-сурет). Зондты алу кезінде ол түзіліп, топырақ
жынысының бойымен қозғалу кезінде қосымша кедергі түзеді. Нәтижелері
бойынша кесу кедергісінің тереңдікке және эмпирикалық формулаларға
тәуелділігінің графигі анықталады (C және φ). [17]

1-пышақ; 2-трос; 3-ролик; 4-динамометр; 5-өздігінен жазатын құрал; 6 шығыр
1.2.3.7-сурет- Г.К. Бондарик, Ю.В. Семенов конструкциясының
ұңғымалық искиметр
4.
Статикалық және динамикалық зондтау - тығыздық
көрсеткіштерін алу үшін. [15]
Зондтау-бұл тау жыныстарын арнайы конусты батыру арқылы зерттеу:
қысу (статикалық), бітеу (динамикалық) және ену арқылы.
Зондтау ИГЭ бөлу, қиманы теру, жыныстың физикалық және
механикалық қасиеттерін шамамен бағалау үшін жасалады.
Зондтау нүктесі одан 1-5 м қашықтықта орналасқан ұңғымамен бірге
жүруі керек. Мұндай ұңғыма зондтау деп аталады. Әдетте зондталған
ұңғыманың рөлін техникалық немесе барлау ұңғымасы атқарады.
Егжей – тегжейлі зерттеулер кезінде барлық ұңғымалар зондпен бірге
жүреді, алдын-ала кезеңдерде ұңғымалардың 30-80% зондпен бірге жүру
ұсынылады.
Статикалық зондтау
Ол 25% - ға дейін үлкен сынықтары бар борпылдақ топырақтарда
қолданылады (1.2.3.8-сурет).
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1 - бұрандалы анкерлік қадалар; 2-жақтау; 3-зонд; 4 және 5динамометрлер; 6-ұя; 7-бағыттаушы
1.2.3.8-сурет- Статикалық зондтау кезінде зондты батыру схемасы
Әдістің мәні: ұшы бар зонд жыныста тұрақты жүктемемен басылады,
ал келесі сипаттамалар жазылады:
- Конустың жалпы кедергісі (q) манометр көрсеткіштерін қолдана
отырып, арнайы кестелермен қайта есептеледі. Манометр көрсеткіштері
бойынша анықталатын конустың бүйір беті бойынша кедергі (f).
- Қазіргі уақытта зондтау арқылы алынған барлық параметрлерді
бірден беретін құрылғылар қолданылады.
Артықшылықтары: тәжірибе жылдамдығы, нәтижелердің сенімділігі
және процесті автоматтандыру.
Кемшіліктері: тығыз жыныстардағы зондтың төмен тереңдігі (және
кейде тәжірибе мүмкін еместігі, әсіресе жүзу кезінде) және якорь қадаларын
қолдана отырып, күрделі орнату.
Статикалық және динамикалық зондтауды жүзеге асыратын автономды
қондырғылар бар, сонымен қатар олар бұрғылау машиналарына арнайы
қондырғылармен жүзеге асырылады, олар зондтау үшін машинаның
гидравликалық немесе соққы бөлігін пайдаланады.
Динамикалық зондтау
Құрамында 25% - дан астам ірі кесекті материал бар топырақты сынау
кезінде қолданылады. Зондтау тереңдігі 20 м дейін (1.2.3.9-сурет).
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1-конустық ұштық; 2-зонд штангасы; 3-анвиль; 4-балға; 5-балға түсіру;
6-балға көтеру биіктігін шектегіш
1.2.3.9-сурет- Динамикалық зондтауды орнату схемасы
Әдістің мәні-зондты тұқымға стандартты соққылармен соғу, оны
кепілдік деп атайды және тұқымның зондты енгізуге қарсылығын өлшейді.
[15]
Тәжірибе аяқталғаннан кейін зондты әр 10 см-ге батыру үшін қажет
соққылар саны (N) есептеледі, n = f (m) тәуелділік графигі жасалады, ол
сынақ нәтижелерімен біріктіріледі, бұл литологиялық айырмашылықтардың
шекараларын нақты жоюға көмектеседі.
Артықшылықтары: әдіс технология мен жабдықта қарапайым,
бұрғылау технологиясын сақтауға көмектеседі, құжаттама кезінде нақты
көрініс береді.
Кемшіліктері: тау жыныстарының сипаттамаларына жуық мән береді.
Пенетрациялық каротаж [15]
Статикалық зондтау мен радиоактивті каротаж әдістерін біріктіреді.
Бұл тиімділікті арттырады, бір уақытта тау жыныстарының бірнеше
сипаттамаларын толық тереңдікке түсіруге мүмкіндік береді және каротаж
үшін арнайы Ұңғымаларды бұрғылаудың қажеті жоқ.
5.
Шұңқырларды сулау әдісі-топырақтың салыстырмалы шөгуінің
мөлшерін алу.
Алдын ала сулау арқылы шөгетін топырақтардың тығыздалуы
топырақтың ылғалдануы кезінде олардың беріктігінің төмендеуі нәтижесінде
өз салмағының әсерінен болады (1.2.3.10-сурет).
Алдын ала сулау процесінде Топырақ қабатының төменгі қабаттары
топырақтың меншікті салмағынан қысым бастапқы шөгу қысымынан асатын
тереңдіктен бастап тығыздалады.
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Топырақтың жоғарғы қабаттары оларға жүктеменің жеткіліксіз
болуына байланысты тығыздалмаған күйде қалады, осылайша алдын ала
суландыру лесс тәрізді Топырақтардың қалыңдығын шөгу бойынша топырақ
жағдайларының ІІ-І типіне ауыстыруды қамтамасыз етеді.
Негіз топырақтарын алдын ала сулау топырақтың өз салмағынан шөгу
аймағының шегінде топырақтың тек төменгі қабаттарын тығыздау (шөгу
қасиеттерін жою) үшін көзделуі тиіс.

а-жоспар; б – қима; 1 - опырылу; 2 - ғимараттың контуры; 3 - құйылатын
судың деңгейі, мұндағы bk— қазаншұңқырдың ені; lк— қазаншұңқырдың
ұзындығы; bзд - ғимараттың ені; lзд - ғимараттың ұзындығы; Нпр топырақтың шөгу қалыңдығы. Суланатын алаңның ені Нпр-дан кем болмауы
тиіс.
Сурет 1.2.3.10- Шағын ғимарат үшін шұңқырдың орналасу схемасы
Тығыздалған аумақтың өлшемдері мен Суландыру әдістері құрылыс
салынатын аудан шегінде өз салмағынан топырақтың шөгуі толығымен
жойылатындай есеппен тағайындалады. Іргетастармен берілетін жүктемеден
Деформацияланатын аймақта топырақтың отыруын жою үшін алдын ала
суландыру қажет болған жағдайларда толықтырылуы тиіс:
* топырақты ауыр тығыздағыштармен тығыздау;
* жер жастықтары құрылғысымен;
* топырақтың жоғарғы қабатын терең іргетастармен, соның ішінде
қадалармен кесу арқылы.
Шөгетін топырақты суландыру өсімдік қабатын 0,4 - 0,1 м тереңдікке
шығару есебінен алынатын қазаншұңқырларда жүзеге асырылады. Өсімдік
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қабатының қалыңдығы 0,4 м-ден аз болған кезде қазаншұңқыр тығыздалған
жергілікті саздауытпен үйіледі. Топырақ үйіп бекітілетін жердің биіктігі
қазаншұңқырдағы судың беті қазаншұңқыр түбінен 0,3-0,4 м кем емес
деңгейде болуы шартынан тағайындалады (1.2.3.10-сурет). Жұмысқа
ыңғайлы болу үшін үлкен шұңқырлар ұзындығы 50-100 м және ені 40-50 м
болатын жеке карталарға секіргіштердің көмегімен бөлінеді. Ғимарат алып
жатқан учаске шегінде топырақтың жеткілікті түрде біркелкі тығыздалуын
қамтамасыз ету мақсатында қазаншұңқырдың өлшемдері тең қабылданады.
6.
Тәжірибелік-сүзу жұмыстары – топырақты сүзу коэффициентін
алу үшін (аэрация аймағында құю, сумен қанықтыру аймағында айдау,
ұңғымаларда айдау-гидротехникалық құрылысқа арналған зерттеулер
кезінде) (сурет.1.2.3.11).

1-резервуар корпусы; 2 - масштаб; 3 - кранмен су құбыры; 4 - Ауа түтігі; 5 штатив; 6 - жер беті; 7 - сақиналардағы су деңгейі; 8 - ішкі сақина; 9 - сыртқы
сақина; 70-қиыршықтас қабаты.
Сурет 1.2.3.11- Н.С. Нестеровтың бачкасы мен аспабының сызбасы
Нестеров әдісі бойынша шыңырауға құйған кезде, капиллярлық
күштердің әсерін азайту және Шыңырау түбіндегі бүйірдің таралуы үшін
биіктігі 20-25 см болатын екі цилиндрлік сақина концентрлі түрде
орнатылады.
Тәжірибе барысында Мариотт ыдыстарының көмегімен су екі сақинаға
да беріледі, оларда Н0 = 10 см судың тұрақты бағанасы сақталады. Бұл ретте
ішкі және сыртқы цилиндрлер арасындағы сақиналы саңылаудан су негізінен
бүйірлі ағуға жұмсалады, ал ішкі сақинаның ауданы (F) арқылы ол тік
бағытта инфильтрацияға жұмсалады деп болжанады.
Құймалар журналында ішкі сақина арқылы су шығыны тұрақтанғанға
дейін ғана тіркеледі. Уақыттың тұтыну графигі жасалады. Тәжірибе
шығынды тұрақтандыруға қол жеткізгеннен кейін тоқтатылады. [17]
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1.2.4 Құрылыстың әртүрлі түрлеріне арналған инженерлік геологиялық жобалау әдістемесі
Инженерлік-геологиялық зерттеулерді жобалау кезеңдері
Абрамовтың классификациясына сәйкес инженерлік-геологиялық
жұмыстарды орындаудың 5 негізгі кезеңін бөлуге болады:
1.
Болжамды құрылыс ауданының табиғи және геологиялық
жағдайларын зерттеу;
2.
Перспективалы учаскелердегі жұмыстар (нұсқалар);
3.
Таңдалған учаскедегі жұмыстар (нұсқа);
4.
Құрылыстың қоршаған ортамен өзара әрекеттесу аясындағы
жұмыстар;
5.
Құрылысты салу және пайдалану кезеңіндегі жұмыстар.
Инженерлік-геологиялық зерттеулер кезеңі деп жобалаудың жеке
кезеңіндегі жұмыстардың аяқталған бөлігі түсініледі, бұл жұмыстың осы
түрінің аяқталуын ұйымдастырушылық немесе техникалық түрде
ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Жобалауды зерттеу кезеңі - жұмыстың егжей-тегжейлі дәрежесімен
және тәртібімен сипатталатын инженерлік-геологиялық зерттеулердің белгілі
бір құрамының толық бөлігі, яғни.бұл белгілі бір міндеттерді шешетін
жобаланған жұмыстардың жиынтығы.
Жобалау кезеңі мен жұмыс түрлері арасында келесі кестеде көрсетілген
байланыс бар (1.2.4.1-кесте):
Екі негізгі кезеңде күрделі геологиялық жағдайларда күрделі жауапты
құрылыстарды зерттеу жүргізіледі.
Қарапайым жағдайларда күрделі емес объектілерді үлгілік жобалар
бойынша жобалау кезінде іздестіру жұмыстарын бір сатыда - жұмыс
құжаттамасында жүргізу ұсынылады. [1]
1.2.4.1-кесте- Инженерлік-геологиялық жобалау кезіндегі зерттеу кезеңдері
Зерттеу кезеңдері

I. Жобалау
алдындағы
құжаттама
(жоспардан тыс
жобалау)

Жобалау
жұмыстарының
мақсаты
Құрылыс ауданын
белгілеу, әртүрлі
нұсқаларды белгілеу,
әр нұсқаның
геологиялық және
экономикалық
орындылығын
негіздеу.

Жұмыс кезеңдері

Зерттеу
циклдары

1.
жиналған материалдарды,
жергілікті көздерді және
аэрофотоматериалдарды жинау және
талдау жолымен алынатын инженерлік
- геологиялық деректер.
2.
Бәсекелес учаскелерде барлау
немесе жалпы геологиялық зерттеулер
жүргізіледі.
3.
Күрделі жағдайларда барлаудан
кейін ТЭН үшін шағын масштабты
түсірілім жүргізіледі.
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2.16 кестенің жалғасы

III Сыныптан тыс
жобалау (жобалау
жұмыстарынан
кейін)

4.
Ірі - ауқымды түсірілім
жүргізілуде

5.
Құрылыстың контуры бойынша
егжей-тегжейлі жұмыстар жүргізілуде.
Барлау ұңғымалары, шурфтар
өткізіледі, тәжірибелік жұмыстар
жүргізіледі, құрылыс негізінің есептік
схемасы жасалады
6. Бақылау қазбалары өткізіледі,
бақылау сынамаларын іріктеу
жүргізіледі, негіздер мен
құрылыстардың деформациясына
стационарлық бақылау жүргізіледі

Зерттеу
циклдары

Инженерлік-геологиялық сынамалау

б. Жұмыс
құжаттамасы

Жұмыс кезеңдері

Инженерлік-геолгиялық ізденістер

II. Жобалаудың
негізгі кезеңдері.
а. Жоба

Жобалау
жұмыстарының
мақсаты
Инженерлікгеологиялық
тұрғыдан жұмыс
аймағын зерттеу,
топырақтың физикамеханикалық
қасиеттері мен
учаскенің
шекаралары туралы
сенімді көрініс алу,
инженерлік геологиялық
процестерді анықтау
және олармен күресу
әдістерін жасау.
Құрылыс негізінің
есептік сызбасын
жасаңыз, пайдалану
кезеңінде
құрылымның
тұрақтылығына
болжам жасаңыз
Есептеу
тәуелділіктерін
нақтылау және
тексеру. Авторлық
қадағалау.

Инженерлік-геологиялық
барлау

Зерттеу кезеңдері

Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған инженерлікгеологиялық зерттеулер
Жоспардан тыс жобалау мынадай кезеңдерді қамтиды: аудандық
жоспарлау, Қаланың бас жоспары, егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы.
Жоспардан тыс жобалаудың барлық үш кезеңі бір мақсатпен
анықталады – зерттеу алаңын таңдау, яғни.негізгі кезеңдерді жобалауға
дайындық. [25]
1.
Аудандық жоспарлау келесі міндеттерді шешеді-облыс
аумағында халық шаруашылығы объектілерін орналастырудың ұтымды
схемасын жасау. Зерттеу нысаны: Климаттық, гидрологиялық жағдайлар,
Көлік және экономикалық схемалар, геоморфология, гидрогеология және
геология, физика - геологиялық жағдайлар. Бұл мәселелер 1:200 000 және
1:100 000 масштабты түсірілім негізінде шешіледі.
2.
Қаланың бас жоспары-құрылыстың тұтастай және жекелеген
кезеңдер бойынша белгілі бір мерзімге дамуын айқындаудағы басты міндет.
Мұнда құрылыстың әртүрлі түрлері, қала шегінде және қалаға іргелес
аумақта 1:50 000 – 1:25 000 масштабтағы кешенді түсірілімдер негізінде
құрылыс жоспарлары айқындалады.
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3.
Нәтижелері бойынша тұрғын үй аймағын, өнеркәсіп аймағын,
демалыс аймағын және орман саябағын салу көзделуде.
Келесі сұрақтар анықталуы керек:
3.1. Сейсмикалық, физикалық - механикалық қасиеттері, геологиялық
және инженерлік - геологиялық жағдайлары, геологиялық процестердің
көрінісі бойынша инженерлік - геологиялық аудандастыру жүргізілуі тиіс.
3.2. Сумен жабдықтау мәселелері шешілді, мелиорация бойынша ісшаралар белгіленді.
3.3. Аудандар арасында егжей-тегжейлі жоспарлау жүргізілді.
Мақсаты-бірінші кезектегі құрылыс аудандарын анықтау, 1:2000 және
1:5000 масштабтағы суретке түсіру.
Негізгі міндет қала шегіндегі инженерлік-геологиялық жағдайларды
зерттеу және тұрғын шағын аудандарды, коммуникация трассаларын ұтымды
орналастыру, құрылыс салу тәртібін айқындау болып табылады.
Жұмыс көлемін Геофизикалық жұмыстар мен зондтауды кеңінен
қолдана отырып, түсіру масштабына сүйене отырып анықтау қажет.
Жобалаудың негізгі кезеңдері:
1. Құрылыс жобасы.
2. Жұмыс құжаттамасы.
Таңдалған алаңда жобаны негіздеу үшін 1:5000 дейін егжей-тегжейлі
ауқымды түсірілім жүргізіледі.
Жұмыс құжаттамасы кезінде барлау жұмыстары құрылыстың контуры
бойынша және (немесе) оның осьінің ұзындығы бойынша (шурфтар,
құбырлар, техникалық және арнайы ұңғымалар) жүргізіледі. Зерттеу
тереңдігі белсенді аймақтың тереңдігімен анықталады (одан 1,2 м төмен).
Үлгілердің 50% - ы физика-механикалық қасиеттерді (монолиттер)
анықтау үшін қолданылады, қалған үлгілер типтеуге арналған (бұзылған
құрылым).
Тікелей есептік көрсеткіштер тәжірибелік жұмыстармен расталуға тиіс
(1 инженерлік - геологиялық элементке кемінде үшеу). Жұмыстың нәтижесіқұрылыс негізінің жобалық сызбасын құру, іргетастың тереңдігі мен
табанының ені туралы ұсыныстар, түпкілікті шөгу мен шөгу есептелген.
Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстарды жобалау кезінде
шешілетін арнайы мәселелер ретінде мыналарды ескеру қажет:
1.
Топырақтың коррозиялық белсенділігі мәселелері;
2.
Жер асты суларының агрессивті қабілеті;
3.
Сумен жабдықтау сапасы. [1]
Гидротехникалық құрылысқа арналған инженерлік-геологиялық
зерттеулер
Құрылыстың бұл түрі келесі кезеңдер бойынша жобаланған:
1.
Ішкі жобалау, ол тұрады:
1.1. Өзеннің кешенді пайдалану схемасы (СКИР);
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1.2. Су торабының техникалық-экономикалық негіздемесі (ТЭН);
2.
Негізгі
2.1. Жоба
2.2. Жұмыс құжаттамасы.
Өзеннің кешенді пайдалану схемасы. Бұл жағдайда су торабы
орналасатын перспективалы учаскелерде өзеннің бүкіл ұзындығы бойынша
1:200 000, 1:100 000 масштабта инженерлік - геологиялық түсірілім
жүргізіледі – 1:50 000 масштабта. Түсірілім негізінде – келесі факторларды
зерттеу: геологиялық, геоморфологиялық және гидрогеологиялық жағдайлар,
сейсмикалық аудандастыру.
Осыған сәйкес түсіру кезінде аумақтың күрделілігі келесі критерийлер
бойынша анықталады:
1.
Қарапайым шарттар-тау жыныстары жүктемені шектеуді және
мелиорацияны қажет етпейді.
2.
Орташа қиындық жағдайлары-жүктемені шектеуді және ішінара
мелиорацияны қажет ететін әлсіз және өте әлсіз жыныстары бар массивтер
бар.
3.
Анықталған инженерлік - геологиялық процестерді жете зерттеу
үшін мелиорациялық жұмыстар кешенін немесе қосымша ізденістер
жүргізуді талап ететін өте күрделі жағдайлар.
Жеке жобалау учаскесінде түсірілім ауқымы-1:10 000 дейін.
Жұмыс нәтижелері бойынша өзен аңғарының бойымен, аңғардың
бойымен, барлық перспективалы учаскелер бойынша қиманы және
инженерлік - геологиялық аудандастыру картасын ұсыну қажет.
Геофизикалық жұмыстар (электрбарлау, магнитбарлау, сейсмобарлау) үлкен
рөл атқаруы тиіс.
Инженерлік - геологиялық зерттеулердің міндеттері аэрация және
қанықтыру аймақтарының сүзу қасиеттерін зерттеуден тұрады.
Негізгі кезең. Ол жұмыс гипотезасын жасаудан басталады және 1, 2, 3
су торабын және т.б. кезекпен көрсете отырып, өзеннің Экономикалық даму
сызбасын құру мақсатына ие.
Техникалық-экономикалық негіздеме. Бұл кезеңде алқап учаскесіне
қосымша зерттеулер жүргізіліп, осы учаскені міндетті түрде дәйекті
аудандастыру жүзеге асырылады. Аудандастырудың негізіне жарманың
экономикалық және геологиялық тұрғыдан ұтымды орналасуын, алқаптың
ені мен тереңдігін, баурайлардың сипатын, жыныстардың құрамы мен
олардың сүзілу қасиеттерін, алқаптың тектоникалық бұзылуын, геологиялық
құбылыстарды қамтамасыз ететін факторлар жатқызылуы тиіс.
ТЭН – нің түпкі мақсаты-бөгет жармасының ықтимал орналасуын
және СЭС пен су қоймасы объектілерінің әртүрлі ықтимал орналасуын
негіздеу.
Егер бөгеттің Нбиіктігі Н < 100 м және тереңдігі Н> 100 м болса,
барлау жұмыстары 2Н тереңдікке жүргізіледі.
Жергілікті жыныстар мен аллювийдің сүзгілеу қасиеттерін құю және
айдау арқылы зерттеуге назар аударылады.
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Топырақтың физикалық-механикалық қасиеттерін зерттеу далалық
және зертханалық әдістермен жүзеге асырылады.
Тұқымдарды типтеу кезінде жіктеу көрсеткіштерінің саны кемінде 20
болуы керек.
Монолиттердің саны кемінде 20.
Жартасты алқаптарда топырақтың жарылуына зерттеулер жүргізіледі.
Далалық жағдайларда барлық тікелей есептік көрсеткіштерді тәжірибелік
анықтау міндетті түрде жүргізіледі.
Жұмыс құжаттамасы. Осы кезең шегінде бөгет пен су қоймасының
өзара іс-қимыл саласын егжей-тегжейлі зерделеу жүргізіледі.
Бөгеттің өзара іс – қимыл саласы қимада 2Н-мен, ал жоспарда-жаңа
жобалық деңгейдің (ҰАТ) сыналау алаңымен шектеледі.
Сонымен қатар, зерттеу тереңдігі Су өткізгішпен немесе сүзу
қасиеттері кем дегенде 10 есе нашарлайтын қабатпен шектелуі мүмкін
(салыстырмалы су кедергісі).
Барлау қазбалары бөгеттің осьтері бойынша орналасады, физикалық механикалық қасиеттерін зерттеумен қатар, сүзгілеу қасиеттері мұқият
зерттеледі, құрылыс материалдарының қоры А санаты бойынша бағаланады.
Қазбалар саны құрылыстың құрылымдық ерекшеліктеріне және
инженерлік - геологиялық жағдайлардың күрделілігіне байланысты
белгіленеді.
Бұрғылау және тау-кен жұмыстары зерттеулердің ерте сатыларында
алынған деректерді нақтылауға бағытталған.
Олардың тереңдігі белсенді аймақтың тереңдігіне және сүзгіге қарсы
перделер құрылғысының тереңдігіне байланысты.
Зертханалық және далалық тәжірибелік жұмыстарды орындайды.
Ерекше көңіл аударады арналған топырақтар, олар құрылыс кезеңінде
астында әсері желмен мүжілген қалай өзгертуге физика - механикалық
қасиеттері.
Түпкі мақсат-жоғарыда аталған барлық болжамдардың бөгет негізінің
есептік сызбасын құру, сонымен қатар су басу болжамы және аңғардың
осьтері бойынша жобалық қималар беріледі. [1]
Әуеайлақтарды салу үшін инженерлік-геологиялық зерттеулер
Жасанды жабыны бар әуеайлақтарды салу үшін инженерлікгеологиялық зерттеулер жобалық тапсырманы және жұмыс құжаттамасын
жасау үшін орындалады. Ұшу алаңының шым жабыны бар әуеайлақтарды
салу кезінде зерттеудің бір сатысы көзделеді.
Жоба үшін инженерлік - геологиялық зерттеулер, өз кезегінде, 2
кезеңге бөлінеді:
1.
Әуеайлақ орналасуының белгіленген нұсқаларын зерттеу;
2.
Әуеайлақтың таңдалған нұсқасын зерттеу.
Жұмыс құжаттамасы сатысында әуеайлақтың жеке құрылыстарына
зерттеулер орындалады. [25]
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Жоба кезеңінде жасанды жабыны бар әуеайлақты салу кезінде
инженерлік-геологиялық зерттеулердің құрамына мынадай жұмыстар
кіреді:
1.
Ауданның климатын, оның геоморфологиясын, гидрографиялық
желісін, қазіргі геологиялық құбылыстарын, өсімдіктер мен топырақтарды
сипаттайтын мұрағаттық және әдеби материалдарды зерделеу, жер үсті және
жер асты құрылыстарын салудың жергілікті тәжірибесін зерделеу.
2.
Табиғи және жасанды геологиялық шығулар мен су көріністерін
пайдалана отырып, әуеайлақ астындағы учаскенің белгіленген нұсқаларының
ауданын барлаушылық инженерлік - геологиялық зерттеу. Зерттеу
процесінде рельефтің даму формаларының ауданның геологиялық
құрылымына тәуелділігін анықтауға және белгіленген заңдылықтарды басқа
ұқсас
геоморфологиялық
типтерге
таратуға
мүмкіндік
беретін
геоморфологиялық әдіске ерекше мән беріледі.
3.
Нұсқаны таңдау кезінде салыстырмалы инженерлік - геологиялық
сипаттама алу мақсатында әуеайлақ құрылысына арналған учаскенің әр түрлі
нұсқаларында бірлі-жарым барлау қазбаларын үңгілеу.
Әуеайлақ астындағы учаскені таңдағаннан және бекіткеннен кейін ұшу
алаңының аумағына (жасанды төсемсіз қалдырылатын әуеайлақ аумағының
бөлігіне) және жасанды төсемге арналған учаскеге инженерлік - геологиялық
зерттеулер жүргізіледі.
Топырақ, геоботаникалық және агротехникалық зерттеулер, кезбе
токтармен қозатын топырақ коррозиясын зерттеулер, ғимараттар мен
құрылыстарды салу учаскелерінде инженерлік - геологиялық зерттеулер
жүргізеді.
Ұшу алаңының учаскесінде 1:1000 - 1:2000 масштабтағы геологиялық геоморфологиялық түсіру орындалады, учаскенің геологиялық литологиялық құрылымын, ондағы топырақ жамылғысының сипаты мен
қуатын, жер асты сулары деңгейінің жағдайын және олардың агрессивтілік
дәрежесін, жыныстардың физикалық - механикалық қасиеттерін анықтайды.
Ұшу алаңын зерттеу кезінде барлау қазбалары 200 - 300 м – ден кейін
салынады, ұңғымалар 4 – 8 м тереңдіктен өтеді, шурфтар 1,5 – 3 м-ге дейін.
Топырақ айырмашылықтарының контурларын нақтылау үшін тереңдігі 0,5 0,6 м қазулар жасалады.
Жасанды жабынға арналған учаскелерде ұңғымалар бұрғыланады және
шурфтар әр учаскенің осьі бойымен және жобаланған жабынның жиектері
бойымен екі жиектің 5 м дейінгі қашықтықта өтеді. Олар 200 м-ден кейін
тақтайша түрінде орнатылады.
Шурфтардың саны барлау қазбаларының жалпы санының 20-30% – ын
құрауы тиіс.
Физикалық-механикалық қасиеттерін зертханалық зерттеуге арналған
топырақ сынамалары үлгілердің жалпы санының 15-20% құрауы тиіс.
Оларды барлау қазбаларын үңгілеу кезінде әрбір 0,5 м сайын алады. [1]
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Көпір өткелдері мен желілік құрылыстарға инженерлік-геологиялық
зерттеулер
Көпір өткелдеріне инженерлік-геологиялық зерттеулер
Ерекше инженерлік-геологиялық зерттеулер су ағындары (көпір
өткелдері) арқылы өту жолдарында жобаланады.
Орта және үлкен өзендерде барлау жұмыстарының көлемі өзен
аңғарының құрылысы мен көлеміне және инженерлік - геологиялық зерттелу
дәрежесіне байланысты белгіленеді.
Зерттеудің келесі түрлері (санаттары) бар:
1. Өзен алқабы геологиялық және инженерлік-геологиялық тұрғыдан
зерттелмеген.
2. Өзен алқабы геологиялық тұрғыдан зерттелген, бірақ инженерлік геологиялық тұрғыдан зерттелмеген.
3. Өзен аңғары геологиялық және инженерлік - геологиялық тұрғыдан
зерттелген.
Алқаптардың геологиялық құрылымы бойынша жіктелуі:
1.
Өзен аңғарында аллювийдің қуаты 10 м-ге дейін жетеді, ал
іргетастың тереңдігінде әлсіз Сығылған топырақ бар.
2.
Аллювийдің қуаты-10-нан 20 м-ге дейін, орташа сығылатын
топырақтармен ұсынылған.
3.
Аллювийдің қуаты 10-нан 20 м-ге дейін, бірдей қуатқа ие
пластикалық саздармен ұсынылған.
4.
Аллювийдің қуаты 20 м-ге дейін, өңделмеген қуаттың
пластикалық саздарымен ұсынылған.
5.
Аллювийдің қуаты 20 м-ден асады, бөлімде әлсіз Топырақтардың
өзгеруі байқалады.
Алқаптың жіктелуіне және зерттелу дәрежесіне сәйкес келесі көлемдер
ұсынылады (1.2.4.2-кесте):
1.2.4.2-кесте- Өзен алқаптарының түрлері бойынша жұмыс көлемі
Аңғар
түрі
1
2
3
4
5

Қазбалар
саны
3
3
3
5
5

а

Тереңдігі,
м
10-12
20-25
20-25
20-25
25

Зерттеу категориялары
б
в
Қазбалар
Тереңдігі,
Қазбалар
Тереңдігі,
саны
м
саны
м
1
10-12
1
20-25
1
20-25
1
20-25
3
20-25
1
25
3
25
1
25

