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Облыста 5 мыңнан астам көл бар. Ең ірі көлдердің бірі Торғай жырасында 
орналасқан- Құсмұрын көлі. Бұл көл Торғай ойысында орналасқан. Оған Обаған жəне 
Құндызды көлдері құйылады. Құсмұрын көлінің жалпы ауданы – 210 км, ол жыл 
аралығында өзгеріп отырады. Үлкен нəтижеде оның ұзындығы 60-70 км шамасында, ал ені 
12,5 км, тереңдігі 1-3 м. болады. Тұрғындардан сауалнама алу əдісі нəтижесінде мына 
мəліметтер алынды: көлде алуан түрлі балықтар тіршілік жасаған, олар: алабұға, сазан, 
табан, ақ балық, шортан т.б. 

Көлде  кəсіптік балық шаруашылығы дамыған. Балықтардың жойылып кетуіне 
себепші болған мына заттар: күкірт, фосфор, боксит, көміртегі, алюминий жəне кадмий 
сияқты радиоактивті заттар деп айтуға болады. Судағы алюминий улы зат есебінде, 
балықтардың желбезектеріне əсер етіп, оны жойып жіберген. Содан қырылған фактілер 
дəлелденді. Себебі  Құсмұрын көмір алабының лас суының көлге құйылыуынан 
байланысты. 

1995 жылы Əулиекөл аумағының шекарасында, Құсмұрын көлінің балықтары 
қырылып қалды. Құсмұрын көлі Солтүстік Қазақстанның маңызды көлдерінің бірі. Құстар 
жыл мезгілдерінде құстар ұшқанда Құсмұрын көліне келіп ұя салып, санын көбейткен. 
1985 жылы 5100 құс түрі, Құмұрын көлінде тіршілік  еткен, ал 1988 жылы, 5500 құс түрі 
болған. Биылғы жылы келген құс саны 10 есе қысқарды. Оның басты себебі: Құсмұрын 
көлі тазалығының өте нашар күйде болу салдарынан. [1]  

Көмір өндірген кезден шұңқырға толған жер асты сулары лайлы тұңбалармен карьер 
жанында қазылған шұңқырға толып, əрі қарай көлге құйылуда. Шұңқыр жанында əкелінген 
бетон блоктар жай тұр, шұңқыр бетондалмаған екен. Көл лай батпақ тұңбасымен көтеріліп 
жағалауы тартылған.  

Құсмұрын ауылынан солтүстікке қарай 12 км қашықтықта «Тау Құсмұрын» төбелі 
қыратының етегінде Құсмұрын көлі басталады. Батыс жақтан ойпат арқылы Обаған өзені 
осы көл арқылы ағып өтіп, солтүстік жағынан шығып, Қостанай даласымен Тобылға құяды. 
Көлдің оңтүстік жағалауына жерден қоңыр көмірді ашық əдіспен 1982 жылдан бастап 
өндіруде. Көлдің шетін карьердің бос тау жыныстары 5-10 метр биікке дейін қоршап 
жатыр. 

Көмірдің ашық ұңғысымен жер бетінен 100-120 метр тереңдікте жатыр. Беткі топырақ 
қабаты 65 метр. Көмір қабатының қалыңдығы 35 метр. Көтеріліп карьердің шұңқырларын 
толтыруда.  

Ғылыми зерттеу кезде насостар арқылы карьердегі толған лай, улы сулар сорылып, 
карьер жанындағы қазылған шұңқырға ағып, одан Құсмұрын көліне құйылып, көлді улап, 
ластап жатырғаны анықталды. Лай сулардың көл ағысымен жылжыудың нəтежесінде 
көлдің ұзындығы мен ені қысқарып, одан түбек пайда болған. Карьердегі көмір қабаты 
арасында жəне астында радиоактивті заттар орналасқан. Бұл көлге сонымен қатар қышқыл 
жаңбырлар көп суы да қосылады.  Карьерден алынған беткі қабаттары сумен шайылып, 
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көле құйылудың əсерінен судағы балықтардың тыныс алуы тоқтап қырылып қалған. Себебі 
судың құрамында  алюминий мөлшерден артық болған. 

 

   
 

Сурет 1 - Карьер жанындағы қазылған шұңқырға улы, лай  сулар ағып,  
одан Құсмұрын қөліне құйылуы. 

