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Ұлттық қасіреттен — 
ұлттық мақтанышқа!

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев

Б�дан жиырма бес жыл б�рын Семей ядролы� сына� полигоны жа-
былды. 1949 жылдан 1991 жыл�а дейінгі 40 жыл ішінде Семей полиго-
ны аума�ында ядролы� �арудыB барлы� т�ріне 456 рет сына� ж�ргізілді, 
б�л радиацияныB �лан-�айыр аума��а таралуына апарып со�ты. Ол кез-
де полигон ауданы 18 300 км2 ��райтын, б�л Израиль немесе Словения 
сия�ты мемлекеттер аума�ымен шамалас еді.

КеBес Ода�ы тара�ан соB егемен =аза�стан аума�ында ядролы� �а-
ру-жара�тыB – о�т�мсы�тары б�лінетін стратегиялы� зымырандар, 
�ашы�тан #рекет ететін бомбалаушылар ж#не олардыB тиісті атомды� 
ж#не термоядролы� зарядтарыныB айтарлы�тай к�лемі �алды. =ыр�ын-
�а �шырататын б�л к�ш �уаты жа�ынан #лемде т�ртінші орында т�рды. 

=аза�стан #лем алдында�ы жаKанды� жауаптылы�ты сезіне отыра, 
ядролы� �ару-жара�тан бас тартты. Уа�ыт к�рсеткендей, біз бірден-бір 
д�рыс шешім �абылдады�. Осынау тарихи таBдау біздіB еліміздіB жаKан-
ды� �ауіпсіздік саласында�ы келешек стратегиясын ай�ындап берді. 
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Осы с#ттен бастап жаппай �ырып-жоятын �аруды таратпау режімін 
са�тау мен ны�айту – =аза�станныB сырт�ы ж#не ішкі саясатында�ы ба-
сым ба�ыттардыB біріне айналды. 

=аза�стан ТМД елдері арасында ал�аш�ы болып Ядролы� �аруды та-
ратпау туралы шарт�а ж#не Ядролы� сына�тар�а жан-жа�ты тыйым салу 
туралы шарт�а �осылды. 

Б?? біздіB бастамамыз бойынша полигон жабыл�ан к�н – 29 тамызды 
ядролы� сына�тар�а �арсы халы�аралы� �ызмет к�ні деп жариялады. 

Семей шартына бес ел �ол �ой�аннан кейін Орталы� Азия ядролы� 
�арудан азат айма� деп жарияланды. Б�л – Солт�стік жартышарында�ы 
б��ан дейін �уатты ядролы� �ару бол�ан ж#не сына� ж�ргізілген �Bірде 
��рыл�ан ал�аш�ы ядролы� �арусыз айма� еді. 

ЖаKанды� антиядролы� �оз�алысты �алыптастыру жолында�ы ке-
зекті �адам – Б??-ныB =аза�станныB �сынысы бойынша ядролы� �ару-
дан азат #лем ��ру туралы жалпы�а орта� декларацияны бекітуі болды. 
Б�л – халы�аралы� �о�амдасты�тыB біздіB еліміздіB ядролы� �ару-жа-
ра�ты азайту, жаKанды� т�ра�тылы�ты ны�айту ж#не барша�а арнал�ан 
теB #рі б�лінбес �ауіпсіздікті �амтамасыз ету ісіне �ос�ан �лесін мойын-
дап, �олдау к�рсеткендігініB ку#сі болды. 

Сонымен �атар =аза�стан аума�ында МАГАТЭ-ніB т�мен байытыл�ан 
уран банкініB ��рылуы – еліміздіB таратпау режімін ны�айту�а �ос�ан 
зор �лесі, еліміздіB ядролы� материалдармен ж�мыс істеуде мол т#жі-
рибесі бар сенімді серіктес ретінде танылуы болып табылады. Банк егер 
МАГАТЭ-ге м�ше мемлекеттер #лемдік коммерциялы� нары�та т�мен 
байытыл�ан уранды ала алмайтындай бол�ан жа�дайда, оны кепілдік-
пен жеткізіп берудіB бірегей тетігі болып табылады. БіздіB 2016 жылы 
Вашингтонда �ткен  Ядролы� �ауіпсіздік ж�ніндегі саммитте бір�атар 
шетелдік мемлекеттер к�шбасшылары �ол �ой�ан МАГАТЭ-ніB ТБУ банкі 
ж�ніндегі бірлескен м#лімдемемізде «=аза�станныB ядролы� �аруды та-
ратпау�а ж#не халы�аралы� бейбітшілікке ы�пал етуге �атысты �ызмет-
терініB тамаша тізімі бар» деп атап к�рсетілді.

Б�л тарихи актілер біздіB #скери �ауіп-�атерден азат #лемді жа�тай-
тынды�ымызды барша #лемге паш етті.

Алайда #лем �згеріп келеді, �ауіпсіздік азая т�суде, м�лде бас�а те-
геуріндер мен �атерлер туындауда. Ядролы� �арудыB таралуына, со�ыс-
тар мен �а�ты�ыстар�а байланысты алаBдаушылы� артуда. Сонды�тан 
=аза�стан #лемге со�ыс �аупі т�ніп т�р�ан б�гінгі таBда саясаттыB басты 
��ралы – халы�аралы� �ауіпсіздікті к�шейту, мемлекеттер арасында�ы 
ынтыма�тасты�ты дамыту, жаKанды� проблемалар мен �а�ты�ыстарды 
келісс�здер ж�ргізу ар�ылы реттеу екендігін та�ы да растап отыр. МеніB 
«�ЛЕМ. ХХІ 5АСЫР» МАНИФЕСІ атты жаBа м#лімдемем #лемге деген 
«�арусыздандыру�а �арай ны� �адам жасау», «ХХІ 5АСЫР: СО5ЫССЫЗ 
�ЛЕМ» атты жаBа БА5ДАРЛАМА #зірлеу туралы �сыныс болды. Егер яд-
ролы� �арусыздандыру �дерісі жандандырылса, со�ыстар т�бірімен жо-
йылса, барлы� �лттардыB инфра��рылым�а, ресурстар�а, нары�тар�а 
теB #рі адал �ол жеткізуі негізінде дамудыB жаBа �рдісі ��рылса, жаKан-
ды� со�ыс �аупін жою�а болады. Біз тек орта� к�ш-жігермен �ана ядро-
лы� �арусыз #лем ��ру�а шешуші �адам жасай аламыз. 
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Таратпау ісінде аса мол т#жірибеміз бола т�ра, �зіміздіB ынтыма�-
тасты� т#жірибеміз туралы д#л б�гінгі к�ні айтуымыз, атом энергиясын 
бейбіт ма�сатта пайдалану т#жірибесін таратуымыз б�рын�ы бас�а уа-
�ытта�ыныB б#рінен де маBызды. 

Ядролы� �ару сына�тарыныB инфра��рылымы мен салдарын жою, 
ССП-ныB б�рын�ы #скери-�нерк#сіптік кешенін бейбіт ма�сат�а кон-
версиялау ж�ніндегі кеB ау�ымды �ызмет, �ауіпсіз атом энергиясы ж#не 
радиоэкология саласында�ы �ылыми-техникалы� ынтыма�тасты� н#ти-
желері, полигон проблемаларын жаBаша ��ыну – =аза�стан Республика-
сы ?лтты� ядролы� орталы�ыныB А=Ш, Ресей, Франция, ?лыбритания, 
Жапония сия�ты шетелдік #ріптестермен бірлесіп ат�ар�ан осы ж#не 
�зге де ж�мыстары =аза�станныB бейбіт #рі �ауіпсіз #лем ��ру ісіндегі 
аса �лкен жетістігі, тек еліміздіB белсенді антиядролы� �станымымен 
�ана емес, сондай-а� на�ты істерінен де к�рінетін �атерлі �аруды тарат-
пау ісіне �ос�ан теBдессіз K#м бірегей �лесініB ку#сі болып табылады. 

Б�гінгі таBда б�рын�ы Семей ядролы� сына� полигоныныB аума�ы 
КСРО #скери-�нерк#сіптік кешені инфра��рылымыныB ядролы� �ызмет 
#рекеті салдарынан толы�тай тазартылды деп �ана�аттан�анды� сезім-
мен айта аламын. 2000 жыл�а �арай ядролы� зарядтарды жер астында 
жару�а арнал�ан барлы� штольнялар мен �B�ымалар оларды арналуына 
�арай пайдалану�а жарамайтын к�йге келтірілді. ПолигонныB �ш сына� 
алаBында жеті ірі жоба іске асырылды, соныB н#тижесінде кейбір лас-
тан�ан аума�тар оBалтылып, ядролы� �ызмет #рекеті �алды�тарына �ол 
жеткізуге тос�ауыл �ойылды. 

Аса �ауіпті материалдар мен �ос ма�сатта пайдаланылатын техноло-
гиялардыB таралуына �арсы іс-�имыл ж�ргізу ма�сатында БН-350 реак-
торын пайдаланудан шы�ару ж#не пайдаланыл�ан ядролы� отынды =Р 
?лтты� ядролы� орталы�ыныB «Байкал-1» реактор кешеніне �за� уа�ыт 
са�тау�а орналастыру ж�нінде к�лемді ж�мыс ат�арылды. =азіргі кезде 
б�л материал МАГАТЭ-ніB кепілдігінде ж#не таралу т�р�ысынан �ауіп 
т�ндірмейді. 

Полигон #скери �ауіп к�зінен �ылыми зерттеу объектісіне айналды. 
=азірдіB �зінде полигон аума�ыныB 50 %-дан астамы тексеріліп, 2 мил-
лионнан аса далалы� �лшеулер мен 100 мыBнан аса зертханалы� зерт-
теулер ж�ргізілді. 

Аса �ауіпті ядролы� материалдардыB таралуына �арсы #рекет етудіB 
басты ��ралы – ба�ылау ж#не физикалы� �ор�аудыB сенімді ж�йесі бо-
лып табылады ж#не солай болып �алады. Сонды�тан ССП-ныB барлы� 
объектілерінде сенімді к�зетті �амтамасыз ететін �ш деBгейлі физика-
лы� �ор�ау ж�йесі ��рылды. 44 объектіде ядролы� �ызмет �алды�тары-
на р��сатсыз �ол жеткізуді болдырмайтын сенімді физикалы� тос�ауыл-
дар ��рылды. 

С�йтіп, 25 жылды� жемісті еBбекті �орытындылай келе, =аза�стан 
�ауіпсіз, т�ра�ты ж#не �ркенді #лем орнату ж�ніндегі ы�палды халы-
�аралы� ынтыма�тасты�тыB оB �лгісін к�рсетті деп атап �туге болады. 
�лемдік �ауымдасты� =аза�станныB жаKанды� �ауіп-�атерді азайту, 
таратпау режімін ны�айту, бірлескен �ылыми-техникалы� ж#не т#жіри-
белік-конструкторлы� ж�мыстар ж�ргізу ж�нінде #зірленген, тиімділігі 
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уа�ыт сына�ынан �ткен #дістерін �олдану м�мкіндігін пайдаланып �а-
луы тиіс деп ойлаймын. 

Б�л кітаптыB жариялануы дер кезінде бол�ан маBызды жайт деп есеп-
теймін. �лем �алымдар мен мамандардыB халы�аралы� �йымдардыB 
жо�ары сараптамалы� ба�асына ие бол�ан зерттеу ж�мыстарыныB н#ти-
желеріне негізге ала отырып, ядролы� �аруды �олдану салдарыныB �ан-
дай болатынын, сол салдарды жою �шін �аншама ресурс ж�мсалатынын, 
жердіB, адамдар мен �орша�ан ортаныB �андай апат�а �шырайтынын 
білуі тиіс. ОныB �стіне б�л – жалаB с�зді желеу еткен жеBілтек м#лімдеме 
емес, б�л – негізгі кезеBдері мен н#тижелері осы кітапта �сыныл�ан тер 
т�гілген �ылыми еBбектіB н#тижесі. 

=аза�стан РеспубликасыныB 
Президенті  Н.�. Назарбаев
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АЛ�Ы С2З

Барша #лемге ядролы� �арусыздандыру ж#не �атер таратпау м#се-
лелерінде жариялылы� к�шін �з т#жірибесімен паш еткен =аза�стан 
�шін Т#уелсіздік мерейтойыныB Семей сына� полигоны жабылуыныB 
25 жылды�ымен т�спа-т�с келуі �те бір �згеше о�и�а болды. Осы жыл-
дар ішінде біздіB мемлекетіміз �з егемендігін ны�айтып �ана �ой�ан 
жо�, сонымен бірге еB бейбітшіл мемлекеттер �атарына кірді. Ел Прези-
денті Н�рс�лтан Назарбаев саяси, #леуметтік ж#не �аржылы� сипатта�ы 
барлы� �иынды�тар�а �арамастан, 1991 жылы полигонды жабу туралы 
жеке-дара д�рыс шешім �абылдады. Б�л шешім т#уелсіз =аза�станныB 
антиядролы� саясаты – ядролы� держава м#ртебесінен бас тарту�а, ел 
аума�ынан стратегиялы� шабуыл �ару-жара�ын #кетуге ж#не ядролы� 
�ару инфра��рылымын жою�а негіз болды. Сол с#ттен бастап полигонды 
бейбіт ма�сатта пайдалану ба�ытына бет б�рылды. 1992 жыл�ы 15 ма-
мырда Президент Семей сына� полигоны ж#не оныB аума�ында орналас-
�ан тиісті �ылыми �йымдар мен объектілер негізінде =Р ?лтты� ядролы� 
орталы�ын ��ру туралы Жарлы��а �ол �ойды. 

?лтты� ядролы� орталы� =аза�стан аума�ында�ы ядролы� �ару сы-
на�тары салдарын жою бойынша к�рделі �ылыми ж#не практикалы� 
міндеттерді шешуге, радиоэкологиялы� зерттеулерге, атом энергетика-
сын дамыту�а ж#не бас�а да ж�мыстар�а кірісті. =азір осы кітапта �сы-
ныл�ан к�п жыл�ы ж�мыстар�а �орытынды жасайтын кез келді. 

=аза�стан Республикасы �шін Семей сына� полигонында атмосфе-
рада ж#не жер астында ядролы� сына�тар ж�ргізілген кездегі таби�и 
ортаныB радиоактивті ластану ау�ымы мен д#режесін д�рыс ба�алау 
н#тижелері, сондай-а� �олда бар �ылыми-техникалы� #леуетті келешек 
міндеттер �шін дамыту �те маBызды. 

Сонды�тан авторлардыB негізгі ма�саты – б�рын�ы Семей сына� по-
лигоны аума�ында ол жабыл�аннан кейінгі уа�ытта орындал�ан ж#не 
#лі де орындалып жат�ан, �з д#режесінде жария етілмеген ж�мыстар 
мен о�и�алардыB #діл ба�асын беру болып табылады. М�ндай #діл ба�а, 
негізінен, ядролы� ж#не радиациялы� �ауіпсіздікті �амтамасыз етумен, 
жаппай �ырып-жоятын �аруды таратпау режімін �олдаумен, ядролы� 
сына� инфра��рылымын жоюмен, полигон жерлерін шаруашылы� айна-
лымына берумен, сондай-а� атом энергетикасыныB �ауіпсіздігін негіз-
деудегі зерттеулердіB н#тижелерімен байланысты м#селелерге арнал�ан 
осы монографияны дайындау кезінде пайдаланыл�ан ресми басылым-
дардыB материалдарына, ж�мыс есептері мен ��жаттар�а негізделеді. 

Монография материалдарын дайындау кезінде ядролы� сына�тар 
мен т�рлі ядролы�-физикалы� эксперименттер ж�ргізу кезеBінде поли-
гонда бол�ан басты о�и�аларды сипаттайтын м�ра�ат деректері, сондай-
а� «КСРО-ныB ядролы� сына�тары» сериясынан кейінгі жарияланымдар 
пайдаланылды. 

Монография ал�ыс�зден, 3 том�а біріктірілген 13 тараудан, �орытын-
дыдан ж#не �осымшалардан т�рады. �р тарауда пайдаланыл�ан #дебиет 
к�здерініB тізімі берілген. 
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Атал�ан монографияныB бірінші томында б�рын�ы Семей сына� 
полигонын �ауіпсіз к�йге келтіру бойынша �ылыми-зерттеу ж#не ин-
женерлік ж�мыстар кешенініB н#тижелері �сыныл�ан. Атал�ан том 
полигонныB сына� алаBдарын ��ру ж#не оларды жабды�тау, кеBестік 
ядролы� ба�дарламалар мазм�ны, ж�ргізілген сына�тар, полигон жа-
был�аннан кейін ж�ргізілген ядролы� сына�тар инфра��рылымы мен 
олардыB салдарын жою бойынша ж�мыстар туралы м#ліметтерді �амти-
тын �ш б�лімнен т�рады. 

Екінші томда б�рын�ы Семей сына� полигоны аума�ында�ы радио-
экологиялы� ахуал туралы жаBа деректер берілген, негізгі радиациялы� 
�ауіпті объектілердегі радиациялы� жа�дайдыB �азіргі жай-к�йі, поли-
гонныB шартты «аялы�» аума�тарыныB радиоэкологиялы� жай-к�йі, 
іргелес аума�тардыB радиоэкологиялы� жай-к�йі сипатталады, аума�-
ты �нерк#сіптік ж#не ауылшаруашылы� ма�сатта пайдалану м�мкіндігі 
мен келешегіне ба�а берілген. 

Yшінші томда солардыB барысында радиоактивті �алды�тар мен ион-
даушы с#улелену к�здерін жинау ж#не са�тау, пайдаланыл�ан ядролы� 
отынды са�тау, зерттеу реакторларын конверсиялау ж#не атом энерге-
тикасыныB �ауіпсіздігін негіздеу м#селелерімен байланысты міндеттер 
шешілген, ?лтты� ядролы� орталы�тыB б�рын�ы Семей сына� полигоны 
аума�ында орналас�ан эксперименттік �ылыми-техникалы� базасында 
орындал�ан �ылыми ж�мыстар мен зерттеулердіB негізгі н#тижелері 
�сыныл�ан. 

Кітапта �сыныл�ан 25 жылды� ж�мыс н#тижелері – =аза�станныB 
полигонды #скери �ауіпті объектіден �ылыми зерттеу объектісіне ай-
налдыр�анды�ыныB аса к�рнекті �лгісі болып табылады. �лбетте, б�л 
жар�ын істегі �з �лестері �шін мемлекеттік наградалармен ж#не бас�а 
да елдердіB наградаларымен марапаттал�ан ?лтты� ядролы� орталы� 
�алымдары мен мамандарыныB р�лі айры�ша. 

Авторлар ?лтты� ядролы� орталы�тыB �алымдары мен мамандары-
ныB �лкен �жымына ж#не #уелгі кезекте #рт�рлі кезеBдерде Орталы�а 
жетекшілік жаса�ан, ж�мысы к�п ретте атом энергиясын бейбіт ма�-
сатта пайдалану саласында �Bірлік к�шбасшы р�лін ат�аратын біздіB 
мемлекетіміздіB жо�ары ядролы� технологиялар�а иелік етуші ретіндегі 
#лемдік м#ртебесін са�тап �алу мен ны�айту�а ы�пал еткен басшылар 
– 5.�. Батырбековке, Ю.С. Черепнинге, Ш.Т. Тухватулинге, =.К. К#діржа-
нов�а зор ризашылы�ын білдіреді.
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КІРІСПЕ

Семей ядролы� сына� полигонын ��ру туралы шешімді КОКП Орта-
лы� Комитеті мен КСРО Министрлер КеBесі �абылда�ан болатын. 1947 
жыл�ы 21 тамызда КОКП ОК ж#не КСРО МК-ніB �аулысымен Сейсмика-
лы� тау станциясы ��рылып, ол 1948 жылы КСРО =арулы к�штер ми-
нистрлігініB О�у полигоны ж#не кейіннен № 2 Мемлекеттік орталы� 
�ылыми-зерттеу сына� полигоны (МемО5ЗСП-2) болып аталды. 1948 
жыл�ы 1 маусымда полигонныB ал�аш�ы б�лімшелері (52605-ші #скери 
б�лім) шо�ырлану ауданына орналаса бастады. 

Полигонда 1947 жылдан бастап сына�тар�а дайынды� ж�мыстары 
бастал�ан-ды. 1949 жылы объектілер мен ��рылыстарды ядролы� сына�-
тар ж�ргізуге дайындаумен �атар, Ертіс �зенініB жа�асында кент (�азіргі 
Курчатов �аласы) салына бастады, ол соBынан полигонныB #кімшілік ор-
талы�ына айналды. 

Семей полигонында�ы 1949 жыл�ы 29 тамыз бен 1989 жыл�ы 19 �азан 
аралы�ында�ы ядролы� �ару сына�тарын 2 кезеBге б�луге болады: 

1-кезе" – 1949 – 1962 жылдар аралы�ында атмосферада ж�ргізілген 
ядролы� жарылыстар.

2-кезе" – 1961 – 1989 жылдар аралы�ында ж�ргізілген жерасты ядро-
лы� жарылыстары. 

Жерасты ядролы� жарылыстары жарыл�ыш ��рыл�ылар тік (�B�ыма-
ларда 133 жарылыс) ж#не к�лбеу (штольнялар мен штректерде 215 жары-
лыс) орналастырыл�ан тау �азындыларында ж�ргізілді (1.1-кесте). 

1988 жылы бір жерасты жарылысы кеBестік-америкалы� эксперимент 
шеBберінде CORRTEX #дісімен ба�ылана отырып, калибрлік экспери-
мент ретінде жасалды. 

Полигонда ядролы� жарылыстардан бас�а, химиялы� жарыл�ыш зат-
тарды �олдану ар�ылы 175 жарылыс жасалды. СолардыB ішінде салма�ы 
10 тоннадан асатын, жер �стінде жасал�ан 44 заряд бар, оларды сырттан 
ба�ылаушылар ядролы� заряд деп �абылдауы да м�мкін еді. 

1989 жылдан 1991 жыл�а дейінгі аралы�ты Семей сына� полигоны 
(ССП) �ызметініB соB�ы кезеBі деп есептеген ж�н. 1989 жылы 7 жерас-
ты ядролы� сына�тан т�ратын жарылыстардыB соB�ы тізбегі ж�ргізілді. 
1989 жылдан бастап полигон аума�ында бір де бір ядролы� ��рыл�ы жа-
рыл�ан жо�. 

1991 жыл�ы 29 тамызда =аза�стан Республикасы ПрезидентініB 
№ 409 Жарлы�ымен Семей сына� полигоны жабылды. 

1992 жыл�ы 15 мамырда =аза�стан Республикасы ПрезидентініB 
№ 779 Жарлы�ымен б�рын�ы Семей сына� полигоныныB кешені ж#не 
=аза�стан РеспубликасыныB аума�ында орналас�ан тиісті �ылыми 
�йымдар мен объектілер негізінде =аза�стан РеспубликасыныB ?лтты� 
ядролы� орталы�ы (=Р ?ЯО) ��рылды. =Р ?ЯО ��рамына Курчатов �ала-
сында орналас�ан Атом энергиясы институты, Радиациялы� �ауіпсіздік 
ж#не экология институты, Геофизикалы� зерттеулер институты, 
eBірлік емдеу ж#не диагностика орталы�ы, сондай-а� Алатау кентінде 
(Алматы �. маBында) орналас�ан Ядролы� физика институты кірді. 
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Полигон жаBа т#уелсіз мемлекет – =аза�стан РеспубликасыныB 
меншігіне айналды. Полигонда ж�мыстар ж�ргізген 52605-ші #скери 
б�лім Ресейге #кетілді, б�рын�ы Семей сына� полигоныныB аума�ы =Р 
?лтты� ядролы� орталы�ыныB �арама�ына берілді. 

1992 жылдан 1994 жыл�а дейінгі кезеBді полигонныB барлы� ��ры-
лымдарын б�зудан оныB аума�ында негізгі буыны =Р ?лтты� ядролы� 
орталы�ы бол�ан �ылыми база ��ру�а �ту кезеBі деп атау�а болады. Б�л 
орталы� ��рыл�ан с#ттен бастап полигон �ызметініB салдарын ба�алау-
мен, сондай-а� оныB аума�ын халы� шарушылы�ы ма�сатында пайдала-
ну м�мкіндіктерін іздестірумен байланысты жаBа да аса к�рделі м#селе-
лерді шешу басталды. eте маBызды ж#не бірінші кезектегі кезеBдердіB 
бірі – ядролы� �ару инфра��рылымын жою ж�ніндегі ж�мыстар болып 
табыл�ан болатын. 

1.1-кесте. 1949-1989 жж. Семей полигонында жүргізілген ядролық сынақ-
тардың негізгі сипаттамалары

Сынақ түрі
Сынақтар 
(жарылыс-
тар) саны

Тротилдік
эквивалент, 

Мт
Сынақтар кезінде атмосфераға шыға-
рылған радионуклидтер саны, МКи

137Cs 90Sr 239,240Pu

Жер бетіндегі 30 0,6 0,056 0,035 0,006

Ауадағы 86 6,0 0,200 0,120 0,020

Жерасты, 
соның ішінде:
штольняларда,
ұңғымаларда

340 (500)

212 (307)
128 (193)

11,1 ~0,020 ~0,010 ~0

ЖИЫНЫ 456 (616) 17,7 ~0,28 ~0,17 ~0,026

Ескертпелер:
1. Жерасты жарылыстар кезіндегі сынақтар саны жарылған ядролық зарядтардың санына 
тең емес, себебі бір сынақта бірнеше (беске дейін) ядролық зарядты бір уақытта жару жиі 
жүргізілген. 
2. Жерасты ядролық сынақтардың жалпы санына халық шаруашылығы мүддесінде техноло-
гиялық міндеттерді және бөліну реакциясы есебінен ең аз энергия бөлу арқылы (5 %-ға дейін) 
өнеркәсіптік зарядтардың өздерін тексеру үшін жүзеге асырылған 7 сынақ (9 жарылыс) 
енгізілген. 
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Ядролы� сына� полигонын салу �шін орын таBда�ан кезде адамдар 
т�рмайтын, ауданы �лкен, ауылшаруашылы� ал�аптары жо� жер болуы 
тиіс деген басты талап басшылы��а алынды. Б��ан �оса, б�л аудан�а жа-
�ын маBда к�лік жолдары барынша аз болуы, сондай-а� оныB аума�ында 
�ша�тарды �абылдау�а арнал�ан жергілікті �шып-�ону жола�ы болуы 
тиіс еді. eйткені, �лкен к�лемде ж�к тасудан бас�а, т�ра�ты ж�мыс іс-
тейтін жедел байланыс орнату �ажет болды [1, 2]. Алдын ала есептеу-
лер бойынша полигон�а �ажет аума�тыB диаметрі кемінде 200 км болуы 
тиіс еді. Басты талапты ескере отырып, �за� ізденістер ж�ргізгеннен 
кейін м�ндай аудан =аза�станныB Семей облысында�ы сайын дала-
дан табылды. 

1.1 Полигон аума=ы туралы жалпы м@ліметтер

Географиясы. Семей сына� полигоныныB ауданы Ертіс �зенініB сол 
жа� жа�алауында �ш облыстыB: Шы�ыс =аза�стан, Павлодар ж#не =а-
ра�анды облыстарыныB �иылыс�ан жерінде орналас�ан ж#не шамамен 
18300 км2 жерді алып жатыр.

Курчатов �аласы Ертіс �зені а�ысыныB т�менгі са�асында, Семейден 
120 ша�ырым �ашы�ты�та орналас�ан, онымен теміржол ж#не автомо-
биль жолдары ар�ылы байланысады. Полигон аума�ы Ертіс �зенінен бас-
тап оBт�стік-батыс ба�ытта 180 ша�ырым�а созылып жатыр. 

Гидрологиясы. =аза�тыB �са� шо�ылы �ыраттарыныB шы�ыс 
б�лігінде ��р�а� климат жа�дайында орналас�ан полигон аума�ында 
оны солт�стік-шы�ыстан шектеп т�ратын Ертіс �зенінен бас�а т�ра�ты 
а�ысы бар �зендер жо�. ?са� шо�ылардыB арасынан аB�арлар т�зейтін 
ойпаттар бай�алады, олар к�птеген сортаBдар, т�зды к�лдер, таяз ж#не 
тартылып бара жат�ан �зендердіB ��р�а� арналарымен байланысты. 
СолардыB ішіндегі еB ірісі – полигонныB батысында Т�ндік �зені ж#не 
шы�ысында Ащысу саласымен �штасатын Ша�ан �зені. Ша�ан �зенініB 
тас�ын сулары Ертіске дейін жетеді, ал Т�ндік �зені а�ынсыз т�зды 
к�лге ��яды. 

Геоморфологиясы. Геоморфологиялы� элементтер бірін-бірі сол-
т�стік-шы�ыстан оBт�стік-батыс�а �арай ба�ытта алмастырады. Жалпы 
геоморфологиялы� жоспарды ай�ындайтын негізгі морфт�зуші элемент 
денудациялы� жазы� ар�ылы оBт�стік-батыс ба�ытында рельефініB 
пішіндері адырлы-�ыр�алы ж#не к�мбез т#різді =аза�тыB �са� шо�ылы 
�ыраттарына ауысатын =�лынды жазы�ы мен Ертіс �зенініB аB�ары бо-
лып табылады. Шы�ыс ба�ытта =аза�тыB �са� шо�ылы �ыраттары Алтай-
Тарба�атай �атпарлы тау т�зінділеріне алмасады. Аума�тыB оBт�стік-ба-
тысында аласа таулар к�зге т�седі, солардыB арасында биіктік белгілері 
1000 метрден асатын тау сілемдері бай�алады. Биіктік белгілері Ертіс 
�зені аB�арыныB ба�ытында 200 метрге ж#не одан да т�менге азаяды. 

1-ТАРАУ. ��РЫЛУЫ, �ЫЗМЕТІ Ж�НЕ 
ЖАБЫЛУЫ
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Климаты. Шілде айында�ы + 19-дан + 22 °С-�а дейінгі ж#не �аBтар 
айында�ы – 14-тен – 18 °С-�а дейінгі айлы� орташа температура �Bірдегі 
климатты к�рт континенталды ретінде сипаттайды. Сондай-а� м�нда 
климат белдеулерініB ��р�а� белдеуден (Ертіс �зені аB�арыныB бойында 
жылды� орташа температура + 0,6-дан + 5 °С-�а дейін ж#не жауын-ша-
шынныB жылды� орташа к�лемі 250-300 мм) �оBыржай-ыл�алды бел-
деуге (�BірдіB таулы жерлерінде жылды� орташа температура + 1-ден 
– 4 °С-�а дейін �згереді, ал атмосфералы� жауын-шашынныB жылды� 
орташа к�лемі 400-600 мм-ге жетеді) ауысатынды�ы бай�алады. ЕB к�п 
жауын-шашын мамыр – маусым ж#не �азан – �араша айларында т�седі. 
eBірдегі желдіB ба�ыты мен к�шініB таралу сипаты �те к�рделі. Тіпті бір 
к�нніB ішінде желдіB ба�ыты мен к�ші жиі �згеретіндігі бай�алады. Де-
генмен, желдіB �ыста ж#не к�зде к�бінесе оBт�стік-батыстан, анда-санда 
батыстан 4-5 м/с орташа жылдамды�пен, ал жазда солт�стік ба�ыттан 
3-4 м/с орташа жылдамды�пен со�атынын бай�ау�а болады. 

Топыра<ы. Полигон ауданында�ы топыра�тыB айма�тылы�ы бай-
�арлы�тай ай�ын ж#не оBт�стік-батыс ба�ытта�ы ��былмалылы�ымен 
геоморфологиялы� ж#не климатты� айма�тылы��а т#уелді. Ертіс �зені 
аB�арыныB �ара�оBыр ж#не ашы� �ара�оBыр топыра�ы =аза�тыB �са� 
шо�ылы �ыраттары ба�ытында �ара�оBыр сортаBды топыра�ты сортаB-
дар�а, содан кейін аласа таулы �ара�оBыр топыра�ты учаскелері бар аз 
дамы�ан ж#не жартылай дамы�ан ша�па�тасты �ара�оBыр ж#не ашы� 
�ара�оBыр т�зінділерге ауысады. 

Ландшафты. Полигон аума�ы ��р�а� далалы� ж#не ш�лейт т�ріндегі 
жазы� ландшафт болып табылады. Жазы�ты� шегінде бірнеше ланд-
шафты� айма� к�зге т�седі, олардыB да сипаты геоморфологиялы� ж#не 
климатты� айма�тылы��а байланысты. Ертіс �зенін бойлай алуан ш�пті 
бетегелі-селеулі жазы� дала жатыр. Ша�ан �зенініB аB�ары – б�та�ты-
жусанды-асты� т��ымдас �сімдіктер �сетін аллювиальды-пролювиаль-
ды жазы� дала. ОBт�стік-батыс ба�ытта б�та�ты-сада�бозды-селеулі 
�сімдікті денудациялы� т�белі жазы� дала �са� шо�ылар�а ауысады. 

Хал�ы. Полигон ауданы халы�тыB �те аз �оныстануымен сипаттала-
ды – 1 км2-ге 1 адамнан кем. Тікелей полигон ауданында т�ра�ты �оныс-
тар жо�. Полигон шекарасынан 30-60 ша�ырым жерде бірнеше ауыл бар, 
онда�ы халы�тыB саны 10 000 адамнан аспайды. Ауыл т�р�ындарыныB 
негізгі к#сібі – мал шаруашылы�ы. Ірі �нерк#сіп орталы�тары полигон 
шекарасынан 100-200 ша�ырым алыс орналас�ан. 

1.1.1 АуданныC геологиялы� �EрылымыныC ерекшеліктері

Полигон ауданыныB геологиялы� ��рылымы тым к�рделі ж#не поли-
гон ж�мыс істеп т�р�ан аралы�та о�ан кіру м�мкіндігі аз бол�анды�тан 
жан-жа�ында�ы аума�тармен салыстыр�анда азыра� зерттелген. 

Тектоникасы. eBірдіB геологиялы� ��рылымыныB к�рделілігі оныB 
жастары #рт�рлі: ШыB�ыс-Тарба�атай – каледон жасында�ы ж#не Зайсан 
– герцин жасында�ы екі ірі �атпарлы ж�йеніB буынында орналасуымен 
аны�талады. Атал�ан �атпарлы ж�йелер ені ал�аш�ы ж�здеген метрден 
ал�аш�ы километрге дейінгі айырылымды ��рылымдар айма�ы т�рін-
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дегі =алба-ШыB�ыс жарылымымен б�лінеді. =алба-ШыB�ыс жарылы-
мы �BірдіB б�кіл геологиялы� тарихында�ы �ар�ынды тектоникалы� 
�оз�алыстар айма�ы болып табылады. =алба-ШыB�ыс жарылымын �ос-
па�анда, �атпарлы ж�йеніB екеуінде де ш�гінділерінде негізінен сол-
т�стік-батыс ба�ыт�а ба�дарлан�ан ж#не геологиялы� тарихы #рт�рлі 
��рылымдарды б�ліп т�ратын бір�атар ірі жарылымдар бай�алады. Со-
лардыB ішіндегі еB ірісі – Басты ШыB�ыс жарылымы. 

�>рылымы ж@не литологиясы. eBірдегі еB ірі ж#не еB к�не ��рылым 
полигон ауданыныB б�кіл орталы� б�лігін алып жат�ан ШыB�ыс-Тарба-
�атай к�рделі д�Bесі (антиклинорий) болып табылады. Антиклинорий 
таужыныстары кембридіB яшма-диабазды�, андезит-диабаз-базальтты�, 
жанартаутекті-терригендік фомациялары, силур-ордовиктіB карбонат-
терригендік, жанартаутекті-терригендік ж#не континенталды� терри-
гендік ш�гінділері т�рінде болады. Кембрий формациясы базальтты� 
ж#не диабазды� порфириттерден, спилиттерден ж#не андезит-базальт, 
�ызыл-к�реB яшма, сазды алевролит, сирегірек ��мтас, #ктас, конгломе-
рат �абаттарынан ��ралады. Силур-ордовик формациясыныB ш�гінді-
лері негізінен кремнийлі, #ктас-кремнийлі алевролиттер, кварц-дала 
шпатты� ��мтастар, сондай-а� андезиттік-дациттік ж#не андезиттік пор-
фириттер, олардыB туфтары мен лавобрекчиялары т�рінде болады.

Басты ШыB�ыс жарылымы ШыB�ыс-Тарба�атай антиклинориінен 
бас�а ірі ��рылымды – ш�гінділері �BірдіB оBт�стік-батыс б�лігін ��рай-
тын Абыралы синклинориін б�ліп т�рады. М�нда силур-ордовик фор-
мациясыныB жыныстары кеBірек, ал кембрий формациясынікі азыра� 
тарал�ан. Затты� ��рамы бойынша Абыралы синклинориініB кембрий 
ш�гінділері ШыB�ыс-Тарба�атай антиклинориініB кембрий формация-
сыныB жыныстарына ��сас. Силур-ордовик ш�гінділері Абыралы синк-
линориініB остік б�лігін ат�арады ж#не ��мтас, алевролит, конгломерат 
�абаттарымен бірге андезиттік, базальтты� порфириттердіB лавалары 
мен туфтары т�рінде болады. 

Полигон аума�ыныB солт�стік-шы�ыс б�лігінде ШыB�ыс-Тарба�атай 
мегаантиклинориіне жанасып орта, жо�ар�ы девонныB (андезиттік пор-
фириттер мен олардыB туфтары, ��мтастар, алевролиттер, яшмалар, ба-
зальтты� порфириттер) ж#не карбонныB (полимиктілік ж#не кварц-дала 
шпатты ��мтастар, конгломераттар, гравелиттер, к�мір-сазды, к�мір-
кремнийлі ж#не кремнийлі алевролиттер, #ктас ��мтастары, #ктастар) 
ш�гінді ж#не ш�гінді-жанартаутекті тау жыныстарынан ��рал�ан Жар-
ма синклинориі мен Шар �атпарлы айма�ы орналас�ан. 

=ар�ынды тектоникалы� �оз�алыстардыB н#тижесінде �атпарлы ж�-
йелердіB екеуінде де ш�гінділер #рт�рлі, к�бінесе к�птеген айырылым-
ды б�зылыстар мен интрузивтік �ызмет белгілері бар тік�атпарлар�а 
жаншыл�ан, б�л к�бінесе солт�стік-батыс ба�дарында физика-механика-
лы� �асиеттер анизотропиясы бар таужыныстар блоктарыныB �алыпта-
суына апарып со�ты.

Магматизм. Аудан эффузивтік ж#не интрузивтік магматизмніB кеBі-
нен дамы�анды�ымен сипатталады. Интрузивтік магматизм ШыB�ыс-
Тарба�атай антиклинориі шегінде не��рлым білінеді, м�нда силурий, 
девон ж#не перм жасында�ы ірі массивтер �алыптас�ан (2,5 мыB км2 -�а 
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дейін). Олар габбродан граносисниттерге дейінгі к�птеген таужыныстар 
т�рінде болады, негізінен, б�лар – граниттер мен гранодиоридтер. 

Жамыл<ы шCгінділер. АуданныB солт�стік-шы�ыс б�лігінде пале-
зой т�зілімдері Ертіс маBы ойпаBыныB оBт�стік шеткі б�лігініB неоген-
т�рттік ж#не палеогендік ��мды-сазды ш�гінділермен ж#не жер-жерде 
т�рттік сазда�тармен ж#не ��ммен жабылады. Т�рттік ш�гінділердіB 
�уаты рельеф ойпаттарында 10-20 метрге жетеді, неоген-палеогендік �а-
баттардыB �уаты солт�стік-шы�ыс ба�ытта (Ертіс маBы ойпаBыныB т�бі-
не �арай) онда�ан ж#не ж�здеген метрге жетеді. 

1.1.2 Гидрогеология

Семей полигоныныB ауданы минералдылы�ы 3 г/л-ге дейінгі, сирек 
жа�дайда одан к�п т�щы ж#не сортаBдан�ан сулардыB таралу айма�ында 
орналас�ан. eBірдіB жерасты сулары неоген-палеогендік ш�гінділердіB 
арынды суларына, т�рттік т�зілімдердіB топыра� суларына ж#не палезой 
т�зілімдерініB жары�ша�ты�-желілік суларына б�лінеді. 

Арынды сулар. eBірдіB солт�стік-шы�ыс б�лігі оBт�стігінде =аза�-
тыB �са� шо�ылы �ыраттарымен, ал шы�ысында Алтай-Тарба�атай тау-
лы �атпарлы айма�ымен шектелген Есіл-Ертіс артезиан алабыныB оB-
т�стік шеткері айма�ы болып табылады.

=ойнау�атты� арынды сулы �ат-�абаттары бар палеоген-неогендік 
ж#не неоген-т�рттік ш�гінділер палезой т�зілімдерін тілгілеп, Т�ндік 
ж#не Ша�ан �зендерініB аB�арларын жасай отырып, Ертіс �зені аB�а-
рыныB ауданын ��райды. Палеогендік ш�гінділердіB сулы �ат-�абатта-
ры �уаты 5-30 метр болатын, 50-60 метрге дейінгі тереBдікте жататын 
�са�т�йіршікті ��м болып табылады. ?B�ымалар дебиті 10-20 л/с. Суы 
негізінен т�щы, минералдылы�ы 1 г/л-ге дейін, гидрокарбонат-суль-
фат-натрий ��рамды. Неоген-т�рттік ш�гінділерде �уаты 10-25 метрге 
дейінгі ��мды-�иыршы�тасты сулы �ат-�абаттар 30-40 метрге дейінгі 
тереBдікте жатады, �B�ымаларыныB дебиті 2-15 л/с. Суы т�щы (0,5 г/л), 
гидрокарбонат-сульфат-кальций ��рамды.

Жары�ша�ты�-желілік сулар. ЖалаBаш учаскелердегі палезой 
т�зілімдері, #сіресе ауданныB оBт�стік-батыс б�лігінде, минералдылы�ы 
1 г/л-ге дейінгі, гидрокарбонат-кальций ��рамды жары�ша�ты�-желілік 
сулардыB таралуымен сипатталады. Б�ла�тардыB дебиті 0,2-0,5 л/с-ке 
дейін жетеді. Жерасты суларыныB негізгі �оректену атыраптары �BірдіB 
таулармен к�мкерілген айма�тарында орналас�ан. Жерасты сулары а�ы-
ныныB жалпы ба�ыты – солт�стік-шы�ыс, Есіл-Ертіс артезиан алабыныB 
т�біне �арай. Босату ж#не к#різдеудіB жергілікті оша�тары ша�ын к�л-
дер мен рельеф ойыстарында�ы атпа �айнарлар болып табылады, олар 
булану салдарларынан к�бінесе сортаBдар�а айналады. 

Топыра� сулары. Топыра� суларыныB �ат-�абаттарын сыйыстыра-
тын т�рттік ш�гінділер �BірдіB барлы� ауданына тарал�ан ж#не т�щы 
сулы, ��рамында �уаты 10-15 метрге, дебиттері 1 л/с-ке дейінгі ��м �ат-
�абаттары бар.
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1.2 Полигон объектілерін салу мен жабды�таудыC 
негізгі кезеCдері

Ал�аш�ы геодезиялы� ізденістерден кейін таBдап алын�ан ауданда 
КСРО-ныB ядролы� �ал�анын жасаудыB екінші кезеBі басталды, #ри-
не, б�л уа�ыт шартты т�рде алын�ан, �йткені бірінші ядролы� зарядты 
сынау�а дайынды� зарядтыB �зін #зірлеумен бір мезгілде бастал�ан бо-
латын. КСРО Министрлер КеBесі мен КОКП Орталы� комитетініB 1947 
жыл�ы 21 тамызда�ы �аулысына с#йкес полигон «Ядролы� �аруды таби-
�и сынау�а арнал�ан «Сейсмикалы� тау станциясы (СТС) – «Объект-905» 
деп аталды. 

ПолигонныB Т#жірибе алаBын, сондай-а� бас�а да объектілерді ой-
да�ыдай ж�мыс істеу �шін жабды�тау ж�ніндегі жобалы� ж�мыстар 
Халы� комиссарлары кеBесі жанында�ы Бірінші бас бас�арманыB (БББ) 
арнайы жобалау институты – ГСПИ-11-де Химиялы� физика институ-
тыныB (ХФИ) техникалы� тапсырмалары бойынша орындалды. ХФИ-
де Д.А. Франк-Каменецкий, Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, А.Ф. Беляев, 
А.Я. Апин, Б.М. Степанов сия�ты ж#не т.б. к�рнекті �алымдар еBбек етті. 

Жоба�а с#йкес полигон сол кездегі талаптар�а сай �ылыми-техника-
лы� базасы, полигон аума�ында�ы #рт�рлі алаBдарда орналас�ан к�п-
теген �имараттары мен ��рылыстары, барлы� �ажетті тыныс-тіршілік 
элементтері бар тарма�тал�ан к�рделі ��рылым болуы тиіс. Полигон 
салу ж�мыстарын =арулы К�штердіB инженерлік #скерлері бастады. 
=�рылысшылардыB ал�аш�ы тобы – 36-шы �ор�аныс ��рылысы бас�ар-
масыныB офицерлері елсіз дала�а, болаша� полигонныB аума�ына 1947 
жыл�ы �ырк�йек айында келіп жетті. �скери б�лімдер ��ру, іздену ж�-
мыстарын ж�ргізу ж#не полигон объектілерін жобалау – осыныB барлы-
�ы бір мезетте ж�зеге асырылды. 

1948 жылы «Объект-905» КСРО =арулы К�штер министрлігініB О�у 
полигоны болып ауыстырылып, алдымен МемО5ЗСП-2 – № 2 Мемле-
кеттік орталы� �ылыми-зерттеу сына� полигоны, кейіннен Семей сына� 
полигоны (ССП) деп аталды. 

Полигон =арулы К�штер Бас штабыныB Арнайы б�ліміне тікелей ба-
�ынышты болды. Полигон объектілерін жобалау�а мамандандырыл�ан 
#рт�рлі �йымдардыB тартыл�анды�ын айта кеткен ж�н. Мысалы, Т#жі-
рибе алаBында технологиялы� ж#не аспапты� ��рылыстар салу, т#жі-
рибе жасалатын жануарларды орналастыру�а арнал�ан алаBдарды жай-
ластыру, аспапты� ��рылыстарды энергиямен жабды�тау ж�йесін жасау, 
зертханалар мен т�р�ын �й �алашы�ы кешенін, энергия объектілерін 
салу, сумен жабды�тау ж#не жол салу – міне, осы ж�мыстардыB бар-
лы�ын Ленинградта�ы арнайы жобалау институты (ГСПИ-11) ат�арды. 
Т#жірибелік фортификациялы� ��рылыстарды Инженерлік #скерлердіB 
арнайы жобалы�-конструкторлы� бюросы, аэродром ��рылыстарын �с-
кери #уе к�штерініB Орталы� жобалау институты жобалады. 

Полигон алаBдарында�ы ж�мыстарды бас�аруды, ��рылыстарды пай-
далану�а �абылдауды полигон �олбасшылы�ы мен оныB б�лімшелері 
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ж�зеге асырды. ПолигонныB ал�аш�ы басты�ы болып ?лы Отан со�ысы 
жылдарында артиллериялы� корпусты бас�ар�ан, артиллерия гвардия 
генерал-лейтенанты Рожанович Петр Михайлович та�айындалды. 

Ядролы� сына��а �атысушылар полигонныB �ш негізгі айма�ын: 
Т#жірибе алаBын, штаб алаBын ж#не #кімшілік орталы�ты �амты�ан ірі 
#рі к�рделі объект бол�анды�ын жа�сы біледі. �рт�рлі сына� алаBдары 
мен аспапты� ��рылыстар орналас�ан Т#жірибе алаBы, �здеріBіз к�ріп 
отыр�андай, диаметрі 20 км болатын шеBбер болып табылады. Т#жірибе 
алаBыныB айналасында ауданы шамамен 45 мыB км2 болатын �ауіпсіздік 
айма�ы орналасты. Т#жірибе алаBыныB ортасынан 14 км �ашы�ты�та 
солт�стік-шы�ыс ба�ытта сына�шыларды уа�ытша орналастыру�а, жеке 
�ор�аныс ��ралдарын беруге, санитарлы� �Bдеу ж#не дезактивациялы� 
ж�мыстар ж�ргізуге арнал�ан «Ш» алаBы (штаб алаBы) (1.1-сурет) жай-
�астырылды.

Ертіс �зенініB жа�асында, Т#жірибе алаBынан солт�стік-шы�ыс�а �а-
рай шамамен 60 км �ашы�ты�та сына� алаBдарын салумен �атар, поли-
гонныB т�р�ын �й ж#не #кімшілік орталы�ыныB («М» алаBы) ��рылысы 
ж�ргізілді, кейіннен ол Семипалатинск-21 �аласына айналды, �азіргі уа-
�ытта – Курчатов �аласы. Т�р�ын �й айма�ыныB бір шетінде кейіннен 
#скери �алашы��а айнал�ан «А» алаBы салына бастады, м�нда к�птеген 
#скери б�лімдер, �оймалар, автопарктер ж#не т.б. �ажетті объектілер 
орналасты. Т�р�ын �й айма�ыныB шетінде, Т#жірибе алаBына бара жат-
�ан жолда «О» алаBыныB – полигонныB зертхана корпустары бар т#жі-
рибелік-�ылыми б�лімдерініB (№ 5 сектор) ��рылысы басталды. =азіргі 
уа�ытта б�л аума�та =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы мен оныB филиалы 
– =Р ?ЯО ��рамына кіретін Радиациялы� �ауіпсіздік ж#не экология инс-
титуты орналас�ан. «О» алаBына жа�ын жерде �шып-�ону жола�ы бар 
дала аэродромы салынды, б�л жерге к�лік авиациясыныB �ша�тары мен 
тік�ша�тар �она бастады. 

Ертіс �зенініB жа�асында «М» алаBында полигон штабыныB �имара-
ты, полигон басты�ына арнал�ан екі �абатты коттедж (Л.П. Берия поли-
гон�а келген кезде �з к�зетшілерімен осы �йге то�та�ан), офицерлер �йі, 
�она� �йлер ж#не солдаттардыB, офицерлер мен олардыB отбасылары-
ныB, сондай-а� сына��а �атысушылардыB т�рмыс-тіршілігін �амтама-
сыз ететін бас�а да объектілер салынды. 

Атмосферада да, жер астында да ядролы� сына�тар ж�ргізілген кезде 
полигонныB орталы� айма�ы #рдайым «М» алаBы – Курчатов �аласы бол-
ды, �йткені б�л жерде полигон басшылы�ы, �ылыми-т#жірибелік база, 
т�р�ын �й ж#не казарма кешендері орналасты. =аланыB жалпы ауданы 
3200 гектарды ��рады. 

Т#жірибе алаBыныB маBында оныB шы�ыс радиусы бойынша «Н» 
алаBы салынды, б�л жерден Т#жірибе алаBыныB ��рылыстары жа�сы 
к�рінетін, сонды�тан осы алаB�а командалы� пункт (КП), сондай-а� яд-
ролы� заряд #зірлеушілерініB кейбір объектілерін орналастыру туралы 
шешім �абылданды. 
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Полигонды ядролы� �ару сынау�а дайындау ж�ніндегі барлы� м#се-
лелерге �ылыми басшылы� етуді 1948 жылдан бастап КСРО 5ылым ака-
демиясы ХФИ директорыныB орынбасары Михаил Александрович Са-
довский ж�зеге асырды. 

1947-1948 жыл�ы �ытымыр �ыс айларында #скери ��рылысшылар-
дыB (ОУС-310) саны 9000 адамнан асты. 

=�рылысты �йымдастыру ж#не бір�атар �осал�ы базалар мен шебер-
ханаларды орналастыру схемасы т�мендегідей болды: 

1.1-сурет. Семей сынақ полигоны объектілерінің орналасу схемасы
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• негізгі �ойма Семей �аласыныB шет жа�ында�ы ЖаBасемей станция-
сына жа�ын маBда орналасты, б�л жерге жабды�тар, дайын ��рыл�ы-
лар мен материалдар, азы�-т�лік ж#не т.б. тиелген вагондар келетін. 
Осы жерде арматура мен �алып, а�аш б�йымдары мен �ожблоктар 
жасайтын �осал�ы цехтар салынды, б�л Семейден білікті ж�мысшы-
ларды тарту�а м�мкіндік берді;

• механизация базасы, ж�ндеу шеберханалары, автобаза ж#не ��рылыс 
бас�армасыныB �зі полигонныB т�р�ын �й айма�ында («М» алаBын-
да) орналасты; 

• бетон ж#не ��рылыс езіндісін дайындайтын �ондыр�ылар полигон-
ныB #рбір алаBына орнатылды; 

• негізгі �оймадан кеме аялдайтын жері мен ж�к т�сіру ��рыл�ысы бар 
«М» алаBына ірі габаритті ��рыл�ылар мен ауыр ж�ктерді тасымал-
дау �шін кеме ж�ретін Ертіс �зенін пайдалану �арастырылды; 

• жыл бойы, кез-келген ауа райында негізгі �ара жолдар жарамды к�й-
де �сталды, б��ан ��рылысшылар �лкен к�ш салды. 
К�рделі ж#не алуан т�рлі �имараттар салумен байланысты �лкен ж�-

мыс к�лемі, жа�ын маBда �ндірістік базаныB, білікті ж�мыс к�шініB бол-
мауы полигон басшылы�ы мен ��рылысшылар�а ж�ктелген міндетті �те 
�иындатты. =�рылысшылардыB ж�мыс жа�дайы #сіресе 1947-1948 жыл-
дыB ал�аш�ы �ысында �те ауыр болды. Барлы� м#селені жаBадан шешу 
�ажет болды. =ыста �йыт�ы�ан жел т�рып, а�т�тек боран со�атын, жаз-
да аBыза� жел мен шаBды дауыл к�терілетін �шы-�иыры жо� иен дала, 
ауа-райы мен температураныB к�рт �згеруі, #сіресе ��рылысшылардыB 
50 %-ы ж�мыс істейтін Т#жірибе алаBында сапалы ауызсудыB жетіспеуі, 
полигонда�ы барлы� объектілердіB (алаBдардыB) маBында к�режолдар-
дыB, электр ж#не байланыс желілерініB м�лде болмауы ��рылыс �ар�ы-
нын айтарлы�тай т�мендетті. 