Осылайша, трассалардың су ағындары арқылы өтуі кезінде
геологиялық барлау жұмыстарының барлық кешенін жобалау қажет.
Тәжірибелік жұмыстар кешенін таңдау, ең алдымен, борпылдақ
шөгінділер - шөгінділердің күшімен анықталады. Әлсіз цементтелген және
цементтелген шөгінділерде тәжірибелік жұмыстар жүргізілмейді. [25]
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Егжей-тегжейлі зерттеулер коммуникация алаңдарына немесе жасанды
құрылыстарды жобалау орындарына орайластырылуы тиіс.
Мұнда зерттеулер тіректердің нақты іргетастарына арналған. Есептік
схеманы негіздеу кезінде шөгетін, суға қаныққан және батпақты
Топырақтардың, сондай-ақ маусымдық еруі бар қатып қалған топырақ
қабаттарының болуына ерекше назар аудару қажет.
Желілік құрылыстар үшін инженерлік-геологиялық жағдайлар
Желілік құрылыс жобаларын негіздеу үшін инженерлік-геологиялық
ізденістер бір сатыда (жұмыс жобасы) немесе екі сатыда (жоба және жұмыс
құжаттамасы) орындалады. Ірі және күрделі нысандар үшін жобалау
тапсырмасын дайындау кезінде олар объектіні салудың орындылығының
салалық схемасын жасайды.
Сызықтық құрылыс объектілері іздеу жолағының кіші ені бар үлкен
ұзындықпен сипатталады, бұл объектінің жолындағы геологиялық
жағдайдың айтарлықтай өзгеруімен байланысты.
Сызықтық құрылыс объектілері бөлінеді: Жер, Ауа және жер асты.
Жер үсті құрылысының объектілері-оларға темір және автомобиль
жолдары, трамвай және троллейбус жолдары және т. б. жатады.
Іздестірудің негізгі түрі-трассаның барлық белгіленген нұсқаларын
қамтитын, трасса бойындағы белдеудің егжей-тегжейлі попикетті
сипаттамасы бар инженерлік-геологиялық түсірілім. Опциялар арасындағы
қашықтық 5 км-ден асатын болса, суретке түсіру тас жолға іргелес ені 1 км
жолақты қамтиды. Тас жол өзен жайылмасына орналастырылған жағдайда
байырғы жағалауларды суретке түсірген жөн.
Түсіру процесінде жеке жобалау үшін бөлек бөлімдер бөлінеді.
Жеке жобалау орындарына мыналар жатады: сырғымалар, шөгінділер,
шығару конустары, сел - және көшкін қаупі бар учаскелер, трассадан 50 м
жақын қашықтықта өсетін жыралар, карстталған алаңдар, шөгетін
топырақтары бар учаскелер, 12 м терең ойықтар, 12 м жоғары сулы үймелер
немесе әлсіз топырақтарда тұрғызылатын, мұздардың пайда болу орындары,
иірімдер, сондай - ақ қар мен құмға төзімділігі жоғары учаскелер.
Түсірілім ауқымы 1:25 000 - 1:10 000, инженерлік-геологиялық
жағдайы күрделі учаскелерде оларды 1:10 000 - 1:5000 дейін ірілендіреді.
Қалыпты орташа жағдайда түсіру жолағының ені 300 м-ге тең.
Жұмыс көлемдерінің бір бөлігі бойынша барлық ұсынымдар бағдарлы
және әрбір нақты жағдайда инженерлік - геологиялық іздестірулерді жүргізу
бойынша шешімдер қабылдау Жобаланатын объектінің ерекшеліктеріне
байланысты екенін есте ұстаған жөн.
Жұмыс
құжаттамасы-жұмыстар
жасанды
құрылыстарды
(эстакадалар, көпірлер) жобалау алаңдарына, сондай-ақ темір жол желісінің
байланыс желісінің әрбір тірегіне орайластырылған. [1]
Осы объектіні салудың есептік схемасын негіздеу үшін шөгу,
Батпақты, мұздатылған және ерекше қасиеттері бар басқа да Топырақтардың
болуына ерекше назар аудару қажет.
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Құрылыс ПИ кен орындарын В санаты бойынша бағалау жүргізіледі, ол
үшін көрсетілген кен орындары барлау қазбаларымен контурлануы тиіс.
Жерасты құрылысы объектілері (құбырлар)
Олардың тән ерекшелігі-олар базаға аз жүктеме береді және ұсақ
жауын-шашындарда жоғары сезімталдыққа ие.
Жобалау екі сатыда (жоба, БЖЖ), қарапайым жағдайлардағы
қарапайым объектілер үшін – бір сатыда – жұмыс жобасы (Ұзындығы 50 кмден аз трассалар үшін) жүргізіледі.
1 сатыда масштабты түсіру жүргізіледі 1:100 000, 1:50 000 - 1:10 000.
Жолақтың ені 500 м-ге дейін, тереңдігі 1 км-ден 5 м-ге дейін екі ұңғымадан.
Егжей-тегжейлі кезеңде қолайсыз жағдайларда тұрған газ
компрессорлық станциялар мен құбырдың жеке тіректерінің астына БРЖ
жасау үшін қосымша іздестірулер жүргізіледі.
Әуе құрылысы объектілері
ЭБЖ - негізгі жобалау екі сатыда жүргізіледі - ЭБЖ үшін 100 квт
жоғары және бір сатыда – ЭБЖ үшін 35 квт төмен.
Жобаның
инженерлік-геологиялық
негіздемесі:
қарапайым
жағдайларда ЭЖЖ кернеуіне байланысты 500 м жолақта 1:100 000 және 1:50
000 масштабты түсіру жүргізіледі. Ұңғымалардың саны 1-3 кейде жолдың 1
км-де 5-ке дейін, бұрылу бұрыштарында және қолайсыз жағдайлары бар
жерлерде болады.
Ерекше қиын жағдайларда түсіру масштабы жеке жолақ енімен 1:25
000-ға дейін іріленеді.
РЖ кезінде әрбір тірекке қосымша бір ұңғымадан өтеді, ұңғымалардың
тереңдігі 5 м. Жобалаудың бұл түрінде Климаттық факторларды (желдің
бағыты мен күші, жауын-шашын, әсіресе қыста және т.б.) зерттеу үлкен
маңызға ие.
Инженерлік - геологиялық зерттеулер кезіндегі топографиялық геодезиялық, зертханалық және камералдық жұмыстар
Топографиялық-геодезиялық
жұмыстар
зерттеудің
барлық
сатыларында жүргізіледі. Олар жобаланған қазбалар мен профильдерді
табиғи түрде шығаруға, сондай-ақ оларды өткізгеннен кейін барлық
қазбалардың координаттарын анықтауға қызмет етеді.
Зертханалық
жұмыстар.
Инженерлік-геологиялық
ізденістер
процесінде зертханалық зерттеулердің көптеген түрлері жүргізіледі.
Жұмыс барысында анықталуы керек:
1.
Гранулометриялық құрамы.
2.
Тұқымдардың петрографиялық ерекшеліктері;
3.
Суда еритін тұздардың құрамы;
4.
Жіктеу көрсеткіштері (икемділік, кеуектілік, консистенция және
т. б.));
5.
Сондай-ақ тікелей есептеу көрсеткіштері (тығыздық, жалпы
деформация модулі, топырақтың ығысу кедергісі және т.б.).
Зертханалық зерттеулер көлемі инженерлік – геологиялық жұмыстар
көлемінің 8-12% құрайды.
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Камералдық жұмыстар. Инженерлік-геологиялық ізденістер кезінде
камералдық жұмыстар үздіксіз жүргізіледі. Олар далалық және зертханалық
зерттеулерде алынған материалдарды жүйелеуге бағытталған. Камералдық
жағдайларда
инженерлік-геологиялық
қималар,
карталар,
барлау
қазбаларының бағаналары жасалады және тәжірибелік жұмыстардың
материалдары өңделеді. Камералық кезеңде топырақтың қасиеттері
көрсеткіштерінің мәндерін олардың нормативтік мәндерін алу үшін
жалпылау жұмыстары жүргізіледі.
Жүргізілген зерттеулер бойынша техникалық есепті және құрылыс
жобасына инженерлік - геологиялық жазбаны жасау камералдық
жұмыстардың соңғы кезеңі болып табылады. [1]
Техникалық есеп мәтіннен, графикалық және кестелік қосымшалардан
тұрады. Есептің мәтіндік бөлігі жалпы және арнайы бөліктерден тұрады.
Жалпы бөлім бірнеше бөлімнен тұрады:
1. Кіріспе
2. Бұрын орындалған жұмыстардың материалдарына шолу.
3. Аудан туралы жалпы әкімшілік мәліметтер.
4. Физика-географиялық очерк.
5. Геоморфологиялық очерк.
6. Геологиялық очерк.
7. Гидрогеологиялық очерк.
8. Инженерлік-геологиялық процестерді дамыту.
9. Пайдалы қазбалар.
Арнайы бөлім келесі бөлімдерден тұрады:
1. Кіріспе бөлім.
2. Инженерлік - геологиялық зерттеулер әдістемесі.
3. физикалық-механикалық қасиеттері
4. Құрылыс нысандарын орналастырудың бәсекелес нұсқаларын салыстыру.
5. Құрылыстардың инженерлік-геологиялық жағдайлары.
Есепте келесі графикалық қосымшалар бар:
1)
Ауданның шолу картасы.
2)
Нақты материалдың картасы.
3)
Инженерлік-геологиялық карта немесе карталар кешені (геологиялық,
гидрогеологиялық, геоморфологиялық және инженерлік - геологиялық
процестерді дамыту картасы).
4)
Жиынтық стратиграфиялық-геологиялық баған.
5)
Схемалық инженерлік-геологиялық процестер.
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1.2.6 Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары
1.2.5.1 – кесте- Инженерлік геология бөлімдері бойынша Бақылау сұрақтары
мен тапсырмалары
Бөлім

Сұрақ және тапсырмалар

Инженерлікгеологиялық
зерттеулер
нәтижелерін
өңдеу әдістемесі

1. Көрсеткіштердің өзгергіштігін графиктер бойынша қалай анықтауға
болады, Инженерлік-геологиялық элемент дұрыс бөлінген.
2. Топырақ қасиеттерінің жалпыланған есептеу көрсеткіштерін есептеу
формулалары.
3. Мақсаты бойынша көрсеткіштердің түрлері және олар не үшін қызмет
етеді.
4. Топырақ қасиеттерінің индикаторларының нормативтік және есептік
мәндерін олардың жеке мәндерін біле отырып қалай алуға болады.
5. Алынған e көрсеткішінің жеке мәндері: 0,6; 0,7; 0,5; 0,4; 0,8; 0,6.
Сипаттамалық емес мәндерді алып тастаңыз, өзгеру коэффициентін
есептеңіз және топырақтың бұл қабаты инженерлік - геологиялық элемент
бола ала ма деген қорытынды жасаңыз.
6. Тығыздығы бойынша 6 көрсеткіш алынды. Егер вариация коэффициенті
0,25 болса және сенімділік ықтималдығы 0,9 болса, топырақ бойынша (ρ)
бағалау дәлдігін анықтаңыз.
7. We көрсеткішінің нақты мәндері алынды: 0,12; 0,25; 0,25; 0,4; 0,08; 0,07.
Индикатордың өзгергіштік түрін анықтаңыз және топырақтың бұл қабаты
инженерлік - геологиялық элемент бола ала ма деген қорытынды жасаңыз.
-8 We көрсеткішінің нақты мәндері алынды: 0,12; 0,25; 0,25; 0,4; 0,08; 0,07.
Вариация коэффициентімен топырақтың бұл қабаты инженерлікгеологиялық элемент бола алатындығын анықтаңыз.
+9 Келесі мәндер алынды τ: 0,052, 0,62, 1,10. ГОСТ 20522 қолдана отырып,
С және φ нормативті мәндерін анықтаңыз.
-10 Келесі мәндер алынды τ: 0,052, 0,62, 1,10. ГОСТ 20522 қолдана отырып,
С және φ мәндерін анықтаңыз.
+11 Сазды топырақтар үшін өзгергіштік түрі бойынша ИГЭ қандай
көрсеткіштер бойынша бөлінеді.
+12 Құмды топырақтар үшін өзгергіштік түрі бойынша ИГЭ қандай
көрсеткіштер бойынша бөлінеді.
-13 Неліктен деректерді (зертханалық, далалық) математикалық статистика
әдістерімен өңдеу қажет.
14. Инженерлік-геологиялық элементтің ауыспалы графиктер арқылы дұрыс
бөлінгенін қалай анықтауға болады.
15. Топырақ қасиеттерінің есептеу мәндерін олардың маңыздылығын біле
отырып қалай алуға болады.
1. Инженерлік - геологиялық түсірудің мақсаттары мен міндеттері.
2. Түсірілім ауқымы.
3. Түсірілім кезінде бақылау нүктелері арасындағы қашықтықты не
анықтайды.
4. Түсірілім кезінде қандай бақылаулар жүргізіледі.
5. Түсіру кезінде қандай құжаттама жасалады.
6. БФС және КФС дешифрлеу принциптері.
7. Инженерлік-геологиялық карталардың түрлері.
-8 Инженерлік-геологиялық карталарды құру принциптері және оларға не
әсер етуі керек.
+9 Түсірілімнің маршруттық әдісі.
-10 Негізгі бөлімдер әдісінің мәні.
+11 Негізгі учаскелердің түрлері және олар не үшін қызмет етеді.
+12 Қандай физикалық-географиялық жағдайларда және сатыларда негізгі
учаскелер әдісі қолданылуы мүмкін

Инженерлікгеолгиялық
зерттеулер
кезеңдері
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2.16 кестенің жалғасы
Бөлім
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Сұрақ және тапсырмалар
-13 Түсірілімді жүргізудің ландшафтық-индикациялық әдісінің мәні.
(14) БФС немесе КФС түрлі индикаторларды көрсету, олар бойынша
аумақтың инженерлік - геологиялық жағдайлары туралы қалай бағалауға
болады.
< 15% Барлау қазбаларының түрлері және олардың мақсаты. Табиғи
жағдайларға және құрылыстардың түріне байланысты қазбаларды
орналастыру жүйелері мен шарттары. Қазбаларды ұңғылау кезіндегі
құжаттама. ИГЭ таңдау.
-16 Инженерлік-геологиялық ізденістер кезіндегі жобалау кезеңдері.
+17 Инженерлік - геологиялық зерттеулерде қазбалардың қандай түрлері
және қандай сатыларда қолданылады.
-18 Ұңғымалардың түрлері, олар не үшін пайдаланылады, олардың
тереңдігі, диаметрі қалай анықталады.
-19 Шұңқырлардың тереңдігі мен көлденең қимасын, сондай-ақ олардың
санын негіздеу.
20% Инженерлік - геологиялық элементке анықтама беріңіз және ИГЭ
бөлінген нормативтік құжатты атаңыз.
<21 ИГЭ не үшін ерекшеленетінін түсіндіріп, ИГЭ аумағының жағдайларын
терудің кезеңдері туралы айтып беріңіз.
-22 Атау барлық түрлері бойынша көрсеткіштерді тағайындау, түсіндір,
олар не үшін қызмет етеді.
23. Геофизикалық және ядролық - физикалық әдістермен шешілетін мақсат,
мазмұн және міндеттер қандай.
24. Геофизикалық жұмыстардың түрлерін, олардың мақсаттары мен
міндеттерін анықтайтын нормативтік құжатты атаңыз.
25. Электр профильдері қандай мақсаттарға қызмет ететінін, олар қандай
міндеттерді шешетінін және қандай кезеңдерде болатындығын түсіндіріңіз.
26. Каротаждардың негізгі түрлерін және оларды өткізудің мақсатын атаңыз.
-27 Микропенетрация, динамикалық және статикалық зондтау дегеніміз не;
оларды жүргізу әдістемесі және инженерлік - геологиялық зерттеулер
кезіндегі жұмыс көлемі.
< 28% Пенетрациялық каротаждық сынақтарды жүргізу әдістемесі және
көлемдері.
-29 Прессиометрия не үшін жүргізіледі және сынақтардың санын қалай
анықтауға болады.
-30 Шурфтар мен ұңғымалардағы статикалық жүктемелермен топырақты
сынауды жүргізу әдістемесі және көлемі.
<31 Доңғалақты зондтау, оның көмегімен көрсеткіштердің қандай түрлері
алынады.
-32 Инженерлік - геологиялық зерттеулердің көлемі мен тереңдігі қалай
анықталады.
-33 Зерттеудің егжей-тегжейі қалай анықталады.
-34 Жобалаудың әр кезеңінде қандай міндеттер шешіледі.
-35 Инженерлік - геологиялық түсірілімге және инженерлік - геологиялық
барлауға қандай кезеңдер жатады.
-36 Өнеркәсіптік құрылыс объектілерін жобалау кезінде инженерлік геологиялық ізденістер не үшін қажет және олар қандай сатыда жүргізіледі.
-37 Азаматтық құрылысқа арналған ізденістердің негізгі міндеті, құрылыс
жобасын негіздеу үшін жүргізілетін жұмыс түрлері.
+38 Инженерлік - геологиялық зерттеулердің кезеңдері.
(39) Гидротехникалық құрылыс үшін қандай кезеңдерге қатысты зерттеулер
жүргізілуде.
40% Жоба сатысында қандай жұмыстар атқарылуда.
41) Жұмыс құжаттамасы сатысында қандай жұмыстар орындалады.

2-БӨЛІМ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫСТАРДЫҢ РЕНТАБЕЛЬДІЛІГІ
МЕН ТИІМДІЛІГІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН АЛУ
Кіріспе
Бұл бөлімде ПМ 11 "жүргізілетін жұмыстардың рентабельділігі мен
тиімділігі көрсеткіштерін алу"кәсіби модулі қарастырылады.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында геологиялық ұйымдар
геологиялық барлау жұмыстарын жобалау кезінде техникалық экономикалық көрсеткіштерді (уақыт, еңбек шығындары, қызметкерлер
саны, жүк массасы және т.б.) есептеу үшін Қазақстан Республикасының
Геология және минералдық ресурстар ақпараттық - талдау орталығы
шығарған уақытша жобалау - сметалық нормаларды (ЖСНЖ) пайдаланады.
Бұл анықтамалықтар мыналарды қамтиды:
1. Ақпараттық-құқықтық бюллетень (ИПБ) "барлау бұрғылау"; [4]
2. "Гидрогеологиялық жұмыстар"; [8]
3. Геофизикалық жұмыстар. Сейсмобарлау. Сейсмобарлау кезіндегі
топогеодезиялық жұмыстар"; [7]
4. "Геологиялық түсіру жұмыстары"; [3]
5. ИПБ " ұңғымалардағы Геофизикалық зерттеулер. Магниттік барлау
(жер үсті). Гравиразведка"; [5]
6. Геофизикалық жұмыстар. Сейсмикалық барлау"; [6]
7. "Гидрогеологиялық жұмыстар. Жер асты суларының режимі мен
балансын зерттеуге байланысты жұмыстар". [9]
Диплом жобасының экономикалық бөлігін (өндірістік - техникалық
бөлім) әзірлеу кезінде диплом алушы студенттер міндетті түрде көрсетілген
анықтамалықтардың нормативтік деректерін пайдалануы қажет. Көрсетілген
анықтамалықтарда қажетті нормативтер болмаған жағдайда (студент дипломшы ДТЖН-де нормативтік деректері жоқ ГТЖ өндірісінің түрлерін
немесе тәсілдерін жобалауы мүмкін) кәсіпорынның нақты деректерін
(дипломалды практика материалдары) пайдалану керек.
2.1 Геологиялық барлау жұмыстарының әртүрлі
бойынша өнім бірлігін өндіруге арналған шығындар

түрлері

Сметалық - қаржылық есептерде сметалық бөлікті әзірлеу кезінде
барлық жобаланатын ГБЖ түрлері және шығындардың жалпы сметасына
енгізілетін әртүрлі ілеспе шығыстар мен шығындар түрлері бойынша жұмыс
бірлігінің сметалық құнына (теңге) қатысты кәсіпорындардың нақты
деректерін (диплом алдындағы практика материалдары) пайдалану қажет.
Дипломдық жобаның экономикалық бөлігі екі бөлімнен тұрады:
1. өндірістік-техникалық;
2. сметалық
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1. Өндірістік-техникалық бөлім.
Бұл бөлікте геологиялық барлау жұмыстарының жобаланатын
түрлеріне, жүргізу шарттары мен көлемдеріне сәйкес техникалықэкономикалық көрсеткіштер есептеледі және мынадай экономикалық
кестелер толтырылады:

Жобаланатын жұмыстардың түрлері мен көлемдерінің тізбесі;

Жұмыс түрлері бойынша уақыт, еңбек және көлік шығындарын
есептеу;

ГБЖ әр түрлі түрлеріндегі еңбек өнімділігін есептеу;

ГБЖ әр түрлерін орындаудың күнтізбелік кестесі;

Далалық жұмыстарды жүргізу үшін ИТҚ мен жұмысшылардың
қажетті санын есептеу;

Шаруашылық көлікпен тасымалданатын жүктердің салмағын
есептеу (ДТЖӘН анықтамалығы бойынша нормаланады);

Анықтамамен нормаланбаған және тікелей есептеумен
анықталатын жүктер массасын есептеу;

Берілген маршруттар бойынша жүк тасымалдау көлемін есептеу
(т-км) және тасымалдаудың орташа қашықтығын анықтау (км);

Шаруашылық автокөлік бірліктерінің санын есептеу.
2.1.1-кесте- Жобаланатын жұмыстардың түрлері мен көлемдерінің тізбесі.
Р/н
1

1

2
3
4
5
6
7

8

9

10

196

Жұмыстардың атауы
2

Дайындық кезеңі, барлығы: оның ішінде::
жобалау;
БФС және КС дешифрлеу
Материалдарды зерттеу және талдау және әртүрлі карталар,
схемалар және т. б. жасау.
БФС және топокарт сатып алу (қанша және қандай екенін
көрсету))
Дала жұмыстары
МДП, МҚК, МГЖ
Бағыттар (әр түрлі)
Биогеохимиялық сынамалау
Гидрохимиялық байқап көру
Мамандандырылған зерттеулер
Гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жұмыстар,
оның ішінде:
а) тәжірибелік-сүзу жұмыстары (түрлері, әдістері мен
тәсілдері бойынша)
б) стационарлық бақылаулар (түрлері, әдістері және тәсілдері
бойынша)
Геофизикалық зерттеулер, оның ішінде:
а) түрлері, әдістері мен тәсілдері бойынша
б) Ұңғымаларды каротаж
Тау-кен қазу жұмыстары, оның ішінде:
а) жыраларды үңгілеу
б) шурфтарды үңгілеу
в) тау-кен қазбаларын жабу

өлш.бірл.
3

адам / ай
адам / ай
адам / ай
адам / ай
дана
км2
км
сынамалар
сынамалар
Км адам-ай

м
м
м3
м
м3

Жұмыс
көлемі
4

2.16 кестенің жалғасы
1

11

2

Бұрғылау жұмыстары, оның ішінде бұрғылау түрлері және
ұңғымалар топтары бойынша
Сынамаларды іріктеу, оның ішінде:
а) жиекті

12

б) Керн
в) сызаттар

13

14

15
16
17

г) сынама
д) нүктелі (геохимиялық) және т.
Сынамаларды өңдеу, оның ішінде:
а) салмағы 300 гр дейін
б) салмағы 1 кг дейін
в) салмағы 2-5 кг дейін
г) салмағы 6-15 кг және т. б.
Зертханалық зерттеулер, оның ішінде зерттеу түрлері
бойынша:
а) химиялық (Силикат)
б) спектрлік
в) минераграфиялық және минералогиялық
г) петрографиялық, шлифтерді дайындау
д) литологиялық
е) микро-және макрофаунистік
ж) талдаулардың басқа түрлері
Уақытша құрылыс (түрлері бойынша)
Камералдық жұмыстар
Камералдық жұмыстар кезіндегі қызметтер:
Есепке міндетті түрде қоса берілетін карталар мен басқа
графиктердің тізбесі беріледі

3

ЕАВ
м

4

М
(сынамалар)
М
(сынамалар)
м2
(сынамалар)
сынамалар
сынамалар
сынамалар
сынамалар
сынамалар
сынамалар
талдау
талдау
талдау
шлиф
сынамалар

дм2

Ескертпе: 2-бағанда жобаланатын жұмыстардың барлық түрлері (тәсілдері,
әдістері) көрсетіледі. 3-бағанда жобаланатын жұмыстардың өлшем бірлігі
көрсетіледі. 4-бағанда жобаланатын жұмыстардың көлемі (саны) көрсетіледі.

197

198

өлш.бір
л.

9

Мамандандырылға
н зерттеулер

км/ч. м.

2
3
Жобаны және
1
сметаны жасау
Дайындық кезеңі:
- материалдарды
зерттеу және
жүйелеу;
2
- әртүрлі карталар,
схемалар құрастыру;
- алдын ала
дешифрлеу және т. б.
Дала жұмыстары
Геологиялық түсіру
3
км2
(ГДП, ГГК және т.)
Геологиялық
4
км
қималарды зерттеу
5 Барлау бағыттары
км
Редакция-байланыс
6
км
және т. б.
Биохимиялық
7
сынамалар
сынау
Гидрохимиялық
8
сынамалар
байқап көру

1

Р/н

Жұмыс түрі және
өндіріс шарттары
4

Жұмы
с
көлемі
Өлшем
бірлігін
е Норма
5

Түзет
.
коэф.
6
7

Барлығ
ы

Уақыт шығындары
ИТҚ
Норм
барлығ
а
ы
8
9

жұмысшылар
Норм
барлығ
а
ы
10
11

Еңбек шығындары

2.1.2-кесте- Жұмыс түрлері бойынша уақыт, еңбек және көлік шығындарын есептеу

12

Норм
а
13

барлығ
ы

Көлік
шығындары

14

ДОК
сілтемесі.
, тармақ,
кесте. бет
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2
Геофизикалық
зерттеулер, оның
ішінде:
а) түрлері, әдістері мен
тәсілдері бойынша
б) Ұңғымаларды
каротаж
Тау-кен қазу
жұмыстары, оның
ішінде:
а) жыраларды үңгілеу
б) шурфтарды үңгілеу
в) тау-кен қазбаларын
жабу
Бұрғылау жұмыстары,
оның ішінде бұрғылау
түрлері және
ұңғымалар топтары
бойынша
Сынамаларды іріктеу,
оның ішінде:
а) жиекті
б) Керн
в) сызаттар
г) сынама
д) нүктелі
(геохимиялық) және т.

сынамалар

м (пр.)
м (пр.)
м2 (пр.)
сынамалар

м

м3

м3
к.

м

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ескертпе: осы кесте жиынтық болып табылады және тиісті техникалық-экономикалық көрсеткіштердің есебін
жүргізгеннен кейін ғана сандық мәндермен толтырылуы мүмкін.

13

12

11

10

1

2.16 кестенің жалғасы

Кесте 2.1.3- Еңбек өнімділігін есептеу
Р/н
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7

Көрсеткіштер

өлш.бірл.

2
Жұмыс көлемі
Дала жұмыстары
Камералдық жұмыстар
Уақыт шығындары
Дала жұмыстары
Камералдық жұмыстар
N ауысымдық жұмыс кезінде 1 айдағы жұмыс
ауысымдарының саны (1 айдағы жұмыс күндерінің
нормативтік саны = 25,4)
Дала жұмыстары айларының саны
Камералдық жұмыстар айларының саны
Дала жұмыстарындағы еңбек өнімділігі
Камералдық жұмыстардағы еңбек өнімділігі

Ескертпе: осы
орындалады.

кесте

жобаланатын

3

жұмыстардың

әрбір

Шамасы
Көрсеткіштер,
4

түрі

үшін

2.1.4-кесте- Жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесі
Р/н

Жұмыстардың түрі

1

2

Ескертпе: осы
орындалады.

Конструкц
иялар саны
3

кесте

жобаланатын

Жұмыстарды орындау кезеңдері

4

5

6

жұмыстардың

7

әрбір

8

түрі

9

үшін

Кесте 2.1.5-ИТҚ мен жұмысшылардың қажетті санын есептеу
Р/н

Жұмыстардың
түрі

Саны,
адамкүн

Ай
Саны
жұмыс

1

2

3

4

1 айдағы
жұмыс
күндерінің
саны
5

Жұмыс
күндерінің Қызметкерлер
саны
саны, адам
барлығы
6
7

25,4

Ескертпе: осы
орындалады.
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кесте

жобаланатын

жұмыстардың

әрбір

түрі

үшін

201

2

1

3

Өндірістік бірліктер саны

4

5

6

7

8

9

10

11

)
Есептеу бірлігі (
12

13

14

15

16

Оның ішінде

17

Есептік бірлікке жүктердің
массасы (т)

18

19

20

21

Оның ішінде

22

Есептік бірліктердің
барлық санына жүктердің
массасы (т)

Барлығы

Барлығы

Өндірістік бірлік

23

Ескертпе: осы кесте жобаланатын жұмыстардың әрбір түрі үшін орындалады (ГБЖ әрбір түрі үшін өзіндік
ерекшеліктері бар).

Жұмыстардың атауы

Р/н

Барлығы

Өндірістің
барлық санына
жүк массасы.
бірлік (т)
Оның
ішінде

Барлығы

Өндірістік
бірлікке
жүктердің
массасы (т)
Оның
ішінде

Есептік бірлік саны

2.1.6-кесте- Шаруашылық көлікпен тасымалданатын жүктердің салмағын есептеу (ДТЖЖ бойынша))

Жиыны (8Б + 18б)

ВПСН-де ескерілмеген және тікелей есептеумен анықталатын жүк
массасын есептеу.
1) Тамақ өнімдері (Күніне 1 адамға 2 кг немесе 1 адам - күн есебінен
жобаланады);
2) өнеркәсіп тауарлары (барлық жұмыс кезеңінде 1 адамға 75 кг
есебінен жобаланады);
3) ауыз су (әкелінген су болған жағдайда 1 адамға 20 л есебінен
жобаланады);
4) тамақ дайындауға арналған отын (1 адамға күніне үш рет тамақтану
кезінде 1000 түскі асқа 500 кг есебінен жобаланады).
Ескерту: бұл есептеулер жолда ресімделеді және кесте түрінде
ресімделмейді.
2.1.7-кесте- Жүк тасымалдау
жүктердің II сыныбы)
Р/н

Жүктердің атауы

1

2

Жиыны:

көлемін

есептеу

(автомобиль

Жүк
Қашықтық,
салмағы,
км
т
4
5

Тасымалдау
пункттері
3
База-жұмыс
учаскесі

көлігі,

Жүк тасымалдау
көлемі,
т-км
6

Жұмыс
учаскесі-база

Жиыны:
Барлығы

Тасымалдардың орташа өлшенген қашықтығы есептеледі: "барлығы" 6баған / "барлығы" 4-баған
Ескертпе: 2 және 4-бағандарда жоғарыда есептелген жүктердің барлық
түрлері және олардың салмағы көрсетіледі. 3 және 5-бағандарда жергілікті
жердің картасына бағдарланған мәліметтер көрсетіледі. 6-бағанда есеп
жүргізіледі: 4-бағанның деректері 5-бағанның деректеріне көбейтіледі.
2.1.8-кесте- Шаруашылық автокөліктің қажетті санын есептеу
Көлік
түрі
1
Автокөлік
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Орташа
есеппен
өлш.
қашықтық,
км
2

Жүк
көтерімділігі,
т
3

Уақыт
Жүк
Автокөліктер
нормасы,
Барлық
салмағы,
саны.
маш-см ауысымдар
т
қаражат
1-Т
4

5

6

7

Ескерту: осы кесте "меншікті көлік"салалық ірілендірілген сметалық
нормалар анықтамалығының №1 кестесі негізінде толтырылады. 2-бағанда
орташа өлшенген арақашықтық км көрсетіледі. 3-бағанда автомобильдің жүк
көтергіштігі көрсетіледі (өз бетінше таңдау). 4-бағанда жүктердің массасы
(барлығы) көрсетіледі. 5-бағанда №1 кесте ("меншікті Көлік") бойынша
уақыт нормасы (100 т жүкке маш-см) көрсетіледі. 6-бағанда есептеу
жүргізіледі: 4-бағанды 5-бағанға көбейту 100-ге бөлу. 7-бағанда есептеу
жүргізіледі: 6-баған далалық маусымдағы күндер санына бөлінеді.
2. Сметалық бөлігі.
Бұл бөлікте жобаланған жұмыстардың түрлері мен үлгілік шығындар
бойынша сметалық-қаржылық есептер орындалады. Келесі кестелер берілуі
керек:

Жиынтық сметалық-қаржылық есеп;

Жиынтық смета.

2.1.9-кесте - Жиынтық сметалық-қаржылық есеп
Р/н
1
А
I
II
1
1.1
…

2
2.1
…
3
3.1
3.2
…
4
4.1
…
5
5.1
5.2
…

Жұмыстар мен шығындар
түрлерінің атауы
2
Нақты ГРР
Жобалау және алдын ала дайындық
Дала жұмыстары
Геологиялық түсіру жұмыстары

өлш.бірл.

Жұмыс
көлемі

3

4

Жұмыс
бірлігінің
сметалық
құны, теңге
5

Жұмыстың
жалпы
сметалық
құны, теңге
6

отр-ай

Геологиялық түсіру жұмыстарының
жиыны
Гидрогеологиялық және
инженерлік-геологиялық жұмыстар
Гидрогеологиялық жұмыстардың
жиыны
Геофизикалық жұмыстар

Геофизикалық жұмыстардың
жиыны
Тау-кен қазу жұмыстары
Тау-кен қазу жұмыстарының
жиыны
Бұрғылау жұмыстары

Бұрғылау жұмыстарының жиыны
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1
6
6.1
…
7
7.1
7.2
…
III
IV
V
1
…
VI
1
2
…
Б
1
2
3
4
5
6
7
В
1
2
…

2
Сынамалау (сынамаларды іріктеу
және өңдеу)

3

4

5

6

Сынамалау жиыны
Топожұмыстар

Балта жұмыстарының жиыны
Дала жұмыстарының жиыны
Дала жұмыстарын ұйымдастыру
Дала жұмыстарын жою
Зертханалық жұмыстар

теңге
теңге
теңге

Зертханалық жұмыстардың жиыны
Камералдық жұмыстар

теңге

Камералдық жұмыстар жиыны
ГБЖ жиынтығы
Ілеспе жұмыстар
Уақытша ғимараттар мен
құрылыстар салу
Жүктер мен персоналды
тасымалдау
Далалық жабдықталым
Өндірістік іссапарлар
Резерв
Сыйлықақылар мен қосымша
ақылар
Табиғат қорғау қызметіне арналған
шығындар
Ілеспе жұмыстардың жиыны
Мердігерлік жұмыстар
Есепті сараптау және бекіту

теңге
теңге
теңге

Мердігерлік жұмыстардың жиыны
Смета бойынша барлығы

Кестені толтыру бойынша нұсқаулар:
1. 2-бағанда өздік жұмысқа арналған нұсқалар бойынша тапсырма
ретінде берілген жұмыс түрлері келтіріледі.
2. 4-бағанда осы жұмыстардың көлемі жазылады.
3. 5-бағанда кәсіпорынның нақты деректері (өндірістік практика
материалдары) бойынша жұмыс бірлігінің сметалық құны (теңге) көрсетіледі.
4. 6-баған 4-бағанның және 5-бағанның деректерін көбейту жолымен
есептеледі.
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Ескертпелер:
1. Дала жұмыстарын ұйымдастыру дала жұмыстары құнының 1% - ын
құрайды ("дала жұмыстарының жиыны"жолы).
2. Дала жұмыстарын жою дала жұмыстары құнының 0,8% - ын
құрайды ("дала жұмыстарының жиыны"жолы).
3. Камералдық жұмыстар [3. Б. 76, т. 88], немесе кәсіпорынның нақты
деректері бойынша.
4. Уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салу дала жұмыстары
құнының 5% - ын құрайды ("дала жұмыстарының жиыны" жолы); [3. стр. 22,
т-2.5.10].
5. Жүктер мен персоналды жұмыс учаскесіне және кері тасымалдау
далалық ГБЖ және уақытша ғимараттар мен құрылыстар құрылысына
жұмсалған шығындар сомасының 6-20% - ын құрайды" [3. Стр.81-үй, п.
2.10.]
6. Далалық жабдықталымға, өндірістік іссапарларға, резервке,
сыйлықақылар мен қосымша ақыларға, табиғат қорғау қызметіне арналған
шығындар кәсіпорынның нақты деректері бойынша айқындалады.
7. Деректері анықталмаған (мұндай жұмыстар жүргізілмеген) кестенің
ұяшықтарына сызықша қойылады.
Кесте 2.1.10- Жиынтық смета
Р/н

Мақала атауы

өлш.бірл.