 
1999 жылы көлдегі судың шеті осы жерге дейін созылған. Қазір көл табаны лаймен 

толып, балдырлар, қамыстар өсіп, жағасы 10 шақырымға көл тартылған. Көлдің аумағы 70 
жылда 2 есе қысқарса, тереңдігі де 2 есе тайызданды. Бұның себебі, лай судың көл 
табанына тұнуынан жəне қыста тайыз жерлер қатып, оттегі болмауынан да балықтар 
жойылды. 

«Приозёрный» көмір өнідірісі жұмысын лабороториялық зерттеу нəтижелері.
 Құсмұрын көлі суының кермектілігін анықтау барысында нормасынан 2,5 есе көп 
болды. 

Ал 2016 жылы СЭС-нəтижесі бойынша кермектіліктің нақты мəні 71,0 мг-экв/дм3 

болды. Бұл нормадан 6,5 есе көп. Көл суынан сілтілілігін анықтағанда нəтижесі 5,0 мг/дм3-
тең болды. Бұл норма көрсеткіштен көп емес. 

Құсмұрын көлі суының құрамынан анықталған сульфаттар мен хлор шамасы: 
сульфаттар 2015 жылғы нəтижесі бойынша 1275 км/дм3 тең болды, бұл НҚ нормасынан 2,5 
есе  көп. Ал 2016 жылы сынақ нəтижесі бойынша сульфат 3200 мг/дм3 болды. Бұл НҚ 
нормасынан 6,5 есе көп. НҚ бойынша нормасы 500 мг/дм3. 

Көл суынан табылған алюминийдің балық тіршілігінің жойылуына зиянды əсері 
анықталды. Судағы  алюминийдің өте токсикалық түрі Al(OH)+

2  рH шамасы 5,0-5,5 болған. 
Алюминий гидроксид мөлшері пайда болып, олардың балықтар мен шабақтардың 
желбезектерінің тұншығуынан балықтар  мен шабақ тардың қырылуы себептері  ашылды. 
Құсмұрын көлінің суынан алюминийдің нақты НҚ шамасы 0,5 мг/дм 3, ал 2014-2015 ж. 
нақты мəні 0,02 мг/дм 3 тең болды. ҢҚ шамасының нақты мəнінен 25 есе артық.  

СЭС-тің нəтижесі бойынша  2012-2013 жж. кадмийдің нақты мəні 0,0002 мг/дм3. НҚ 
бойынша нормасы 0,001 мг/дм3 тең болды. Бұл нормадан 5 есе көп.  Судағы кадмий 
балықтың денесіне оның мембранасы арқылы өтеді. Кадмий балық тіршілігіне өте қажетті 
элементтерге жатпайды. Бұл металлдың өте көп мөлшері цитоплазмада кездеседі. Кадмий 
балықтың омыртқалардың артқы бөліктерінің сынуына əсер етеді. [2] 

Судың биохимиялық ластану дəрежесін анықтау. Оттекке биологиялық қажеттілік 
(ОБҚ) - сынау инкубациясының белгілі уақыт ішінде (2, 5, 20, 120) органикалық 
заттектердің (нитрификация процесін кіргізбегенде) биохимиялық тотығу (ыдырау) 
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процесстеріне пайдаланылған оттектің мөлшері мг О2/л суға (ОБҚ5- 5 тəулік, ОБҚ20-20 
тəулік ішінде). [3] Біздің сараптама нəтижесі бойынша ОБҚ5 НҚ нормасы бойынша шамасы  
6 мг/дм3 тең. 2014-2015 жж. нəтиже бойынша нақты мəні 17,9 мг/дм3, бұл нормадан 12 есе 
көп. 

Оттекке химиялық қажеттілік (ОХҚ) – судағы барлық тотықсыздандырғыштарды 
тотықтыруға қажетті, яғни тотықтырғыштың жұмсалған мөлшеріне эквивалентті, оттектің 
мөлшері (бихроматты əдіспен анықталады), мг О2/л суға. 2014-2016 жылғы нəтиже 
бойыншы ОХҚ мəнің нақты шамасы 32,3 мг/дм3 тең. НҚ бойынша шамасы 3 мг/дм3 тең 
болып, шамадан 10 есе көп болған. 