=ыста �сікке шалды��ан солдаттар мен офицерлер аз бол�ан жо�, тіпті 
�ол-ая�тыB сауса�тары мен ба�айларын кесіп алып таста�ан жа�дайлар 
да кездесті. Солдаттар мен офицерлер екі жыл�а жуы� палаткалар мен 
жерт�лелерде т�рды. Барлы� алаBдарда ��рылысшылар екі ж#не �ш ауы-
сыммен ж�мыс істеді. Бір с�збен айт�анда, �мір с�ру жа�дайыныB май-
данда�ыдан аз-кем �ана айырмашылы�ы болды: д#л сондай жерт�лелер, 
бірыB�ай тама�, заттай ж#не азы�-т�лік аттестаты, отбасынан алыста 
�мір с�ру, �атаB режім талаптары. �рбір хат�а «�скери цензурамен тек-
серілді» деген м�р �ойылды. Сонды�тан со�ыс�а дейінгі кесімді ба�амен 
183 млн сом ж�мсал�ан полигон ��рылысын еш м�дірместен халы�тыB 
к�зсіз ерлігініB �атарына жат�ызу�а болады. 

1948 жылдыB к�ктемі келгенде полигонныB барлы� алаBдарында ��-
рылыс жанданып, ж�мыс �ар�ыны айтарлы�тай арттырылды. �сіресе 
полигонныB басты объектісі – Т#жірибе алаBында ірі �имараттар салу 
�ар�ыны �детілді. 

1949 жылдыB жаз айлары �те �ауырт болды. Т#жірибе алаBында-
�ы барлы� �имараттардыB ��рылысы ая�талу�а жа�ындады, сонымен 
�атар жабды�тар мен аспаптар орнатылып жатты. Полигон �олбасшы-
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лы�ы б�лімшелерді жаса�тап, жеке ��рамды асапапты� ��рылыстарды 
д�рыс пайдалану�а �йретті. Б��ан �оса, пайдаланушы-мамандар #рт�рлі 
��рылыстардыB салынуын ба�ылау�а, сондай-а� оларды ��рылысшы-
лардан алдын ала �абылдап алу�а, технологиялы� ж�йелерді, жабды�-
тарды ж#не т.б. сына�тан �ткізуге міндетті болды. 

Сына� �ткізілетін к�нге �арсы (1949 жыл�ы тамыз) сына� алаBда-
рыныB #бден дайын екендігін аны�тау �шін полигон�а Бас штабтыB ар-
найы б�лімініB басшысы А.А. Осин баста�ан комиссия келді. Комиссия 
К�рделі ��рылыс б�лімімен ж#не ��рылысшылардыB басшылы�ымен 
(ОУС-310) бірлесіп бірінші кезекті ��рылыстарды салу ж�мыстарыныB 
к�лемін �айта �арап, кесімді іске �осу минимумын аны�тады. Казарма 
�й-жайларын, т�р�ын �й �имараттарын салу к�лемі �ыс�артылды, жол-
ды �атты т�семсіз (грунт) салумен шектелетін болды, сондай-а� бас�а 
да жеBілдіктер мен шектеулер �абылданды. Шамасы, осындай жа�дай-
да �абылдан�ан м�ндай шешім орынды болса керек. Іске �осу мини-
мумын сол уа�ытта полигонда бол�ан инженерлік #скерлер маршалы 
М.П. Воробьев бекітті. Ол ��рылыстарды тапсырыс берушіге �ткізудіB 
�атаB кестесі мен кезектілігін белгіледі, б�л еB алдымен Т#жірибе ала-
Bында�ы ��рылыстар�а �атысты айтылды. 

Семей сына� полигоны жабыл�ан кезде к�рделі �ылыми-зерт-
теу кешені бол�ан еді. =�рылымы бойынша ол мынандай объекті-
лерді �амтыды: 

«Т#жірибе алаBы» (П) – полигонныB солт�стік-батысында�ы жалпы 
ауданы 300 км2-ге жуы� алаB. Ядролы� зарядтарды атмосферада сынау 
�шін пайдаланылды (#уедегі ж#не жер бетіндегі жарылыстар). Негізгі 
ж�мыстар ядролы� �аруды жетілдіру, ядролы� �арудыB авариялы� ж�-
мыс режімдерін зерттеу, сондай-а� ядролы� �арудыB за�ымдаушы фак-
торларын зерттеу м�ддесінде ж�ргізілді; 

«Дегелен» (Д) – ДегелеB таулы ал�абыныB шекарасында, штольнялар-
да (к�лбеу тау �азындыларында) жерасты сына�тарын ж�ргізуге арнал-
�ан, полигонныB оBт�стігінде орналас�ан, ауданы 331 км2 алаB. Ядролы� 
�аруды жетілдіру, ядролы� �арудыB авариялы� ж�мыс режімдерін зерт-
теу м�ддесінде, сондай-а� материалтану, материалдардыB радиациялы� 
т�зімділік м#селелерін шешу, с#улеленудіB затпен �зара #рекеттесу м#се-
лелерін зерделеу, ядролы� жарылыс параметрлерін тіркеу #дістемелерін 
пысы�тау ж#не т.с.с. ма�сатта ша�ын �уатты (онда�ан килотоннадан ас-
пайтын) сына�тар ж�ргізу �шін пайдаланылды; 

«Балапан» (Б) – полигонныB оBт�стік-шы�ысында�ы, Ша�ан �зенініB 
сол жа� жа�алауында�ы алаB. Жалпы ауданы – 100 км2. ?B�ымаларда 
(тік тау �азындыларында) �уаты 120 кт дейінгі жерасты сына�тарын 
ж#не �уаты 150 кт дейінгі жекелеген бірлі-жарым сына�тар ж�ргізу �шін 
пайдаланылды. Негізгі ж�мыстар ядролы� �аруды жетілдіру м�ддесінде 
ж�ргізілді;

«Сары�зен», «Мыржы�» (С) – полигонныB оBт�стік-батысында�ы 
жазы� далада�ы алаB. Жалпы ауданы – 500 км2. ?B�ымаларда жерасты 
сына�тарын ж�ргізу �шін пайдаланылды; 
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«Телкем» (Т) – полигонныB оBт�стігіндегі алаB. ?B�ымаларда жерасты 
сына�тарын ж�ргізу �шін пайдаланылды; 

«10» алаB–«Байкал» реактор кешені (300-ші объект);
«Ш» алаBы–ИГР реактор кешені (100-ші объект).
Т�р�ын �й кенттері, техника�а �ызмет к�рсетуге ж#не оларды са�тау�а 

арнал�ан техникалы� кешендер: 
«М» пункті – Курчатов �., ССП-ныB б�рын�ы #кімшілік-шаруашылы� ор-

талы�ы, �ылыми-т#жірибелік б�лім орналас�ан жер;
«Г» пункті – «ДегелеB» алаBында�ы ж�мыстарды �амтамасыз ететін 

сына�шылардыB, тау-кен ж#не ��рылыс-монтаждау �йымдарыныB ба-
залы� кенті;

«ЖаBа Балапан» пункті – «Балапан» алаBында�ы ж�мыстарды �амтама-
сыз ететін сына�шылардыB, б�р�ылау ж#не ��рылыс-монтаждау �йымда-
рыныB базалы� кенті;

«Ш» пункті – Т#жірибе алаBында�ы атмосфералы� сына�тар�а �атысу-
шыларды ж#не ИГР реактор кешенініB персоналын орналастыру�а арнал-
�ан т�р�ын �й кенті; 

«Байкал» реактор кешені персоналыныB т�р�ын �й кенті; 
«Н» пункті – атмосферада сына�тар ж�ргізуге арнал�ан �лшеу аппара-

турасы мен бас�ару аппаратурасын орналастыру�а арнал�ан стационар-
лы� ��рылыстар кешені. 

Ядролы� зарядтарды жинау мен са�тау�а арнал�ан техникалы� кешен-
дер «М», «Г», «ЖаBа Балапан» ж#не «Н» пункттерінде орналастырылды. 

Аэродром – «М» пунктінде (Курчатов �.) орналасты.
ПолигонныB жа�сы дамы�ан инфра��рылымы: Курчатов �аласын Се-

мей �аласымен ж#не «Балапан» алаBымен жал�айтын теміржолы, асфальт-
тал�ан жолдары, су тарт�ыштары, электр ж#не байланыс желілері болды. 

1.3 Негізгі сына� алаCдары мен объектілері

Жер�сті ж#не ауада�ы сына�тар «Т#жірибе алаBы» аума�ында 
ж�ргізілді [3].

Ал�аш рет 11.10.1961 жылы ж#не соB�ы рет 19.10.1989 жылы ж�ргізіл-
ген жерасты ядролы� сына�тары негізінен полигонныB �ш ж�мыс алаBын-
да ж�зеге асырылды: 
• «ДегелеB» алаBы, ДегелеB таулы ал�абыныB шекарасында�ы ауданы 

33100 га ��рады, штольняларда (к�лбеу тау �азындыларында) жерасты 
жарылыстарын ж�ргізу �шін пайдаланылды;

• «Балапан» алаBы, жалпы ауданы шамамен 100000 га, �B�ымалар-
да (тік тау �азындыларында) жерасты жарылыстарын ж�ргізу �шін 
пайдаланылды;

• «Сары�зен» («Мыржы�») – �B�ымаларда жерасты жарылыстарын ж�ргі-
зуге арнал�ан �осал�ы алаB. 

1.3.1 «Т@жірибе алаCы» сына� алаCы

Т#жірибе алаBы Семей полигоныныB ал�аш�ы сына� алаBы болды ж#не 
1949-1962 жылдар аралы�ында жер�сті ж#не атмосфералы� сына�тар 
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ж�ргізуге арналды. АлаB диаметрі шамамен 20 км, �ш жа�тан – оB-
т�стіктен, батыстан ж#не солт�стіктен аласа т�бешіктермен �оршал�ан 
тегістік болып табылады. eзіндік ерекшелігі бар аB�ардыB шы�ысын-
да ша�ын т�бешіктер болды [4]. Т#жірибе алаBыныB ауданы шамамен 
300 км2, периметрі – 64 км (1.2-сурет). Ядролы� ��рыл�ыныB ал�аш�ы сы-
на�ы осы алаBда 1949 жыл�ы 29 тамызда, жергілікті уа�ыт бойынша таB�ы 
са�ат 7-де ж�ргізілді. 1953 жыл�ы 12 тамызда ал�аш�ы термоядролы� ��-
рыл�ы, 1955 жыл�ы 22 �арашада сутегі бомбасы сыналды. 

Т#жірибе алаBы таби�и эксперимент жа�дайында сына�тар ж�ргі-
зуге ж#не ядролы� жарылыс параметрлерін тіркеуге арнал�ан ірі ау-
�ымды инженерлік-��рылыс имараттарыныB кешені болды. Ядролы� 
жарылыс іздері бар аспапты� ж#не фортификациялы� ��рылыстардыB 
кейбір б�лшектері �азіргі к�нге дейін са�тал�ан. Т#жірибе алаBыныB д#л 
ортасында бір�атар сына�тар, соныB ішінде еB ал�аш�ысы �ткізілетін жер 
– эпицентр орналас�ан. Ал�аш�ы ядролы� ��рыл�ы 30 метрлік темір м�-
нара�а орналастырылды. Ядролы� зарядтыB �уаты к#дімгі жарыл�ыш зат-
тыB (тринитротолуол) экивалентіне есептегенде 20 килотоннаны ��рады. 
Кейіннен б�л жерде 1951 жыл�ы 24 �ырк�йекте ж#не 1953 жыл�ы 12 та-
мызда та�ы екі сына� �ткізілді. 

1.2-сурет. Тәжірибе алаңы (атмосфералық ядролық жарылыстар)

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР:
Калибрлеу аудандары
Экспозициялық доза қуатының изосызықтары (мкР/сағ.)
Жер бетін гамма-зерттеу маршруттары
Сынама алу нүктелері
Трассалар
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АлаBда соB�ы ядролы� сына� 24.12.1962 ж. ж�ргізілді – б�л �уаты бар-
лы�ы 28 тонна ТЭ болатын, ядролы� �аруды �олдан�ан кезде туындауы 
м�мкін ы�тимал авариялы� режімдерді зерттеу м�ддесінде ж�ргізілген 
жер�сті жарылысы еді. Т#жірибе алаBында ядролы� сына�тардан бас�а 
ядролы� емес модельдік жарылыс эксперименттері де (гидроядролы� 
ж#не гидродинамикалы�) ж�ргізілді. М�ндай соB�ы сына� 12.08.1965 ж. 
т#жірибе алаBыныB П-2Г техникалы� алаBында ж�зеге асырылды. Кейін-
нен барлы� гидроядролы� эксперименттер бас�а алаBдар�а ауыстырыл-
ды [5, 6]. Осылайша Т#жірибе алаBын #рт�рлі ядролы� эксперименттер 
ж�ргізу �шін пайдалану то�татылды. Т#жірибе алаBыныB негізгі сына� 
алаBдарыныB орналасу схемасы мен шартты координаталары т�менде 
к�рсетілген (1.3-сурет, 1.2-кесте). 

Т#жірибе алаBы ж�мысын ал�аш баста�аннан-а� аума�ы сым �ор-
шаумен �оршалып, оны арнайы к�зет батальонына біріктірілген т�рт 
ротаныB жеке ��рамы к�зетті. АлаBныB айналасында оныB периметрін 
бойлай 12 застава орналастырылды, олардыB #р�айсысыныB жанына 
т�ра�ты пост �ойылды. К�ндізгі уа�ытта к�зет телефон байланысы тар-
тылып, дала телефоны орнатыл�ан екі ба�ылау м�нарасынан ж�ргізілді. 
Т�нгі уа�ытта заставаныB екі жа�ына да �ос патруль шы�ып, сым �ор-
шауды м��ият тексеріп, к�рші заставаныB шекарасына дейін барып, сол 
жердегі заставаныB патурльдерімен жетон алмасу�а міндетті болды. Па-
турльдердіB ж�мысын роталардыB офицерлері ба�ылады. Заставаларды 
адам бойымен бірдей етіп айнала �оршай �азыл�ан �ор�аныс траншея-
лары болды. Барлы� офицерлер мен солдаттар жерт�лелерде т�рды [2,8].

Ядролы� сына�тардыB #сер ету айма�ында�ы �BірлердіB радиоак-
тивті ластану ау�ымы мен деBгейі туралы м#ліметтерге тек 90-шы жыл-
дардыB басында �ана �ол жеткізу м�мкін болды [9, 10 ж#не т.б.].

1.2-кесте. Тәжірибе алаңының сынақ алаңдарының шартты коорди-
наталары [7]

Координаталар П5-ке қатысты алаңдар координаталарының 
сандық сипаттамасы, км

П5 П1 П2 П3 П6А П7 Н

х 0 4,2 4 -2,3 11,5 5,7 14

у 0 -2,2 -9 -4,2 -8 -8,6 -1,6
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1.3-сурет. Тәжірибе алаңының негізгі сынақ алаңдары мен аспаптық 
құрылыстары

Жарылыстан соB пайда бол�ан радиоактивті б�лттан бол�ан, Т#жіри-
бе алаBында са�талып �ал�ан т�су іздері алаBды� иондаушы с#улелену 
к�здері болып табылады. Б�л іздерде =аза�стан Республикасында ж#не 
ТМД елдерінде �орша�ан ортаны �ор�ау саласында зерттеулер ж�ргізу 
�шін �олданылатын авиациялы� базаныB радиометрлік аспаптарын ка-
либрлеуге арнал�ан алаBдар жабды�тал�ан.

Т#жірибе алаBында барлы�ы жер �стінде 30 ж#не ауада 86 ядролы� 
жарылыс ж�ргізілді.

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР:
- сынақ алаңдары;
- аспаптық құрылыстар;
- аспаптық құрылыстардың солтүстік-шығыс сызығы;
- аспаптық құрылыстардың оңтүстік-шығыс сызығы;
- «Тәжірибе алаңының» қоршауы
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1.3.2 «ДегелеC» сына� алаCы

eзімен аттас таулы ал�апта орналас�ан «ДегелеB» алаBында жерас-
ты сына�тары к�лбеу тау �азындыларында – штольняларда ж�ргізілді 
(1.4-сурет). 

ДегелеB таулы ал�абында 1991 жыл�а �арсы к�лденеB �имасы 9 – 25 м2, 
�зынды�ы 300 метр ж#не одан да асатын 181 штольня салынды. Ядролы� 
сына�тар 163 тау �азындысында ж�ргізілді. 

Ядролы� заряд штольняныB т�біне, арнайы жабды�тал�ан бокс�а 
орналастырылды. Б�ліну �німдерініB жердіB �стіBгі �абатына шы�уын 
болдырмас �шін штольняда цемент ты�ындар мен �иыршы� тастардан 
т�ратын арнайы ты�ындау кешені салынды. Ба�ылау-�лшеу аппаратура-
сы штольняныB ішіне немесе штольня�а кіре берістегі портал маBында-
�ы учаскеге орналастырылды.

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР:
Портал маңындағы учаскенің ластануы
Радиоактивті бұлақ
Кеуіп бара жатқан радиоактивті бұлақ
Бұлақтар, өзендер

1.4-сурет. Дегелең таулы алқабы (штольнялардағы жерасты ядролық 
жарылыстар)
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 ДегелеB таулы ал�абында�ы штольняларда 1961 – 1989 жылдар ара-
лы�ында барлы�ы 213 ядролы� сына� (295 жерасты ядролы� жарылысы) 
ж�ргізілді.

1.3.3 «Балапан» сына� алаCы

«Балапан» алаBында �B�ымаларда жерасты ядролы� жарылыстары 
ж�ргізілді (1.5-сурет). ?B�ыма – б�л #рт�рлі диаметрдегі ��бырлармен 
ішінара шегенделген, т�менде диаметрі 900 мм ж#не кейде одан да �л-
кен ашы� о�паны бар тік �азынды. ?B�ымалардыB тереBдігі 240 метрден 
500-600 метрге дейін �згерді. 

1.5-сурет. «Балапан» алаңы (ұңғымалардағы жерасты ядролық 
жарылыстар)

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР:

Аспаптық құрылыстар

Жанып жатқан ұңғымалар

Қалпына келтірілген ұңғымалар

Пайдалы қазбалардың кен орындары

0,3 Ku/км2-ден асатын Cs-137 бар аумақ
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Сыналатын заряд т�мен т�сіретін арнайы колоннамен �B�ыманыB 
т�менгі б�лігіне т�сірілді. Зарядпен бірге �B�ыма�а жарылыс параметр-
лерін �лшейтін �ада�алары бар аспапты� аспа т�сірілді. Ба�ылау-�лшеу 
аппаратурасы жердіB бетінде, �B�ымадан �ауіпсіз �ашы�ты�та�ы жыл-
жымалы кешендерде орналастырылды. 

Заряд т�мен т�сірілген соB �B�ыма б�кіл тереBдік бойынша ты�ын-
далды. Ты�ындау кешенініB ��рыл�ысы к�штік ж#не технологиялы� 
элементтерді: цемент ты�ындар мен �иыршы�тас учаскелерін біріктіру 
болып табылады. 

1965 жылы «Балапан» алаBында Ша�ан ж#не Ащысу �зендері �осы-
латын жерде �уаты 140 кт ТЭ жерасты ядролы� жарылысы кезіндегі то-
пыра� шы�арындысыныB н#тижесінде жергілікті халы� «Атом к�лі» деп 
атап кеткен жасанды су �оймасы пайда болды [2].

КСРО мен А=Ш арасында�ы «Ядролы� �арудыB жерасты сына�тарын 
шектеу туралы» 1974 жыл�ы 03 шілдедегі шарт�а с#йкес КСРО мен А=Ш 
арасында�ы шарттыB орындалуын ба�ылаудыB тиімді шараларын #зір-
леу ма�сатында 1988 жыл�ы 17 тамызда А=Ш-тыB Невада полигонында 
ж#не 1988 жыл�ы 14 �ырк�йекте Семей полигонында («Балапан» алаBы) 
жерасты ядролы� жарылыстары жасалды. Ал�аш рет жерасты ядролы� 
жарылыстар параметрлерініB �зара ба�ыланатын эталонды� параметр-
лері алынды. 

«Балапан» алаBында�ы �B�ымаларда барлы�ы 105 ядролы� жары-
лыс ж�ргізілді. Семей полигонында соB�ы жерасты ядролы� жарылысы 
«Балапан» алаBында�ы �B�ымалардыB бірінде 1989 жыл�ы 19 �азанда 
ж�ргізілді. 

Ядролы� жерасты сына�тары сондай-а� «Сары�зен», «Мыржы�» ж#не 
«Телкем» алаBдарында ж�ргізілді. 

«Сары�зен» алаBында 1965 – 1980 жж. аралы�ында 24 �B�ымада же-
расты ядролы� жарылыс ж�ргізілді. «Сары�зен» алаBына жа�ын жердегі 
«Мыржы�» алаBында та�ы екі ЖЯЖ ж�зеге асырылды. «Телкем» алаBын-
да топыра� шы�арындысымен екі жерасты ядролы� сына�ы: «Телкем-1» 
дара жарылысы ж#не «Телкем-2» топты� жарылысы ж�ргізілді. 

Семей полигонында�ы �B�ымаларда 1968 – 1989 жылдар аралы-
�ында барлы�ы 131 ядролы� сына� (196 жерасты ядролы� жарылысы) 
ж�ргізілді.

1.4 ПолигонныC соC=ы �ызмет кезеCініC ерекшеліктері ж@не 
жабылуы

Семей сына� полигоны �ызметініB соB�ы кезеBін 1989 жылдан 1991 
жыл�а дейінгі аралы� деп есептеген ж�н. 

Семей полигонында�ы 1989 жыл�ы, =аза�стан #лі КеBес Ода�ыныB 
��рамында бол�ан кездегі сына�тардыB соB�ы сериясы туралы м#лімет-
тер с�зсіз �ызы�ушылы� тудырады. 

1989 жылы КеBес Ода�ында жерасты ядролы� сына�тары тек Семей 
полигонында ж�ргізілді, ЖаBа жер полигоны «�нсіз» жатты. 7 сына�тан 
т�ратын серияда ССП-ныB «ДегелеB» алаBында�ы штольняларда ж#не 
«Балапан» алаBында�ы �B�ымаларда 11 ядролы� заряд жарылды, ресми 
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каталог деректері бойынша олардыB �уаты 0,001 – 150 кт диапазонында 
болды. 1.3-кестеде ССП-да 1989 жылы ж�ргізілген жерасты ядролы� сы-
на�тарын сипаттайтын деректер �сыныл�ан [13].

1.3-кесте. ССП-да 1989 жылы – оның қызметінің соңғы жылында жүргізіл-
ген жерасты ядролық сынақтарының қысқаша сипаттамасы

Ядролық сы-
нақтың каталог 
бойынша нөмірі 
[1] және өткізіл-

ген күні

Өткізу орны
Қуаты, 
кт ТЭ Ескертпе

708, 22.01.1989 ж. «Балапан», 
1328-ұңғыма

0,001-20 
20-150

709, 12.02.1989 ж. «Балапан»,
1366-ұңғыма

20-150 Радиоактивті газ «ағынынан» бол-
ған сәулелену Шаған, Комсомоль-
ский кенттерінде тіркелді. Бұл Се-
мей өңірі жұртшылығының наразы-
лығын туындатты.

710, 17.02.1989 ж. «Дегелең»,
139-штольня

0,001-20 Бұл сынақ ССП-да ядролық жарылыс-
тар жүргізуге жағымсыз көзқарастың 
одан әрі артуына себеп болды.

711, 08.07.1989 ж. «Балапан»,
1352-ұңғыма

20-150 Сынаққа «Невада – Семей» антияд-
ролық қозғалысының және баспа-
сөз өкілдері қатысты.

712, 02.09.1989 ж. «Балапан»,
1410-ұңғыма

0,001-20 
0,001-20

«Невада – Семей» қозғалысының 
өкілдері сынақтың жүргізілуіне оны 
жазғы каникулдан кейін партаға 
отырған оқушыларға «сыйлық» деп 
атап наразылық танытты.

713, 04.10.1989 ж. «Дегелең»,
169/2-штольня

0.001-20 Бұл сынақ бойынша КСРО Қорға-
ныс министрлігі Мәскеуде отандық 
және шетелдік журналистермен 
баспасөз конфренциясын өткізді. 

714, 19.10.1989 ж. «Балапан»,
1365-ұңғыма

20-150 
0,001-20 
0,001-20

Қуаты 20 – 75 кт болатын бұл сынақ 
туралы ТАСС ССП-дағы 1989 жылғы 
соңғы сынақ ретінде хабарлады. 
Дәл осы сынақ ССП қызметінің та-
рихындағы соңғы сынақ болды. 

1.5 �аза�стан РеспубликасыныC ядролы� «мEрасы»: ядролы� 
�ару, Семей полигоны ж@не «атом конверсиясы» [11-14]

КеBес Ода�ыныB ��лауы жалпы халы�аралы� �арым-�атынастар та-
рихында�ы ж#не жекелей ал�анда ядролы� �аруды таратпау тарихында-
�ы бірегей о�и�а болды. Ал�аш рет ядролы� мемлекет тарады, сонды�тан 
да осындай ерекше о�и�адан соB елде де, #лемде де к�рделі жа�дай �а-
лыптастып, бір�атар факторлармен сипатталды, атап айт�анда: 
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• б�рын�ы кеBестік мемлекеттерде �зара да, #лемніB бас�а мемлекет-
терімен �арым-�атынаста да #скери к�ш пайдалануды �ажет ететін 
на�ты к�штік �арама-�айшылы�тар бол�ан жо�, б�л ядролы� �аруды 
мемлекетаралы� �арым-�атынаста�ы т�ра�тылы�ты �стап т�ру ��ра-
лы ретіндегі маBызынан айырды; 

• дамы�ан �нерк#сіптік мемлекеттер ядролы� салада�ы «кеBестік м�-
раны» б�лу �дерісіне жо�ары д#режеде �атысты, б�л ядролы� �арудыB 
та�дырына �ана емес, сондай-а� ядролы� �ару-жара� кешенінде жи-
на�тал�ан технологиялы� білімге де �атысты болды; 

• Ресей ФедерациясыныB шегінен тыс орналас�ан ядролы� инфра��-
рылымныB, жабды�тар мен #рт�рлі объектілердіB заBды м#ртебесі 
м#селелері ж�ніндегі келісс�здер �дерісі �немі ж�ргізілді. 
Айта кететін бір жайт, 1992-1994 жылдары б�рын�ы КСРО-да болып 

жат�ан ыдырау �дерістерініB салдарынан ядролы� �арудыB кеBінен 
таралу �аупі �немі болды, тіпті �л�айып бара жатты. М�ндай �ауіп тек 
1994-1995 жылдары т�мендеді; б��ан к�п жа�дайда =аза�станда, Украи-
нада ж#не Белоруссияда ядролы� экспортты �ада�алаудыB �лтты� ж�йе-
лерініB жол�а �ойылуы, сондай-а� б�л елдердіB МАГАТЭ кепілдіктерін 
�абылдауы ы�пал етті. 

КСРО ыдыра�ан�а дейін, кеBестік #скерлер м�ндай о�и�аныB бола-
рын к�н ілгері сезгендей, негізгі тактикалы� о�-д#рілерді Ресей, Украина 
ж#не Белоруссия аума�тарына топтастырды, б�л ядролы� �арудыB тара-
лу �аупін айтарлы�тай д#режеде азайту�а м�мкіндік берді. Дегенмен б�л 
оBай шаруа бол�ан жо�: кейбір саяси к�штер ядролы� �аруды таратпау 
ж�мысына к�штеп �арсылы� таныту�а тырысты. Мысалы, 1990 жылы 
Баку �аласында бол�ан белгілі о�и�алардан кейін ядролы� о�-д#рілерді 
�зірбайжан аума�ынан #кету �зірбайжан халы� майданымен байланыс-
ты кейбір к�штердіB б�л �деріске кедергі келтіруге #рекет жасауымен 
к�рт �иындады. �скери аэродромдардыB біріндегі �шып-�ону жола�ын 
�ша�тарды �шыру�а кедергі келтірмекші бол�ан бір топ адам жауып тас-
тады. Жа�дайдыB шиеленіскендігі соншалы�ты, экипаж�а �ару �олдану-
�а тура келді. Абырой бол�анда адам �лімі бол�ан жо�: о� атыл�ан соB 
топ сейіліп, �ша�тар�а жол ашылды. 

Алайда басты проблема – б�рын�ы КСРО-ныB стратегиялы� ядролы� 
арсеналыныB Ресей, Белоруссия, =аза�стан ж#не Украина сия�ты жаBа-
дан ��рыл�ан егемен мемлекеттердіB аума�тарында болуы еді. Б�л �ару-
дыB та�дыры #лемніB к�птеген елдеріндегі, еB алдымен А=Ш пен Ресей-
дегі саяси топтардыB назарында болды. Сан алуан м#селелер туындады. 
СолардыB бір б�лігі т�мендегідей: 
• ядролы� �арудыB �ауіпсіздігін �алай �амтамасыз етуге болады;
• ядролы� материалдарды #лемдік стандарттар�а с#йкес �здіксіз есепке 

алу мен ба�ылауды �алайша ж�зеге асыру керек; 
• «ядролы� клубтыB» кеBеюін �алайша болдырмау�а ж#не =аза�-

стан, Украина ж#не БелоруссияныB Ядролы� �аруды таратпау туралы 
шарт�а (Я=ТШ) �осылуын �алай �амтамасыз етуге болады; 

• ядролы� �арумен байланысты «шетін а�параттыB» ядролы� мемле-
кеттердіB шегінен тыс таралуыныB жолын �алай кесуге болады; 

• б�рын�ы КСРО-ныB жаппай �ырып-жоятын �аруды (Ж==) ж#не 
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соныB ішінде ядролы� �аруды таратпау саласында�ы міндетте-
мелерініB толы� #рі с�зсіз саба�тасты�ын �алай �амтамасыз ету-
ге болады; 

• МАГАТЭ кепілдіктерініB ТМД аума�ында орналас�ан ядролы� объ-
ектілерге �олданылуын �алай �амтамасыз етуге болады? 
1992 жылы ТМД-ныB 9 мемлекеті (Армения, Белоруссия, =аза�стан, 

=ыр�ызстан, Молдавия, Т#жікстан, Т�ркменстан, eзбекстан ж#не Ук-
раина) РесейдіB ядролы� �аруы бар мемлекет ретінде Я=ТШ-�а �аты-
суын �олдайтынды�тары ж#не �здерініB атал�ан Шарт�а ядролы� �аруы 
жо� мемлекет ретінде �осылу�а дайын екендіктері туралы ресми т�рде 
хабарлады. Осылайша, ���ы�ты� мирас�орлы� м#селесі «заB ж�зінде» 
шешіліп, Ресей Федерациясы ядролы� �ару�а иелік етуге �атысты КСРО-
ныB толы��анды ���ы�ты� мирас�оры атанды. 

=аза�стан аума�ында �анша ядролы� �ару болды? =�жаттар�а с�йе-
нер болса�, =аза�стан РеспубликасыныB т#уелсіздігі жариялан�ан 1991 
жылдыB желто�санында оныB аума�ында #рт�рлі тасы�ыштарда, соныB 
ішінде ЖаB�ызт�бе мен Державинскідегі ракеталы� базада орналасты-
рыл�ан 104 РС-20 (америкалы� классификация бойынша б�л СС-18) ра-
кетасына орнатыл�ан ядролы� класты 1410 ядролы� о�т�мсы� болды. 
Б��ан �оса, Ша�ан кентінде ядролы� �анатты зымырандармен жабды�-
тал�ан Ту-95 стратегиялы� бомбалаушылар топтамасы орналасты. 

1994 жылы =аза�стан Республикасы Я=ТШ-ныB ядролы� �арусыз 
мемлекет деген м#ртебесі бар толы� ���ы�ты м�шесі атанды. Ядролы� 
зерттеу реакторларынан ж#не бас�а да азаматты� объектілерден т�-
ратын азаматты� ядролы� инфра��рылымныB барлы� объектілерініB 
�ауіпсіз ж�мысына МАГАТЭ кепілдігі берілген. 1995 жыл�ы с#уір айында 
=аза�станнан Ресей аума�ына соB�ы ядролы� о�т�мсы� #кетілді. 

=аза�стан Республикасы басшылы�ыныB ядролы� �аруды таратпау 
ж�нінде �абылда�ан шаралары бір кездегі кеBестік �уатты ядролы� �ару-
жара� кешенініB ба�ылаусыз ыдырауынан халы�аралы� �атынастар ж�-
йесі �шін туындауы ы�тимал �ауіпке толы�тай тос�ауыл �ой�анды�ын 
атап к�рсеткен ж�н.
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2-ТАРАУ. ЯДРОЛЫ� СЫНА�ТАР Ж/РГІЗУ 
ИНФРА��РЫЛЫМЫН ЖОЮ

2.1 Семей сына� полигонын �арусыздандыру 
жEмыстарыныC басталуы

1993 жыл�ы 24 �ырк�йекте Америка =�рама Штаттары Yкіметі мен 
=аза�стан Республикасы YкіметініB ниеттері туралы бірлескен хатта-
маныB мазм�нына с#йкес, б�рын�ы Семей полигонында�ы ядролы� 
сына�тар салдарынан =аза�стан хал�ы мен экономикасына келтірілген 
залалды алдын ала зерделеу ж�мыстарын ж�ргізу �шін осы елдердіB 
мамандарынан жаса�тал�ан топ ��рылды. =Р ?лтты� ядролы� орталы-
�ыныB бас дирекциясы орналас�ан Курчатов �аласына 1993 жыл�ы 09 
�арашада Невада ядролы� полигоныныB б�рын�ы басты�ы Д. Лингер 
баста�ан А=Ш-тыB бір топ маманы келді. Лингер атал�ан ж�мыс�а ре-
сейлік мамандарды да �атыстыру туралы тілек білдіріп, б�л �сыныс 
�абыл алынды. Ресейден келген, ��рамына осы полигонда�ы ядролы� 
сына�тар�а �атыс�ан Ю. В. Дубасов, В. А. Логачев, А. М. Матущенко, 
А. К. Чернышев сия�ты сарапшылар мен бас�а да мамандар кіретін топ-
ты Р5А академигі, РФЯО-БЭФ5ЗИ �ызметкері Ю.А.Трутнев бас�арды. 

=Р ?ЯО-да �ткен �шжа�ты кездесу барысында Семей полигоныныB 
б�рын�ы �ызметкерлерініB, сондай-а� Ресей, =аза�стан ж#не А=Ш са-
рапшыларыныB баяндамалары мен хабарламалары тыBдалды. Б�л 
кездесу Семей ядролы� полигоныныB �ызметімен, соныB ішінде оны 
�арусыздандырумен ж#не «шетін а�паратты» жоюмен (�шірумен) байла-
нысты барлы� м#селелер кешені бойынша �ш тараптыB алда�ы уа�ытта-
�ы �зара �ызметыныB бастамасы болды. 

К�п кешікпей, 1993 жылдыB соBында =аза�стан Ядролы� �аруды та-
ратпау туралы шарт�а �осыл�ан соB, А=Ш-пен бес жеке келісімге �ол 
�ойылды, олар�а с#йкес А=Ш ядролы� �арусыздандыру�а к�мек т�рінде 
Алматы�а 85 млн доллар беруге міндеттеме алды. Ал Ресей Федерация-
сында =ор�аныс министрі П. Грачев 1993 жыл�ы 17 желто�санда б�рын-
�ы Семей полигоныныB ��рамына кіретін #скери б�лімдерді тарату ту-
ралы № 314/4/01363 директива�а �ол �ойды.

2.1.1 Ядролы� �ару сына�тарын жQргізу инфра�Eрылымын 
жою жTніндегі жEмыстарды Eйымдастыру

Б�рын�ы Семей сына� полигонында ядролы� �аруды сынау инфра��-
рылымын жою =аза�стан Республикасы мен Америка =�рама Штатта-
ры арасында�ы �кіметаралы� келісім, =аза�стан�а, Ресейге, Украина�а 
ж#не Белоруссия�а к�мек к�рсету �шін АШ= #зірлеген «=ауіп-�атерді 
бірлесіп азайту» (CTR) ба�дарламасы, сондай-а� Ресей Федерациясы Yкі-
меті мен =аза�стан Республикасы Yкіметі арасында�ы «Б�рын�ы Семей 
полигоныныB аума�ында орналас�ан «Колба» контейнерлері мен арна-
йы технологиялы� жабды� туралы» 1997 жыл�ы 28 наурызда�ы келісім 
шеBберінде ж�ргізілді.
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1993 жыл�ы 24 �ырк�йекте Америка =�рама Штаттары Yкіметі мен 
=аза�стан Республикасы Yкіметі ниеттер туралы бірлескен м#лімде-
меге �ол �ойды, онда А=Ш =аза�стан Республикасына б�рын�ы Семей 
сына� полигонында�ы кеBестік ядролы� сына�тардыB салдарын ба�а-
лау�а к�мек к�рсетуге міндеттеме алды. Бірлескен м#лімдемеге А=Ш-
тыB ядролы� �аруды б�лшектеу �ауіпсіздігі м#селелері ж�ніндегі бас 
делдалы, елші Гудби ж#не =Р Сырт�ы істер министрлігініB халы�аралы� 
�ауіпсіздік ж#не �ару-жара�ты ба�ылау б�лімініB басты�ы Б.Х. Н�р�а-
лиев �ол �ойды. 

1993 жыл�ы 11 – 14 �арашада КеBес Ода�ы кезіндегі Семей полиго-
нында ядролы� �аруды сынау ба�дарламасыныB �орша�ан орта�а ж#не 
халы�тыB денсаулы�ына #серін алдын ала ба�алау ма�сатында А=Ш-тан 
бір топ сарапшылар келді. Б�л н#тижелер =аза�стан Республикасы, Ре-
сей Федерациясы ж#не Америка =�рама ШтаттарыныB м�ддесі �шін б�-
рын�ы Семей сына� полигоны аума�ында�ы радиологиялы� жа�дай�а 
ба�а беруі тиіс болды. 

=аза�стан Республикасы мен Америка =�рама Штаттары 1993 жыл�ы 
13 желто�санда континентаралы� баллистикалы� зымырандардыB шах-
талы� �шыру �ондыр�ыларын, апатты жа�дайлардыB салдарын жою�а 
ж#не жаппай �ырып-жоятын �арудыB таралуына жол бермеуге �атысты 
келісімге �ол �ойды. 

1995 жыл�ы 03 �азанда Америка =�рама ШтаттарыныB =ор�аныс 
департаменті (US DOD) мен =аза�стан РеспубликасыныB 5ылым ж#не 
жаBа технологиялар министрлігі арасында�ы ядролы� инфра��рылым-
ды жою туралы келісімге �ол �ойылды. 

Ядролы� �ор�аныс агенттігі (DNA) (кейіннен =ару-жара�тыB арнайы 
т�рлері агенттігі (DSWA), �азіргі =ауіп-�атерді азайту ж�ніндегі �ор�а-
ныс агенттігі (DTRA) ядролы� сына�тардыB салдары, сондай-а� б�рын-
�ы КеBес Ода�ыныB сына� полигондарында�ы ядролы� сына�тардыB 
салдары ж�ніндегі а�паратты талдау мен тарату�а жауапты болды. DNA-
ныB міндеттері мен т#жірибесіне с#йкес А=Ш =ор�аныс департаменті 
DNA-ны ДегелеB таулы ал�абыныB штольнялары ба�дарламаларыныB 
ат�арушы агенті етіп та�айындады. 

Америка =�рама Штаттары ядролы� �ару инфра��рылымын �ауіпсіз 
жою �шін �ажетті �ызмет к�рсету ж#не жабды�тар беру, сондай-а� б�-
рын�ы Семей сына� полигонында орналас�ан ДегелеB таулы ал�абын-
да�ы штольнялы� ядролы� сына� кешенін �ауіпсіз #рі толы� консер-
вациялайтын персонал дайындау ар�ылы �ажетті к�мек к�рсетуге 
міндеттеме алды. 

Келісім талаптары бойынша =аза�стан РеспубликасыныB 5ылым 
ж#не жаBа технологиялар министрлігі (5ЖТМ) (артынша =Р 5ылым 
ж#не жо�ары білім министрлігі (=Р 5ЖБМ), кейінірек =Р Энергетика, ин-
дустрия ж#не сауда министрлігі (=Р ЭИСМ) осы ба�дарламаныB =аза�-
стан Республикасы тарапынан ат�арушы агентін та�айындау �кілеттігі-
не ие. 5ЖТМ ?лтты� ядролы� орталы�ты осы ба�дарламаныB ат�арушы 
агенті етіп та�айындады [1].

ДегелеB таулы ал�абыныB штольняларын жою ба�дарламасы ж�зеге 
асырыл�ан�а дейін DNA 1993 жыл�ы 24 �ырк�йектегі Ниеттер туралы 
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бірлескен м#лімдемені іске асыру ма�сатында =Р ?лтты� ядролы� орта-
лы�ы �шін бірнеше келісімшартты атап к�рсетті: 
• «=аза�стан РеспубликасыныB б�рын�ы Семей сына� полигонында�ы 

деректерге ж#не радиациялы� жа�дайды талдау�а �ойылатын тех-
никалы� талаптар». ?лтты� ядролы� орталы� радиологиялы� дерек-
тердіB белгілі к�здеріне талдау ж�ргізіп, жан-жа�ты контурлы� кар-
талармен �оса бірнеше есеп �сынды. 

• «Ба�алау ж#не тазарту мен �айта ��нарландыруда пайдалану�а ар-
нал�ан деректерден т�ратын =аза�станныB радиологиялы� деректер 
базасын ��ру». ?лтты� ядролы� орталы� сауы�тыру ж�ніндегі бола-
ша� жобалар�а �олдау к�рсету �шін �лтты� деректер базасын ��ру 
ж�мыстарын ж�ргізді. 

• «=аза�стан РеспубликасыныB б�рын�ы Семей сына� полигонын-
да�ы 10 алаB�а арнал�ан �аза�станды� далалы� �лшеулер, далалы� 
сынамалар алу ж#не зертханалы� талдаулар». ?лтты� ядролы� ор-
талы�тыB сарапшылары 1994 жыл�ы шілде айында б�рын�ы Семей 
сына� полигонында бірлескен жер�сті т�сірулер кезінде А=Ш ж#не 
Ресей ФедерациясыныB командаларымен бірлесіп гамма-активтілікті 
�лшеді [2].
Америка =�рама ШтаттарыныB =ор�аныс Департаменті мен =аза�-

стан РеспубликасыныB 5ылым ж#не жаBа технологиялар министрлігі 
арасында�ы Ядролы� инфра��рылымдарды жою туралы келісім жария-
лан�ан соB, 1995 жыл�ы 03 �азанда DNA =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы-
мен «ДегелеB таулы ал�абыныB штольняларын сипаттау ба�дарламасы» 
деп аталатын DNA001–95–С–0179 келісімшартына �ол �ойды. Атал�ан 
келісімшарт�а с#йкес =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы ДегелеB таулы ал-
�абыныB #рбір штольнясына �ажетті геологиялы� ж#не радиологиялы� 
сипаттама беруі тиіс болды. Б�л ж�мыстар орындал�ан соB ж#не алын-
�ан деректерді ескере отырып, ізінше т�мендегі келісімшарттар жаса-
лып, іске асырылды: 
• Инфра��рылымды дайындау ж#не ДегелеB таулы ал�абында�ы 

штольнялардыB бірін демонстрациялы� жабу (1996 жыл�ы 06 а�пан-
да�ы DNA001-96-С-0067 келісімшарты). Ж�мыстардыB б�л кезеBін 
орындау н#тижесінде б�рын�ы Семей полигоныныB «Г» ж#не «Бай-
кал» алаBдарында штольняларды жабу ж�мыстарын орындайтын пер-
сонал мен б�рын�ы полигонда тікелей орындалатын ж�мыстарды ба-
�ылауды �амтамасыз ететін DSWA далалы� командасыныB �ызметіне 
арнал�ан инфра��рылым дайындалды. Ж�мыстардыB н#тижесінде 
1996 жыл�ы 02 с#уірде =аза�стан Республикасында�ы А=Ш елшісініB, 
А=Ш =ор�аныс департаменті мен DSWA ресми �кілдерініB, =аза�стан 
Республикасы Yкіметі м�шелерініB �атысуымен № 192 штольня ойда-
�ыдай жабылды.

• ДегелеB таулы ал�абыныB 58 штольнясын жабу ж�ніндегі ж�мыс-
тар (1996 жыл�ы 02 с#уірдегі DNA001-96-С-0099 келісімшарты), 
оларды орындау барысында келісіліп бекітілген жабу #дістеріне с#й-
кес 1997 жыл�ы 31 �аBтар�а �арсы 58 штольня толы�тай жойылды 
(бірінші кезеB). 

• ДегелеB таулы ал�абыныB 64 штольнясын жабу ж�ніндегі ж�мыстар 
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(1997 жыл�ы 09 �аBтарда�ы DSWA01-97-С-0027 келісімшарты), олар-
ды орындау барысында келісіліп бекітілген жабу #дістеріне с#йкес 64 
штольня толы�тай жойылды. 
1996 ж#не 1997 жылдары ж�ргізілген ж�мыстардыB н#тижесінде 124 

штольняныB порталдары жабылды.
=ал�ан 57 штольняныB порталдарын 1998 жылы, 1997 жыл�ы 28 �ара-

шада�ы DSWA01-98-С-0016 келісімшартына арнал�ан 1997 жыл�ы 20 �а-
рашада�ы Ж�мыстарды �йымдастыруды ж�зеге асыру барысында жабу 
жоспарланды. Алайда Ж�мыстарды �йымдастыру�а арнал�ан бір�атар 
т�зетулер �ал�ан штольнялардыB порталдарын жабу барысына біршама 
толы�тырулар енгізді. 2000 жыл�ы 29 шілдедегі жа�дай бойынша 1997 
жыл�ы 28 �арашада�ы DSWA01-98-С-0016 келісімшартына 14 т�зету 
енгізілді (Р0001 – Р0014 модификациясы).

Модификациялар �ал�ан штольнялардыB кейбірінде сейсмикалы� 
калибрлеу эксперименттерін ж�ргізуді, порталдарды эксперименттік 
жабу ж�мыстарын, штольнялардан шы�атын су а�ынын �амтамасыз ету 
ж�мыстарын ж�ргізуді, б��ан дейін жабыл�ан порталдардыB бірін ашу-
ды ж#не бір�атар ілеспе ж�мыстарды орындауды к�здеді, оларды орын-
дау б�кіл зерттеулер кешенін �ауіпсіз ж�ргізуді �амтамасыз етті. 

=ал�ан штольнялардыB порталдарын жою ж�мыстарыныB соB�ы са-
тысына жетпес б�рын мынандай ж�мыстар ат�арылды: 
• ДегелеB тауларында�ы �ал�ан штольнялардыB порталдарын жабу 

ж�ніндегі ж�мыстар, штольняларды жабу ж�ніндегі зерттеулер (1997 
жыл�ы 28 �арашада�ы DSWA01-98-С-0016 келісімшарты), олардыB 
барысында 56 штольня жабылды (соныB ішінде 9 штольня экспери-
менттік #діспен жабылды) ж#не № 214 штольняда химиялы� жарыл-
�ыш затты �олданумен 100 тонналы� «Омега» сейсмикалы� калибр-
леу эксперименті ж�ргізілді. 

• № 160 штольняда химиялы� жарыл�ыш затты �олданумен 100 тон-
налы� сейсмикалы� калибрлеу экспериментін ж�ргізу ж�мыстары, 
№ 214 штольняны эксперименттен кейін геологиялы� т�сіру ж#не 
б��ан дейін жабыл�ан штольня�а эксперименттік т�рде �айта кіру 
(кейіннен модификациялан�ан 1997 жыл�ы 28 �арашада�ы DSWA01-
98-С-0016 келісімшарты). 1999 жыл�ы 25 �ырк�йекте «Омега-2» 
сейсмикалы� калибрлеу эксперименті ойда�ыдай �ткізілді. Экспе-
рименттіB н#тижесінде ЖЗ салу �шін арнайы �B�ылан�ан № 160-
В штольнясы жабылды. Эксперименттік т�рде кіру �шін ашыл�ан 
№ 190 штольняныB порталы �айта жабылды. 

• № 160 штольняда химиялы� жарыл�ыш затты �олданумен 100 тон-
налы� сейсмикалы� калибрлеу экспериментін ж�ргізу ж�мыстары 
(кейіннен модификациялан�ан (1999 жыл�ы 21 �ырк�йек, Р0008) 
1997 жыл�ы 28 �арашада�ы DSWA01-98-С-0016 келісімшарты). 2000 
жыл�ы 29 шілдеде «Омега-3» сейсмикалы� калибрлеу эксперименті 
�ткізілді. ЭксперименттіB н#тижесінде ЖЗ салу �шін арнайы �B�ы-
лан�ан № 160-С штольнясы жабылды [3].
2000 жыл�ы 26 тамызда ж�ргізілген ж�мыстардыB н#тижесінде Деге-

леB таулы ал�абыныB соB�ы штольнясыныB порталы жабылды. 
1996 жыл�ы 13 тамызда =аза�стан Yкіметі Семей полигонында 
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ж�ргізілген барлы� ядролы� �ару инфра��рылымын жою ба�дарламала-
рына, ДегелеB таулы ал�абыныB штольняларын ж#не «Балапан» сына� 
алаBыныB �B�ымаларын жабу ба�дарламаларына �атысты =Р ?лтты� 
ядролы� орталы�ыныB м#ртебесін ресми т�рде бекітті (№ 1002 Жар�ы). 

«Балапан» алаBы ж�ніндегі ба�дарлама ма��лдан�ан соB А=Ш =ор�а-
ныс министрлігі DSWA =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы �шін осы алаBныB 
пайдаланылма�ан #рбір �B�ымасына �ажетті геологиялы� ж#не радио-
логиялы� сипаттама беру ма�сатында «Балапан» алаBын сипаттау ба�-
дарламасы» деп аталатын DSWA01-97-C-0015 келісімшартын жасады. 

Б�дан соB к�п кешікпей DSWA 1997 жыл�ы желто�сан�а �арсы ал-
�аш�ы �ш �B�ыманы жабу ж�ніндегі DSWA01-97-C-0094 келісімшартын 
жасасты. «Балапан» алаBында�ы �ал�ан сына� �B�ымаларын жабу ж#не 
жабу барысында�ы эксперименттік калибрлеу жарылыстары DSWA01-98-
0064 келісімшарты шеBберінде орындалды. 

?лтты� ядролы� орталы� �зініB мынандай институттарын:
• Радиациялы� �ауіпсіздік ж#не экология институты (Курчатов �.); 
• Геофизикалы� зерттеулер институты (Курчатов �.); 
• Ядролы� физика институты (Алматы �.); 
ж#не мынандай к�мекші мердігерлерді ж�мыстарды орындау�а тартты:
• eBірлік емдеу-диагностика орталы�ы (Курчатов �.);
• «ДегелеB» ЖШС;
• =аза� мемлекеттік жарылыс ж�мыстарыныB �ылыми-

�ндірістік орталы�ы;
• =Р 5М5А Химия �ылымдары институты;
• «=аза�жарылыс�нерк#сібі» РМК;
• «Жобалы�-конструкторлы� �йым» ЖШС.

Ж�мыстарды орындаудыB �йымды� ��рылымы схемада к�рсетілген 
(2.1-сурет). 

2.1-сурет. Жұмыстарды ұйымдастыру схемасы
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Ж�мыстар мынандай �аза�станды� министрліктермен ж#не ведом-
стволармен ты�ыз ынтыма�тасты�та ж�ргізілді: 
• =Р 5ылым министрлігі – 5ылым академиясы;
• =Р Экология ж#не таби�и ресурстар министрлігі;
• =Р =ор�аныс министрлігі;
• =Р Атом энергиясы агенттігі;
• =Р Т�тенше жа�дайлар комитеті жанында�ы Мем�алатех�ада�алау.

2.2 ДегелеC таулы ал�абыныC штольняларын жабу

2.2.1 БEрын=ы Семей полигоныныC аума=ында=ы 
радиациялы� жа=дайды зерделеу [4]

Ж�мыстарды бастамас б�рын =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы зерттеу-
лер ж�ргізудіB жан-жа�ты жоспарын ��рып, DNA-мен келісті, ба�ыттар 
бойынша негізгі ж�мыстарды ж�ргізетін менеджерлер тобы �йымдас-
тырылды. Атал�ан топ �йымдар мен жеке адамдардыB – ССП бойынша 
радиоэкологиялы� а�парат иелерініB тізімін ай�ындады ж#не #рбір а�-
парат иесі бойынша радиоэкологиялы� а�парат жиынты�ыныB тізімін 
жасады. Кейіннен б�л а�парат ішінара иелікке алынды немесе =Р ?лт-
ты� ядролы� орталы�ына берілді. Алын�ан а�парат негізінде ж�мыстар-
ды орындау�а арнал�ан техникалы� тапсырма жасалды, ба�ыламалы� 
�лшеулер ба�дарламасы #зірленіп, ба�ылама �лшеулер ж�ргізілді. Сон-
дай-а� DOE тобыныB д#лдігі жо�ары германий детекторыныB к�мегімен 
ж�ргізген �лшеу н#тижелерін ескере отырып, ССП-да�ы радиациялы� 
жа�дай бойынша деректер жиынты�ы салыстырылып, алдын ала тал-
дау жасалды. Алын�ан н#тижелер бойынша жекелеген радионуклидтер 
бойынша изосызы�тардыB алдын ала карталары жасалып, сынамалар 
алын�ан жерлердіB координаталары на�тыланды. 