Жұмыс
көлемі

1

2
Негізгі жұмыстар мен шығындар,
оның ішінде:
(негізгі жұмыстардың тізбесін
көрсету)
Ғылыми (эксперименттік) жұмыстар
үшін арнайы жабдықтар
Ғылыми-зерттеу жабдығын ұстауға
және пайдалануға арналған
шығындар
Жабдықтар мен ұйымдастыру
техникасының амортизациясы
Ілеспе жұмыстар, оның ішінде:
Өтелетін шығындар, оның ішінде:
- өндірістік іссапарлар;
- далалық өнімдер;
- басқа шығындар
Өзге де жұмыстар мен шығындар,
оның ішінде:
- кеңес;
- рецензиялар
Резерв
Мердігерлік жұмыстар (мердігерлік
жұмыстардың тізбесін көрсету)
Есеп бойынша барлығы:

3

4

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

2.2
2.3
3
4

Жұмыс
бірлігінің
құны
5

Толық
сметалық құны
(теңге)

6
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2.1.1 Қазіргі заманғы экономиканың жұмыс істеу негіздері және
экономикалық реформа бағыттары
Еліміздің негізгі стратегиялық құжаты "Қазақстан - 2050" ұзақ мерзімді
стратегиясы болып табылады, онда Мемлекет басшысы ел үшін басты мақсат
— әлемнің дамыған отыз елінің лигасына кіру екенін айқындады.
2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспар "Қазақстан - 2050" ұзақ
мерзімді стратегиясын іске асыруға арналған орта мерзімді даму жоспарын
білдіреді (2.1.1.1-сурет). Ол жинақталған ұлттық жоспарлау тәжірибесіне
сәйкес әзірленді және Қазақстан үшін жаңа жаһандық сын-қатерлер мен жаңа
мүмкіндіктерді ескере отырып, ең жаңа әлемдік жағдайларда "отыздыққа"
кіру бағытын жалғастыруда.
Экономикалық
өсудің
жаңа
моделі
Қазақстанның
ұлттық
экономикасының жоғары бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге арналған.
Ол адамдардың кәсіби дайындығы мен ынтасының өте жоғары деңгейін
талап етеді. ХХІ ғасырдың қалыптасып келе жатқан даму парадигмасы адами
капиталдың сапасын бірінші орынға қояды. [24]

Сурет 2.1.1.1 – "Қазақстан-2050" Стратегиясы
Үш негізгі драйвер толық жұмыс істей бастайды:
Бірінші драйвер-технологиялық экономика. Бұл-базалық салаларды
технологиялық жаңарту мен цифрландыру және олардың әлемдік
нарықтардағы позицияларын күшейту. Бұған агроөнеркәсіптік, тау-кен
металлургиясы және отын-энергетика кешендері жатады.
Екінші драйвер — экспортқа бағдарланған экономика. Бұл жаңа
қазақстандық тауарларды сыртқы нарықтарға шығаруға баса назар аудара
отырып, өңдеу өнеркәсібін одан әрі индустрияландыру.
Үшінші драйвер - жаңа экономика. Бұл жаңа индустрияларды
қалыптастыру және қызмет көрсету саласын дамыту. Цифрландыру және
технологиялық революция экономиканың дәстүрлі салаларының негізінде
және айналасында жаңа индустриялардың пайда болуы үшін мүмкіндіктер
жасайды.
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2025 стратегиялық жоспары жүйелік өзгерістердің екі
"қозғалтқышын" қамтиды:
Біріншісі-мәжбүрлеу. Жүйелі реформалар-бұл елдің экономикасы мен
әлеуметтік өмірінде 2025 жылға дейін болуға тиіс жеті маңызды серпінді
өзгерістер. Осы өзгерістерді іске асырмай Стратегиялық жоспардың
нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу мүмкін емес.
Екіншісі-эволюциялық. "Қазақстан - 2050" стратегиясын іске асырудың
басым саясаты — бұл үкімет басым бағыттар бойынша жүзеге асыратын
бағыт. Үкіметтің жеті саясаты (2.1.1.2-сурет) реформалар жүргізу барысында
әлеуметтік тұрақтылықты берік ұстауды қамтамасыз етуге арналған. [24]

2.1.1.2 сурет - Жүйелік реформалар
№ 1 Реформа жаңа адами капитал
XXI ғасырдың жоғары сапалы және талап етілетін дағдыларына ие
адами капиталды дамыту Қазақстан экономикасының одан әрі өсуіне
байланысты болатын басым міндет болып табылады (2.1.1.3-сурет).

2.1.1.3 сурет - № 1 реформаны дамыту жоспары
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№ 2 Реформа технологиялық жаңарту және цифрландыру
Реформа қазіргі салалар мен тұтастай экономиканың өнімділігін
арттыруға, сондай-ақ оның күрделілігін арттыруға бағытталған. Негізгі
нәтиже: шығындардың төмендеуі, тауарлар мен қызметтер өндірісінің
көлемін ұлғайту, салаларды әртараптандыру және жоғары өнімді жұмыс
орындары санының өсуі болады.
№ 3 Реформа Бәсекелестік және бәсекеге қабілетті бизнес
Реформа мемлекет пен мемлекеттік монополиялардың рөлін
қысқартуға, бизнесті жүргізу үшін кедергілерді азайтуға, жеке, әсіресе, орта
кәсіпорындардың өсуін ынталандыруға бағытталған. Негізгі нәтижелер
бәсекелестік ортаны дамыту, жеке сектор мен кәсіпкерлік бастаманы
жандандыру, шикізаттық емес экспорттың өсуі болады. [24]
№ 4 Реформа сыбайлас жемқорлықсыз құқықтық мемлекет
Реформа заңдардың сақталуын қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимылдың озық алдын алу тетіктерін белсенді қолдану, сондай-ақ
азаматтардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру есебінен қолайлы
инвестициялық және іскерлік ахуал құруға бағытталған (2.1.1.4-сурет).

2.1.1.4 сурет - № 4 реформаны дамыту жоспары
№ 5 Реформа күшті аймақтар және урбанизация
Реформа бүкіл ел бойынша өмір сүрудің базалық сапасын қамтамасыз
ету кезінде қолда бар жергілікті әлеуетті (экономикалық резервтерді) тиімді
пайдаланумен қамтамасыз етілетін өңірлердің экономикалық өсуі есебінен
елдің ЖІӨ-ін ұлғайтуға бағытталған (2.1.1.5-сурет).

208

2.1.1.5 сурет - № 5 реформаны дамыту жоспары
№ 6 Реформа қоғамдық сананы жаңғырту
Қоғамдық сананы жаңғырту күшті және жауапты адамдардың біртұтас
ұлтын қалыптастыруға бағытталған. Негізгі нәтиже тұрғындардың өз
болашағы үшін жауапкершілігін, жеке бәсекеге қабілеттілігі мен
прагматизмін арттыру, сондай-ақ ұлттық мәдениетті ілгерілету және
экстремистік идеологияның таралуына жол бермеу болады (2.1.1.6-сурет).

2.1.1.6-сурет - № 6 реформаны дамыту жоспары
№ 7 Реформа мемлекеттік сектор өзгерістер көшбасшысы ретінде
Реформа олардың жүзеге асырылуын көрсететін өз мысалында елдегі
өзгерістердің бастамашысы және жетекшісі ретінде орталық мемлекеттік
және жергілікті атқарушы органдардың рөлін арттыруға бағытталған.
Мемлекеттік
сектор
қызметінің
өнімділігін,
технологиялылығын,
бейімділігін, клиентке бағдарлануын және ұйымдастыру мәдениетін арттыру
ЭЫДҰ табысты мемлекеттерінің және жетекші жеке корпорациялардың үздік
басқарушылық практикаларын қолдану арқасында мемлекеттік органдардың
жұмыс сапасын арттыруды қамтамасыз етеді. [24]
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Өзгерістерді жүзеге асыруда бағдарламалар мен саясаттарды әзірлеуге,
олардың іске асырылуын бақылауға және т. б. жұртшылықты тарту есебінен
"халық үніне құлақ асатын мемлекет" тұжырымдамасын іске асыру ерекше
рөл атқаратын болады.

2.1.1.7-сурет - № 7 реформаны дамыту жоспары
2.1.2 Геологиялық кәсіпорындарды қаржыландырудың жалпы
мәселелері
Қазақстанның геология саласын дамытудың 2030 жылға дейінгі
стратегиялық мақсаты қазіргі кезеңде және ұзақ мерзімді перспективада
мемлекеттің экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жер
қойнауын геологиялық зерттеудің, минералдық - шикізат базасын ұтымды
пайдалану мен толықтырудың тиімді мемлекеттік жүйесін қалыптастыру
болып табылады.
Геология саласының негізгі міндеттері:
1) Қатты пайдалы қазбаларға, көмірсутек шикізатына және жерасты
суларына геологиялық барлау жұмыстарының неғұрлым ерте және тиісінше
неғұрлым тәуекелді өңірлік және іздеу сатыларын қаржыландыруда
мемлекеттің рөлін күшейту мүмкіндігін қарай отырып, геологиялық барлау
жұмыстарын бағдарламалық - нысаналы жоспарлау мен жүргізудің
мемлекеттік жүйесін жетілдіру;
2) жер қойнауын геологиялық зерттеу және минералдық - шикізат
базасын молайту, тең құқықты бәсекелестік үшін ортаны дамыту үшін
инновациялық технологияларды енгізудің инвестициялық тартымдылығын
арттыру мақсатында нормативтік - құқықтық базаны және нормативтік техникалық базаны жетілдіру;
3) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу жобаларын іске
асыруға қатысу үшін әлемдік жетекші геологиялық барлау, тау-кен өндіру
және мұнай өндіру компанияларын тарту арқылы мемлекеттік-жекешелік
әріптестік тетіктерін дамыту болып табылады;
4) инновациялық технологияларды әзірлеу және енгізу саласында
геология саласының инфрақұрылымын дамыту болып табылады;
5) геология саласын кадрлық қамтамасыз ету. [35]
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Геологиялық барлау жұмыстарын бағдарламалық - нысаналы
жоспарлау мен жүргізудің мемлекеттік жүйесін жетілдіру жер қойнауын
геологиялық зерттеу және минералдық - шикізат базасын молайту саласында
мынадай негізгі бағыттар бойынша тиімді ғылыми негізделген мемлекеттік
басқаруды қамтамасыз ететін болады:
а) мемлекеттік геологиялық қызмет бөлімшелерін техникалық қайта
жарақтандыруды қоса алғанда, жер қойнауын геологиялық зерттеу және
пайдалану жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органды нығайту үшін жағдайлар
жасау мәселесін пысықтау;
б) ресурстық базаны толықтыру үшін, бірінші кезекте пайдалы
қазбалардың аз қамтамасыз етілген түрлері (түсті, асыл және сирек металдар)
бойынша, оның ішінде тау - кен металлургия кәсіпорындары басым дамыған
моноқалалардың ресурстық базасын толықтыру үшін толық ауқымды озық
өңірлік және іздестіру жұмыстары;
в) елді мекендерді жерасты ауыз су қорларымен қамтамасыз ету үшін
жоспарлы гидрогеологиялық жұмыстар жүргізу;
г) Жер қойнауын ұтымды пайдалануға мемлекеттік мониторинг пен
бақылаудың тиімділігін арттыру;
д) геологиялық қызметтердің ішкі және халықаралық нарығында
отандық геологиялық барлау кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін
арттыру үшін жағдайлар жасау болып табылады.
Іске асыру кезеңі және күтілетін нәтижелер
Тұжырымдама ("Қазақстан Республикасының геология саласын
дамытудың 2030 жылға дейінгі Тұжырымдамасы" Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2012 жылғы 13 тамыздағы № 1042 қаулысымен бекітілген)
геология саласын дамытуға, жер қойнауын геологиялық зерттеуді
қамтамасыз етуге және жаңа кен орындарын ашуға бағытталған. Пайдалы
қазбалар кен орындарында барлаудан бастап өндіруді бастауға дейінгі кезең
10 жылдан астам уақытты алатынын ескере отырып, тұжырымдаманы іске
асыру кезеңі 2030 жылға дейінгі мерзімді қамтиды.
Бұл кезең келесі негізгі кезеңдерге бөлінеді:
1) 2013 - 2014 жылдар – дайындық кезеңі, оның ішінде қазіргі заманғы
инфрақұрылым құру, дайындық жұмыстары, оның ішінде жаңа әдістер мен
технологияларды пайдалану үшін нормативтік техникалық құжаттар әзірлеу,
салалық ғылыми ұйым (технологиялық орталық, институт) құру,
маркетингтік зерттеулер, мамандар даярлау, өңірлік және кең ауқымды
іздестіру жұмыстарын жүргізу және т.б. сияқты негіз қалаушы іс - шараларды
іске асыру мәселелері пысықталды. 2010 жылғы 31 желтоқсан №
1530.https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=P1000001530 - z0
2) 2015 – 2019 жылдар - мемлекеттік бюджет есебінен, сондай-ақ
мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде өңірлік және кең ауқымды
іздестіру жұмыстары жалғастырылған және жер қойнауын пайдалануға
арналған келісімшарттар шеңберінде барлау жұмыстарын одан әрі жүргізу
үшін пайдалы қазбаларды коммерциялық табуға перспективалы учаскелер
айқындалған кезең. [35]
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Геологиялық барлау жұмыстарының жаңа технологияларын әзірлеу
және енгізу, қорлар бойынша есептіліктің халықаралық стандарттарын
енгізу. Саланы білікті кадрлармен қамтамасыз ету жөніндегі мәселені
пысықтау.
3) 2020 – 2030 жылдар - іздестіру-бағалау геологиялық-барлау
жұмыстарын жүргізу кезеңі, жаңа кен орындарын ашу және пайдалы
қазбалар қорларын есептеу, зерделенген алаңдарда жер қойнауын ұтымды
және кешенді пайдалануды қамтамасыз ету. Жаңа аумақтарда аймақтық және
іздеу жұмыстарын жалғастыру.
2.1.3 Негізгі және айналым қорларын пайдалану құрамы мен
көрсеткіштері
Негізгі қорлар
Кәсіпкерліктің жетекші түрі-өндіріс: өнімдер, тауарлар, жұмыстар
өндіру, түрлі қызметтер көрсету, белгілі бір рухани құндылықтарды құру.
Өндірістік кәсіпкерліктің сәтті жұмыс істеуі көбінесе өндірістің барлық
факторларын және ең алдымен негізгі қорларды пайдалану тиімділігімен
анықталады.
Негізгі қорлар (құндық бағалауда негізгі құралдар, негізгі капитал) ұзақ уақыт бойы өзгермейтін заттай нысанда әрекет ететін және өз құнын
бөліп-бөліп Жоғалтатын еңбек құралдары ретінде пайдаланылатын
материалдық-заттай құндылықтар.
Өндірістік процестегі мақсатына және есепке алу ережелеріне сәйкес
негізгі қорлардың жекелеген элементтері заттай көрсеткіштердің көмегімен
салыстырмалы түрде біртекті топтарға жіктеледі.
Қолданыстағы жіктеу бойынша негізгі өндірістік қорлар келесі
топтардан тұрады:
1) кәсіпорынға меншік құқығымен тиесілі жер учаскелері мен табиғат
пайдалану объектілері;
2) ғимараттар;
3) құрылыстар;
4) беру құрылғылары;
Күш машиналары мен жабдықтары
6) өлшеу және реттеу аспаптары, құрылғылар және зертханалық
жабдықтар;
7) есептеу техникасы;
8) көлік құралдары;
9) қызмет ету мерзімі 12 айдан астам құралдар мен құрылғылар;
10) өндірістік және шаруашылық мүкәммал;
11) шаруашылық ішіндегі жолдар; [13]
12) жерді жақсартуға және жалға алынған үйлерге, үй-жайларға,
жабдықтарға және негізгі қорларға жататын басқа да объектілерге күрделі
салымдар.
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Негізгі өндірістік қорлардың техникалық деңгейі мен құрылымында
өнім шығарудың ұлғаюы, өзіндік құнның төмендеуі және кәсіпорындардың
жинақталуының өсуі оларды пайдалану дәрежесіне байланысты болады.
Негізгі қорларды пайдаланудың барлық көрсеткіштері үш топқа
біріктірілуі мүмкін:
* уақыт бойынша пайдалану деңгейін көрсететін негізгі құралдарды
экстенсивті пайдалану көрсеткіштері;
* қуаты (өнімділігі) бойынша оларды пайдалану деңгейін көрсететін
негізгі қорларды қарқынды пайдалану);
* барлық факторлардың - экстенсивті де, қарқынды да жиынтық әсерін
ескеретін негізгі қорларды интегралдық пайдалану.
Айналым қорлары
Кәсіпорынның мүлкі сонымен қатар айналым қаражаттары - активтер
болып табылады, олар айналым қаражаттары мен айналым қорларының
жиынтығы болып табылады. Бұл кәсіпорындар қоймаларда және өндірісте
өндірістік қорларды құруға, жеткізушілермен, бюджетпен есеп айырысуға,
жалақы төлеуге және т. б. қажет ақшалай қаражат.
Айналым қаражатының құрамы деп айналым қаражатын құрайтын
элементтер жиынтығы түсініледі. Айналым қаражатын айналым Өндірістік
қорларына және айналым қорларына бөлу оларды пайдалану және өнімді
өндіру және оны сату салаларында бөлу ерекшеліктерімен анықталады.
Өндірістің үздіксіз процесін қамтамасыз ету үшін негізгі өндірістік
қорлармен қатар еңбек объектілері, материалдық ресурстар қажет. Еңбек
заттары еңбек құралдарымен бірге еңбек өнімін, оның пайдалану құнын және
құнын қалыптастыруға қатысады. Айналымдағы өндірістік қорлардың (еңбек
заттарының) заттық элементтерінің айналымы еңбек процесімен және негізгі
өндірістік қорлармен тығыз байланысты.
Кәсіпорындардың айналым өндірістік қорлары үш бөліктен тұрады:
* өндірістік қорлар;
* аяқталмаған өндіріс және өз өндірісінің жартылай фабрикаттары;
* болашақ кезеңдердің шығыстары.
Өндірістік қорлар-бұл өндірістік процесті бастау үшін дайындалған
Еңбек заттары; олар шикізаттан, негізгі және қосалқы материалдардан,
отыннан, жанармайдан, сатып алынған жартылай фабрикаттар мен
компоненттерден, контейнерлер мен контейнерлер материалдарынан, негізгі
құралдарды жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерден тұрады. [13]
Аяқталмаған өндіріс және өз өндірісінің жартылай фабрикаттарыбұл өндіріс процесіне кіретін Еңбек заттары: өңдеу немесе құрастыру
процесінде тұрған материалдар, бөлшектер, түйіндер мен бұйымдар, сондайақ кәсіпорынның кейбір цехтарында толық өндіріспен аяқталмаған және сол
кәсіпорынның басқа цехтарында одан әрі өңдеуге жататын өз өндірісінің
жартылай фабрикаттары.
Болашақ кезеңдердің шығыстары-осы кезеңде (тоқсан, жыл)
өндірілетін, бірақ болашақ кезеңнің өніміне жататын жаңа өнімді дайындауға
және игеруге арналған шығындарды қамтитын айналым қорларының нақты
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емес элементтері (мысалы, бұйымдардың жаңа түрлерінің технологиясын
жобалауға және әзірлеуге, жабдықтарды ауыстыруға арналған шығындар
және т.б.).
Материалдық ресурстарды тұтыну көрсеткіштерін және материалдық
ресурстардың пайдалы қызмет деңгейінің көрсеткіштерін ажыратыңыз.
Материалдық ресурстарды тұтыну-бұл олардың өндірістік тұтынуы.
Өндіріске жұмсалатын шығын тікелей өнім шығаруға жұмсалған
материалдық ресурстардың барлық мөлшерін қамтиды. Материалдық
ресурстар сондай-ақ жөндеу мұқтаждарына, зауытішілік көлікке қызмет
көрсетуге, қосалқы шаруашылықты қамтамасыз етуге, мәдени-тұрмыстық
қажеттіліктерге жұмсалады. Материалдық ресурстарды тұтыну олардың
жалпы және нақты тұтынылуымен сипатталады.
Материалдық ресурстардың жалпы шығыны-бұл бүкіл өндірістік
бағдарламаны орындау үшін белгілі бір түрлерді немесе біріктірілген
материалдық ресурстарды тұтыну. Материалдық ресурстардың жекелеген
түрлерінің жалпы шығысы заттай және құндық көріністе ескеріледі;
материалдық ресурстардың әртүрлі түрлерінің жиынтық шығысы - құндық
көріністе ескеріледі.
Өндірістік бағдарламаны әзірлеу және кәсіпорындардың, ұйымдардың
жұмысын талдау үшін әр салада материалдық ресурстарды пайдалы
пайдалану деңгейінің әртүрлі көрсеткіштері қолданылады, олар материалдық
ресурстарды өндірісте пайдалану шарттарын толығымен көрсетеді және
оларды өндірудің барлық кезеңдерін қамтиды.
Шикізатты
бастапқы
қайта
өңдеуді
жүзеге
асыратын
кәсіпорындарда мынадай көрсеткіштер қолданылады;
* бастапқы шикізаттағы пайдалы заттың құрамы (Кендегі темір,
қызылшадағы қант және т. б.);
* шикізат құрамындағы пайдалы затты пайдалану дәрежесі және
шикізатты өңдеу процесінде пайда болатын шығындар пайызы;
* жарамды өнімнің көлемін бастапқы шикізат көлеміне бөлу арқылы
есептелетін және пайызбен есептелетін жарамды өнімнің соңғы шығымы
(нәтижені 100-ге көбейту керек). [13]
2.1.4 Кәсіпорындағы менеджмент принциптері
Менеджменттің ерекшеліктері әр түрлі белгілермен анықталады,
мысалы, компанияның немесе мекеменің ұлттық құрамы, ірі және шағын
бизнес кәсіпорындарының ұйымдық формасы және т. б.
Менеджменттің
ерекшелігі-бұл
компанияларды
сұранысты
қанағаттандыруға, өндіріс тиімділігін үздіксіз арттыруға, шешім таңдау
еркіндігіне, сондай-ақ стратегиялық жоспарлар мен бағдарламаларды
әзірлеуге және оларды нарық қажеттіліктеріне қарай үнемі түзетуге
бағыттайды.
Менеджменттің қазақстандық ерекшелігінде пайданы барынша көбейту
мақсаты басым мәнге ие. Әлеуметтік өлшемде қазақстандық менеджменттің
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ерекшеліктері ұйымдық орта қалыптасу сатысында, сондай-ақ ұйым
көшбасшысының билік өкілеттіктерін жоғары дәрежеде орталықтандырудан
тұрады. Қазақстандық менеджмент Жалпы алғанда жағымды қасиеттерге ие
және біздің кәсіпкерлеріміздің білімі мен креативтілігіне, олардың стресске
орнықтылығы мен патриотизміне негізделеді. Сонымен бірге, менеджменттің
жағымсыз көріністерін қызметкерлердің соңғы нәтижелерге деген
қызығушылығының әлсіздігі, салыстырмалы түрде төмен жалақы және оның
кешігуі, еңбек заңнамасының нормаларын бұзу және персоналды басқарудың
жетілмеген жүйесі деп атауға болады. Тұтынушылар мен жалдамалы
қызметкерлер кәсіпкерге (менеджерге) қатысты көрінеу қолайсыз жағдайда
болады.
Дұрыс басқарудың негізінде кәсіпкерлік жатыр.
Корпоративтік басқару мен корпоративтік басқаруды ажырату қажет.
Корпоративтік басқару дегеніміз – менеджмент пен кәсіпкерлік арасындағы
қарым-қатынас реттелетін жерде, ал корпоративті басқару-бұл бизнесті
басқару деп аталатын кәсіпорынды басқарудың таза тәжірибесі.
Бүгінгі таңда әлемде сапаны басқарудың әртүрлі жүйелері
қолданылады. Бірақ қазіргі уақытта сәтті қызмет ету үшін олар алдыңғы
қатарлы халықаралық компаниялар игерген сапаны жүйелі басқарудың сегіз
негізгі қағидатын іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.
Бірінші
қағида-тұтынушыға
бағдарлану.
Ұйымдастырушылық,
әдістемелік және техникалық жағынан тиісті түрде қамтамасыз етілген
тұтынушыға стратегиялық бағдар беру бәсекелестік нарық жағдайында
жұмыс істейтін әрбір ұйым үшін өте маңызды.
Екінші қағида-басшылықтың рөлі. Осыған сәйкес менеджер сапаны
жүйелі басқарудың барлық принциптерін сәтті жүзеге асыру үшін қажетті
жағдайлар жасауы керек.
Үшінші қағидат-қызметкерлерді тарту. Бұл негізгі ережелердің бірі,
оған сәйкес әр қызметкер сапаны басқару қызметіне қатысуы керек. Қол
жеткізу қажет, сондықтан әрбір туындады ішкі қажеттілік бағдарламасының
жүзеге асырылуы. [13]
Төртінші принцип-бұл технологиялық тәсіл және онымен тығыз
байланысты бесінші принцип-басқарудың жүйелі тәсілі. Осы қағидаттарға
сәйкес тауарларды, қызметтерді өндіру және басқару өзара байланысты
процестердің жиынтығы ретінде қарастырылады, ал әрбір процесс өзінің
"жеткізушілері" мен "тұтынушылары"кіретін және шығатын жүйе ретінде
қарастырылады.
Алтыншы қағида-үнемі жетілдіру. Жиырма жыл бұрын сапа
стратегиясы оңтайлы сапа тұжырымдамасына негізделген.
Жапондық, содан кейін американдық және еуропалық индустрияның
тәжірибесі көрсеткендей, жақсарту шектерін белгілеу мүмкін емес,
жетілдірудің өзі басқару жүйесінің ажырамас бөлігі болуы керек.
Жетінші қағидат-фактілерге негізделген шешімдер қабылдау. Бұл
принципті іске асыру әдетте ерікті деп аталатын негізсіз шешімдерді
болдырмауға арналған. Нақты деректерді жинау және талдау және олардың
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негізінде шешім қабылдау қажет. Қазіргі уақытта ең көп тарағандары
бақылау, талдау және реттеудің статистикалық әдістері болып табылады.
Сегізінші қағидат-жеткізушілермен өзара тиімді қатынастар. Бұл
принцип, оның мәні қарапайым жағдайларда айқын, сыртқы және ішкі
жеткізушілерге қатысты орындалуы керек. [13]
2.2 Геоақпараттық пакеттерді құру кезеңдері
2.2.1 Компьютермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы
ережелері
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Жалпы ережелер.
Информатика кабинетіндегі жұмысқа қауіпсіздік техникасы бойынша
нұсқаулықтан өткен, Мұғалімнің нұсқауларын сақтаған, нұсқаманы тіркеу
журналына қол қойған студенттер жіберіледі;
Қажет бұлжытпай сақтауға, қауіпсіздік техникасы бойынша қағидалар;
Бұл ережелерді бұзу электр тогының соғуына, механикалық зақымданулар
мен жарақаттарға, өртке әкелуі мүмкін.
Кабинеттегі тәртіп ережелері:
Кабинетке сыртқы киіммен, бас киіммен, лас аяқ киіммен және қолайсыз
заттармен кіруге болмайды;
Кеңседе асықпай тыныш жүріңіз;
Тек осы сабаққа бөлінген компьютерде жұмыс істеуге рұқсат етіледі;
Қатты сөйлемеңіз, шу шығармаңыз, басқа оқушыларды алаңдатпаңыз;
Жұмыс басталар алдында оқушы жұмыс орнында жабдықтың көзге
көрінетін зақымдануының жоқтығына көз жеткізуі тиіс;
Тек мұғалімнің рұқсатымен компьютерлерді қосыңыз және өшіріңіз.
Жұмыс кезіндегі қауіпсіздік талаптары:
техникамен жұмыс істеу кезінде өте сақ болыңыз;
кабельдерді, қосқыштарды және басқа жабдықты компьютерге қоспаңыз;
компьютерді қосу және өшіру реттілігі ережелерін сақтау;
аппаратураның жұмыс істеуінде өзгерістер пайда болған кезде, оның
өздігінен ажыратылуы кезінде жұмысты дереу тоқтатып, бұл туралы
оқытушыға хабарлау қажет;
экранға дейінгі қашықтықты және дұрыс қалыпта бақылау;
дисплей экранының максималды жарықтығында жұмыс істеуге жол
бермеңіз.
Тыйым салынады:
ақаулы жабдықты пайдалану;
желінің кернеуі қосылған кезде, компьютердің әртүрлі құрылғыларын
қосатын кабельдерді ажыратыңыз, қосыңыз;
дисплей экранына, дисплейдің артқы жағына, ажыратқыштарға, жалғағыш
кабельдерге, аппаратураның ток өткізгіш бөліктеріне қолмен және / немесе
өткір металл заттармен жанасу;
пернетақтадағы ақаулықты өз бетінше жою;
жүйелік блок пен дисплейді жылжыту;
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•
•

лас, дымқыл қолмен, дымқыл киіммен жұмыс жасаңыз;
дисплейде белгіленген уақыттан ұзақ жұмыс жасаңыз.
2.2.2 Қазіргі заманғы бағдарламалық геологиялық қамтамасыз ету

Бүгінгі таңда Гидрогеология және инженерлік геология саласында
мәліметтер базасы түрінде де, кен орындары мен карьерлердің тақырыптық
карталары түрінде де қажетті ақпаратты жинай отырып, геологиялық
процесті жүргізуге мүмкіндік беретін көптеген графикалық бағдарламалар
әзірленді.
Келесі бағдарламалар ең танымал болып саналады:
ANSDIMAT [36] Ansdimat бағдарламалар тобы - жер асты суларының
қорларын бағалау - санитарлық қорғау аймақтарын бөлу - сүзу параметрлерін
есептеу (2.2.2.1 және 2.2.2.2 суреттер).
ANSDIMAT - тікелей және кері әдістермен (айдау) тәжірибелік-сүзгілік
сынамаларды аналитикалық және сандық өңдеуге арналған бағдарламалық
кешен.
ANSDIMAT+-тәжірибелік-сүзгілік сынамалау деректері бойынша
(айдау, қалпына келтіру, экспресс-сынамалау) аналитикалық және
графоаналитикалық әдістермен су тұтқыш қабаттардың параметрлерін
анықтау.
AMWELLS-жер асты суларының пайдалану қорларын бағалау, Су
тартуларды
санитарлық
қорғау
аймақтарын
(СҚА)
есептеу,
гидрогеологиялық қималарды және гидроизогипс карталарын құру үшін
ұңғымалық жүйелерді Талдамалық модельдеу.
ANSRADIAL-күрделі гидрогеологиялық жағдайларда тәжірибелік
ұңғыманың жанындағы сүзу ағындарын нақтылау үшін асимметриялық сүзу
есептерін сандық модельдеу.
ANSPIT-ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде шұңқырларға жер
асты суларының ағынын есептеу, ұңғымалық дренаж жүйесінің тиімділігін
жобалау және бағалау.
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Уақытша бақылау графигіндегі
параметрлерді таңдау арқылы сорғыны
өңдеу.

Өңдеу нәтижелерін салыстыру: Тейс
шешімін (қара сызық), тәжірибелік
ұңғыманың сыйымдылығын ескере отырып,
Менч шешімін (қызыл сызық) және
тәжірибелік ұңғымадағы тері әсерінің әсерін
ескере отырып, Менч шешімін (жасыл
сызық) пайдалану.

Уақытша бақылау графигіндегі анықталған
параметрлерге шешімнің сезімталдығын
визуалды бағалау. Кез келген уақытта
есептік төмендетуді анықтау.

Алаңдық бақылау графигінде анықталатын
параметрлерге шешімнің сезімталдығын
көзбен бағалау. Таңдалған ұңғымадағы
есептік төмендеуді анықтау.

2.2.2.1-сурет-ANSDIMAT бағдарламасында шексіз изотропты қысым
қабатынан соруды өңдеу
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Уақытша бақылау графигіндегі түзу сызық Билогарифмдік графикте анықтамалық қисық
әдісімен параметрлерді анықтау.
әдісімен параметрлерді анықтау.

Тікелей сызық (көк сызық) тәсілімен
параметрлерді анықтау және айдау
соңындағы алаңдық бақылау графигінде
параметрлерді (қара сызық) таңдау.

Екі тәжірибелік ұңғымадағы ағынның
өзгеруі. Шығындарды қадамдарға
автоматты түрде бөлу.

Екі ұңғымадағы төмендеулерге қатысты
пьезоөткізгіштікті анықтау. Нәтиже
резервуардың өткізгіштігіне және
тәжірибелік ұңғыманың тұтынылуына
байланысты емес.

Уақытша бақылау кестесінде параметрлерді
таңдау арқылы өңдеу.