 «Приозёрный» карьерінің ақаба суын тазалау əдістері. Құсмұрын көлінің ластануы 
мынадай топтардан тұрады: 

1. Биологиялық ластану: өсімдік, жануар, микроорганизм жəне ашуға бейім заттар.   
2. Химиялық ластану: улы жəне су ортасының табиғи құрамын бұзатын заттар.  
3.Физикалық ластану: жылу-қызу, электромагнитті өріс, радиоактивті заттар.  
Карьердің ағын суындағы қоспалар анықталды: ерімейтін, коллоридті, ерітінділер 

(минералдық, органикалық, бактериялық, биологиялық ). Ол екі сатыға бөлінеді:  
1. Механикалық тазарту.  
2. Биологиялық тазарту.  
Жер ресурстарын қорғау, соның ішінде тұрмыстық жəне өндірістік қалдықтарды жою, 

топырақтың құнарлығын арттыру, жерді рекультивиациялау, жайылымдары қайта қалпына 
келтіру. Құсмұрын көмір алабына су жинағыш жасау. Осындай тазартулардан соң, су 
қоймасына жіберіледі. Биологиялық заттарды ластанған ағынды сулардан тазарту жəне көл 
тіршілігін қалпына келтіру үшін Құсмұрын көмір алабының ағынды суын арнайы 
биофильтрлік тазартқыштарды орнату қажет.   

Карьер суының лайлы болу себебі  шұңқырдың суға толуынан, карьер беткейіндегі 
жыныстардың төменгі қабаты сумен шайылып, ал  беткейдің жоғарғы қабаттары жұмсарып 
төмен қарай жылжып, суға құйылады. Міне, сондықтан осы карьердің бос жыныстары 
құйылып, көлдің табанның көтеріп жатады. [4]  

Ақаба су-өндірісте пайдаланылған аймақ арқылы өткен су. «Приозерный» карьері 
ақаба су гетерогенді күрделі жүйе болып саналады, оның құрамында болатын органикалық 
жəне минералды қоспалар ерімейтін коллоидты жəне еритін түрде кездеседі. Құрамы мен 
пайда болған түріне байланысты ақаба сулар үш негізгі категорияға: шаруашылық-
тұрмыстық, өндірістік жəне атмосфералық болып бөлінеді.  

Құсмұрын көлін ластанудан қорғау мен табиғи ресурс ретінде қайта тиімді пайдалану 
мақсатында қайтарылып қолдану үшін «Приозерный» карьерінің ақаба су құрамындағы 
ластағыш заттардың түрі мен мөлшеріне қарай əртүрлі əдіспенен тазалауға болатын 
ұсынысты қолдануға болады. Бұларға механикалық (тұтындыру, сүзу, флотация), 
физикалық-химиялық, химиялық, биологиялық жəне түйдектелген əдістер жатады. Бұл 
ұсынылып отырған механикалық əдісте ақаба судағы ірі жəне ұсақ түйірлі тез тұнатын 
бөлшектерді өздігімен тұндырып немесе оларды жəне қалқып шығатын заттектерді 
тұндырғыш, сүзгіш, құмұстағыш арқылы өткізіп, немесе əртүрлі конструкциялық техника 
құралдарын қолдануды дұрыс шешім деп табылды. Осы шыққан ақаба судың улылығын 
азайтуға кеңінен тұндырғыштар пайдалану ұсынылады. [5] 

Арнайы мақсатқа қарай тұндырғыштар бірінші реттік жəне екінші реттік болып 
бөлінеді. Ақаба суды 0,08-0,3 м/с жылжу жылдамдықпен құмұстағыш арқылы өткізіп, оның 
құрамындағы ерімейтін құм, қақ тəрізді ауыр қоспалардан ажыратуға болады. Кейбір 
құмұстағыш үлгілерімен құм 80%-ке  дейін ұсталып қалады. Карьерден шыққан ақаба суды 
химиялық əдісте ластағыштардың физикалық-химиялық қасиеттерін ескере отырып оларды 
химиялық агенттерді қолдану арқылы жоюға болады.  
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Химиялық əдіспен карьер мен көл суларын тазалау негізгі əдістерді қолдану: 
нейтралдау, тотықтыру жəне тотықсыздандыру жолдары жатады. Нейтралдау процесін 
құрамында қышқылы немесе сілтісі бар ақаба суының рH мағынасын 6,5 – 8,5 аралыққа 
келтіру мақсатында қолдануға болады. Нейтралдау үшін қышқылды ақаба суымен сілтілі 
ақаба суын араластыруға, реагенттер қосуға, ақаба суын нейтралдау қасиеті бар сүзгіш 
материалдар арқылы жіберуге болады. 