Ж�мыстар ж�ргізу барысында шынайы деректер алу ж#не ба�алау 
#дістемелері мен критерийлері таBдап алынды, на�тылан�ан дерек-
тердіB карталары ��рылды, радиациялы� жа�дайды ба�алау кезінде �ол-
данылатын нормативтер, сондай-а� =аза�стан РеспубликасыныB ж#не 
б�рын�ы КСРО-ныB ССП-�а арнал�ан нормативтері жиналды, МАГАТЭ 
нормативтері мен А=Ш нормативтеріне салыстыру ж�ргізілді. 

Зерттеу н#тижелері бойынша талдау�а арнал�ан кестелер ��растыры-
лып, плутоний бойынша деректерді �оса ал�анда�ы ластану д#режелері 
аны�талды. 

ССП ж�ніндегі радиологиялы� а�паратты іздестіру КСРО =ор�аныс 
министрлігініB тапсырмасымен орындал�ан есептер бойынша а�парат-
ты ресейлік тарап жеткілікті т�рде толы� �сынады деген болжаммен, 
тек =аза�станныB зерттеушілері �ол жеткізген а�паратты аны�тау ма�-
сатында немесе �аза�станды� �йымдардыB тапсырыстары бойынша-
ж�ргізілді. 

=аза�станныB ССП аума�ында�ы зерттеулері =Р Экология ми-
нистрлігініB тапсырмасы бойынша негізінен 1993 жылы ж�ргізілді ж#не 
к�бінесе тек топыра�тыB немесе «Атом к�лініB» т�птік ш�гінділерініB, 
ДегелеB таулы ал�абында�ы ж#не Балы�тык�л к�ліндегі (полигон шека-
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расында�ы) су а�ындарыныB цезий-137-мен ластануына �атысты болды. 
=Р Ауыл шаруашылы�ы министрлігі ССП-�а іргелес аудандарда �сімдік-
тердіB, ауылшаруашылы� �німдерініB 90Sr, 137Cs ж#не 210Pb изотопта-
рымен ластану деBгейлерін аны�тауды 10-15 жыл бойы т�ра�ты т�рде 
ж�ргізді. М�ндай зерттеулер б�кіл республика бойынша ж�ргізілді, бі-
ра� ?лтты� ядролы� орталы�тыB тобы тек ССП ауданы туралы а�парат-
ты жинады. Б��ан �оса 1993 жыл�ы �арашада МАГАТЭ ССП-дан алын�ан 
топыра�тыB, судыB, тама� �німдерініB 34 сынамасынан шамамен 7 ра-
дионуклидті аны�тады. СоB�ы 30-35 жылда ауаныB радиоактивтілігін 
ж�йелі т�рде ба�ылауды республиканыB Гидрометео�ызметі ж�ргізді, 
алайда барлы� деректер КСРО Гидрометео�ызметіне жіберілді, олар =Р 
м�ра�атында са�талма�ан. 

Экология министрлігініB зерттеу тобы ССП аума�ында�ы радиация-
лы� жа�дай бойынша атал�ан министрліктегі барлы� материалдарды 
жинап, талдау жасады. 1960 – 1993 жылдар аралы�ында полигон аума-
�ында зерттеулер ж�ргізіліп, олардыB н#тижелері есептерде (46 есеп) 
к�рсетілгендігі белгілі болды. �дебиет к�здеріндегі сілтемелер бойынша 
м�ндай есептердіB бар екендігі аны�талды. ОлардыB бір б�лігі 52605-ші 
#скери б�лімніB �орда�ы материалдарын �арау кезінде табылды. Алайда 
топ б�л есептерге толы� �ол жеткізе алмады, радиациялы� ластану ту-
ралы на�ты материалдар тек �ыс�аша �зінді к�шірме т�рінде берілген 
екен. Министрлікте 4 �ана толы� есеп бар болып шы�ты. 

Зерттеу ж�мысын ж�ргізген топ мынандай міндеттерді ал�а �ойды: 
• полигон аума�ын радиоактивті ластан�ан ж#не халы� шаруашылы�ы 

ма�сатында �андай да бір шектеулерсіз пайдалану�а болатын таза 
учаскелерге б�лу;  

• алаBды� зерттеу ж�мыстарыныB к�лемін азайту �шін ядролы� сы-
на�тар барысында пайда бол�ан жасанды радиоизотоптардыB тек 
олардыB радиоактивті б�лттардыB іздері бойынша т�су шегінде тара-
луы туралы гипотезаны тексеру; 

• аума�тыB жасанды изотоптармен радиоактивті ластануын зерделеу-
ге арнал�ан аэрогеофизикалы� ж�мыстардыB д�рысты�ын ба�алау. 
Ал�а �ойыл�ан міндеттерді шешу �шін полигон туралы зерттеуші-

лердіB �олында бар барлы� материалдар�а талдау жасалды. Негізгі #діс 
ретінде 1990 жылы «Аэрогеология» �ылыми-�ндірістік бірлестігі орында-
�ан аэрогамма-спектрометрлік т�сірілім �абылданды. 

Уран, торий, калий, цезий, стронций, плутонидіB ауыт�ымалы кон-
центрацияларыныB, экспозициялы� доза �уатыныB ж#не б�кіл полигон-
ныB жалпы радиациялы� зерделену карталары жасалды. Б�л деректердіB 
радиациялы� ластану деBгейлерініB абсолют шамалары т�р�ысынан 
да, �лшеу кезінде �олданыл�ан #дістердіB д#лдік т�р�ысынан да д�рыс-
ты�ына ба�а берілді. 1994 жыл�ы далалы� кезеBде ССП-да �ауіпті ай-
ма�тар шегінде жер�сті гамма-спектрометрлік т�сіру ж�ргізілді [5], ал 
1993 жылы полигонныB Абыралы ауданы шегіндегі б�лігінде жасанды 
радиоизотоптардыB таралуы алаBды� зерделенді.

Ат�арыл�ан ж�мыстар барысында алын�ан н#тижелер б��ан дейін 
ж�ргізілген аэрогамма-спектрометрлік т�сіру деректерін растап, жасан-
ды альфа- ж#не бета-с#улелендіргіштерді зерделеуді цезий-137 тарал�ан 
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аума�та ж�ргізген ж�н деген т�жырым жасау�а м�мкіндік берді. Б�л осы 
ба�ытта�ы болаша� ж�мыстардыB на�ты к�лемін негізді белгілеуге жа�-
дай ту�ызды. 

Ж�мыс тиімділігін арттыру �шін алын�ан н#тижелермен �атар авто-
маттандырыл�ан деректер базасын #зірлеу ж#не оны толы�тыру туралы 
шешім �абылданды. 

Радиоэкологиялы� деректер базасыныB (РЭДБ) ж�йесі б�рын�ы Се-
мей сына� полигоныныB аума�ын радиациялы� мониторингілеу, оныB 
аума�ында белгілі бір изотоптардыB таралуы ж�ніндегі деректерді, 
ж�ргізілген сына�тардыB аудан хал�ыныB денсаулы�ына ж#не �орша-
�ан орта�а #сері туралы м#ліметтерді жина�тау�а, ж�йелендіруге ж#не 
�Bдеуге арнал�ан. Жина�тал�ан деректерді �Bдеу негізінде жыл сайын-
�ы �ылыми ж#не статистикалы� есептер дайындалады, геофизикалы�, 
геологиялы� ж#не гидрогеологиялы� факторларды ескере отырып, сы-
на� салдарыныB �орша�ан орта�а ж#не халы�тыB денсаулы�ына #сер ету 
факторларына талдау ж�ргізіледі [6].

Ж�мыстар ж�ргізіліп жат�ан кезде деректер =аза�станныB #рт�рлі 
�йымдарында – Денсаулы� са�тау министрлігінде, Жер пайдалану 
ж�ніндегі мемлекеттік комитетте, =азгидрометте, Ауыл шаруашылы�ы 
министрлігінде ж#не т.б. болды. ССП аума�ын зерттеу ж�ніндегі дерек-
тердіB басым б�лігі Ресей ФедерациясыныB �ылыми ж#не мемлекеттік 
�йымдарында болды. 

DNA001-94-C-0031 келісімшарты бойынша алда�ы уа�ытта ж�мыста 
�олдану �шін деректер жиналып, алдын ала талдау ж�ргізілді. 

Автоматтандырыл�ан РЭДБ ж�йесі ойда�ыдай ж�мыс істеуі �шін тех-
никалы� �амтамасыз ету талаптары, есептеуіш техниканыB �ажетті па-
раметрлері мен ��рауыштары аны�талды. 

РЭДБ ж�йесінде радиоэкологиялы� жа�дайды ба�ылаудыB автомат-
тандырыл�ан ж�йелері бар бас�а да �йымдармен, мысалы, =Р Денсаулы� 
са�тау министрлігімен, =Р Экология ж#не биоресурстар министрлігімен 
ж#не т.б. электронды� байланыс м�мкіндігі �арастырыл�ан. 

Тестілеу Windows 3.1 ж#не DOS 6.2 операциялы� ж�йелерініB к�мегі-
мен ж�ргізілді. Визуалдау функциялары ArcInfo ППП ж�йесін визуал-
дайтын ж�мыс модулі болып табылатын ArcView ж�йесініB негізінде іске 
асырылды. ArcView ж�йесі бас�а да программалы� модульдерді �олдай-
тын Windows 3.1 бойынша ж�мыс істейді. 

Clipper 5.01 ДББЖ �олданылды (орыс тіліндегі н�с�асы). Графикалы� 
функциялармен ж�мыс істеу �шін Flipper ж�йесі �олданылды. Сондай-а� 
Clipper Tools2 пакетініB кейбір функциялары пайдаланылды. 

Цифрлы� карталар полигон аума�ыныB 25 стандарт пара�ынан т�ра-
тын 1:100000 масштабта�ы географиялы� карталар негізінде ��рылды. 

КартаныB 8500-ге жуы� �яшы�ына радиологиялы� деректер толты-
рылды. Бір �яшы�тыB �лшемі географиялы� торк�з бойынша таBдап 
алынды, б�л жергілікті жерде шамамен 1 – 1,5 км-ге с#йкес. 

Барлы� карталар экран�а Windows v.3.1 операциялы� ж�йесі бойын-
ша ж�мыс істейтін ArcView ба�дарламасыныB к�мегімен шы�арылды. 
Деректерді белгілеу кезінде карта радионуклидтіB активтілік деBгейіне, 
м�лшеріне немесе бас�а да деректерге байланысты боялады.



2-тарау. Ядролық сынақтар жүргізу инфрақұрылымын жою

39

2.2.2 ДегелеC таулы ал�абыныC штольняларын сипаттау 
ба=дарламасы

Б�рын�ы Семей сына� полигонында�ы ДегелеB таулы ал�абыныB 
штольняларын сипаттау ж�ніндегі ж�мыстарды 1995-1996 жылдары =Р 
?ЯО 1995 жыл�ы 03 �азанда�ы DNA001-95-С-0179 келісімшарты негізінде 
орындады [7].

М�ндай зерттеулер штольняларды жабу ж�ніндегі (2.2-сурет) алда�ы 
ж�мыс к�леміне ба�а беру �шін �ажет болды ж#не ДегелеBдегі штоль-
няларды жабу ж�мыстарын �йымдастыру�а ж#не жобалы�-техникалы� 
��жаттама #зірлеуге негіз болды. 

Барлы�ы 181 штольня (штольня порталдары) аны�талып, тексеру 
ж�ргізілді. ОлардыB 18-інде ядролы� сына� ж�ргізілмеген (№ 011, 022, 
126, 134, 147, 151, 158, 169, 170, 174, 178, 198, 207, 210, 212, 214, 420, 430 
штольнялар). 

2.2-сурет. Инфрақұрылымды жою жұмыстарын ұйымдастыру схемасы
Зерттеулер н#тижесінде #рбір штольняны сипаттайтын мынандай 

негізгі деректерге �ол жеткізілді: 
• штольня н�мірі (шартты атауы); 
• «Магеллан» GPS к�мегімен �лшенген, ені, �за�ты�ы ж#не теBіз деB-

гейінен биіктігі к�рсетілген портал координаталары (портал�а кі-
ретін жерден 20 м �ашы�ты�та орнатыл�ан маркер); 

• порталдыB геометриялы� �лшемдері (биіктігі мен ені, м); 
• ядролы� сына�тар �ткізілген жыл ж#не осы штольняда жасал�ан яд-

ролы� жарылыстыB �уаты (тротил эквивалентінде);
• штольня порталыныB жай-к�йі;



2-тарау. Ядролық сынақтар жүргізу инфрақұрылымын жою

40

• портал�а кіретін жерден бастап штольняны тексеру тереBдігі, м;
• портал маBында штольняны жабу ж�мыстарын орындау�а #сер ететін 

��рылыстыB бар-жо�ы; 
• порталдыB жанында, порталдыB сыртында ж#не ойма траншеяда 

бекітпелердіB бар-жо�ы; 
• судыB келуі, л/мин;
• портал маBында немесе штольняда тіркелген γ-с#улеленудіB еB жо-

�ар�ы эквиваленттік доза �уаты, мкР/ч;
• портал маBында немесе штольняда тіркелген β-б�лшектер а�ыныныB 

еB жо�ар�ы ты�ызды�ы, б�лшек/(мин×см2);
• осы штольнядан алын�ан грунт немесе жа�ынды сынамаларында�ы 

цезий-137-ніB еB жо�ар�ы меншік активтілігі, Бк/кг;
• осы штольнядан алын�ан грунт немесе жа�ынды сынамаларында�ы 

америций-241-діB еB жо�ар�ы меншікті активтілігі, Бк/кг;
• осы штольнядан алын�ан су сынамаларында�ы цезий-137-ніB еB жо-

�ар�ы меншікті активтілігі, Бк/л;
• осы штольнядан алын�ан су сынамаларында тритийдіB бар-жо�ы 

ж#не еB жо�ар�ы меншікті активтілігі, Бк/л.
Ол жерде ж�мыс істеу �шін персоналды �ор�ау бойынша �осымша 

шаралар �олдану талап етілетін радиациялы� �ауіпті штольнялар жеке 
атап к�рсетілді. 

Штольняларды тексеру н#тижелерін талдау негізінде ж#не штольня-
ларды жабу ж�мыстарын орындайтын персоналдыB �ауіпсіздігін барын-
ша �амтамасыз етуді ескере отырып, ДегелеB таулы ал�абыныB штоль-
няларын жабу схемалары #зірленді. 

�р штольня �шін оныB жеке ерекшеліктерін ескере отырып, т�мен-
де к�рсетілген #дістердіB бірінен немесе олардыB ��рамасынан т�ратын 
(#деттегідей) #дістер #зірленді. Жекелеген штольнялардыB порталдарын 
жабу #дісін �згерту келісімшартта белгіленген т#ртіпте оны DTRA �кілі-
мен келіскен соB ж�зеге асырылды. 

2.1-кестеде бекітілген #дістерді �олдану мен іске асырудыB кейбір 
ерекшеліктері к�рсетілген. Б��ан �оса, эксперименттер ж�ргізу �шін 
арнайы �B�ылан�ан екі штольняны – 160-В ж#не 160-С-ны жабу – осы 
штольнялардыB жарылыс камераларында 100 тонналы� жарыл�ыш зат-
ты жару ар�ылы ж�зеге асырылды.

Штольня порталын жабудыB #р кезеBі жарылыс ж�мыстарыныB н#-
тижесінде пайда бол�ан траншеяларды немесе ш�B�ырларды к�мумен 
ж#не беткі �абаттыB таби�и рельефін �алпына келтірумен ая�талды.

2.1-кесте. Штольняларды жабу әдістерінің кейбір ерекшеліктері

Р/с
№ Жою әдісі Қолдану шарты

Орындалатын жұ-
мыстардың негізгі 

түрлері

1. Эксперименттік
жабу

Бұрғылау станогын штольня пор-
талының жанына аз шығынмен 
орнату мүмкіндігі, порталдың 
үстінде «маңдайдың» болуы 

Портал учаскесін 
дайындау, диаметрі 
102 мм және ұзын-
дығы 30 м дейінгі 
2-10 көлденең ұң-
ғыма бұрғылау, ЖЗ 
ұңғымалық зарядта-
рын жару
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2. Бастырма зарядтар 
(штольняның кірер 
бөлігін бастырма за-
рядтармен опыру)

Штольнядағы тау жынысының 
орнықсыздығы, бекітпенің бол-
мауы немесе бүлінуі, радиоак-
тивті ластану, бөктер рельефінің 
бұрғылау жұмыстарын жүргізуге 
мүмкіндік бермеуі

Портал үстіндегі 
рельефтің табиғи 
қуыстарын толтыру 
арқылы ЖЗ бастыр-
ма зарядтарын жару

3 Шпурларды іштен 
бұрғылау (штольня-
ның ішкі жағынан 
шпурларды бұрғылау 
арқылы бұрғылау-
жару әдісі және жару 
арқылы белгіленген 
ұзындықта штольня-
ның тоғыспасы мен 
бүйірлік қабырғала-
рын опыру)

Штольнядағы тау жыныстары-
ның орнықтылығы, бекітпенің 
қанағаттанарлық жағдайы, ра-
диоактивті ластанудың болмауы, 
ұстап тұратын тау жыныстары-
ның мықтылығы немесе жоға-
рыдан бұрғылау жұмыстарын 
жүргізу мүмкіндігінің болмауы

Штольня учаскесін 
дайындау, штоль-
няның төбесі мен 
қ а б ы р ғ а л а р ы н а 
шпурлар бұрғылау, 
ЖЗ шпурлық заряд-
тарын жару

4. Жоғарыдан бұрғы-
лау (ұңғымаларды 
жоғарыдан бұрғылау 
арқылы бұрғылау-жа-
ру әдісі және белгі-
ленген ұзындықта 
штольняның тоғыспа-
сын опыру)

Штольнядағы тау жыныстары-
ның орнықсыздығы, бекітпенің 
болмауы немесе бүлінуі, штоль-
нядағы жөндеу-қалпына келтіру 
жұмыстарының бірталай көлемі, 
радиоактивті ластану, бөктер 
рельефі бұрғылау жұмыстарын 
жүргізуге мүмкіндік береді 

Беткі учаскені да-
йындау, штольня 
төбесінің үстінен, 
соның ішінде пор-
талдың «маңдайы-
на» диаметрі 102 мм 
ұңғымалар мен 
шпурлар бұрғылау, 
ұңғымалық заряд-
тарды жару 

5. Бетон тығындар ор-
нату (штольняның 
белгіленген ұзынды-
ғында монолит бетон 
тығын (темірбетон) 
жасау)

Штольняның радиоактивті лас-
тануы, диаметрі үлкен металл 
бекітпенің немесе құбырдың 
болуы, бұған дейін орнатылған 
металл далдалардың болуы, ұс-
тап тұратын тау жыныстарының 
мықтылығы немесе жоғарыдан 
бұрғылау жұмыстарын жүргізу 
мүмкіндігінің болмауы, штоль-
няның ішінде шпурлар бұрғылау 
жұмыстарына дайындық кезін-
дегі айтарлықтай шығындар 

Штольня учаскесін 
дайындау, бетон ты-
ғын орнату

6. Құрама: беткі заряд-
тар мен бетон тығын

Штольняның радиоактивті лас-
тануы, металл бекітпенің болуы, 
штольняның ішінде шпурлар бұр-
ғылау жұмыстарына дайындық 
кезіндегі айтарлықтай шығындар, 
төбеде көптеген іліктастардың 
болуы, судың көп көлемде келуі

Шпурлар мен ұңғы-
маларды жоғары-
дан, соның ішінде 
порталдың «маңда-
йына» бұрғылау, ЖЗ 
ұңғымалық заряд-
тарын жару, бетон 
тығын орнату

7. Құрама: іштен бұрғы-
лау және бетон тығын

Штольняда радиоактивті ласта-
нудың болмауы, металл бекіт-
пенің болуы немесе қабырғалары 
мен төбесінің бетондалуы, ұс-
тап тұратын тау жыныстарының 
мықтылығы немесе жоғарыдан 
бұрғылау жұмыстарын жүргізу 
мүмкіндігінің болмауы, судың көп 
көлемде келуі

Штольня учаскесін 
дайындау, штольня-
ның қабырғалары 
мен төбесіне шпур-
лар бұрғылау, ЖЗ 
шпурлық зарядта-
рын жару, бетон ты-
ғын орнату 

8. Эксперимент жүргізу, 
100 тонна ЖЗ

Эксперимент жүргізу Штольняның жары-
лыс камерасында 
100 тонналық ЖЗ 
жару
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2.2.3 ДегелеC таулы ал�абыныC штольняларын жабу=а 
арнал=ан инфра�Eрылым �Eру ж@не № 192 штольняны 
жариялы тQрде жабу [8]

ШтольнялардыB жа�дайын сипаттайтын а�параттыB барынша толы� 
екендігіне ж#не оларды жабудыB техникалы� жобаларыныB жете пы-
сы�тал�анды�ына �арамастан, мамандардыB алдында жауабын тек экс-
перимент ар�ылы алу�а болатын м#селелер т�рды: 

Ол �шін:
• таBдап алын�ан штольняларды жабу #дістемелерініB штольня �уыс-

тарына ы�тимал кіруді сенімді т�рде бітейтіндігіне к�з жеткізу;
• штольняларды консервациялау ж�мыстарыныB �ауіпсіздігі мен ��-

нын ба�алау; 
• барлы� штольняларды консервациялау �шін ж�мысты тиімді, жедел 

ж#не �немді орындау�а м�мкіндік беретін �ажетті инфра��рылым 
��ру �ажет болды. 
МамандардыB к�з�арасы бойынша ал�а �ойыл�ан міндеттерді шешу 

�шін еB �олайлы объект № 192 штольня болды. 1961 жылы салын�ан б�л 
штольняда 2 ядролы� жарылыс жасалды: біріншісі – 1975 жыл�ы �ара-
шада (�уаты 20 Кт дейін) ж#не екіншісі – 1979 жыл�ы �арашада (�уаты 
20 Кт дейін). 

Штольняларды демонстрациялы� жабу ж�ніндегі келісімшарт�а ар-
нал�ан Ж�мыстарды �йымдастыру мынандай міндеттерді �амтыды: 
• № 192 штольняны консервациялауды �амтамасыз ететін ж�мыс жос-

пары мен ж�мыс ба�дарламасын #зірлеу; 
• штольняларды консервациялау ж�мыстарын �йлестіру ж#не бас�ару 

схемасын #зірлеу; 
• № 192 штольняны консервациялау ж�мыстарын ж�ргізуге �ажет ма-

териалдарды сатып алу (жарыл�ыштар ж#не т.б.) ж#не оларды �ауіпсіз 
са�тауды �амтамасыз ету;

• № 192 штольняны демонстрациялы� консервациялау; 
• б�лінген ж�мыс алаBдарында уа�ытша т�ратын, медициналы� ж#не 

#кімшілік �й-жайларды дайындау; 
• персонал�а �ауіпсіз ж�мыс істеу #дістерін �йрету. 

=Р ?ЯО мамандары �аза�станды� жоба�а �атысушыларды тарта оты-
рып, мынандай ж�мыстарды ат�арды: 
• штольняны демонстрациялы� консервациялауды 1996 жыл�ы 25 нау-

рызда ж�ргізу жоспары мен кестесі дайындалды. К�рсетілімніB дата-
сын соB�ы болып DNA аны�тады;

• жоспарда № 192 штольняны демонстрациялы� консервациялау�а да-
йындау ж�ніндегі негізгі ж�мыстар, консервациялау материалдары-
ныB (жарыл�ыштар ж#не т.б.) т�рі мен саны жан-жа�ты сипатталды; 

• № 192 штольняны демонстрациялы� консервациялау �шін жобалы�-
конструкторлы� ��жаттама дайындалды, ж�ргізу талап етілетін ж�-
мыстар�а р��саттар ресімделді; 

• «10» алаBда («Байкал») ж#не «Г» алаBында�ы ж�мыс лагерінде DNA 
техникалы� менеджерлеріне, �аза�станды� мамандар�а ж#не ж�мыс-
�а �атысушылар�а арнал�ан т�р�ын ж#не медициналы� �й-жайлар 
дайындалды. Кейіннен б�л �й-жайларды далалы� командалар мау-
сымды� ж�мыстар орындау кезінде пайдаланды;
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• =Р ?ЯО тарапынан �осал�ы мердігер – «ДегелеB» к#сіпорны �ажетті 
жарыл�ыш заттар мен материалдарды сатып алды, к#сіпорынныB 
жеке жабды�тарын пайдалана отырып (б�р�ылау �ондыр�ылары, ге-
нераторлар, желдету ж�йелері, жары� беру ж�йелері, ж�к к�ліктері, 
бульдозерлер ж#не т.б.) монтаждау-��рылыс ж#не жарылыс ж�мыста-
рын орындады. 
Штольняларды жару #дісімен жап�ан соB  �ш к�н ішін-

де портал учаскесі жергілікті жердіB таби�и рельефіне дейін �алпына 
келтірілді (2.4-сурет).

2.3-сурет. № 192 штольня 
(жарылыс) 

2.4-сурет. № 192 штольня (портал 
толтырылғаннан кейін)

2.2.4 ДегелеC таулы ал�абыныC штольняларын жабу

ДегелеB таулы ал�абыныB штольняларын жабу ж�мыстарын 3 кезеB-
ге б�луге болады: 
• ал�аш�ы 58 штольняны жабу (1996 жыл�ы 02 с#уірдегі DNA001-

96-С-0099 келісімшарты [9]), оны орындау барысында 58 штоль-
ня жойылды; 

• 64 штольняны жабу (1997 жыл�ы 09 �аBтарда�ы DSWA01-97-С-0027 
келісімшарты [10]), оны орындау барысында 64 штольня жойылды;

• �ал�ан штольнядарды жабу (кейіннен модификациялан�ан 1997 жыл-
�ы 28 �арашада�ы DSWA01-98-С-0016 келісімшарты [11]), оны орын-
дау барысында �ал�ан штольнялардыB порталдары жойылды ж#не 
эксперименттік ж�мыстардыB ед#уір к�лемі орындалды. 
�рбір келісімшарт бойынша ж�мыстардыB к�лемі мен т�рін ай�ын-

дайтын негізгі ��жат Ж�мыстарды �йымдастыру – на�ты келісімшарт-
�а арнал�ан № 1 �осымша болды. Келісімшарт�а �ол �ойыл�ан соB Ж�-
мыстарды �йымдастыру мазм�нына енгізілген барлы� �згерістер негізгі 
�аржылы� ��жат – келісімшарт�а арнал�ан модификацияда айтылып, 
ресімделді. 

Ж�мыстарды �йымдастыру мен оныB модификацияларына с#йкес =Р 
?ЯО б�рын�ы Семей сына� полигоныныB «ДегелеB» сына� кешеніндегі 
штольняларды толы�тай консервациялау ж�мыстарын ж�ргізетіндігі 
аны�талды. 

Ж�мыстарды �йымдастыру бір�атар б�лімдерді �амтыды, олардыB 
кейбір б�лігі мен мазм�ны т�менде берілген. 
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ДегелеB таулы ал�абыныB штольняларын жабу ж#не эксперименттер 
ж�ргізу ж�ніндегі дайынды� ж�мыстары штольняларды жабу ж#не экс-
перименттер ж�ргізу жоба-жоспарларын #зірлеуді, полигонда инфра��-
рылым дайындауды ж#не DSWA техникалы� менеджерлеріне �олдау 
к�рсетуді, «Г» алаBында �аза�станды� ж�мыс тобы �шін инфра��рылым 
дайындап, �олдау к�рсетуді, келісімшарт бойынша орындалатын барлы� 
ж�мыстардыB техникалы� �ауіпсіздік жоспарларын дайындауды, техни-
калы� ��жаттама #зірлеуді, #р штольняны жабу ж#не #р экспериментті 
ж�ргізу жобалары бойынша техникалы� ж#не экологиялы� сараптама 
ж�ргізуді, сондай-а� келісімшарт бойынша ж�мыстар ж�ргізу �шін �а-
жетті персонал мен жабды� дайындауды, жабды�тар, материалдар сатып 
алу мен жеткізуді �амтыды. 

Штольняларды жабу жоба-жоспары. Жабылуы тиіс штольнялар 
санына ж#не оларды жабу #дістеріне байланысты, сондай-а� экспери-
менттер ж�ргізу ж�мыстарын ескере отырып, ДегелеB таулы ал�абыныB 
штольняларын жабу, соныB ішінде калибрлеу эксперименттері, бір�атар 
штольняларды эксперименттік жабу, штольнялардыB бірін ашу ж#не 
соBынан �айта жабу, «Омега-2» ж#не «Омега-3» эксперименттері кезін-
де ЖЗ салу �шін �B�ылан�ан 160-В, 160-С штольняларын жою ж�ніндегі 
жоба-жоспарлар #зірленді. Жоспарларда ж�мыстыB негізгі кезеBдері мен 
олардыB мазм�ндары, ж�мыс�а �атысушылар, �осал�ы мердігерлер, 
сондай-а� келісімшарт талаптарына с#йкес #р ж�мыс кезеBініB орында-
лу мерзімдері – «Омега» сериясында�ы сейсмикалы� калибрлеу экспери-
менттері ая�тал�ан кезде барлы� штольняларды жабуды бітіру керектігі 
к�рсетілді. 

Жобалау жоспарлары ж�мыстардыB мазм�ны мен кезеBдерін (�о-
сал�ы мердігерлердіB ж�мысын �оса ал�анда), жабды�тар мен мате-
риалдарды жеткізу кестесін, оларды са�тау ж#не пайдалану орындарын, 
персоналдыB физикалы� �ауіпсіздігін, жабды�тар мен материалдарды 
са�тау �ауіпсіздігін �амтамасыз ету шараларын, уа�ытша т�р�ын �й-
лер, асханалар, медициналы� �й-жайлар орналасатын жерлерді ж#не т.б. 
ай�ындады. 

DSWA техникалы� менеджерлеріне �олдау кCрсету. DSWA техни-
калы� менеджерлер командасы ж�мыстар орындал�ан барлы� кезеBде 
ДегелеB таулы ал�абында�ы штольняларды жабуды, сол жерде экспери-
менттер дайындау мен ж�ргізуді ба�ылауды �амтамасыз етті. 

DSWA техникалы� менеджерлер командасыныB оныB талап етуі 
бойынша �олда бар барлы� техникалы� ��жаттама�а ж#не келісімшарт 
бойынша орындалатын ж�мыстар�а �атысы бар кез-келген ��жат�а �ол 
жеткізуі �амтамасыз етілді. 

DSWA техникалы� менеджерлер командасына Курчатов �аласынан 
т�р�ын �й-жайлар, «10» алаBда («Байкал») #кімшілік ж#не т�р�ын �й-
жайлар, «Г» алаBында т�р�ын �й-жайлар берілді, сондай-а� Курчатов �а-
ласы мен алаBдарда медициналы� �ызмет к�рсетілді. 

DSWA техникалы� менеджерлер командасыныB �арама�ына т#улік 
бойы авток�лік пен ж�ргізуші (ілесіп ж�руші) берілді ж#не ДегелеB 
таулы ал�абында�ы барлы� штольнялар�а, «Г» алаBында�ы ж�мыс ла-
геріне, «10» алаBда�ы т�р�ын �алашы��а �з бетімен �атынау, сондай-а� 
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Курчатов �аласында кедергісіз ж�ріп-т�ру �амтамасыз етілді. Сонымен 
�атар =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы техникалы� менеджерлер команда-
сыныB жабды�, тама�, жеке заттар алуын ж#не оларды полигон�а жеткі-
зуді �йымдастырып, команда м�шелері болма�ан кезде олардыB барлы� 
м�ліктерін са�тауды �амтамасыз етті. 

�ауіпсіздік техникасы жCніндегі жоспарларды дайындау. Ж�-
мыстардыB #рбір т�рі ж�ніндегі келісімшарт�а с#йкес штольнялардыB 
порталдарын жабу ж�мыстарын ж�ргізу кезінде �ауіпсіздік техникасын 
са�тау, калибрлеу эксперименттерін дайындау ж#не ж�ргізу бойынша 
жан-жа�ты жоспарлар #зірленді. Олар жеке есептер т�рінде DSWA-ге 
�сынылды. 

=ауіпсіздік техникасы ж�ніндегі жоспарлар т�мендегілерді �амтыды: 
• ж�мыс барысыныB жан-жа�ты сипаттамасы;
• ж�мыс жетекшілерініB аты-ж�ні;
• �андай да бір �ауіптіB алдын алу немесе айналып �ту шаралары; 
• ережелерді б�з�аны �шін жазалау шаралары; 
• �ауіпсіздік техникасыныB ережелерін �йретуге жауапты адамдар-

дыB тізбесі; 
• авария туралы хабарлау �дерісініB сипаттамасы; 
• аварияны жою �шін жауапты адамдардыB тізбесі; 
• регламенттейтін ережелер мен нормативтік ��жаттар тізбесі. 

Дегеле"ні" ж>мыс командасына инфра�>рылым дайындау. Ж�-
мыстар ж�ргізілген барлы� уа�ытта «Г» алаBыныB ж�мыс командасы 
�шін т�р�ын �й-жайлар, асханалар, кеBсе �й-жайлары дайындалып, ж�-
мыс істеп т�рды. =ажетті персоналмен, медициналы� жабды�тармен, 
д#рі-д#рмектермен ж#не жедел ж#рдем автомобилімен жабды�тал�ан 
медициналы� пункт т#улік бойы ж�мыс істеді. 

«Г» алаBында�ы барлы� �й-жайларды су, электр ж#не жылумен 
�здіксіз жабды�тау �амтамасыз етілді.

Барлы� ж�мыс кезеBінде персоналды тама�тандыру, сондай-а� оныB 
Курчатов �аласы мен «Г» алаBы арасында, «Г» алаBы мен ж�мыс объ-
ектілері – штольнялар арасында жер�сті к�лігімен �атынауы �амтама-
сыз етілді. 

Техникалы� �>жаттама ж@не сараптамалар. Штольняларды жабу 
ж�ніндегі барлы� ж�мыстар Ж�мыстарды �йымдастыру б�ліміне с#йкес 
#зірленген «ДегелеB таулы ал�абыныB штольняларын жабудыB �лгі жо-
басы» негізінде ж�ргізілді. Yлгі жоба =Р Т�тенше жа�дайлар ж�ніндегі 
комитетініB Т�тенше жа�дайларды мемлекеттік �ада�алау, �нерк#сiпте 
ж�мысты �ауiпсiз ж�ргiзудi �ада�алау ж#не тау-кен �ада�алау ж�нiндегi 
департаментінде (б�рын�ы Мем�алатех�ада�алау) мемлекеттік техника-
лы� сараптамадан ж#не =Р Экология ж#не биоресурстар министрлігінде 
(Алматы �.) мемлекеттік экологиялы� сараптамадан �ткізілді. 

Yлгі жобаныB негізінде #р штольняныB ерекшелігін ескере отырып, 
#рбір порталды жабудыB ж�мыс жобасы #зірленді, олар ДепартаменттіB 
Орталы� округінде (Степногорск �.) техникалы� сараптамадан, сон-
дай-а� Семей облысты� экология ж#не биоресурстар бас�армасында 
(Семей �.) немесе =Р Экология ж#не биоресурстар министрлігінде (К�к-
шетау �.) экологиялы� сараптамадан �ткізілді. 
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�р штольня �шін бірлескен техникалы� конференцияларда �абыл-
дан�ан шешімдерге с#йкес жеке консервациялау жобасы #зірленді. =ажет 
бол�ан жа�дайда екі ТараптыB да жауапты орындаушыларыныB келісімі-
мен техникалы� консервациялау жобасы �згертілуі немесе толы�тыры-
луы м�мкін болды. Техникалы� жобаныB сипаттамасы мен �згерістер 
«Дайынды� ж�мыстарын инспекциялаудыB есеп пара�ында» к�рсетілді. 
ДегелеB штольняларын жабу ба�дарламасын орындау жоспарлары мен 
кестелерін, сондай-а� ?лтты� ядролы� орталы� дайында�ан инженерлік 
талдауларды Келісімшарт офицерініB техникалы �кілі (COTR) бекітті.

�р штольняны жабу технологиясыныB ерекшеліктері, жа�дайлары 
мен н#тижелері келісімшарт талаптарында айтыл�андай арнайы есеп 
пара�ы т�рінде ресімделді. Есеп пара�ыныB #р�айсысына =Р ?ЯО тара-
пынан жобаныB бас менеджері ж#не DSWA техникалы� менеджерлер ко-
мандасыныB басшысы �ол �ойып, DSWA тарапынан жобаныB бас менед-
жеріне на�ты бір штольняныB жабыл�анды�ын растайтын ��жат ретінде 
жіберілді. 

ШтольнялардыB жабылуын, сейсмикалы� калибрлеу эксперимент-
терін дайындау ж#не �ткізуді сол жердегі DSWA техникалы� менеджер-
лер командасыныB �кілдері ба�ылады. 

ІстіB жа�дайы, ж�мыс кестелері, сол кезеBде жабыл�ан штольнялар-
дыB тізімі, жоба м#ртебесініB жан-жа�ты сипаттамасы, ж�мыс барысы 
мен туында�ан м#селелер =Р ?ЯО мамандары ж#не DTRA сарапшылары 
�атыс�ан ж�мыс кездесулерінде тал�ыланды. =ажет бол�ан кезде жос-
пардан тыс ж�мыс кездесулері мен отырыстар �ткізілді. 

�р ж�мыс кезеBі орындал�ан ж�мыс туралы есеп т�рінде ресімделді. 
Жабды�тар мен материалдар дайындау. ШтольнялардыB порталда-

рын жабу, эксперименттер дайындау ж#не �ткізу ж�мыстарын бастамас 
б�рын �олда бар жабды�тар дайындалды, сондай-а� инфра��рылым�а 
ж#не ж�мыс істеуге �ажетті жетіспейтін жабды�тар мен материалдар, 
соныB ішінде жарыл�ыш заттар сатып алынды. 

Жекелеген келісімшарттар бойынша на�ты бір ж�мыстар ж�ргізу 
�шін �ажет бол�ан жабды�тар мен материалдардыB толы� тізбесі олар-
дыB ба�асын к�рсете отырып, кезеBдер ж�ніндегі есептер т�рінде DSWA-
ге �сынылды. 

Фото ж@не бейне �>жаттама. Штольняларды жабу, сондай-а� келісім-
шарттарда к�зделген �зге де ж�мыстарды ж�ргізу барысында талаптар�а 
с#йкес #р штольняны жабудыB технологиялы� ерекшелігін сипаттайтын 
ж#не жабу фактісін ��жат т�рінде растайтын ерекше с#ттер (2.5-сурет) 
немесе келісімшарттар шеBберінде ж�ргізілген �андай да бір ж�мыстар 
суретке т�сіріліп, бейнет�сірілімдер ж�ргізілді.

 Жабылғанға дейін Дайындық жұмыстары Жарылыс сәтінен көрініс

2.5-сурет. Фотоесептерден үзінділер
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Кірме жолдарды жCндеу. Персоналды, жабды�тар мен материалдар-
ды �ауіпсіз тасымалдауды �амтамасыз ету �шін Курчатов �аласы мен «Г» 
алаBы арасында�ы жолдыB б�лінген жерлері ж�ндеуден �ткізілді. Ж�н-
делген учаскеніB жалпы �зынды�ы 1,0 ша�ырымнан асты. Б��ан �оса, 
«Г» алаBы мен штольнялардыB порталдары арасында�ы �ара жолдарды 
д�рыс жа�дайда �стау �шін т�ра�ты ж�мыстар ж�ргізілді. 

Штольняларды жою. Штольняларды дайындау (��рылыс) ж#не 
штольняларды жабу (жою) ж�мыстарын ДегелеB таулы ал�абыныB 
штольняларын салумен айналыс�ан �аза�станды� ж�мыс командасы 
(«ДегелеB» к#сіпорны) ж�зеге асырды. А=Ш =ор�аныс министрлігініB 
Арнайы �ор�аныс �ару-жара�ы агенттігі (DSWA) �ол с��паушылы� �а-
�идаты негізінде дайынды� ж�мыстарын тексеру, штольняларды ойда-
�ыдай жабу ж#не штольняларды жабу ж�мыстарына к�мек к�рсету �шін 
техникалы� менеджерлер командасыныB �кілдеріне сол жерлерде болу 
���ы�ын берді. 

На�ты штольняны жабу #дісі келісімшарттар�а арнал�ан Ж�мыстар-
ды �йымдастыру�а с#йкес аны�талды. 

ШтольнялардыB порталдарын жою н#тижелері мен жабыл�ан к�ндері 
2.2-кестеде берілген.

2.2-кесте. Дегелең таулы алқабының штольняларын жабу нәтижелері

Р/
с 
№

 

Ш
то
ль
ня

 н
өм
ір
і

Жабу нәтижелері

Жабыл-
ған күні

порталдан бастап опырылу ұзындығы, м
Бетон 

тығынның 
ұзынды-
ғы, м

бұрғылау 
және сыр-
тынан жару 
кезінде

бұрғылау 
және іштен 
жару кезінде

бастырма за-
рядпен жару 
кезінде

1 192 + + 02.04.96

2 132 - 15 - 5 04.11.96

3 162 - 15 - 5 21.11.96

4 169/1 - 15 - 5 27.10.96

5 709 30 - - - 23.12.96

6 181 15 15 - - 24.11.96

7 902 - - - 15 04.10.96

8 34 - 15 - 5 27.10.96

9 707 30 - - - 11.12.96

10 158 - 15 - - 25.01.97

11 174 - 15 - 5 13.12.96

12 163 - 25 - - 18.11.96

13 168 - 15 - 5 11.11.96

14 901 - 17 - 5 27.10.96

15 806 - - - 15 13.09.96

16 186 - - - 15 06.10.96
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Р/
с 
№

 

Ш
то
ль
ня

 н
өм
ір
і

Жабу нәтижелері

Жабыл-
ған күні

порталдан бастап опырылу ұзындығы, м
Бетон 

тығынның 
ұзынды-
ғы, м

бұрғылау 
және сыр-
тынан жару 
кезінде

бұрғылау 
және іштен 
жару кезінде

бастырма за-
рядпен жару 
кезінде

17 195 40 - - - 13.01.97

18 608 - - - 5 24.10.96

19 147 15 15 - - 02.11.96

20 807 50 - - - 05.01.97

21 164 - - - 15 18.07.96

22 803 - 15 - 5 07.12.96

23 187 - 15 - 5 14.01.97

24 705 30 - - - 14.09.96

25 K2/1 - - - 15 28.09.96

26 133 - 15 - 5 28.12.96

27 607 - 40 - - 12.01.97

28 172 - 13 - 5 20.10.96

29 179 - - - 15 01.08.96

30 190 - 15 - 5 23.01.97

31 NCR/2 - 18 - - 08.12.96

32 NCR/1 - 15 - - 24.12.96

33 24 20 - - - 12.12.96

34 103 - - 5 - 25.07.96

35 25 - 15 - - 05.01.97

36 215 - 15 - - 25.12.96

37 605 - - - 14 20.10.96

38 606 16,5 - - - 19.11.96

39 119 - 15 - 5 10.11.96

40 708 15 - - - 27.12.96

41 803 10 - - 10.12.96

42 141 - - - 15 22.07.96

43 173 - - - 15 27.07.96

44 706 25 - - - 10.01.97

45 204 15 - - 5 26.09.96

46 205 - 15 - - 25.11.96

47 201 15 - - - 08.10.96

48 208 - 15 5 06.11.96
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Р/
с 
№

 

Ш
то
ль
ня

 н
өм
ір
і

Жабу нәтижелері

Жабыл-
ған күні

порталдан бастап опырылу ұзындығы, м
Бетон 

тығынның 
ұзынды-
ғы, м

бұрғылау 
және сыр-
тынан жару 
кезінде

бұрғылау 
және іштен 
жару кезінде

бастырма за-
рядпен жару 
кезінде

49 101 30 - - - 15.08.96

50 710 15 - - - 15.08.96

51 193 - - - 15 22.10.96

52 K2/2 - - 12 - 24.07.96

53 196 28 - - 5 24.09.96

54 194 20 - - - 20.09.96

55 704 - 15 - 5 11.11.96

56 129 15 15 - - 10.01.97

57 510 15 - - - 17.09.96

58 802 - 15 - - 08.01.97

59 203 - 15 - 5 01.11.96

60 А-4 15 25.10.97

61 А-5 + 25.04.97

62 А-6 15 20.06.97

63 А-7 + 24.04.97

64 А-8 + 24.04.97

65 Б-2/80-1 + 13.05.97

66 Б-2/80-2 + 11.05.97

67 Ж-3 + 21.05.97

68 Ж-4 + 21.05.97

69 3-1 15 08.07.97

70 3-5 + 02.08.97

71 3-6 + 27.11.97

72 1 15 04.10.97

73 022 15 5 07.07.97

74 106 15 26.06.97

75 107 20 17.10.97

76 110 15 10.07.97

77 011 15 5 04.08.97

78 151 15 09.08.97

79 152 15 28.05.97

80 156 15 17.06.97
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Р/
с 
№

 

Ш
то
ль
ня

 н
өм
ір
і

Жабу нәтижелері

Жабыл-
ған күні

порталдан бастап опырылу ұзындығы, м
Бетон 

тығынның 
ұзынды-
ғы, м

бұрғылау 
және сыр-
тынан жару 
кезінде

бұрғылау 
және іштен 
жару кезінде

бастырма за-
рядпен жару 
кезінде

81 120 10 19.10.97

82 Е-1 15 14.11.97

83 Е-2 15 05.11.97

84 3-3 Камералық зарядтар штольняның үстінде 16.11.97

85 111 Порталдың «маңдайына» шпурлар бұрғылау 31.10.97

86 143 11 07.12.97

87 170 15 20.06.97

88 130 21 27.07.97

89 134 10 19.07.97

90 135 20 29.07.97

91 136 15 29.07.97

92 139 10 17.08.97

93 148/1 15 5 05.08.97

94 148/2 15 25.05.97

95 148/5 15 25.05.97

96 150 15 5 09.08.97

97 157 Опырылымдар көмілді 18.06.97

98 169 Көмілді 19.06.97

99 178 15 5 28.08.97

100 420 15 12.09.97

101 505 15 24.07.97

102 507 30 24.09.97

103 603 15 26.05.97

104 604 15 17.10.97

105 703 15 5 11.08.97

106 801 15 29.09.97

107 113 15 27.09.97

108 114 15 21.09.97

109 115 15 02.10.97

110 122 15 23.06.97

111 123 15 5 01.07.97

112 126 15 09.09.97
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Р/
с 
№

 

Ш
то
ль
ня

 н
өм
ір
і

Жабу нәтижелері

Жабыл-
ған күні

порталдан бастап опырылу ұзындығы, м
Бетон 

тығынның 
ұзынды-
ғы, м

бұрғылау 
және сыр-
тынан жару 
кезінде

бұрғылау 
және іштен 
жару кезінде

бастырма за-
рядпен жару 
кезінде

113 127 15 03.11.97

114 128 15 06.07.97

115 156-Т 15 14.06.97

116 504 15 31.07.97

117 506 20 24.08.97

118 3-2 15 26.10.97

119 138 15 29.11.97

120 511 15 03.12.97

121 Ж-1 7 05.12.97

122 Ж-2 10 04.12.97

123 140 3 06.12.97

124 149 15 29.08.97

125 8 + 19.06.98

126 11 4 28.09.98

127 13 Эксперимент - 20 08.10.98

128 14 15 25.06.98

129 17 5 13.07.98

130 18 Эксперимент - 35 06.08.98

131 19 5 11.07.98

132 21 Эксперимент - 22 + 06.10.98

133 104 15 5 10.08.98

134 105 Эксперимент - 35 21.08.98

135 108 Эксперимент - 31 26.07.98

136 109 + 05.06.98

137 165 15 22.06.98

138 169/2-1 5 28.09.98

139 169/2-2 + 17.06.98

140 169/2-Т 15 19.06.98

141 175 15 04.07.98

142 176 Эксперимент - 35 02.08.98

143 177 15 5 08.08.98

144 180 15 5 04.10.98
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Р/
с 
№

 

Ш
то
ль
ня

 н
өм
ір
і

Жабу нәтижелері

Жабыл-
ған күні

порталдан бастап опырылу ұзындығы, м
Бетон 

тығынның 
ұзынды-
ғы, м

бұрғылау 
және сыр-
тынан жару 
кезінде

бұрғылау 
және іштен 
жару кезінде

бастырма за-
рядпен жару 
кезінде

145 184 15 09.07.98

146 185 15 5 01.10.98

147 191 15 17.07.98

148 207 15 13.06.98

149 210 Эксперимент - 35 07.08.98

150 216 10 22.08.98

151 430 15 5 05.09.98

152 501 15 11.10.98

153 502 15 11.10.98

154 503 Эксперимент - 25 20.07.98

155 508 + 28.06.98

156 509 Эксперимент - 35 10.08.98

157 601 + 08.06.98

158 609 15 08.10.98

159 610 Эксперимент - 25 21.08.98

160 611 5 20.07.98

161 701 Эксперимент - 25 22.07.98

162 809 5 26.09.98

163 810 15 05.07.98

164 А + 04.06.98

165 А-1 + 03.05.98

166 Б + 03.06.98

167 Г + 16.04.98

168 К-85 10 01.09.98

169 Метро + 10.05.98

170 198 15 5 19.08.98

171 200АСМ-Л 10 29.05.98

172 200АСМ-П + 15.05.98

173 200М-бис 10 19.08.98

174 200М-А 10 25.08.98

175 Метро-Х + 11.05.98

176 NCR3 8 30.05.98
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Р/
с 
№

 

Ш
то
ль
ня

 н
өм
ір
і

Жабу нәтижелері

Жабыл-
ған күні

порталдан бастап опырылу ұзындығы, м
Бетон 

тығынның 
ұзынды-
ғы, м

бұрғылау 
және сыр-
тынан жару 
кезінде

бұрғылау 
және іштен 
жару кезінде

бастырма за-
рядпен жару 
кезінде

177 В-1 10 12.09.98

178 В-2 + 06.06.98

179 160-В «Омега-2» эксперименті 25.09.99

180 212 24 30.04.00

181 214 Эксперимент - 30 15.04.00

182 160-С Эксперимент «Омега-3» 29.07.00

183 160 12 26.08.00

190 
(повторно) Эксперимент - 30 10.10.99

Ескертпе: порталды топырақпен көму жұмыстары аяқталған күн штольняның жабылған 
күні болып есептеледі. Жабылған соң су пайда болған штольнялар курсивпен белгіленген.

 Бұрғылау – ішкі жарылыс Бұрғылау – сыртқы жарылыс

2.6-сурет. Дегелең таулы алқабының штольняларын жабу әдістері

 Бетон тығын Бастырма заряд

Фотосуреттерде (2.6-сурет) штольнялардыB порталдарын жоюдыB 
кейбір негізгі #дістері к�рсетілген.
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2.7-сурет. Штольнялардың орналасу схемасы

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР:
1996 ж. жабылған штольнялар (49)
1997 ж. жабылған штольнялар (75) 

1998 ж. жабылған штольнялар (54) 
1999-2000 ж. жабылған штольнялар (5) 

ДегелеB таулы ал�абында�ы штольнялардыB орналасу схемасы 2.7-су-
ретте к�рсетілген.

Штольняны бетон ты�ын салу #дісімен жабу кезінде салынатын бе-
тонныB сапасына �осымша (т#уелсіз) ба�ылау ж�ргізілді. 

Бетон ты�ындардыB #р�айсысынан алын�ан бетон �лгілері =Р Ми-
нистрлер Кабинеті жанында�ы Стандарттау, метрология ж#не серти-
фикаттау ж�ніндегі комитетініB Семей стандарттау, метрология ж#не 
сертификаттау орталы�ына жіберілді. Бетон �лгілерін т#уелсіз сынау 
хаттамаларыныB к�шірмелері мен бетон �оспаларын эксперсс-талдау 
н#тижелерініB жиынты� кестесі есептермен бірге �сынылды. 
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№ 160 штольня

№ 214 штольн

2.8-сурет. Штольня порталдарының көмуге дейінгі және одан кейінгі түрі 

Штольня порталын жоюдыB #р кезеBі жарылыс ж�мыстарыныB н#ти-
жесінде пайда бол�ан траншеялар мен ш�B�ырларды таби�и рельефке 
бейімдеп к�мумен ая�талды (2.8-сурет).

Су мониторингі. Таулы ал�аптыB штольняларын жою ж�мыстарын 
орындау барысына су мониторингі ж�ніндегі ж�мыстар �йымдастыры-
лып, #лі к�нге дейін ж�ргізілуде. 

1999 жыл�ы �азан айында соB�ы № 609 сулы штольняныB порталы 
жабылды. Осы уа�ыттан бастап су а�ындарын ба�ылау жабыл�ан пор-
талдардыB маBында ж�ргізілді. 

Yнемі су а�ыны келіп т�ратын 10 штольняныB алдына с�згілер орна-
тылды: № 156-Т, 504 ж#не 503 штольняларыныB б�рын�ы порталдары-
ныB жанынан 30х30 метр �лшемде �азыл�ан алаBдар�а ша�патас т�гіліп, 
ізінше беті тегістелді (2.9-сурет), ал № А-1, 165, 176, 177, 609, 511 ж#не 104 
штольняларыныB жанынан траншеялар �азылып, дренаж ��бырлары 
салынды, артынан ша�патастыB ірі т�йіршіктерімен толтырылып, беті 
тегістелді (2.9 ж�не 2.10-суреттер).
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2.9-сурет. № 503 штольня учас-
кесінің көрінісі

2.10-сурет. № 176 штольня порта-
лының жанына сүзгі орнату

2000 жыл�ы �ырк�йекте осы штольняларды тексеру барысында 5 
порталда с�згілер тау жыныстарыныB �йіндісінде суды толы� сіBіруді 
�амтамасыз еткендігі белгілі болды. Портал маBында�ы учаскелерді 
ша�патаспен б�геу �уатын арттыру № А-1, 156-Т ж#не 165 штольнялар-
дан келетін су а�ындарын толы� о�шаула�а м�мкіндік берді.