2.2.2.2-сурет-ANSDIMAT бағдарламасында шектеусіз изотропты қысым
қабатынан ауыспалы шығыны бар топтық сорғыны Өңдеу мүмкіндіктері
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PARABASE-сүзу параметрлерінің мәліметтер базасында сулы
қабаттардың параметрлері туралы анықтамалық ақпарат бар (сүзу
коэффициенті, су беру, пьезоөткізгіштік, кеуектілік және т.б.).
Бағдарламалық жасақтама бір-бірінен бөлек жеткізілмейтін Модульдер
жиынтығынан тұрады.
MapInfo Professional-кеңістіктік деректерді жинауға, сақтауға,
көрсетуге, өңдеуге және талдауға арналған географиялық ақпараттық жүйе
(ГАЖ).
Golden Software Surfer-үш өлшемді карталарды жасаудың, беттерді
модельдеу мен талдаудың, ландшафтты визуализациялаудың, тор құрудың
және басқалардың қуатты жүйесі. Өнім жарықтандыру мен көлеңкелерді
ескере отырып, нақты 3D карталарын жасауға, рельефтің суреттерін әртүрлі
форматта пайдалануға, жасалған карталарды әртүрлі графикалық
форматтарға экспорттауға мүмкіндік береді.
CorelDRAW Graphics Suite-бұл бір Corel Corporation әзірлеушісінің
"барлық жағдайларға арналған" графикалық редакторларының жиынтығы.
Негізінде, бұл пакетті бір CorelDRAW бағдарламасы деп санауға болады.
Бөлу растрлық, векторлық, анимациялық графикамен, сондай-ақ
скриншоттардың суреттерімен жұмыс істейді. Сондай-ақ, олар Raw
Pixmantec RawShooter форматындағы сандық кескіндерді көруге және
өңдеуге арналған қосымша жасады.
AutoCAD-Autodesk
әзірлеген
екі
және
үш
өлшемді
автоматтандырылған жобалау және сызу жүйесі.
Сондай – ақ, гидрогеологиялық кәсіпорынның қызметіне байланысты
белгілі бір міндеттерге арналған көптеген бағдарламалар бар, мысалы:
инженерлік-геологиялық зерттеулерге арналған EngGeo бағдарламалық
жасақтамасы. GeoExplorer-бағдарлама статикалық зондтау деректерін
өңдеуге және жобалаушыларға беру үшін есептік құжаттарды алуға
мүмкіндік береді. Geodraw геологы ООО "Юнис-Юг" құбыр жүйесі - бұл
AutoCAD платформасындағы геологиялық қималарды, ұңғымалар
бағандарын құруға және инженерлік-геологиялық зерттеулер бойынша
есептерге арналған ведомостарды құруға арналған қосымша. GEOSimple
инженерлік - геологиялық ізденістерді камералдық өңдеуге арналған кешенді
бағдарлама; және тағы басқалар. [37]
2.2.3 Геологиялық деректер базасын әзірлеу
ДБ басқару жүйесін ұйымдастыру
Деректер базасы (мәліметтер базасы)дегеніміз-ақпаратты сақтауға
арналған ұйымдасқан құрылым.
Деректерді сақтау технологиясы бойынша базалар бөлінеді:
- орталықтандырылған, бір есептеу жүйесінің жадында орналасқан;
- бірнеше бөліктен тұратын және әртүрлі компьютерлерде сақталатын
таратылған мәліметтер базасы.
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Арнайы құралдардың операциялық жүйелерінде, әдетте, мәліметтер
базасын құру және өңдеу үшін қарастырылмайды. Сондықтан осы
мәселелерді шешуге байланысты барлық операцияларды автоматтандыруды
қамтамасыз ететін бағдарламалар жиынтығы қажет.
Деректер базасын басқару жүйесі (ДҚБЖ) деп аталатын мұндай
бағдарламалар жиынтығы-бұл дерекқорды өңдеу үшін операциялық жүйенің
мүмкіндіктерін кеңейтетін қолданбалы бағдарламалық жасақтама. [13]
Деректер базасын басқару жүйесі (ДҚБЖ) — бұл машиналық медиада
логикалық өзара байланысты деректерді ұйымдастыруға және жүргізуге,
сондай-ақ деректерге қол жеткізуді қамтамасыз етуге арналған ең кең
таралған және тиімді әмбебап бағдарламалық құрал.
ДҚБЖ — нің негізгі құрамдас бөлігі оның өзегі болып табылады —
мәліметтер базасына жүгінумен байланысты барлық процестерді
автоматтандыруға арналған басқару бағдарламасы. ДҚБЖ іске қосылғаннан
кейін оның ядросы үнемі негізгі жадта болады және деректерді өңдеуді
ұйымдастырады, операциялардың орындалу тәртібін басқарады, қолданбалы
бағдарламалық жасақтамамен және операциялық жүйемен өзара
әрекеттеседі, дерекқорға кіру операцияларының аяқталуын бақылайды.
Ядроның маңызды функциясы-сұраулардың параллель орындалуын
ұйымдастыру.
Деректер базасына кіру әдісіне сәйкес файлдық сервер мен клиент —
сервер жүйелері ажыратылады.
Файлдық сервер жүйесінде компьютерлердің бірі Орталықтандырылған
Дерекқордың репозиторийі ретінде қызмет етеді, ал дерекқорға жұмыс
станциялары деп аталатын басқа машиналардан қол жеткізуге болады.
Деректер базасының файлдары жұмыс станцияларына жіберіледі, онда олар
өңделеді.
Клиент-сервер жүйесінде мәліметтер базасын орталық машинада
сақтаумен қатар, деректерді өңдеу функциялары да бар, ал клиенттік
машиналарда тек ақпарат беру жүзеге асырылады.
Автоматтандыру жүйесін құру үшін ДҚБЖ таңдау
Ақпаратты жинақтау мен сақтаудың бағдарламалық құралдарын
қолданудың кең спектрі функционалды мүмкіндіктері бойынша бір-бірінен
ерекшеленетін және қолданушылардың кең тобына арналған: бастаушыдан
жүйелік бағдарламашыға дейін ДҚБЖ дамыту қажеттілігін туындатады.
Қазіргі мәліметтер базасын үш санатқа бөлуге болады:
1. Корпоративтік бағыттағы бағдарламалық өнімдер — Oracle және MS
SQL Server;
2. Шағын компанияларда ақпараттық массивтермен жұмыс істеуге
арналған ДҚБЖ-MS Access және Borland Interbase;
3. Шағын дерекқорлары бар веб-сайттар құруды жүзеге асыратын web
үшін ДҚБЖ — MySQL және тағы да Borland Interbase.
Осы санаттарға байланысты ДҚБЖ қандай қасиеттерге ие болуы керек?
[21]
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Корпоративтік бағыттағы ДҚБЖ сенімді болуы керек, бұл резервтік
көшірумен қамтамасыз етіледі; қауіпсіз — рұқсатсыз кіруден қорғалған;
үлкен көлемде деректермен жұмыс істеу және кең функционалдылыққа ие
болу.
Үшін шағын компаниялар жұмыс деректер базасын болуы тиіс ғана
емес, сенімділігі мен функционалдылығын, бірақ жұмыс істеу бөлінген
сервер.
Web үшін ДҚБЖ деректерді өңдеудің жоғары жылдамдығымен,
ресурстарға қажет емес және ыңғайлы қашықтан басқарумен сипатталады.
Бүгінгі таңда ең танымал ДҚБЖ-Oracle, MS SQL Server-2000, Borland
Interbase, MySQL және MS Access-2000.
MS Access 2000 деректер базасын басқару жүйесі
Access-бұл MS Office пакетіне кіретін дерекқорды басқарудың
реляциялық жүйесі (ДҚБЖ).
Кестелер, есептер, сұраулар, формалар мен нысандар сияқты
Дерекқордың барлық құрамдас бөліктері Access-те кеңейтімі бар жалғыз
диск файлында сақталады .mdb.
Деректер базасының негізгі құрылымдық компоненті-кесте. Кестелерде
енгізілген деректер сақталады. Әр кесте өрістер деп аталатын бағандардан
және жазбалар деп аталатын жолдардан тұрады. Кестенің әр жазбасында
Дерекқордың жеке элементі туралы барлық қажетті ақпарат бар.
Кестенің құрылымын жасау кезінде, ең алдымен, өрістерді олардың
қасиеттерін анықтау арқылы орнату керек (2.2.3.1-кесте). [21]
Кесте 2.2.3.1-Access мәліметтер базасы өрістерінің қасиеттері
Қасиеті
Өріс атауы
Өріс түрі
Өріс өлшемі
Өріс пішімі
Енгізу маскасы
Қолы
Әдетті мәні
Мәні бойынша шарт
Қате туралы хабар
Міндетті жол
Бос жолдар
Индекстелген өріс

Оның мақсаты
Осы өрістің деректеріне қалай жүгіну керектігін анықтайды. Бірегей
болуы керек, өрістің функциясы оның атымен танылатыны жөн.
Анықтайды, деректер түрі, олар ұсталуы өрісте.
Осы өрісте орналастырылуы мүмкін деректердің шекті ұзындығын
(таңбаларда) анықтайды.
Өріске жататын ұяшықтардағы деректерді пішімдеу әдісін анықтайды.
Деректер өріске енгізілетін пішінді анықтайды.
Берілген өріс үшін кесте бағанының тақырыбын анықтайды. Егер
қолтаңба көрсетілмесе, тақырып ретінде өріс атауы қолданылады.
Мәні, ол алғаш ұяшықтар өрісі автоматты түрде.
Деректерді енгізудің дұрыстығын тексеру үшін қолданылатын шектеу.
Қате деректер өрісіне енгізу кезінде автоматты түрде шығарылатын
мәтіндік хабарлама.
Өрісті деректермен толтыру міндеттілігін анықтайды.
Бос жол деректерін енгізуге мүмкіндік береді.
Осы өрістің деректерін іздеуге немесе сұрыптауға байланысты барлық
операцияларды жеделдетуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, деректердің
қайталануын болдырмау үшін осы өрістің қайталануын тексеруге
болады.

Өрістердің қасиеттері өрістегі мәліметтер
болатындығын атап өткен жөн (2.2.3.2-кесте).
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түріне

байланысты

Кесте 2.2.3.2- Access деректер түрлері
Деректер түрі
Мәтін түрі (әдепкі)
Сандық
Күні / уақыты
Ақша
MEMO өрісі
Санауыш
Логикалық
OLE нысаны өрісі
Гиперсілтеме
Ауыстыру шебері

Сипаттамасы
Есеп айырысуды қажет етпейтін мәтін немесе сандар, мысалы телефон
нөмірлері (255 белгіге дейін).
Есептеулер үшін қолданылатын әртүрлі форматтағы сандық
мәліметтер.
Күнтізбелік күндер мен ағымдағы уақытты сақтау үшін.
Ақша сомаларын сақтау үшін.
Мәтіннің үлкен көлемін сақтау үшін (65535 таңбаға дейін).
Access әр жазбаның бірегей реттік нөмірін автоматты түрде
тағайындайтын арнайы сандық өріс. Есептегіш өрістерінің мәндерін
жаңарту мүмкін емес.
Екі мүмкін мәннің біреуі ғана болуы мүмкін (шын/жалған, Иә/Жоқ).
Access кестесіне қосылған немесе енгізілген нысан (мысалы, Microsoft
Excel электрондық кестесі, Microsoft Word құжаты, сурет, жазба
немесе екілік форматтағы басқа деректер).
Интернеттің веб - нысандарының URL мекен-жайларын сақтау үшін.
Тізімнен немесе басқа кестеден тұрақты мәндер немесе мәндер
жиынтығы бар тізім өрісінен мәндерді таңдауды ұсынатын өрісті
жасайды. Бұл іс жүзінде өрістің түрі емес, өрісті сақтау әдісі.

Деректер базасының объектілері
MS Access 2000 ДҚБЖ жеті түрлі нысандарды құруға және
пайдалануға мүмкіндік береді.
Кестелер. Бұл кез-келген дерекқордың негізгі объектілері (2.2.3.1сурет). Олар, біріншіден, базадағы барлық деректерді, екіншіден, базаның
құрылымын (өрістер, олардың түрлері мен қасиеттері) сақтайды.

Сурет 2.2.3.1-MS Access 2000 ДҚБЖ кестелері
Сұраулар-бұл кестелерден мәліметтерді алуға
пайдаланушыға ыңғайлы түрде беруге арналған нысандар.

және

оларды

Сұраулардың ерекшелігі-олар негізгі кестелерден ақпарат алып,
олардың негізінде қатты дискіде аналогы жоқ уақытша кесте жасайды, бұл
тек таңдалған өрістер мен жазбалардың бейнесі (2.2.3.2-сурет).
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Сурет 2.2.3.2-MS Access 2000 ДҚБЖ сұраулары
Пішіндер-бұл деректерді енгізу және қарау құралы (2.2.3.3-сурет).
Пішіндердің көмегімен рұқсатсыз енгізу үшін кейбір өрістерді жабуға
болады, кірісті автоматтандыру үшін арнайы басқару элементтерін
(есептегіштер, ашылмалы тізімдер, қосқыштар, құсбелгілер және т.б.)
орналастыруға болады. Нысанды графикалық құралдардың көмегімен, Егер
енгізу арнайы бланкілерден жасалса, форма түрінде ұсынуға болады.

Сурет 2.2.3.3-MS Access 2000 ДҚБЖ нысандары
Пішінді қолдана отырып, сіз деректерді енгізіп қана қоймай, арнайы
құралдарды қолдана отырып көрсете аласыз (2.2.3.4-сурет).

Сурет 2.2.3.4-MS Access 2000 ДҚБЖ нысандарын көрсету
Есептер деректерді басып шығару құрылғысына шығаруға арналған
(2.2.3.5-сурет). Оларда шығарылатын деректерді топтастыру үшін және баспа
құжаттарына тән арнайы безендіру элементтерін (жоғарғы және төменгі
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колонтитулдар, бет нөмірлері және т. б.) шығару үшін арнайы шаралар
қабылданды.)

Сурет 2.2.3.5-MS Access 2000 ДҚБЖ есептері
Беттер. Бұл нысан компоненттері мәліметтер базасымен
байланысатын веб-беттерді құруға мүмкіндік береді. Веб-бетті клиентке
беруге болады, Дерекқордың өзі серверде орналасады.
Макростар мен модульдер. Бұл нысандар ДҚБЖ-мен жұмыс жасау
кезінде қайталанатын операцияларды автоматтандыруға және бағдарламалау
арқылы жаңа мүмкіндіктер жасауға арналған.
Макростар access ДҚБЖ ішкі командаларының тізбегінен тұрады және
базамен жұмыс істеуді Автоматтандыру құралдарының бірі болып табылады.
Модульдер Visual Basic for Applications сыртқы бағдарламалау тілінің
көмегімен жасалады.
Базаның негізгі объектілерін құру құралдары
ДҚБЖ базаның негізгі объектілерінің әрқайсысын құрудың бірнеше
құралдарын ұсынады. Оларды келесідей жіктеуге болады:
- қол базалары (объектілерді "Конструктор" режимінде әзірлеу»);
- автоматтандырылған базалар (шебер-бағдарламалардың көмегімен
әзірлеу);
- Автоматты базалар-қарапайым объектілерді жедел дамыту құралдары.
Кестелер мен сұраныстарды әзірлеу кезінде қол құралдарын қолданған
дұрыс – дизайнер режимінде жұмыс істеу.
Оқу нысандарын, есептерді әзірлеу кезінде шеберлер ұсынатын
автоматтандырылған құралдарды қолданған дұрыс.
Деректер базасымен жұмыс режимдері
Жобалаушы. Бұл жұмыс режимі базаның құрылымын құруға немесе
өзгертуге және оның объектілерін құруға арналған. Онымен ДБ
жобалаушылары жұмыс істейді. [21]
Пайдаланушы. Бұл режим базаны толтыру немесе одан деректерді алу
үшін бұрын дайындалған нысандарды пайдалануға арналған. ДБ
пайдаланушылары онымен жұмыс істейді.
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2.2.4 MapInfo Professional. Растрлық деректерді векторлау. Карта
қабаттарын басқару. Тақырыптық карталар жасау
Картаны векторландыру «MapInfo»
1.
Негізгі ұғымдар.
MapInfo Professional-толық функционалды геоақпараттық жүйе. Қазіргі
уақытта MapInfo Professional ГАЖ Сандық картаға түсіру саласындағы
танымал көшбасшы болып табылады. ДҚБЖ үшін дәстүрлі функциялардан
басқа, MapInfo объектілердің кеңістіктік қатынастарын ескере отырып,
дерекқорда сақталған картографиялық деректерді жинауға, сақтауға,
көрсетуге, өңдеуге және өңдеуге мүмкіндік береді.
MapInfo арналған:
•
Карталарды жасау және өңдеу;
•
Визуализация және карта дизайны;
•
Тақырыптық карталар жасау;
•
Графикалық және семантикалық ақпаратты кеңістіктік және
статистикалық талдау;
•
Геокодтау;
•
Деректер базасымен жұмыс.
Карталарды принтерге шығару
Кеңістіктік деректерді деректердің үш түрінен пайда болатын
векторлық модельдер арқылы сипаттауға болады:
нүктелермен (нүктелі объектілермен);
сызықтармен (полилиниялармен, сызықтық объектілермен);
полигондар.
Қабат-бір типті векторлық графикалық мәліметтер жиынтығы:
нүктелік, сызықтық, диапазон. Кесте деректерін "карталар"терезесінде
ұсынудың негізгі әдісі. MapInfo-дағы Карта бірнеше қабаттан тұруы мүмкін.
MapInfo кестелерінің нысандары бар векторлық қабаттардан басқа,
карталар терезесінде растрлық қабаттар (растрлық кескіні бар қабат), сондайақ тақырыптық қабаттар мен косметикалық қабат көрсетілуі мүмкін.
"Карталар" терезесіндегі ең жоғарғысы әрқашан косметикалық қабат болып
табылады, оның деректері арнайы уақыт кестесінде орналасқан.
Кесте-MapInfo-ның негізгі ақпараттық бірлігі. Кестенің әдеттегі
тұжырымдамасынан айырмашылығы, MapInfo-да бұл кесте дерекқорына
байланған және картаға сәйкес келетін қабат.
Дерекқор кестесінің әр жолында жеке географиялық объект туралы
ақпарат бар. Әр бағанда белгілі бір атрибут бар. [22]
Әр кесте бір қабатқа (картаға) сәйкес келуі мүмкін. MapInfo-да кесте
кескінін (кесте деректерін) көрсету үшін тізім термині қолданылады.
Жұмыс жиынтығы-күрделі картаны (картографиялық композицияны)
жасауға мүмкіндік беретін мәліметтер жиынтығы (кестелер мен қабаттар).
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"Жұмыс жиынтығы" кесте атауларын, терезелерді, қосалқы терезелерді
және олардың экрандағы орнын есте сақтайды. Осылайша, пайдаланушы
MapInfo терезелерінің жұмыс күйін сақтап, оны келесі жұмыс сеанстарында
шақыра алады.
Жүктеу кезінде " жұмыс жиынтығы "барлық кестелерді және" жұмыс
жиынтығын "сақтау кезінде ашылған барлық терезелерді және барлық
терезелерді ашады, оларды"жинақты" сақтау кезінде болған жерлерде және
тәртіпте орналастырады.
Аңыз-карта немесе График қолданатын шартты белгілердің тізімі.
Есеп-басып шығаруға арналған графикалық мәліметтер жиынтығы.
Есепте әртүрлі ақпарат орналастырылған бірнеше фреймдер (терезелер)
болуы мүмкін: карталар, аңыздар, графиктер, қосымша қолтаңбалар және т.
б.
Бақылау - Mapinfo-да кескіндерді цифрландыру әдісі, онда
пайдаланушы растрлық субстраттың фонында белгілерді қою (бақылау)
арқылы векторлық нысандарды жасайды.
Координаттық тор-тең аралықта (әрбір он градус сайын) әлемдік
карталарда орналасатын көлденең (ендік) және тік (бойлық) желілердің
жиынтығы.
Тор объектілердің координаттарын анықтауға ыңғайлы болу үшін
қолданылады. MapInfo-да тор бөлек қабат түрінде ұсынылған.
Центроид-карта объектісінің орталығы. Көптеген нысандар үшін
центроид-бұл объектінің геометриялық орталығы, яғни объектінің ортасында
орналасқан нүкте. Бірақ кейбір объектілерде геометриялық орталық
объектінің сыртында, ал центроид объектінің өзінде болуы керек.
2.
Жұмыс технологиясының негіздері
MapInfo-да карта құру-бұл жердің қажетті объектілерін көрсететін
векторлық объектілердің жиынтығын құру және векторлық деректерді
атрибуттық ақпарат сақталатын кестелерге байланыстыру.
MapInfo-дағы негізгі технологиялық процестерді төрт топқа бөлуге
болады: деректерді енгізу, графикалық редакциялау, Геоақпараттық
модельдеу, деректерді басып шығаруға дайындау.
Картаны құру үш жолмен жүзеге асырылуы мүмкін:
1.
Оператор енгізген ақпарат негізінде жаңа карта жасау.
2.
Қолданыстағы векторлық карта негізінде оны өзгерту немесе
жаңарту арқылы жаңа карта жасау.
3.
Сканерленген суреттер немесе карталар болуы мүмкін растрлық
кескіндерді бақылау негізінде жаңа карта жасау.
Оператор пернетақтадан енгізген ақпарат негізінде жаңа карта жасау ең
аз өнімді және іс жүзінде қолданылмайды.
Процесс барысында негізгі оқиға мәзірінен басқа, MapInfo-да үш негізгі
құралдар тақтасы қолданылады: "операциялар", "қарындаш қорап",
"бағдарламалар".
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4.
Өзгерту үшін картаны енгізу
Картаны өзгерту үшін MapInfo "кестесін" немесе "жұмыс жиынтығын",
яғни кестелер жиынтығын ашу керек.
MapInfo кестесін ашу үшін:

Сурет 2.2.4.1-Мәзір «Файл»
1. "Файл" ашылмалы мәзірінен "кестені Ашу" пәрменін немесе "кестені
Ашу" батырмасын таңдаңыз және экранда "кестені ашу" диалогы көрсетіледі
(2.2.4.1-сурет).
2.
"Файл түрлері" ашылмалы мәзірінің тізімінен MapInfo форматын
таңдаңыз (Егер диалог "бірден ашу"диалогынан шақырылған болса, бұл
формат орнатылады).
3.
Ашқыңыз келетін дискіні, каталогты және кесте файлының атын
таңдаңыз.
4.
Диалогтың төменгі жағында орналасқан "кестені терезеде
көрсету" құсбелгісін қоюға болады. Векторлық және кестелік мәліметтердің
жиынтығы ретінде кесте деректерінің түрлерінің болуына байланысты
MapInfo кесте үшін тізім терезесін немесе карталар терезесін ашады.
Егер сіз кесте деректері бар терезенің бір уақытта ашылуын
қаламасаңыз, "кестені терезеде көрсету"режимін орнатпаңыз. [22]
Кейінірек сіз тізім терезесін терезе > жаңа тізім пәрменімен немесе
кесте нысандары бар карталар терезесін терезе > жаңа Карта пәрменімен аша
аласыз.
"Ашу" түймесін басыңыз және кесте ашық болады.
4. Жұмыс жиынын ашу
"Файл > ашық жұмыс жиынтығы" пәрменін іске қосыңыз және экранда
"ашық жұмыс жиынтығы" диалогы пайда болады (2.2.4.2-сурет).
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Сурет 2.2.4.2- Жұмыс жиынтығын таңдау терезесі
2.
Әдетте, диалог автоматты түрде ашылған кезде "жұмыс
жиынтығы" файл түрі орнатылады, егер жоқ болса, мәзір тізімінен "файл
түрлері" жолын таңдаңыз жұмыс жиынтығы (*.wor)".
3.
Дискіні, "жұмыс жиынтығы" файлы орналасқан Каталогты және
оның атын таңдаңыз. "OK" түймесін басыңыз.
"Ашық жұмыс жиынтығы" диалогы MapInfo жұмысының басында
ашылатын "бірден ашу" диалогынан да ашылады.
"Жұмыс жиынтығын ашу" диалогын ашу үшін "бірден ашу"
диалогындағы "жұмыс жиынтығы" түймесін таңдап, "Ашу"түймесін
басыңыз.
MapInfo бағдарламасы жабылған кезде арнайы "жұмыс жиынтығы"
сақталады. "Жұмыс жиынтығына" MAPINFO атауы беріледі.WOR және ол
MapInfo жұмыс терезесі жабылған кезде ашық тұрған барлық терезелер мен
кестелерді есте сақтайды. [22]
5.
MapInfo-дағы файл құрылымы:
MapInfo-дағы барлық деректер кестелерде сақталады. Әр кесте
бірнеше файлдан тұрады:
* файл*.tab кесте сипаттамасын қамтиды және міндетті болып
табылады;
* файл*.dat атрибутивті деректерді қамтиды және міндетті болып
табылады, деректер файлында кеңейтімдер болуы мүмкін:
♦ *.егер көзі Excel электрондық кестесі болса, xls,
♦ *.Егер деректер көзі Lotus электрондық кестесі болса, wks
♦ *.Егер деректер көзі dBase / FoxBase кестесі болса, dbf,
♦ *.txt, Егер деректер көзі ASCII бөлгіш файл болса,
♦ *.bmp, *.tif немесе *.Егер деректер көзі растрлық файл болса, gif;
* файл*.map графикалық деректерді қамтиды;
*файл*. id графикалық нысандарды атрибуттық деректермен
байланыстыру үшін қолданылады;
* файл*.ind кестеде жылдам іздеу үшін қажет индекстерді қамтиды.
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6.
Растрлық кескінді ашу және тіркеу
Электрондық карталарды жасау үшін бастапқы материалдарды
(карталар, суреттер) сандық түрге айналдыру қажет. Электрондық картаны
алу үшін картада немесе суретте көрсетілген объектілердің векторлық
көрінісіне өту керек.
ГАЖ ортасында растрлық кескінмен жұмыс істеу үшін файлды
растрлық кескін ретінде ашып, оны байланыстыру керек, содан кейін
объектілерді векторлауға көшуге болады.
Векторлаудың үш әдісі бар:
қолмен
- интерактивті;
- Автоматты.
Растрлық кескінді (картаны немесе суретті) ашу үшін ФАЙЛ мәзірінен
"кестені Ашу" пәрменін таңдаңыз, нәтижесінде диалогтық терезе пайда
болады (2.2.4.3-сурет).
"Растр" файл түрін таңдап, файл атауын көрсету керек (мысалы,
KARTA.tif) және оны "ашу"арқылы ашыңыз. Осыдан кейін экранда
кескінмен жұмыс режимін таңдауға мүмкіндік беретін тағы бір диалогтық
терезе пайда болады: "көрсету" немесе "тіркеу".
"Көрсету" - сурет шартты координаттар жүйесіндегі карта терезесінде
көрсетіледі.
"Тіркеу" - суретті тіркеу ұсынылады, яғни таңдалған координаттар
жүйесінде кескіннің кем дегенде үш нүктесінің координаттарын орнатыңыз.
Тіркеу, шын мәнінде, алынған нәтижеге кеңістіктік талдау жүргізу
үшін ақпараттың басқа қабаттарын дұрыс қоюға болатындай бір
координаталық жүйеде (мысалы, "пиксель астындағы координаттар жүйесі"),
басқа координаттар жүйесіне (мысалы, ендік/бойлық) ұсынылған деректерді
математикалық түрлендірудің негізі болып табылады. [22]

Сурет 2.2.4.3 – «Кестені ашу» диалогтық терезесі
Суретті тіркеу үшін келесі әрекеттерді орындау керек (2.2.4.4-сурет):
− суреттегі тірек нүктелерінің жиынтығын анықтаңыз. Қолдау
нүктелері растрлық кескіннен де, картадан да тез табылуы үшін айқын және
танылуы керек. Тірек нүктелері ретінде координаталық тордың қиылыстарын
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таңдаған дұрыс, егер ол болмаса, онда көше қиылыстары, егістік жерлер,
жолдардың қиылысы және т. б.;
− содан кейін MapInfo-ға сілтеме нүктелері туралы ақпаратты енгізу
керек;
− тіркеудің ең жақсы нәтижесін, егер тірек нүктелерінің саны
жеткілікті үлкен Болса, алуға болады, ал олар растрлық кескіннің бойымен
таратылуы керек. Растрдың бір бөлігінде көптеген нүктелер орнатылмауы
керек. Бұл сайт үшін тіркеу дұрыс болады, бірақ кескіннің қалған бөлігі үшін
қате артады. Егер бұл әлі де орын алса, MapInfo сізге кез-келген уақытта
тірек нүктелерінің орнын өзгертуге немесе жаңа нүктелер қосуға мүмкіндік
береді.
Бірінші кезеңде картографиялық проекция және өлшем бірліктері
таңдалады. Содан кейін тінтуір курсорымен суреттің нүктесін көрсетеді.
"Сілтеме нүктесін қосу" тілқатысу терезесі пайда болады, онда нүктенің
координаттары орнатылады (картада өлшенген немесе басқа көздерден
алынған). Нүкте кескін терезесінде белгіленеді.
Картаны тіркеу үшін кем дегенде үш тірек нүктесінің координаттарын
енгізу керек; бірақ егер кескіннің проекциясы белгісіз болса, онда нүктелер
саны әлдеқайда көп болуы керек.
Мысалы, тіркеу үшін Сіз орындауыңыз керек:
- ФАЙЛ - кестені ашу- (файл түрі - растр, атауы – KARTA, немесе кез
келген басқа) – ашу;
- Тіркеу-Проекция- (санат-жоспар-схема, метр);
- меңзермен координаталар мәндерін енгізу нүктесін көрсетіңіз-ОК;
- әр тірек нүктесі үшін әрекетті қайталаңыз.