Сүзгіш материал ретінде əк, қолдануға болады. Бұл əдіспен, əдетте, құрамында əр 
түрлі минералды қышқылдары бар ақаба сулары тазаланады.  

Озондау ақаба суын фенолдан, күкіртті сутектен, цианидтерден жəне басқа да 
қоспалардан тазалауға қолданылады. Күшті тотықтырғыш болғандықтан озонның сулы 
ерітінділердегі органикалық заттектерді жəне басқа қоспаларды ыдырататын қабілеті өте 
жоғары.  

Мембрандық əдіске электродиализ жəне гиперфильтрация, немесе кері осмос жатады. 
Электродиализ қазіргі заманның дамып келе жатқан деминерализациялау жəне 
қойыртылған ерітінділер алу əдісімен іске асады. Бұл əдісте тұздардың диссоциалауынан 
пайда болған иондар табиғи немесе синтетикалық материалдардан жасалған ион іріктегіш 
мембрана арқылы тұрақты тоқтың қатысуымен катод жəне анод орналасқан бөліктерге 
іріктеніп өтеді. «Приозерный» қоңыр көмір өндірісі кəсіпорынан ақаба суына талдау 
жасалынып, оның көлемі мен құрамын сипаттайтын көрсеткіштер анықталады: құрғақ 
қалдықпен анықталған минералдық құрамы – 360 мг/л. Оның ішінде: хлоридтер-220 мг/л, 
сульфаттар -100 мг/л, оттекке биохимиялық қажеттілігі (ОБҚ) – 80 мг/л. Ақаба судың 
алғашқы үш көрсеткіші жалпы олардың құрамына бағытталған талаптарды қанағаттандыру 
қажет [6].   

Ал біздің карьердің лас суын лабороториялық зерттеу нəтижеміз мынадай: хлор- 0,1 
мг\дм3, сульфаттар- 1275-3200 мг\дм 3 ,ОБҚ-5 -17,9 мг\о2дм3. 

Қорытындылай келе:            
- 2 жылғы зертеу нəтижесінде көлдің кермектігі қалыпты шамадан 8 есе өскен;  
- көл суының сульфаттылығы қалыпты шамадан 6 еседен жоғары көтерілген, күкірт 

көбейіп балықты жойған;        
- көл суының оттекке биологиялық қажеттілігі 5-тəуліктегі шамасы 3-есеге өсіп, 

бұдан судағы оттегі азайған;         
- көл суының оттекке химиялық қажеттілігі 1,3 есеге жоғарылған, осыдан реакцияға 

оттегі көп жұмсалған;         
- көл суындағы алюминий шамасы 25 есеге асқан, бұдан балықтын тыныс алу 

желбезегі жойылып, қырылған;        
- көл суынан кадмийдің анықталуы - шабақтардың,  балықтардың, сүйектері, 

қанататтары сынып жойылған;        
-  көмір карьерінен шыққан улы заттардың көлдегі тіршілікті  жойып, тұнбалардың 

көл табанын таяздатып, көл қысқарып, құрып бара жатыр;   
- көл тағдырын құтқару үшін суға шлюздер, су тазарту биохимиялық қондырғылар 

орнатып, карьер жанына плиталы бөген салу керек, көл суын жаңа технологиялық 
əдістермен тазартып, қайта пайдалану керек. 

Тұжырымдама 
Жоғарыдағы зерттелу мен анықтамаларға эксперименттік зерттеулер  мен 

сауалнамаға сай,  келесі тұжырымдамағ тоқталынды :  
- көл суына, топырақтағы  боксттің алюминий мен қоспаларының түсуінен,балықтың 

желбезектерінің желініп, жойылуынан, балықтар тыныс ала алмай, қырылғаны анықталды. 
Бұл мəліметтер тұрғандардан сауалнма алу арқылы дəлелденді. 
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- судағы тұз шамасының нормадан артық көп болуы, көлдегі тіршіліктің дүниесі 
жойылуының бір себебі екені анықталды, көл суының химиялық анализі нəтижесі, онда 
кадмийдің бары анықталды. 

- көл жанында көмірді өндіруден күкірт қоспаларының карьер суларына қосып, 
көлдегі балықтар қырылған. 
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