Су а�ыныныB �ар�ыны 200 л/минуттан асатын штольняларда су ар-
наны шайып, жа�ын ал�аптар�а жетеді. Су а�ыныныB �ар�ыны жо�ары 
бол�ан кезде тау жынысыныB �йіндісі оны жылдам сіBіріп, н#тижесінде 
�йіндініB айналасында батпа�ты учаскелер пайда болады (№ 504 штоль-
ня). А�ындарды толы� о�шаулау �шін �лкен учаскелерді кесек сыны�ты 
материалдармен �осымша б�геу �ажет. 

Барлы� сулы штольнялар жабыл�ан соB бітеуіш ��рыл�ылар ар�ылы 
судыB шы�уы жал�асуда. Су �немі келіп т�ратын 7 штольня аны�талды 
(2.2-кесте).

Штольнядан шы�атын су а�ыны радиоактивті изотоптармен #рт�рлі 
д#режеде ластан�ан.

Сырт�ы тау б�ктерлерініB етегінен алын�ан сынамалар ар�ылы 
�Bірлік су алабыныB тритимен ластан�анды�ы аны�талды, б�л ласта-
нудыB «ДегелеB» алаBынан тыс�ары таралу параметрлері белгісіз к�йде 
�алып отыр. 

Сондай-а� таулы ал�аптан тыс жат�ан барлы� аB�арларда беткі ж#не 
топыра� суларыныB тритимен ластан�анды�ы аны�талды. 

eBірлік алап суларыныB ж#не аB�арларда�ы топыра� суларыныB це-
зий-137-мен ластануы аны�тал�ан жо�, б�л ДегелеBніB геологиялы� ��-
рылымдарыныB о�шаулау м�мкіндігініB жо�ары екендігін к�рсетеді.
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2.3 Ядролы� сына�тарды мониторингілеу желісініC 
«Омега» калибрлік эксперименттер сериясын жQргізу

Ба�ылама деректер алу ж#не сейсмикалы� �ада�аларды калибрлеу 
ма�сатында химиялы� ЖЗ �олдану Ядролы� сына�тар�а жан-жа�ты ты-
йым салу туралы шарттыB (ЯСЖТШ) талаптарын тиімді орындау �шін 
�ажетті а�парат алудыB жал�ыз т#сілі болуы #бден м�мкін. Атал�ан тех-
нология барша #лемдегі р��сатсыз ядролы� сына�тар ж�ргізілуі м�мкін 
алуан т�рлі геологиялы� орталар мен жа�дайлар �шін �ажет ж#не оныB 
таратпау ісіндегі маBызы �те зор. Б�л б�лімде ЯСЖТШ талаптарыныB 
орындалуын тексеру технологияларын жетілдірудіB ал�ышарттары мен 
маBыздылы�ы сипатталады. 

Ал<ышарттар. 1993 жыл�ы 22 �ырк�йекте Энергетика департаменті 
DTRA-ныB �олдау к�рсетуімен ЯСЖТШ талаптарыныB орындалуын 
тексерудіB толып жат�ан аспектілерін зерделеуге ба�ыттал�ан ал�аш-
�ы ірі ау�ымды эксперимент барысында Невада сына� полигонында�ы 
Райньер Меса штольнясында 1,2 млн кг т�мен сезімтал жарыл�ыш �ос-
паны жаруды ж�зеге асырды. Атал�ан таратпау сына�ыныB н#тижелері 
шарт талаптарыныB орындалуын тексерумен байланысты техникалы� 
аспектілерді ба�алау ж�ніндегі к�птеген деректер базаларын �алыптас-
тырады, алайда б�л сына�тыB н#тижелерін жал�ыз геологиялы� орта – 
Невада сына� полигоныныB туфтары �шін �ана �олдану�а болады. Ма-
мандардыB пікірінше, бас�а да геологиялы� орталар�а, атап айт�анда, 
барша #лемде тау-кен ж�мыстарыныB ж�ргізілуіне т#н �атты тау жыныс-
тарына деген �лкен �ызы�ушылы� бай�алды. 

М�ндай эксперименттердіB ма�саты – ЯСЖТШ-�а �олдау к�рсету �шін 
тексеру технологияларын сынау�а ж#не (немесе) жа�сарту�а м�мкіндік 
беру, �Bірлік (телесейсмикалы�) калибрлеуді �амтамасыз ету, т�мен 
жиілікті ЕМР аны�тау ж�ніндегі зерттеулерді жа�сарту, жергілікті жер-
лерде инспекция ж�ргізу м�мкіндігін беру. 

Ба�дарламаныB жалпы міндеті ядролы� жарылыс�а ��сату ма�са-
тында химиялы� ЖЗ �олдану ар�ылы р��сат етілмеген к�дікті ядро-
лы� сына�ты с#йкестендіру, �ткізілген орнын аны�тау ж#не сипаттау 
м�мкіндігіне толассыз ба�алау ж�ргізу болып табылады. Атал�ан ба�а-
лауды ��райтын на�ты міндеттер т�менде сипаттал�ан.

DSWA01-98-С-0016 келісімшарты мен оныB модификациялары 
(Р0001, Р0006 ж#не Р0008) шеBберінде ДегелеB таулы ал�абыныB 
штольняларында #р т#жірибеде 100 тонна химиялы� жарыл�ыш затты 
– гранулотолды жару ар�ылы �ш сейсмикалы� калибрлеу эксперименті 
ж�ргізілді. Т#жірибелік жарылыстардыB осы сериясына «Омега» деген 
атау берілді [11].
• «Омега» – 1998 жыл�ы 22 тамызда № 214 штольянда ж�ргізілді; 
• «Омега-2» – 1999 жыл�ы 25 �ырк�йекте № 160-В штольнясында 

ж�ргізілді; 
• «Омега-3» – 2000 жыл�ы 29 шілдеде № 160-С штольясында ж�ргізілді.

Барлы� сейсмикалы� калибрлеу эксперименттерінде бір типті жарыл-
�ыш материалдар �олданылды.
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2.3.1 «Омега» эксперименттік калибрлеу жарылысын 
дайындау ж@не жQргізу

№ 214 штольняда (2.11-сурет) «Омега» экспериментін дайындау ба�-
дарламасы калибрлік жарылыс�а жанасатын орталарды ба�алау ма�са-
тында штольняларды геологиялы�, геофизикалы� ж#не гидрогеология-
лы� тексеру ж�ніндегі ж�мыстар кешенін, сондай-а� жарылыс ж�ргізу 
талаптарына сай келетін заряд ��рыл�ысын #зірлеуді �амтыды. 

Дайынды� ж�мыстары ЖЗ камерасын зарядтау, �лшеу аппаратурасын 
штольня�а ж#не �стіBгі жа��а орналастыру, бетон ты�ындар жасау опера-
цияларымен ая�талды (2.11-сурет).

Эксперимент ж�ргізерден б�рын =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы мынандай 
дайынды� операцияларын орындады:
• �ауіпсіз ж�мыс істеуді �амтамасыз ету ма�сатында штольняныB жел-

дету ж#не жары� беру ж�йелерін �алпына келтірді;
• экспериментке дайынды� кезінде штольня�а ауыр жабды�тар мен 

материалдарды #келіп-#кету �шін штольняныB теміржол желісін ж�н-
деуден �ткізді; 

• № 214 штольняны 600 м пикеттен бастап штольня кешенініB соBы-
на дейін геологиялы� карта�а т�сірді, �лшеу аспаптары орнатылатын 
учаскеге сейсмикалы� томография ж�ргізді; 

• ЖЗ-лардыB �ажетті к�лемін сатып алып, �ауіпсіз са�тауды �амта-
масыз етті; 

• штольняныB ішінен алдын ала таBдап алын�ан, жер бетінен кемінде 
100 м тереBдікте орналас�ан эксперименттік �уыс�а ЖЗ салды; 

• ЖЗ-лардыB т�гелін толы�ымен ж#не бір уа�ытта жаруды �амтамасыз 
ету �шін заряд ��рыл�ысымен барлы� �ажетті ж�мыстарды ж�ргізді; 

• жарылыс энергиясыныB тау жынысымен барынша �зара #рекеттесуін 
(каплинг) �амтамасыз ету �шін жалпы �зынды�ы 15 м бетон далда 
салу ж�мыстарын ж�ргізді. Б��ан �оса, �ауіпсіздік ма�сатында 600 м 
пикет маBында 5 метрлік бетон ты�ын салды; 

• зарядты жаруды іске асырды; 
• жарылыстан соB штольня�а �ауіпсіз кіру ж�мыстарын орындады; 
• штольяныB жай-к�йін �айта зерттеді. 

Жарыл�ыш заттардыB зарядын жару 1998 жыл�ы 22 тамызда ж�зе-
ге асырылды.

№ 214 штольня порталы Жарылыс жүргізу схемасы

2.11-сурет. № 214 штольня
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2.3.2 «Омега-2» эксперименттік калибрлеу жарылысын 
дайындау ж@не жQргізу

«Омега-2» ж#не «Омега-3» калибрлеу эксперименттері ДегелеB тау-
лы ал�абыныB батыс б�лігінде, «ДегелеB» ЖШС-ныB ж�мыс кентінен 
оBт�стікке �арай 13 км жерде орналас�ан № 160 штольняныB маBында 
�ткізілді. 

№ 160 штольняныB о�шау орналасуы осы жерде эксперименттік жа-
рылыстар сериясын �ткізу �шін �олайлы болды (2.12-сурет). 

2.12-сурет. № 160 штольня учаскесінің көрінісі

№ 160 штольня таудыB солт�стік етегінде салын�ан. 
Штольняны �B�ылау 1985 жылы ая�талды. =азба жары�ша�ты ба-

зальттар ар�ылы �B�ыланды. ШтольяныB т�бесі мен �абыр�алары 
129,5 м пикетке дейін металл бекітпемен бекітілді. Штольня са�асыныB 
биіктігі 636,97 м. ?стап т�ратын тау жыныстарыныB шекті �уаты – 109 м, 
ал негізгі штольняныB кенжарында – 97 м шамасында. Негізгі штольня 
оBт�стік-батыс ба�ытта �B�ыланды. Т�зу штольняныB �зынды�ы 380 м. 
Тікелей тау жотасыныB астында, 347-350 м аралы�та т�зу �абыр�ада ба-
тыс ба�ытта �зынды�ы 166,3 м штрек �B�ыланды. 

№ 160 штольняда ядролы� �ару сына�ы ж�ргізілген жо�. 1985 ж#не 
1987 жылдары штольняныB �стінде салма�ы 500 тоннадан химиялы� ЖЗ 
жарылыстары ж�зеге асырылды.

№ 160 штольняда химиялы� ЖЗ �олдану ар�ылы 100 тонналы� сейс-
микалы� калибрлеу экспериментін ж�ргізу ж�ніндегі барлы� ж�мыс-
тар «Семей сына� полигонында�ы «ДегелеB» таулы ал�абында�ы 160-В 
штольнясында ЖЗ �уаты 100 тонналы� эксперименттік калибрлік хи-
миялы� жарылыс дайындау ж#не ж�ргізу жобасына» с#йкес орындалды. 
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Жоба 1999 жыл�ы 08 �аBтарда Т�тенше жа�дайларды мемлекеттік �а-
да�алау, �нерк#сiпте ж�мысты �ауiпсiз ж�ргiзудi �ада�алау ж#не тау-кен 
�ада�алау ж�нiндегi департаментінде (Алматы �.) мемлекеттік техника-
лы� сараптамадан ж#не 1999 жыл�ы 19 с#уірде =Р Таби�и ресурстар ж#не 
�орша�ан ортаны �ор�ау министрлігініB =орша�ан ортаны �ор�ау коми-
тетінде (Солт�стік =аза�стан облысы, К�кшетау �.) мемлекеттік эколо-
гиялы� сараптамадан �ткізілді. Жоба 1999 жыл�ы 25 а�панда�ы мемле-
кеттік экологиялы� сараптаманыB ескертулері бойынша ЖЗ камерасын 
орнату тереBдігін арттыру б�лігінде ж#не: 
• Семей �BірініB хал�ын алда�ы жарылыс туралы б��аралы� а�парат 

��ралдары мен #кімшілік арналар ар�ылы хабардар ету; 
• Шы�ыс =аза�стан облысты� �орша�ан ортаны �ор�ау бас�армасыныB 

�орша�ан ортаны �ор�ау саласында�ы мемлекеттік ба�ылауын ж#не 
=Р ?ЯО-ныB ж�ргізілетін ж�мыстарды �ада�алауын �амтамасыз ету 
талаптарымен �айта пысы�талды. 
Жоба�а с#йкес мынандай тау-кен дайынды� ж�мыстары ат�арылды: 

• № 160 штольня ПК 300 метрге дейін �алпына келтірілді; 
• № 160 штольнядан № 160-В штольнясында�ы заряд�а �арай ба-

�ытта аспаптар�а арнал�ан диаметрі 190 мм болатын 9 тік �B�ыма 
б�р�ыланды; 

• к�лбеу �азынды – № 160-В �B�ыланды; 
• 100 т ЖЗ зарядына арнал�ан камера жасалды; 
• ЖЗ заряд камерасына салынды; 
• зарядты жару іске асырылды;
• штольня жарылыстан кейінгі зерттеулерге дайындалды. 

№ 160-В штольнясы № 160 штольня т�бесінен 20 м биіктікте са-
лынды. Ойма н�ктесініB абсолют биіктік белгісі 660,8 м. ШтольняныB 
екеуі де бір вертикал жазы�ты�та орналас�ан. Жарылыс камерасыныB 
координаталары: солт�стік ендікте 49°46'54,68˝ ж#не шы�ыс �за�ты�та 
77°57´58,68 .̋

№ 160-В штольнясын бойлай барлы� жерде біртекті базальттар бай�а-
лады. Бастап�ы жары�ша�тардыB к�п екендігіне �арамастан 24-ші метр-
ден кенжар�а дейін (133 м) тау жыныстары �те орны�ты. 

№ 160-В штольнясын салу ая�тал�ан соB штольнялардыB арасында�ы 
тау жыныстарыныB массивіне томографиялы� т�сіру ж�ргізілді. Мате-
риалдарды �Bдеу н#тижелері б��ан дейін жобалан�ан жарылыс камера-
сыныB маBында тектоникалы� айма�тардыB бар екендігін ж#не жары-
лыс камерасын алша�тату �ажеттігін растады. 

№ 160 ж#не № 160-В штольняларыныB массивтерін геологиялы�-гео-
физикалы� зерттеу н#тижелері бойынша жарылыс камерасы орналаса-
тын жерді 257 метр белгісіне (камераныB центрі), тау жыныстарыныB 
тектоникалы� жары�ша�тармен аз м�лшерде б�зыл�ан монолит блогы-
ныB массивіне ауыстыру туралы шешім �абылданды. 

100 тонналы� ЖЗ б�лшектері бар гранулотол заряды �лшемі 
4,8х4,8х4,8 метрлік арнайы салын�ан жарылыс камерасына �аптамада 
да, �аптамасыз да орналастырылды. КамераныB жалпы к�лемі 110 м3 

��рады. Жарылыс камерасына жарыл�ыш затты сал�ан кезде детонация 
жылдамды�ын �лшейтін �ада�алар да орнатылды. Yш �лшеу кабеліндегі 
ЖЗ зарядыныB денесіне 39 кристалл орнатылды. 
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Эксперимент кезінде зарядты жару схемасы бір �атар�а 6 ЖЗ схемасы 
бойынша орындалды. Жару схемасына DTRA �лшеу аппаратурасын іске 
�осатын ток зонды енгізілді. 

№ 160 штольня тау жыныстарыныB #рт�рлі тол�ындардыB таралуына 
#сер етуін зерделеу �шін пайдаланылды. Осы�ан байланысты штольня�а 
т�рлі аспаптар мен �ада�алар орнатылды, ал оныB т�бесі мен �абыр�а-
лары жарылыс кезінде опырылу ретін аны�тау �шін 4 айма� бойынша 
#рт�рлі т�ске боялды. 

Барлы� �лшеу аппаратурасы арнайы дайындал�ан бункерге орналас-
тырылды. Штольняда�ы �ада�аларды бункердегі �лшеу аппаратурасы-
мен жал�айтын кабелдер траншея�а салынып, топыра�пен к�мілді. 

№ 160 штольняда химиялы� жарыл�ыш затты �олдану ар�ылы 
ж�ргізілген 100 тонналы� сейсмикалы� калибрлеу эксперименті 1999 
жыл�ы 25 �ырк�йекте, жергілікті уа�ыт бойынша 12 са�ат 05,98 секунд-
та ж�зеге асырылды. 

Эксперимент н#тижесінде № 160-В штольнясы жойылды.

2.3.3 «Омега-3» эксперименттік калибрлеу жарылысын 
дайындау ж@не жQргізу

Тау �азындысын дайындау ж#не онда жарылыс ж�ргізу, сондай-а� ка-
либрлеу эксперименті барысында #рт�рлі �лшеулерді инженерлік �амта-
масыз етумен байланысты барлы� ж�мыстар «Семей сына� полигонын-
да�ы «ДегелеB» таулы ал�абында�ы 160-С штольнясында ЖЗ �уаты 100 
тонналы� эксперименттік калибрлік химиялы� жарылыс дайындау ж#не 
ж�ргізу жобасына» с#йкес орындалды. 

Ж�мыс жобасы =Р 5ылым ж#не жаBа технологиялар министрлігі 
мен А=Ш =ор�аныс министрлігі арасында�ы Ядролы� �ару инфра��ры-
лымын жою туралы 03.10.1995 жыл�ы келісімді орындау ж�ніндегі Ве-
домствоаралы� комиссия т�ра�асыныB № 05 5/295 �кімі; Б�рын�ы ССП-
да�ы «ДегелеB» таулы ал�абында�ы штольняларды жою ж�мыстарын 
�йымдастыру м#селелері ж�ніндегі 12.04.1996 жыл�ы техникалы� кеBес 
хаттамасы; жобалау нормативтеріне, �ауіпсіздік ережелерініB талапта-
рына, =аза�стан Республикасында �олданылатын н�с�аулы�тар мен 
нормативтік ��жаттар�а с#йкес 1999 жыл�ы 21 �ырк�йектегі DSWA01 98 
С 0016 Р0008 келісімшартында �арастырыл�ан т�зетулер мен �згерістер 
бар «ДегелеB» таулы ал�абында�ы 57 штольняны жабу (жою) бойынша 
�осымша ж�мыстарды орындау ж�ніндегі шарт негізінде орындалды. 

=аза� мемлекеттік жарылыс ж�мыстарыныB �ылыми-�ндірістік орта-
лы�ы (=МЖЖО) #зірлеген ж#не 1999 жыл�ы 24 �арашада бекітілген жоба 
1999 жыл�ы 23 �арашада Т�тенше жа�дайларды мемлекеттік �ада�алау, 
�нерк#сiпте ж�мысты �ауiпсiз ж�ргiзудi �ада�алау ж#не тау-кен �ада�а-
лау ж�нiндегi департаментінде техникалы� сараптамадан (Техникалы� 
кеBес хаттамасы) ж#не 1999 жыл�ы 9 желто�санда =Р Таби�и ресурстар 
ж#не �орша�ан ортаны �ор�ау министрлігініB Мемлекеттік экологиялы� 
сараптама ж#не �орша�ан ортаны мониторингілеу департаментінде эко-
логиялы� сараптамадан (№ 2-3/726 мемлекеттік экологиялы� сарапта-
ма �орытындысы) �ткізілді. 
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Экспериментті дайындау ж#не ж�ргізу барысында жоба�а с#йкес мы-
нандай тау-кен дайынды� ж�мыстары орындалды: 
• № 160 штольня ПК 235 метрге дейін �алпына келтірілді; 
• № 160 штольнядан ЖЗ камерасыныB ортасына �арай ба�ытта аспап-

тар�а арнал�ан диаметрі 190 мм болатын 7 еBіс �B�ыма б�р�ыланды; 
• к�лбеу �азынды – № 160-С �B�ыланды; 
• 100 т ЖЗ зарядына арнал�ан камера жасалды; 
• ЖЗ заряд камерасына салынды; 
• зарядты жару іске асырылды;
• штольня жарылыстан кейінгі зерттеулерге дайындалды. 

№ 160-С штольнясы № 160 штольня�а параллель салынды. Жарылыс 
камерасыныB центрі 230 м пикетте одан 25,96 м жо�арыда ж#не штоль-
ня осінен шы�ыс�а �арай 26,0 метрде болды (2.13-ші ж�не 2.14-ші сурет-
тер). Ойма н�ктесініB абсолют биіктік белгісі 660,8 м. Штольнялар осі 
ба�ытыныB на�ты азимуты – 182°. ШтольняныB жарылыс камерасымен 
�ос�анда�ы �зынды�ы – 94,3 м.

2.13-сурет. Зерттеу штольня-
ларының орналасу схемасы

2.14-сурет. № 160-С штольнясы-
ның порталы

Жарылыс камерасыныB координаталары: солт�стік ендікте 
49°46́ 55,39˝ ж#не шы�ыс �за�ты�та 77°57´59,97 .̋ ЖЗ камерасы центрініB 
абсолют белгісі Балты� биіктіктер ж�йесінде 665,15 метрді ��рады.

100 тонналы� аралы� алты детонаторы бар гранулотол заряды арна-
йы салын�ан, т�менгі б�лігінде жартылай сферасы бар жарылыс камера-
сына �аптамада да, �аптамасыз да орналастырылды (2.15-сурет). Жар-
тылай сфераныB радиусы 3 метрді ��рады. ?B�ылау кезінде камераныB 
�лшемі 4,8×4,8×4,8 метрді ��рады. 

Жарылыс камерасына жарыл�ыш затты сал�ан кезде детонация жыл-
дамды�ын �лшейтін �ада�алар да орнатылды (2.16-сурет).
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№ 160 штольня жа��а �арай ба�ыттал�ан жарылыс жасау ма�сатында 
аралы� детонаторлар № 1 ж#не № 2 �B�ымалар ба�ытыныB осіне перпен-
дикуляр орналастырылды (2.17-сурет). Аралы� детонаторларды заряд�а 
салу арнайы дайындал�ан ж#не жарылыс камерасына алдын ала орна-
тыл�ан шаблон бойынша ж�ргізілді. Жарыл�ыш материалды бір уа�ытта 
т�гелдей жару �шін оталдыр�ы білтеден жасал�ан �деткіштері бар ара-
лы� детонаторлар белгіленген жазы�ты�та шеBберді бойлай, бір метрге 
теB радиуста біркелкі орналастырылды.

Оталдыр�ы білте барлы� ЖЗ б�лшектерінен 1,3 м болатын теB �ашы�-
ты�та, осы аралы�тарда #рт�рлі уа�ытта жарылуды болдырмау �шін ��м 
жасты��а салынды ж#не бір шо�ыр�а – магистраль желісіне жиналып, о�ан 
жарылыс�а 40 минут �ал�анда 10 электродетонатор жал�анды. 

2.15-сурет. Жарылыс камерасы-
ның көрінісі 

2.17-сурет. Қимадағы заряд схемасы 

2.16-сурет. Өлшеу қадағалары, ЖЗ 
бөлшектері және шаблоны бар жа-
рылыс камерасы
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Барлы� �лшеу аппаратурасы арнайы дайындал�ан бункерге орналас-
тырылды. Штольняда�ы �ада�аларды бункердегі �лшеу аппаратурасымен 
жал�айтын кабелдер траншея�а салынып, топыра�пен к�мілді. Мина стан-
циясы заряд центрінен 2300 метр жерде орналасты.

2000 жыл�ы 29 шілдеде жергілікті уа�ыт бойынша 13 са�ат 10 минут 
04,250 секундта № 160 штольняда 100 тонналы� калибрлеу эксперименті – 
«Омега-3» ж�зеге асырылды. 

Жарылыс н#тижесінде жарылыс камерасы орналас�ан № 160-С штоль-
нясы опырылып, толы� дерлік жойылды. № 160 штольня 215 м пикеттен 
бастап ішінара, 218 м пикеттен бастап толы�тай опырылды. 

«Омега» сейсмикалы� калибрлеу эксперименттері сериясыныB н#ти-
жесінде жарылыс параметрлеріне бір�атар �лшеулер ж�ргізуге м�мкіндік 
туды. Мысалы, барлы� эксперименттер бойынша т�мендегілер �йымдасты-
рылып �ткізілді: 
• жарылыс кезінде жа�ын айма�та орналас�ан уа�ытша сейсмикалы� 

желілер бойынша ба�ылау жасау; 
• жарылыстан кейін жа�ын айма�та орналас�ан уа�ытша сейсмика-

лы� желілер бойынша ба�ылау жасау; 
• =Р ?ЯО сейсмологиялы� станциялары бойынша ба�ылау жасау;
• жарылыс кезіндегі инфрадыбысты� с#улелерді ба�ылау. 

«Омега-2» экспериментін ж�ргізу кезінде:
• жа�ын айма�та со��ы ауа тол�ыныныB параметрлеріне ба�ылау 

ж�ргізілді.
«Омега-3» экспериментін ж�ргізу кезінде:

• жарылыс кезінде № 160 штольня – «Ма�аншы» сейсмостанциясы ба-
�ытында кескін бойынша ба�ылау ж�ргізілді; 

• жарылыс�а дейін, сол кезде ж#не одан кейін № 160 штольня – Р5А СБ 
Быстров вибросейсмикалы� полигоны ба�ытында кескін бойынша 
ба�ылау ж�ргізілді; 

• жарылыс кезінде ионосфера�а доплерлік радиозондтау ж�ргізілді. 
Барлы� калибрлеу эксперименттері кезінде жа�ын айма�тан сейсмика-

лы� ба�ылау ж#не афтершоктарды ба�ылау уа�ытша орнатыл�ан сейсми-
калы� станциялардыB бір желісі – 72А 08 моделді, L4 C 3D �ыс�а мерзімді 
сейсмо�ада�алары бар «REFTEC DAS» типті алты станция ж#не б�ліп жазу 
типті акселерометрмен жабды�тал�ан бір станция бойынша ж�ргізілді 
(2.18-сурет).

«Омега-2» ж#не «Омега-3» эксперименттерініB деректері бойынша S1-
S7 жа�ын айма�ы, сондай-а� =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы ж#не =аза�-
станныB стационарлы� сейсмикалы� желісі станцияларыныB жазбалары 
бойынша оша�тар о�шауланды. Алын�ан н#тижелер на�ты жарылыс бол-
�ан жерлермен ж#не жарылыс уа�ытымен жа�сы �йлеседі. 

«Омега-2» ж#не «Омега-3» екі жарылысы бойынша амплитудалардыB 
�згеру сипаттамасы жалпы ал�анда ��сас, біра� соB�ы жарылыс бойынша 
амплитудалардыB абсолют м#ндері алдыB�ысына �ара�анда аз. 

=Р ?лтты� ядролы� орталы�ы сейсмикалы� станцияларыныB дерек-
тері бойынша «Омега-3» жарылысыныB орташа энергетикалы� класы 
«Омега-2» жарылысымен салыстыр�анда азыра� (S5 бойынша 0,30-�а, 
MAKZ бойынша 0,73-ке). 
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СоB�ы жарылыстыB магнитудалары (mb) алдыB�ысынан аз. Б�л ретте 
магнитуда халы�аралы� ба�ылау желісініB деректерімен салыстыр�ан 
кезде жо�ары, б�л �Bірлік �ашы�ты�тарда V-C �исы�ыныB атал�ан �Bір-
ге жарамайтынды�ын к�рсетеді. 

=аза�стан станцияларыныB деректері «Омега-3» жарылысынан бол-
�ан сейсмикалы� #сер «Омега-2» жарылысына �ара�анда #лде�айда аз 
деген Халы�аралы� деректер орталы�ыныB (IDC) �орытындысын рас-
тайды. Мысалы, «Омега-2» жер шарында�ы IMS ж�йесіне кіретін бір�атар 
станциялармен ж#не сейсмикалы� топтармен тіркелді. Ал «Омега-3» жа-

2.18-сурет. № 7 нүкте бойынша акустикалық сигнал жазбасынан үзінді

рылысын тек ZAL (Zalesovo) стан-
циясы ж#не HFS сейсмикалы� тобы 
тіркеді. Н#тижесінде б�л жарылыс 
REB каталогына енген жо�, �йткені 
оны тіркеген IMS станцияларыныB 
саны 3-тен кем. 

2000 жыл�ы 29 шілдеде ойда�ы-
дай �ткізілген «Омега-3» сейсмика-
лы� эксперименті ал�а �ойыл�ан 
міндетті орындады.

Экспериментті ж�ргізу кезін-
де =аза�стан министрліктерініB 
басшылары ж#не А=Ш-тыB жо�а-
ры лауазымды адамдары �атысты 
(2.19-сурет).

2.19-сурет. Министр В.С. Школьник 
және Невада полигонының бұрынғы 
басшысы Д. Лингер
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Осылайша, 1996-2000 жылдар аралы�ында ж�ргізілген ж�мыстардыB 
н#тижесінде ДегелеB таулы ал�абында�ы 181 штольня толы�тай жойы-
лып, порталдары бітелді. Б��ан �оса, химиялы� жарыл�ыш материалдар 
жарылысыныB энергиясын пайдалана отырып, 3 сейсмикалы� калибр-
леу эксперименті жасалды. 

Штольняларды жою ба�дарламасы толы� ая�талды.

2.4 «Балапан» сына� алаCыныC EC=ымаларын жабу

2.4.1 «Балапан» алаCын сипаттау ба=дарламасы. Ядролы� 
сына�тар жQргізуге арнал=ан пайдаланылма=ан 
EC=ымаларды аны�тау ж@не тексеру

=Р ?лтты� ядролы� орталы�ы DSWA01-97-С-0015 келісімшарты бо-
йынша [12] б�рын�ы Семей сына� полигоныныB «Балапан» сына� ала-
Bында�ы пайдаланылма�ан �B�ымалар�а ж#не жабылуы тиіс СС-18 шах-
талы� �шыру �ондыр�ыларына (Ш?=) тексеру ж�ргізді. 

Сына� алаBыныB �лшемі 30×12 км болатын #рт�рлі б�ліктерінде, 
#рт�рлі геологиялы� ж#не гидрогеологиялы� жа�дайларда орналас�ан 
барлы�ы 13 пайдаланылма�ан �B�ыма аны�талып, тексеру ж�ргізілді 
(2.20-сурет). Тау жыныстарыныB геологиялы� ��рылымын, гидрогео-
логиялы� ерекшеліктерін, физика-механикалы� �асиеттерін сипаттау 
кезінде б�рын�ы жылдарда�ы материалдар пайдаланылды.

GPS-пен аны�тал�ан пайдаланылма�ан �B�ымалардыB координата-
лары 2.3-кестеде берілген. 

2.20-сурет. Пайдаланылмаған ұңғымалар мен СС-18 ШҰҚ орналасуы
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2.3-кесте. Сынақ ұңғымаларының координаталары

Ұңғыма нөмірі Координаталары (GPS бойынша)

Солтүстік ендік Шығыс ұзақтық

1071-бис 49°58̍51,7̎ 78°45̍21,6̎

1074 49°55̍24,6̎ 78°45̍06,8̎

1327 49°55̍53,3̎ 78°47̍13,7̎

1330 49°54 4̍6,4̎ 78°44̍55,6̎

1343 49°54̍31,1̎ 78°51̍21,9̎

1383 49°52̍20,6̎ 78°38̍52,0̎

1386 49°52 4̍8,5̎ 78°41̍31,4̎

1389 49°52 4̍2,8̎ 78°45̍36,4̎

1409 50°02̍08,4̎ 79°00 4̍1,1̎

1419 50°03̍27,2̎ 78°56̍19,3̎

Пайдаланылма�ан �B�ымаларды тексеру мынандай ж�мыстар-
ды �амтыды: 
• �B�ымылардыB са�а маBында�ы учаскелеріндегі далалы� радио-

метрлік �лшеулер; 
• �B�ымалардыB �азіргі жай-к�йін тексеру, бастауларыныB ��рыл-

�ыларын сипаттау ж#не объектілердіB жазы�ты�та орналасуын �л-
шеу (GPS); 

• �B�ымаларда каротажды� зерттеулер ж�ргізу: кавернометрия, инк-
линометрия, электрокаротаж ж#не гамма каротаж;

• �B�ымаларда гидрогеологиялы� зерттеулер ж�ргізу: суды кері айдау, 
судыB келу дебитін ба�ылау ж#не су сынамаларын алу; 

• 137Cs мен тритийді аны�тау �шін су сынамаларын талдау ж#не топы-
ра��а гамма-спектрометрлік ж#не радиохимиялы� талдаулар ж�ргізу.
Тексеру барысында алын�ан а�парат #рбір пайдаланылма�ан �B�ы-

маны жабу #дістерін #зірлеп �сыну�а ж#не ж�мыстарды �ауіпсіз ж�ргізу 
шараларын #зірлеуге м�мкіндік берді. 

«Балапан» алаBыныB толы� сипаттамасы – жабылатын �B�ымалар ау-
даныныB геологиялы� ��рылымы, гидрогеологиялы� жа�дайлары мен 
радиологиялы� ахуалы, сондай-а� атал�ан �B�ымалардыB ��рыл�ыла-
ры, зерттеу кезіндегі о�пандардыB жай-к�йі «Пайдаланылма�ан барлы� 
он �ш �B�ыма ж#не СС-18 Ш?= тексеру н#тижелері ж�ніндегі жалпылама 
есепте» берілген. 

УчаскеніB геологиялы� ��рылымына неоген сазбалшы�ыныB кеBінен 
дамуы т#н.

«Балапан» алаBында�ы жерасты суларыныB �Bірлік ж�йесі палезой 
ж#не мезозой таужыныстарыныB экзогендік жары�ша�тылы� айма�ы-
мен байланысты. Геологиялы� ��рылым ерекшелігі (палезой іргетасы-
ныB беті тегіс болмауына байланысты �уаты ауыспалы болатын су�а 
т�зімді сазбалшы�тардыB дамуы) сулы �абат т�бесініB бастап�ы метр-
ден 70-80 метрге дейін орналасу тереBдігін ай�ындайды. 
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Экзогендік жары�ша�тылы� айма�ымен байланысты сулы �абат бар-
лы� �B�ымалармен ашылады. Сулы �абат таужыныстарыныB с�зу �абілеті-
не «т�мен» ж#не «�те т�мен» деген ба�а берілді: 2,8 х 10-10 – 3,5 х 10-7 м/сек 
аралы�ында. 

Химиялы� ��рамы бойынша жерасты сулары негізінен калий-натрий-
сульфат-хлорид ��рамды, гидрокарбонат анионыныB м�лшері �те аз. 

?B�ымалардыB ашы� к�йде �за� уа�ыт �алуыныB н#тижесінде же-
расты суларыныB болмашы циркуляциясы кезінде (шегендеу ��бырлары 
бол�анды�тан) су ��рамыныB екі негізгі �згеру �дерісі ж�реді. 

Бірінші �деріс са�асы ашы�, диаметрі �лкен �B�ымалар�а (10 м жуы�) 
атмосфералы� жауын-шашынныB жиналуымен ж#не жо�ары б�лікте су-
дыB т�щылануымен байланысты. 

Екінші �деріс 100-150 метрден т�менгі аралы�та су циркуляциясы 
болма�анды�тан �B�ымалардыB т�менгі б�ліктерінде жалпы минерал-
данудыB �ар�ынды артуымен байланысты. 

«Балапан» алаBыныB аума�ы – солт�стік-шы�ыс ба�ыт�а �арай еBіс 
келген жазы� жер. 

Ертіс �зенініB сол жа� тарма�ы болып табылатын Ша�ан �зені аB�ары-
ныB рельефі аны� к�рінеді. Кеуіп �ал�ан к�лдері бар а�ынсыз ойпаBдар 
бай�алады. Балапан учаскесі оBт�стігінде айналасында�ы жерден 100-
120 метрге биік т�р�ан т�белер тізбегімен шектеледі. 

«Балапан» алаBында�ы пайдаланылма�ан эксперименттік �B�ымалар 
#рт�рлі жылдарда #рт�рлі тереBдікте ж#не #рт�рлі геологиялы� ж#не 
гидрогеологиялы� жа�дайларда б�р�ылан�ан, сонды�тан #р �B�ыманыB 
�зіндік ��рылымды� ерекшеліктері бар. ?B�ымалардыB �азіргі жа�дайы 
да бірдей емес. 

?B�ымалар тік орналас�ан, д�Bгелек �ималы, диаметрі 820 метрден 
басталатын, тереBдігі 640 метрге дейінгі, ядролы� ��рыл�ыларды сынау-
�а арнал�ан жерасты тау �азындылары болып табылады. 

?B�ымалардыB к�бінде (7 �B�ыма) бастап�ы диаметрі 1640 мм-ге теB. 
5 �B�ыманыB бастап�ы диаметрі 1440 мм ж#не 1 �B�ыманікі (1071 бис) – 
2100 мм. ?B�ымалардыB соB�ы диаметрі – 1020 мм ж#не 840 мм. 240 м те-
реBдікке б�р�ылан�ан 1071 бис �B�ымасыныB соB�ы диаметрі 1440 мм.

?B�ымаларды �атаB тік к�йде б�р�ылау к�зделді, алайда еB тереB-
дерінде тік ж#не к�лбеу жазы�ты�тарда біраз ауыт�улар болды. Осын-
дай 5 �B�ыма аны�талды, олардыB бірініB (№ 1383) инклинометриясы 
т�менде к�рсетілген (2.21-сурет). 380 м тереBдікке дейін �B�ыма о�паны 
оBт�стік-шы�ыс ба�ытта ауыт�ып, содан кейін оBт�стік-батыс�а б�рыла-
ды. Жалпы ауыт�у тік жазы�ты�та 10,8 метрді ��райды. 

=ал�ан �B�ымалардыB о�пандары тік. К�лбеу жазы�ты�та ауыт�у 
ба�ыттары мен шамалары #рт�рлі – вериткаль бойынша 3,05-тен 7,8 
метрге дейін.

?B�ыма орны�ты болуы �шін диаметрі 2100 мм, �абыр�аларыныB �а-
лыBды�ы 16 мм, d 1640 мм – �алыBды�ы 14-15 мм, d 1440 мм – �алыBды-
�ы 12-14 мм, d 1020 мм ж#не 820 мм – �алыBды�ы 10-12 мм болат ��быр-
лар �олданылды. 
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№ 1389 �B�ымада техникалы� су сынамасын алу�а арнал�ан гидрогео-
логиялы� снаряд �алып �ой�ан, �азіргі уа�ытта ол жо�ары�а к�теріліп, 
б�лшектелді.

2.21-сурет. № 1383 ұңғымасының инкло-
метрия диаграммасы

Барлы� шегендеу ��-
бырлары жер бетіне шы-
�арылды, олар �B�ыма-
лардыB бастары болып 
табылады (2.22-сурет). 
=�бырлардыB арасында�ы 
бос орын�а цемент езіндісі 
толтырылды.

?B�ымалардыB �азіргі 
жай-к�йі де #рт�рлі 
екендігімен ерекшеленеді. 
13 �B�ыманыB 5-ін �ана 
бастап�ы тереBдік бойын-
ша тексеру м�мкін болып 
шы�ты. ?B�ымалардыB 
к�бісініB т�менгі б�лік-
тері б�р�ылау езіндісініB 
ш�гіндісімен лайлан�ан, 
ал № 1074 �B�ыма 38 м 
деBгейге дейін �о�ыстар 
мен ша�патастар�а толып 
кеткен. № 1343 �B�ымада 
т�менгі �шында болат шаб-
лоны бар б�р�ылау ��быр-
ларыныB колоннасы �алып 
�ой�ан, олар 2010 м те-
реBдікте �B�ыма�а кіретін 
жолды жауып таста�ан. 

                         № 1389 ұңғыма                                          № 1071 ұңғыма

2.22-сурет. "Балапан" алаңындағы ұңғымалардың бастары
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2.4.2 «Балапан» алаCыныC радиациялы� жа=дайы

Пайдаланылма�ан �B�ымалардыB учаскелерін радиологиялы� тексе-
ру радиациялы� ластану деBгейін далалы� �лшеу ж#не талдау ж�мыста-
рын �амтыды. Далалы� зерттеулерге:
• #р �B�ыманыB айналасында 100 м радиуста 10 н�ктеде 50 м �адаммен 

ж#не GPS маркерініB �стінен 1 метр биіктікте гамма-с#улеленудіB экс-
позициялы� доза �уатын аны�тау; 

• осы н�ктелерде жер бетіндегі бета-б�лшектер а�ыныныB ты�ызды-
�ын аны�тау; 

• β-, γ-активтілікті �лшеу кезінде аны�тал�ан еB ластан�ан н�ктеде аль-
фа-с#улелену радионуклидтерініB активтілігін �лшеу ж#не радиохи-
миялы� талдау жасау �шін топыра� сынамаларын алу; 

• гамма-спектрлік талдау жасау �шін �B�ыма са�асынан 5 метрге 
дейінгі �ашы�ты�та топыра� сынамаларын алу;

• суды тартып шы�ар�ан соB 137Cs мен тритиді талдау �шін су сынамала-
рын алу жат�ызылды. 
Экспозициялы� дозаныB еB жо�ар�ы �уаты 21-29 мкР/са�. 

шегінде болды, ал α-б�лшектер а�ыныныB еB жо�ар�ы ты�ызды�ы 
0,1-0,5 б�лшек/(мин×см2) ас�ан жо�. =ар�ыны бойынша болмашы β-с#у-
лелену № 1343 ж#не № 1389 �B�ымаларыныB маBында бай�алды. Гамма-
спектрлік талдаумен де таби�и радионуклидтердіB шекті активтілігініB 
артуы тіркелген жо�. 

Уран-238 изотобыныB (238U) еB жо�ар�ы активтілік м#ні – 46 Бк/кг 
№ 1330 �B�ыманыB жанында бай�алды (норма 57 Бк/кг). 

Топыра�тыB техногендік радионуклидтермен шекті рауалы деBгей-
ден арты� ластануы кейбір жекелеген н�ктелерде бай�алды. Меншікті 
активтіліктіB айтарлы�тай шамалары 137Cs, 90Sr ж#не 239,240Pu изотоптары 
бойынша аны�талды (2.4-кесте). 

Кестеден барлы� дерлік �B�ымалардыB маBында плутоний-(239,240) 
бойынша, ал № 1419 �B�ыма маBында стронций-90 бойынша меншікті 
активтіліктіB м#ндері арт�анды�ын бай�ау�а болады. 

«Жерді шаруашылы� пайдалану�а беру кезіндегі халы�тыB с#улеле-
нуін шектеу ж�ніндегі уа�ыт �лшемдеріне (КПРЗ-97)» с#йкес са�а ма-
Bында�ы алаBдарда ж�мыстар бойынша шектеулер жо�. 

?B�ымалардыB гамма-каротажы гамма активтіліктіB жо�ары м#н-
дері жо� екендігін к�рсетті. Ол тау жыныстарыныB таби�и активтілігі-
не с#йкес. 

1997 ж#не 1998 жылдары жерасты суларына ж�ргізілген радиохимия-
лы� зерттеулер № 1419 �B�ымадан алын�ан су сынамалары бойынша 
�ана тритий мен стронций-90 ШРК-сыныB айтарлы�тай арт�анды�ын 
к�рсетті (2.5-кесте).
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?B�ымалардыB о�пандары мен са�а маBында�ы алаBдардыB жай-
к�йін алдын ала тексеру н#тижелері бойынша аны�тал�ан жа�дай�а 
байланысты, жою т#сілін таBдау кезінде мынандай факторлар ескерілді: 
• са�а маBында�ы алаBдарда�ы ж�мыстар бойынша шектеу-

лердіB болмауы; 
• № 1074 ж#не № 1343 �B�ымалардыB о�пандарында б�р�ылау ��быр-

ларыныB болуы; 
• �B�ымалардыB кенжарында #лсіз лайлы топыра� – ш�гінді-

лердіB болуы; 
• № 1419 �B�ыманыB жерасты суларында�ы радиоактивті стронций 

ж#не тритий элементтерініB айтарлы�тай м�лшері.

2.4-кесте. Саға маңындағы алаңдардың топырақтарын зертханалық 
зерттеу нәтижелері

Ұңғыма 
нөмірі

Топырақтағы мөлшері, Бк/кг
40K 232Th 238U 137Cs 239,240Pu 90Sr

1071-бис 781,0 33,0 22,0 <6,0 9,0 23,4
1074 531,0 20,0 25,0 10,0 <1,0 6,8
1327 504,0 13,0 38,0 24,0 11,2 7,9
1330 779,0 24,0 46,0 7,0 23,0 14,2
1343 556,0 15,0 35,0 13,0 17,2 7,8
1383 611,0 22,0 25,0 20,0 14,1 9,6
1386 536,0 20,0 28,0 <6,0 11,2 2,8
1389 496,0 24,0 30,0 7,0 2,3 7,7
1409 695,0 26,0 33,0 25,0 20,7 9,1
1419 675,0 27,0 24,0 13,0 38,4 59,7
ШРК 1130,0 61,0 57,0 370,0 3,7 37,0

2.5-кесте. Жерасты суларын радиохимиялық зерттеу нәтижелері

Ұңғыма нөмірі Жыл
Радионуклидтердің меншікті активтілігі

137Cs, Бк/л 90Sr, Бк/л 3H, кБк/л

1330
1998 4±40 104±16 <4
1997 2±100 <1,3

1383
1998 <4 0,14±27 <4
1997 2±100 <1,3

1386
1998 <4 43±16 <4
1997 <2 <1,3

1409
1998 2±90 1,7±19 <4
1997 <2 <1,3

1419
1998 3±50 1990±16 1850±12
1997 <2 255 1076
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2.4.3 Сына� EC=ымаларын жою

«Балапан» алаBында�ы пайдаланылма�ан сына� �B�ымаларын жою 
ж�ніндегі ж�мыстарды =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы =аза� мемлекеттік 
жарылыс ж�мыстарыныB �ылыми-�ндірістік орталы�ымен ж#не «Деге-
леB» ЖШС-мен бірлесіп екі кезеBмен ат�арды: 
− 3 �B�ыманы жою ж#не толы�тай бітеу – № DSWA-0094 келісім-

шарты [13];
− 10 �B�ыманы жою ж#не толы�тай бітеу – № DSWA-0064 келісім-

шарты [14].
Бірінші басты міндет – пайдаланылма�ан �B�ымаларды жабу ж#не то-

лы�тай бітеу, ал екіншісі – жойылатын т�рт �B�ымада 25 тонна жарыл-
�ыш материалды жару бойынша эксперимент ж�ргізу болды. 

Ж�мыстар «Семей полигоныныB «Балапан» алаBында�ы сына� �B-
�ымаларын жабу�а арнал�ан т#жірибелік жарылыстар жобасына» ж#не 
«Балапан» сына� алаBында�ы (Семей сына� полигоны) �ал�ан сына� 
�B�ымаларын жабу�а арнал�ан жарылыстар ж�ргізу жобасына» с#йкес 
орындалды. 

«Балапан» сына� алаBында�ы сына� �B�ымаларын жабу�а арнал�ан 
жарылыстар ж�ргізу жобаларын =аза� мемлекеттік жарылыс ж�мыс-
тарыныB �ылыми-�ндірістік орталы�ы #зірлеп, =Р Т�тенше жа�дайлар 
ж�ніндегі комитетініB Т�тенше жа�дайларды мемлекеттік �ада�алау, 
�нерк#сiпте ж�мысты �ауiпсiз ж�ргiзудi �ада�алау ж#не тау-кен �ада-
�алау ж�нiндегi департаменті бекітті ж#не экологиялы� сараптамадан 
�ткізілді. 

1997 жылы калибрлеу эксперименттерін �ткізе отырып �ш �B�ыма – 
№ 1311, 1349 ж#не 1381 жабылуы тиіс болды. 

1998 жылы он сына� �B�ымасы: № 1071-бис, 1074, 1327, 1330, 1343, 
1383, 1386, 1389, 1409, 1419 ж#не калибрлеу экспериментін �ткізе оты-
рып № 1071-бис �B�ымасы жабылуы тиіс болды. 

Калибрлеу эксперименттері. Т#жірибе ж�мыстарын ж�ргізу ал-
дында�ы о�пандардыB жай-к�йіне байланысты ж#не жарыл�ыш ма-
териалдардыB таби�и жа�дайларда ж�мыс�а �абілеттілігін зерделеу 
эксперименттерін #рі �арай ж�ргізу �ажеттігін, сондай-а� зарядтар-
ды �алыптастыру технологияларын ескере отырып, DSWA �кілдерініB 
келісімімен калибрлеу эксперименттері ж�ніндегі ж�мыстардыB мынан-
дай реті �абылданды: 
1.  № 1311 �B�ымада 50 метр тереBдіктегі т#жірибелік жарылыс.
2. № 1381 �B�ымада 300 метр тереBдіктегі т#жірибелік жарылыс.
3. № 1349 �B�ымада 550 метр тереBдіктегі т#жірибелік жарылыс.
4. № 1071-бис �B�ымасында 28 метр тереBдіктегі т#жірибелік жарылыс.

?B�ымаларда�ы зарядтардыB ��рыл�ылары схемада к�рсетілген 
(2.23-сурет).

ЖарылыстардыB салдарына байланысты, �B�ымаларда бетон ты�ын-
дар орнату (DSWA �кілдерініB келісімімен) пайда бол�ан ш�B�ырларды 
�B�ымадан шы��ан топыра� опырылымдарымен ж#не жергілікті таби�и 
материалдармен к�муге ауыстырылды.
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 а) № 1311 ұңғыма б) № 1381 ұңғыма в) № 1349 ұңғыма
1. қиыршықтас төгіндісі
2. бетон аражабын
3. гранулотолдың негізгі заряды
4. өздігінен іске қосылатын заряды бар контейнер
5. жарылғыш зат (екеу)
6. ДШУ-33М (оталдырғы білте)
7. трос
8. ДШУ-33М-ді түсіруге арналған түтіктер
9. ЖЗ салынған контейнерді түсіруге арналған аунақша
10. контейнердегі кумулятивті қуыс
11. ұңғымалардағы су деңгейі 

2.23-сурет. Ұңғымалардағы заряд құрылғысының схемасы



2-тарау. Ядролық сынақтар жүргізу инфрақұрылымын жою

74

№ 1311 >"<ыма. ?B�ыманы т#жірибелік жарылыс�а дайындау кезін-
де о�пан жер бетінен -51,0 метрге дейін жергілікті таби�и материал – 
сазда�пен, ��м аралас �иыршы�таспен ж#не ша�патаспен толтырылды. 
Содан соB т�гілген топыра�тыB �стіне б�р�ылау агрегатыныB к�мегімен 
�уаты 1,0 м цемент ты�ын орнатылды. 

Массасы 22 000 кг болатын гранулотолдыB негізгі зарядын жасау 
1997 жыл�ы 2 тамызда, зарядты жарудыB есептік уа�ытынан бастап 24 
са�атта ж�ргізілді. Жарыл�ыш заттар салын�ан контейнерді ��рау ж#не 
негізгі заряд�а т�сіру 3 тамызда, жарылыс�а дейін 3 са�ат ішінде ж�зе-
ге асырылды. № 1311 �B�ымада�ы зарядты жару 1997 жыл�ы 3 тамызда, 
жергілікті уа�ыт бойынша 15 са�ат 07 минут 20,04 секундта ж�ргізілді. 

Жарылыс н#тижесінде жер бетінен ал�анда тереBдігі 9,48 м ш�B�ыр 
пайда болды, топыра� �йіндісі 3,2 м дейін жетті. Ш�B�ырдыB еB �лкен 
диаметрі жер бетіндегі белгі бойынша 45 м, ал топыра� �йіндісі бойын-
ша 55 м ��рады. Шы�арынды тау жыныстарыныB к�лемі 1250 м3 ��ра-
ды. Шегендеу колоннасы ��бырыныB �зынды�ы 10,5 метр болатын бір 
б�лігі жарылыс н#тижесінде б�рын�ы �B�ыманыB ортасынан 115 метрге 
�шып кетті. 

Ш�B�ырды жою ж#не алаBды тегістеу оны бульдозердіB к�мегімен 
�B�ымадан шы��ан топыра�пен к�му ар�ылы бекітілген жабу жоба-
сына с#йкес ж�зеге асырылды. Т�пкілікті жабыл�ан к�ні – 1997 жыл-
�ы 20 �азан.

№ 1381 >"<ыма. ?B�ыманы т#жірибелік жарылыс�а дайындау кезінде 
о�пан жер бетінен 301,0 метрге дейін жергілікті таби�и материал –ша�-
патаспен толтырылды. Содан соB т�гілген топыра�тыB �стіне б�р�ылау 
агрегатыныB к�мегімен �уаты 1,0 м цемент ты�ын орнатылды. 

Массасы 22 000 кг болатын гранулотолдыB негізгі зарядын жасау 1997 
жыл�ы 30 тамызда, зарядты жарудыB есептік уа�ытынан бастап 24 са�ат-
та ж�ргізілді. Жарыл�ыш заттар салын�ан контейнерді ��рау ж#не негізгі 
заряд�а т�сіру 31 тамызда, жарылыс�а дейін 2 са�ат ішінде ж�зеге асы-
рылды. ?B�ымада�ы зарядтыB конструкциясы 2.23-суретте к�рсетілген. 

№ 1381 �B�ымада�ы зарядты жару 1997 жыл�ы 31 тамызда, жергілікті 
уа�ыт бойынша 14 са�ат 08 минут 39,179 секундта ж�ргізілді. 