Сурет 2.2.4.4- Суретті тіркеу терезесі
7.
MapInfo ортасында растрлық деректерді векторлау
Келесі кезең-деректерді жинау немесе нүктелік кескінді векторлау.
Векторлау қабаттар бойынша орындалады.
Бұл қабаттарды әртүрлі комбинацияларда біріктіруге болатын мөлдір
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үлдірлер ретінде елестетуге болады. Әр қабатта бірдей нысандар бар,
мысалы, бір қабатта егістік жерлер, екіншісі - ормандар, үшіншісі - өзендер
және т. б.
Егер сіз осындай қабаттарды бір-бірінің үстіне қойсаңыз, онда нәтижетолық карта. Әр қабат үшін өзіндік кесте жасалады.
Жаңа қабатты жасау үшін косметикалық қабат қолданылады.
Косметикалық қабат-бұл барлық басқа қабаттардың бетінде орналасқан бос
қабат.
Ол сурет салу үшін қолданылады, оған жазулар, карта тақырыптары,
әртүрлі географиялық нысандар орналастырылған. Косметикалық қабат
әрқашан картаның ең жоғарғы қабаты болып табылады. Оны карта
терезесінен алып тастауға, сондай-ақ оның басқа қабаттарға қатысты орнын
өзгертуге болмайды.
Карта қабаттарын жасау. Бірінші әдіс:
Бірінші қабатты жасау үшін "операциялар" тақтасында (қабаттарды
Басқару) таңдау керек (2.2.4.5-сурет).
Осыдан кейін "қабаттарды басқару"тілқатысу терезесі пайда болады.
Косметикалық қабат үшін "сурет салу" белгішесінің астына құсбелгі қойып,
ОК түймесін басыңыз.
Операциядан кейін қарындаш қорап панелі пайдалануға қол жетімді
болады. Енді сіз бірінші қабатты салуға кірісе аласыз. Ол үшін "қарындаш
қорап" тақтасында құралды (эллипс, тіктөртбұрыш, сызық, жабық немесе
ашық көпбұрыш), сондай-ақ сәйкес стиль мен түсті таңдау керек. [22]
Тұрақты емес пішінді контурды көрсету үшін көпбұрыш құралы
қолданылады.
Полигонды ресімдеу тапсырмасын беру үшін "облыс
стилі"батырмасын пайдаланады.
Меңзерді сурет салуды бастағыңыз келетін жерге қойып, тінтуірдің сол
жақ батырмасымен нұқып, содан кейін меңзерді жылжытуыңыз керек,
осылайша сіз сызған сызық картадағы контурларға сәйкес келеді, сызықтың
бағытын өзгерту тінтуірдің сол жақ батырмасын басу арқылы бекітіледі.
Сынған сызықты жабу үшін тінтуірдің сол жақ батырмасы екі рет
басылады, содан кейін бірінші және соңғы нүктелер қосылады.
Нүктелік Нысандар таңбалармен белгіленеді. "СИМВОЛ" құралы
таңдалады, курсор картаның қажетті орнына орналастырылады және тінтуір
түймесі басылады (2.2.4.5-сурет).
Осы қабатты салуды аяқтағаннан кейін оны сақтау керек. Ол үшін
"КАРТА - косметиканы Сақтау" пәрменін таңдаңыз, диалогтық терезе пайда
болады, "атау" терезесінде жаңа қабаттың атауын орнатыңыз және оны
"сақтау"түймесін пайдаланып сақтаңыз.
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Сурет 2.2.4.5- Таңбаларды басқару терезесі
Көрінетін-әдепкі бойынша, әр қабат көрінетін болады. Қабатты
көрінбейтін ету үшін "көрінетін"құсбелгісін алып тастаңыз.
Өзгертілетін-әдепкі бойынша барлық қабаттар түзетілмейді. Бұл
карта нысандарының үстінен пішінді өзгерту, жою немесе картаға жаңа
нысандарды қосу сияқты ешқандай өзгеріс жасай алмайтыныңызды білдіреді.
Қабатты өзгерту үшін осы бағандағы құсбелгіні қойыңыз.
Қол жетімді-әдепкі бойынша барлық қабаттар қол жетімді. Бұл
картадағы нысандарды таңдау құралдарының бірін қолдана отырып таңдауға
болатындығын білдіреді. Қабатты қол жетімді ету үшін "қол
жетімді"бағанындағы қабат үшін құсбелгіні алып тастаңыз.
Қол қою-қабаттың автоматты қол қою режимін қосу үшін тиісті
құсбелгіні қойыңыз. Автоматты қол қою параметрлерін өзгерту үшін
"қолтаңбалар"түймесін басыңыз. [22]
Сонымен қатар, әр қабаттың өз кестесі жасалады, оған қажетті
өрістерді қосып, тиісті жазбаларды енгізуге болады.
Мәтін түріндегі атрибуттық деректерді көру үшін тізім терезесіндегі
Кесте көрінісі қолданылады.
"Тізім" терезесіндегі кестені көру үшін сізге:
1. "Терезе → жаңа тізім" пәрменін іске қосыңыз немесе көмекші
белгішелердің жоғарғы жолағындағы түймені басыңыз.
2. Бұл жағдайда тізім терезесі Карта терезесін ауыстырды. Екі терезені
де көру үшін "терезе → жақын" пәрменін орындау керек.
Тізім терезесіне жаңа Жол қосу үшін өңдеу → жаңа жазба пәрмені
қолданылады. "Тізім" терезесіне ақпаратты енгізген кезде tab және
SHIFT+TAB пернелерін басу арқылы өрістер арасында жылжуға болады.
Бар өрістерді қосу немесе жою үшін "кесте > өңдеу > қайта
құру"тармағын таңдау керек.
Келесі қабат алдыңғы қабат сияқты жасалады.
Карта қабаттарын жасау. Екінші әдіс:
1.
Алдымен сіз барлық өрістерді анықтайтын кесте жасауыңыз
керек. "Файл - жаңа кесте (картамен көрсету құсбелгісін алып тастаңыз),
кестенің атауын және оның өрістерінің атауын және түрін көрсетіңіз.
2.
Қабаттарды басқару диалогын ашыңыз
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3.
Жаңа қабат қосу түймесін басыңыз (жаңа құрылған кестені
таңдаңыз)
4.
Біз оны редакциялау режиміне аударамыз және векторландыруға
көшеміз
Қабаттарды реттеуге, реттеуге және жоюға болады.
"Операциялар" панеліндегі қабаттардың ретін өзгерту үшін
"қабаттарды басқару" батырмасын таңдаңыз, пайда болған диалогтық
терезеде карта қабаттарының орналасуы көрінеді. Жылжыту керек қабат
ерекшеленеді және "жоғары" немесе "төмен" түймесін басыңыз, ОК
басқаннан кейін экранда картаның өзгертілген суреті пайда болады. Қабатты
жою немесе қосу үшін "Қосу" немесе "жою"батырмаларын пайдаланыңыз.
Барлық осы әрекеттердің нәтижесінде бір-біріне тәуелсіз кез-келген
ретпен жүктеуге және өңдеуге болатын арнайы қабаттар кестесінде сақталған
жеке қабаттардан тұратын векторлық карта алынады.
Кестеге тұрақты өзгертулер енгізбестен қабаттың сыртқы түрін
өзгерту үшін сізге:
1. Батырманы басыңыз немесе "карта → қабаттарды басқару" пәрменін
орындаңыз немесе карта терезесінде тінтуірдің оң жақ батырмасымен пайда
болатын контекстік мәзірден осы элементті таңдаңыз.
2. Қабатты таңдап, "безендіру"түймесін басыңыз. Пайда болған
"дизайн"
диалогында
қабаттың
стандартты
параметрлерін
"карталар"терезесінде қалай көрінетінін анықтау арқылы өзгертуге болады.
8.
Векторлық деректерді өңдеу
MapInfo-да графикалық нысандарды өңдеуге арналған құралдар бар.
Өзгерістер өзгерістер болған қабатты белсендіру арқылы жасалады.
Операциялар тақтасында нысандарды таңдауға арналған кез-келген құрал
таңдалады және тінтуірдің сол жақ батырмасын басу арқылы қажетті нысан
таңдалады. Таңдалған нысанды жаңа орынға жылжытуға, сызықтар түрін,
люктерді, таңбалар түрін өзгертуге, сондай-ақ өлшемін өзгертуге болады.
Нысанды өзгерту "ПОЛИГОН"құралымен жасалған объектілер үшін
ғана мүмкін болады. Мұндай нысан таңдалғаннан кейін "пішін" құралы қол
жетімді болады , оны басу екі жағы сынған кезде жиналатын барлық
түйіндерді көруге мүмкіндік береді.
Нысан пішінін түйіндерді жылжыту,
қосу немесе жою арқылы өзгертуге болады. Түйіндер пішінді өзгерту үшін
ғана емес, сонымен қатар нысандарды бір-біріне қатысты туралау үшін де
қолданылады. Бұл процесс түйіндердің тіркесімі деп аталады және көрші
нысандарды қондыру үшін маңызды.
Түйіндерді біріктіру режимін "Параметрлер - режимдер - карта
терезесі" пәрменін қолдана отырып орындауға болады, содан кейін
түйіндерді пиксельмен біріктіру радиусы орнатылады. Түйіндерді біріктіру
режимі қосылған кезде, егер олардың арасындағы қашықтық берілген
радиустан аз болса, бір объектінің түйіндері басқа объектінің тиісті
түйіндерімен автоматты түрде біріктіріледі.
Кейде редакциялау кезінде аймақты сынған қисыққа айналдыру керек.
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Бұл жағдайда түйіндерді өңдеу кез-келген объект үшін қол жетімді болады.
Мұны
нысанды
таңдап,
"нысандарды
сынған
күйге
айналдыру"пәрменін орындау арқылы жасауға болады.
9.
Жұмыс Жиынтығын Сақтау.
Бірнеше кестелермен ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде "жұмыс
жиынтығы"туралы ақпаратты сақтау ұсынылады. Ол үшін "Файл - жұмыс
жиынтығын Сақтау" пәрменін таңдаңыз. Экранда ақпаратты сақтау үшін
"Файл атауы" көрсетілетін тілқатысу терезесі пайда болады. Нәтижесінде wor
кеңейтімі бар файл пайда болады (KARTA.wor).
"Жұмыс жиынтығын" қолданудың артықшылығы-оны пайдалану
кезінде ашық кестелер мен терезелердің тізімі, сондай-ақ олардың экранда
орналасуы туралы мәліметтер алдыңғы жұмыс сеансының барысында болған
ретпен сақталады.
Жұмыс жиынтығын ашу үшін:
- "Файл-жұмыс жиынтығын Ашу" пәрменін іске қосыңыз және экранда
"жұмыс жиынтығын ашу"диалогы пайда болады.
- әдетте, диалог автоматты түрде ашылған кезде "жұмыс жиынтығы"
файл түрі орнатылады, егер жоқ болса, мәзір тізімінен "файл түрлері" жолын
таңдаңыз жұмыс жиынтығы (*.wor)".
- дискіні, жұмыс жиынтығы файлы орналасқан Каталогты және оның
атын таңдаңыз. [22]
- "OK" түймесін басыңыз.
Жұмыс жиынтығын жасау үшін келесі әрекеттерді орындау керек:
- MapInfo Іске Қосыңыз.
- Жұмыс жиынтығында болуы керек кестелер мен терезелерді ашыңыз.
Оларды экранда өз қалауыңыз бойынша орналастырыңыз.
- Қажет болса, қажетті кестелерді өзгертіңіз немесе өңдеңіз. Файл
мәзірінен "жұмыс жиынтығын Сақтау" пәрменін іске қосыңыз.
- Жұмыс Жиынтығына жаңа атау беріңіз (мысалы, STARTUP) және
оны қажетті каталогқа сақтаңыз. Егер жиынтыққа STARTUP атауы берілсе,
оны "жеке" каталогта сақтаңыз. Windows жүйесінде" жеке " каталог – бұл
сіздің жеке win файлдарыңыз орналасқан каталог.INI және SYSTEM.INI.
- Жұмыс жиынтығын бұрынғы атаумен сақтауға болады.
Жұмыс сеансының басында MapInfo келесі әрекеттерді орындайды:
Mapinfo бағдарламалық каталогында STARTUP "жұмыс жинағы"
болған кезде.WOR бұл" жиынтық " жүктеледі. Содан кейін, егер STARTUP
жеке каталогта табылса.WOR, содан кейін бұл" жиынтық " жүктеледі.
STARTUP жиынтығы болған кезде.Wor осы екі каталогта да осы екі
жиынтық жүктеледі. Файл атауларының пәрмен жолында көрсетілген кезде
бұл файлдар жүктеледі. Пәрмен жолынан MapInfo "жұмыс жиынтықтарын"
жүктей алады (.WOR), бағдарламаны іске қосыңыз (.MBX) немесе кестені
ашыңыз (.TAB). Егер MapInfo ешқандай "жұмыс жиынтығын" жүктемесе
және бағдарламаны пәрмен жолынан іске қоспаса, онда орнатылған
автоматты жүктеу режимінде ол MAPINFOW жүктейді.Жеке каталогтан
WOR. Пәрмен жолында "жұмыс жиынтығы" немесе бағдарлама атауын
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көрсеткен кезде mapinfow автоматты жүктеу режимі екенін ескеріңіз.WOR
жойылды.
Соңында, егер MapInfo ешқандай "жұмыс жиынтығын" жүктемесе,
бағдарламаны пәрмен жолынан іске қоспайды және MAPINFOW
жүктемейді.WOR, содан кейін MapInfo "қарындаш қорапшасы"бар бос
терезені көрсетеді.
10. Белгілеу қолдар.
Картаға қол қоюдың бірнеше әдісі бар. Картаға қолтаңбаларды
қолмен қою үшін сізге қажет:
1. Тиісті кестелерді ашу.
2. Батырмасын басу керек .
3. Карта нысанын "қолтаңба" құралымен көрсеткенде, тінтуірдің сол
жақ батырмасын басу керек, MapInfo объектінің жанына мәтіндік
қолтаңбаны қояды.
4. MapInfo карта нысандарына қатысты атрибуттық кестеден қолтаңба
ақпаратын алады (кестеде бірінші баған әдепкі бойынша қолданылады).
5. Қол қою бағанын таңдау үшін "қабаттарды басқару" диалогы арқылы
ашылатын "қол қою"диалогына кіру керек. "Бағаннан" ашылмалы мәзір
тізімінен қажетті бағанды таңдаңыз.
Автоматты қол қою
1. "Қол қою" диалогы "қабаттарды басқару" диалогы арқылы ашылады
және пайдаланылатын қаріпті қоса алғанда, қолтаңба түрін орнатуға арналған
(2.2.4.6-сурет).
2. "Қол қою" құсбелгісін қою немесе қалпына келтіру (белгішенің
астында) әр қабат үшін қол қою режимін қосуға және өшіруге болады, ол
үшін қол қойылған қабат үшін құсбелгіні қойып, "қол қою"түймесін
басыңыз.
3. "Қол қою" диалогы ашылады, онда әр қабаттың қол қою
параметрлерін анықтауға болады.

Сурет 2.2.4.6- Диологиялық терезе «қол қою»
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№ 17 практикалық тапсырма
1.
Map_of_Kazakhstan_rus суретін ашыңыз.jpg оны ұсынылған
координаттарға сәйкес тіркеңіз.
Ол үшін, орындау:
- ФАЙЛ - кестені ашу - (файл түрі - растр, аты –
map_of_Kazakhstan_rus) – ашу;
- Тіркеуге. Проекция – (санат-ендік-бойлық, градус);
- меңзермен координаталар мәндерін енгізу нүктесін көрсетіңіз-ОК;
- әр тірек нүктесі үшін әрекетті қайталаңыз.
Осы карта үшін тірек нүктелері:
Семей 50.433334, 80.266670
Астана 51.179851, 71.446685
Алматы 43.277501, 76.895837
Орал 51.233333, 51.366669 [22]
№ 18 практикалық тапсырма
Гидрогеологиялық картаны MapInfo бағдарламасындағы сурет ретінде
көрсетіңіз
•
MapInfo ГАЖ-да кестелер жасаңыз:
•
Геология
Кестеде келесі өрістер болуы керек: дәуір, кезең, дәуір, индекс,
плиталар мен платформалардың атаулары.
1.
Өзендер (нөмірі, атауы)
2.
тіліктер;
3.
Ұңғымалар (ұңғыманың нөмірі, ұңғыманың түрі, дебит,
төмендету, статикалық деңгей, минералдану)
•
Жасалған кестелерді (қабаттарды) картаға қосыңыз.
•
Тиісті құралдарды таңдап, қабаттардағы картаны анықтаңыз.
"Геология" қабаты векторлауды ең ежелгіден бастаңыз.
•
Векторлау процесінде кестелерді толтырыңыз
•
Тиісті қолтаңбаларды орнатыңыз
•
Жұмыс жинағын сақтаңыз [22]
MapInfo-дағы кеңістіктік талдау
1.
Графиктерді Құру
График
құра
отырып,
кестедегі
объектілердің
әртүрлі
сипаттамаларының мәндерін нақты салыстыруға болады. MapInfo-да сіз
сызықтық, аймақтық графиктерді, сонымен қатар дөңгелек және бағаналы
диаграммаларды, 3D және т. б. жасай аласыз.
Графикті құру үшін сізге қажет:
1. "Терезе → Жаңа График" пәрменін орындау. Графика
шеберінің алғашқы қадамы ашылады.
2. Графика түрі мен үлгісін таңдаңыз. "Батырмасын басу Бұдан
әрі -" .
Графика шеберінің екінші қадамы ашылады.
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3. Кесте атауын таңдау, ол үшін график құру және "OK"
батырмасын басу қажет (2.2.4.7-сурет).

Сурет 2.2.4.7- Графиктерді құру кезеңі
Көрсетілген кестедегі деректер бағаналық график түрінде ұсынылады.
Сонымен қатар, негізгі мәзірде "График"мәзірі пайда болады. Осы мәзірдің
командаларын қолдана отырып, сіз графиктің көрінісін теңшей аласыз, атап
айтқанда оның түрін, дисплей стилін, қаріптер мен тақырыптарды өзгерте
аласыз. Сонымен қатар, сіз "График"мәзірінен X және Y осьтерінің көрінісін
реттей аласыз.
Графика терезесі қазір "Query 1" деп аталады. Бұл сұраулар рет-ретімен
нөмірленеді (яғни Query 1, Query 2 және т.б.).
2.
Тақырыптық картографиялау
Тақырыптық картография-деректерді талдау мен визуализацияның
қуатты құралы. Ол картадағы графикалық кескіндерді салыстырады.
Тақырыптық картада кестелік көрініс арқылы анықтау мүмкін емес
деректердің көлеңкелері мен өзара тәуелділіктерін табу оңай.
Тақырыптық карталар (қабаттар) деп аталады, олардың объектілері
салыстырылған мәндерге байланысты графикалық құралдармен бөлінген.
Графикалық құралдарға бояумен қатар люктер, таңбалар түрлері және
графиктер мен дөңгелек диаграммалар сияқты бейнелеу әдістері жатады.
Тақырыптық карталарды құру операциясы шартты бөлу деп те аталады.
MapInfo-да тақырыптық карталар картадағы графикалық нысандарға
кестеде қандай мәнге сәйкес келетініне байланысты түстер, люктер және
таңбалар түрлерін тағайындау арқылы жасалады. Бағандық және дөңгелек
диаграммалар бір уақытта бірнеше деректерді салыстыруға мүмкіндік береді.
Тақырыптық (немесе шартты) карталарды жасау үшін тақырыптық
картаның түрін, кестенің атауын және оның өрістерін таңдауға, сонымен
қатар әртүрлі параметрлерді таңдауға болатын үш диалог қолданылады.
3.
Тақырыптық қабат құру
Тақырыптық картаны жасау үшін келесі қадамдарды орындау
қажет: [22]
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1. "Карта → тақырыптық карта жасау" пәрменін іске қосыңыз.
Тақырыптық карталар үшін шаблондармен диалог пайда болады (2.2.4.8сурет).

Сурет 2.2.4.8- Тақырыптық карта жасау терезесі. 1 қадам.
2. Содан кейін тақырыптық картаның қажетті түрін таңдаңыз. MapInfo
тақырыптық карталардың жеті түрін жасауға мүмкіндік береді.
Әр түрдің өзіндік мақсаты мен ерекшеліктері бар:
- Ауқым картасы. Әр түс сандық мәндердің ауқымын білдіреді.
- Баған диаграммасы. Бағандық диаграммалар әр объектінің ортасына
орналастырылады және боялған.
- Дөңгелек диаграмма. Дөңгелек диаграммалар әр объектінің ортасына
орналастырылады және боялған.
- Аяқталған таңбалар. Мәндердің шамасын көрсету үшін әртүрлі
мөлшердегі таңбалар қолданылады. Үлкен өлшемді таңбалар үлкен мәндерге
сәйкес келеді және керісінше.
- Нүктелердің тығыздығы. Нүктелер аймақтарға орналастырылады
және әр аймақтың ішіндегі нүктелердің жалпы саны берілген аймаққа сәйкес
келетін мәнді көрсетеді.
- Жеке мәндер. Әрбір жеке мән өз түсімен немесе белгішесімен
ұсынылған.
- Беті-нүктелік мәліметтер мәндерінің интерполяциясы нәтижесінде
алынған растрлық массив.
Сондай-ақ, тақырыптық үлгіні таңдау керек.
Тақырыптық шаблонда пайдаланылған түстер, сандық деректер
массивін ауқымдарға бөлу әдісі және аңыз параметрлері сияқты тақырыптық
карта параметрлері бар. Бұл үлгілерді ағымдағы және кейінгі жұмыс
сеанстарында пайдалануға болады. Үлгі тақырыптық карта жасалған сайын
таңдалуы керек.
3. "Бөлек мәндер" түймесін басып, көпбұрышты нысандар үшін
стандартты үлгіні таңдаңыз. "Батырмасын басу Бұдан әрі -".
4. "Тақырыптық Картаны құру" екінші диалогы пайда болады, онда сіз
кесте мен өрісті таңдауыңыз керек, оның мәні бойынша тақырыптық карта
жасалады. Мысалы, "dom" (объектілер – құрылыстардан тұратын) кесте
диалогын таңдаңыз. Ашылмалы тізімнен "type" бағанын таңдау өрісі
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(құрылыс түрі туралы деректерді қамтиды). "Батырмасын басу Бұдан әрі -".
Тақырыптық картаны құру диалогы пайда болады-3-тен 3-қадам (2.2.4.9сурет).

Сурет 2.2.4.9-Тақырыптық карта жасау терезесі. 2 қадам.
5. Бұл диалогта "dom" қабатының деректерін "жеке мәндерге"бөлу
үлгісі көрсетілген. Егер қабат нысандарын толтыру стилін өзгерту қажет
болса, "стильдер..."түймесін басу керек. Жеке мәндерді орнату диалогы
пайда болады, онда объектілердің әр тобы үшін қажетті стиль орнатылады.
Соңғы редакциядан кейін "ОК" батырмасын басу (2.2.4.10-сурет).

Сурет 2.2.4.10-Тақырыптық карта жасау терезесі. 3 қадам.
6. Тақырыптық қабаттың аңызын өзгерту үшін "аңыз"түймесін басу
керек. "Аңызды орнату" диалогы пайда болады. Бұл диалогта аңыздың
тақырыбын, қаріпін және аңыздың стилін өзгертуге болады (2.2.4.11-сурет).
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Сурет 2.2.4.11- Аңызды баптау терезесі
7. Барлық өзгертулерден кейін "OK"түймесін екі рет басыңыз. Боялған
нысандары бар "Карта" және объектілердің мәндерін сипаттайтын "аңыз"
пайда болады. [22]
4.
Модельдермен жұмыс
Есеп терезесінде карталарды, графиктерді, тізімдерді және барлық
басқа мүмкін Mapinfo терезелерін орналастыруға болады, оларды параққа
орналастыруды ескере отырып, басып шығару құрылғысына шығару үшін
біріктіруге болады. Кез-келген ашық терезелерді "есепке" беруге болады,
деректерді графикалық ұсыну бойынша жұмыстың ең тартымды көрінісіне
қол жеткізу үшін парақтағы өлшемдері мен орналасуын өзгертуге болады.
Мәтін мен аңызды қосу арқылы сіз аяқталған орналасуды ала аласыз.
Картографиялық аңызды құру
Есепті жасамас бұрын картаға картографиялық аңыз жасау керек.
Аңыз-картаға түсіндірме сипаттаманы қосудың оңай жолы. Картографиялық
аңыз қабаттарда объектілерді безендіру стильдерін, тақырып пен
тақырыпшаны көрсетеді. Аңызды есеп терезесіне қоюға болады.
Аңыз жасау үшін сізге қажет:
1. "Карта → аңыз жасау" пәрменін іске қосыңыз.
2. "Аңыз жасау-2-ден 1-қадам" диалогы пайда болады. "Аңыздар"
терезесінде барлық қабаттарды көрсету үшін "Келесі" түймесін басыңыз.
3. "Аңыз жасау-2-ден 2-қадам" диалогы пайда болады. Бұл
диалогта сіз аңыздар тақырыбын немесе қабаттарға сипаттама бере аласыз.
Бұл ақпарат кейінірек өзгертілуі мүмкін.
4. "Аяқтау" түймесін басыңыз. Негізгі мәзір жолында "аңыз"
терезесі, сондай – ақ "аңыз" мәзірі пайда болады.
Картографиялық аңыз жасалғаннан кейін, қажет болған жағдайда оны
оңай өңдеуге болады. Өңдеу қабаттарды қосуды, аңыз тақырыбын Өзгертуді,
қабаттардың сипаттамасын және терезе бағытын қамтиды.
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5.
Жаңа Есеп Жасау
Есеп терезесін жасау үшін сізге қажет:
1. "Терезе → жаңа есеп" пәрменін іске қосыңыз.
Егер бірде-бір терезе ашылмаса, MapInfo бірден таза беті бар есеп
терезесін жасайды. Егер ашық терезелер болса, онда MapInfo "жаңа есеп
терезесі"диалогын көрсетеді.
2. Есептің қажетті элементтерін таңдаңыз.
3. "OK"түймесін басыңыз.
Жаңа есеп терезесін ашқанда, MapInfo принтер үшін ағымдағы
параметрлер негізінде беттің өлшемі мен бағытын белгілейді. Терезенің әрбір
келесі ашылуында терезені ашқан кезде орнатылған принтер параметрлері
қолданылады. Терезедегі нысандардың өлшемдері мен бағдары өзгермейді,
тек терезе мазмұнының беттерге бөлінуі өзгереді.
"Есеп" терезесінде ақпаратты басып шығару құрылғысына немесе
файлға шығару үшін бірнеше параққа орналастыруға болады. Әр парақтың
элементтері карталар, тізімдер, графиктер, аңыздар, мәтіндік және басқа
графикалық нысандар болуы мүмкін.
"Карта, Тізім және графика" терезелері тікбұрышты жақтаулардан
тұрады, олардың өлшемін, стилін және орнын өзгертуге болады, сонымен
қатар сызықтар мен басқа фигураларды салуға, мәтіндерді орналастыруға
және есептің эстетикалық қабылдауын жақсарту үшін басқа дизайн әдістерін
қолдануға болады.
Дайын " есепті "растрлық файлға сақтауға, басып шығаруға жіберуге
немесе ағымдағы"жұмыс жиынтығында" сақтауға болады.
6.
Терезені экспорттау
Жұмыс барысында суретті файл ретінде көрсету қажет болуы мүмкін,
мысалы, презентация немесе есеп беру үшін. Мұндай мүмкіндік терезені
экспорттау арқылы жүзеге асырылады. Терезеде картаның, кестенің немесе
екеуінің де суреті болуы мүмкін.
Терезеден экспортталатын суреттің өлшемін анықтау үшін:
1. "Файл → терезені экспорттау" пәрменін іске қосыңыз,
"терезені экспорттау" диалогы пайда болады.
2. Кескін өлшемдерін сақтау үшін "терезе сияқты" құсбелгісін
қойыңыз.
3. "Биіктігі" және "ені" мәндерін таңдау үшін "басқа"құсбелгісін
қойыңыз.
4. "Сақтау" түймесін басыңыз, "терезені файлға экспорттау"
диалогы пайда болады.
5. Атын, каталогын және файл түрін таңдаңыз. "Сақтау" түймесін
басыңыз.
7.
Есептелген өрісті қосу
•
кестенің құрылымын өзгерту (сәйкес түрдегі жаңа өрісті қосу)
•
"кесте > бағанды жаңарту" кестесінің жасалған бағанын жаңарту
(сәйкес өрнекті құру)
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8.
Сұраулар.
Сұрауларды қолдана отырып, сіз тікелей графикалық нысандарға
немесе атрибутивті дерекқорға жүгіне аласыз, онда сіз кез - келген
көрсеткіштер бойынша объектілерді еркін таңдай аласыз, кестелердің өздері
мен компьютерге автоматты түрде енгізілген деректерді қолдана отырып
кестелерде есептеулер жүргізе аласыз (объектінің центроид координаттары,
шеткі нүктелердің координаттары, ұзындығы, ауданы). [22]
Сұрау терезесі "сұрау/таңдау (сұрау/таңдау)" түймесін басу арқылы
шақырылады (2.2.4.12-сурет.)

Сурет 2.2.4.12- Query/Select Терезесі
Пайда болған "таңдау/(таңдау)" терезесінде таңдалған кестені кесте
бойынша таңдау жазбаларына енгізіңіз: Бұл жағдайда Landcape_reg_500.
Таңдау шарттары осы Сатисфи жолында: бұл жағдайда өрнек жасалады, оған
сәйкес I және II бағандардағы атрибуттардың қосындысы бойынша 100000нан асатын немесе оған тең объектілер таңдалады. Алынған кестенің атауы
кестедегі нәтижелер жолына енгізіледі: бұл жағдайда таңдау атауы әдепкі
болып қалады. Нәтиже кестесіндегі өсу бойынша объектілердің орналасуын
реттеңіз бағандағы нәтижелер жолында: (бұл жағдайда Index_L), "шолу
нәтижелері" опциясында құсбелгіні қойыңыз, Егер сіз үлгі нәтижелері кесте
түрінде көрінгіңіз келсе, алып тастаңыз – егер картада болса.
Сұрау құрылымын /сақтау Template/ түймесін басу арқылы сақтауға
болады және бұрын сақталған – жүктеу Template /түймесін басу арқылы
алуға болады.
№ 19 Практикалық тапсырма
1.
Ұңғымалар кестесінде Жаңа "nd" өрісін жасаңыз және
динамикалық деңгейді есептеңіз.
2.
Дебит және төмендеу өлшемі бойынша бағаналы тақырыптық
карта жасаңыз
3.
Минералдану деңгейіне байланысты тақырыптық карта жасау,
Егер M = 0-0,5 г/л болса, онда көк түспен, егер M >0,5 г / л болса, онда қызыл
түспен
4.
Аңызға айналған тақырыптық карталар бар "есептер" жасаңыз
5.
Келесі сұрауларды жасаңыз: (тізімдерді күнделік есебінде сақтау)
- 5-тен көп, бірақ 30-дан аз дебиті бар ұңғымалар бойынша іріктеу
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- Минералдануы м >0,5 г/л және M < 1 г/л артық ұңғымалар бойынша
іріктеу.
- Көздің түрі бойынша іріктеу
- Минералдануы 0,2 төмен түсетін көз түрі бойынша іріктеу.
6.
Минералдануы > 0,5 (қажетті люкпен құйыңыз) [22]
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3-БӨЛІМ ИНЖЕНЕРЛІК ОБЪЕКТІЛЕРДІ ЖОБАЛАУ ЕРЕЖЕЛЕРІН
ОРЫНДАУ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ
Кіріспе
Бұл бөлімде ПМ 12 "инженерлік объектілерді жобалау ережелерін
орындау және негіздеу" кәсіби модулі қарастырылады.
Мақсаты: студенттердің ғимараттар мен құрылыстардың түрлері мен
құрылымдық ерекшеліктері, олардың жіктелуі туралы негізгі білім алуы.
Азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттардың негізгі құрылымдық
элементтері, әртүрлі құрылыс материалдары мен бұйымдарын қолдана
отырып, оларды салу технологиясы қарастырылады. Жерасты және жерүсті
құрылыстарын, энергетикалық, көліктік, тұрғын үй - коммуналдық
шаруашылық құрылыстарын жобалау мен салудың ерекшеліктері келтіріледі.
3.1 Инженерлік объектілерді жобалау кезіндегі жобалық шешімдер
3.1.1 Негізгі құрылыс материалдары
Құрылыс конструкцияларын жасау үшін әртүрлі табиғи және жасанды
материалдар қолданылады.
Оларды дұрыс қолдану олардың физикалық - химиялық және
механикалық қасиеттері белгілі болған кезде ғана мүмкін болады: (тығыздық,
жылу өткізгіштік, қаттылық, сынғыштық және т.б.).
Сонымен қатар, бұл жағдайда деп аталатын материалдардың сыртқы
эстетикалық қасиеттері жиі маңызды болып табылады Қаптау материалдары:
(бояу, пластик, мәрмәр және т.б.). [12]
Табиғи тас материалдар
Мұнда көптеген магмалық метаморфты және шөгінді жыныстар
қолданылады. Олар кесілген тастар немесе кесілген блоктар түрінде ашық
(шахта) әдісімен алынады.
Су өткізбейтін жастықтарға төгу үшін, сондай-ақ битондарға арналған
агрегаттар ретінде табиғи үлкен көлемді материал кеңінен қолданылады.
Магмалық жыныстар мен кейбір шөгінді жыныстар қаптау ретінде
қолданылады: (габбро, гранит, мәрмәр және т.б.) (3.1.1.1 және 3.1.1.2
суреттер).
Бейорганикалық тұтқыр материалдар
Бейорганикалық (минералды) тұтқыр материалдар ұнтақ заттар деп
аталады, олар сумен араласқан кезде тұтқыр "қамыр" түзеді, ол одан әрі
қатайып, тас тәрізді денеге айналады. Температура өзгерген кезде қатты
күйге және артқа өтетін органикалық байланыстырғыштардан (битум,
шайыр) айырмашылығы.
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Сурет 3.1.1.1- Кірпіш түрлері

3.1.1.2-сурет- Тас материалдарының түрлері
Бетон
Бетон-бұл арнайы қоспаның қатаюынан алынған жасанды тас
материал.
Қоспа тұрады:
- тұтқыр материалдан (цемент);
- су;
- толтырғыштар (құм, қиыршық тас);
- арнайы қоспалар (3.1.1.3-сурет).
Толтырғыштардың көлемдік массасын өзгерту арқылы әр түрлі
бетон алуға болады:
а) көлемі 2,5 т/м3-ден асатын, магнитит, борит, шойын скраны
қиыршық тас агрегаты бар аса ауыр бетондар;
б) ауыр бетондар (көлемдік салмағы 1,8 – 2 т/м3)қиыршық тастан,
граниттен, диабаздан жасалған агрегаты бар;
в) кеуекті және жасанды материалдардан (қож – бетон) жасалған
агрегаты бар Жеңіл бетондар (көлемдік салмағы 1 – 1,8 т/м3));
г) әсіресе жеңіл бетондар (жылу оқшаулағыш) агрегат-бұл үлкен
мөлшердегі кеуекті материалдар. [20]
Бетонның беріктігінің маңызды факторы су-цемент қатынасы болып
табылады. Ең жақсы қатынас-0,1-0,2 мл / 10л, бірақ бұл қатынас қоспаларды
біркелкі араластыруды қиындатады, сондықтан іс жүзінде 0,5 - 0,6
қолданылады.
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Сурет 3.1.1.3- Бетон түрлері
Кәдімгі құрылыс бетонынан басқа келесі түрлері бар:
1. Гидротехникалық бетон үш түрден тұрады:
а) факторлардың (температура, су, аяз және т. б.) бірнеше рет әсеріне
ұшырайтын құрылыстың сыртқы бөліктері үшін);
б) құрылыстың ішкі бөлігіне салынатын көлемді бетон;
в) химиялық агрессияға қарсы тұруға арналған суасты бетоны.
2. Жол бетоны-жолдарды жабу үшін аязға төзімділігі жоғары және иілу
күші болуы керек.
3. Ыстыққа төзімді бетон - портландцементте жұқа ұнтақталған Пенза,
Домен шлактары және агрегат ретінде отқа төзімді материалдар қосылған.
18000 температураға төтеп береді
4. Биологиялық қорғауға арналған Бетон-портландцементте немесе
ауыр металдардан жасалған агрегаты бар алюминий цементте және
құрамында бор бар заттар қосылған.
Цемент негізінде 2 – ден 10-ға дейінгі маркалы құрылыс ерітінділері
қолданылады – бұл ауа байланыстырғыш материалдар: портландцемент
негізінде әк, гипс және 150-200 гидравликалық бренд негізінде.
Мұндай ерітінділерде агрегат ретінде құм, саз, жұқа шлак
қолданылады. Ерітінділер тас материалдар арасындағы буындарды толтыру
үшін, сондай-ақ сылақ жұмыстары үшін қолданылады.

3.1.1.4-сурет- Темірбетон конструкцияларының схемасы
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Бетон керемет сығымдау сипаттамаларына ие, бірақ созылу әлсіз. Ол
үшін бетон конструкциясының созылу үшін жұмыс істейтін бөлігінде темір
шыбық орнатылады (созылу кедергісі өте үлкен арматура) (3.1.1.4 және
3.1.1.5-сурет). Мұндай құрылымдар көпірлердің едендері мен фермалары
үшін қолданылады.
Темірбетон жоғары бетоннан жасалған. [34]

3.1.1.5-сурет- Темірбетон конструкцияларының түрлері
Жасанды тас материалдар
Құрылыста бетоннан басқа жасанды тас материалдары қолданылады:
1. Керамикалық; (3.1.1.6 - 3.1.1.11-Сурет)
2. Силикат; (3.1.1.12-Сурет)
3. Асбоцемент. (3.1.1.13 және 3.1.1.14-сурет).
Керамикалық материалдар
Керамикалық бұйымдар оны күйдіргеннен кейін саздың арнайы
сорттарынан алынады. Сазға кварц құмы, шамот (отқа төзімді қоспа),
шлактар мен жанғыш қоспалар қосылады.
Құрылыс керамикасының келесі түрлері бар:
1. Кірпіш

2. Қабырға құрылысы және қаптау
материалдары (плитка).

Сурет 3.1.1.6- Керамикалық кірпіш
түрлері

Сурет 3.1.1.7- Қаптау материалдары
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3. Шатырларды жабуға арналған
плиткалар.

4. Керамикалық құбырлар. Кәріз
желілері үшін қызмет етіңіз.

Сурет 3.1.1.8- Плиткалардың түрлері

3.1.1.9-сурет- Кәріз трассаларына
арналған құбырлар

5. Арнайы толтырғыштар бетонға
арналған (керамзит). Кеңейтілген саздиаметрі 4 см-ге дейін күйдірілген
саздан жасалған жасанды тас. Жану
кезінде ол ісінеді, сондықтан ол
кеуекті құрылымға ие. Ол
панельдердің жылу оқшаулауы ретінде
және жеңіл бетон агрегаты ретінде
қолданылады.
6. Керамикалық плиткалар-10·20-дан
40·50 см-ге дейін өзгереді, кірпішпен
қаптау және ғимараттардың ішкі бетін
қаптау үшін қолданылады.
Балшықтардың арнайы түрлерін жағу
арқылы алынады және плиткалардың
өлшемдері әртүрлі, кейде үстіне
глазурьмен жабылған.

Сурет 3.1.1.10- Кеңейтілген Саз

Сурет 3.1.1.11- Керамикалық
плиткалар

Силикат материалдары
Табиғи кварц құмын жағу немесе басқа өңдеу арқылы алынады. Ең көп
таралған силикат кірпіш, ол 92 - 95% кварц құмынан тұрады 5-8%
сөндірілмеген әк және осы әкті сөндіру үшін қажет су.
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Сурет 3.1.1.12- Силикат кірпіш
Асбоцемент материалдары
Бұл материалдар тобы, 10 - 20% асбест және 80-90% цементтен тұрады.
Асбесттің қасиеттерін ескере отырып жоғары жылу оқшаулау, су
өткізбейтін сілтілік және қышқылға төзімді материалдар – бұлар оқшаулау
мақсатында қолданылады. Құрылыста шифер парақтары, кәріз құбырлары
және басқалары қолданылады. [12]

3.1.1.13-сурет- Асбесттен жасалған
кәріз құбырлары

3.1.1.14-сурет- Асбест шифері

Органикалық Тұтқыр және гидрооқшаулағыш материалдар
1. Битумдар.
Олар
дұрыс
гидрооқшаулағыш
жұмыстарда қолданылады, өйткені
ион сумен суланбайды.
Битумдар: мұнай мен шиферден
алынуы мүмкін, сондықтан олар
мұнай және шифер болып бөлінеді.
Мұнай әртүрлі фракцияларға мұнай
айдау арқылы алынады.
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Сурет 3.1.1.15-Битум

2. Дегт.
Тар материалдары көмірді, ағашты
және шымтезекті айдау арқылы
алынады. Цемент ерітінділеріне ұқсас
ерітінділер мен бетондарды алу үшін
гудрон материалдары мен битумдар
қолданылады.
Сонымен
қатар,
асфальтбетон
жолдарды жабу үшін қолданылады,
онда қаттылық пен су өткізбеуді
қамтамасыз
ету
үшін
осы
компоненттер арасындағы қажетті
қатынас таңдалады.
3. Рубероид.
Битум ерітіндісімен жабылған Картон
ені 75 - 105 см болатын ораммен
шығарылады, жалпы ауданы 20 м2
шатыр
материалы
ретінде
қолданылады (жұмсақ шатыр), оның
негізі әдетте темірбетон еден болып
табылады, кейде құм себілген.

Сурет 3.1.1.16-Тар

Сурет 3.1.1.17-Шатыр татериалы

4. Пергамин.
Битумға малынған жұқа материал
жұмсақ шатырға немесе көп қабатты
жабынға төсеу ретінде қолданылады.

Сурет 3.1.1.18- Пергамин
Металдар және металл конструкциялары
Құрылыс конструкцияларында ең көп қолданылатын болат, төмен
көміртекті және қоспаланған. Олардың ішінде әртүрлі конструкциялар
негізінен болат прокаттан кейін жасалады.
А) бұрыш-бір жазықтықта бүгілетін жүктемелер жағдайында
қолданылады;
б) Швеллер-екі бағытта июші жүктемелер әсер еткен жағдайда;
в) Қос Тавр – үлкен келеңсіз жүктемелер жағдайында.
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Болаттың маңызды қасиеттері:
1.
Жоғары беріктігі;
2.
Иілгіштік;
3.
Дәнекерлеуді.
Көбінесе 4 - тен 160 мм - ге дейінгі қалың болат және 4 мм - ден аз
жұқа болат қолданылады.
Жалға берудің бұл түрлерінің де түрлері болуы мүмкін:
1. Тең бүйірлі;
2. Теңсіздік;
3. Қуыс Қос таврлар.
Арматура мен прокат көбінесе №3 ст-3 маркалы болаттан жасалады,
сонымен қатар бұрандалар, шатырлар, құбырлар, жабуға арналған темір,
терезе мен есіктер жасалады. [20]
Пластикалық массалар
Анықтама: Пластмассалар-бұл синтетикалық жоғары молекулалық
қосылыстардан түзілген жасанды материалдар, олар өндірістің белгілі бір
кезеңдерінде пластикалық қасиеттерге ие, яғни.олардан кез-келген бетті
қалыптастыруға болады.
Пластмассалар бірқатар құнды құрылыс қасиеттеріне ие:
1. Шағын көлемді салмақ;
2. Жоғары беріктігі;
3. Коррозияға қарсы қасиеттері;
4. Жылу және электр оқшаулау қасиеттері;
5. Әдемі көрініс.
Пластмассалар әр түрлі болады:
1. Тоқылған материалдардан жасалған төсеммен (гетинакс, текстолид);
2. Төсемсіз (винипласт);
3. Жылу оқшаулағыш материалдар (поропласт, пенопласт).
Пластмассалар толтырғыш пен пластификатордың байланыстырушы
затынан жасалған. Байланыстырғыш-бұл синтетикалық шайырлар.
Толтырғыш кез-келген органикалық және бейорганикалық заттар болуы
мүмкін.
Пластификатор-бұл
байланыстырғышпен
химиялық
реакция
нәтижесінде қатты гель (зат) түзетін химиялық қосылыс.
Қолдану:
1. Еден жабыны (линолеум);
2. Шынылау (шыныпластика);
3. Қаптау (плитка, сәндік қабатты пластик);
4. Жылу-дыбыс оқшаулау мақсаттары (пенопласт);
5. Электр оқшаулау мақсаттары.
3.1.2 Негізгі құрылыс машиналары мен механизмдері
Қазіргі уақытта топырақты механикаландырылған өңдеудің 4 әдісі
қолданылады:
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1) механикалық; (3.1.2.1-сурет).
2) гидравликалық;
3) жарылғыш;
4) аралас (мех+жарылыс, мех+гидравл).
Қолданыстағы классификацияға сәйкес жер қазатын машиналарға
топырақ қазуды және оны жұмыс аймағында жылжытуды жүзеге асыратын
машиналар жатады. Жер қазатын машиналардың қатарына бір және көп
шөмішті экскаваторлар, грейдер-элеваторлар жатады. Құрылыс жағдайында
ең көп тарағаны 1 шөмішті экскаваторлар, инженерлік желілер мен
коммуникацияларды төсеу кезінде - көп шөмішті экскаватор, ал автомобиль
және темір жолдарды салу кезінде – грейдер – элеваторлар болды. [35]
Тік күрекпен Экскаватор оның тұру деңгейінен жоғары топырақты
игеру үшін қолданылады; кері күрекпен және драглайнмен - керісінше.
Грейдермен жабдықталған экскаваторды екі жағдайда да қолдануға болады,
бірақ борпылдақ және борпылдақ топырақты өңдеуде.
Топырақты игерудің Гидромеханикалық әдісі карьердің жанында
қуатты сумен жабдықтау көзі болған кезде қолданылады. Әдістің мәнітопырақты шайып тастау және оны кинетикалық энергияға байланысты
үйіндіге төгу орнына жеткізу. Жалпы технологиялық цикл мыналарды
қамтиды: карьердегі топырақты шаю, су-топырақ массасын үйінді салынған
жерге тасымалдау; үйінді қабатын салу және топырақтан артық суды бөлу.
Топырақты жару тәсілімен игеру құрылыста ойықтарды әзірлеу, тау
жыныстары мен қатып қалған топырақты қопсыту, мұз кептелістерін жою,
құрылыстарды бұзу және т. б. үшін қолданылады. Топырақты жару тәсілімен
игерудің кешенді тәсілі: зарядтарды орнату (Ұңғымаларды, теспелерді
бұрғылау), жару құралдарымен жабдықталған жарылғыш заттардың
зарядтарын дайындау және орнату, зарядтарды жару және жарылған
топырақты тиеу орындарын құруды қамтиды. [12]
Топырақтың механикалық дамуы

Сурет 3.1.2.1- Топырақтың механикалық дамуы
Барлық жер жұмыстары келесі операциялар түрінде ұсынылуы
мүмкін:
а) әзірлеу;
б) алу;
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в) орынға тасымалдау;
г)төсеу.
Барлық аталған жұмыстар өте ауыр және арнайы құралдар мен
әдістердің көмегімен жүзеге асырылады.
1. Тау жыныстарының жарылуы (әсіресе жартастар);
2. Арнайы экскаватор – машиналардың көмегімен механикалық өңдеу;
3. Аумақты грейдерлердің, скреперлердің және бульдозерлердің
көмегімен жоспарлау;
4. Топырақты
рельстік
көліктің,
дөңгелекті
–
таспалы
транспортерлердің көмегімен тасымалдау, гидравликалық көлік;
5. Төсеу гидрожуудың көмегімен жер қазатын машиналарды көлік
құралдарынан төгу кезінде жүргізіледі.
Механикалық өңдеу кезінде әртүрлі мақсаттағы экскаваторлар
қолданылады (3.1.2.2-сурет).
А) бірінші күрекпен;
б) кері күрекпен;
в) драглайнмен;
г)грейдер шөмішімен.

а) - арқанды және гидравликалық жетегі бар" тік күрек";
б) - "кері күрек", в) - "грейфер"; г) - драглайн
3.1.2.2-сурет- Бір шөмішті экскаватордың жұмыс параметрлерінің
схемалары және тығындау профильдері:
Сонымен қатар, дизайн ерекшеліктері бойынша
1) Жаяу экскаватор;
2) Роторлы көп ожаулы.
Орналасу дегеніміз-Топырақты кесу немесе
жылжыту арқылы бетті тегістеу.
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топырақ

массасын

Бульдозер алдын-ала орнатылған механикалық күрекпен топырақты
жылжыту арқылы сайтты тегістеуге арналған.
Грейдерде доңғалақтардың арасында пышақ (күрек) бар және кесу
арқылы аумақты жоспарлауға қызмет етеді.
Скрепер трактордың немесе арбаның қозғалысы кезінде жердің үлкен
массаларын кесуге арналған, бұл сонымен қатар аумақтың орналасуына
әкеледі. [20]
3.1.3 Жер жұмыстары
Қазба жұмыстарының ең үлкен көлемі пайдалы қазбаларды ашық
игеруге байланысты, онда массалар, ашық жыныстар мен терең карьерлер
қазылады. Ірі гидротехникалық құрылыста аз көлемдер жүзеге асырылады,
миллиондаған текше метр жер бөгеттерінің денесіне салынып, терең
құрылыс бассейндері өтіп, қоршаулар, бөгеттер салынуда және т.б. Көлік
және иррационалды мақсаттағы арналарды салу кезінде ірі жер жұмыстары
да жүзеге асырылады. Қазіргі заманғы жол құрылысы кезінде (темір жол да,
автожол да) жер қазу жұмыстары ойықтарды орнатумен және үйінділерді
салумен байланысты, ал әуеайлақ құрылысы ұшу-қону жолақтарын, рульдеу
жолдарын және т. б. орналастыру үшін аумақты тегістеуді (жоспарлау
жұмыстарын) және жер төсемін салуды талап етеді.
Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс кезінде Аумақты жоспарлау,
іргетастарды қалау үшін құрылыс шұңқырын қазу,
Коммуникацияларды (су құбыры, кәріз, жылу желісі, кабель
шаруашылығы және т.б.) төсеу үшін орлар әзірленуде. Құрылыс
аяқталғаннан кейін орны, қуыстарды қайта толтыру және аумақты түпкілікті
жоспарлау жүргізіледі.
Осылайша, кез-келген құрылыс топырақтың қозғалуымен тоқылған
және оларды құрылыс үшін материал немесе орта ретінде пайдалану арқылы
жер жұмыстарын жүргізуді қажет етеді.
Бұрын Жер жұмыстары көп уақытты қажет етті және оларды орындау
үшін
көп
қол
еңбегі
жұмсалды.
Құрылыс
жұмыстары
механикаландырылғандықтан,
қол
еңбегі
біртіндеп
машинамен
алмастырылды және қазіргі уақытта Жер жұмыстары толығымен
механикаландырылды.
Жер жұмыстарын жүргізу төрт процестен тұрады:
а) әзірлеу; (3.1.3.1-сурет).
б) алу; (3.1.3.2-сурет).
в) төсеу орнына тасымалдау;
г)төсеу.
Кейбір жағдайларда жеке жұмыс процестері біріктіріледі, ал басқа
жағдайларда топырақты жақсарту үшін қопсыту, құрылысқа төсеу кезінде
тығыздау және т. б. сияқты қосалқы жұмыстар жүреді.
Топырақты өңдеу, оны алу, тасымалдау және төсеу әртүрлі әдістермен
(механикалық, гидравликалық) және әртүрлі машиналар мен механизмдердің
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көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Белгілі бір әдісті, сондай-ақ
механизмдерді таңдау бірқатар факторларға байланысты, олардың ішінде
негізгілері: жұмыс көлемі мен уақыты: құрылымдардың түрлері, өлшемдері,
құрамы және орналасуы: оларды салу тәртібі және т. б. [34]

Сурет 3.1.3.1- Топырақты өңдеу (арық)
Шұңқырларды дамыту. Жағалаудың құрылысы сияқты, ол екі жолмен
жүзеге асырылады: бойлық және көлденең. Бойлық әдіспен жер жұмыстарын
жүргізу кезінде топырақ массасы құрылымның бойлық осьі бойымен
тасымалданады, ол үшін арнайы көлік құралдары қолданылады. Көлденең
әдіспен топырақ құрылымның бойлық осьіне перпендикуляр (немесе оған
жақын) бағытта қозғалады, әдетте топырақтың дамуына әкелетін бірдей жер
қазу механизмі: экскаватор, қырғыш және т. б. Өте үлкен (кең)
құрылыстарды көлденең тәсілмен салу кезінде арнайы тасымалдау
механизмдерін (транспортерлер, самосвалдар және т.б.) қолдану қажет.
Үйінділер Аумақты жоспарлау және үйінділерді төгу кезінде желілік
құрылыстарды (жол үйінділерін, бөгеттерді, бөгеттерді және т.б.) құру
кезінде қолданылады.
Үйінділерді салудың ең қарапайым тәсілі-көлденең әдіс, онда арнайы
тасымалдау механизмдерін қолданбай бүйір резервтерден қорғандар
тұрғызылады. Бұл жағдайда жұмысты құрылымның бүкіл ұзындығы
бойынша бір уақытта жүргізуге болады. [12]

Сурет 3.1.3.2- Топырақты игеру (қазу)
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Бойлық әдіс ұзақ қашықтықтағы майданда жұмыс істеуге мүмкіндік
береді және құрылыс тәжірибесінде кеңінен қолданылады. Бұл әдіспен
топырақты қабаттарға, қажетті қуат қабаттарына және әр қабаттың
тығыздағышына салуға болады.
Сонымен қатар, қазу әдістерін келесі үш топқа бөлуге болады:
механикалық, гидравликалық және жарылғыш.
Осы әдістердің әрқайсысында әзірлеу және қопсыту үшін де, қазу,
тасымалдау, төсеу және тығыздау үшін де бірқатар арнайы машиналар мен
механизмдер қолданылады.
Жарылыстардың көмегімен топырақты өңдеумен, тасымалдаумен және
төсеумен жер қазу жұмыстары шұңқырларды қазу кезінде де, үйінділерді
жасау кезінде де жүргізіледі. Қазіргі уақытта осындай жұмыстар бірнеше
объектілерде (мысалы, Алматы қаласын сел ағындарынан қорғау үшін Медеу
бөгеті) жүзеге асырылды, ал бірқатар елдерде атом жарылыстарын пайдалана
отырып, осындай жұмыстарды жүргізу мүмкіндігі талқылануда.
Жарылыс жұмыстары шығарындыларға жарылыс әдісімен немесе
үйінді жасау бойынша ойықтарды әзірлеу үшін тез жұмыс жүргізу қажет
болған, ал жолдың қиын жағдайлары (таулы жер, батпақтылық) жоғары
өнімді ауыр механизмдерді қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайларда
пайдаланылады. Бұл әдіс жұмыс аймағында энергия ресурстары болмаған
кезде де қолданылады. Сонымен қатар, жарылыс жұмыстары механикалық
түрде жасамас бұрын 5-ші категориядан жоғары тау жыныстарын ұсақтау
және қопсыту үшін кеңінен қолданылады.
Жарылыстың дамуы.
Қатты жыныстарды кейіннен қазып алу және тасымалдау үшін қопсыту
ЖЗ көмегімен жүргізілуі мүмкін.
Тау жыныстарының шағын көлемін қопсыту үлкен колонкалы
ұңғымаларда, ал өте үлкен Мина камераларында Теспе разрядтарымен
жүргізіледі. Жарылғыш зат ретінде динамиттер, аммониттер, нитраттар, оқдәрілер қолданылады.
Пайдалану процесінде от, электр немесе химиялық тұтану
детонаторлары қолданылады.
Жарылыс нүктелерінің орналасу жүйесі қойылған тапсырмамен және
жыныстардың көлемімен (шоғырланған разряд, бөлінген, сорылған)
анықталады.
Топырақты тасымалдау оны қазу орнынан үйіндіге немесе үйіндіге
дейін жылжытуды қамтиды және оны бірдей механизмдермен жүргізуге
болады.
Тасымалдау гидравликалық немесе механикалық болуы мүмкін.
Гидравликалық тасымалдау (3.1.3.4 - сурет) - құбырлар немесе
өздігінен ағатын лотоктар бойынша.
Механикалық тасымалдау (3.1.3.3 - сурет) - рельсті, дөңгелекті көлікті
пайдалану арқылы. Көліктің әдеттегі байланысы 50 м., ұзақ қашықтықта
соңғы бірнеше сілтемелер қолданылады.
Таспаның ені 2,2 м дейін. Қозғалыс жылдамдығы 4 м/с дейін. [20]
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3.1.3.3-сурет - Топырақты
механикалық тәсілмен тасымалдау

3.1.3.4-сурет - Топырақты
гидравликалық тәсілмен тасымалдау

3.1.4 Негіздер мен іргетастар
Құрылымнан қысым қабылдайтын топырақ массиві негіз деп аталады.
Құрылымнан негізге қысым беретін құрылымның бөлігі іргетас деп
аталады (3.1.4.1-сурет).
Интегралдық шөгінділердің жоғарғы бөлігі өте төмен физикалық
қасиеттерге ие (тығыз емес, жоғары ылғалдылық, ауа-райы), сондықтан
іргетасты тереңдету керек. Сонымен қатар, іргетас көмекші функция болып
табылады. Негізгі құрылыс материалдарын төмен температуралы топырақпен
жанасудан туындаған бұзылудан қорғайды, жертөлелерді ұйымдастыруға
мүмкіндік береді.

Сурет 3.1.4.1- Іргетас схемасы
Көлденең гидрооқшаулау (екі қабатты рубероид), камин, керамикалық
кірпіш, құмайт үйінді, жағылатын тік гидрооқшаулау, т/б тақта, нығыздалған
гранит шағыл тасы, еден лагы, еден тақталары
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РБ тұрмыстық қысымы бар, ол топырақтың салмағымен анықталады
және тереңдігі сызықтық тәуелділікке сәйкес артады, өйткені Рб= p0·h.
Рсоор құрылысынан қысым., керісінше, іргетас астында ең үлкен болады
және тереңдікте бұл әсер резервуардың құрылымдық байланысының
серпімділігіне байланысты азаяды. Осылайша, тереңдіктегі қысым азаяды.
Топырақ массиві бөлінеді, онда Рсоор. ол Рб - дан әлдеқайда аз болады.
яғни топырақтың табиғи жағдайы іс жүзінде өзгерген жоқ.
Бұл тереңдік белсенді аймақтың тереңдігі деп аталады. Құрылымнан
қысымның әсерінен негіз тығыздалады, ал іргетас пен бүкіл құрылым s
тұнбасын береді, ол біркелкі және кішкентай болуы керек. Жауыншашынның мөлшері мен оның түрі топырақтың қасиеттерімен және
іргетастың дизайнымен толығымен анықталады.
Инженерлік геологиядағы іргетасты таңдағанда, негіз мен мойынтірек
қабілетінің деформациясы үшін есептеулер жүргізіледі.
Түрі бойынша іргетастар қатты және қатал болмауы мүмкін.
Қатты - (массивті тіректер, Домна пештері және т.б.), олар біртұтас
болып деформацияланады.
Қатты емес-жеке элементтер әлсіз немесе топсалы байланысқан кезде.
(Көпірлер,
жолдар,
құбырлар),
сондықтан
әр
бөлік
өздігінен
деформацияланады.
Іргетастың құрылысы кезінде анықталуы керек:
1. Іргетастың материалы мен құрылымы;
2. төсеу тереңдігі;
3. Тұрақтылық жағдайы.
Іргетастардың келесі түрлері бар:
1. Жалғыз іргетас (тіректер, көпірлер, ЭБЖ);
2. Іргетас қабырғасы (тас қоршау);
3. Таспалы іргетастар (жүктемені орташаландыру мақсатында
конструкцияның қатты темірбетон таспаға тіреуі) (3.1.4.2-сурет).;
4. Қатты іргетас-аса маңызды құрылыстардың немесе өте ауыр
құрылыстар мен ГЭС-тердің орнықтылығын арттыруға арналған плита. [34]
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Сурет 3.1.4.2- Жолақ негіздері

Сурет 3.1.4.3- Қадалы іргетастар
Ерекше жағдайлар, іргетастың жұмысы.
Инженерлік
геологияда
құрылымдардан
жүктемені
нашар
қабылдайтын арнайы құрамдағы топырақ зерттеледі.
Осыған байланысты келесі ұсыныстарды ұсынуға болады:
1.
Шламдарда-өте төмен беріктігі бар, тығыз емес топырақтар. Егер
топырақты алып тастау мүмкін болмаса, олар жасанды түрде тығыздалады,
содан кейін іргетасы сүйенетін құм жастықшасын қосады.
2.
Шымтезек-органикалық қосылыстардың болуына байланысты
шөгінділердің гетерогенді тығыздығымен сипатталады. Іргетастың қатты
құрылымдары ұсынылады, сонымен қатар темірбетон белдіктері бар
арматураланған ғимараттар.
3.
Лес топырақтары - топырақтың шөгуі біркелкі емес тығыздауды
береді. Топырақты ылғалдан қорғау ұсынылады.
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4.
Қатты іргетастарды, соның ішінде "қабырға"негізін құру.
Ғимарат конструкциясы қаттылық белдеуін қарастырады.
5.
Мәңгі тоңды топырақтар - еріген, қатып қалған топырақтың
әртүрлі механикалық қасиеттері біркелкі емес жауын - шашын тудырады.
Бұған жол бермеу үшін келесі әдістер ұсынылады:
3.1.5 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстар
Өнеркәсіптік құрылыстарға жалпы міндеті және жалпы жұмыс
жағдайлары бар құрылыстардың өндірістік және қосалқы кешені жатады.
Оған қосалқы кешендер, мысалы, асхана, ауруханалар және т. б.
кірмейді [10]
Азаматтық құрылыстарға тұрғын үйлер, ескерткіштер және т. б.
жатады. Құрылыс индустриясының дамуына келесі принциптер негіз болды:
1.Біріздендіру, яғни ғимараттардың тұтастай және оның жеке
бөліктерінің қайталануы, бұл ғимараттардың жеке бөліктерін зауыттарда
бірдей материалдардан жасауға мүмкіндік береді (темірбетон бұйымдары
зауыты, Силикат зауыты).
2. Префабрикалық элементтерді стандарттау, яғни ғимараттың типтік
жобасы жасалады, ол үшін барлық құрастыру элементтері (қабырғалардың,
едендердің, іргетас блоктарының барлық түрлері) жасалады. Ірі панельді үй
құрылысын қолдануды ерекше атап өткен жөн. Жобаны өзгерту кезінде
ғимараттың сыртқы түрі мен дизайнын өзгерту оңай.
3. Модульдік жүйе құрылыс сызбаларындағы барлық өлшемдер
модульге бірнеше есе көп болуы керек (бізде бұл 100 мм), бұл стандартты
блоктарды қолданған кезде де ғимаратта әртүрлі орналасуды жеңілдетеді.
Қазіргі уақытта макромодулалар арқылы құрама зауыттарда типтік
құрылыстар салынуда. Ғимараттардың жеке бөліктері, тіпті бүкіл ғимараттар
(фин үйлері). (3.1.5.1-сурет).

Сурет 3.1.5.1- Өзін-өзі қамтамасыз ететін қабырғалары мен қаңқасы бар
ғимарат
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Жылу электр станциялары
Электр станциясы-бұл табиғи көздің энергиясын электр энергиясына
түрлендіру болып табылатын жабдықтар мен құрылғылар кешені. (3.1.5.2сурет).
Электр станциялары келесі белгілермен ерекшеленеді:
1)
Пайдаланылатын энергия түрі бойынша
- Өзен суының механикалық энергиясы есебінен электр энергиясы
өндірілетін гидроэлектр станциялары (ГЭС).

3.1.5.2-сурет- ГРЭС блогының технологиялық схемасы
- Органикалық отынды пайдаланатын жылу электр станциялары
(ЖЭС). (3.1.5.3-сурет)

Сурет 3.1.5.3- ЖЭС құрылымдық ерекшеліктерінің сызбасы
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- Ядролық отын пайдаланылатын атом электр станциялары (АЭС).
(Сурет 3.1.5.4)

3.1.5.4-сурет- АЭС құрылымдық ерекшеліктерінің сызбасы
2) босатылатын энергия түрі бойынша:
- Тұтынушыларға тек электр энергиясын жіберетін ЖЭСконденсациялық электр станциялары (КЭС).
- Электр және жылу энергиясын жіберетін ЖЭС-жылу электр
станциялары (ЖЭО), жылу қозғалтқыштарының пайдаланылған буы немесе
пайдаланылған газы берілетін жылу көзі болып табылады.
3) жылу қозғалтқышының түрі бойынша:
- Бу турбиналары бар электр станциялары-бу турбиналық ЖЭС;
- Газ турбиналары бар электр станциялары-газ турбиналы ЖЭС;
- Бу-газ қондырғылары бар электр станциялары-бу-газ ЖЭС;
- Іштен жану қозғалтқыштары бар электр станциялары-ДЭС.
4) электр станцияларының мақсаты бойынша:
- Энергожүйені тұтынушылардың барлық түрлеріне қызмет көрсететін
және дербес өндірістік кәсіпорындар болып табылатын аудандық электр
станциялары (жалпы пайдаланудағы); аудандық электр станциялары (ЖЭО),
коммуналдық электр станциялары.
- Өндірістік кәсіпорындардың құрамына кіретін және негізінен
кәсіпорындарды, сондай-ақ оларға іргелес қалалық және ауылдық
аудандарды электрмен жабдықтауға арналған өнеркәсіптік электр
станциялары.
- Бу турбиналық электр станциялары.
Гидротораптар және гидроэлектр станциялары
Гидротехникалық құрылыс-су ресурстары мен олардың энергиясын
пайдаланатын әртүрлі құрылыс. (3.1.5.5-сурет)
1.
ГЭС және ілеспе құрылыстар кешенін бірге орнату.
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Сурет 3.1.5.5- ГЭС суреті
2.
Кеме қатынасы объектілері (өзендер, арналар, шлюздер, порттар
және т.б.).
3.
Ауыл шаруашылығы жерлерін мелиорациялау (суару немесе
құрғату).
4.
Тұрмыстық және шаруашылық объектілерді сумен жабдықтау (су
құбыры желілері, су тегеурінді мұнаралар, бас тоғандар).
Барлық гидротехникалық құрылыстарды бөлуге болады: жалпы және
арнайы. Жалпыға ортақ ғимараттар (бөгеттер, бөгеттер) жатады. Арнайы
құрылыстарға – Шұға жинау құрылыстары, сел жүретін каналдар (Шұға мұз) жатады. [20]
Гидротехникалық құрылыстарды салудың ең көп көлеміне өзендердегі
су тораптары ие, олар су көтеру, су өткізу және т. б. қамтиды.
Су тораптарын келесіге бөледі:
1.
Энергетикалық;
2.
Ирригациялық гидротораптар (суаруға арналған);
3.
Кеме қатынасы.
Гидротораптар құрылысының басым бөлігі кешенді мақсаттарды
көздейді. Су торабының негізгі бөлігі-нәтижесінде табиғи су қоймасын
құрайтын бөгет.
Су торабының құрамына:
1.
Бөгет;
2.
Су тарту және су ағызу құрылыстары;
3.
Машина ғимараттары;
4.
Шлюздер (кеме көтергіштер);
5.
Балық түсіру құрылыстары.
Су торабын салу кезінде аталған құрылыстарды тұтастыру және
оларды салу тәсілі маңызды болып табылады.
Бөгеттер
Бөгет гидротораптың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады және
арнайы резервуарда (су қоймасында) қысым мен су қорын құруға қызмет
етеді.
Жоғарғы бьефке қарайтын бөгеттің беті қысым деп аталады. Төменгітөменгі. (Сурет 3.1.5.6)
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Сурет 3.1.5.6- Платина суреті
Бөгеттердің көптеген жіктелімдері бар:
1. Ұлттық экономикалық мәні бойынша мыналарды ажыратады:
а) су көтергіш бөгеттер кеме қатынасын, су алуды және т. б. жақсарту
мақсатында судың аз деңгейіне арналған;
б) су қоймасы бөгеті энергия алу және табиғи ағынды ұтымды қайта бөлу
мақсатында су қоймаларын қалыптастыру үшін құрылады.
2. Бөгеттің биіктігі бойынша:
а) төмен қысымды;
б) орта қысымды;
в) жоғары қысымды;
3. Гидравликалық белгісі бойынша, су өткізу шарттары бойынша:
а) тарақ арқылы немесе арнайы су таратқыштар арқылы суды жүйелі
түрде ағызуды көздейтін су ағызғыштар.
б) судың жүйелі өтуі мүмкін емес, бірақ олар суды төгуге немесе су
қоймасын босатуға мүмкіндік беретін құрылғыны көздеуі тиіс тұйық
бөгеттер.
4. Бөгеттердің (конструкциялардың) жұмыс шарттары бойынша.
а) үлкен массасы бар гравитациялық бөгеттер, тіректің құрылуы бөгеттің
массасымен анықталады. Олар кез-келген материалдан жасалуы мүмкін.
Жақсырақ ауыр.
б) аркалы бөгеттер қатты арканы білдіреді. Аркалы бөгеттердің
жағасында Арка орналасқан ойықтар бар. Көлденең қимада Арка бөгеті де
кеңірек негізге ие, өйткені төменгі жағында үлкен жүктемелер болады.
в) қарсы бөгеттер жеңіл төбелермен (жалпақ плиталармен немесе
аркалармен) жабылған бірқатар ауыр тіректерді (қарсы тіректерді) білдіреді,
бұл жағдайда бөгет Арка-қарсы деп аталады. Кішкентай қысымдарда
тіректер плитаны бөгеттің бүкіл ұзындығы бойымен ұстап тұратын қаттылық
қабырғалары болуы мүмкін. Қаттылық қабырғалары арасында Арка
төбелерін де қолдануға болады.
г) анкерлік бөгеттер неғұрлым тұрақты анкерлік құрылғылары бар
негіздерді неғұрлым берік жыныстармен ілу есебінен жылжуға кедергі
келтіретін құрылғыны білдіреді.
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Материал бойынша бөгеттерді бөлуге болады:
А) жер бөгеттері (дисперсті жыныстардан);
Б) тас (үлкен тастардан);
В) тас тығыз (ерітіндідегі тас қалаудан);
Г) бетон;
Д) темірбетон;
Е) ағаш.
Бөгеттерді салу кезінде темірбетон және бетон бөгеттерінен басқа,
бөгеттің денесі арқылы және барлық жағдайларда бөгеттің астында және
Бөгеттің иінтірегін айналып өтіп сүзудің алдын алу проблемасы туындайды.
Бөгеттің денесі арқылы сүзуді жою үшін бетоннан, саздан,
синтетикалық элементтерден жасалған арнайы тығыздағыш крандар
(диафрагмалар) қолданылады.
Панур-жоғары қысым болған жерде тығыз абыройда сүзуге жол
бермейді.
Су айдыны-төменгі бьефте құлаған судың шайылуы.
Рисберма-өзеннің түбін эрозиядан қорғайды, жеңіл, бірақ жеткілікті
берік материалдардан жасалған. [34]
Су жолдары мен порттардың құрылыстары
Су жолдары ішінара кеме қатынасы үшін пайдаланылатын өзендерді,
ағындарды, су қоймаларын қамтиды.
Ажыратады:
1.
Шектелген кеме қатынасы үшін ешқандай құрылыстар
салынбайтын табиғи су жолдары.
2.
Жасанды-кеме қатынасын жақсартатын инженерлік құрылыстары
бар өзендер, көлдер.
Маңызды бөлігі-әр түрлі деңгейде орналасқан екі су аймағын
байланыстыратын арналар. (Сурет 3.1.5.7)
Арналар:
1.
Суландыру;
2.
Құрғатқыш;
3.
Эперетикалық;
4.
Су құбыры;
5.
Кеме қатынасы.
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Суару арнасы

Құрғату арнасы

Су құбыры арнасы

Кеме жүретін канал

Сурет 3.1.5.7- Арналар түрлері
Порттар
Порттар-бұл ыңғайлы кіреберістері, арналары, фарватерлері бар
жағалаудағы құрылымдар.
Айлақ майданы кемелерді арқандап байлауға арналған жабдықты,
кірме, темір жол және автожол жолдарын, қойма шаруашылығын және жүк
тиеу - түсіру кешенін қамтитын порт шаруашылығына да кіреді.
Порт құрылымдарының арасында мыналарды бөлуге болады:
1.
Порт жағалауының учаскелерін толқындар мен ағындардың
әсерінен қорғайтын жағалауды бекітетін құрылыстар.
Оларға ағынды жағажайлар, толқындар және т. б.
2.
Айлақ құрылыстары.
3.
Кеме жөндеу құрылыстары.
Құрылымдар су астындағы алдын-ала дайындалған учаскелерге
бұрандалы және дәнекерлеу қосылыстарымен қосылу арқылы бөлек
блоктарға негізделген.
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Құрылымдардың негізгі құрылымдары негізінен іргетастың үлкен
массасымен және қадаларды қолданумен қол жеткізілетін ығысуға
есептеледі, сондықтан негізгі құрылыс материалы – темір-бетон, тас.
Тас құрылымы мен темірбетон қабырғасы үлкен көлемде қолданылады.
Оның үш түрі ғимараттар:
a)
Көлбеу-негізінен тас құрылымнан;
b)
Тік
c)
Аралас
3.1.6 Су тарту және су құбыры жүйелері
Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстарда сумен қамтамасыз ету су
құбыры жүйесімен қамтамасыз етіледі, пайдаланылған, ластанған су
тұтынушыдан кәріздік тазарту жүйесінің көмегімен шығарылуы және табиғи
ортаға тасталуы тиіс.
Сумен жабдықтау кезінде химиялық, бактериялық ластағыштардың
қоспаларынан алдын ала тазарту жүргізіледі.
Тазарту үлкен резервуарларда тұндыру, жұқа және өрескел сүзгілер
арқылы сүзу және зарарсыздандыру (хлорлау) арқылы жүзеге асырылады.
Сумен жабдықтаудың екі жүйесі бар: (3.1.6.1-сурет).
1.
Тікелей ағын-пайдаланғаннан кейін су кәріз желісіне ағызылады.
[12]
2.
Айналым жүйесі-барлық параметрлер бойынша тазаланады және
технологиялық циклге (өнеркәсіптік кәсіпорындарға) қайтарылады.