2.24-сурет. Жарылыстан кейінгі 
№ 1381 ұңғыма

2.25-сурет. № 1349 ұңғыма. ЖЗ салу
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Жарылыс н#тижесінде жер бетінен ал�анда еB жо�ары тереBдігі 
3,1 метр болатын ш�B�ыр пайда болды. Ш�B�ырдыB еB �лкен диаметрі 
жер бетіндегі белгі бойынша 10 метрді ��рады, шы�арынды тау жыныс-
тарыныB к�лемі – 20 м3. Шегендеу колоннасы ��бырыныB �зынды�ы 
15 метр болатын бір б�лігі жарылыс н#тижесінде б�рын�ы �B�ыманыB 
ортасынан 1,5 метрге �шып кетті (2.24-сурет). 

Ш�B�ырды жою ж#не алаBды тегістеу – �B�ыманы бітеу – оны бульдо-
зердіB к�мегімен сол жердегі топыра�пен к�му ар�ылы ж�зеге асырыл-
ды. Жарылыс н#тижесі бойынша DSWA �кілдері жою жобасын �згерту: 
пайда бол�ан ш�B�ырды сол жердегі топыра�пен к�му ар�ылы б�рын�ы 
�B�ыманыB учаскесін тегістеу туралы шешім �абылдады. Т�пкілікті жа-
был�ан к�ні – 1997 жыл�ы 21 �араша.

№ 1349 >"<ыма. ?B�ыманы т#жірибелік жарылыс�а дайындау кезінде 
о�пан жер бетінен 551,0 метрге дейін жергілікті таби�и материал – ша�-
па�таспен толтырылды. Содан соB т�гілген топыра�тыB �стіне б�р�ылау 
агрегатыныB к�мегімен �уаты 1,0 м цемент ты�ын орнатылды. 

Массасы 22 000 кг болатын гранулотолдыB негізгі зарядын жасау 
(2.25-сурет) 1997 жыл�ы 27 �ырк�йекте, зарядты жарудыB есептік уа�ы-
тынан бастап 24 са�атта ж�ргізілді. Жарыл�ыш заттар салын�ан контей-
нерді ��рау ж#не негізгі заряд�а т�сіру 28 �ырк�йекте, жарылыс�а дейін 
2 са�ат ішінде ж�зеге асырылды. ?B�ымада�ы зарядтыB конструкциясы 
2.26-суретте к�рсетілген. 

№ 1349 �B�ымада�ы зарядты жару 1997 жыл�ы 28 �ырк�йекте, 
жергілікті уа�ыт бойынша 14 са�ат 30 минут 15,126 секундта ж�ргізілді.

Жарылыс н#тижесінде жер бетінен ал�анда тереBдігі 10 метр болатын 
ш�B�ыр пайда болды, топыра� �йіндісі 3,1 м дейін жетеді. Ш�B�ырдыB 
еB �лкен диаметрі жер бетіндегі белгі бойынша 20 м ��рады. Топыра� 
шы�арындысы �B�ымадан солт�стік-батыс ба�ытта шы�ты. Шы�арынды 
тау жыныстарыныB к�лемі 260 м3 ��рады. Шегендеу колоннасы ��бырла-
рыныB �зынды�ы 1,5-11,6 метр болатын б�ліктері жарылыс н#тижесінде 
б�рын�ы �B�ыманыB ортасынан 40 метрге дейін �шып кетті. 

Ш�B�ырды жою ж#не алаBды тегістеу – �B�ыманы бекіту оны бульдо-
зердіB к�мегімен сол жердегі топыра�пен к�му ар�ылы ж�зеге асырыл-
ды. Т�пкілікті жойыл�ан к�ні – 1997 жыл�ы 11 �араша.

№ 1071-бис >"<ымасы. ЗарядтыB негіздігі (табаны) 28 метр белгісін-
де орналасты (2.26-сурет). 24 кг Т-400Г шашка-детонатордан, 16 кг 
№ 6ЖВ аммониттен, 2400 м ДШЭ-12 оталдыр�ы білтеден ж#не 1000 кг 
гранулотолдан ��рал�ан жарыл�ыш заттыB негіздігі 23 м тереBдікке 
(ойы��а) орналастырылды. Жарыл�ыш зат �зынды�ы 8,0 м ж#не диа-
метрі 1,0 м етіліп арнайы жасал�ан контейнерге салынды. 

ЗарядтыB барлы� массасы 25 040 кг жарыл�ыш затты ��рады. За-
рядтыB �стіндегі су ба�аныныB �уаты 14 м ��рады. Зарядты жару 1998 
жыл�ы 17 �ырк�йекте, GMT бойынша  07 са�ат 19 минут 40,551 секундта 
ж�ргізілді. 
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Жарылыс н#тижесінде (2.27-сурет) �йіндініB жо�ар�ы б�лігі бо-
йынша диаметрі 55 метрге дейін жететін ж#не тереBдігі 18 метр бола-
тын ш�B�ыр пайда болды (2.28-сурет). Шы�арыл�ан тау жыныстары-
ныB к�лемі 6500 м3-тен асты. Шегендеу ��бырларыныB б�лшектері мен 
сыны�тары жарылыс эпицентрінен 500 метрден асатын �ашы�ты��а ша-
шырады. Екі т#уліктен соB ш�B�ыр�а б��ан дейінгі жер бетінен т�мен 
�арай 4,0 м белгіге дейін топыра� сулары толып кетті.

2.27-сурет. Жарылыстан көрініс

Ш�B�ырды жабу ж#не алаBды 
тегістеу – �B�ыманы бекіту – оны 
бульдозердіB к�мегімен сол жер-
дегі таби�и топыра�пен к�му ар�ы-
лы ж�зеге асырылды. 

=ал�ан то�ыз сына� �B�ымасын 
жою 2.6-кестеде к�рсетілген т#сіл-
дермен ж�ргізілді. Жеті �B�ыма 
жарыл�ыш материалдарды �олда-
ну ар�ылы жабылды. 

Жабу #дісі ж�мыстардыB ма�са-
тына, �B�ыма о�пандарыныB си-
паттамалары мен жай-к�йіне, са�а 
маBында�ы алаB мен жерасты су-
ларыныB радиоэкологиялы� жа�-
дайына �арай таBдап алынды.

ЗарядтардыB конструкциялары 
2.26-суретте к�рсетілген.

1. Қиыршықтас төгіндісі
2. Бетон аражабын
3. Гранулотолдың негізгі заряды
4. Қоздырғыш заряд салынған контейнер

5. Жарылғыш зат (екеу)
6. ДШУ-33М (оталдырғы білте)
7. Трос
8. Ұңғымалардағы су деңгейі

2.26-сурет. Сынақ ұңғымаларын жою кезіндегі зарядтардың құрылғысы
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2.28-сурет. № 1071-бис ұңғымасындағы жарылыстан кейінгі шұңқыр

?B�ымаларды жою ма�сатында�ы жарылыстар 1998 жыл�ы 13 ж#не 14 
шілдеде, 14 ж#не 15 тамызда ж�ргізілді. 13 тамызда № 1383 �B�ыманыB 
жанында жер �стінде аммиак-селитра материалыныB эксперименттік 
жарылысы, ал 14 тамызда – № 1383 �B�ымада 190 м тереBдікте, 15 та-
мызда – далалы� эксперимент (100 кг ЖЗ) ж#не 17 �ырк�йекте – № 1071-
бис �B�ымасында т#жірибелік жарылыс (25040 кг ЖЗ) ж�ргізілді. Жары-
лыстардыB кейбір сипаттамалары 2.7-кестеде берілген.

2.6-кесте. Сынақ алаңдарын жабу әдістері

Ә
ді
с 

нө
м
ір
і

Әдіс сипаттамасы
Жойылатын 
сынақ ұңғыма-
сының нөмірі

1 Шегендеу және бұрғылау құбырларын кесу, металл сынық-
тары қосылған табиғи материалмен көму, учаскені тегістеу

1074, 1343

2 Ұңғыманы сол жердегі топырақпен көму, шегендеу құбыр-
ларын ұңғыманың ішінде 2 т ЖЗ жару арқылы бұзу, учаскені 
тегістеу

1327, 1330, 
1383, 1386, 
1409

3 Шегендеу құбырларын жару әдісімен кесу, табиғи мате-
риалдармен көму, учаскені тегістеу

1389

4 Ұңғыманы 20 м дейін қиыршықтаспен көму, ұңғыманың 
сыртында 2 т ЖЗ жару әдісімен құбырларды бұзу, ұңғыма-
ны металл сынықтары қосылған табиғи материалмен көму, 
учаскені тегістеу. Жұмыс барысында жерасты суларының 
ұңғымадан тыс шығуына жол берілмейді. 

1419
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?B�ымалардыB о�пандарын жою ж�ніндегі барлы� жарылыстар 
тиімді ж�зеге асырылды. ЖарылыстардыB н#тижесінде пайда бол�ан 
ш�B�ырлардыB сипаттамалары 2.8-кестеде берілген.

2.7-кесте. Ұңғымаларды жою кезіндегі жарылыстардың сипаттамалары

Ұңғыма 
нөмірі

ЖЗ 
зарядының 
массасы, кг

Зарядты 
салу

 тереңдігі, м
Жарылыс 
күні

GMT бойынша
 жарылыс 
уақыты

Ескертпе

1327 2028 20 7/14/98 05.11.35,570

1330 2028 20 7/14/98 08.19.39,296

1383
223 190 8/14/98 07.44.11,545 АСМ жару

2024 14 8/15/98 02.40.59,116

1386 2028 20 7/13/98 10.44.56,363

1389 2024 9 8/15/98 05.05.11,156

1409 2024 13 8/14/98 04.28.52,815

1419 2024 2,5 8/14/98 05.39.24,970

2.8-кесте. Шұңқырлар сипаттамасы

Ұңғыма нөмірі

Үйіндінің үстіңгі бөлігі бойынша 
шұңқырдың өлшемдері, м Шығарылған 

тау жыныс-
тарының 
көлемі, м3

Жерасты 
суларының 

бар-жоғы, жер 
бетінен метрмен 

санағанда 
диаметрі тереңдігі

1327 Шұңқыр жоқ

1330 16,0 2,5 600 жоқ

1383 12,0 3,0 550 жоқ

1386 19,0 4,5 1350 3,5

1389 28,0 4,5 3000 2,0

1409 18,0 5,2 1760 жоқ

1419 11,4 3,0 400 жоқ

№ 1327 �B�ымада�ы 20 м тереBдікке салын�ан 2028 кг ЖЗ жарылысы 
жер бетінен шамамен 13 м тереBдіктегі шегендеу ��бырларын айырып 
тастады. Жарылыс кезінде шегендеу ��бырлары жер бетінен 0,7 метрге 
к�терілді, біра� ш�B�ыр пайда бол�ан жо�. �рі �арай шегендеу ��бырла-
ры газбен кескіштіB к�мегімен жойылды.

?B�ымаларды толы� жою – оларды бітеу – ш�B�ырларды сол жердегі 
топыра�пен о�ан �B�ымалардыB алаBдарына іргелес жат�ан аума�тар-
дан жинап алын�ан металл сыны�тарын �осып к�му ар�ылы ж�зеге 
асырылды. Б�л ретте металл сыны�тарыныB к�лемі т�гінді к�лемініB 
5 %-нан ас�ан жо�. 

Ш�B�ырды к�му ая�тал�ан соB �лшемі 100х100 м учаскеге тегістеу 
ж�ргізілді (2.29-сурет). 
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2.29-сурет. Тегістелгеннен кейінгі жұмыс учаскесінің сыртқы көрінісі

Жарыл�ыш материалдар мен персоналды �ауіпсіз тасымалдауды �ам-
тамасыз ету �шін бульдозердіB к�мегімен грейдерлеу ж#не уа�ытша дала 
жолдарын салу ж�мыстары орындалды.

2.4.4 ЖEмыстарды сейсмологиялы� �амтамасыз ету

Жою кезінде жарыл�ыш материлдар пайдаланыл�ан �B�ымалардыB 
«Балапан» алаBыныB басым аума�ында орналас�анды�ын ж#не де б�л 
ретте полигонныB жылдамды� сипаттамасын томографиялы� бейнелеу 
�шін рентген с#улесін т�сірумен �амту м�мкіндігі бар екендігін ескере 
отырып, жарылыстардыB барлы�ы Калифорния университетініB Лос-
Аламос ?лтты� зертханасымен бірлесіп =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы-
ныB сейсмикалы� станцияларымен тіркелді. 

Сейсмикалы� сигналдарды тіркеу �шін «Балапан» алаBында �ш ��-
рауышты 8 сейсмикалы� уа�ытша станциядан т�ратын желі ��рылды. 

Сейсмикалы� аспаптар д�Bгелек �ималы, диаметрі 900 мм ж#не те-
реBдігі 0,8 м болатын тау �азындыларында («сыбыз�ы») орналастырыл-
ды. =азындыныB т�бі 5 см цемент езіндісімен толтырылды. 

Сейсмикалы� уа�ытша желі �ыс�а мерзімді L4-C-3D сейсмикалы� 
�ада�аларымен жара�тал�ан REFTEK типті сейсмографиялы� станция-
лармен жабды�талды. Т#жірибе алаBына (SE) жа�ын орналас�ан бірінші 
станцияда FBA типті акселерометр орнатылды. 

�р станцияныB алаBда орналасатын жерін DSWA мамандары таBдады. 
Координаталарды аны�тау GPS ж�йесі бойынша ж�ргізілді. 

(2.9-кесте).
1997-1998 жж. аралы�ында «Балапан» алаBында 20 жарылыс 

ж�ргізілді. ЗарядтардыB массасы 51,2 – 25040 кг аралы�ында, ЖЗ заря-
дын салу тереBдігі 0,0 – 630,0 м аралы�ында �згеріп т�рды. 

Жабу кезінде негізгі жарыл�ыш зат ретінде гранулотол �олданыл-
ды. Б��ан �оса, № 1383 �B�ымада жер бетінде ж#не 190 м тереBдікте 
аммиак-селитра жарыл�ыш материалы – Э гранулиті ойда�ыдай сына�-
тан �ткізілді.
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2.9-кесте. Сейсмикалық уақытша желі станцияларының 
координаталары

Станция нөмірі GPS бойынша координаталары

Солтүстік ендік Шығыс ұзақтық

SE 1071-бис 49°58'54,9" 78°45'21,2"

SE 1327 49°56'06,9" 78°47'12,8"

SE 1330 49°56'58,0" 78°44'53,9"

SE 1383 49°52'17,4" 78°38'52,0"

SE 1386 49°52'51,4" 78°41'31,4"

SE 1389 49°52'39,7" 78°45'36,4"

SE 1409 50°02'22,5" 79°00'38,5"

SE 1419 50°03'50,0" 78°56'17,9"

S2 49°51'50,0" 78°52'12,4"

S3 49°56'58,0" 78°44'53,9"

S4 49°52'35,8" 78°45'49,0"

S6 49°49'18,5" 78°45'11,,2"

S7 49°51'09,4" 78°59'02,8"

S8 49°58'18,8" 78°45'32,4"

S9 49°58'18,8" 78°57'31,7"

Ж�ргізілген ж�мыстардыB н#тижесінде «Балапан» алаBыныB 13 пай-
даланылма�ан сына� �B�ымасы жойылып, бітелді. Оларды жою �шін =а-
за�стан Республикасында �олдану�а р��сат етілген �нерк#сіптік жарыл-
�ыш материалдар жарылысы �олданылды, диаметрі �лкен �B�ымаларда 
(1,0 метрден асатын) 6,0 МПа гидростатикалы� �ысымда �нерк#сіптік 
жарыл�ыш материалдарды зарядтау ж#не жару технологиясы #зірленіп, 
#лемде ал�аш рет �олданылды. 

?B�ымаларды жою�а арнал�ан жарылыстардан туында�ан сейсмика-
лы� тол�ындар «Балапан» алаBында арнайы ��рыл�ан сейсмикалы� уа-
�ытша станциялар желісімен, сондай =Р ?лтты� ядролы� орталы�ыныB 
сейсмикалы� станцияларымен ж#не обсерваторияларымен тіркелді. 

Сына� �B�ымаларын жабу бойынша ж�ргізілген ж�мыстар экология-
лы� жа�дайдыB, соныB ішінде радиоэкологиялы� жа�дайдыB �андай 
да бір нашарлауын туындат�ан жо�.

2.4.5 «Балапан» сына� алаCында=ы Ш��-тарды жою

=аза�стан Республикасы мен Америка =�рама Штаттары арасында-
�ы континентаралы� баллистикалы� зымырандардыB (КБЗ) шахталы� 
�шыру �ондыр�ыларын (Ш?=), апатты жа�дайлардыB салдарын жою-
�а ж#не жаппай �ырып-жоятын �арудыB таралуына жол бермеуге �а-
тысты 1993 жыл�ы 13 желто�санда�ы келісімді, А=Ш =ор�аныс депар-
таменті мен =Р 5ылым министрлігі – 5ылым Академиясы арасында�ы 
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ядролы� инфра��рылымдарды жою туралы 1995 жыл�ы 3 �азанда�ы 
келісімді (1996 жыл�ы 10 маусымда�ы Т�зетуді ескерумен) орындау �шін 
ж#не =Р ?лтты� ядролы� оратылы�ы мен А=Ш Defence Nuclear Agency 
арасында жасал�ан 1995 жыл�ы 19 �азанда�ы DNA 001-95-C-0179 келісім-
шарты шеBберінде б�рын�ы далалы� сейсмикалы� кешен аума�ында-
�ы континентаралы� баллистикалы� зымырандардыB СС-18 шахталы� 
�шыру �ондыр�ыларын жою ж�ніндегі ж�мыстар орындалды. 

Далалы� сейсмикалы� кешен (ДСК) б�рын�ы Семей полигоныныB 
оBт�стік-шы�ыс аума�ында�ы Балапанжыра мекенінде, Курчатов �ала-
сынан 110 км ж#не Ша�ан �зені аB�арынан 8 км жерде – жерасты ядро-
лы� жарылыстары ж�ргізілген аудан орталы�ында орналастырылды. 

ДСК 2 км2 жуы� ауданды алып жатыр, оныB аума�ы тікен сымдардан 
жасал�ан �оршау �алды�тарымен белгіленген. Кешен ��рамына #р�ай-
сысы 6 Ш?=-тан т�ратын екі ��рылыс тобы кіреді, олар да к�зет �ор-
шауымен �оршал�ан (2.30-сурет). 

Ш?=-тан бас�а барлы� ��рылыстары жер бетінде орналас�ан ракета 
#скерініB Ш?= �лгі алаBынан айырмашылы�ы, #рбір ��рылыс Ш?=-тыB 
�зінен ж#не монолит темірбетоннан жасал�ан, ракетаны бас�ару, коман-
далы� пункттегі персоналдыB т�рмыс-тіршілігін �амтамасыз ету ж�йе-
лері мен зерттеу жабды�тарын орналастыру�а арнал�ан жерасты бункер-
лерінен т�рады. Бункерлер мен �ондыр�ылар �зынды�ы 20-50 м жерасты 
тоннелдерімен жал�анады. �рбір шахтаныB айналасында тереBдігі 4 м 
дейін баратын 5-10 тік темірбетон ��ды�тар орналас�ан.

Б�кіл ДСК ауданы биіктігі 10 м дейінгі топыра� шы�арындыларыныB 
жасанды �йіндісі болып табылады, оныB ішінде 0-дік белгіден #рт�рлі 
биіктікте шахталар, бункерлер, тоннельдер ж#не жарылыс ж�мыстары 
ар�ылы Ш?= сынау ж#не �B�ымалардыB бастауларын жару барысында 
пайда бол�ан тереBдігі 20 м дейінгі, диаметрі 30 м дейінгі ш�B�ырлар 
орналас�ан. Кешен аума�ында #р шахта�а апаратын, жартылай б�зыл-
�ан, шамамен 5-7 км �йінді жолдар мен су �орын са�тау�а арнал�ан �ртке 
�арсы жерасты темір �оймалары �ал�ан. 

ДСК-ныB басым б�лігі сына� зарядтарыныB #сері кезінде �осымша 
технологиялы� ша�ылыстыратын ж#не шо�ырландыратын конструк-
циялар сын�анда пайда бол�ан темірбетон ж#не болат сыны�тарымен 
ластан�ан. Сыны�тардыB �лшемі 0,05-2 м, кейбір жекелеген конструк-
циялардыB салма�ы бірнеше онда�ан тонна�а жетеді. ДСК орналас�ан 
аудан 2.31-суретте к�рсетілген. 

 КешенніB д#л жанында �ш #скери �B�ыма: "А" �B�ымасы  – 150 м �а-
шы�ты�та, № 1005 �B�ыма – 200 м �ашы�ты�та, сондай-а� сына� �ткен 
соB 17 жылдан кейін газ жарылысы кезіндегі опырылудан кейін ш�гіп 
�ал�ан «Глубокая» �B�ымасы – 450 м �ашы�ты�та орналас�ан. Б�кіл ау-
дан ы�тимал радиоактивті ластану айма�ында жатыр: �ондыр�ыларды 
жарылыс�а дайындау кезіндегі алдын ала барлау барысында ресейлік 
#скерлер Ш?=-тан гамма-с#улелену бойынша доза �уаты 150 мкР/са�., 
бета-с#улелену бойынша �ар�ыны 90 б�лшек/(мин×см2) болатын «да�-
ты» аны�тады. «Да�тыB» алдын ала ауданы – 15 м2, тереBдеген сайын РЗ 
м�лшері арта т�седі.
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=аза�стан Республикасында атал�ан Ш?=-тар�а #сер ету экспери-
менттерініB ма�саты мен технологиясы, шахталардыB жабды�тары мен 
�осымша жерасты конструкциялары туралы а�парат жо� десе де болады. 

Осы�ан байланысты =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы Ш?= ж�ніндегі 
ж�мыстарды бастамас б�рын 1996-1997 жылдары шахталы� �шыру �он-
дыр�ыларына толы� сипаттама жасап, ДСК алаBында�ы радиациялы� 
жа�дай�а талдау ж�ргізді, сондай-а� ж�мыстарды ж�ргізу кезінде радиа-
циялы� �ауіпсіздікті �амтамасыз ету бойынша �сынымдар #зірледі. 

2.30-сурет. ДСК-дегі ШҰҚ орналасу картасы

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР:

ШҰҚ

Ұңғымалар

Жер бетіндегі құрылыстар

Рельеф қабаттары

Ойылымдар

Адырлар

Жолдар

СС-18 ШP� орналасуыны" топографиялы� картасы 

Масштабы 1:13000
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Ш?= б�лшектеу ж�мыстары �ш кезеBмен ж�ргізілді: 
1) Ш?= алаBдарыныB аума�ын алдын ала радиологиялы� тексеру; 
2) Ш?= б�лшектеу ж#не аны�тал�ан радиоактивті ластан�ан аума�тар-

дыB оша�тарын жою; 
3) Ш?= алаBдарын �орытынды радиологиялы� тексеру. 
 Ш?=-тарды радиологиялы� тексеру т�мендегілерді �амтыды:
• алдын ала б�лінген �лшеулер торк�зі бойынша жергілікті жерде (#р 

Ш?=-та 16 н�кте) дозиметрлік �лшеулер ж�ргізу (жер бетіндегі альфа- 
ж#не бета-активтілік, ЭД=); 

• топыра� сынамасын алу (алдын ала тексеру кезінде 144 сынама ж#не 
�орытынды тексеру ж�ргізу кезінде 256 сынама алынды); 

• сынамаларда�ы радионуклидтердіB, соныB ішінде стронций, плуто-
ний ж#не ауыр металдардыB м�лшерін зертханалы� талдау. 
Алдын ала радиологиялы� тексеру ж�ргізу кезінде т�мендегілер  

аны�талды: 
• 401-ші ж#не 406-шы Ш?= алаBдарында экспозициялы� доза �уаты 

1,5 мкР/са�ат�а дейін жететін ��рылыс конструкцияларыныB �ал-
ды�тары табылды, олар КПРЗ-97 бойынша к�муге тиісті радиоактивті 
�алды�тар ретінде жіктеледі;

• 401-ші ж#не 406-шы Ш?= алаBдарында ластан�ан т�рт учаске 
аны�талды:

 406-құрылыс жақтан салынған кірмежол 401-құрылыстың жалпы көрінісі

 395-құрылыстың үсті Тоңазыту орталығының қалдықтары

2.31-сурет. Далалық сейсмикалық кешен орналасқан аумақтың көрінісі
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− 1-учаске – ��рылыс конструкцияларыныB �алды�тары (к�лемі 42-50 м3, 
экспозициялы� доза �уаты 1,4 мкР/са�ат�а дейін, бета-активті нук-
лидтер бойынша ластануы 2500 б�лшек/(мин×см2) дейін);

− 2-учаске – 152Eu-мен ластан�ан аума� (ауданы шамамен 100 м2);
− 3-учаске – ��рылыс конструкцияларыныB �алды�тары (к�лемі 0,5 м3, 

экспозициялы� доза �уаты 40 мкР/са�ат�а дейін, бета-активті нук-
лидтер бойынша ластануы 16 б�лшек/(мин×см2) дейін);

− 4-учаске – ��рылыс конструкцияларыныB �алды�тары (к�лемі 5 м3, 
экспозициялы� доза �уаты 40 мкР/са�ат�а дейін, бета-активті нук-
лидтер бойынша ластануы 16 б�лшек/(мин×см2) дейін).
Атал�ан ж�мыстардыB н#тижесінде барлы� Ш?=-тар толы� жойы-

лып, жер бедері таби�и к�йге дейін тегістелді.
ОBалту ж�мыстары мен Ш?= б�лшектеу ж�мыстары ж�ргізілгеннен 

кейінгі �орытынды радиологиялы� тексеру тексерілген аума�тарда аль-
фа-, бета- ж#не гамма-активтіліктіB ауыт�ымалы артуы аны�талма�ан-
ды�ын к�рсетті. Ба�ылау н�ктелерінде �лшенген активтілік мынандай: 
− альфа-с#улелену бойынша – 0-1 б�лшек/(мин×см2);
− бета-с#улелену бойынша– 4-14 б�лшек/(мин×см2);
− гамма-с#улелену бойынша – 0,07-0,18 мкЗв/са�.;
− б�кіл Ш?= алаBдары �шін барлы� радионуклидтер бойынша ауыт�ы-

малы арту жо�;
− барлы� сынамаларда металл м�лшері нормативтік м#ндерден жо-

�ары емес. 
=азіргі уа�ытта Ш?= алаBдарыныB аума�ында, шамасы ішкі �уыстар-

дыB салдарынан болар, топыра�ы ш�ккен жерлер бар. ОйылымдардыB 
пішіні тереB жары�ша�тармен тілімделген, са�иналы� ж#не диаметрлік 
ба�ыты бар д�Bгеленген ойпаB т�рінде болып келеді (2.32-сурет). Кей 
кезде ойпаBдардыB ортасында немесе шетінде тереBдігі 1 м дейінгі 
(диаметрі 0,5 м дейінгі) ша�ын ш�B�ырлар кездеседі. ОйпаBдардыB �л-
шемдері #рт�рлі, бірнеше метрден бірнеше онда�ан метрге дейін (#детте 
30 метрден аспайды). Б�рын Ш?= орналас�ан жерде тереBдігі бірнеше 
метрлік, б�рын�ы Ш?= �абыр�аларыныB бетон конструкцияларымен 
шектелген са�иналы� ойылым бар (2.33-сурет). 

2.32-сурет. ШҰҚ орналасқан жерге 
тән ойылымдардың бірі

2.33-сурет. Салынып бітпеген 
ШҰҚ орналасқан жердегі сақи-
налы ойылым
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Ш?= орналас�ан аума�та �алыптас�ан радиациялы� жа�дай �ор-
ша�ан орта мен халы��а радиациялы� �ауіп т�ндірмейді. Топыра�та�ы 
радионуклидтер мен металдардыB м�лшері Ш?= алаBдары орналас�ан 
аудан �шін орташа м#ндер шегінде.

2.5 ЖEмыстар ая�тал=аннан кейін ССП-ны 
радиациялы� тексеру [15]

ССП аума�ында �арусыздандыру �ызметі ж�ргізілген соB ДегелеB тау-
лы ал�абында�ы штольняларды жабу, «Балапан» алаBында�ы �B�ымалар 
мен шахталы� �шыру �ондыр�ыларын жою ж�мыстарыныB радиация-
лы� жа�дай�а #сер етуін зерттеу ма�сатында радиациялы� жа�дай мен 
оныB �згеруіне зерттеу ж�ргізілді. 

ДегелеB таулы ал�абында�ы 181 штольяныB портал маBында�ы алаB-
дарына радиациялы� тексеру, сондай-а� штольнялардан шы�атын су 
а�ындары мен таулы ал�аптыB негізгі жыл�аларына маршрутты� тексе-
ру ж�ргізілді. Бірнеше экспедиция штольняларды жоюдыB ДегелеB тау-
лы ал�абыныB флорасы мен фаунасына #серін зерделеуге арналды. 

1999 жылы портал маBында�ы аума�тарда радиациялы� параметр-
лерге: экспозициялы� доза �уатына, альфа- ж#не бета-с#улелендіргіш-
термен беткі ластану ты�ызды�ына далалы� радиометрлік �лшеулер 
ж�ргізілді. ЕB �атты ластан�ан н�ктелерден топыра� сынамалары алы-
нып, олардыB радионуклидтік ��рамын аны�тау �шін талдау жасалды. 

Портал маBында�ы алаBдарды радиациялы� тексеру 8000 м2 ауданда, 
2.34-суретте �сыныл�ан схема бойынша ж�ргізілді. 

Мысал ретінде 2.35-суретте № 504, Ж-1, 430 сия�ты кейбір штольня-
лар�а арнал�ан ЭД= м#ндерініB карта-схемалары к�рсетілген.

�скери инфра��рылымды жоюдыB ДегелеB таулы ал�абында�ы �ор-
ша�ан орта�а #серін ба�алау �шін далалы� �лшеулердіB н#тижелерін 
�Bдеу портал маBында�ы учаскелердегі барлы� н�ктелер бойынша 
аны�тал�ан орташа м#ндер бойынша ж�ргізілді. Б�л радиациялы� пара-
метрлерініB м#ндері �те жо�ары жекелеген н�ктелердіB зерттеліп жат-
�ан барлы� учаскеніB сипатына #серін шектеуге м�мкіндік берді. 

2.34-сурет. Штольнялардың портал маңындағы алаңдарын тек-
серу схемасы
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 № 430 штольня жабылғанға дейін  № 430 штольня жабылғаннан кейін

2.35-сурет. Штольнялардың портал маңындағы учаскелерінде оларды 
жабу нәтижесінде ЭДҚ-ның өзгеруі

 № 504 штольня жабылғанға дейін № 504 штольня жабылғаннан кейін

 № Ж-1 штольнясы жабылғанға дейін № Ж-1 штольнясы жабылғаннан кейін

ШтольнялардыB портал маBында�ы алаBдарыныB радиоактивті лас-
тану д#режесі радиациялы� параметрге барынша т#н ЭД= м#ні бойынша 
ба�аланды. 
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2.36-суретте штольняларды жоюдыB таби�и орта�а #серін 181-штоль-
ня�а арнал�ан орташаландырыл�ан м#ндер бойынша сипаттайтын гис-
тограмма берілген. 

=�рыл�ан гистограмма ДегелеB таулы ал�абында�ы штольнялардыB 
портал маBында�ы алаBдарында�ы радиациялы� жа�дайдыB жа�сар-
�анды�ын �те к�рнекі т�рде бейнелейді. 

2.36-сурет. Штольнялар жабылғанға дейінгі және одан кейінгі радиация-
лық параметрлер

«Балапан» сына� алаBында�ы радиациялы� тексеру 13 �B�ыманыB 
са�а маBында�ы алаBдарында ж#не б�лшектелген 12 Ш?= алаBында, ра-
диоактивті ластанудыB изотопты� ��рамын аны�тау ма�сатында зертха-
налы� талдаулар ж�ргізу �шін радиациялы� параметрлерді (ЭД=, альфа- 
ж#не бета-с#улелендіргіштермен беткі ластану) алаBды� �лшеу, берілген 
схема бойынша таби�и орта сынамаларын алу т�рінде ж�ргізілді.

Жою ж�мыстарыныB #серін ба�алау штольнялар, �B�ымалар ж#не 
Ш?=-тар жабыл�ан�а дейінгі ж#не одан кейінгі радиациялы� параметр-
лердіB м#ндерін салыстыру ар�ылы ж�зеге асырылды. �сіресе гидрогео-
логиялы� режімніB ДегелеB таулы ал�абыныB �орша�ан ортасына #серін 
зерделеуге айры�ша к�Bіл б�лінді. 

Пайдаланылма�ан �B�ымалар жабыл�ан�а дейін ж#не одан кейін 
орындал�ан далалы� �лшеу материалдарына ж�ргізілген талдау са�а 
маBында�ы алаBдарда радиоактивті параметрлердіB =аза�стан Респуб-
ликасында �абылдан�ан нормативтерден аспайтынды�ын к�рсетті. Со-
нымен �атар радиациялы� мониторинг жою ж�мыстарыныB гамма-с#у-
леленудіB азаюына себепші бол�анды�ын к�рсетті, м�ны барлы� сына� 
�B�ымалары �шін орташаландырыл�ан ЭД= м#ндері бойынша ��рыл�ан 
гистограммадан к�руге болады (2.37-сурет). 

Ш?= жойыл�ан�а дейін ж#не одан кейін алын�ан далалы� радио-
метрия н#тижелері зерттелген аума�тарда ЭД= м#ндері р��сат етілген 
нормативтен, я�ни 0,6 мкЗв/са�аттан аспа�анды�ын к�рсетті. Сондай-
а� альфа- ж#не бета-с#улелендіргіштермен беткі ластану ты�ызды�ы-
ныB шамалары да белгіленген нормалардан аспа�ан. Б��ан �оса, жою 
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1. Штольняларды жою ДегелеB таулы ал�абында�ы радиациялы� жа�-
дайдыB жалпы жа�саруына себепші болды. ШтольнялардыB портал-
дарын к�му н#тижесінде радиациялы� параметрлердіB м#ндері айтар-
лы�тай азайды. Сонымен бірге, к�птеген штольняларда радиациялы� 
параметрлердіB м#ндері солт�стік жарты шардыB орташа ендіктеріне 
арнал�ан жаKанды� ластану деBгейінен асып кетеді. 

2. Штольнялар мен Ш?=-тарды жою «Балапан» сына� алаBында�ы 
жалпы радиациялы� жа�дайды �згерткен жо�, себебі жойыл�ан 

 а – 1-ші алаң б – 2-ші алаң в – № 395 ШҰҚ

2.38-сурет. ШҰҚ жойылғанға дейін және одан кейін ЭДҚ-ның өзгеруі

2.37-сурет. ЭДҚ-ның жою 
жұмыстары жүргізілгеннен 
кейінгі өзгеруі 

ж�мыстарыныB н#тижесінде бар-
лы� са�а ма�ында�ы алаBдарда гам-
ма-с#улелену азайды, м�ны Ш?= 
орналас�ан екі алаB �шін ж#не жеке 
т�р�ан Ш?= �шін орташаландырыл-
�ан ЭД= м#ндері бойынша ��рыл�ан 
гистограммалардан к�руге болады 
(2.38-сурет).

«ДегелеB» сына� алаBында�ы 
штольнялардыB портал маBында�ы 
аума�тарын ж#не «Балапан» сына� 
алаBында�ы �B�ымалар мен Ш?=-
тардыB са�а маBында�ы алаBдарын 
тексеру бойынша алын�ан н#тиже-
лерді талдау ж#не оларды алдыB�ы 
зерттеулердіB н#тижелерімен са-
лыстыру негізінде мынандай �оры-
тынды жасау�а болады:
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объектілерде ядролы� жарылыстар ж�ргізілмеген. Ш?=-тардыB са�а 
ма�ында�ы алаBдары мен �B�ымаларда радиоактивті ластану деBгейі 
аялы� м#ндерден аспайды. 

3. ШтольнялардыB порталдарын ж#не �B�ымалар мен Ш?=-тардыB са�а 
маBында�ы алаBдарын к�му жергілікті жердіB таби�и рельефініB 
жа�саруына с�зсіз #сер етті. 

4. ДегелеB таулы ал�абында антропогендік �ызметті то�тату кейбір жа-
нуарлар популяцияларыныB сан жа�ынан артуына ж#не олар �мір 
с�ретін айма�тыB кеBеюіне ы�пал етті. Таулы ал�апта =аза�станныB 
=ызыл кітабына енгізілген жануралар мен ��стардыB пайда бол�ан-
ды�ы бай�алды. 

5. ШтольнялардыB �уыстарына адамдар мен жануарлардыB кіру 
м�мкіндігі жойылды. 

6. Жерасты ядролы� сына�тарын ж�ргізу ДегелеB таулы ал�абында�ы 
�сімдік жамыл�ысыныB нашарлауына апарып со�ты, б�л бастап�ы 
кезде ж#не штольнялардыB порталдарын жабу кезінде бай�алды. Де-
генмен, т�гілген материалдыB ��рамы мен жауын-шашын к�леміне 
байланысты бір жылдан соB �сімдіктердіB #рт�рлі �ар�ынмен �алпы-
на келуі бай�алды. Осы жердегі �сімдіктер мен іргелес аума�тарда�ы 
�сімдіктердіB т�р ��рамында айырмашылы�тар бар екендігін айта 
кеткен ж�н. Іргелес аума�тар�а т#н алуант�рлі ш�птердіB портал ма-
Bында�ы алаBдарда да пайда болуы м�мкін, ол �шін біршама уа�ыт 
�алпына келуі тиіс. Флористикалы� мониторинг бойынша �сімдік-
тердіB генетикалы� деBгейде �згеруі туралы бірде-бір о�и�а аны�-
тал�ан жо�. 
Осылайша, 1995 жылдан бастап 1998 жыл�а дейінгі аралы�та «Бала-

пан» ж#не «ДегелеB» сына� алаBдарында ат�арыл�ан жою ж�мыстары оB 
#сер берді ж#не �орша�ан ортаныB жа�саруына ы�пал етті. Сонымен �а-
тар, ж�ргізілген зерттеулер �орша�ан орта�а су ж�йесініB #сері �те �лкен 
ДегелеB таулы ал�абында�ы су пайда бол�ан штольняларды жою штоль-
нялардыB �уыстарынан радионуклидтер к�шуін толы�тай жоя алма�ан-
ды�ын к�рсетеді.
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3-ТАРАУ. ТАРАЛУ �АУПІН АЗАЙТУ

3.1 �аза�стан мен РесейдіC бірлескен жEмыстары

Ядролы� сына�тар то�татыл�аннан кейін б�рын�ы Семей сына� поли-
гонында ��рамында ядролы� сына�тар ж�ргізу технологиялары туралы 
«шетін» а�парат са�тал�ан объектілер �алды. М�ндай объектілерге «Кол-
ба» контейнерлері, ДегелеB тау сілемініB жекелеген штольнялары мен ��-
рамында ядролы� �ызметтіB шашыраB�ы �алды�тары (Я==) бар алаBдар, 
сондай-а� сына�тардыB бас�а арнайы технологиялы� жабды�ы (АТЖ) мен 
аппаратуралы� тіркеу кешендері жататын. Полигон аума�ында шаруашы-
лы� �ызмет ж�ргізу, оныB ішінде р��сат етілмеген шаруашылы� �ызмет те 
бар, «шетін» а�паратты �ол�а т�сіру ы�тималды�ын айтарлы�тай арттыр-
ды ж#не Ядролы� �аруды таратпау туралы шарт �а�идаларын са�тау т�р-
�ысында�ы т#ртіп б�зушылы��а, сол сия�ты радиациялы� ж#не ядролы� 
лаBкестік �аупіне апарып со�уы м�мкін болды [1].

Полигонды �арусыздандыру ж�ніндегі келісс�здер =аза�стан Рес-
публикасы мен Ресей Федерациясы �кіметтері деBгейінде 1993 жыл�ы 
25 желто�санда Алматы �аласында басталды, онда Ресей Федерациясы 
YкіметініB т�ра�асы В. С. Черномырдин мен =аза�стан Республикасы 
YкіметініB Премьер-министрі С. А. ТерещенконыB кездесуі �тті, б�л кез-
десуде олар 1994 жыл�ы �аBтар-а�пан аралы�ында «...Семей полигонын-
да�ы ядролы� �ару сына�тарыныB салдарын жою» проблемасына байла-
нысты м#селелерді �арап, ол ж�нінде шешімдер дайындау�а келісті. 

Осы ма�сатта, Ресей Федерациясы YкіметініB 18.01.1994 жыл�ы 
№ АШ-П8-00315 тапсырмасына с#йкес, РФ =ор�аныс министрлігініB 
басшылы�ы =аза�стан РеспубликасыныB басшылы�ымен Семей полиго-
нында�ы ядролы� сына�тардыB салдарына ба�а беру ба�дарламасын іске 
асыру�а Ресей мен =аза�станныB на�ты �атысуын аны�тайтын м#селе-
лер бойынша келісс�здер ж�ргізуi тиіс болатын [2].

Ресей Федерациясы б�л м#селелерді шешу �шін мынандай �сыныс-
тар жасады: 
• атал�ан проблема ж�нінде келісс�здер ж�ргізу кезінде министрліктер 

мен ведомстволардыB �ызметын �йлестірудіB барлы�ы РФ Сырт�ы іс-
тер министрлігі мен Ынтыма�тасты� министрлігіне тапсырылсын;

• келісс�здер т�жырымдамасы алда�ы уа�ытта �аза�станды� тарап-
тыB ядролы� сына�тардыB салдарын ба�алаудыB д�рыс т�р�ыдан 
ж�ргізілмеуі туралы ы�тимал наразылы�тарын болдырмауды �ам-
туы, сол сия�ты Ж�мыстар ба�дарламасын �аржыландыруды к�біне-
се �аза�станды� тарап ж�зеге асыруы тиіс екендігін ескеруі тиіс;

• Ж�мыстар ба�дарламасына тараптардыB екеуі де �кіметаралы� деB-
гейде �ол �оюы тиіс ж#не 1991 жылдан бері 108-К штольнясыныB 
т�пкі боксында орналас�ан ядролы� ��рыл�ыны б�лшектеу немесе 
жою сия�ты маBызды м#селені шешу �ажеттігі туралы тарма�тан 
т�руы тиіс. Б�л проблеманы шешу кезіндегі ж�мыстардыB ж�ргізі-
луін ресейлік тарап �аржыландыруы тиіс.
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Екі тараптыB да атал�ан Ба�дарламаныB ойда�ыдай іске асырылуына 
�те м�дделі бол�анды�ын атап �ткен ж�н.

Б�дан кейінгі екі жа�ты ынтыма�тасты� т�менде к�рсетілген #рт�рлі 
шарттар мен келісімдер шеBберінде �ткізілді:
• =аза�стан Республикасы мен Ресей ФедерациясыныB 1998-2007 жыл-

дар�а арнал�ан экономикалы� ынтыма�тасты� ба�дарламасы (ЭЫ 
ба�дарламасы) �амтыл�ан =аза�стан Республикасы мен Ресей Феде-
рациясыныB арасында�ы 1998-2007 жылдар�а арнал�ан экономика-
лы� ынтыма�тасты� туралы 1998 жыл�ы 12 �азанда�ы шарт; 

• Т#уелсіз Мемлекеттер Достасты�ына (ТМД) �атысушы мемлекеттер 
�кіметтері арасында�ы Атом энергиясын бейбіт ма�сатта пайдалану 
саласында�ы ынтыма�тасты�тыB негізгі �а�идаттары туралы 1992 
жыл�ы 26 маусымда�ы келісім (Келісім-92); 

• Ресей Федерациясы Yкіметі мен =аза�стан Республикасы Yкіметі 
арасында�ы атом энергиясын бейбіт ма�сатта пайдалану саласын-
да�ы ынтыма�тасты� туралы 1993 жыл�ы 23 �ырк�йектегі келісім 
(Келісім-93);

• ТМД Yкіметтері басшылары кеBесініB 1997 жыл�ы 27 �аBтарда�ы 
шешімімен бекітілген ТМД-�а �атысушы мемлекеттердіB атом энер-
гиясын бейбіт ма�сатта пайдалануда�ы, ядролы� �ондыр�ылардыB 
�ауіпсіздігін арттыруда�ы ынтыма�тасты�ын перспективалы� дамы-
ту жоспары (Перспективалы� жоспар);

• Ресей Федерациясы Yкіметі мен =аза�стан Республикасы Yкіметі ара-
сында�ы «Б�рын�ы Семей полигоныныB аума�ында орналас�ан «Кол-
ба» контейнерлері мен арнайы технологиялы� жабды� туралы» 1997 
жыл�ы 28 наурызда�ы келісім («Колба» келісімі). Келісімде бес сынал-
�ан (Я==) ж#не бір сыналма�ан «Колба» контейнерлерімен ж#не б�-
рын�ы ССП аума�ында орналас�ан бас�а АТЖ-мен ж�мыстар кешенін 
ж�ргізу к�зделді. Ж�мыстарды ж�ргізу кезіндегі к�зет іс-шараларын 
орындау, радиациялы� ж#не экологиялы� �ауіпсіздікті �амтамасыз 
ету р#сімдері аны�талды.
Ресей Федерациясы Yкіметі мен =аза�стан Республикасы Yкіметі ара-

сында�ы «Б�рын�ы Семей полигоныныB аума�ында орналас�ан «Колба» 
контейнерлері мен арнайы технологиялы� жабды� туралы» 1997 жыл�ы 
28 наурызда�ы келісімді (б�дан #рі – «Колба» келісімі) іске асыру �шін 
арнайы Yйлестіру тобы (б�дан #рі – YТ) ��рылды. YТ ж�мысына �атысу 
�шін «Колба» келісімініB екі жа� тарапыныB техникалы� сарапшылары 
ж�мыс�а тартылды. «Шетін» м#селелерді шешу бойынша �сыныстар да-
йындау �шін YТ шеBберінде �ылыми-техникалы� сарапшылардыB ар-
найы тобы ж�мыс істеді. YТ сия�ты ��ралды пайдалану механизмі ал-
�аш рет б�рын�ы ССП-ныB ДегелеB тау сілеміндегі 108-К штольнясында 
орналас�ан соB�ы ядролы� ��рыл�ыны жою ж�мыстарын ж�зеге асыр-
�ан кезде ойда�ыдай іске �осылды ж#не ССП-да�ы таралу �аупін азайту 
ж�ніндегі б�дан кейінгі бірлескен ж�мыстарда �олданылды [3].

«Колба» келісімі шеBберіндегі �зара іс-�имыл ма��лдан�ан ж#не 
бекітілген Б�рын�ы ССП-да ж�мыстар ж�ргізу кезіндегі «шетін а�парат» 
тасымалдаушы-объектілердіB келісілген тізбесін ескере отырып ж�зеге 
асырылды. Тізбе РФ сарапшыларыныB ж�мыс тобыныB �орытындысы 
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негізінде #зірленген болатын. Атал�ан тізбе 29 позициядан т�рады. 
1997 - 2000 жылдар аралы�ында Келісімді іске асыру шеBберінде Ро-

сатом («РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не «РФЯО-БТФ5ЗИ» ФМУК) мен =Р ?ЯО 
РМК мамандары «Шетін а�парат» тасымалдаушы-объектілердіB келісіл-
ген тізбесініB барлы� 29 позициясы бойынша ж�мыстарды орындады. 

Келісілген тізбеге кіретін бір�атар объектілер бойынша ж�мыстарды 
ресейлік тарап �аржыландырды («РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не «РФЯО-
БТФ5ЗИ» ФМУК). М�ныB н#тижесінде т�мендегілер орындалды:
• ДегелеB тау сілеміндегі екі объектіні ж#не РБШ алаBында�ы сынал�ан 

бес «Колба» контейнерін консервациялау;
• РБШ алаBында�ы сынал�ан «Колба» контейнерініB конструкциясын 

б�зу ж#не консервациялау;
• А-Б алаBында�ы �B�ымаларда орналас�ан Я== бар АТЖ конструк-

циясын жою;
• А-Б алаBында�ы объектіде орналас�ан белсендірілген АТЖ-ны б�л-

шектеу ж#не консервациялау;
• жерасты ядролы� сына�тар �ткізу кезіндегі физикалы� параметр-

лерді тіркеуге арнал�ан жиырма алты аппаратуралы� кешенді б�л-
шектеп б�зу, не��рлым маBызды алты аппаратуралы� кешенді Ресей 
Федерациясына #кету.

3.1-сурет. Үйлестіру тобының «үшжақты» отырысының жұмыс 
үстіндегі сәті
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Сонымен бірге ССП аума�ында орналас�ан жаBа «шетін а�парат» та-
сымалдаушы-объектілерді аны�тау YТ ж�мысын одан #рі жал�астыруды 
талап етті. ЖаBа объектілер туралы а�парат �шжа�ты негіздегі (=Р – РФ 
– А=Ш) ж�мыстарды орындау кезінде РФ-ден алынды. Б�л ретте Тарат-
пау ж�ніндегі шарттыB �олданылуын ескере отырып, шешім �абылдау 
�шін а�парат А=Ш-�а берілді. Ж�мыстарды CTR ба�дарламасы ж#не 
=аза�стан Республикасы мен Америка =�рама Штаттары арасында�ы 
континентаралы� баллистикалы� зымырандардыB шахталы� �шыру 
�ондыр�ыларын, апатты жа�дайлардыB салдарын жою�а ж#не жаппай 
�ырып-жоятын �арудыB таралуына жол бермеуге �атысты 1993 жыл-
�ы 13 желто�санда�ы келісімніB (б�дан #рі – Ш?= келісімі) Ат�арушы 
келісімдеріне жасал�ан тиісті толы�тырулар шеBберінде А=Ш �аржы-
ландырды. Ж�мыстарды �шжа�ты негізде �йлестіру ма�сатында ж#не 
Yйлестіру тобыныB отырыстарыныB бекітілген шешімдеріне ж#не одан 
кейінгі �ш жа�ты уа�даласты�тар�а с#йкес, YТ отырысына мерзім са-
йын А=Ш =ор�аныс министрлігініB �кілдері �атысып отырды. Yшжа�-
ты негізде �ол жеткізілген уа�даласты�тар техникалы� сарапшылардыB 
�шжа�ты кездесулерініB хаттамаларымен ресімделді ж#не ол YТ хатта-
маларында белгіленді. YТ хаттамаларыныB барлы�ына YТ м�шелері �ол 
�ойып, «Колба» келісімі тараптарыныB ресми �кілдері бекітті.

«Колба» келісімі �олданыста болып табылады. Ресейлік-�аза�станды� 
�йлестіру тобыныB ж�мыс механизмі бар, оныB ��рамына екі жа� тарап-
тыB министрліктері мен мен ведомстволарыныB �кілдері кіреді. =аза�-
стан мен РесейдіB ССП бойынша �зара іс-�имылына байланысты м#селе-
лерге КелісімніB �олданылуын кеBейту �сынылуда. 

=аза�станды�-ресейлік Yйлестіру тобы ССП-да ж�мыстарды ж�ргі-
зуге байланысты (ССП аума�ында �шінші тараппен бірге орындалатын 
халы�аралы� жобаларды �оса ал�анда) «шетін» а�параттыB таралу ы�-
тималды�ыныB �аупі бар м#селелердіB барлы�ын �арастырады. 

Бірлескен �аза�станды�-ресейлік жобалар жою�а (консервациялау-
�а) жат�ызыл�ан «Шетін» объектілердіB арнайы тізбесімен аны�тал�ан. 
=азіргі уа�ытта Тізбеге кіретін ж�мыстарды орындау ба�дарламасы яд-
ролы� �ызмет �алды�тарыныB таралуын болдырмау (таратпау режимі 
ж#не лаBкестікке �арсы іс-�имыл) �ажеттігіне байланысты туында�ан 
жаBа тапсырмалар�а байланысты дамуда.

ССП аума�ы жаппай �ырып-жою �аруын (Ж==) таратпау, ядролы� сы-
на�тарды ж�ргізу салдарын жою ж#не атом энергетикасын дамыту перс-
пективалары (=Р ?ЯО РМК-ныB ССП-да орналас�ан реакторлы� зерттеу 
базасы, Курчатов �аласыныB �ылыми-�ндірістік кешені – ЯТП, Токамак 
ж#не т. б. дамыту перспективалары) м#селелеріне байланысты пробле-
малар кешенін бір-бірімен байланыстырады [4].
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3.1.1 108-К штольнясында=ы соC=ы ядролы� зарядты жою

1994 жыл�ы 28 наурызда =аза�стан РеспубликасыныB Yкіметі мен Ре-
сей Федерациясы Yкіметі арасында �кімет басшылары С. А. Терещенко 
мен В. С. Черномырдин �ол �ой�ан 108-К штольнясында�ы ядролы� ��-
рыл�ыны б�лшектеу туралы келісім бекітілді. 

 «ДегелеB» сына� алаBында 108-К штольнясын аршу ж#не �за� уа�ыт 
бойы реттелмеген #рі к�рделі жа�дайда жат�ан арнайы ядролы� ��рыл-
�ы орналас�ан т�пкі бокс�а апаратын айналма штректі �Bгу бойынша 
ж�мыстар басталып, бір жыл бойы ж�ргізілді.

ПолигонныB жабылуы ж#не #скери б�лімдерді тарату м�нда�ы к�п 
еBбекті �ажет ететін экспедициялы� ж�мыстарды дайындау, �амтама-
сыз ету ж#не ж�ргізудіB �алыптастан т#ртібін б�з�анын айта кеткен ж�н. 
Сол себепті 108-К объектісіндегі ядролы� ��рыл�ыны б�лшектеуге бай-
ланысты м#селелерді шешу �шін РФЯО-БЭФ5ЗИ мамандарынан т�ратын 
экспедиция ��рылды, олар =Р ?ЯО ж#не оныB Атом энергиясы институ-
ты (директоры Ю. С. Черепнин), Радиациялы� �ауіпсіздік ж#не экология 
институты (директоры С. 5. Сма��лов) сия�ты б�лімшелерініB �олдау 
к�рсетуімен дербес #рекет жасауы керек болды. ЕB ауыр тау ж�мыстары 
«ДегелеB» ша�ын �нерк#сіптік к#сіпорны (директоры А. М. Климов) ма-
мандарыныB �атысуымен �ткізілді. 