3.1.6.1-сурет - Әртүрлі сулы қабаттардан сумен жабдықтау схемасы
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Су құбыры желісі ұсынылған:
1.
Биіктігі 30 -40 м және одан жоғары су айдайтын мұнаралары бар
су қорына арналған резервуары бар.
2.
Мұздату
тереңдігінен
үлкен
тереңдікке
салынатын
магистральдық құбырлар.
3.
Сым-дөңгелек диаметрлі құбырлар, негізінен болат құбырлармен
және кейде полиэтиленмен орындалады.
Көптеген жағдайларда жертөлелерде қысымды арттыратын сорғы бар.
Суару және құрғату жүйелері
Ирригация деп ауыл шаруашылығы жерлерін суаруға бағытталған ісшаралар жүйесі түсініледі.
Суару жүйесіне мыналар кіреді:
1.
Жүйені қоректендіретін суару көзі (өзен, көл, тау суы.);
2.
Су көзінен су алуды қамтамасыз ететін Бас құрылыс (бөгет, бұру
каналы, су тарту);
3.
Суару үшін пайдаланылатын суды ағызатын магистральдық
канал;
4. Шағын арналардан, таратушы жиектерден тұратын суару желісі.
(3.1.6.2-сурет).

1-орошия көзі, 2-бас торабы, 3-магистральды канал 4-таратқыштар, 5уақытша суландырғыштар, 6-жасыл желектер
Сурет 3.1.6.2- Суару жүйесінің схемасы
Суару көзі ауданды суару қажеттіліктерін жабуға жеткілікті мөлшерде
және суару жүйесінің режимін қанағаттандыратын режимде қажетті сапалы
су беруі керек.
Осы жағдайларды қамтамасыз ету үшін суару ұйымдастырылған өзен
көбінесе бөгет салу арқылы су қоймасын құру арқылы реттеледі.
Суару каналдары жүйесінің басында орналасқан бас құрылыстар
(сондықтан деп аталатындар) су торабының құрамына кіретін су
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қабылдағыштардың өзінен және басқа да гидротехникалық құрылыстар
кешенінен тұрады: бөгеттер, өзен ағынын реттейтін құрылыстар,
гидростанциялар, кеме жүретін және басқа құрылғылар. Ирригациялық су
торабы құрылыстарының құрамы, олардың орналасуымен бірдей, әр түрлі
болуы мүмкін, бұл құрылыстардың ауқымы мен күрделілігіне, табиғи
жағдайларға, су торабының мақсатына және т.б. байланысты.
3.1.7 Желілік құрылыстар
Жолдар
Жолдар желілік объектілер жүйесін білдіреді. Нысандардың
ерекшелігі-оның ұзындығы енінен бірнеше есе көп, сондықтан жол
астындағы зерттеудің алғашқы кезеңдерінде экономикалық және техникалық
зерттеулер негізінде жүретін маршруттың бағытын таңдау (іздеу) мағынасы
пайда болады. [12] (3.1.7.1-сурет).

3.1.7.1-сурет- Жол айрығының сызбасы
Жолдар мақсатына қарай бөлінеді:
1.
Рельссіз (тас жол);
2.
Темір жол (темір).
Автомобиль (рельссіз) сипаты бойынша олар: (3.1.7.2-сурет)
1.
Атбас;
2.
Велосипед;
3.
Жаяу;
4.
Автокөлік
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Көлік-жол

Автомобиль жолы

Велосипед жолы

Жаяу жүргінші жолы

Сурет 3.1.7.2- Жол түрлері
Автомобиль жолдары жабын сапасы мен мөлшері бойынша 5 сыныпқа
бөлінеді, оларды үш топқа біріктіруге болады.
1.
Жоғары техникалық деңгейдегі жолдар: арнайы жабын, әр
бағытта жылдамдық жолағының болуы, әртүрлі деңгейдегі басқа жолдармен
қиылысуы, су бұру құрылыстарының болуы.
2.
Орта техникалық деңгейдегі жолдардың су өткізу құрылыстары
бар арнайы қатты жабыны бар, жол тәулік бойы пайдаланылуға тиіс.
3.
Төмен техникалық типтегі жолдарда табиғи негіз бар (кейде
жөндеу жұмыстары жүргізілетін, табиғи негізді жақсартатын жер төсемі),
қарапайым дренаждар жүзеге асырылады, жолдар арқылы қозғалыс кейде
үзілуі мүмкін (лас жолдар).
Автомобиль жолының негізгі бөлігі жол жиегінен, жол жабынынан
және кюветтен тұратын жол бөлігі болып табылады.
Жол төсемі кюветпен бірге жер төсемі деп аталады. Қала шегінде жол
жиегінің орнына тротуарлар орнатылады, жол төсемінің ені бір жолақ үшін
2,75 м (5-сынып) бастап 3,5 метрге (1-сынып) дейін өзгереді.
Сонымен қатар, төсемнен судың ағуы үшін жолдың көлденең
беткейлері болуы керек, олар жабынның тегістігіне байланысты және 1,5% дан 3% - ға дейін (тастар, лас жолдар).
Жоғары сыныптағы жолдарда су бұру құрылыстары болуы тиіс.
Құламаның литологиясына байланысты тіктігі 1-ден 1,5-тен 1-ден 0,5ке дейін өзгеретін құламалардың құрылысына ерекше мән берілуі тиіс.
Жартасты топырақтарда тіпті Тік қабырға да мүмкін. Жағалаудың биіктігі
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жолдың бойлық профилімен анықталады, ол әрқашан көлденеңге ұмтылуы
керек.
Жол класы неғұрлым жоғары болса, жол профилі соғұрлым аз болады.
Жол киімі - бұл жол төсемін нығайтуға және қорғауға арналған жол
құрылысының кешені. [20] (3.1.7.3-сурет).

Сурет 3.1.7.3- Жол төсемінің сызбасы
Бірінші қабат-топырақ негізін білдіреді.
Екінші қабат-ең аз аязға ұшырайтын табиғи материалдардан жасалған.
Сонымен қатар, ол табиғи бұзылулармен теңестіріледі.
Үшінші қабат - ірі ұсақталған материалдардан (қиыршық тастан)
жасалған және кенепті капиллярлық сулардан қорғайды. Кейде
асфальтбетоннан жасалған кезде үстіңгі қабатпен берік байланыс орнату
үшін осы қабаттың үстіне қара қиыршық тас (қиыршық тас+битум) қабаты
қолданылады.
Жол төсемінің негізгі бұзушы факторы, егер дұрыс емес құрылым
болса, көтерілу пайда болады.
Судың қатып қалуы нәтижесінде соққылардың және қуыстарға басқа да
тығыздау әсерінің әсерінен толқын тәрізді кенептің деформациясы пайда
болады.
Жолдардың батпақтар арқылы өтуі кезінде жол жамылғысының ерекше
рөлі беріледі.
Бұл жағдайда шымтезек алынып, топырақ минималды негізге түседі.
Қазақстан темір жолдары.
Темір жолдар-жоғарғы және төменгі құрылыстардан тұрады.
1.
Төменгі құрылымға мыналар кіреді:
Жер төсемі-үйінді мен 2-3 жол төсемінің қабаттарын, сондай-ақ
көпірлерді білдіреді.
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2.
Жоғарғы құрылымы: шпалдар (ағаш, темірбетон, металл) және
рельстер, төменгі бөлігінде кеңейтілген металл конструкциялардың қос
таврлы қимасы.
Жолды күтіп ұстау үшін жол жамылғысының жоғарғы бөлігін
тығыздау процесінде пайда болған шпал астындағы бос жерлерді үнемі жою
қажет. Бұл қиыршық тасты шпалдардың астына салу арқылы жасалады.
Су өткізу құрылыстарына жол салу кезінде ерекше рөл беріледі.
Көпірлерге, құбырларға, Сүзгіш үйінділерге, науаларға және т. б. Құбырлар
үйіндіге табиғи негізге жиналады
Сол сияқты науалар орнатылады:
Сүзгіш қорғандар - бұл уақытша су ағындары өтетін үлкен қоқыс
материалынан жасалған жағалаудың бөлігі.
Көпірлер
Көпірлер-су қоймалары, жартастар, шұңқырлар және басқалар арқылы
өтуге арналған жасанды құрылымдар.
Көпір әдетте жол төсемін қолдайтын аралық ғимараттардан және
жүктемені жер бетіне беретін тіректерден жасалады. Егер көпірде тек екі
тірек болса, онда ол бір аралық деп аталады, егер көп болса, онда көп аралық.
Жағалауда орналасқан экстремалды тіректер негіздер, ал аралық бұқалар деп
аталады.
Дизайн бойынша көпірлер жол төсемімен ерекшеленеді:
а) аралық құрылыстың жоғарғы жағында;
б) ортасында;
в) төменгі жағында.
Аралық құрылыстардың материалы бойынша көпірлер:
Ағаш, тас, бетон, темірбетон, металл.
I. Шоқ жүйесі иілу үшін жұмыс істейтін, тіректерге тік жүктемені
беретін сәулені қолдануды қамтиды.
Сонымен қатар, сәулелік құрылымдар ерекшеленеді: (3.1.7.4-сурет)
а) бөлінген;
б) ажыратылмайтын.
Кесінділер әр сәулені жеке тік бұқаға немесе тірекке тіреуді ұсынады,
бұл дизайн деформацияға сезімтал емес және әдетте әлсіз топырақтарда
орналасады.
Кесілмеген сәулелік жүйе екі немесе одан да көп нүктелерге қолдау
көрсетеді, бұл жағдайда біркелкі емес деформациясы бар аралық тіректер
тиімсіз, құрылымды тек гетерогенді жағдайларда қолдануға болады.
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Сурет 3.1.7.4- Арқалық көпір
II Арка көпірлері-мұнда тік жүктемелердің әсерінен іргетастар мен
тіректерге тірек реакциясы пайда болады, ал арка көпірлері қатайған және
онсыз болуы мүмкін.
Арка көпірлері қатаймай-ақ болуы мүмкін, бұл жағдайда итеретін тірек
аркалары іргетастармен немесе бұқалармен қабылданады.
Мұндағы негізгі элемент-арка-қисық беті немесе арка – қисық төселген
тастар.

Сурет 3.1.7.5- Арка көпірі
Аркалар мен аркалар болуы мүмкін:
а) қарнақсыз (қозғалмайтын);
б) топсалы (жүктеме, деформация және тербеліс әсерінен өз орнын
өзгертеді).
III рамалық көпірлер өз құрылымында сәулеге жақын, тек мұндағы
аралық құрылым толығымен қатаң құрылымға ие және бөлім деп аталады.
Ол, әдетте, темірбетоннан жасалған, рамалар топсалы немесе топсасыз болуы
мүмкін. (3.1.7.6-сурет).
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Бірінші жағдайда секцияларды қосу арнайы жылжымалы топсалармен
жүреді.

Сурет 3.1.7.6- Жақтау көпірі
IV аспалы көпірлер-бұл негізгі тірек элементтері бар құрылымдар
(тізбектер, ванттар). (3.1.7.7-сурет).

Сурет 3.1.7.7- Аспалы көпірлер
Тоннельдер
Тоннельдер-бұл жолдарды, құбырларды жалғауға қызмет ететін
жерасты құрылыстары.
Осы тұрғыдан тоннельдер бөлінеді: (сурет 3.1.7.8).
1.
Көлік;
2.
Гидротехникалық;
3.
Қалалық шаруашылық;
4.
Тау кен өнеркәсіптік.
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Сурет 3.1.7.8- Тоннель
Тоннельдерді құрудағы басты мәселе - тау қысымын жеңу, ол ең
алдымен жоғарғы бөлігінде көрінеді және оны таңдалған кеңістікке қарай
деформациялайды.
Ең қолайсыз топырақтар – қалқымалы құмдар, жарылған жартастар,
борпылдақ суланған топырақтар.
Тау қысымын жеңу үшін ғимарат бір уақытта немесе одан кейінгі
бекіністі салумен бірге жүреді, оның міндеті тау қысымын және
Гидроизоляцияны тежеу болып табылады.
Қазіргі уақытта бекітпені жасау үшін: ағаш, темірбетон, Болат
қолданылады. Тоннельдердің бетін көрсетілген материалдармен өңдеу
тоннельді қаптау деп аталады.
Тоннельдерді салу кезіндегі міндет-гидрооқшаулау. Оған жер асты
суларының тоннельге ашық қол жетімділігі және оларды сорғылармен
кейінгі айдау арқылы қол жеткізуге болады, ол үшін төменгі бөліктегі
тоннельдерде су төгетін науалар орнатылады немесе бетон, битум, Силикат
және т. б. кеңістікке құю арқылы әрлеу айналасында қабық жасау арқылы.
Сонымен қатар, ішкі беті шатыр материалы бар асфальт – битум мастикасы
және т. б. негізінде су өткізбейтін материалдармен желімделген.
Тоннельдердің ең көп саны:
1.
Теміржол тоннельдері;
2.
Метрополитендер.
Бұдан басқа, автожол тоннельдері, кеме жүретін, су асты,
коммуналдық, гидротехникалық тоннельдер бар.
Электр беру желілері (ЭБЖ)
ЭБЖ трассалау жағдайларына іздестіру ауданының табиғи
ерекшеліктерінен басқа іздестіруге тапсырмада санамаланған бастапқы
деректер, атап айтқанда: ЭБЖ кернеуі, есептік аралықтың ұзындығы,
іргетастар мен тіректердің материалы, анкерлік тіректегі бұрылыстың
максималды бұрышының шамасы, желінің қосалқы станцияларға жақындау
жоспарлары әсер етеді. [20] (3.1.7.9-сурет).
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Сурет 3.1.7.9- Электр желісі
Бақылау кезінде тіректердің профильдің жоғары нүктелерінде
орналасуына ұмтылу керек, бұл орташа аралықтың ең үлкен мөлшерін
қамтамасыз етеді және сызықтың құнын төмендетеді.
Елді мекендерде құрылыс салу шекарасында трассаны төсеуге 1:2000 1:1000 масштабында жоспарлы түсіру жүргізілетін аймақ – дәліздер бойынша
қосалқы станцияларға кіреберістерде ғана жол беріледі. Бедері қиылысқан
және координаттары болмаған кезде сол масштабтағы Жоспарлы-биіктік
түсірілімі орындалады.
Трассада ірі су ағындары арқылы өтетін өткелдер болған кезде оны
төсеу осы өту орындарын таңдаудан басталады, қалған жағдайларда – соңғы
пункттердің бірінен басталады.
Трассаның бұрылу бұрыштары мүмкіндігінше басқа ЭБЖ арқылы
өтулермен, сондай-ақ жолдардың қиылыстарымен біріктіріп, оларды өту
немесе қиылысу орнына жақын, бірақ жолдардың бөлу жолағынан тыс
орнатады.
ЭБЖ бір-бірімен қиылысу және жақындасу кезінде:
Жоғары кернеулі ЭБЖ жоғарғы кернеулі ЭБЖ-мен қиылысады;
Төмен кернеулі ЭБЖ жоғары кернеулі ЭБЖ төменнен қиып өтеді;
ЭЖ параллель өтетін сызықта олардың арасындағы көлденең
қашықтық мыналардан кем емес қабылданады: ЭЖЖ 330 кВ жақындағанда
және бір - бірімен және ЭЖЖ төмен кернеулерден төмен болғанда - тірек
биіктігі; 500 Кв ЭЖЖ бір-бірімен және ЭЖЖ төмен кернеулерден
жақындағанда-100 м.
Қиылысты түсіру нәтижесінде сайттың жоспары, эскиздер және
тіректердің сипаттамасы жасалады.
Елді мекенде, ғимараттар мен құрылыстардың жанында, параллель
жүру, қиылысу және жақындасу кезінде маршрутты төсеу кезінде жобалау
нормаларында белгіленген жалпы қашықтықты сақтау қажет.
Құбырлар
Сұйық және газ тәрізді пайдалы қазбаларды (табиғи газ, мұнай, су),
сондай-ақ өнеркәсіптік қайта өңдеу өнімдерін (мұнай өнімдері, өнеркәсіптік
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газдар және т.б.) тасымалдау көптеген жағдайларда оларды құбырлар арқылы
айдау арқылы неғұрлым үнемді болып табылады.
Ол үшін үлкен диаметрлі (1 метрден астам) және ұзындығы бірнеше
мың шақырымға дейінгі магистральдық құбырлар салынады. Қазіргі заманғы
магистральдық газ және мұнай құбырлары өз сыныбына қарай айдалатын
газдың немесе сұйықтықтың 10-12 - ден (III сынып үшін) 25 кг/см2-ге (1
сынып үшін) дейінгі қысымдарында жұмыс істейді және оларды негізінен
диаметрі 500-ден 1000 мм-ге дейін және одан да көп болат құбырлардан
салады. Ол үшін қабырғасының қалыңдығы 8-ден 12 мм-ге дейін немесе одан
да көп, салмағы 100-ден 300 тоннаға дейін созылған дәнекерленген құбырлар
қолданылады.
Құбыр желісі бойынша табиғи жағдайларға (топырақты, климаттық,
геоморфологиялық) байланысты шамамен әрбір 10-25 км сайын ажыратқыш
құрылғылар орнатылады. Газ құбырларында бұл тығын немесе шарлы
крандар, ал мұнай өнімдерінде – ысырмалар.
Бұдан басқа, осындай ажыратқыш құрылғылар табиғи су ағынының
немесе каналдың, темір немесе автомобиль жолының, елді мекеннің немесе
өнеркәсіптік кәсіпорын аумағының әрбір қиылысының екі жағынан
орнатылады. Магистральдық құбырлардың ғимараттар мен құрылыстарға
жақындауының ең аз рұқсат етілген қашықтықтары туралы талаптар бар. Бұл
талаптар, өшіру құрылғыларының жиілігі мен орналасуы өрт қауіпсіздігіне
байланысты.
Ұзындықтың көп бөлігіндегі құбырлар күндізгі бетінен төмен
топырақтың қалыңдығына орналастырылады. Жер массивінің денесінде жер
асты суларының деңгейінен төмен және одан жоғары орналасқан металл
құбыр коррозияға ұшырайды. Құбырларды топырақтың, жер асты, жер асты
және жер үсті суларының коррозиялық әсерінен қорғау үшін құбырлардың
және құбыр құрылыстарының құрамына кіретін барлық металл
конструкциялардың беті арнайы коррозияға қарсы қорғаныш жабындарымен
жабылады. Сонымен қатар, катодты және дренажды электр қорғау
қондырғылары құбырдың бүкіл жолында орнатылады.
Магистральдық газ құбырлары, әдетте, жер астында тереңдікте
төселеді, бұл құбырдың үстінен кемінде 0,8 м қорғаныш топырақ қабатын
алуды қамтамасыз етеді, сондықтан құбырды төсеу үшін орның тереңдігі
құбырлардың диаметрінен және толтырудың минималды мөлшерінен кем
болмауы керек.
Бұл ережеден ерекшелік газ құбырын жерге төсеу мүмкін емес немесе
өте қиын болатын табиғи және жасанды кедергілер арқылы өту жағдайлары
болып табылады. Бұл учаскелерде құбырдың жер үсті орналасуы жүзеге
асырылады, бірақ температура ауытқуы кезінде құбырдың ұзындығының
өзгеруін сөндіретін өтемақы құрылғылары қосылады.
Құрылыс жұмыстарын жүргізу.
Құрылыс жұмыстары трасса аумағын дайындаудан, құбырлар мен
механизмдерді жеткізу үшін кіреберістерді ұйымдастырудан, құбырларды
аралық жинау және өңдеу үшін жеке алаңдар құрудан және т. б. басталады.
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Екінші кезең-құбырларды орға тасымалдау және оларды сынау (үрлеу,
дәнекерлеу сапасын тексеру және т.б.). Осыдан кейін ор топырақпен
жабылған. [34]
Өнеркәсіп ұзындығы 6-12 метр болатын құбырлар шығарады. Бұл
пішінде олар жолға түседі.
Құбырды монтаждау екі тәсілмен жүргізілуі мүмкін: трассалық және
базалық. Жол әдісімен құбыр жеке құбырлардан жасалады, ал дәнекерлеу
әдетте қолмен жасалған орның жанында жүзеге асырылады. Бұл әдіс
құрылыс тәжірибесінде, әсіресе қол жетімді емес жерлерде және қатты
жерлерде кеңінен қолданылады.
Базалық тәсіл кезінде құбырлар арнайы жабдықталған алаң – базаларға
әкелінеді, онда дәнекерлеу флюс қабаты астында автоматты дәнекерлеу
әдістерімен бұрылу тәсілімен (құбырларды арнайы Агрегатта бұру арқылы)
жүргізіледі.
Осылайша, құбырлар 3-10 құбырларының байланыстары мен
секцияларына дәнекерленген. Жақсы оқшауланған және тексерілген
сілтемелер тікелей жолға жеткізіледі, онда олар бір-бірімен қамшыға
дәнекерленеді және орларға салынады. Бұл әдіс құбырлардың ұзын
буындарын тасымалдауға болатын салыстырмалы түрде аз жерлерде жұмыс
жасау кезінде жақсы нәтиже береді (сапасы мен өнімділігі бойынша).
Бір – бірінен 30-50 м қашықтықта орналасқан құбырлар жіптерінің
барлық бөліктерінде, сондай-ақ ажыратқыш құрылғылар жүйесінде
құбырдың сенімділігі үшін.
Су асты құбырларын төсеу үшін әдетте қолданылатын барлық
әдістерді келесіге дейін азайтуға болады:
1. тіректерден түсіру;
2. түбі бойынша сүйреу;
3. құбырларға су құйып еркін батыру;
4. жүзбелі құралдардан буындарды немесе секцияларды жүйелі түрде
өсіру.
Бастапқы орлар скреперлер, экскаваторлар, Гидромеханикалық (жер
снарядтары) немесе басқа жер қазу машиналарының көмегімен жасалады,
қажет болған жағдайда жарылыс жұмыстары қолданылады.
Әуежайлар
Әуежай құрамына әуеайлақ, арнайы жерүсті құрылыстар, сондай-ақ
радиолокациялық және жарық беру құрылыстары кіреді.
Әуеайлақтар мынадай шарттарды қанағаттандыруы тиіс:
1.
Бос әуе кеңістігі;
2.
Ұшу-қону жолағы үшін жақсы жол жамылғысы бар тегіс беттің
бөлігі.
Жер бөлігінің құрамына мыналар кіреді:
1. Ұшу-қону жолағы;
2. Рульдеу жолдары;
3. Қону алаңдары.
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Ұшу-қону жолағының ұзындығы сыныпқа байланысты 600-ден 2,5 кмге дейін, ені 25-тен 60 м-ге дейін.
Жол жамылғысының түрі тас жолдардағыдай ұқсас, тек беріктік
сипаттамаларына көбірек талаптар қойылады.
Сондықтан жасанды негіз қиыршық тастан, құмнан, қиыршық тастан
тұрады, міндетті түрде жасанды тұтқыр материалмен (битуммен) сіңдірілген,
жол төсемімен жабылған.
Әуеайлақ әуе кемелерінің ұшуын, қонуын, рульдеуін, сақталуын және
оларға қызмет көрсетілуін қамтамасыз етуге арналады. Оның құрамына бір
немесе бірнеше ұшу жолақтары (ҰЖ), рульдеу жолдары (РЖ), тұрақ
орындары (МС) және арнайы мақсаттағы алаң кіреді. (3.1.7.10-сурет).
Әуеайлақ қызметтік - техникалық аумақты (СТТ) қамтитын әуежайдың
құрамдас бөлігі болып табылады.
Аумақта жолаушылар, жүк және почта тасымалдарына қызмет
көрсететін, әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсететін ғимараттар мен
құрылыстар және әуе қозғалысын (ӘҚБ) басқаруға, радионавигация мен
қонуға, тазарту құрылыстарына, ЖЖМ қоймаларына және т.б. арналған
бірқатар оқшауланған құрылыстар, яғни Өнеркәсіптік, азаматтық және
желілік құрылыстың ғимараттары мен құрылыстары орналастырылады.

3.1.7.10 – Сурет-Әуеайлақ
Әуеайлақ салу үшін учаскені таңдау геологиялық, гидрогеологиялық
және басқа да материалдарды жинау мен талдауды, әуеайлақты
орналастырудың ықтимал нұсқаларын инженерлік – геологиялық барлауды,
сондай – ақ бәсекеге қабілетті нұсқаларда бірлі-жарым қазбаларды салуды
қамтитын инженерлік-геологиялық жұмыстардың шағын көлемін жүргізумен
сүйемелденеді. Бұл жағдайда негізгі нұсқа толығырақ зерттеледі. Осының
нәтижесінде
әуеайлақты
орналастырудың
ықтимал
нұсқаларының
салыстырмалы инженерлік – геологиялық сипаттамасы жасалады.
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№ 20 практикалық тапсырма
Көпір салу үшін механикаландыру құралдарын таңдау
Практикалық жұмыстың мақсаты:
Көпір салу үшін механикаландыру құралдарын таңдаңыз.
Кран жабдықтарын таңдау
Әр нақты жағдайда Кранның белгілі бір түрінің қолданылуы
техникалық - экономикалық есептеулермен негізделуі керек. Арқалықтарды
орнату үшін жебелі крандарды қолдану мүмкіндігі жүк көтеру кестесі
бойынша тексеріледі. Ол үшін алдымен жұмыс өндірісінің нақты жағдайлары
үшін жебенің қажетті ұшуы (rкр кранының әрекет ету радиусы) және кранды
көтеру биіктігі (Нпод) анықталады, содан кейін кесте бойынша оған сәйкес
жүк көтергіштігі монтаждалатын Арқалықтың массасымен салыстырылады.
Оңтайлы-450 горизонтына матауыш тармағының көлбеу бұрышы.
Жүктің массасы мен өлшемдеріне, жүк қармау құрылғысының жүк
көтергіштігіне байланысты бұл бұрышты 150-ге ұлғайтуға немесе азайтуға
жол беріледі. Ілмектерді 300-ден аз бұрышта орналастыруға болмайды,
өйткені ілмектің бұтақтарындағы шамадан тыс күш көтерілетін жүктемеге
қосымша қысу жүктемесін тудырады.
Кранды көтеру биіктігін анықтау үшін тіректің биіктігін, аралық
құрылыстың арқалығының биіктігін, ілмектің биіктігін және қорын бүктеу
қажет.
Ілмектің биіктігі мына формула бойынша анықталады:
һстр = 0,5·lр·tgα (19.1)
Аралық құрылыстың арқалығын көтеру биіктігі:
- бүйірдегі аралық құрылысты монтаждау кезінде
Npod = Nop + HB + hstr + Δ1 (19.2)
- алдыңдағы аралық құрылысты монтаждау кезінде
Нпод = һб + һстр + Δ 2 (19.3)
мұндағы Δ 1-бүйірден орнату кезінде сәйкесінше Қордың биіктігі,
Δ 1 = 0,5 м;
Δ 2-сіздің алдыңызда орнату кезінде жерден көтерілген құрылымға дейінгі
биіктік,
Δ 2 = 2 м;
һб-аралық құрылыстың темірбетон арқалығының биіктігі, м.
Кранның әрекет ету радиусы:
- бүйірдегі аралық құрылысты монтаждау кезінде
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Rкр = b + 0,5 * L + a( 19.4)
- алдыңдағы аралық құрылысты монтаждау кезінде
Rкр = b + 0,5 * L + c ( 19.5)
мұндағы Rкр-кран әрекетінің радиусы, м;
а-қауіпсіздік қашықтығы (1-ден 2 м-ге дейін қабылданады);
b-кран жабдығының айналу осьінен базалық машина габаритіне дейінгі
қашықтық, м;
c-қазаншұңқырдың еңістерінің негізінен кран тіректеріне дейінгі рұқсат
етілген қашықтық (2-ден 4 м-ге дейін қабылданады).
Кранның қауіпті аймағының радиусы:
ROP = Rкр + 1/3 Нпод (19.6)
мұндағы Rоп-Кранның қауіпті аймағының радиусы, м; (19.1-сурет).
Нпод-құрылыс конструкциясын көтеру биіктігі, м.

Сурет 19.1- Кранның радиусын анықтау схемасы
Қадаларды қағуға арналған дизель - балғаның түрін таңдау
Қадалар негізіне іргетастарды салу кезінде қадаларды жерге батыру
үшін штангалы немесе құбырлы дизель балғасы, ал қадалар үшін – вибратор
қолданылады. Балғаның батыру қабілетін сипаттайтын негізгі көрсеткіш-бұл
соққы бөлігінің салмағы мен құлау биіктігіне, сондай-ақ отынның жану
энергиясына байланысты бір соққының қажетті минималды энергиясы.
Балғаның соққысының қажетті минималды энергиясын yn, kj, формула
бойынша анықтау керек:
ЕН = 0,045·NI (19.7)
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мұндағы NI-қадаға берілетін есептік жүктеме, кН
Есептелген әсер ету энергиясы бар балғаның қабылданған түрі ed ≥ en, kj,
шартты қанағаттандыруы керек:
(m1+m2+m3)/ Ed ≤ K(19.8)
мұндағы К-мәні (19.1-кестеде) келтірілген балғаның қолдану коэффициенті);
m1-балғаның массасы, т;
т2-бас сүйегі бар қаданың салмағы, т;
т3-суббабка массасы, т.
Кесте 19.1-балғаның қолдану коэффициенті
Балғаның түрі
Түтікті дизель-балғалар және қос
әрекетті балғалар
Бір
әрекетті
балғалар
және
штангалық дизель-балғалар
Аспалы балғалар

К коэффициенті, темірбетон
қадалар

3.1.8 Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары
Кесте 3.1.8.1- Бақылау сұрақтары және бөлімдер бойынша тапсырмалар

Р/н
1

Жұмыс бағдарламасы
Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары
бойынша тақырыптар
Кіріспе Негізгі құрылыс 1. Табиғи тас материалдарының сипаттамасы және оларды
материалдары
қолдану саласы.
2. Қандай материалдар Бейорганикалық тұтқыр деп аталады, олар
қандай түрлерге бөлінеді.
3. Ауа әкінің және оның түрлерінің сипаттамасы, қолдану саласы.
4. Цемент түрлері және оларды өндіру ерекшеліктері.
5. Бетон және оның агрегатының түрлері.
6. Агрегат түріне, байланыстырғыш материалдың түріне қарай
Бетон Түрлері.
7. 1 м3 бетон дайындау үшін қажетті компоненттер және
агрегаттың сапасына қойылатын талаптар.
8. Бетон Түрлері.
9.Темірбетон және оны қолдану салалары.
10. Керамикалық материалдардың сипаттамасы және оларды
қолдану аясы.
11. Силикат және асбест-цемент материалдарының сипаттамасы
және оларды қолдану аясы.
12. Органикалық байланыстырғыш және гидрооқшаулағыш
материалдардың сипаттамасы және оларды қолдану аясы.
13. Тар материалдарының, пластикалық массалардың сипаттамасы
және оларды қолдану аясы.
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3.1.8.1 кестенің жалғасы
2
3

Құрылыс машиналары
мен механизмдері
ЖЕР ЖҰМЫСТАРЫ

4

Негіздер мен іргетастар

5

Өнеркәсіптік және
Азаматтық ғимараттар

6

Отын-энергетика
кешенінің құрылыстары

7

Гидротораптар және
гидроэлектр
станциялары

8

Су жолдары мен
порттардың
құрылыстары

9

Су тоғандар және су
құбырлары

10

Суару және дренаж
жүйелері

11

Жолдар
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1. Әр түрлі Жер жұмыстары және қолданылатын жабдықтар.
2. Мақсаты бойынша экскаваторлардың түрлері.
1. Жер жұмыстарын қолдану қажет болған кезде.
2. Жарылыстың дамуын талдаңыз.
3. Шұңқырлардың дамуын талдаңыз.
4. Жағалаулардың түрлерін пішіні мен мақсатына қарай талдаңыз.
1. Іргетас ұғымы және оның негізгі функциялары.
2. Тұрмыстық қысым, құрылыстан қысым, құрылыс астындағы
белсенді аймақ ұғымдары.
3. Іргетастардың түрлері мен түрлері, сондай-ақ іргетастың
құрылысына қажетті параметрлер.
4. Іргетастарды қолдаудың ерекше жағдайларының мәні.
5. Қандай жағдайларда қадалар мен қадалардың түрлері
қолданылады.
6. Қандай жағдайларда жолақ негіздері қолданылады.
7. Қандай жағдайларда қатты іргетастар қолданылады.
1. Ғимараттардың қандай түрлері өнеркәсіптік, ал қайсысы
азаматтық құрылымдарға жатады.
2. Ғимараттың негізгі дизайн ерекшеліктері.
3. Азаматтық құрылыс кезінде қандай қосымша шарттар
зерттеледі.
4. Азаматтық құрылыс кезінде Іргетастардың тереңдігін таңдау
(соған сүйене отырып, ол таңдалады)
5. Осыған сүйене отырып, азаматтық құрылыс кезінде тестілеу
орнын таңдаңыз.
1. Электр станциясын анықтаңыз және олардың бөлінуін әртүрлі
сипаттамаларға сәйкес талдаңыз.
2. ЖЭС негізгі құрылыстары
3. АЭС құрылысының жалпы мәселелері.
4. АЭС салу үшін алаңдарды таңдау ерекшеліктері.
1. Қандай құрылыстар гидротехникалық құрылыстарға жатады.
2. Су тораптарының түрлері және олардың конструктивтік
ерекшеліктері.
3. Гидротораптың құрамына не кіреді және гидротораптардың
қандай түрлері орналасуы бойынша ерекшеленеді.
4. Бөгеттерді жіктеу.
1. Жолды сақтау үшін қандай іс-шаралар жүргізілуі керек.
2. Арналардың түрлері және олардың мақсаты.
3. Порттар мен порт құрылыстары.
4. Порттардың қоршаған ортаға әсері.
1. Сумен жабдықтаудың тікелей және кері жүйелері.
2. Сумен жабдықтау көздеріне байланысты су тарту
құрылыстарын жіктеу.
3. Жағалаулық су алу схемасы.
4. Құбырды салу тереңдігін таңдау (соның негізінде ол
таңдалады).
5. Сіз перспективаның қандай түрлерін білесіз?
1. Суару жүйесінің схемасы.
2. Кептіру жүйесінің схемасы.
3. Дренаж түрлері.
4. Бұл жүйесіне кіреді және ирригациялық құрылыстар.
1. Жолдар қандай түрлер мен мақсаттарға бөлінеді.
2. Айырмашылық жабын сапасы бойынша қымбат.
3. "Жол төсемінің" мақсаты.
4. Темір жол құрылысы.

3.1.8.1 кестенің жалғасы
12

Көпірлер

13

Тоннельдер

14

Электр беру желілері

15

Магистральдық
құбырлар

16

Аэродромдар

17

Құрылыс пен қоршаған
ортаны қорғаудың
заманауи мәселелері

1. Көпірдің құрылымдық ерекшеліктері, аралық ғимараттардың
материалы, жұмыс мерзімі бойынша түрлері.
2. Көпірлердің түрлері және олардың мақсаты.
3. Аралық құрылымның сәулелік жүйесі бар көпірдің схемасы.
4. Аралық құрылымның Арка жүйесі бар көпір схемасы.
5. Аралық құрылымның ілулі жүйесі бар көпір схемасы.
1. Тоннельдердің түрлері және олардың мақсаты.
2. Бекіткіштің мақсаты және оны салу принциптері.
3. Тоннельдерді әрлеу және гидрооқшаулау үшін қандай
материалдар қолданылады.
1. Электр желілерін бақылау ерекшеліктері.
2. Осыған сүйене отырып, электр желілерін жобалау кезінде
тәжірибелік жұмыстардың жиілігі таңдалады.
3.
Сызықтық
құрылыс
пен
азаматтық
құрылыстың
айырмашылығы неде?
4. Электр желілерін жобалау кезінде тау жыныстары қандай
тереңдікке дейін зерттеледі және неге.
1. Құбырларды бақылау ерекшеліктері.
2. Құрылыс жұмыстары қалай жүргізіледі?
3. Су асты құбырларын төсеу тәсілдері.
4. Құбырдың қадалық тіректерде және арнайы үйінділерде
орналасуы.
1. Әуеайлақтар қандай шарттарды қанағаттандыруы тиіс.
2. Әуеайлақтың жер үсті бөлігінің құрамына не кіреді.
3. Әуеайлақ құрылысы кезінде қандай қосымша шарттар
зерделенеді.
1. Табиғатты қорғаудың негізгі принциптерін атаңыз және
талдаңыз.
2. ҚР дамуының экологиялық өзекті мәселелерін атаңыз.
3. Азаматтық құрылыс кезінде қоршаған ортаға әсерін талдаңыз.
4. АЭС жобалау кезінде қоршаған ортаға әсерін талдаңыз.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл нұсқаулықта ұсынылған пәндерді өз бетінше оқуға бағыт ретінде
қызмет ететін негізгі ақпарат бар. Бөлімдерде түрлердің қадамдық
сипаттамасы, жұмыс әдістері және ең типтік тапсырмаларды есептеу
мысалдары келтірілген, олар студенттерге осы модульді зерттеуді
тереңдетуге көмектеседі. Сондай-ақ, бөлімде жабдықтың сипаттамасы және
практикалық жұмыстардың негізгі түрлері қарастырылған.
1-бөлімді оқу нәтижесінде студент үйренеді:
1. Ж формулалары бойынша ұңғымалар бұтасынан айдау нәтижелері
бойынша гидрогеологиялық параметрлерді анықтау. Дупуй және
графоаналитикалық әдіс;
2. Жер асты суларының пайдалану қорларын әртүрлі әдістермен
анықтау;
3. Далалық және зертханалық сынақтар үшін су сынамаларын алу;
4. Гидрогеологиялық зерттеулер әдістемесін меңгеру;
5. Жер асты суларының әртүрлі кен орындарындағы гидрогеологиялық
зерттеулердің түрлеріне бағдарлану;
5. Өңірлік Гидрогеология туралы ақпаратты меңгеру;
6. Топырақты типтеу және инженерлік-геологиялық элементтерді бөлу,
топырақтың шөгінді және шөгу қасиеттерін есептеу;
7. Әртүрлі сатыларда инженерлік - геологиялық зерттеулер жүргізу
кезінде жұмыстардың түрлері мен көлемдерін айқындау.
8. Инженерлік - геологиялық жұмыстарды жүргізу кезінде аспаптар
мен жабдықтарды таңдауды негіздеу.
9. Әр түрлі құрылыс түрлеріне инженерлік - геологиялық жобалау
жүргізу әдістемесін меңгеру.
10. Гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жұмыстардың
сатылығын меңгеру;
11. Барлау жүйелері мен техникалық барлау құралдарын таңдаңыз;
12. Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша есептер, схемалар
жаса.
Ескерту:
Бұл
бөлім
"Гидрогеология"
және
"инженерлік
геология"пәндерін оқытудың жалғасы болып табылады. Негізгі білімге ие
болу керек: жер асты суларының түрлері, генезисі, сипаттамасы, ағындардың
гидродинамикалық ерекшеліктері туралы. Топырақ түрлері, олардың шығу
тегі мен қасиеттері туралы; су мен топырақ сынамаларына сапалы талдау
және химиялық зерттеулер жүргізу туралы; далалық жағдайлардағы жұмыс
туралы, түсірілім жүргізу кезінде гидрогеологиялық және инженерлік геологиялық жұмыстардың түрлері туралы білім қажет.
Бұл оқу құралының бөлімі жаңа білімді сапалы игеру үшін қажетті 16
практикалық тапсырмадан тұрады.
2-бөлімді оқу нәтижесінде студент үйренеді:
1. Қазіргі заманғы экономиканың жұмыс істеу негіздері және
экономикалық реформаның бағыттары туралы ақпаратты меңгеру;
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2. Геологиялық кәсіпорындарды қаржыландырудың жалпы мәселелерін
меңгеру;
3. Негізгі және айналым қорларының құрамы мен пайдалану
көрсеткіштерінде бағдарлану;
4. Кәсіпорындағы менеджмент принциптерін сақтау;
5. ДПО, ХӘОТ, ИПБ пайдалана отырып сметалық нормаларды есептеу
үшін кестелер құру;
6. Векторизаторлар, топографиялық проекциялар туралы ақпаратты
меңгеру;
7. Жұмыста заманауи бағдарламалық жасақтаманы пайдаланыңыз;
8. Компьютерде геологиялық материалмен жұмыс істеу;
9. Компьютермен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының
қағидаларын қадағалау;
10. Бастапқы картографиялық және атрибутивтік ақпаратты жинақтау
және жүйелеу;
11. Растрлық деректерді векторлау;
12. Карта қабаттарын басқару;
13. Геологиялық деректер базасын әзірлеу;
14. Тақырыптық карталар жасаңыз.
Ескертпе: бөлімде жобалау – сметалық құжаттаманы кезең-кезеңімен
жасау, бағдарламалық картографиялау және тақырыптық карталар жасау
үшін деректер базасын құру алгоритмі ұсынылған. Бөлімде студенттерге
бағдарламалық жасақтаманы өз бетінше пайдалануға мүмкіндік беретін 3
тапсырма бар.
3-бөлімді оқу нәтижесінде студент үйренеді:
1. Негізгі құрылыс материалдарындағы бағдарлау;
2. Негізгі құрылыс машиналары мен механизмдеріндегі бағдарлау;
3. Жер жұмыстарындағы бағдарлау;
4. Негіздер мен іргетастарды сипаттаңыз;
5. Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстарды сипаттаңыз;
6. Су қабылдағыштар мен су құбыры жүйелерін сипаттаңыз;
7. Сызықтық құрылымдарды сипаттаңыз;
8. Қойылған міндеттерді шешу үшін құрылыс материалдары мен
механизмдерін таңдау.
Ескерту: бөлімде 1 практикалық тапсырма бар, ол берілген тақырып
бойынша тәуелсіз есептеулер жүргізу үшін бөлімді терең зерттеу қажеттілігін
көрсетеді.
Оқу құралын Зерттеудің мақсаты студенттерді курстық және
дипломдық жобаларды жазуға дайындау, сәйкесінше "Техник - гидрогеолог"
біліктілігі бойынша даярлау болғандықтан, тәуелсіз оқытуға егжей-тегжейлі
қарау және ұсынылған әдебиеттер мен нормативтік құжаттарды қолдана
отырып, бар бөлімдерді зерттеу ұсынылады.
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ГЛОССАРИЙ
Артезиан сулары-су өткізбейтін қабаттар арасындағы көп немесе аз
терең жатқан сулы қабаттарда орналасқан және бассейндер құрайтын жер
асты сулары.
Жер асты суларының артезиан бассейні-синклинальды шөгінділер
түріндегі құрылымдарды құрайтын сулы қабаттар кешені.
Артезиан сулы қабаты-құрамында артезиан жер асты сулары бар тау
жынысы қабаты.
Судың
бактериологиялық
талдауы-судағы
бактериялардың
құрамын, олардың түрлерін және олардың колонияларының санын анықтау.
Ауыз суды бағалау үшін судың белгілі бір көлеміндегі E. coli мөлшері
анықталады. Суды сау (100 см3 үшін 1 E. coli), жеткілікті сау (10 см3 үшін 1
E. coli), күмәнді (1 мс3 үшін 1 E. coli), зиянды емес — ластанған (0,1 см3 үшін
1 E. coli), мүлдем сау емес (0,01 см5 үшін 1 E. coli).
Жер асты суларының балансы-белгілі бір аймақтағы жер асты
суларының айналымының сандық көрінісі. Кіріс бөлігі атмосфералық жауын
— шашынмен қоректену (сондай-ақ су буларының конденсациясы) және
өзендер, көлдер суларын сіңіру және т.б. есебінен, шығыс бөлігі-жер асты
ағысы және жер асты суларының бетінен булану есебінен жасалады.
Қысымсыз жер асты сулары-қысым атмосфералық қысымға тең
болатын тау жыныстарының қабаттарындағы су ("бос" беті).
Жер асты суларының тік аймақтығы-жер асты суларының
литосфераның тік бөлігінде (жоғарыдан төменге) тұрақты таралуы.
2. Судың жату шарттары мен динамикасы бойынша
A. Су бөлінетін аэрация аймағы: а) топырақ; Б) тамыр; в) аралық
немесе өтпелі белдеу; г) капиллярлық көтерілу.
Б. Кіші аймақтармен қанығу аймағы: а) жер асты суларының қарқынды
қозғалысы бар белсенді; б) жер асты суларының баяу қозғалысы бар
бейтарап (немесе өтпелі); в) жер асты суларының өте баяу қозғалысы бар
тоқырау (немесе іс жүзінде қозғалмайтын сулар).
B. Байланысты сулары бар жыныстардың пластикалық аймағы.
Тау жыныстарының ылғалдылығы-қазіргі уақытта табиғи жағдайда
тау жыныстарының тесіктерінде, жарықтарында және басқа қуыстарында
кездесетін су мөлшері.
Су ресурстары-халық шаруашылығының әртүрлі мақсаттары үшін
пайдаланылуы мүмкін жер үсті және жер асты суларының мөлшері.
Су балансы-белгілі бір аймақтағы судың кірісі мен шығыны
арасындағы қатынас. Құрамдас бөліктері-атмосфералық жауын-шашын, жер
үсті сулары, булану және судың ағуы (жер үсті және жер асты).
Су тарту-жер асты суларын немесе өзен мен су қоймасынан су
құбыры, суару, гидроэнергетикалық және басқа да жүйелерге су тарту
жөніндегі инженерлік құрылыс.
Су өткізбеу (суға беріктігі) — тау жыныстарының табиғатта бар
қысым градиенттері кезінде өздігінен бос су өткізбеу қасиеті.
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Сулы деңгейжиек-гидрогеологиялық бассейндер шегіндегі тау
жыныстарының біртекті немесе фациалды-литологиялық құрамы мен
гидрогеологиялық қасиеттері жағынан жақын қабаттары.
Сулы кешен-литологиялық құрамы бірдей немесе әртүрлі Сулы
қабаттар кешені.
Су тұтқыш қабат-құрамында бос (гравитациялық) су, біркелкі
литологиялық құрамдағы тау жынысы қабаты көп немесе аз бірдей
ұңғымамен (кеуектілікпен) және су өткізгіштік шамасымен.
Су қорғау аймағы-жер асты немесе жер үсті суларын ластанудан
қорғау үшін бөлінетін аудан.
Су беру-қаныққан тау жыныстары суларының ауырлық күшінің
әсерінен су беру мүмкіндігі.
Суға төзімділік-тау жыныстарының салыстырмалы түрде (су
өткізбейтін қабаттармен салыстырғанда) су өткізбейтін қабаты.
Депрессияның құйғышы-суды қазбадан (құдық, карьер және т.б.)
сору кезінде арынсыз су айнасының немесе арынды сулардың
пьезометриялық бетінің төмендеуі. Ең төменгі деңгей өндіріс жанында
жасалады. Өндіруден алыстаған сайын деңгейдің төмендеу шамасы азаяды
және нөлге ұмтылады.
Гидрогеологиялық карта-тау жыныстарындағы жер асты суларының
таралу, жату жағдайлары, жер асты суларының белгілері немесе қасиеттері,
Судың химиялық сипаттамасы және т.
Гидрогеологиялық
түсірілім-Елеулі
аумақтардағы
далалық
зерттеулер кешені және жалпы гидрогеологиялық жағдайларды картаға
түсіру: гидрогеологиялық қима, су тұтқыш қалыңдықтардың және әртүрлі
жерасты суларының таралу заңдылықтары, олардың сапасы мен ресурстары
геологиялық
құрылыспен,
тектоникамен,
палеогеографиямен,
геоморфологиямен, гидрологиялық, климаттық және жер асты суларының
қалыптасуына елеулі әсер ететін басқа да факторлармен тығыз байланыста,
сондай-ақ қолданыстағы сумен жабдықтаудың жай-күйін және жер асты
сулары есебінен оның даму мүмкіндіктерін зерделеу.
Гидрогеологиялық ізденістер және барлау-жерасты суларының
қорлары мен сапасын анықтаумен және бағалаумен, инженерлік құрылыстар
салу кезінде, тау-кен ісінде кептіру, суару және т. б. кезінде туындайтын
гидрогеологиялық мәселелерді анықтаумен айналысатын гидрогеологияның
қолданбалы саласы.
Гидрогеологиялық жағдайлар-жер асты суларының пайда болу
жағдайларын сипаттайтын белгілер жиынтығы; су тұтқыш жыныстардың
литологиялық құрамы мен су қасиеттері, жер асты суларының қозғалысы,
сапасы мен мөлшері және табиғи жағдайда және жасанды факторлардың
әсерінен олардың режимінің ерекшеліктері.
Гидрогеология-жер асты сулары, олардың пайда болуы, пайда болу
жағдайлары, қозғалыс заңдылықтары, режимі, физикалық және химиялық
қасиеттері, тау жыныстарымен өзара әрекеттесуі, атмосфералық және жер
үсті суларымен байланысы, олардың экономикалық маңызы туралы ғылым.
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Мұздату тереңдігі-бұл аймақта топырақтың қатып қалуы жететін
тереңдік.
Гранулометриялық (механикалық) талдау-борпылдақ тау жынысын
құрайтын бөлшектердің мөлшері мен сандық қатынасын анықтау.
Топырақ-бұл инженерлік құрылымдардың негізі немесе оларды салу
үшін материал ретінде қарастырылатын тау жынысы.
Жер асты сулары-бірінші су өткізбейтін қабатта орналасқан жер
бетінен бірінші тұрақты сулы қабаттың жер асты сулары.
Топырақ алғыш-табиғи қосылуын сақтай отырып, бұрғылау кезінде
борпылдақ Топырақтардың (құм, құмдақ, саздақ, саздақ) үлгілерін іріктеуге
арналған құрал. Инженерлік-геологиялық зерттеулер тәжірибесінде кеңінен
қолданылады. Ол шығаратын топырақ үлгілері табиғи ылғалдылықты,
кеуектілікті, сығылуды және ығысуға төзімділікті анықтау үшін
қолданылады.
Дарси заңы-сүзу жылдамдығының қысым градиентіне сызықтық
тәуелділігін білдіретін кеуекті ортадағы сұйықтықты сүзу Заңы:
Ұңғыманың (құдықтың) дебиті (өнімділігі) — ұңғыманың
(құдықтың) уақыт бірлігіне берілетін су көлемі. Секундына литрмен немесе
секундына, сағатына немесе тәулігіне текше метрмен анықталады. Тау
жыныстарының деформациясы-тектоникалық күштердің әсерінен тау
жыныстары көлемінің пішінінің өзгеруі.
Дренаж-жер асты суларының деңгейін әртүрлі дренаждармен
(көлденең немесе тік) төмендетуді қамтамасыз ететін құрғату әдісі.
Ағынның бірлік шығыны-оның енінің бірлігіне жатқызылған
ағынның Шығыс мәні.
Жыныстың табиғи ылғалдылығы-оның табиғи жатуы жағдайында
жыныстағы судың мөлшері.
Пайдалану қорлары - пайдаланудың есептік мерзімі ішінде
техникалық - экономикалық тұрғыдан ұтымды каптаждық құрылыстар алуы
мүмкін жер асты суларының мөлшері.
Мұздату аймағы-жер қыртысының жер үсті аймағы, онда
гравитациялық сулар қыста мұзға айналады.
Су көздерін санитариялық қорғау аймағы-елді мекендерді сумен
жабдықтау көздерінің ластануының алдын алу үшін санитариялық ісшаралар жүргізілетін аумақ.
Жер асты суларының зоналылығы-жер қыртысында жер асты
суларының орналасуындағы белгілі бір заңдылық, әр аймаққа (ландшафтқа)
тән сипаттамалары бар.
Инженерлік геология-адамның инженерлік қызметіне байланысты
жер қыртысының жоғарғы қабаттарының динамикасын зерттейтін геология
саласы.
Инженерлік-геологиялық
КАРТА
құрылыстың
немесе
шаруашылық қызметтің қандай да бір түрінің инженерлік-геологиялық
жағдайларын көрсететін негізгі құжат.
Жыныстарды инженерлік-геологиялық жіктеу-тау жыныстарын
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(грунттарды) :
1) инженерлік - геологиялық мақсаттар үшін жыныстарды далалық
және зертханалық зерттеу әдістемесін дұрыс таңдау;
2) Инженерлік - геологиялық карталарда және тіліктерде ұқсас
физикалық-техникалық қасиеттері бар Топырақтардың типтік түрлерінің
бөлінуі; 3) жобаланатын құрылыспен өзара іс - қимылда тау жыныстарының
мінез-құлқын дұрыс инженерлік-геологиялық бағалау.
Инфильтрациялық сулар-тау жыныстарының саңылаулары мен
жарықтары арқылы атмосфералық сулардың ағуы арқылы пайда болған жер
асты сулары.
Инфильтрация-кеуектер мен жарықтар арқылы судың ағуы.
Топыраққа төгілген жауын-шашын мөлшерінің түскен жауын-шашын
мөлшеріне қатынасы ( % ) инфильтрация коэффициенті деп аталады.
Жер асты суларының каптажы-жер асты суларын алуға арналған
құрылыс. Шегендеудің ең қарапайым түрі-құдық пен құдық. Судың табиғи
шығуының дизайны көздің қақпағы деп аталады.
Карст (жарықшақ-карст) сулары-еріту процестерінің ажырамас
қатысуымен пайда болған әртүрлі карст қуыстарына салынған жер асты
сулары.
Коли-титр-зерттелетін судың бір ішек таяқшасына келетін көлеміне
сәйкес келетін судың бактериологиялық ластану көрсеткіші.
Құдық-су, мұнай, тұздық және т. б. алу үшін жүргізілетін көлденең
қимадан едәуір асатын тереңдіктегі тік қазба.
Сығымдау
қисығы-тау жыныстарының кеуектілігі (немесе
ылғалдылығы) тау жынысының қысылуына әкелетін сыртқы қысымға
тәуелділігінің графикалық көрінісі.
Сығымдау сынақтары-топырақтың сығылу мөлшері мен жүктеме
мөлшері арасындағы байланысты анықтауға мүмкіндік беретін әртүрлі
жүктемелермен топырақтың сығылуына зертханалық зерттеулер.
Сазды Топырақтардың консистенциясы-оларға механикалық әсер
ету кезінде топырақ бөлшектерінің қозғалу дәрежесі. Топырақтың
ылғалдылығына, дисперсия дәрежесіне, минералогиялық құрамына және т.б.
байланысты. топырақтың сығылу коэффициенті (тығыздау, сығылу) — бұл
топырақтың бүйірлік кеңеюі мүмкін болмаған кезде сығылу дәрежесін
көрсететін шама. Компрессия коэффициенті компрессиялық сынақтардың
деректері бойынша айқындалады.
Тау жыныстарының кеуектілік коэффициенті (келтірілген
кеуектілік) — барлық қуыстардың көлемінің (VP) қатты фазаның көлеміне
(Fs) қатынасы, әдетте бірлік фракцияларында көрінеді.
Пуассон коэффициенті-сыналатын топырақ үлгісінің салыстырмалы
бүйірлік кеңеюінің бір осьті сығымдау кезіндегі жүктеме әсерінен оның
салыстырмалы тік деформациясына қатынасы.
Пьезоөткізгіштік коэффициенті-қысым жағдайында сулы немесе
мұнайлы қабаттағы қысымның таралу жылдамдығын сипаттайтын шама.
Ілінісу коэффициенті-тау жыныстарының бір-біріне жабысу
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күштерінен туындаған тау жыныстарының ығысуға кедергісін сипаттайтын
шама. Ауыстыру тәжірибесінің деректері бойынша анықталады.
Тау жыныстарының деңгейлік өткізгіштік коэффициенті-жер асты
сулары деңгейінің бос бетімен өзгеру жылдамдығын сипаттайтын шама.
Сүзу коэффициенті (Дарси бойынша) — қысым градиентінде
бірлікке тең сүзу жылдамдығы.
Топырақтың жабысқақтығы-топырақтың олар жанасатын заттарға
жабысу қабілеті. Жабысқақтық қасиеті ылғалданған сазды топырақтарға тән.
Жер
асты
суларының
минералдануының
макрокомпоненттеріминералданудың құрамдас бөліктері, көбінесе басқа компоненттерге
қарағанда жоғары су құрамында болады.
Мұздатылған сулар-мұздатылған жыныстардың ішінде жатқан немесе
қозғалатын көпжылдық аяз аймағындағы жер асты сұйық гравитациялық
сулар.
Қабатаралық сулар-суға төзімді жыныстардың қабаттарының
арасында жатқан сулы қабаттарда орналасқан сулар.
Ауыл шаруашылығы жерлерін, топырақты мелиорациялау мелиорацияланатын жерлердің су (және онымен байланысты ауа, тамақ және
жылу) режимін реттеу және топырақтың құнарлылығын арттыруды
қамтамасыз ету жолымен олардың қолайсыз табиғат жағдайларын түбегейлі
жақсартуға арналған ұйымдастыру-шаруашылық, агрономиялық және
техникалық іс-шаралар жүйесі.
Минералды су кен орны-көлемі мен контуры кеңістікте және уақытта
тұрақты емес және оларды қамтитын тау жыныстарының геоструктурасына
және олардың жер асты гидросферасының басқа сулары арасындағы
жағдайына, сондай-ақ пайдалану жағдайына байланысты жер асты
минералды суларының табиғи жиналуы (бассейні).
ШУРФТАРҒА құю әдісі-шурфтарға су құю арқылы Сулы емес
жыныстардың сүзу коэффициентін анықтау.
Топырақ механикасы-бұл топырақтың кернеуін, деформациясын,
беріктігі мен тұрақтылығын, сыртқы, негізінен механикалық әсерлердің
әсерінен олардың күйі мен қасиеттерінің өзгеруін зерттейтін ғылыми пән.
Судың минералдануы-минералдану мөлшері (дәрежесі) мен оның
сипатын ажыратыңыз.
Деформация модулі (салыстырмалы деформация модульі) —
қысым мен осы қысыммен пайда болатын топырақтың салыстырмалы
сызықтық деформациясы арасындағы пропорционалдылық коэффициенті.
Монолит-белгілі бір пішіндегі және мөлшердегі тау жынысының үлгісі,
құрылымын бұзбай таңдалған, ол табиғи жатқан тау жынысына тән.
Сулы горизонттың (қабаттың, қабаттың) қуаты — су өткізбейтін
төсектен су бетіне дейінгі перпендикуляр бойынша қашықтық.
Қысымды (көтерілетін) сулар (нақты емес синоним: артезиан
сулары) — бұл сулар гидростатикалық қысым жасайтын су өткізбейтін
шатырмен жабылған тау жыныстарының қабаттарындағы жер асты сулары.
Жетілмеген ұңғыма (құдық) - ұңғыма (құдық), сулы қабаттың қуатынан аз су
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қабылдайтын бөліктің ұзындығы.
Жер асты суларының тұрақсыз қозғалысы-ағынның шығыны,
бағыты, жылдамдығы және көлбеуі уақыт өте келе үздіксіз өзгеретін
қозғалыс.
Жер асты суларының тотығу-тотықсыздану потенциалы (Eh) —
тотықтырғыш
зат
—
тотықтырғыш
тізбектегі
потенциалдар
айырмашылығына байланысты тотықсыздандырғыштың тотықтырғышқа
электрондарды беруі. Тотығу потенциалының мөлшері химиялық
реакцияның жылдамдығы мен қарқындылығымен анықталады және негізінен
ортаның рН, концентрация және температураға байланысты болады.
Су тұтқыш жиекті (жыныстар кешенін, қабаттарды) сынамалау —
су тұтқыш жыныстың жату жағдайларын, оның су молдығын және ондағы
жер асты суының сапасын анықтаудан тұратын гидрогеологиялық
зерттеулер.
Тәжірибелі сору - тау жыныстарын сүзу коэффициентін анықтау,
ағынның су деңгейінің төмендеуіне, әсер ету радиусына, уақыт
депрессиясының
шұңқырының
дамуына,
пьезоөткізгіштік
коэффициенттеріне, деңгейлік өткізгіштікке және т. б. тәуелділігін анықтау
үшін ұңғымадан, шұңқырдан, құдықтан немесе басқа қазбалардан сору.
Құрылымның тұнбасы-құрылымды салу кезінде пайда болатын
жүктемелердің әсерінен оның түбінде жатқан топырақтың сығылуы,
тығыздалуы немесе басқа да өзгеруі салдарынан құрылымның тік жылжуы.
Жер қойнауын қорғау-пайдалы қазбаларды, атап айтқанда жер асты
суларын ұтымды игеруді, қаражатты барынша үнемдеу кезінде оларды жер
қойнауынан неғұрлым толық алуды, сондай-ақ кен орындарын пайдалану
кезінде пайдалы қазбалардың ысырабын азайтуды қамтамасыз ететін
заңдастырылған қағидалар мен тау-кен техникалық іс-шаралардың
жиынтығы; бұл ретте тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігінің
қағидалары міндетті түрде сақталуға тиіс.
Пикнометр - колба түріндегі градуирленген ыдыс. Ол топырақтың
нақты салмағын анықтауда қолданылады.
Кеуектілік-тау жынысындағы барлық қуыстардың жалпы көлемі.
Сынамалы айдау - су тұтқыш жиекті алдын ала бағалау мақсатында
ұңғыманың дебитін және судың сапасын анықтау үшін жүргізілетін
ұңғымадан суды қысқа мерзімге айдау.
Тау жыныстарының өткізгіштігі - тау жыныстарының Сұйықтықтар
мен газдар арқылы өту қабілеті.
Топырақтың шөгуі - ылғалданған кезде топырақ көлемінің төмендеуі.
Шөгу қазіргі құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес макропорт
топырақтарына жататын лесс және лесс тәрізді топырақтарға тән.
Ұңғыманың әсер ету радиусы - айдау жүргізілетін ұңғымадан оның
әсер ету аймағының шекарасына дейінгі қашықтық. Ұңғыманың әсер ету
аймағы осы ұңғыманың гидродинамикалық өрісімен анықталады. Біртекті
резервуарда жұмыс істейтін ұңғыманың гидродинамикалық өрісі
орталықтары ұңғыманың тік осьіне сәйкес келетін бірқатар концентрлік
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шеңберлермен анықталады.
Жер асты суларының режимі (М. Альтовский) - өзара іс-қимыл
жасайтын және өзгеретін факторлар: Климаттық, гидрологиялық,
геологиялық, топырақ, биогендік және жасанды факторлар жиынтығының
әсерінен болатын жерасты сулары параметрлерінің сапалық және сандық
көрсеткіштерін қалыптастырудың жекелеген сатыларын білдіретін табиғитарихи процесс.
Жер асты суларының ресурстары (қорлары) — жер асты ағынына
келіп түсетін және соңғысының шығынын (өнімділігін) қамтамасыз ететін су
тұтқыш қабаттағы гравитациялық судың мөлшері. Топырақтың сығылуысыртқы қысымның әсерінен топырақтың көлемін азайту (тұнба беру)
қабілеті. Сығылу дәрежесі және сығылу кезінде пайда болатын құбылыстар
топырақтың табиғаты мен құрылымына байланысты. Құмды Топырақтардың
қысылуы жеке дәндердің өзара қозғалуымен, ал жоғары қысымда және
олардың бөлінуімен байланысты.
Жерасты су —бұл сулар тектоникалық, климаттық, геоморфологиялық
және басқа факторлардың әсерінен тау жыныстарында пайда болған әртүрлі
мөлшердегі тар жарықтар жүйесі арқылы қозғалады.
Ішкі үйкеліс бұрышы-диаграмманың түзу бөлігінің көлбеу бұрышы,
топырақтың қалыпты қысым осьіне жылжуы.
Жер асты суларының деңгейі - кез келген салыстыру жазықтығына
қатысты (мысалы, теңіз деңгейіне қатысты) берілген нүктеде жер асты
суларының бос немесе пьезометриялық бетінің артуы. Деңгей тұрақты
немесе тұрақсыз болуы мүмкін.
Судың физикалық қасиеттері - белгілі бір ауырлық, температура,
мөлдірлік, түс, бұлттылық, иіс, дәм, электр өткізгіштік және т. б.
Сүзу-кеуекті ортадағы сұйықтықтың қозғалысы.
КУРЛОВ формуласы - судың химиялық құрамының негізгі
қасиеттерінің бір формуласында көрнекі бейнені қабылдау. Бұл формулада
бөлшек алымында аниондар, бөлгіште 10% — дан асатын катиондар
жазылады (аниондар мен катиондар 100% құрайды деген есеппен).
Шаруашылық-ауыз су - ауыз сумен және шаруашылық сумен
жабдықтау үшін пайдаланылатын табиғи сулар.
Орталық ұңғыма-бақылау ұңғымалары (ұңғымалардың тәжірибелік
бұтасы) болған кезде айдау жүргізілетін тәжірибелік ұңғыма. Бақылау
ұңғымаларынан айырмашылығы, орталық ұңғыманың диаметрі әдетте
үлкенірек, сорғымен, фильтрмен, сорылатын судың мөлшерін өлшеуге
арналған контейнермен, су төгетін құрылғымен (құбыр, науа) және т. б.
ШУРФ (құбыр) — жер бетіне тікелей шығатын және пайдалы
қазбаларды барлауға, суды ашуға және сынауға және т. б. арналған тік
немесе көлбеу жер асты қазбасы (әдетте шағын қималы және шағын
тереңдіктегі).
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