ЭкспедицияныB басты�ы болып Г. П. Зырянов, ж�мыстар жетекшісі 
болып Б. А. Андрусенко та�айындалды. Екеуі де Ресей Федералды� ядро-
лы� орталы�ы – Б�кілресейлік техникалы� физика �ылыми-зерттеу инс-
титутынан (РФЯО-БЭФ5ЗИ) [3].

«Объектіні аршу ж#не жою» деп аталатын жоба Е. П. Козлов бас�ар�ан 
eнерк#сіптік технология �ылыми-зерттеу институтыныB (ВНИПИпром-
технология) мамандарымен �ыс�а �ана уа�ыт ішінде #зірленді. Б�л жо-
бамен штольняда�ы �уатты бітеу кешенін б�зу, к�рделі вакуумды� фи-
зикалы� �ондыр�ыны б�лшектеу ж#не ядролы� ��рылы�ы жат�ан т�пкі 
бокс�а жету ма�сатында айналма штрекке �ту к�зделді. Б�л арнайы ��-
рыл�ыныB пайдалану мерзімі техникалы� талаптар�а с#йкес �ыс�а бол-
�анды�тан ж#не т�пкі бокс�а су толып,т�рт жыл�а жуы� уа�ыт штаттан 
тыс к�рделі факторлардыB #сер ету жа�дайында бол�анды�тан, ��рыл-
�ыны жою ж�мыстарын ж�ргізу кезінде �лкен са�ты� �ажет болды.

РФ Атом министрлігі арнайы ��рыл�ыны жою бойынша дайындал�ан 
жобаны оныB �за� уа�ыт мерзімдегі радиоэкологиялы� �ауіпсіздігін ба-
�алау �шін =аза�станныB экологиялы� �йымдарына сараптама�а �сын-
ды. ОныB �стіне Ядролы� емес эксперименттердіB радиациялы� ж#не 
экологиялы� �ауіпсіздігін ба�алау ж�ніндегі ведомствоаралы� комиссия 
(ЯЕ-ВАЭК) б�л жоба�а �зініB оB �орытындысын берді, оныB ��рамына 
т#уелсіз сарапшылар – РФ Атом министрлігініB, РФ Денсаулы� са�тау 
министрлігініB, РФ Мемлекеттік экология комитетініB, Росгидромет, 
РФ =ор�аныс министрлігініB �кілдері кіреді. С#йкесінше осы ведом-
стволардыB #р�айсысында комиссия теB т�ра�алары А. М. Матущенко, 
В. А. Логачев, А. Б. Иванов ж#не Г. А. Красилов болды. 

Ядролы� �ондыр�ыны жою ж�мыстарын �йлестіру �шін Yйлесті-
ру тобы ��рылды, оныB ��рамына Ресей Федерациясы мен =аза�стан 
РеспубликасыныB #рт�рлі �йымдары мен ведомстволарыныB маман-
дары кірді. 
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Yйлестіру тобыныB т�ра�асы болып А. Н. Щербина (РФЯО-БЭФ5ЗИ) 
бекітілді. Ресей Федерациясынан YТ м�шелері Г. П. Зырянов, А. М. Ма-
тущенко ж#не К. В. Харитонов (РФ Атом министрлігі), О. В. Комков (РФ 
=ор�аныс министрлігі), В. Н. Федоров (РФ СІМ), В. В. Кузнецов (РФ ІІМ) 
ж#не В. Д. Фомичев (РФ Мематом�ада�алау); =аза�стан Республикасы-
нан – Т. М. Жантикин ж#не С. В. Кречетов (Атом энергиясы комитеті), 
С. 5. Сма��лов ж#не Ш. Т. Тухватулин (=Р ?ЯО), Ю. Н. Леонтьев (=Р 
=ор�аныс министрлігі), Ю. Р. �бді�адіров ж#не Б. Б. Сады�ов (=Р ІІМ), 
В. И. Пичульский (=Р Мем�алатех�ада�алау), С. П. Шевцов (=Р Экология 
ж#не биоресурстар министрлігі) ж#не М. А. Т�леуішев (=Р =аржы ми-
нистрлігі жанында�ы МТБ). YТ ат�арушы хатшысы болып В. Г. Смирнов 
та�айындалды. YТ ж�мысына Ю. И. Ващинкин, А. А. Григорян, С.В. Демь-
яновский, Ю.И. Кузнецов, В.Н. Хлопунов, Н. С. Щербатюк, В.В. Ганжа, 
Р. А. Айтма�анбетов, А. М. Климов ж#не т.б. жо�ары білікті сарапшылар 
зор �лес �осты [3].

Жобада белгіленген ж�мыстарды ж�ргізу кезеBінде YТ-ніB жеті оты-
рысы �ткізілді, онда 108-К объектісіндегі ядролы� ��рыл�ыны жою, �кі-
метаралы� ж#не жергілікті деBгейлердегі �зара іс-�имылды �йлестіру 
м#селелері бойынша жауапты шешімдер �абылданды. 

1992-1994 жылдары �кіметаралы� келісімді дайындау барысында 
ресейлік тараптыB т�пкі бокста 80 %-дан астам ыл�алды�та 4 жылдай 
уа�ыт жатып �ал�ан ядролы� жарылыс ��рыл�ысыныB оны б�лшектеу 
кезінде с#л �ана к�м#ндан�ан жа�дайда жойылу м�мкіндігі бар екендігі 
туралы бірнеше рет ескерткендігін айта кету керек. Келісім бойынша яд-
ролы� энергияныB б�лінуіне жол бермей, ��рыл�ыны химиялы� жарыл-
�ыш заттардыB бастырма зарядын жару ар�ылы жою к�зделді, б�л тиісті 
ба�ылаумен �амтамасыз етілді.

108-К объектісінде ж�мыс�а ал�аш�ылардыB бірі болып тау-кен �B-
гушілері кірісті. Олар т�пкі бокс�а жету �шін гранитті б�зып жат�ан 
кезде, Снежинск �аласында РФЯО-БЭФ5ЗИ мамандары ба�ыланбайтын 
жа�дайда �за� уа�ыт жат�ан ж#не тесіп �тетін с#уленіB #скери-�арыш-
ты� техника �лгілеріне #серін зерттеуге арнал�ан ядролы� �ондыр�ы 
тораптары мен жина�тарыныB ы�тимал жа�дайын аны�таумен айна-
лысты. Ж�мыс бастал�ан кезде штольняны консервация кезеBінде су бас-
�аны, соныB ішінде бірнеше рет жерасты сулары бас�ан болуы м�мкін 
екендігі белгілі болды. Ядролы� ��рыл�ыда�ы белсенді материалдар мен 
жарыл�ыш заттардыB жай-к�йін аны�тау ж�ніндегі есептік, талдамалы� 
ж#не эксперименттік зерттеулердіB н#тижелері ядролы� ��рыл�ыны 
б�лшектеу кезінде туындауы м�мкін бірнеше �ауіптілік факторларыныB 
бар екендігін к�рсетті.

РФЯО-БЭФ5ЗИ �ылыми-техникалы� кеBесі атал�ан проблеманы ше-
шудіB барлы� ы�тимал жолдарын тал�ыла�аннан кейін ядролы� ��-
рыл�ыны орнатыл�ан жерінде жою �ажеттігі туралы бірегей шешім �а-
былдады. Ресей ФедерациясыныB Атом энергиясы ж�ніндегі министрі 
В. Н. МихайловтыB б�йры�ымен та�айындал�ан, осы ядролы� орта-
лы�тыB директоры В. З. Нечай бас�ар�ан мамандар комиссиясы т�пкі 
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бокс пен ядролы� ��рыл�ысы бар контейнерді �арап шы�ып, ядролы� 
жарылыс ��рыл�ысын ашпай ж#не ол жат�ан контейнерді физикалы� 
�ондыр�ыдан б�лмей жою туралы т�пкілікті шешім �абылдады.

1995 жыл�ы 31 мамырда ядролы� �ондыр�ы т�пкі бокста ядролы� 
энергияныB б�лінуіне толы�тай жол бермей отырып, арнайы химиялы� 
жарыл�ыш заттардыB бастырма зарядын жару ар�ылы жойылды.

=�рыл�ыны жою фактісі �ашы�ты�тан ба�ылайтын �ш т#уелсіз #діс-
пен тіркелді. Ж�йедегі іске �осылудыB есептік режимі, жарыл�ыш зат-
тыB детонациялану уа�ыты мен толы�ты�ы біркелкі тіркелді.

Бітеу кешенінде ��рыл�ыны жою айма�ында�ы зиянды ж#не ра-
диоактивті �німдерді сенімді о�шаулау �шін Ресей Атом министрлігініB 
eнерк#сіптік технология 5ЗИ мамандары #зірлеген цемент-бетонит 
езіндісін пайдалану негізіндегі жаBа технологиялар �олданылды.

Ядролы� ��рыл�ы жойыл�аннан кейінгі ал�аш�ы бес т#улік ішіндегі 
радиациялы� ба�ылау н#тижелері бойынша радиациялы� жа�дайдыB 
ба�ылан�ан параметрлері штольняныB ішінде де, порталда да таби�и ая 
деBгейінде екендігі аны�талды.

108-К объектісіндегі ж�мыстардыB барлы�ы Ресей ФедерациясыныB 
ядролы� сына�тар ж�ргізуге мораторий енгізу туралы, сол сия�ты =а-
за�стан РеспубликасыныB Ядролы� �аруды таратпау туралы шарт�а кір-
ген кездегі міндеттемелеріне толы� с#йкестікте орындалды. Б��ан дейін 
бірт�тас КСРО ��рамында бол�ан екі елдіB бірлескен ж�мысы �лкен 
халы�аралы� �ызы�ушылы� туындатты, б��ан А=Ш пен ЖапонияныB 
=аза�стан Республикасында�ы елшілері осы объектіден РФЯО-БЭФ5ЗИ 
экспедициясы кеткен к�нніB ертеBінде 108-К штольнясына �здері ба-
рып, жеке дозиметрлерініB к�мегімен орындал�ан ж�мыстыB толы� эко-
логиялы� таза екендігіне к�з жеткізу фактісі д#лел. 

Yкіметаралы� келісімді орындау кезінде туында�ан м#селелерді #р-
т�рлі министрліктер мен ведомстволардыB «Объектіні аршу ж#не жою» 
жобасын іске асыру�а �атыс�ан мамандарынан т�ратын Yйлестіру тобы 
ар�ылы жедел шешу т#жірибесі �те пайдалы болды. Б�дан бас�а, 108-К 
штольнясында�ы ядролы� ��рыл�ыны жою ж�ніндегі ж�мыстарды орын-
дау барысында мемлекеттердіB к�рделі �ылыми-техникалы� міндетті 
шешу кезіндегі �зара іс-�имылы мен ынтыма�тасты�ыныB �лгісі сынал-
ды, б�л �лгі кейіннен бас�а да проблемаларды шешуде �олданылды. 

Yкіметаралы� келісімді ойда�ыдай орында�аны �шін Ресей Феде-
рациясы мен =аза�стан РеспубликасыныB бір топ мамандарына Ресей 
Федерациясы YкіметініB �ылым мен техника саласында�ы 1995 жыл�ы 
сыйлы�ы та�айындалды. ОлардыB ішінде: РФЯО-БЭФ5ЗИ-дан – Б. Ан-
друсенко, А. Климов, Ю. Кузнецов, А. Музыря, Ю. Половинкин, Б. Рыбин, 
В. Смирнов, Х. Сулейманов, В. Филин, А. Щербина; eнерк#сіптік техно-
логия 5ЗИ-дан – А. Григорян мен Е. Козлов; Ресей Атом министрлігінен – 
К. Харитонов; =Р ?ЯО Р=ЭИ-дан – С. Сма��лов; =Р Атом энергиясы 
агенттігінен – Т. Жантикин бар. Сондай-а� Г. Зырянов пен А. Матущенко 
=Р Президенті Н. �. НазарбаевтыB Грамотасымен марапатталды.

Орындал�ан ж�мыстар екі жа� тараптыB да б��ан дейін ядролы� 
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полигон орналас�ан, «шетін а�паратты» таратпау ж�ніндегі барлы� 
талаптарды �атаB орындау �ажет бол�ан ядролы� �арудан азат мемле-
кеттіB аума�ында�ы на�ты ж#не сындарлы іс-�имылыныB �лгісі болды.

3.1.2 «Колба» контейнерлерін консервациялау жTніндегі 
жEмыстар

«Колба» контейнерлері аса �ауіпті ж�ктерді, соныB ішінде жарыл�ыш, 
жо�ары уытты ж#не радиоактивті заттарды, еB жо�ар�ы �уаты 50 кг три-
нитротолуол�а (ТНТ) дейінгі жарыл�ыш заттардыB р��сат етілмеген 
жарылыс �німдерініB герметикті к�лемінде толы� о�шаулан�ан к�йде 
тасымалдау�а ж#не са�тау�а арнал�ан «суперконтейнерлерге» жатады. 
Контейнерлер к�ліктік-тірек ��рыл�ылар�а бекітілген, �ажет бол�ан 
жа�дайда олардан шешіп алу�а болады.

Контейнерлер бойынша #зірлеу, жобалау, �ылыми-зерттеу ж#не т#жі-
рибелік-конструкторлы� ж�мыстарды Б�кілресейлік эксперименттік фи-
зика �ылыми-зерттеу институтыныB (РФЯО-БЭФ5ЗИ) мамандары орын-
дады, б�л институттыB �кілдері объектілерді консервациялау ж�ніндегі 
ж�мыстар�а тікелей �атысады.

Б�рын�ы ССП аума�ында РБШ ж#не К-85 объектілеріндегі жер �стін-
дегі екі бетон ��рылыста пайдаланыл�ан �ш «Колба» контейнері бар. Екі 
контейнерде радиоактивті заттарды пайдаланумен сына�тар �ткізілген, 
олардыB ішінде ядролы� �ызмет �алды�тары бар ж#не де олар радиация-
лы� �ауіпті #рі таралу �аупі бар. «Таза» деп аталып ж�рген бір контей-
нер 1999 жылы ЖЗ жарылысыныB #серіне сыналды. Бас�а �ш контейнер 
200АСМ объектісіне орналастырылды. ССП аума�ында барлы�ы алты 
контейнер бар.

3.2-сурет. «Колба» контейнерінің макеті
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1997-2000 жылдары =Р ?ЯО ж#не РФЯО-БЭФ5ЗИ ядролы� полигон 
инфра��рылымын жою шеBберінде контейнерлерді консервациялау бо-
йынша ж�мыстар ж�ргізді. РБШ ж#не К-85 объектілерінде орналас�ан 
контейнерлер тікелей жердегі бетон ��рылыстар�а бетондалды, ал ��-
рылыстардыB �стіне �осымша топыра� �йілді. 1998 жылы ДегелеB тау 
сілеміндегі 200АСМ штольнясында пайдаланыл�ан �ш «Колба» контей-
нерін консервациялау (контейнерлерді гидроо�шаулау ж#не штольняны 
бетон ты�ынмен бекіту �шін бетон ты�ындар салу) орындалды.

ЖобаныB негізгі ма�саттары:
• ядролы� сына� объектілерініB а�параттылы�ын азайту;
• ядролы� сына�тардыB инфра��рылымын жою;
• «Колба» объектісіне р��сатсыз кірудіB алдын алу.

Сынал�ан «Колба» контейнерлерін консервациялау кезінде �олданы-
латын техникалы� шешімді таBдау РФЯО-БЭФ5ЗИ мамандары жетілдір-
геннен кейін контейнердіB �за� уа�ыт бойы герметиктілікті са�тау �а-
сиеттеріне негізделген.

3.1.2.1 К-85 объектісіндегі сынал=ан «Колба» контейнерін 
консервациялау жEмыстары 

К-85 объектісі «ДегелеB» тау сілемініB оBт�стік б�лігінде орналас-
�ан. Сынал�ан «Колба» контейнері штольня порталынан ≈ 160 м жердегі 
са�а маBында�ы алаBда орналас�ан, топыра�пен к�мілген бетон ��ры-
лыста�ы (арнайы ��рылыста�ы) теміржол платформасына орнатыл�ан 
(3.3-сурет). 
 Консервациялау ж�мыстары 3 кезеBнен т�рды:
1. К-85 бетон ��рылысыныB �йіндісін аршу ж#не «Колба» контейнеріне 

�ол жеткізуді �амтамасыз ету;
2. контейнерді �за� уа�ыт са�тау�а дайындау;
3. «Колба» контейнері орналас�ан ��рылысты б�тіндей бетон ��йып бі-

теу (3.4-сурет).

3.3-сурет. «Колба» контейнері 
орналасқан арнайы құрылыстың 
сыртқы көрінісі 

3.4-сурет. «Колба» контейнері 
орналасқан бүкіл құрылысты бе-
тонмен бітеу
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3.1.2.2 РБШ объектісіндегі сынал=ан «Колба» контейнерлерін 
консервациялау жEмыстары

РБШ объектісіндегі сынал�ан «Колба» контейнерлерін консервация-
лау орны б�рын�ы ССП аума�ы шегінде, Курчатов �аласынын 90 км жер-
де орналас�ан (3.5-сурет) �йінді астында�ы «т�ндыр�ыш» деп аталатын 
темірбетон ��рылыс болып табылады. Сынал�ан екі «Колба» контейнерін 
консервациялау ж�ніндегі ж�мыс екі кезеBмен �ткізілді. Бірінші кезеBде 
«Аттестат Колба ЖЗ» т#жірибесінде сынал�ан «Колба» контейнерін кон-
сервациялау орындалды. Екінші кезеBде �азіргі уа�ытта «т�ндыр�ыш» 
деп аталатын ��рылыста орналас�ан «Колба» контейнерін консервация-
лау орындалды. 

3.5-сурет. РБШ объектісіндегі "Колба" контейнері
«Аттестат Колба ЖЗ» т@жірибесінде сынал<ан «Колба» контей-

нерін консервациялау. «Аттестат Колба ЖЗ» т#жірибесі �ткізілгенен 
кейін ж#не РФЯО-БЭФ5ЗИ осы контейнердіB жа�дайын зерттеу ж�ніндегі 
регламенттік ж�мыстарды орында�аннан кейін контейнерді консерва-
циялау т�мендегідей т#ртіппен орындалды:
− «т�ндыр�ыш» ��рылысыныB жанында�ы технологиялы� алаBды 

жайластыру;
− «т�ндыр�ыш�а» кіретін жерді жауып т�р�ан бетон �абыр�аны аршу ;
− «т�ндыр�ыш» пен �азіргі уа�ытта сонда т�р�ан «Колба» контейнерін 

радиациялы� зерттеу;
− «Аттестат Колба ЖЗ» т#жірибесінде сынал�ан «Колба» контейнерін 

«т�ндыр�ыш�а» кіргізу;
− орнынан жылжытыл�ан «Колба» контейнерініB ал�ымында ж�мыс 

орындарын жабды�тау;
− РФЯО-БЭФ5ЗИ-дыB «Колба» контейнерініB ал�ымын герметиктеу 

ж�ніндегі регламенттік ж�мыстарын орындау;
− «Аттестат Колба ЖЗ» т#жірибесінде сынал�ан контейнерді топыра� 

�йіндісімен �оршау ж#не �стіне топыра� �ю;
− «Б» бетон �абыр�асын жабу.

«Т>ндыр<ышта<ы» «Колба» контейнерін консервациялау. Контей-
нерді консервациялау ж�мыстары т�мендегідей т#ртіппен орындалды:
− «т�ндыр�ыш�а» кіретін жерді жауып т�р�ан «А» бетон �абыр-

�асын аршу;
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− контейнерді «т�ндыр�ыштыB» ішінде консервациялау орны-
на жылжыту; 

− контейнердіB ал�ымында�ы ж�мыс орындарын жабды�тау;
− РФЯО-БЭФ5ЗИ-дыB «Колба» контейнерініB ал�ымын герметиктеу 

ж�ніндегі регламенттік ж�мыстарын орындау;
− контейнерді бетондау�а дайындау ж#не бетондау;
− «А» бетон �абыр�асын жабу;
− технологиялы� алаBныB жабды�тарын б�лшектеу;
− «Б» �абыр�асыныB жанында�ы бетон ��рылыстыB та�таларын 

б�лшектеу;
− «т�ндыр�ыш» ��рылысыныB б�йірлерін топыра� �йіндісімен �оршау.

РБШ объектісіндегі «Колба» контейнерлерініB орналасу схемасы 
3.6-суретте берілген.

3.7-сурет. 200АСМ объектісіндегі «Колба» контейнері

3.1.2.3 200АСМ объектісіндегі сынал=ан «Колба» 
контейнерлерін консервациялау жEмыстары

1998 жылы ДегелеB тау сілеміндегі 200АСМ штольнясында пайдала-
ныл�ан �ш «Колба» контейнерін консервациялау орындалды (контейнер-
лерді гидроо�шаулау ж#не бетон ты�ын салу ар�ылы штольняны бетон 
ты�ынмен жабу) (3.7-сурет).

«Колба» контейнерлерін консервациялау технологиясы ресейлік ж#не 
�аза�станды� ядролы� орталы�тар жаса�ан техникалы� талаптармен, 
�німніB �за� уа�ыт т�зімділігі мен герметиктілігін, оныB корпусыныB 
беріктігін �амтамасыз ету ж�ніндегі тиісті техникалы� шешімдермен 
ж#не �зге де нормалармен, ережелермен, �а�идалармен ж#не н�с�аулы�-
тармен регламенттелген.

3.6-сурет. РБШ объектісіндегі «Колба» контейнерлерінің орналасу схемасы
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200-АСМ объектісіндегі «Колба» контейнерлерін консервациялау ж�-
мыстары т�мендегідей кезеBдерден т�рды:
− портал маBында�ы алаBды жайластыру (штольня порталында�ы 

�йіндіні тазарту, бетон �абыр�аны аршу, штольня мен ж�мыс орында-
рыныB жабды�тарын зерттеу);

− бокста «Колба» контейнерлерін герметиктеу ж�ніндегі ж�мыстар-
ды орындау;

− контейнерлерді штольня�а жылжытып кіргізу;
− штольняда орналас�ан «Колба» контейнерлерін герметиктеу;
− штольняныB аузын бітеу (жою);
− са�а маBында�ы жабды�тарды б�лшектеу ж#не штольняныB аузын 

жергілікті таби�и рельефпен бірдей етіп тау жыныстарымен к�му.
Келісім шеBберінде орындал�ан ж�мыстардыB н#тижесінде б�рын�ы 

ССП объектілері мен алаBдарында «Колба» контейнерлеріндегі ядролы� 
�ызмет  �алды�тарына (Я==) р��сат берілмей (�нерк#сіптік ��ралдар-
ды �олданбай) �ол жеткізуге жол бермейтін сенімді �ор�ау тос�ауылда-
ры ��рылды.

3.1.3 БEрын=ы Семей сына� полигонында=ы бір�атар 
объектілердегі технологиялы� жабды�ты бTлшектеу ж@не 
консервациялау жTніндегі жEмыстар

АТЖ жою ж�ніндегі ж�мыстар Ресей Федерациясы Yкіметі мен =а-
за�стан Республикасы Yкіметі арасында�ы «Б�рын�ы Семей сына� по-
лигоныныB аума�ында орналас�ан «Колба» контейнерлері мен арнайы 
технологиялы� жабды� туралы» 1997 жыл�ы 27 наурызда�ы келісімде 
к�зделген б�рын�ы Семей сына� полигоны объектілерініB а�паратты-
лы�ын азайту міндетін кешенді шешу ма�сатында ж�ргізілді.

АТЖ бар �B�ымалар «Г» алаBыныB оBт�стік-батысына �арай, =айнар 
елді мекенініB ба�ытында 20 км �ашы�ты�та ж#не Курчатов �аласынан 
115 км �ашы�ты�та жат�ан А-Б алаBында орналас�ан. ОбъектініB аума-
�ы шамамен 0,25 км2 ��райды. 

АТЖ – #р�айсысында �осынды активтілік 10 кюрийге дейін жететін, 
1975 жылы ж�ргізілген эксперименттерден �ал�ан жарыл�ыш заттардыB 
(ЖЗ) �алды�тары мен радиоактивті �алды�тары бар контейнерлердіB 
б�лшектері. Бастап�ы к�йінде эксперименттік жина� 3 кг ЖЗ мен 100 
грамм плутонийден т�рды.

Эксперимент �ткізілгенге дейін АТЖ жылу о�шаула�ыш пенопласт-
пен �аптал�ан герметикті алюминий �абы�шаныB ішіне салын�ан, ��-
рамында жарыл�ышы бар шашкадан т�ратын жина� болатын. Шашка-
ны �оздыру бризантты ЖЗ негізіндегі электрдетонаторлармен ж�зеге 
асырылды. 

АТЖ эксперименттер �ткізуге арнал�ан �B�ыма�а салынды. Ж�мыс-
тарды �ыс�а уа�ыт ішінде ж�ргізу жоспарлан�анды�тан, АТЖ-ны �за� 
уа�ыт са�тауды �амтамасыз ету �шін �ажетті шаралар �олданыл�ан жо�.
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Ана��рлым �ауіп-�атер т�ндір-
ген сілтілі реакция беруі ы�тимал, 
��рамында тротил бар ЖЗ заряды-
ныB айналасында сулы �абаттыB 
пайда болуы еді. ЖЗ-ныB �ыш-
�ыл ортада �зара #рекеттесуі кол-
локсилинніB белгісіз жарыл�ыш 
�асиеттері бар жаBа заттар т�зе 
отырып біртіндеп ыдырауына апа-
рып со�ады. 

Барлы� �олда бар деректер бо-
йынша, жа�дай нашарласа АТЖ-
мен тікелей ж�мыс істеу �аупі 
артатынды�ы, сонды�тан оны б�л-
шектеу операциялары ж�ргізіл-
меуі тиіс деген алдын ала �оры-
тынды жасалды. 

Радиоактивті �алды�тар мен 
ЖЗ �осындысыныB ы�тимал 
�ауіптілігін, салудыB салыстыр-
малы т�рдегі аз тереBдігін ж#не 
р��сат етілмеген �ол жеткізудіB 
ы�тималды�ын ескере отырып, 
�нерк#сіптік ЖЗ зарядын пай-
далу ар�ылы АТЖ-ны жою ту-
ралы шешім �абылданды. Кон-
тейнерлерді жару�а арнал�ан 
�нерк#сіптік ЖЗ зарядтары арнайы 
�B�ымалар�а тікелей жа�ын жер-
де б�р�ылан�ан технологиялы� 
�B�ымаларда ��растырылды (кен-
жарда�ы �B�ымалардыB осьтерініB 
арасында�ы ара�ашы�ты� 700 мм-
ден аспайды).

Технологиялы� �B�ымада кон-
тейнер (АТЖ макеті) орналас�ан 
ауданда�ы арнайы �B�ымада сал-
ма�ы 40 килограмды� �оздыр�ыш 
ЖЗ заряды (10 кг № 6ЖВ аммонит 
патрондары ж#не 30 кг грануло-
тол) орнатылды. Заряд диаметрі 
280 мм арнайы конструкциялы 
контейнерге орналастырылды. За-
рядты �оздыру жердіB �стіндегі 
екі электродетонатормен жарыла-
тын �ш ДШЭ-12 жібі ар�ылы ж�зе-
ге асырылды.

3.8-сурет. АТЖ жоюдың прин-
циптік технологиялық схемасы

1. бетон тақта (3х3х1м)
2. 2,0 м тереңдіктегі құм-цемент 

тығындамасы
3. 0300 мм технологиялық ұңғыма
4. құм тығындамасы
5. ДШЭ-12-нің үш жібі
6. гранулотол
7. № 6 ЖВ аммонит патрондарынан жа-

салған аралық детонаторлар
8. 0900 мм арнайы ұңғыма
9. арнайы контейнер
10. құм-қиыршықтас тығындамасы
11. құм тығындамасы
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Ішіне заряд орнатыл�аннан кейін технологиялы� �B�ыманыB �стінен 
су себілген ��м �йіледі де, жердіB бетінен бастап 2 метр тереBдікке ��м-
цемент �оспасы толтырылады, м�нан соB �B�ыманыB бастауы б�ранда-
малы металл �а�па�пен жабылды.

Арнайы ж#не технологиялы� �B�ымаларда�ы оталдыр�ы білтелер 
зарядтарды орнатудыB алдында екі �абат о�шаулаушы таспамен �ап-
талады немесе полиэтилен (резеBкеленген матадан жасал�ан) т�тікке 
салынады. 

АТЖ жоюдыB принциптік технологиялы� схемасы 3.8-суретте берілген.
АТЖ жоюды ��бырлар�а �атысты 7,5 метрге дейінгі ара�ашы�ты�тан 

ба�ылау �шін ортогональ бейіндер бойынша диаметрі 135 мм ж#не АТЖ 
орналасу тереBдігінен тиісінше 5 метр асатын тереBдікте 4 зерттеу �B-
�ымасы б�р�ыланды. Сейсмобарлау ж�мыстары АТЖ жою ж�ніндегі ж�-
мыстар �ткізілгенге дейін ж#не одан кейін де ж�ргізілді.

1999 жылы =Р ж#не РФ мамандары Келісім шеBберінде екі �B�ыма-
да�ы АТЖ-ны �ауіпсіз к�йге келтіру (ЖЗ зарядтарын детонациялау ж#не 
�німдерді жою) ж#не оларды консервациялау ж�ніндегі ж�мыстарды 
орындады (3.9-сурет).

3.9-сурет. 19/75 объектісі мен ТОР объектісін консервациялау

3.2 �аза�стан, Ресей ж@не А�Ш-тыC бірлескен 
жEмыстары 

2000 жылы б�рын�ы ССП объектілерінде Келісімді �ш жа�ты негізде 
іске асыру шеBберінде (Ресей – =аза�стан – А=Ш) сына� алаBдары мен 
ДегелеB тау сілеміндегі штольняларда�ы Я==-�а р��сатсыз �ол жеткізуді 
болдырмау ж#не �осымша �ор�ау бойынша ж�мыстар басталды. Ж�-
мыстардыB ма�саты – ядролы� �арудыB таралу �аупін ж#не лаBкестікті 
болдырмау. 2000 жыл�ы мамыр айында Yйлестіру тобыныB 11-ші оты-
рысында осы ж�мыстарды �йлестіру �шін YТ механизмін пайдалану ту-
ралы шешім �абылданды. Ж�мыстарды �аржыландыруды америкалы� 
тарап �амтамасыз етті [4].



3-тарау. Таралу қаупін азайту

105

2000-2012 жылдар аралы�ында Росатом («РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не 
«РФЯО-БТФ5ЗИ» ФМУК), =Р ?ЯО РМК ж#не А=Ш =М DTRA мамандары 
б�рын�ы ССП-ныB 46 объектісінде (соныB ішінде «Шетін» а�парат тасы-
малдаушы-объектілер тізбесініB 15 позициясы бойынша) ж�мыстарды 
орындады, атап айт�анда:
• «А�тамберді» алаBы объектілерінде Я== бар сына� алаBдарын жаба-

тын, топыра�пен к�мілген темірбетон ��рылыстар салынды; 
• «Колба» контейнерлері орналас�ан объектілерде �осымша бетон �ор-

�аныс ��рылды, Я== бар сынал�ан т�рт контейнердіB ж#не сынал-
ма�ан бір контейнердіB ішкі �уыстарына біріктіргіш материал – це-
мент-��м ж#не магнетит езінділері (50 % Fe3O4�осыл�ан цемент-��м 
езіндісі) толтырылды; 

• ДегелеB тау сілемініB екі объектісінен белсендірілген АТЖ алып шы-
�арылып, Ресейге #кетілді; 

• ДегелеB тау сілемініB 42 объектісінде �осымша бетон ж#не темірбе-
тон �ор�аныс тос�ауылдары жасалды, осы объектілердегі Я== бар 
бокстардыB ішкі �уыстарына біріктіргіш материал – цемент-��м ж#не 
магнетит езінділері толтырылды. 
ДегелеB тау сілеміндегі Я== бар бокстарды толтыру ж#не �осымша 

�ор�аныс тос�ауылдарын жасау ж�мыстары «к�лбеу» ж#не «тік» деп ата-
латын технологиялар бойынша орындалды. «К�лбеу» технология кезін-
де штольняныB порталы аршылып, тау �Bгімесі Я== бар бокс�а дейін 
�алпына келтіріледі, бокс �уысына біріктіргіш езінді толтырылады, бе-
тон немесе темірбетон тос�ауыл орнатылады, штольняныB то�ыспасы 
��латылып, ол айналасында�ы тау ландшафтымен б�ркемеленеді. «Тік» 
технология кезінде Я== бар бокстарды біріктіргіш материалмен толтыру 
ж#не бетон �ор�аныс тос�ауылдарын ��ру тау ал�абыныB �стінен тік б�р-
�ылан�ан �B�ымалар ар�ылы ж�ргізілді. «Колба» контейнерлерініB ішкі 
�уыстары осындай «тік» т#сілмен біріктіргіш материалмен толтырылды.

«К�лбеу» технология бойынша ДегелеB тау сілемініB 19 объектісінде, 
«тік» технология бойынша 20 объектіде ж#не 2 объектіде «к�лбеу» ж#не 
«тік» технологиялардыB екеуімен де ж�мыстар орындалды. Осы ж�-
мыстарды орындау барысында объектілерде жалпы к�лемі 40 000 м3-ге 
жуы� �осымша �ор�аныс тос�ауылдары ��рылды (бетон, тау жынысы, 
арнайы езінділер), б�л �зынды�ы 4 км-ден астатын �осымша �ор�аныс 
��румен теBбе-теB (орташа ал�анда #р штольня�а 100 метрден). 2000-
2012 жылдар аралы�ында ССП объектілерінде Келісім бойынша барлы�ы 
90 000 куб. метрге жуы� �осымша тос�ауыл ��рылды. 

Я==-ны �осымша �ор�ау ж�мыстарын бастамас б�рын ж#не одан 
кейін «В.Г. Хлопин атында�ы радий институты» 5eБ мамандары #рбір 
объектініB аума�ында т#уелсіз радиоэкологиялы� тексеру ж�ргізді. 
Тексеру н#тижелері ж�мыстар ая�тал�ан соB б�рын�ы ССП-ныB барлы� 
штольнялары мен алаBдарында экологиялы� жа�дай жа�сар�анды�ын 
к�рсетті. 

ДегелеB тау сілеміндегі объектілерде Я==-ны �осымша �ор�ау ж�-
мыстарынан бас�а, =Р ?ЯО мамандары штольнялар�а р��сатсыз кіру 
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#рекеттерініB алдын кесу бойынша іс-шараларды ж�зеге асырды – штоль-
нялар�а кіретін �уыстар топыра�пен бітелді. 2008-2011 жылдар аралы-
�ында 73 объектіде кіретін �уыстар жойылды. Б�л ж�мыстарды да аме-
рикалы� тарап �аржыландырды. 

Келісім шеBберінде ат�арыл�ан ж�мыстардыB негізгі орындаушы-
лары Ресей Федерациясы тарапынан Федералды� ядролы� орталы�тар 
– «РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не «РФЯО-БТФ5ЗИ» ФМУК, =аза�стан Рес-
публикасы тарапынан – =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы болды. Т#уелсіз 
радиоэкологиялы� тексеру ж�ргізуді «В.Г. Хлопин атында�ы радий инс-
титуты» 5eБ ж�зеге асырды.

Б�рын�ы ССП аума�ынан Я== таралу �аупін болдырмау ж#не «шетін» 
а�паратты жою ж�мыстарына «РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не Ресей Феде-
рациясыныB Атом энергиясы ж�ніндегі мемлекеттік корпорациясыныB 
бас�а да �йымдарымен бірге =Р ?лтты� ядролы� орталы�ыныB инсти-
туттары мен �йымдары да (Радиациялы� �ауіпсіздік ж#не экология инс-
титуты, Геофизикалы� зерттеулер институты, Атом энергиясы институ-
ты, «Байкал» к#сіпорны, «=аза� мемлекеттік жарылыс ж�мыстарыныB 
�ылыми-�ндірістік орталы�ы» к#сіпорны), сондай-а� Ресей Федерациясы 
мен =аза�стан РеспубликасыныB мердігерлік �йымдары (БЭФ5ЗИ ЖА=, 
«ДегелеB» ЖШС, «Шы�ысавто�нерк#сіп» ЖШС) �атысты. 

2000 жылдан бастап б�рын�ы ССП алаBдары мен объектілеріндегі 
ж�мыстар�а �шінші тараптыB �кілдері – А=Ш =М DTRA �атысты. 

Келісім шеBберінде орындал�ан ж�мыстардыB н#тижесінде ядро-
лы� сына�тар ж�ргізілген б�рын�ы ССП объектілері мен алаBдарын-
да Я== мен «шетін» а�парат�а р��сатсыз �ол жеткізудіB жолын кесетін 
(�нерк#сіптік ��ралдарды �олданусыз) сенімді тос�ауылдар ��рылды.

3.2.1 А-Б алаCында=ы ядролы� �ызмет �алды�тарына �ол 
жеткізуді болдырмау [5-7]

3.2.1.1 «Суыр» операциясы

ССП-ныB жеке учаскесіндегі ядролы� �ызмет �алды�тарына (Я==) 
�ол жеткізуді болдырмау ма�сатында 2000 жыл�ы 12 тамыздан бастап 
2004 жыл�ы 31 �азан�а дейінгі аралы�та «Суыр» операциясын іске асыру 
бойынша ж�мыстар орындалды.

Негізгі ж�мыс т�рлері:
• уа�ытша �ор�ау шараларын ж�ргізу;
• т�ра�ты физикалы� тос�ауылдар ��ру;
• �ауіпсіздікті арттыру ( 3.10-сурет).

2000 жыл�ы �ырк�йек-�азан айларында �ш елдіB – =аза�стан Респуб-
ликасы, Ресей Федерациясы ж#неАмерика =�рама ШтаттарыныB маман-
дары бірнеше кезеBмен келесі ж�мыстарды орындады.

1-кезе". АлаB�а алдын ала зерттеу ж�ргізілді, оныB к�лемі мен ше-
карасы аны�талды; 1:500 масштабта егжей-тегжейлі топографиялы� 
картасы жасалды, �зіндік �асиеттеріне �арап 158 т#жірибелік �B�ыма 
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табылды ж#не топографиялы� жоспар�а байланыстырылды, соныB ішін-
де 35-інде айтарлы�тай м�лшерде Я== бар.

3.10-сурет. «Суыр» жобасы бойынша жекелеген негізгі жұмыстардың 
түрлерін орындау кестесі

3.11-сурет. А-Б алаңында арнайы ұңғымалар бұрғылау

Т#жірибе �B�ымалары б��ан дейін к�міліп, ол жерлерге еш�андай 
белгі �ойылма�ан болатын. Эксперименттік �B�ымаларды аны�тау �шін 
алаBды зерттеу ж#не �B�ымалар�а т#н сипаттамаларды іздеу ж�ніндегі 
ж�мыстар орындалды. Жекелеген �B�ымаларды аны�тау �шін мынан-
дай сипаттамалы� белгілер пайдаланылды:
• кабель желілерініB шы�пасы;
• р��сатсыз �ызмет іздері (�азыл�ан топыра�, �B�ымалардан шы�арыл-

�ан кабель �алды�тары);
• радиациялы� ластанудыB жо�ары деBгейі.

Кабель шы�паларын аршу м�мкін бол�ан жа�дайда т#жірибелік �B-
�ыма аны�тал�ан болып саналды.

2-кезе". Арнайы �B�ымаларды б�р�ылау барысында �ш т#жірибелік 
�B�ымадан алын�ан сынамаларда Я==-ныB айтарлы�тай к�лемі бар 
екендігі расталды (3.11-сурет). 
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Ж�мыстар барысында зерттелген т#жірибелік �B�ымалардыB 
б�лінісінде Я== бары расталды (3.12-сурет).

3-кезе". =�рамында Я== бар �B�ымалар�а р��сатсыз кіруді болдыр-
мау ж�ніндегі уа�ытша шаралар іске асырылды. 1-ші ж#не 2-ші кезеBдегі 
ж�мыстардыB н#тижесінде ж�мыс алаBыныB шеBберінде аны�тал�ан же-
р�сті радиациялы� ластануды ескере отырып, т#жірибе �B�ымалары ор-
налас�ан ж#не ластан�ан учаскелерге бір �абат таза топыра� т�гу ж�зеге 
асырылды, �ор�аныс траншеясы �азылып, алаB �оршалды (3.13-сурет).

4-кезе". Б�л кезеBдегі ж�мыстардыB ма�саты Я== шы�ару�а жасал-
�ан кез-келген #рекетке жол бермейтін немесе то�тататын �ауіпсіз физи-
калы� тос�ауыл �ою.

ЗерттеулердіB н#тижелерін талдау негізінде, р��сатсыз �ол жеткі-
зуді аны�талма�ан �за� мерзімге болдырмауды, ж�мыстардыB радиа-
циялы� ж#не экологиялы� �ауіпсіздігін �амтамасыз етуді к�здейтін 
негізгі талаптарды басшылы��а ала отырып, т#жірибелік �B�ымалар-
дыB бір б�лігін, соныB ішінде айтарлы�тай Я== м�лшері бар барлы� 35 
�B�ыманы жауып т�ратын «�алпа�» типтес темірбетон ��рылыс салу 
туралы шешім �абылданды. Я== о�шаулау�а арнал�ан ��рылыс салу-
дыB бірнеше н�с�асыныB ішінен сол жерге темірбетон «�алпа�ты» біраз 
тереBдете орналастырып салатын н�с�а таBдап алынды (3.14-cурет), 
б�л ретте Я==-мен ластан�ан «т#жірибелік �B�ымалар�а» жанасып жат-
�ан жерде, радиациялы� ж#не экологиялы� т�р�ыдан ал�анда �ауіпті 
болып саналатын ж�мыстармен айналысу �ажет болмайтынды�ы 

3.12-сурет. Зертханалық зерттеулер жүргізу
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3.13-сурет. А-Б алаңындағы  қор-
ғаныс құрылыстары

ұңғыма алаңына топырақ 
төгу ауданы

радиоактивті «дақтарға» топы-
рақ төгу ауданы

қорғаныс траншеясы

басшылы��а алынды. «=алпа�» н�с�асын іске асыру ма�сатында�ы ж�-
мыстарды орындауда�ы негізгі �ауіптілік – алдын ала тексеру-б�р�ылау 
ж�мыстарын �олданумен оныB �лшемдерін барынша азайту.
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Бетон «�алпа�» салу ж�ніндегі ж�мыстар мынандай т#ртіпте 
орындалды:
• учаскені ж�мыс�а дайындау;
• негізін ��ру;
• дренаж ж�йесін ��ру;
• учаскеге та�талар жеткізу;
• учаскеге топыра� жеткізу;
• ��рылыс�а темірбетон та�та т�сеу;
• біріктіруші элементтер жасау;
• цемент т�тастыр�ыш�а арнал�ан арматуралы� торк�здер жасау;
• цемент т�тастыр�ыш�а ауыр бетон т�сеу;
• рубероид т�сеу;
• бір �абат �ор�аныс ��м �абатын себу;
• топыра� �ю;
• учаскені �айта �алпына келтіру;
• �ор�аныс траншеясы мен �оршауды �алпына келтіру.

Учаскені ж>мыс�а дайындау. =�рылыс салу ж�ніндегі ж�мыстар ж�-
мыс учаскесін алаBда�ы барлы� ж�мыстарды �ауіпсіз ж�ргізуді �амтама-
сыз ету мен �йымдастыру�а дайындаудан басталды. 

Жекелеген учаскелердіB радиоактивті ластануыныB персонал�а #сер 
етуін ж#не бас�а алаBдар�а авток�лікпен таралуын т�мендету ма�са-
тында (3.15-сурет) �ор�аныс траншеясы шекарасыныB т�Bірегіне 0,5 
метрге дейін топыра� т�селді. 

3.14-сурет. Жоспарланған құрылыс қимасы
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Ба�ыланатын айма�тыB шеBберінен тыс учаскеде та�талар мен т�-
сеуге #келінген топыра�ты са�тауды �йымдастыру ма�сатында уа�ытша 
са�тау алаBдары жасалды. АлаBдар�а апаратын ж�мыс айма�ынан тыс 
жекелеген жолдар жасалды. 

eртке �арсы �ор�ану ма�сатында лагерь мен учаскеніB аума�ында 
жер жырту шаралары орындалды. 

�>рылысты" негізін дайындау. Ж�мыс учаскесініB беті шы�ыс�а 
�арай еBіс етіп жоспарлы т�рде жасал�ан жасанды, ��рылыс салу ба-
рысында ты�ыздал�ан жасыл ж#не �ызыл т�сті ж�мса� ж#не жартылай 
�атты саз аралас болып келетін пролювиаль-делювиаль ш�гінділердіB 
��мдауыт ж#не сазды топыра� �оспаларынан т�ратын �йінді. Ж�мыс 
учаскесіндегі себілетін топыра� �уаты 0,5 – 0,9 метрге дейін �згеріп отыр-
ды. YйіндініB негізі к�бінесе ��м немесе �гінді тасты топыра� аралас�ан, 
�уаты шамалы -  0,1 метрге дейінгі �ызыл т�сті �атты саздан т�рады.

Ж�мыстар учаскесін «�алпа�» ��рыл�ысына жа�ындатып дайында-
�ан кезде оныB б�рыштарын таби�и т�рге ��сатып геодезиялы� б�лу 
ж�ргізілді. 

Негізді дайындау – негізді жоспарлау �шін жаBадан #келінген топы-
ра�ты тегістеп, ты�ыздау (3.16-сурет). =�рылыс негізіне арнал�ан ж#не 
технологиялы� ма�сатта�ы �йінді алаBы топыра�ы жо� жерлерге топы-
ра� сеуіп, тегістегеннен кейін 3700 шаршы метрді ��рады. 

3.15-сурет. Ластанған аймақтарға топырақ төселген жұмыс учас-
кесінің көрінісі

3.16-сурет. Алаңды тегістеу және тығыздау
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жасты� болып табылатын дренажды орнату ж�мыстары ая�тал�аннан 
кейін (3.18-сурет) алаBды жоспарлау ж#не биіктік бойынша геодезия-
лы� т�сіру ж�мысы орындалды.

3.17-сурет. Дренаж жүйесіне шақ-
патас төсеу

3.18-сурет. Алаңның жалпы көрінісі

Дренаж жVйесін салу. Жер беті-
не шы�уы м�мкін суларды (атмос-
фералы� жауын-шашын, �ар суы), 
сондай-а� ��рылыс астында «бар-
раж» #серінен т�зілетін суларды 
б�ру �шін дренаж ж�йесі жасалды.

=�рылыс негізі етіп тегістелген 
жерге ��рылыс негізініB астына 
су жинал�ан жа�дайда �ор�аныс 
траншея�а б�ру �шін перфорация-
лан�ан ��бырлар т�селді.

Дренаж ж�йесі мен «�алпа�-
тыB» негізін салу �шін (3.17-сурет) 
№ 208 штольня �йіндісінен фрак-
циясы 200 мм дейінгі 1260 текше 
метр тас жеткізілді.

=�рылыс та�таларын т�сейтін 

Та�та тCсеу. Жол т�семініB та�талары (3.19-сурет) Семей �аласында-
�ы «Семей темірбетоны» ЖШС к#сіпорнында шы�арыл�ан. Та�та �лшемі 
– 6х2х0,14 метр. �р та�таныB ауданы 12 м2, к�лемі – 1,68 м3, салма�ы – 
4200 кг. Бір та�таны жасау�а ж�мсал�ан бетон орташа есеппен 1,67 м3

 ��рады.
3348 м2 алаB�а #р�айсысыныB ауданы 12 м2 та�та т�сеу �шін бір �а-

тар�а 279, т�рт �атар�а барлы�ы 1116 та�та пайдаланылды.
Та�та жасау�а арнал�ан 7, 14 ж#не 28 т#улік т�р�ан ауыр бетонныB 

т�зімділік шегін аны�тау ма�сатында ба�ылау �лгілерін сынау МемСТ 
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10180-90-�а с#йкес Семей �аласында�ы «?лтты� сараптама ж#не серти-
фикаттау орталы�ы» АА=-ныB Семей �аласында�ы филиалыныB маман-
дандырыл�ан геотехникалы� зертханасында ж�ргізілді. 

3.19-сурет. Жол төсемінің тақталары

3.20-сурет. Тақталардың бірінші қатарын төсеу

«=алпа�» салу �шін б��ан дейін жасал�ан дренаждау ж�йесі бар 
�йіндіге шахматты� т#ртіппен т�селген 4 �атар та�тадан (ЖТТ) ��рыл-
�ан ��рылыс т�ріндегі, зауытта ��растырыл�ан темірбетоннан жасал�ан 
конструкция таBдап алынды.

БетонныB су �ткізгіштік бойынша маркасына �арамастан негіз топы-
ра�ыныB темірбетон конструкция�а жегілік #сер ету д#режесі �те жо�а-
ры. Топыра�тыB темірбетон конструкция�а жегілік #сер етуін т�мендету 
�шін ЖТТ та�таларына, ��рылыстыB топыра��а тиетін сыртыныB бар-
лы�ына екі �абат етіп ысты� битум жа�ылды (СНЕ 2.03.11-85-тіB 5-�о-
сымшасында�ы кеBестерге с#йкес).

Та�талар уа�ытша са�тау алаBынан т�селетін жерге трайлермен 
жеткізіліп, автокранныB к�мегімен бірнеше �атар етіп т�селді. Та�та-
лардыB бірінші �абаты негіздіB �стіне геодезиялы� ��ралдыB к�мегімен 
т�селді. Негізді тегістеу ж�к тиегіш машинаныB к�мегімен малтатастыB 
�са� т�йршіктерін себу ар�ылы орындалды (3.20-сурет).



3-тарау. Таралу қаупін азайту

114

�р �атарда�ы та�таларды �зара біріктіру арасына арнайы салын�ан 
бастырмалар�а (#р та�тада 8-ден) ж#не та�талардыB б�рыштары мен 
б�йірлеріндегі ж�к к�тергіш т�за�тар�а біріктіріп д#некерлеу ар�ылы 
ж�зеге асырылды (3.21-сурет). 

3.21-сурет. Қатар жатқан тақталарды біріктіру

3.22-сурет. Тақталардың арасына ұсақтүйіршікті бетон құю

Та�талардыB �атары �зара �алыBды�ы 20 мм дейінгі �са�т�йіршікті 
бетонныB к�мегімен біріктірілген. АлдыB�ы �атарлардыB та�таларыныB 
арасында�ы ашы� жерлердіB барлы�ына осы езінді ��йылды (3.22-сурет).

?са�т�йіршікті бетонныB 1 текше метрін жасау�а арнал�ан рецептура мен 
��рауыштарды «?лтты� сараптама ж#не сертификаттау орталы�ы» АА=-ныB 
Семейдегі филиалы берді ж#не DTRA �кілімен келісілді.

Осы рецептурамен дайындал�ан бетон �алыпты жа�дайда �а-
таю уа�ыты 28 т#улік бол�ан кезде т�зімділік класы бойынша В20-�а, 
т�зімділік маркасы бойынша М250-ге, ыB�айлы т�селу маркасы бойын-
ша П3-�а с#йкес.

=�рылыс�а ал�аш�ы та�та 2002 жыл�ы 14 �ырк�йекте, ал соB�ы 
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1116-шы та�та 04 �арашада т�селді. Орташа есеппен ал�анда бір ауы-
сымда 22-23 та�та т�селді. =�рылыс�а барлы�ы 305,7 текше метр �са�-
т�йіршікті бетон т�селді.

КонструкцияныB 2 �атар бетон т�селгеннен кейінгі жалпы к�рінісі 
3.23-суретте к�рсетілген.

3.23-сурет. Тақталардың 2-ші қатары
Темірбетон «�алпа�тыB» орташа �уаты (биіктігі) 0,62 метрді, еB жо�ар-

�ы м#ні 0,67 метрді, еB т�менгі м#ні 0,60 метрді ��рады. ?са�т�йіршікті 
бетон �абатыныB �алыBды�ы �атарлар бойынша орташа есеппен 1-2 сан-
тиметрге �згереді. 

Байланыстырушы элементтер �>рыл<ысы. «=алпа�» конструкция-
сын к�шейту ма�сатында монолит ��рылыс�а араларына езінді ��йыл-
�ан 4 �атар та�таныB бойын бойлай байланыстырушы элементтер орна-
тылды. 4-ші �стіBгі �атардыB #р та�тасында тереBдігі 0,7 метрге дейін 2 
�B�ымадан (шпурдан) �ткізілді. 

3.24-сурет. Біріктіруші элемент-
терді орнату

�р �B�ыма�а диаметрі 28 мм, 
�зынды�ы 0,75 метрлік арматура-
дан жасал�ан істік �адалды. Тесік-
терге та�талардыB арасына салын-
�ан М250 маркалы �са�т�йіршікті 
езінді ��йылды.

Біріктіруші элементтерді орнату 
ж�мыстарынан к�рініс 3.24-сурет-
те к�рсетілген. 

КонструкцияныB жо�ар�ы 
б�лігіндегі біріктіруші элемент-
тердіB арматурасы электрлік д#-
некерлеудіB к�мегімен цемент 
т�тастыр�ыныB арматурасына 
біріктірілді.

Цемент т>тастыр<ы. Темірбетон та�талардыB 4-ші �атарыныB беті-
не монолит темірбетоннан т�тастыр�ы орнатылды (3.25-сурет).

Ж�мыстарды к�зделген мерзімде орындау ма�сатында ж#не туында-
�ан жа�дайды ескере отырып (4-ші �атар�а т�сейтін та�талардыB жо�-
ты�ы, ауа райы), та�таларды т�сеумен ж#не т�тастырушы элементтерді 
орнатумен бір уа�ытта арматуралы� торк�з т�сеу, цемент т�тастыр�ы 
бетонын т�сеу ж�ргізілді (3.26-сурет). 
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Арматуралы� торкCз. Д#некерленген арматуралы� торк�здер «�ал-
па�тыB» цемент т�тастыр�ысы арматурасыныB негізгі т�рі болып табы-
лады. Торк�здер ысты�тай таптал�ан А-III класты, диаметрі 16 мм 35ГС 
маркалы болаттан жасал�ан арматуралы� болат сыры�тардан бір �атар 
етіп дайындал�ан.

Арматуралы� торк�здерді дайындау сол жерде, я�ни, та�талардыB 
�стіBгі �атарында (3.27-сурет) орындалды. Цемент т�тастыр�ыныB ар-
матурасы электрлік д#некерлеу к�мегімен конструкцияныB �стіBгі жа-
�ында�ы біріктіргіш элементтердіB арматурасына біріктірілді.

3.25-сурет. 4-ші қатардың беткі көрінісі

3.26-сурет. Цемент тұтастырғыға арматуралық торкөз бен бетон төсеу

3.27-сурет. Арматуралық торкөз төсеу
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Ауыр бетон тCсеу. Цемент т�тастыр�ыны бетондау ж�ніндегі ж�мыс-
тар «=алпа�тыB» жекелеген учаскесіне арматуралы� торк�з т�сегеннен 
кейін ж�ргізілді. Бетон т�сеу ж�мыстары ауа райына �арай, ауа темпера-
турасы �олайлы бол�ан кезде екі кезеBмен ж�ргізілді. 

2002 жыл�ы 02 – 07 �араша аралы�ында ауа температурасыныB оB 
шамасында бетон 612 м2 алаBда т�селді, �ал�аны 2003 жыл�ы 07 с#уір-
ден бастап т�селді, б�л ретте 14 – 19 с#уір аралы�ында ауа райыныB �о-
лайсызды�ына ж#не �атынау жолдарыныB жаман болуына байланысты 
бетон т�сеу ж�мыстары ж�ргізілген жо�.

Бетондау ж�мыстарын жал�астыру алдында DCMA �кілі б��ан дейін 
орындал�ан т�тастыр�ыны тексеріп, �абылдап алды (3.28-сурет).

3.28-сурет. Цемент тұтастырғы-
ның жай-күйін тексеру

3.29-сурет. Бетон төсеу

КонструкцияныB атал�ан 
элементіне бетон езінді �алыB-
ды�ы 10 сантиметр етіп т�селді 
(3.29-сурет). 

=атаю барысында бетонныB 
�стінде оныB сапасыныB т�мен-
деуіне ы�пал ететіндей ештеBе 
жылжытыл�ан жо�, еш�андай ж�-
мыстар ж�ргізілген жо�. 

Рубероид тCсеу. 2003 жыл-
�ы 12 с#уірден бастап цемент 
т�тастыр�ыныB �стінен екі �а-
баттап рубероид жабу ж�мыс-
тары басталды. Ж�мыс цемент 
т�тастыр�ы ��ю ж�ніндегі ж�-
мыстарды жал�астырумен бір 
уа�ытта ж�ргізілді (3.30-сурет). 

Рубероидты т�сеу бетон т�тастыр�ы т�сеуден 5 к�ннен кешіктірмей 
ж�ргізіліп отырды. Б�л уа�ыт ішінде цемент т�тастыр�ыныB бетоны 
кеуіп, т�селген бетонныB �стінде �ажетті ж�мыстар ж�ргізуге болатын-
дай �ажетті 1,5 Мпа-дан асатын (15 кг/см2) т�зімділікке жетті.

Рубероид т�сеу ауаныB кез-келген температурасында, атмосфералы� 
жауын-шашын болма�ан кезде ж�ргізілді (3.30-сурет).
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3.30-сурет. Учаскені рубероид тө-
сеуге дайындау

Цемент т�тастыр�ыныB беті 
алдын ала битум езіндісімен тегіс-
телді, содан кейін барып оныB �сті-
нен екі �абаттап РКМ-350Б рубе-
роиды т�селді (3.31-сурет).

Zйінді жасау. Ірі кесекті топы-
ра� �йген кезде рубероид жыр-
тылып кетпес �шін оныB �стінен 
�алыBды�ы 100 мм етіп, т�йіршік-
терініB еB �лкені 20 мм болатын 
��м аралас �иыршы�тас себілді 
(3.32-сурет).

3.32-сурет. Құм төселген қор-
ғаныс қабат

3.31-сурет. Рубероид төсеу Zйінді жасау. Yйінді жасау �шін 
(«�алпа�ты» жасыру �шін) ДегелеB 
тау сілемініB № 158, 160 ж#не 208 
штольняларыныB �йінділерінен 
алын�ан ірі кесекті топыра� пайда-
ланылды, ол авток�лікпен ж�мыс 
учаскесіндегі уа�ытша са�тау ала-
Bына жеткізілді. 

Топыра� уа�ытша �оймадан 
экскаватормен �зі аудар�ыш авто-
машиналар�а тиеліп, «�алпа��а» 
жеткізіліп отырды (3.33-сурет). 

3.33-сурет. Үйінді жасау жұмыстарының жалпы көрінісі
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«=алпа�» ��рылысыныB �стінен �йіндіні жобалан�ан биіктік белгілері-
не дейін �ю топыра�ты бульдозердіB к�мегімен �абаттап жаю ар�ылы 
орындалды. Топыра�ты т�сей отырып, �стінен авток�лікпен ж#не буль-
дозермен ты�ыздау ж�зеге асырылды. 

Цемент т�тастыр�ыныB �стінен бастап «�алпа�тыB» шетіне дейін то-
пыра� �абатыныB �уаты 2,37 – 4,65 метр аралы�ында �згереді ж#не �B-
�ыма алаBыныB шекарасында 0,0 метрге дейін т�мендей отырып орташа 
есеппен 2,71 метрді ��рады. «=алпа�тыB» ортасында �йіндініB �уаты це-
мент т�тастыр�ыныB �стінен бастап 5,0 метрге дейін �згереді. 

Т�гілген топыра�тыB �B�ыма алаBы шегінен тыс шы�атын еBіс б�ры-
шы 18-42° аралы�ында �згеріп отырады. YйіндініB беті тегістеліп, �сті-
нен ��нарлы топыра� т�селді (3.34-сурет).

Темірбетон «�алпа�ты» жауып жат�ан �йіндініB жалпы к�рінісі 3.35 
ж�не 3.36-суреттерде берілген.

3.34 -сурет. Үйіндінің беткі қабаты

3.35-сурет. Құрылыстың солтүстік жақтан қарағандағы көрінісі

3.36-сурет. Құрылыстың оңтүстік жақтан қарағандағы көрінісі
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Салын�ан ��рылыс конструкциясыныB схемасы 3.37-суретте 
к�рсетілген.

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР

құрылыс үстіндегі үйінді

гидрооқшаулағышы бар темірбетон "қалпақ"

топырақ "жастық"

ұңғыма алаңының үстіндегі 2000 жылғы үйінді

дренаж құбыры

 қайта құнарландыруға дейін қайта құнарландырудан кейін

3.38-сурет. Қорғаныс жабын орналасқан учаскенің қайта құнарландыруға 
дейінгі және одан кейінгі көрінісі

3.37-сурет. Құрылыс консрукциясы

Учаскені �айтадан �алпына келтіру. =айтадан �алпына келтіру ба-
рысында объектініB кейбір #шкерелеуші факторлары жойылып, топыра-
�ы тегістелді (3.38-сурет). 

Ж�мыс алаBыныB аума�ы тегістеліп, жекелеген жерлерге сазды топы-
ра� т�гілді (3.39-сурет).
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Yйінді жасау ж#не �йіндініB 
�стін тегістеу ж�мыстары ая�тал-
�аннан кейін ��рылыстыB айна-
ласында�ы 2000 жылы салын�ан 
�ор�аныс траншеясы �алпына 
келтіріліп, периметрі �оршалды. 

Ж�ргізілген ж�мыстардыB н#-
тижесінде сипаттамасы т�мен-
дегідей арнайы �ор�аныс ��рылы-
сы салынды: 3.39-сурет. Құрылыстың оң-

түстігіне жанасып жатқан учас-
кенің көрінісі
Алаңның жалпы ауданы, м2 .............................................................................................................. 51 300
Рельефі өзгертілген аудан, м2 ..........................................................................................................23 000
Темірбетон «қалпақ» ауданы, м2 ........................................................................................................3 348
Құрылыстың үстіндегі үйіндінің ауданы, м2 .............................................................................. 10 600
Топырақпен жабылған ластанған учаскенің ауданы, м2 ......................................................... 5 000
Темірбетон «қалпақтың» көлемі, м3 .................................................................................................2 076
«Қалпақтың» ұзындығы, м .........................................................................................................................78
Максимал ені, м ..............................................................................................................................................66
Минимал ені, м ...............................................................................................................................................12
Тақталардың төрт қабатының орташа қуаты (биіктігі), м ........................................................ 0,62
Үйіндінің цемент тұтастырғының бетінен бастап санағандағы 
орташа қуаты (құрылыстың бұрыштары бойынша), м..................................................................2,9
Үйіндінің бастапқы рельефтен бастап санағандағы орташа қуаты 
(құрылыстың бұрыштары бойынша), м ...............................................................................................4,4
Үйіндінің ластанған учаскенің бетінен бастап санағандағы орташа қуаты, м ..................0,76
Құрылыстың көлемі, барлығы, м3 .................................................................................................46 700
Құрылыстың үстіндегі топырақтың көлемі, м3 ........................................................................30 700
Барлық үйінідінің көлемі, м3 ............................................................................................................35 000
Жабық траншеяның көлемі, м3 ......................................................................................................... 4 000

3.2.1.2 «Шомырт» жобасы

Б�рын�ы ССП аума�ында ядролы� �ызмет �алды�тарыныB (Я==) та-
ралу �аупін т�мендету ма�сатында 28 сына� �B�ымасында темірбетон 
тос�ауыл ��ру ж�ніндегі тапсырманы орындау �ажет болды.

«=алпа�» ��рылыстарын салу ж�ніндегі ж�мыстар негізгі бес кезеB-
ге б�лінді:

1-кезеB – дайынды� ж�мыстары;
2-кезеB – �азанш�B�ырлар дайындау;
3-кезеB – темірбетон «�алпа�тар» салу;
4-кезеB – ��рылыстыB �стінен топыра� �ю ж#не алаB аума�ын тегістеу;
5-кезеB – �орытынды ж�мыстар.

1-кезе". Бірінші кезеBдегі ж�мыстар келесі тапсырмаларды ше-
шуден т�рды:
• алаBды зерттеу;
• учаскені радиоэкологиялы� т�сіру;
• учаскеніB бетін 1:500 масштабта топографиялы� т�сіру;
• Я== бар-жо�ын растау;
• алаBда далалы� лагерь ��ру;
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• ж�мыс учаскесіне апаратын жолды жайластыру;
• бетон-езінді торабын (БЕТ) ж�мыс�а дайындау;
• «�алпа�» салу�а �ажетті материалдарды ж�мыс учаскелеріне жеткізу.

Ала"ды зерттеу. АлаBды зерттеу кезінде эксперименттік �B�ымалар 
орналас�ан учаскені іздеу ж#не оларды типтері бойынша с#йкестендіру 
ж�ргізілді. Ж�мыс РФЯО-БТФ5ЗИ ж#не А=Ш DTRA, DOE �кілдерімен бір-
лесіп �ткізілді. 

Жеке орналас�ан 1-ші типті т�рт �B�ыманыB ж#не алаBда шо�ырлан-
�ан, �лшемдері 40×50 метр 2-ші типті 24 �B�ыманыB орналас�ан жері 
аны�талды (3.40-сурет).

3.40-сурет. Жұмыс жүргізілетін учаскедегі ұңғымалардың орна-
ласу схемасы
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1-ші типті �B�ымалардыB �сті-
не жеке «�алпа�» салынды, олар-
дыB конструкциясы екі негізгі 
б�ліктен – �ор�аныс шы�ыршы�-
тан ж#не монолит темірбетон та�-
тадан т�рады (3.41-сурет).

«=алпа�тардыB» негізі жер 
бетінен сана�анда (-5,5) метрде 
орналас�ан. Осы белгіден бастап 
сына� �B�ымасыныB ортасынан 
кем дегенде 3 м радиуста диаметрі 
500 мм ж#не тереBдігі 21 м арна-
йы �B�ымалар �теді. ?B�ымалар�а 
арматура орнатылып, ты�ыздал-
�ан бетон ��йылды, я�ни темірбе-
тон та�ан жасалды. �рбір сына� 
�B�ымасыныB айналасында�ы 28 
темірбетон та�аннан т�ратын бір 
лек �ор�аныс са�инасын ��рай-
ды. ?B�ымаларды �Bгілеп, бетон 
��й�аннан кейін оныB негізіне 
�уаты 0,5 метрге дейінгі калибр-
ленбеген �иыршы�тас пен ша�па-
тас т�селді.

3.41-сурет. 1-ші типті ұңғыма 
конструкциясы

Монолит та�та монолит бетон мен ��растырмалы темірбетон та�-
талардан �иыстырып салынды. Ж�мыс жоспарымен �стінен монолит 
темірбетон т�селген ��растырмалы темірбетонныB бір �атарынан т�ра-
тын конструкция к�зделді. КонструкцияныB �уаты 2,6 метрден кем емес. 
Жол т�семі та�таларыныB (ЖТТ) �алыBды�ы 0,14 метр, б�л ретте моно-
лит бетонныB �уаты 2,46 метр.

Монолит та�таныB �лшемі 10×10 метр, центрлері сына� �B�ымасы-
ныB центріне �атысты жылжытыл�ан, ал ��рылыс �абыр�аларыныB ба-
�ыты #р �B�ыма �шін #рт�рлі.

Монолит та�таны салу ая�тал�аннан кейін ��рылыстыB беті судан 
о�шауланып, �стінен топыра�пен жабылды.

СоB�ы кезеBде жердіB беті тегістеліп, �стіBгі б�лігіне �сімдік �сетін 
топыра� т�гілді. 

2-ші типті �B�ымалардыB «�алпа�ыныB» конструкциясы монолит ��-
рылыс болып табылады (3.42-сурет). 

=азанш�B�ырдыB (-3,5) метр негізіне ��рылыстыB дренаж ж�йесі 
немесе демпфер к�пшігі �ызметін ат�аратын (неогенді саздыB �осымша 
ыл�алдан�ан жа�дайда ісіну �асиеті бар) �уаты 0,5 метр �иыршы�тас не-
месе калибрлік емес ша�патас т�селді. К�пшікке бір �абат етіп жол т�-
семі та�талары т�селіп, �стінен �алыBды�ы 0,7 метр бетон ��йылды. Мо-
нолит та�таныB �лшемі 48×48 метрді ��рады, б�л 24 �B�ыманы жабу�а 
м�мкіндік берді.
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3.42-сурет. 2-ші типті ұңғыманың конструкциясы

Монолит та�таны салу ая�тал�аннан кейін ��рылыстыB беті судан 
о�шауланып, �стінен б��ан дейін �азанш�B�ырдан алын�ан топыра� �о-
сымша ты�ыздала отырып �йілді.

СоB�ы кезеBде ��рылыстыB бетіне �сімдік �сетін топыра� т�селді.
YйіндініB беті таби�и жер бедерініB еBісіне келтіріліп тегістелді.
Учаскені радиоэкологиялы� зерттеу. Зерттеу н#тижелері аума�-

тыB барлы�ында 241Am жо� екендігін к�рсетті. Алын�ан 137Сs м�лшері 
34,7 Бк/кг ��райтын жаKанды� т�су деBгейінен ас�ан жо�.

Зерттелген аума�тыB барлы�ында ЭД= м#ні таби�и радиациялы� ая 
деBгейінде – 0,13-0,15 мкЗв/с шамасында болды, б�л белгіленген норма-
лардан аспайды (3.43-сурет). «=алпа�тардыB» негізі жат�ан тереBдік-
терге дейінгі (4 ж#не 6 метр) ЭД= м#ні де 26 метр тереBдіктегі ЭД= м#ні 
сия�ты таби�и радиациялы� ая деBгейінде болды.
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3.43-сурет. Алаң аумағындағы ЭДҚ мәнінің карта-схемасы

Орындал�ан ж�мыстар персоналдыB радиациялы� �ауіпсіздігін �ам-
тамасыз ету, ы�тимал радиоактивті ластанудыB алаB аума�ынан тыс та-
ралуын болдырмау ж#не алаBда�ы одан кейінгі ж�мыстарды радиоэко-
логиялы� с�йемелдеу туралы шешім �абылдау�а негіз болды.

АлаBда ж�ргізіліп жат�ан ж�мыстардыB – сына� �B�ымаларына тіке-
лей жа�ын орналас�ан жерде 5,5 метр тереBдікке дейінгі жер �азу ж�-
мыстарын ж#не 26 метрге дейінгі тереBдіктегі б�р�ылау ж�мыстарыныB 
сипатын, сондай-а� радиоэкологиялы� т�р�ыдан алаBныB тереBдік бо-
йынша жеткілікті т�рде зерттелмегендігін ескере отырып ж�мыстардыB 
барлы�ына, #сіресе жер �азу ж�мыстарына радиоэкологиялы� с�йемел-
деу ж�ргізілді.

Жекелеген учаскелердіB бетінде ластаушы заттардыB пайда болу 
ы�тималды�ына ж#не режимге (ж�мысшы персоналды ба�ылау ж#не 
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есепке алу �шін) байланысты, ж�мыс алаBыныB айналасына ж�мыс 
ж�ргізу кезеBінде санитариялы� �ор�ау айма�ы – радиациялы� ба�ылау 
ж#не р��сат беру режимі бойынша арнайы ережелер �олданылатын ау-
ма� белгіленді.

Я�� бар-жо<ын тексеру. Зерттеу н#тижелері 22-24 метр тереBдік-
тегі № 1 �B�ымада ж#не 22,5 метр тереBдіктегі № 3 �B�ымада Я== бар 
екендігін растады. ?B�ымалардыB т�бінде альфа-б�лшектердіB болуы 
да № 1 ж#не № 3 �B�ымаларда Я== барын растайды.

Есептеуішті № 3-3 �B�ымадан шы�ар�аннан кейін жабды� сыр-
тыныB ж#не кабельдіB бас жа� б�лігіндегі 3 метр �зынды�тыB аль-
фа-ластануы аны�талды (3.44-сурет). Ластану деBгейі – есептеуіште 
20 б�лш./(мин×см2) ж#не кабельде – 9-12 б�лш./(мин×см2).

3.44-сурет. № 3-3 ұңғымадағы импульстер санының ұңғымадағы те-
реңдікке тәуелділігі

Есептеуішті № 1-1 ж#не № 1-3 �B�ымалардан алып шы��ан соB жаб-
ды� сыртыныB ж#не кабельдіB бас жа� б�лігініB альфа-ластануы аны�-
талды. Ластану деBгейі – 6-12 б�лш./(мин×см2). 

Жабды� ж#не �лшеу �B�ымаларыныB айналасында�ы учаске дезак-
тивтендірілді.

2-кезе". Екінші кезеBдегі ж�мыстар келесі міндеттерді ше-
шуден т�рды:
• �азанш�B�ырларды �азу, �B�ымаларда�ы бетон ты�ындарды жою;
• шегендеу ��бырларын кесіп, �азанш�B�ырлардан шы�ару;
• ж�мыстар алаBыныB бетін тегістеу;
• �азанш�B�ырларды топографиялы� т�сіру.

P"<ымаларда<ы бетон ты<ындарды жою. Алдын ала № 1 ж#не № 2 
�B�ымаларда �лшемдері 4×4×2,4 метр бетон ты�ындарды жою ж�мыстары 
ж�ргізілді, содан кейін барып �азанш�B�ырларды �азу ж�зеге асырылды.

№ 1 �B�ыманыB басында�ы бетон ты�ын 40 кг жарыл�ыш затты жару 
ар�ылы тал�андалды (3.45-сурет). 



3-тарау. Таралу қаупін азайту

127

?B�ымалардыB басында�ы бетон �алды�тары �азанш�B�ырлардыB 
шеBберінен тыс жерге апарылып тасталды.

Шегендеу �>бырларын кесу. Жер �азу ж�мыстары ая�тал�аннан 
кейін #р �азанш�B�ырда (-5,5) метр белгісінде сына� �B�ымасыныB 
шегендеу ��быры кесіп алынып, уа�ытша �стіBгі жа��а шы�арылды 
(3.46-сурет).

3.45-сурет. № 1 ұңғымадағы бетон тығынды жою

3.46-сурет. Шегендеу құбырларын алып тастау

Жерді тегістеу. =�бырлар алын�аннан кейін �азанш�B�ырлардыB 
т�бі арнайы �ор�ау �B�ымаларын б�р�ылау ж�мыстарын ж�ргізу �шін 
тегістелді (3.47-сурет).

3.47-сурет. Қазаншұңқырдың беткі қабатын тегістеу
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�азанш>"�ырларды топографиялы� тVсіру. Барлы� дайынды� ж�-
мыстары ж�ргізілгеннен кейін �азанш�B�ырларды егжей-тегжейлі то-
пографиялы� т�сіру ж�ргізілді (3.48-сурет).

3.48-сурет. Қазаншұңқырларды топографиялық түсіру
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3-кезе". «=алпа�тарды» салу кезіндегі ж�мыстардыB реті:
• �ор�аныс са�инасын жасау;
• «�алпа�тыB» негізін дайындау;
• монолит темірбетоннан «�алпа�» салу.

�ор<аныс са�инасы. Талаптар бойынша #рбір сына� �B�ымасыныB 
айналасынан 28 �B�ымадан �Bгу �ажет екендігі, екі �B�ыманыB �а-
быр�алары арасында�ы ара�ашы�ты� 0,2 метрден аспауы тиіс екендігі 
аны�талды.

?B�ыманыB центрінен арнайы �B�ымалар орналасатын жер белгі-
ленді (3.49-сурет).

3.49-сурет. Арнайы ұңғымалар орналасатын жерді белгілеу

Арнайы >"<ымаларды б>р<ылау. Б�р�ылау ЛБУ-50 б�р�ылау �он-
дыр�ысыныB к�мегімен ДР типтес �ос�ала�ты кескіш �ашаулармен иір-
мек т#сілін �олдану ар�ылы ж�зеге асырылды.

Бетон та�андардыB арасында саBылауы 0,2 метрден аспайтын �ор-
�аныс са�инасын ��ру талабын ескере отырып арнайы �B�ымаларды 
б�р�ылауды вертикал т�рде ж�зеге асыру �ажет болды. Арнайы �B�ыма-
лардыB вертикалды�ын �амтамасыз ету �шін, сонымен �атар б�р�ылау 
снарядыныB сипатын (иірмек колоннаныB жекелеген буындары ауыс-
тыр�ышпен бекітілген, диаметрі 500 мм, �зынды�ы 22 метрге дейін) ес-
кере отырып, #рбір �B�ымада�ы б�р�ылау агрегатын орнату мен центр-
леуге, б�р�ылауды бастау�а ерекше к�Bіл б�лінді. Б�р�ылауды бастау 
(б�р�ылаудыB �ажетті б�рышын аны�тау ма�сатында �B�ыманыB бас-
тап�ы б�лігін �B�ылау) арнайы б�р�ыбасты – «�ыр��рал» типтес �ашау-
ды �олдану ар�ылы орындалды (3.50-сурет).

?B�ымалардыB вертикалды�ын �амтамасыз ету �шін б�р�ылау еB т�-
менгі жылдамды�пен ж�ргізілді.

Барлы�ы 112 �B�ыма б�р�ыланды, �зынды�ы 2350 �ума метр.
?B�ымаларды б�р�ылау �дерісініB барлы�ы дозиметрлік ба�ылау 

ж�ргізу ар�ылы ж�зеге асырылды.
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�азанш>"�ырлардан топыра� шы<ару. Б�р�ылан�ан бір �B�ыма-
ныB к�лемі 4,1 м3 ��рады. �р �B�ымадан шы�арыл�ан тау жынысыныB 
к�лемі 1,3-ке теB �опсу коэффициентін ескергенде 5,3 м3-ді ��рады. Бір 
�азанш�B�ырдыB �зінде �B�ымалардан шы��ан топыра�тыB к�лемі 
150 м3-ді ��рады.

Б�р�ылан�аннан кейін �B�ымалар�а бетон езінді толтырылуы тиіс 
болды. Осы�ан байланысты, сондай-а� �азанш�B�ырлардыB негізініB 
�лшемдері шектеулі екендігін ескере отырып, �B�ымалардан шы�а-
рыл�ан топыра� �азанш�B�ырлардыB ернеуіне �йілді. Топыра�ты �а-
занш�B�ырдан шы�ару тиеуіштіB немесе �ау�а мен автокранныB к�мегі-
мен ж�ргізілді (3.51-сурет).

3.50-сурет. Арнайы ұңғымаларды бұрғылау

3.51-сурет. Топырақты қазаншұңқырдан шығару
P"<ымалар<а арнал<ан арматуралы� торкCз жасау ж@не орнату. 

Торк�з диаметрі 16 мм арматуралы� болаттан жасалды. Арматуралы� 
торк�з элементі электрмен д#некерлеу ар�ылы бір-бірімен �зара арма-
тура кесінділерімен біріктірілген, �зына бой�ы 4 негізгі сымнан т�рады. 

Конструкцияны к�шейту ж#не орнату кезінде торк�здердіB �B�ыма-
лардыB �абыр�аларына ілініп �алмауы �шін #рбір 2-3 метр сайын эле-
ментке са�иналар орнатылды. Торк�з элементініB еB �лкен диаметрі (са-
�ина бойынша) 0,45 метрден ас�ан жо�.
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Арматуралы� торк�здердіB элементтері �азан ш�B�ырлар�а 
жеткізіліп отырды. АвтокранныB к�мегімен �зынды�ы 10 метр торк�з-
дер секциялары �B�ымалар�а т�сіріліп, электрмен д#некерлеу ар�ылы 
�зара біріктірілді (3.52-сурет).

3.52-сурет. Арматуралық торкөз жасау және орнату

3.53-сурет. Ұңғымаға бетон құю

P"<ымалар<а бетон �>ю. Арматура орнатыл�аннан кейін �B�ыма-
лар�а бетон езінді ��йылды. Бетон миксерден тікелей бетон ��быры ар-
�ылы �B�ыма�а беріліп отырды (3.53-сурет).
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1-ші типті �B�ымалар�а �ор�аныс са�иналарын орнату ж�мыстары 
2004 жыл�ы 15 тамыздан 23 �ырк�йекке дейін ауа температурасы жай-
лы бол�ан кезде ж�ргізілді. �рбір сына� �B�ымасын айнала орналасты-
рыл�ан 28 темірбетон та�ан �ор�аныс са�инасын ��рады.

«�алпа�тар» негізін дайындау. 1-ші типті ж#не 2-ші типті сына� �B-
�ымаларыныB учаскелерінде �азанш�B�ырлар жасау ж�мыстары ая�тал-
�аннан кейін, сол сия�ты 4 сына� �B�ымасыныB айналасына �ор�аныс 
са�инасы орнатыл�аннан кейін «�алпа�тардыB» негіздерін дайындау 
ж�мыстары орындалды:
• 1-ші типті �B�ымалардыB учаскелеріндегі шегендеу ��бырларын к�му;
• «�алпа�тыB» негізініB астына ша�патас т�сем т�сеу;
• та�та т�сеу.

«=алпа�» негізініB шеBберіндегі �B�ымалардыB іргесінен экскаватор-
дыB к�мегімен �азанш�B�ырдыB т�бінде тереBдігі 1,2 метр етіп, �лшемі 
10×10 метр траншеялар �азылды, м�нан соB онда шегендеу ��бырлары-
ныB кесіп алын�ан б�ліктері салынып, топыра�пен к�мілді (3.54-сурет).

3.54-сурет. Шегендеу құбырларын қазаншұңқырға көму

3.55-сурет. Шақпатасты төсем дайындау

Ша�патас тCсем. =азанш�B�ыр т�бініB беткі �абатына эксплуа-
тация барысында пайда болатын топыра� суларыныB дренажын �ам-
тамасыз ету �шін карьерден алын�ан �уаты 0,5 метрге дейінгі ша�па-
тасты топыра� т�селді (3.55-сурет). Сондай-а� б�л топыра� ��рылыс 
конструкциясыныB негізіндегі сазды топыра�тыB ы�тимал ісінуі н#-
тижесінде пайда болатын (атал�ан сазды топыра�тардыB ісіну �ысы-
мы #рбір шаршы сантиметрге 2-3 килограмнан келетін шама�а жетуі 
м�мкін) ��рылыстыB кейбір к�теріBкі жерлерін тегістейтін демпферлік 
т�сем �ызметін де ат�арды.



3-тарау. Таралу қаупін азайту

133

Та�таларды дайындау, тCсеу ж@не біріктіру. Ша�патастан  жасал-
�ан жасты��а «�алпа�тардыB» барлы� ауданы бойынша бір �атар етіп 
жол т�семініB та�талары т�селді. Та�талардыB �лшемдері – 6×2×0,14 
метр. �р та�таныB ауданы 12 шаршы метрді ��райды. Бір �атар етіп 
т�селген та�талар «�алпа�тар» конструкциясыныB технологиялы� эле-
менті болып табылады ж#не к�бінесе ��рылыс�а арнал�ан арматуралы� 
торк�здер мен �алыптар дайындау�а оBтайлы жа�дай жасау�а арнал�ан.

БетонныB су�ткізгіштік бойынша маркасына �арамастан топыра�-
тыB темірбетон конструкция�а жегілік #сер ету д#режесі �те жо�ары. То-
пыра�тыB темірбетон конструкция�а жегілік #сер етуін т�мендету �шін 
ЖТТ та�таларына, ��рылыстыB топыра�пен жанасатын жерлеріне екі 
�абат етіп ысты� битум жа�ылды.

Та�таларды �зара біріктіру та�талардыB б�рыштары мен б�йірлерін-
де орналас�ан ж�кк�тергіш т�за�тардыB арасында, арнайы салын-
�ан бастырмалар�а электрмен д#некерлеу ар�ылы ж�зеге асырылды 
(3.56-сурет).

3.56-сурет. Тақталарды төсеу, дайындау және біріктіру

1-ші типті �B�ымалардыB #рбір учаскесіне 8 та�тадан т�селді (бар-
лы�ы 32 та�та), ал 2-ші типті �B�ымалардыB негізіне 192 та�та т�селді. 
Монолит темірбетон «�алпа�тыB» негізіне барлы�ы 224 жол т�семі та�-
талары т�селді. 
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Монолит темірбетон «�алпа�тар» салу т�мендегілерден т�рады:
• арматуралы� торк�з жасау;
• �алып жасау;
• бетон т�сеу.

Д#некерленген торк�здер темірбетон арматураныB негізгі т�рі болып 
табылады. Арматуралы� торк�здерді дайындау бетон т�сейтін жерде, 
та�талардыB �стінде ж�ргізілді.

Элементтерден торкCздер жасау. Арматуралы� торк�здердіB эле-
менттері орнатылатын жерге жеткізіліп, бір-біріне арматуралы� болат-
пен біріктіріліп, электрмен д#некерлеу ар�ылы бекітілді. ?яшы�тарыныB 
�лшемі 20×20×25 см (3.57-сурет).

3.57-сурет. Арматуралық торкөз жасау

Дайын торк�здерді �абылда�ан кезде ішкі тексеру, �лшеу ж#не д#не-
керленген �осылыстардыB т�зімділігін тексеру ж�ргізілді. Д#некерлен-
ген жіктердіB сапасы сырттай тексерілді.

�алып жасау ж@не монолит �>рылыстар<а бетон тCсеу. Бетон 
езіндініB �ажетті к�лемін �стап т�ру �шін орнатыл�ан арматуралы� 
торк�з, сол жерде а�аш та�тайлардан жасал�ан �алыппен �оршалды. 
Та�тайдыB �алыBды�ы – 40-50 мм. Бетон �атай�аннан кейін �алып б�-
зып алынып тасталды (3.58а-сурет).

«=алпа�тарды» орнату �шін ты�ызды�ы орташа, т�зімділік кла-
сы В22.5, сы�ылу т�зімділігініB маркасы-М300 ауыр бетонды �олда-
ну к�зделді.
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«?лтты� сараптама ж#не сертификаттау орталы�ы» АА=-ныB Семей 
�аласында�ы филиалыныB =�рылыс материалдары мен конструкцияла-
рын сынау орталы�ы (№ КК658000.06.10.00532 аккредиттеу аттестаты 
05.12.2004 жыл�а дейін) зертханалы� зерттеулерге �сыныл�ан ��рауыш-
тардан �ажетті маркалы 1 м3 бетон дайындау рецептурасы мен ��рамын 
#зірлеп берді.

Бетонды м�лшерлеу уа�ытша бетон езу торабында ж�зеге асырылды. 
Бетонды т�селетін жерге жеткізу ж#не м�лшерлеп беріп т�ру КамАЗ-551, 
АБС-5 автобетонараластыр�ыштарыныB к�мегімен ж�зеге асырылды.

Езінділерді 5-28 �B�ымалардыB �стіндегі «�алпа�тар�а» салу сол учас-
кеге та�талардыB �стімен келген миксердіB �зі ар�ылы ж�ргізілді.

1-ші типті �B�ымалардыB �стіндегі «�алпа�тар�а» арнал�ан бетон 
�оспа жерден диаметрі 159 мм болатын бетон ��быр ар�ылы жеткізілді. 
Езінді «�алпа�тыB» барлы� алаBына, орнатыл�ан �алыптыB ішіне ��-
йылды (3.58б - сурет).

 а) б)

3.58-сурет. Қалыппен қоршау (а) және бетон төсеу (б)
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Темірбетон�а арнал�ан арматуралы� торк�з жаса�ан сия�ты, бе-
тон �оспа т�сеу 2-ші типті �B�ымалардыB �стіндегі «�алпа��а» ені 3,0 
метрге дейін жететін �армауыштар бойынша ж�ргізілді. =армауыштар 
бетонмен орындалатын ж�мыстардыB уа�ытын �ыс�арту ма�сатында 
бетондау�а бір-біріне тік б�рышпен орналас�ан жеке учаскелер т�рінде 
дайындалды.

Бетон (немесе �азанш�B�ырдыB учаскесі) жобада�ы белгіге дейін т�-
селгеннен кейін беті тегістеліп отырды (3.59-сурет).

3.59-сурет. Бетонды учаскелер бойынша төсеу және оны тегістеу

Т�селген бетон�а к�тім жасау езіндініB �атаю барысында�ы (шама-
мен т�селгеннен кейін 5 са�ат) сырт�ы ауаныB жо�ары немесе т�менгі 
температурасында ж�ргізіледі. Ж�мыстардыB климатты� жа�дайлары 
бетон�а к�тім жасау ж�нінде ерекше іс-шаралар ж�ргізбей-а� �ою�а 
м�мкіндік берді.

Бетон �оспасыныB бірінші миксері 26 тамыз к�ні № 4 �B�ыманыB 
�стіндегі «�алпа��а», ал соB�ысы – 2004 жыл�ы 29 �азанда № 5-28 �B�ы-
малардыB �стіндегі «�алпа��а» т�селді.

�>рылыстарды" �ыс�аша сипаттамасы. Салын�ан темірбетон �ал-
па�тардыB �уаты Ж�мыс тапсырмасыныB талаптарына с#йкес. 1-типті 
�B�ымалардыB �стіндегі «�алпа�тардыB» монолит б�лігініB орташа 
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�уаты 2,5 метрді ��райды, ал та�таныB �алыBды�ын (0,14 метр) ескер-
генде, темірбетон «�алпа�тыB» жалпы �уаты 2,64 метрді ��рады.

2-типті �B�ымалардыB �стіндегі �алпа�тыB монолит б�лігініB орта-
ша �уаты 0,69 метрді ��райды, ал та�таныB �алыBды�ын ескергенде, 
темірбетон «�алпа�тыB» �уаты 0,83 метрді ��рады (3.60-сурет).

3.60-сурет. «Қалпақтарды» орналастыру схемасы

Жоба бойынша барлы�ы 3079,3 м3 бетон �оспа т�селді, соныB ішінде 
монолит «�алпа�» ��рылыстарына 2613,5 м3 т�селді.

4-кезе". Т�ртінші кезеB ��рылыстарды гидроо�шаулау (3.61-сурет), 
1-ші типті �B�ымалардыB �стіндегі �азанш�B�ырлар�а топыра� �ю, со-
нымен �атар 2-ші типті �B�ымалардыB �стіндегі �азанш�B�ыр�а жоба-
да�ы белгіге дейін топыра� �ю (б�кіл «�алпа�тыB» �стінен �уаты 0,5 м 
немесе одан жо�ары �йінді �йілді) ж�мыстарынан т�рды.

3.61-сурет. Қазаншұңқырды үстінен топырақ үюге дайындау
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5-кезе". Бесінші, соB�ы кезеB т�мендегідей міндеттерді ше-
шуден т�рды:
• далалы� лагерьді б�зу (3.62-сурет);
• алаB �стін топографиялы� т�сіру;
• алаBныB бетін радиоэкологиялы� зерттеу.

3.62-сурет. Далалық лагерьді бұзу

«Суыр» ж#не «Шомырт» жобаларыныB шеBберінде ж�ргізілген ж�мыс-
тардыB н#тижесінде т#жірибелік �B�ымалардыB к�бі, соныB ішінде ай-
тарлы�тай Я== бар �B�ымалардыB барлы�ы темірбетон «�алпа�тармен» 
сенімді етіп жабылды. Осылайша, жобаныB негізгі ма�саты орындалды 
– «А-Б» алаBында кез-келген ядролы� �ызмет �алды�тарын шы�ару #ре-
кетін то�тататын физикалы� тос�ауыл ��рылды ж#не алаBдар орналас-
�ан жерді меBзейтін б�рын ж�ргізілген сына�тардыB іздері жойылды.

Орындал�ан ж�мыстар «А-Б» алаBы аума�ында�ы ластанудыB таби-
�и ая деBгейіне дейін т�мендеуіне м�мкіндік берді. 

Я==-�а р��сатсыз �ол жеткізудіB жолын кесу бойынша орындал�ан 
іс-шаралар ССП аума�ында�ы учаскелердіB бірінде экологиялы� жа�-
дайдыB жалпы жа�саруына ы�пал етті.

Жо�арыда айтыл�андарды т�йіндей келе, «Суыр» операциясында 
�ш тараптыB к�шімен «А-Б» алаBыныB на�ты �лгісінде �атердіB тара-
луы мен лаBкестік �аупініB ал�аш рет жаBа #рі сапалы деBгейде жо-
йыл�анын атап �ткен орынды. �рт�рлі �иынды�тарды бірлесіп жеBу 
ж#не �зара ымыралы шешім �абылдау т#жірибесі алда�ы уа�ытта �ш-
тарапты (=Р, РФ, А=Ш) негізде одан да к�рделірек міндеттерді шешуге 
м�мкіндік берді.

3.2.2 �Eрамында Я�� бар пайдаланыл=ан екі «Колба» 
контейнерініC �ауіпсіздігін арттыру («СіріCке �орапшасы» 
жобасы) [5-7]

Б�рын�ы Семей сына� полигоны аума�ында�ы объектілерден алын-
�ан б�лінгіш материалдарды таратпауды �амтамасыз ету б��ан дейін 
консервациялан�ан объектілердіB �ауіпсіздігін арттыру т�р�ысында ж�-
мыстар ж�ргізуді талап етеді.

ЖобаныB міндеті – ядролы� сына�тардан кейін �ал�ан, пайдаланыл-
�ан екі контейнердіB (Я== бар «КолбалардыB») �ауіпсіздігін арттыру.
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Ж�мыс тапсырмасымен Ж�мыс жоспарында пайдаланыл�ан контей-
нерлердегі Я==-ларды �ор�аудыB контейнерлерді шы�арумен ж#не тасы-
малдаумен байланысты емес к�пдеBгейлі ж�йесін ��ру к�зделді. «РФЯО-
БЭФ5ЗИ» ФМУК, БЭФ5ЗИ ТАНИК ЖА=, =Р ?ЯО ж#не DTRA мамандары 
#зірлеген техникалы� шешімдер �олда бар ��рылыстар мен контейнер-
лердіB �ор�аныс м�мкіндіктерін пайдалану�а негізделді. 

Орындал�ан іс-шаралар:
• Я==-ларды контейнерден алып шы�у м�мкіндігін жою�а;
• контейнердіB механикалы� т�зімділігін арттыру�а;
• салма�ын арттыру ар�ылы контейнерді тасымалдау�а жарамсыз ету-

ге м�мкіндік берді.
Ядролы� сына�тардан кейін �ал�ан, пайдаланыл�ан екі контейнердіB 

(Я== бар «КолбалардыB») �ауіпсіздігін арттыру ж�мыстары Ресей Феде-
рациясы мен Америка =�рама ШтаттарыныB мамандарымен келісілген 
«СіріBке �орапшасы» жобасыныB учаскелеріндегі контейнерлерді це-
менттеу ж�ніндегі ж�мыс жоспарына», сонымен �атар «Б�рын�ы ССП-
ныB РБШ ж#не К-85 объектілерінде «СіріBке �орапшасы» жобасы бо-
йынша �осымша �ор�аныс тос�ауылын салу�а арнал�ан «Колба» ж�мыс 
жобасына» с#йкес орындалды.

Ж�мыстар негізгі 5 кезеBге б�лінді:
• дайынды� ж�мыстары;
• РБШ алаBында�ы «таза» контейнерді ��рылыстыB жабынын �алпы-

на келтіре отырып ішінен ж#не сыртынан цементтеу ж�ніндегі �лгі 
эксперимент;

• РБШ алаBында�ы пайдаланыл�ан контейнерді ��рылыстыB жабынын 
�алпына келтіре отырып цементтеу, �йінді жасау ж#не #шкерелеуші 
факторларды б�лшектеу;

• К-85 алаBында�ы пайдаланыл�ан контейнерді ��рылыстыB жабынын 
�алпына келтіре отырып цементтеу, �йінді жасау ж#не #шкерелеуші 
факторларды жою;

• �орытынды ж�мыстар.
1-кезе". Бірінші кезеBде ж�мыс алаBы дайындалды. «Колба» контей-

нерлеріне �ол жеткізуді �амтамасыз ету �шін ��рылысты аршу ж�мыста-
ры орындалды (3.63-сурет).

3.63-сурет. Құрылысты аршу
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2-кезе". Yлгі эксперименттіB негізгі ма�саты атал�ан технологияны 
пайдаланыл�ан контейнерлерде �олдану ма�сатында контейнерді о�ан 
езінді толтыру �шін �ауіпсіз аршу технологиясын алдымен «таза» кон-
тейнерде �олданып к�ру болды. 

Ж�мыстардыB т�рлері мен т#ртібі контейнерлерді езіндіге толтыру-
дыB болжалды технологиясына ж#не РФЯО-БЭФ5ЗИ мамандары орында-
�ан контейнерді аршу ж#не езіндіге толтыру ж�мыстары кезіндегі радиа-
циялы� жа�дай болжамына байланысты.

Я== �ор�ауды сапалы к�шейтудіB техникалы� шешімі пайдаланыл-
�ан контейнерлердіB ішіне цемент пен ��м араластырыл�ан сулы езінді 
��юды к�здеді. Осы ар�ылы Я==-ны мы�ты цемент езіндісінде �атырып 
тастау�а �ана емес, конструкцияныB салма�ы бірнеше есе арт�анды�тан 
контейнерлерді «тасымалдау» м�мкіндігін жою�а �ол жеткізілді. Б�л та-
ралу ж#не терроризм �аупін сапалы т�рде айтарлы�тай т�мендетті.

Атал�ан техникалы� шешімді іске асыру �шін контейнерге ��м-це-
мент езіндісін толтыр�ан кезде оныB ішінде �ысым артатынды�тан Я==-
ныB сырт�а шы�уын болдырмайтын арнайы т#сіл #зірлеу �ажет болды. 
Контейнерге цемент езінді толтырудыB �ауіпсіз ж#не сенімді т#сілін 
�олдану барысында май бекітпеніB сенімді конструкциясын таBдап алу, 
контейнердіB к�п�абатты �абы�шасын б�р�ылау �шін кескіш ��ралдыB 
оBтайлы н�с�асын тауып алу м�мкін болды.

Технологияны �олданып к�ру ж�ніндегі ж�мыстарды орында�ан 
кезде (3.64-сурет) контейнерлерді езіндіге толтыру операцияларыныB 
Жоба бойынша Ж�мыс тапсырмасын іске асырудыB �ажетті �ауіпсіздігін 
�амтамасыз ететін мына т#ртібі �абылданды:
• контейнердіB орталы� айма�ында �ор�аныс �абат контейнердіB бо-

лат �абы�шасына дейін аршылады;
• контейнер �абы�шасыныB ашы� учаскесіне ��ю торабы мен с�згі 

орнату �шін ж�мыр крандарды бекітуге арнал�ан келте��бырлар 
орнатылады;

• «май бекітпе» деп аталатын #дісті �олдану ар�ылы контейнердіB кор-
пусы ашылады;

• келте��бырлардыB біріне Петрянов матасы негізіндегі с�згіш элемент 
орнатылады; 

• контейнердіB ішкі к�леміне байланыстырушы материал толтырылады.

3.64-сурет. Үлгі эксперименттер өткізу
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3-кезе". Бастап�ыда ж�мыстар «таза» контейнерде �ткізілді, о�ан 
24,8 м3 езінді ��йылды (3,65 а-сурет).

Контейнерді езіндіге толтыру �дерісі бейнекамераныB к�мегімен ба-
�ыланды. =�м-цемент езіндісі ��йыл�аннан кейін екі т#уліктен соB �ата-
йып, бетінде су �ал�ан жо�.

СоB�ы кезеBде ��рылыста�ы контейнерді консервациялау ж�ргізіліп, 
��рылыс цементтелді ж#не бетон аражабынды �алпына келтіру ж�мыс-
тары орындалды. Бетон ��рылыс т�бесінен тікелей миксерлерден ��-
йылды. =�рылыстыB аражабынына да жо�ар�ы жа�ында�ы белгіге дейін 
бетон ��йылды (3.65, б-сурет).

Содан соB осындай ж�мыстар «ластан�ан» контейнерде ж�ргізілді.

 а) б)

3.65-сурет. Контейнерге езінді толтыру (а) және бетон аражабынды қал-
пына келтіру (б)
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Контейнерлерді аршу ж#не цементтеу ж�мыстарын ж�ргізу �шін �ол-
даныл�ан ж#не ж�мыс барысында ластан�ан конструкцияларды (ж�мыр 
крандар, с�згілердіB конструкциясы) жасыру ж�мыстарын ж�ргізу �шін 
��рылыстыB т�бесі шамамен орта шенінен 0,4 метр тереBдікке дейін 
аршылды. Аршыл�ан жердіB �лшемі – 1×2 м. КонтейнердіB орталы� 
айма�ын аны�тау �шін контейнердіB �ор�аушы �абатына дейін зумпф 
ж�ргізіліп �тті (�лшемі 0,8×0,4 м ж#не тереBдігі 0,8 м).

=ор�аушы �абат�а (пластина мен бекітпе б�рандалардыB к�мегімен) 
�зынды�ы 1,0 метр ба�ыттаушы болат ��быр бекітілді. =�быр бекітілген-
нен кейін зумпфтыB �стінен бетон ��йылды. Ш�B�ырдыB келесі шетінде, 
№ 2 �B�ыма�а (толтырыл�ан) арнал�ан ба�ыттаушы ��бырдан 1,2 метр 
ара�ашы�ты�та № 1 �B�ыма�а арнал�ан (газдардыB шы�уына арнал�ан) 
ба�ыттаушы ��быр орнатылды. Ш�B�ырдан диаметрі 127 мм болат ��-
быр орнатыл�ан �B�ыма �ткізілді. =�бырлардыB арасында�ы бос орын 
цемент езіндісімен цементтелді (3.66-сурет).

3.66-сурет. Құрылыстың төбесін аршу

Цемент �атай�аннан кейін ба�ыттаушы ��бырда�ы цемент езіндісі кор-
пустыB металын б�р�ылап �те алмайтын диаметрі 105 мм �ашаудыB к�-
мегімен �айта б�р�ыланды. 

Контейнерді тікелей аршып к�ру ж�мыстарын ж�ргізу белгілі бір �ауіп-
�атермен байланысты. Осы�ан байланысты б�р�ылаушы персонал�а кон-
тейнерді аш�ан кездегі іс-�имыл ж�нінде �орытынды н�с�ама берілді, 
б�р�ылаушы снарядтыB конструкциясы аны�талып сыналды, т��ыр�а сна-
рядтыB бойлауын шектеуіш д#некерленді, �ажетті ��рал-саймандар (кілт-
тер, келте��бырлар ж#не б�р�ы т#жі) дайындалды, желдіB ба�ытын аны�-
тау �шін жалауша орнатылды ж#не персонал�а міндеттері б�лініп берілді 
(3.67-сурет).

Ж�мыс алаBында �алып аршу ж�мыстарын орындайтын персонал-
дыB саны шектелді (7 адам). Персонал жеке �ор�аныс ��ралдарымен 
жабды�талды. Жоба бойынша ж�мыстарды орындайтын �зге персонал 
�ауіпсіз айма��а шы�арылды. 

Ба�ыттаушы ��быр ар�ылы контейнердіB �ор�аушы пластик �а-
батын ба�ыттаушы �стын ��быр�а диаметрі 20 мм ж�мыр краны бар 
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келте��быр ар�ылы жал�ан�ан пластик ыдыс т�ріндегі май бекітпесі 
ар�ылы май ��йып отырып б�р�ылау ж�ргізілді. Б�р�ылау барысында 
ыдыста�ы майдыB ж�мсалуы ба�ыланып отырды. Контейнерді аршу 
– болат корпусты б�р�ылау – 7 минут ішінде орындалды. Ыдыста�ы 
май деBгейі бірден т�мендеген жо�, біра� майдыB ішінде болат корпус-
тыB ашыл�анын д#лелдейтін ауа к�піршіктерініB пайда бол�анды�ы 
аны� бай�алды.

3.67-сурет. Контейнерді аршуға дайындық

3.68-сурет. Бұрғылау жұмыстары 
Ластан�ан ауаны контейнерден шы�ару май бекітпесі ар�ылы 

ж�ргізілді. Диаметрі 20 мм ж�мыр кранныB к�мегімен май ��йыл�ан 
ыдыстыB ішіндегі майда пайда бол�ан к�піршіктер санына �арап газдыB 
шы�у жылдамды�ы реттелді. Контейнерден газ шы�ып жат�ан барлы� 
уа�ытта (90 минут бойы) май бекітпе ар�ылы �тіп, ж�мыс учаскесініB 

Б�р�ылауыш снаряд б�р�ылауыш агрегаттыB т��ырына алдын ала 
бекітілген шектеуішке дейін �B�ыма�а бойла�аннан соB �стынды� сна-
ряд б�р�ылауыш агрегаттан шешіліп алып, контейнердіB ішіне тасталды 
(3.68-сурет).
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атмосферасына шы��ан газдыB жа�дайына т�ра�ты радиациялы� ба-
�ылау ж�ргізілді. ГаздыB шы�уы то�та�аннан кейін (к�піршіктер т�зілуі 
то�тап, ыдыста�ы май толы� біткен кезде) диаметрі 20 мм ж�мыр кран 
жабылды, май бекітпесініB конструкциясы шешіліп алынып, оныB орны-
на с�згілеу конструкциясы жал�анды (3.69-сурет).

3.69-сурет. Контейнерден ластанған ауаны шығару 

3.70-сурет. «Колбаға» бетон толтыру

Ж�мыс учаскесіндегі радиациялы� жа�дай № 2 �B�ымамен контей-
нер ашыл�аннан кейін �згерген жо�, сонды�тан контейнерге езінді 
толтыру ж�ніндегі келесі операциялар�а �ажетті персоналдыB т�ра�ты 
дозиметрлік ба�ылау жасай отырып �атысу м�мкіндігі туралы шешім 
�абылданды.

«Колба�а» бетон толтыру ��рылыстыB т�бесіне орналастырыл�ан 
айдау сор�ысы ар�ылы іске асырылды. КамАЗ немесе КрАЗ автомобил-
дерініB негізіндегі АБС-5 миксері дайындал�ан �оспаны айдау сор�ысы-
ныB �абылдауыш ыдысына #келіп т�сіреді (3.70-сурет).



3-тарау. Таралу қаупін азайту

145

Контейнерге ��м-цемент езінді толтыру барысында БЭФ5ЗИ ТАНИК 
ЖА= мамандары �айта-�айта контейнердегі газды ортаныB жай-к�йін 
ба�ылап, с�згілеу элементін ауыстырып отырды (3.71-сурет).

3.71-сурет. Газды ортаның жай-күйін бақылау және сүзгілеу эле-
ментін ауыстыру 

3.72-сурет. Контейнерді консервациялау

СоB�ы кезеBде ��рылыс т�бесініB аршыл�ан б�лігіне бастап�ы белгі-
ге дейін бетон ��йылды. Бекітпелер мен ж�мыр крандар б�лшектелмей, 
олар�а орнатыл�ан ты�ындармен бірге бетон езінді ��йылды. Контей-
нерді консервациялау (езінді ��йыл�аннан кейін) ж�мыстары ая�тал-
�аннан кейін атал�ан айма�та�ы гамма-с#улелену ЭД=-сы осы жер �шін 
0,1 – 0,15 мкЗв/с ��райтын таби�и ая м#ндерінен ас�ан жо� (3.72-сурет). 

Пайдаланыл�ан контейнердегі б�кіл ж�мыс барысында�ы персонал-
дыB сырт�ы с#улелену дозалары 0,3 – 0,8 мкЗв-ті ��рады, б�л шекті рауа-
лы м#ндерден айтарлы�тай т�мен.
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4-кезе". К-85 деген шартты белгісі бар контейнер жат�ан ��рылыс 
«ДегелеB» тау сілеміндегі д#л осылай аталатын штольня порталынан 150 
метр жерде орналас�ан (3.73а-сурет). К-85 алаBында�ы ��рылыста ор-
налас�ан контейнер алдын ала 2000 жылы консервациялан�ан – тікелей 
жер бетінде бетон ��рылыста бетондал�ан. =�рылыстыB �стінен топы-
ра� �йілген (3.73б-сурет).

а)

б)

3.73-сурет. К-85 объектісіндегі «Колба» контейнері
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К-85 объектісіндегі контейнерді цементтеу ж�мыстары РБШ алаBын-
да �ткізілген ж�мыстармен бірдей.

К-85 объектісіндегі ж>мыстарды орындау технологиясыны" 
ерекшеліктері. К-85 объектісіндегі «Колба» контейнерін консервация-
лау к�бінесе РБШ объектісінде орындал�ан ж#не �зін жа�сы жа�ынан 
к�рсеткен технология бойынша орындалды. Сонымен �атар кейбір ай-
тарлы�тай ерекшеліктері де болды.

РБШ объектісіндегі контейнерді цементтеуге ж#не ішіндегі газды 
ортаны тазарту�а арнал�ан технологиялы� стакандар контейнердіB еB 
жо�ар�ы жа�ында орналас�ан болса (контейнердіB еB жо�ар�ы н�ктесін 
аны�тау �шін оныB бетініB бір б�лігі бетоннан тазартылды), мына жа�-
дайда контейнердіB �сті мен бетон ��рылыстыB ортасында �алыBды�ы 
2,0 – 2,1 м арматуралан�ан бетон �абаты бол�анды�тан контейнердіB 
�стіBгі н�ктесін на�ты аны�тау м�мкін бол�ан жо�. ОсыныB салдарынан 
технологиялы� стакандардыB шегендеу ��бырларын орнататын саBы-
лауларды д�рыс белгілеу ж#не контейнердіB корпусын еB жо�ар�ы н�кте-
лерден б�р�ылау м�мкін бол�ан жо�. Б�л ретте контейнерді цементтеуге 
арнал�ан саBылау контейнердегі ауаны шы�ару�а арнал�ан саBылаудан 
т�мен жасал�ан болып шы�ты. М�ны контейнерді толтыру�а арнал�ан 
технологиялы� стакан ар�ылы ��м-цемент езіндісініB ~12,5 м3 (АБС-5 
миксерініB ~ 3,5) �ана ��йылып, �уыстыB 60 – 70 %-ын �ана толтыру 
м�мкін болу фактісі растады.

Контейнер ішіндегі ~6,5 м3 �уысты (миксердіB ~1,5) #рі �арай толты-
ру �дерісі 1-ші саBылаудыB ашы� келте��быры ар�ылы осы жерден бір 
уа�ытта газаэрозольді �оспаны с�згі ар�ылы тазартусыз шы�ара отырып 
ж�зеге асырылды. Б�л ретте ж�мыстар ж�ргізілетін айма�тыB беті мен 
ауасыныB ластану �аупі жо� дерлік болды, �йткені �уыста�ы Я==-ныB 
басым б�лігі ��м-цемент езіндімен о�шауланып, олардыB газ-аэрозольді 
а�ында�ы шо�ырлануы айтарлы�тай т�мендеді. С�згініB конструциясы 
РБШ-да �олданыл�ан с�згімен салыстыр�анда с#тсіздеу болды. С�згіден 
�ткізу ауданы азыра� болды, сол себепті оныB ж�мыс ресурсы к�п бола 
�ой�ан жо�. ОныB �стіне ол шы�арылып жат�ан газ �оспасына, #сіресе 
контейнердіB ішіндегі �уыста ыл�алдылы� арт�ан кезде �лкен кедергі 
туындатты.

Пайдаланыл�ан контейнерлердіB ішкі �уысын байланыстырушы ма-
териалмен толтыру ж�мыстарын орындау барысында ауа ты�ыныныB 
пайда болуы себебінен езінді ��ятын келте��бырдан цемент �оспасыныB 
шы�уы орын алды. ОсыныB н#тижесінде ауа шы�аратын ж#не езінді ��я-
тын келте��бырлар�а жанасып жат�ан учаске ластанды. Ластан�ан учас-
кедегі ЭД=-ныB еB жо�ар�ы м#ні 0,29 мкЗв/с, α-б�лшектер а�ыныныB ты-
�ызды�ы – 3 б�лш./(мин×см2), β-б�лшектер – 41 б�лш./(мин×см2) ��рады.

3.74-суретте ж�мыстарды дозиметрлік с�йемелдей отырып контей-
нерге езінді толтыру барысы к�рсетілген. 

5-кезе". СоB�ы ж�мыстар «Колба» контейнерлері орналас�ан ��ры-
лыстарды бастап�ы жа�дай�а келтіруді ж#не барлы� #шкерелеуші белгі-
лерді жоюды �амтыды.
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�шкерелеуші факторларды жою кезінде іргелес жат�ан ��рылыс б�л-
шектелді ж#не ��рылыс�а жанасып жат�ан аума� тазартылып, тегіс-
телді. БульдозердіB к�мегімен топыра� �йіндісі жасалды. Yйіндіге ар-
нал�ан топыра� алаBнан 0,5 км �ашы�ты�та орналас�ан б��ан дейін 
игерілген карьерден авто�зіаудар�ыштармен жеткізілді. Карьерде то-
пыра� #зірлеу экскаватордыB к�мегімен ж�ргізілді. =�рылыс т�бесініB 
�стіндегі �йіндініB биіктігі кем дегенде 1,2 метрді ��рады (3.75-сурет).

3.74-сурет. Контейнерге езінді толтыру және дозиметрлік бақылау
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3.75-сурет. Құрылыстың жұмыстар жүргізілгеннен кейінгі көрінісі

РБШ алаBында�ы «СіріBке �орапшасы» жобасыныB шеBберінде 
�ткізілген ж�мыстардыB н#тижесінде жобаныB негізгі ма�саты орын-
далды – атал�ан алаBда кез-келген ядролы� �ызмет �алды�тарын шы�ару 
#рекетін то�тататын физикалы� тос�ауыл ��рылды ж#не алаBдар орна-
лас�ан жерді меBзейтін б�рын ж�ргізілген сына�тардыB іздері жойылды.

Я==-�а р��сатсыз �ол жеткізудіB жолын кесу бойынша орындал�ан 
іс-шаралар ССП аума�ында�ы учаскелердіB бірінде экологиялы� жа�дай-
дыB жалпы жа�саруына ы�пал етеді. Атал�ан аума�та�ы ЭД= осы жерге 
т#н аялы� м#ндерден аспайды.

Барлы� радиациялы� �ауіпті ж�мыстарды орындау �ауіпсіздігі �ам-
тамасыз етілді. Персонал�а радиациялы� #сер ету деBгейі Радиациялы� 
�ауіпсіздік нормаларымен белгіленген шамалар шегінде болды. Ж�мыс-
тарды орындау кезінде персоналдыB ішкі с#улеленуіне жол берілген жо�.

3.2.3 �Eрамында Я�� бар пайдаланыл=ан Qш «Колба» 
контейнерініC �ауіпсіздігін арттыру («КTшпенді» жобасы) [8]

Б�рын�ы ССП аума�ында орналас�ан объектілерден б�лінгіш мате-
риалдардыB таралмауын �амтамасыз ету б��ан дейін консервациялан�ан 
объектілердіB �ауіпсіздігін арттыру ж�мыстарын ж�ргізуді талап етті. 

Б�рын�ы ССП аума�ынан Я== таралу �аупін т�мендету �шін «К�ш-
пенді» объектісінде орналас�ан, ��рамында Я== бар пайдаланыл�ан �ш 
«Колба» контейнерін �ор�ауды к�шейту �ажет болды. 

Объект – оB жа� ж#не сол жа� екі инженерлік ��рылыстан т�ратын 
конструкция. Сол жа� ��рылыста �ш «Колба» контейнері орналас�ан. 
ОбъектініB жалпы т�рі 3.76-суретте к�рсетілген. 

Ж�мыс тапсырмасымен ж#не Ж�мыс жоспарымен пайдаланыл�ан 
контейнерлердегі Я==-ны контейнерлерді шы�арумен ж#не тасымалдау-
мен байланысты емес к�пдеBгейлі �ор�ау ж�йесін ��ру к�зделді. РФЯО-
БЭФ5ЗИ ФМУК, БЭФ5ЗИ ТАНИК ЖА=, =Р ?ЯО, DTRA мамандары #зірле-
ген техникалы� шешімдер �олда бар ��рылыстар мен контейнерлердіB 
�ор�аныс м�мкіндіктерін пайдалану�а негізделген.
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=ор�аныс тос�ауылдарын к�шейту �шін «СіріBке �орапшасы» опе-
рациясында �олданыл�ан контейнерлердіB �уысын толтыру т#сілі �сы-
нылды. Ресей мамандары алдын ала «Колба» контейнерлерін ��м-цемент 
езінді толтыру �шін штольнядан шы�аруды �сынды. eйткені контейнер-
лер оларды шы�арып, ��рылыстыB ішіне �айта кіргізуге болатын арнайы 
тасымалдаушы арбалар�а орнатыл�ан. Контейнерлер 1998 жылы орын-
дал�ан ж�мыстардыB н#тижесінде т�мшалан�ан болатын, б�л олардыB 
радиациялы� ж#не экологиялы� �ауіпсіздігін �амтамасыз етті. =Р ?ЯО 
мамандары не��рлым батыл н�с�а – порталды ашпастан инженерлік ��-
рылыстыB сырт жа�ынан �B�ымалар б�р�ылау ар�ылы контейнерлерге 
езінді толтыруды �сынды.

Б�л идея алдымен айтарлы�тай к�м#н туындат�анын айта кету ке-
рек. Біріншіден, сырт�ы т�бесінен �B�ымалар б�р�ылау ар�ылы б�йір-
лері сфера т�рінде жасал�ан цилиндр пішінді контейнердіB сыртынан 
�ажетті б�лігіне д#л т�суге сенімділік бол�ан жо�. ОныB �стіне, тау 
рельефініB шат�алды�ы б�р�ылау техникасы орналастырылатын алаB 
дайындау кезінде айтарлы�тай к�лемде жарылыс ж�мыстарын ж�ргі-
зуді �ажет етті. Дегенмен б�л идеяныB жа�сы т�стары да болды, �йткені 
порталды аршып, тікелей «Колба» контейнерлеріне �ол жеткізу �ажет 
етілмеді. КонтейнерлердіB герметиктілігі олардыB �уысында Я== болуы 
себепті сырт�ы радиациялы� аяныB айтарлы�тай жо�ары болуын жо��а 
шы�ар�ан жо�. Б��ан �оса, контейнердіB �уысына цемент толтырыл�ан 
соB оныB салма�ы бірнеше есе �л�аятынды�тан, контейнерді �айтадан 
кіргізу м#селесі де оBай шаруа бол�ан жо�. Yшжа�ты кеBесуден кейін це-
мент-��м езінді портал�а жа�ын орналас�ан бір контейнердіB �ана ішіне 
толтырылатынды�ы, �ал�ан екі контейнерді контейнерлер т�р�ан бокс-
тыB бос жерлеріне бетон езінді толтыру ар�ылы �ор�ау туралы ымыралы 
шешім �абылданды. 

ЖобаныB міндеттері:
• инженерлік ��рылыс�а кіретін жерді ашпай № 1 контейнер орналас-

�ан бокс�а, № 2 ж#не № 3 пайдаланыл�ан контейнерлер орналас�ан 
камера�а бетон езінді толтыру ар�ылы ж#не № 3 контейнердіB ішкі 
�уысына �са�т�йіршікті бетон езінді толтыру ар�ылы сол жа� ��ры-
лыстыB �ауіпсіздігін арттыру;

3.76-сурет. «Көшпенді» объектісіндегі құрылыстардың көрінісі
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• �иыстыру #дісімен – ��рылыс учаскесініB ішінен жарылыс жасау 
ж#не монолит темірбетон ты�ын орнату ар�ылы оB жа� ��рылыстыB 
�ауіпсіздігін арттыру.
Инженерлік ��рылыстарды к�шейту схемасы 3.77-суретте 

к�рсетілген.

а)

б)

3.77-сурет. Сол жақ (а) және оң жақ (б) инженерлік құрылысты кү-
шейту схемасы

Ж�мыстар 2005 жыл�ы 19 �ырк�йекте басталып, 2006 жыл�ы мамыр 
айында ая�талды.

Ж�мыстардыB жекелеген т�рлері оB жа� ж#не сол жа� ��рылыстар-
да бір уа�ытта ж�ргізілді. Ж�мыстардыB негізгі кезеBдері мен т�рлері 
3.78-суретте к�рсетілген.

Ж�мыстардыB �ауіпсіз ж�ргізілуін, ж�мыс ж�ргізушілер мен жабды�-
тарды к�зетуді, �ажетті материалдармен �здіксіз жабды�тауды �амтама-
сыз ету ма�сатында орындалып жат�ан барлы� ��рылыс ж�мыстарына 
мынандай к�мек-�олдаулар к�рсетілді:
• радиоэкологиялы� с�йемелдеу;
• медициналы� с�йемелдеу;
• дала жолдарын к�тіп �стау;
• негізгі ж#не далалы� лагерлерді �стау;
• инженерлік ��рылысты к�зету;
• жабды�тар мен материалдарды учаскеге жеткізу. 
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Радиациялы� жа�дай�а ба�а беру н#тижелері бойынша ж�мыстар 
бастал�ан�а дейін ��рылыстардыB ж�мыс алаBдарыныB аума�тарында 
т�мендегілер аны�талды:
• гамма-с#уле шы�арушы радионуклидтерден алынатын доза деBгейі 

персонал �шін �ауіпті емес;
• тексерілген алаBдардыB басым ауданында ЭД= КПР-96-мен белгілен-

ген нормадан (0,3 мкЗв/с) аспайды ж#не таулы жерлерге т#не аялы� 
м#ндердіB деBгейінде;

• ��рылыс материалдарын – карьерден алын�ан ша�патасты елді ме-
кендерден тыс �нерк#сіптік ��рылыста ж#не жол ��рылысында пай-
далану�а болады.

3.2.3.1 Сол жа� �Eрылыс

Сол жа� ��рылыстыB �ор�анысын к�шейту ж�мыстары ��рылыстар-
дыB камераларын ж�мыс алаBынан арнайы �B�ымалармен аршу ж#не 
оларды �B�ымалар ар�ылы бетон езіндіге толтыру жолымен ж�ргізілді.

3.78-сурет. Жұмыстардың негізгі кезеңдері мен түрлері
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=�рылыстыB �стінен ж�мыс алаBын жайластыру �шін уа�ытша жол 
салынды (3.79-сурет).

3.79-сурет. Кірме жол

3.80-сурет. Құрылыстың үстіндегі жұмыс алаңы

Ж�мыс алаBы шпурлармен ж#не бастырма зарядтармен ж�ргізілген 
бір�атар жарылыстар циклініB к�мегімен ірі тау жыныстарын �са�тау 
ар�ылы, тау жыныстарыныB �стінен жергілікті карьерден алын�ан ша�-
патасты т�сей отырып, �стінен бірнеше рет топыра� салып тегістеп жа-
сал�ан екі тау кемерінен т�рды (3.80-сурет).
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Диаметрі 105 - 250 мм арнайы �B�ымалар ж�мыс алаBыныB �стінен 
�B�ыланды. Тік �B�ымалар УРБ-3АМ типтес станоктыB, ал бастырма �B-
�ымалар «TEJ» типтес б�р�ылауыш агрегаттыB к�мегімен �B�ыланды 
(3.81-сурет).

3.81-сурет. Ұңғымалар бұрғылау

3.82-сурет. Бейнетүсірулер жүргізу

№ 2 ж#не № 3 контейнерлердіB камерада д#л �ай жерде орналас�аны 
белгісіз бол�анды�тан �B�ымалардыB жоспарлан�ан орнын іздестіру �B-
�ымаларын б�р�ылау н#тижелері бойынша �ана �згертуге болды.

Рет саны бойынша бірінші іздеу �B�ымасын б�р�ылау (№ 2, диаметрі 
115 мм) оB н#тиже берді – б�р�ылау снаряды �уыс�а бойлай енді (��ры-
лыс�а кіру б�р�ылауыш снарядтыB бойлауына байланысты аны�талды). 
БейнекамераныB к�мегімен (3.82-сурет) бірінші �B�ыл�ан �B�ыма кен-
жарыныB контейнерлерге �атысты орны аны�талды. БейнекамераныB 
к�мегімен № 1 контейнер т�р�ан бокс жа�та�ы герметиктелген �ткелдіB 
�а�па�ы жабы� екені ж#не ашы� т�р�ан жерге �осымша бетон шы�ыны 
шы�пайтыны аны�талды.
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Екі контейнері бар ��рылысты тексеру деректері бойынша бетон ��ю-
�а арнал�ан �ал�ан арнайы �B�ымалардыB орындарына т�зету ж�ргізілді.

№ 1 контейнер т�р�ан боксты аршу �шін к�лбеулік б�рышы 45 - 60 
градус болатын �ш �B�ыма �азылды.

YстіBгі жа�тан 51 градус б�рышпен б�р�ылан�ан № 4 �B�ыма бетон 
ты�ынныB шамалы �ана учаскесін �тіп барып, бокс�а енді. YстіBгі жа�-
тан 60 градус б�рышпен б�р�ылан�ан № 5 �B�ыма бокс�а № 1 контей-
нердіB арт�ы б�лігінен сол жа��а �арай енді.

№ 1 контейнерде т�сірілген бейнеба�ылау сапасы зерттеу кезінде де, 
бетон толтыр�ан кезде де жары�тыB жеткіліксіздігінен ж#не жары�тыB 
�азынды �абыр�алары мен контейнерге сіBіп кетуіне байланысты нашар 
болды (3.83-сурет).

3.83-сурет. № 1 контейнердің көрінісі (а) және бокстағы герметиктелген 
өткелдің көрінісі (б)

Контейнер �а�па�ыныB ша�ылдыр�ыш �асиеті жа�сы бол�анды�-
тан, 1999 жылы ж�мыстар ж�ргізілген кезде ауыстырыл�ан, суреттерге 
�арап бекіткіш б�рандамалардыB санын білуге болады. Боксты тексеру 
�а�па�тан басталды.

Бокстан шы�атын жердегі герметиктелген �ткелдіB �а�па�ы толы-
�ымен ашы� жат�анды�ы аны�талды, сол себепті бетон езіндініB к�рші 
бокс�а а�ып кетуін болдырмау �шін технологиялы� шаралар �олдану 
�ажет болды.

№ 1 контейнер т�р�ан боксты ж#не № 2 ж#не № 3 контейнерлер т�р-
�ан камера�а бетон езінді толтыру �шін 6 арнайы �B�ыма дайындалды 
(3.84, 3.85-суреттер).

Бетон езінді дайындау�а арнал�ан �оспаны м�лшерлеу сол жа� ��-
рылыстыB алаBына орнатыл�ан бетон езу торабында ж�ргізілді. =оспа 
ж�мыс алаBына АСБ 92 автобетонараластыр�ышпен жеткізілді. Бетон 
сор�ы жабды�ын �олданусыз арнайы ��й�ы ар�ылы камера�а тікелей 
берілді. Шегендеу �стыны ернеуіне дейін бетон�а тол�ан кезде, камера-
ны толтыру �дерісі де ая�талды (3.86-сурет).
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КамераныB ішіне бетон езіндісініB жайылу �дерісіне бейнеба�ылау 
ж�ргізу сол с#тте бетон #лі ��йылма�ан �B�ымалар ар�ылы орындалды 
(3.87-сурет).

3.84-сурет. Ұңғымаларға құбырлар шегендеу

3.85-сурет. Ұңғыма кенжарының камера мен боксқа қатысты орналасуы

3.86-сурет. Камера мен боксқа бетон езіндісін толтыру
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КамераныB ішінде бетонныB жайылуы бетон ��рамыныB рецепту-
расымен аны�тал�ан а��ышты�ы есебінен, ал соB�ы кезеBдерде �B�ыма 
о�панында�ы бетон ба�ан туындат�ан �ысым есебінен болды.

№ 1 контейнер т�р�ан бокс�а бетон езіндісін толтыру БУК-1 сор�ысы-
ныB к�мегімен № 4 ж#не № 5 арнайы к�лбеу �B�ымалар ар�ылы орын-
далды (3.88-сурет).

3.87-сурет. Камераға бетон құю

3.88-сурет. № 1 контейнер тұрған боксқа бетон езіндісін толтыру

БетонныB бокс�а а�у ж#не толу �дерісі бейнекамераныB к�мегімен ба-
�ыланды. № 4 �B�ыманыB шегендеу �стыны ернеуіне дейін бетон�а тол�ан 
кезде боксты толтыру �дерісі ая�талды.

№ 1 арнайы �B�ыманыB орны № 3 контейнерді аршу ма�сатында таB-
дап алынды. Б�р�ылау н#тижесінде �B�ыма кенжары № 3 контейнер осініB 
�стінде, оныB орталы� б�лігінде орналасты. 

Жа�дайды ескере отырып, БЭФ5ЗИ ТАНИК �кілдерімен бірлесіп контей-
нерді ��м-цемент езінді ��ю�а арнал�ан жеке арнамен (=А) ж#не контейнер-
ден ы�ысып шы�атын ауа�а арнал�ан, с�згі орнатыл�ан б�ру ��бырына жал-
�ан�ан (СА) жеке арнамен жабды�тал�ан бір �ана �B�ыма ар�ылы толтыру 
схемасы �сынылып, соBынан іске асырылды (3.89-сурет). Б�л шешім Ж�мыс 
жобасына �згеріс енгізе отыра белгіленді.



3-тарау. Таралу қаупін азайту

158

Ж�мыстар УРАЛ-375 автомобилі 
негізіндегі �здігінен ж�ретін СКБ-
5 б�р�ылауыш агрегаттыB к�мегі-
мен орындалды. Контейнерді аршу 
бойынша дайынды� ж�мыстары 
бокс�а бетон толтыру ж�мыстары-
мен бір уа�ытта �атар ж�ргізілді.

Б�р�ылан�ан �B�ыманыB о�-
панына ○ 130 мм болат ��бырлар 
шегенделіп, ��бырдыB айнала-
сында�ы бос жерлері цементтелді 
(3.90-сурет).

Контейнерді аршу операциясы 
– радиациялы� еB �ауіпті опера-
циялардыB бірі, �йткені оны орын-
дау кезінде, #сіресе контейнердіB 
ішінде к�лемі жа�ынан шамалы 
�ана �ысым болса (атмосферада�ы 
�ысым�а �атысты), Я==-ныB газ-
аэрозоль �оспасы шы�уы м�мкін.

Негізгі міндет – контейнердіB 
корпусын бастап�ы аш�ан с#тте 
шегендеу ��быры мен ба�аналы 
снарядтыB арасында�ы саBылау-
дан ы�ысып шы�атын айтарлы�тай 
ауа к�лемініB ж�мыс алаBына шы-
�уына жол бермеу. 

Б�л проблема ты�ыздау ��рыл-
�ысыныB к�мегімен шешілді. Ше-
гендеу ��бырына газдыB шы�уына 
ж#не оны с�зуге арнал�ан ��рыл�ы 
б�рап бекітілді. С�згілеу элементі 
Петрянов матасыныB 8 бетінен 
т�ратын кассета т�рінде жасалды 
(3.91-сурет)

Персонал, жабды�тар мен ас-
паптар дайын бол�ан кезде кон-
тейнерді аршу операциясы орын-
далды. СаBылауды б�р�ылау 
сулы-майлы суспензия ар�ылы 
ж�зеге асырылды – ж�мыстар бас-
тал�ан�а дейін �B�ыма�а 30 литрге 
жуы� автомобиль майы ��йылды, 
б�дан кейін барып ыдыстан еB т�-
мен к�лемде су беріп т�ратын кран 
ашылды. Б�р�ылау ж�мысы бас-
тал�аннан кейін шамамен бір са-
�аттан соB контейнердіB корпусы 

1 арнайы ұңғыма оқпаны, ○ 250 мм; 
2  шегендеу құбыры, ○ 130 мм; 
3 құм-цемент езіндіні контейнерге айдау-

ға арналған ○ 70 мм бағаналы құбыр; 
4 контейнерді аршуға арналған қатты 

қорытпаны бұрғылаушы ○ 112 мм тәж 
салынған ○ 108 мм бағаналы құбыр; 

5 контейнер; 
6 езінді айдайтын құбырдағы шұра; 
7 тығыздау құрылғысы; 
8 № 2 және № 3 контейнерлер тұрған ка-

мерадағы бетон езіндісі; 
9 газ бұру құбыры; 
10 бұру құбырының шұрасы; 
11 сүзгі; 
12 контейнер корпусындағы газ шыға-

тын саңылау; 
13 № 3 контейнердегі құм-цемент езіндісі.

3.89-сурет. № 3 контейнерді 
аршу схемасы
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тесілді – газ айыру ж�йесінен газ б�лініп шы�ты, ал с�згіге �лшеу ж�ргіз-
ген кезде онда радиоактивті ластанудыB бар екені аны�талды.

3.90-сурет. Ұңғыма мен құбыр арасындағы бос қуыстарды цементтеу

3.91-сурет. Сүзгі элементін дайындау

КонтейнердіB ішіне байланыстырушы материал ��ю ��й�ы�а жал-
�ан�ан айдау арнасы ар�ылы �здіксіз режимде ж�ріп жат�ан езінді ба�а-
насынан пайда болатын �ысым ар�ылы ж�ргізілді. Пайдаланыл�ан кон-
тейнердіB тол�анды�ы газ айыру ��бырынан езіндініB шы�уы бойынша 
аны�талды.

Пайдаланыл�ан контейнерлермен ж�мыстар орындау кезеBдерініB 
барлы�ында �немі радиациялы� ба�ылау ж�ргізілді, соныB ішінде РФ 
�кілдері де ж�ргізді (3.92-сурет).

Контейнерге ��м-цемент езінді толтырыл�аннан кейін газ айыру ж�-
йесі б�лшектелді, �B�ыманыB басына бетон ��йылды.

Екі контейнер т�р�ан камера�а ж#не бір контейнер т�р�ан бокс�а бе-
тон езінді толтыру ж#не контейнердіB ішіне ��м-цемент езінді толтыру 
ж�ніндегі ж�мыстар 2006 жыл�ы 16 с#уірде басталып, 19 мамырда ая�-
талды. Бетон т�сеу ауа температурасы �олайлы бол�ан кезде орындалды.

Зертханалы� сына�тар сол жерде алын�ан ауыр бетон сы�ыл�ан кезде 
(орташа 295,6 кгс/см2) т�зімділігі жа�ынан М300 маркасына ж#не Ж�-
мыс тапсырмасыныB талаптарына с#йкес екендігін к�рсетті.
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Ж�мыстар ая�тал�аннан кейін жабды�тар мен механизмдердіB бар-
лы�ы шы�арылып, жою ж�мыстары басталды. eзіаудар�ыш машинаныB 
к�мегімен карьерден �осымша топыра� жеткізіліп, б��ан дейін ж�мыс 
алаBын салу�а #келінген топыра� экскаватордыB к�мегімен �опсытыл-
ды (3.93-сурет).

3.92-сурет. Контейнер ашылғаннан кейін радиациялық жағдайды бақылау

3.93-сурет. Жұмыс алаңын жою
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3.2.3.2 ОC жа� �Eрылыс

Сол жа� ��рылыс пен оB жа� ��рылыс �зара жал�асып жат�анды�тан, 
сол жа� ��рылыстыB �ор�анысын к�шейту ма�сатында оB жа� ��рылыс-
ты к�шейту ж�мыстары ж�ргізілді.

1998 жыл�ы с#уір-мамыр айларында Семей сына� полигонында�ы 
ядролы� �ару инфра��рылымын жою ба�дарламасы аясында =Р ж#не 
А=Ш мамандары оB жа� ��рылыстыB са�асын ��рылыстыB �стінен ЖЗ 
бастырма зарядын жарып, соBынан ойма траншеяны сол жердіB таби-
�и рельефіне келтіріп тау жыныстарымен к�му ар�ылы жою ж�мыста-
рын ж�ргізді.

eткен жылдар ішінде таулы ал�аптыB жо�ар�ы жа�ынан тау жыныс-
тары опырылып ��ла�анды�тан оB жа� ��рылыстыB са�а маBында�ы 
учаскесін жауып �ал�ан (3.94-сурет).

ОB жа� ��рылыста�ы �ор�аныс салу ж�мыстарыныB барлы�ы т�ра�-
ты дозиметрлік ба�ылау ж�ргізе отырып орындалды, ��рылыс са�асы-
ныB �стіндегі тау жыныстарын ��лату ж#не �сату бойынша жарылыс 
ж�мыстары мен ��рылыстыB ішіндегі ж�мыстар «ОB жа� ��рылысты жа-
бу�а арнал�ан ж�мыс жобасына» с#йкес орындалды.

Аз �уатты бастырма зарядтарды жару ар�ылы ��рылыс порталы-
ныB �стіне тау беткейінен ��ла�алы т�р�ан тау жынысыныB �лкен 

3.94-сурет. Оң жақ құрылыс порталының үстіндегі тау жыныста-
ры үйіндісі
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�ойтастарына жа�ындау м�мкін болды. Тау жынысын �сатудыB, соныB 
ішінде ��рылыс осі бойынша да бірнеше циклі ж�ргізілді. Тау жынысын 
�сату кесек тастар �са� пішінге т�скенше бірнеше рет ж�ргізілді. Таужы-
нысыныB �йіндісін аршу бульдозермен ж�ргізілді, соBынан экскаватор-
мен авто�зіаудар�ыш�а тиеліп, бас�а жерге апарып �йінді етіп т�гілді. 
Траншеяны тау жыныстарынан тазарту кезінде ірі сыны�тар кездесіп 
отырды, олар бастырма зарядтармен немесе шпурларда жару жолымен 
�осымша �сатылды.

=�рылыс бекітпесініB бірінші рамасын аш�аннан кейін ойма траншея 
кеBейтіліп, �зартылды (3.95-сурет).

3.95-сурет. Құрылысты аршу

ПорталдыB ашыл�ан б�лігі ар�ылы =Р ?ЯО ж#не РФ персоналы дози-
метрші мен тау-кен ��т�арушыларыныB �атысуымен ��рылыстыB тау-
техникалы� жа�дайына алдын ала тексеру ж�ргізіп, �ана�аттанарлы� 
деп таныды (3.96а-сурет).

Б��ан дейін 125 метрдегі белгіде д#некерленген диаметрі 2,0 метрге 
дейін жететін металл ��быры бар бетон ты�ын салын�ан болатын. =ор�а-
ныс �абыр�асына жа�ын жерде газ баллондары жатты, ал ��бырды жауып 
т�р�ан металл пластинада адам �те алмайтындай болмашы саBылау 
аны�талды, осыныB негізінде бетон ты�ынныB шегінен асып р��сатсыз 
кіру #рекеті бол�ан жо� деп сенімді т�рде айту�а болды (3.96б-сурет).
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 а) б)

3.96-сурет. Құрылыстың жай-күйі (а) және рұқсатсыз кіру іздері (б)

=�рылыста�ы жа�дай алдын ала тексерілгеннен кейін ойма траншея-
ны кеBейту ж#не ��рылыс порталын жабды�тау ж�мыстары жал�асты-
рылды (3.97а-сурет). 

=�рылыс�а кіретін жерді дайындау ж�ніндегі ж�мыстар ая�тал�ан-
нан кейін ��рылыс�а жан-жа�ты тексеру ж�ргізілді, н#тижелері бойын-
ша �йінді мен бетон ты�ын орналасатын жерлер алдын ала белгіленді, 
б�дан #рі ж�ргізілетін ж�мыстардыB �ауіпсіздігін �амтамасыз етуге �а-
жетті ж�мыстардыB т�рлері мен к�лемдері аны�талды (3.97б-сурет).

Тау �азындысыныB на�ты жай-к�йін ескере отырып, «Ж�мыс жобасы-
на» с#йкес тау жыныстарын ��лату �шін (пикет 57 – пикет 72 метр) ж#не 
араларын 3 метр етіп 10 метрлік темірбетон ты�ын орнату �шін (пикет 44 
– пикет 54 метр) �зынды�ы 15 метрлік учаске белгіленді. Сына ар�ылы 
бетон ты�ын орнатылатан учаскеде шпурларда�ы жарылыстыB к�мегі-
мен �азынды �имасы жан-жа�ынан шамамен 0,5 метрге кеBейтілді.

Бетон ты�ын салынатын орынды дайындап жат�ан кезде опырыл�ан 
топыра� бульдозердіB к�мегімен ��рылыс �имасыныB жарылыс н#ти-
жесінде топыра�пен жабылуы м�мкін деген жеріне (72 метр пикетке) 
жылжытылды (3.98-сурет).
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 а) б)

3.97-сурет. Портал маңындағы учаске (а) және құрылысты жан-жақты 
тексеру (б)

3.98-сурет. Үйінді жасау

=�рылысты ��лату �шін �азындыныB ернеуіне, т�бесіне ж#не таба-
нына шпурлар б�р�ылау �зі ж�ретін «Sullivan» �ондыр�ысын �олдана 
отырып ж�зеге асырылды.

Шпурлар б�р�ылау ж�мыстары ая�тал�аннан кейін тау жыныстары 
��ла�ан учаскедегі коммуникацияларды б�лшектеу, шпурларды заряд-
тау ж#не жару ж�мыстары орындалды. Жарылыстан кейін топыра� б�кіл 
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�иманы толы�ымен жаBадан жасал�ан т�бемен бірге жауып �алды.
Ж�мыс тапсырмасына с#йкес, ��рылыстыB негізгі �ор�аныс элементі 

М300 маркасына (В22,5 т�зімділік класына) с#йкес ауыр бетоннан салы-
натын �зынды�ы 10 метрлік сыналы бетон ты�ын болып табылады.

БетонныB ��рамы бетон жасау�а арнал�ан ��рауыштардыB сипатта-
маларына �арап, МемСТ 27006-�а с#йкес таBдалды. Бетон �оспасы �шін 
кесек толы�тыр�ыш ретінде таби�и тас – граниттен жасал�ан ша�патас 
пайдаланылды, ал �са� толы�тыр�ыш ретінде ��мды-�иыршы�тасты 
�оспа таBдалды, б�ларды арнайы �йымдар жеткізіп берді. Байланыстыр-
�ыш материал ретінде Семей �аласында�ы «СемейЦемент» ЖА= шы�ара-
тын портландцемент �олданылды. 

Бетон элементіне арнал�ан �азынды учаскесі тау жынысыныB ке-
сектерінен тазартылып, ол жерге бетон ��ятын а�аш �алып орнатылды. 
Темірбетон ты�ын�а орнатылатын арматуралы� торк�здер ысты�тай тап-
тал�анА-II класты арматуралы� болаттан жасал�ан ○ 22 мм периодты� 
бейіннен, 35ГС маркалы болаттан жасалды (осындай арматуралы� болат 
«Шомырт» жобасы бойынша орындал�ан ж�мыстарда �олданылды). 

Арматура торк�здіB жекелеген элементтері портал маBында�ы учас-
кеде жасалды, сонан соB орнатылатын жерге жеткізіліп, электрмен д#-
некерлеу ар�ылы торк�зге біріктірілді. Бетон езінді автобетонаралас-
тыр�ыштыB к�мегімен алдымен конвейерге, сонан соB барып �алып�а 
беріліп отырды (3.99-сурет).

3.99-сурет. Бетон тығын орнату
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Зертханалы� сына�тар сол жерде алын�ан ауыр бетонныB сы�у кезін-
дегі т�зімділігі бойынша (орташа есеппен 296,4 кгс/см2) М300 маркасы-
на с#йкес екендігін к�рсетті.

Бетон ты�ын орнату ж�мыстары ая�тал�ан соB жабды�тар мен ком-
муникациялар, портал рамасы б�лшектелді ж#не ��рылыс са�асы 
жергілікті рельефке келтіріліп к�мілді. (3.100-сурет).

3.100-сурет. Сағаның көмгеннен кейінгі көрінісі 

ОB жа� ��рылысты  жабу ж�ніндегі негізгі ж�мыстар мынадай мерзім-
дерде орындалды:

• алаBды дайындау: 13.09 – 25.09. 2005 ж.;
• ��рылыс порталын аршу: 25.09 – 21.11. 2005 ж;
• ��рылыстыB т�бесін дайындау ж#не опыру: 22.11 – 28.11. 2005 ж;
• ты�ын орнату: 28.11 – 04.12.2005 ж;
• ��рылыс порталын жабу: 04.12 – 24.12.2005 ж.;
• порталды аш�ан кезде 4000 м3 тау жынысы шы�арылды;
• темірбетон ты�ын�а 213 м3 ауыр бетон салынды;
• ��рылыстыB са�а маBында�ы учаскесіне 4500 м3 к�лемде тау жы-

нысы �йілді.
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3.2.3.3 ЖEмыстарды радиометрлік сQйемелдеу

Сол жа� ж#не оB жа� ��рылыстардыB учаскелерін радиоэкологиялы� 
тексеру ж�мыстар бастал�ан кездегі, оларды орындау барысында�ы ж#не 
ж�мыстар ая�тал�аннан кейінгі ж�мыс учаскелеріндегі на�ты радиа-
циялы� жа�дайды аны�тау ма�сатында ж�ргізілді, олардыB негізінде 
атал�ан жа�дайларда радиациялы� фактордыB персоналдыB денсаулы-
�ына #сер етуін т�мендету ж#не ластаушы заттардыB �орша�ан орта�а 
таралуына жол бермеу бойынша �ажетті шаралар �олдану туралы бас�а-
рушылы� шешім �абылдау�а болады.

Далалы� зерттеулерді =Р ?ЯО Радиациялы� �ауіпсіздік ж#не экология 
институтыныB аккредиттелген Сына� орталы�ыныB �ызметкерлері =Р 
мемлекеттік тізіліміне енгізілген тексерілген �лшеу ��ралдарын пайда-
лана отырып орындады. Радиометрлік зерттеулер алаBдарда аттестат-
тал�ан #дістемелік н�с�аулар�а с#йкес ж�ргізілді.

Сол жа� ж#не оB жа� ��рылыстарда�ы ж�мыстар�а ж�мысшылардыB 
радиациялы� �ауіпсіздігін �амтамасыз ету ма�сатында радиоэкология-
лы� с�йемелдеу ж�ргізу кезінде:
• стационарлы� радиациялы� ба�ылау посты ашылды;
• ж�мыс айма�ында�ы ауаныB радиоактивті ластануына ба�ылау 

ж�ргізілді;
• ж�мыс учаскелеріндегі радиациялы� параметрлерге радиациялы� 

ба�ылау ж�ргізілді;
• к�лік ��ралдары мен �осал�ы жабды��а радиациялы� ба�ылау 

ж�ргізілді;
• далалы� лагерьдегі т�р�ын �й модульдері мен �ндірістік �й-жайлар�а-

радиациялы� ба�ылау ж�ргізілді.
Ж�мыс жоспарында �абылдан�ан ж#не іске асыру барысында пер-

сонал мен �орша�ан орта �шін радиациялы� �ауіп-�атерді т�мендету 
бойынша орындал�ан іс-шаралар екінші �айтара радиоактивтік ласта-
нудыB ж#не персонал мен техниканыB радиоактивті �німдерді ж�мыс 
айма�ынан тыс ы�тимал таратуыныB алдын алу�а м�мкіндік берді, со-
нымен �атар персоналдыB ішкі ж#не сырт�ы ы�тимал �айталай с#улеле-
нуіне жол берген жо�. 

Б�кіл ж�мыс кезеBінде персонал�а ба�ылау ж�ргізілген кезде ЭД= 
м#ні алдын ала ж�ргізілген радиоэкологиялы� тексеру кезіндегі аялы� 
деBгейде болды ж#не 0,12 - 0,17 мкЗв/с аралы�ында �згеріп отырды. =ор-
�алма�ан дене терісіне ж�ргізілген ба�ылау ж�мыс істеп ж�рген персо-
налдыB денесіндегі α- ж#не β-б�лшектер а�ыныныB еB к�п м�лшері р��-
сат етілген деBгейден аспайтынын к�рсетті.

=�рылыс ж�мыстары бастал�ан�а дейінгі ж#не ая�тал�аннан кейінгі 
радиометрлік зерттеулер бірыB�ай #дістеме мен ба�ылаулар кестесі бо-
йынша ж�ргізіліп, топыра� бетініB деBгейінен 0,03 метр биіктіктегі 
α- ж#не β-б�лшектер а�ыныныB ты�ызды�ы ж#не ЭД= �лшенді 
(3.101-сурет).

Сол жа� ж#не оB жа� ��рылыстардыB портал маBында�ы учаскелерін-
де орналас�ан алаBдардыB ЭД= м#ндері с#йкесінше 0,09 - 0,44 мкЗв/с 
ж#не 0,13 - 0,23 мкЗв/с аралы�ында �згеріп отырды.
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Инженерлік ��рылыстыB �ауіпсіздігін арттыру ж�мыстары ат�а-
рыл�аннан кейін тексерілген аума�та радиоактивті ластану бол�ан жо� 
– орындал�ан ж�мыстар ж�мыс алаBдары аума�ында�ы радиациялы� 
жа�дайды нашарлат�ан жо�. =ол жеткен н#тижелер алын�ан м#ндерді 
алдын ала тексеру н#тижелерімен салыстыру ар�ылы расталады.

3.2.4 Екі штольнядан белсендірілген арнайы технологиялы� 
жабды�ты алып шы=у ж@не «Маяк» 2Б-ге (Ресей) @кету 
(«БQркіт» жобасы) [9]

Росатом басшылы�ы «К�шпенді» операциясыныB шеBберінде орын-
дал�ан ж�мыстардыB оB т#жірибесін ескере отырып, 2005 жылдыB к�к-
темінде, б�л жолы салыстырмалы т�рде оBай �ол жеткізілетін Я== бар 
штольня объектілері бойынша БЭФ5ЗИ мен А=Ш ЛА?З арасында кезекті 
а�паратты� келісімшарт жасасу�а келісім берді.

026 техникалы� тапсырмасы бойынша № 37713-000-02-35 келісім 
Я==-�а �атысты таралу ж#не лаBкестік �ауіп-�атерін ба�алау�а арнал�ан 
санды� критерийлер #зірлеуді, сонымен �атар б�рын�ы ССП-ныB штоль-
нялы� объектілерінде атал�ан �ауіп-�атерді т�мендету бойынша техни-
калы� �сыныстар #зірлеуді к�здеді. Б�л кезеBде ЛА?З-�а арнал�ан есептер-
де объектілерді с#йкестендіру к�рсетілмеген болатын, я�ни, объектілерге 
шартты атаулар беріліп, олардыB �ор�алу сипаттамасы жалпылама 

3.101-сурет. Жұмыстар жүргізу кезіндегі радиациялық бақылау
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т�рде берілді (ты�ындардыB арасында�ы ара�ашы�ты�, олардыB �алыB-
ды�ы, т.с.с. жан-жа�ты к�рсетілген жо�).

Америкалы� тараптыB РФ �сын�ан есептерде объектілерді с#йкес-
тендірудіB болмауына келісуі «таралу» �аупін ба�алаудыB таBдал�ан 
ж#не келісілген критерийлерін �ана�аттандыратын айтарлы�тай к�п 
объектіні (он алты) �амту�а м�мкіндік берді. �рбір объект �шін �ауіп-
�атер к�лемі саны жа�ынан ба�аланды. СоныB н#тижесінде объекті-
лердіB барлы�ы �ауіптілігі жа�ынан т�рт санат�а б�лінді. Ресейлік тарап 
4 – 2 �ауіптілік деBгейлеріне с#йкес келетін 16 объектіде �нерк#сіптік 
#дістерді �олданусыз Я==-�а �ол жеткізуге жол бермейтін �осымша �ор-
�аныс тос�ауылдарын ��ру м�мкіндігін �арауды �сынды. ЕB к�п �ауіп 
т�ндіретін – т�ртінші деBгей. Б�л деBгейге �ш объект с#йкес келді, олар-
�а «Х», «Y» ж#не «Z» деген шартты белгілер берілді.

2005 жыл�ы 8 �ырк�йекте =Р Курчатов �аласында бірінші кездесу 
�ткізілді, ал 2006 жыл�ы 17-22 с#уір аралы�ында «�атерлі» штольнялар-
да�ы ж�мыстардыB н�с�аларын тал�ылау бойынша ж�мыс бабында�ы 
екіжа�ты (РФ, А=Ш) екінші кездесу �ткізілді. Атал�ан кеBесулердегі 
т�бірінен жаBа жаBалы� – біздіB «Х» объектісінде �ал�ан арнайы техно-
логиялы� жабды� (ААТЖ) пен оныB б�лшектерін Ресей аума�ына #кету-
ге келісім беруміз болды. 

«Х» ж#не «Y» объектілеріне �осымша �ор�аныс салу ж�мыстары =а-
за�стан РеспубликасыныB заBнамасымен белгіленген т#ртіпте ж#не 
�олданыста�ы мемлекеттік стандарттар мен нормативтік ��жаттардыB-
талаптарына, соныB ішінде �ызметкерлердіB денсаулы�ы мен �орша�ан 
ортаны �ор�ау саласында�ы талаптар�а с#йкес т�мендегідей негізгі ке-
зеBдер бойынша орындалды:

1-кезе" (дайынды� ж�мыстары) – портал алдында�ы алаBды дайын-
дау; радиологиялы� ж#не экологиялы� тексеру; топыра�ты, траншея-
ларды �азу ж#не тау жыныстарыныB сыны�тарын алып тастау; портал 
ты�ынын алып тастау.

2-кезе" (��рылыс [тау-кен] ж�мыстары) – тау-кен зерттеу ж�мыста-
ры; инженерлік ��рылыстыB �стінен �ор�аныс жабын жасау, коллима-
торларды алып тастау, бірінші ты�ын�а дейін �ауіпсіз инженерлік ��ры-
лыс салу, теміржолдарды �алпына келтіру; тыныс-тіршілікті �амтамасыз 
ету ж�йелерін орнату, бірінші ты�ыннан саBылау дайындау ж#не ашу, 
б�р�ылау ж#не жарылыс ж�мыстарына дайынды�; тау жыныстарын, кол-
лиматорларды ж#не �зге ты�ындарды алып тастау; теміржолды, тыныс-
тіршілікті �амтамасыз ету ж�йелерін �алпына келтіру; �аптаманы алып 
шы�у ж#не оны арнайы контейнерге орналастыру.

3-кезе" (тасымалдау) – контейнерді автомобиль к�лігімен ДегелеB 
станциясына тасымалдау ж#не оны теміржол к�лігімен Ресейге ж�нелту.

4-кезе" (соB�ы ж�мыстар) – ты�ынды орнату ж#не инженерлік ��ры-
лысты жабу.

АТЖ т�р�ан бокстарды ашу кезеBінен бастап контейнерді Локоть 
станциясында тапсыр�ан�а дейінгі ж�мыстардыB барлы�ы =Р ІІМ ішкі 
#скерлерініB �арауылдарымен �амтамасыз етілді.
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3.2.4.1 «Х» объектісі

«Х» инженерлік ��рылысына �осымша �ор�аныс салу ж�ніндегі ж�-
мыс жобасын =Р ?ЯО РМК «=аза� мемлекеттік �ылыми-�ндірістік жары-
лыс ж�мыстар орталы�ы» ЕМК #зірледі.

Жобалау кезінде эксперименттік деректер мен пайдаланыл�ан кон-
тейнерлерді �ор�ау ж#не б��ан дейін орындал�ан объектілердегі ин-
женерлік ��рылыстарды �ор�ауды к�шейту ж�ніндегі ж�мыстардыB 
практикалы� т#жірибесініB н#тижелері пайдаланылды. Инженерлік ��-
рылыстыB схемасы 3.102-суретте к�рсетілген.

3.102-сурет. «Х» объектісіндегі инженерлік құрылыстың схемасы

Келісімшарт бойынша далалы� тау-кен ж�мыстары 2006 жыл�ы 19 
�ырк�йекте басталды.

Ж�мыс алаBыныB беті мен жарыл�ыш заттар �оймасына арнал�ан 
алаB (3.103 а, б-сурет) жоспарланып, дала лагері жайластырыл�ан соB 
ойма орды аршу ж�ргізілді (3.103в-сурет).

=ор�аныс бетон ты�ынды б�лшектегеннен кейін ��рылыс �имасыныB 
барлы�ы м�з болып �ат�ан тау жынысына толып �ал�аны аны�талды. 
=азбаныB �стіBгі б�лігінде тау-кен ��т�арушылары ��рылыс�а �тетін жол 
тесті (3.104-сурет).

=�рылыстыB авариялы� жа�дайына байланысты �ш елдіB маманда-
ры бірлесіп шешім �абылда�анша ішкі ж�мыстар то�татылды.

2006 жыл�ы 10 �азанда Жоба�а �атысушы �ш елдіB мамандары �ал-
пына келтіру ж�мыстарын ж�ргізу м�кіндігі мен т#ртібін аны�тау ма�са-
тында =Р ТЖМ #скерилендірілген тау-кен ��т�арушы б�лімініB �ызмет-
керлерініB с�йемелдеуімен ��рылыстыB жай-к�йін тексерді (3.105-сурет).

Инженерлік ��рылысты тексеру ж�мыстарына техника �ылымдары-
ныB докторы, профессор, =МЖЖО �ылыми жетекшісі Иван Евгеньевич 
Ерофеев �атысты, ол б�рын�ы Семей сына� полигоныныB аума�ында�ы 
ядролы� �ызмет �алды�тарын таратпау ж#не ядролы� инфра��рылым-
ды жою ж�ніндегі ж�мыстар�а маBызды �лес �ос�ан адам. eкінішке 
орай, б�л оныB соB�ы іссапары болды.

Тексеру н#тижесінде т�мендегілер белгіленді:
• «Х» ��рылысыныB таулы ал�абы б��ан дейінгі жарылыстармен кесек тау 

жыныстарына б�лшектелген. Ал�аптыB бетінде атмосфералы� жауын-
шашыннан бол�ан сызаттар бар, олар ар�ылы тау �азбасына су �ткен, 
осы�ан байланысты �азбаныB табанын, �абыр�алары мен то�ыспасын 
порталдан 30 метр ара�ашы�ты��а дейін м�з �абаты жауып �ал�ан;
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а)

б)

в)

3.103-сурет. «Х» объектісіндегі жұмыс алаңынан көрініс (а), жарылғыш ма-
териалдардың уақытша қоймасы орналасатын алаң (б), ашылғаннан кейінгі 
порталдың көрінісі (в)
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3.104-сурет. Құрылыс порталының көрінісі

3.105-сурет. «Х» объектісіндегі құрылысты тексеру

• тау �азбасыныB порталдыB оB жа�ында�ы ернеуі 50 метрге дейін 
сейсмикалы� #сер ету н#тижесінде �азбаныB ішіне �арай 1-1,5 метр-
ге жылжы�ан;

• 50 метр белгіден бастап �азбаныB б�кіл �имасын жауып �ал�ан тау 
жынысыныB опырылымы басталады;
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• �азындыныB т�бесінде биіктігі 1,5 метрге дейін жететін тау жынысы-
ныB опырылымдары белгіленді.
Тексеру н#тижелері «Х» объектісіндегі ��рылыстыB авариялы� жа�-

дайда екендігін растады.
Порталда�ы ж#не ��рылыстыB ішіндегі бастап�ы учаскедегі радиа-

циялы� жа�дай осы жердегі таби�и ая�а с#йкес.
11 �азанда Курчатов �аласында =Р, РФ ж#не А=Ш �кілдерініB техни-

калы� кеBесі �ткізілді, онда бір�атар дайынды� іс-шаралары орындал�ан 
жа�дайда ��рылыс учаскесін �ауіпсіз к�йге келтіру м�мкін екендігі ту-
ралы шешім �абылданды.

Учаскені �алпына келтіру ж�мыстары уа�ытты, �осымша материал-
ды� шы�ындар мен �ауіпсіздікті �амтамасыз ету шараларын �ажет етеді. 
Ж�мыстарды то�тата т�ру уа�ытын �ыс�арту ма�сатында техникалы� 
кеBесте 14 �азаннан бастап «Y» объектісіндегі ��рылысты ашу ж�мыста-
рын бастау туралы шешім �абылданды.

«Х» объектісіндегі ��рылыс�а кіретін жер шартты т�рде жабылып, к�-
зет �ойылды (3.106-сурет).

2006 жыл�ы 23 - 27 �азан аралы�ында Курчатов �аласында келісс�з-
дер ж�ргізіліп, н#тижесінде «Х» объектісіндегі тосыннан бол�ан опы-
рылымдарды шы�ару туралы келісімшарт�а модификация жасалып, 
�ол �ойылды.

«Х» объектісіндегі апатты жа�дайда�ы ��рылысты �алпына келтіру 
ж�мыстары 2006 жыл�ы 4 желто�санда басталды. Дала лагерініB фото-
суреті 3.107-суретте берілген.

3.106-сурет. «Х» құрылысының жа-
бық тұрған кіреберісі

3.107-сурет. «X» объектісіндегі 
дала лагері

=�рылыс учаскесін �алпына келтіру кезінде �атып �ал�ан тау жынысы 
мен металдыB �оспасымен ж�мыс істеу, тау жынысы �оспасынан металл 
�німдерін алып тастау еB к�п �иынды� туындатты. Б�л ж�мысты 100 % 
�олмен орындау�а тура келді – тиеу машинасы б�л �оспаны экскаватор 
ш�мішіне �армап ала алмады. =�бырларды (немесе рельстерді) �олмен 
�азып аршып алып, �са�тап кесіп, вагонетка�а �олмен тиеуге тура келді.

Тау жынысыныB еB к�п опырыл�ан жері порталдан 70-90 метр ара-
лы�та болды, б�л жерден к�п к�лемде тау жынысы шы�арылды, б�л ��-
рылыстыB т�бесі мен ернеулерінен тау жынысыныB айтарлы�тай к�лем-
де опырылуымен байланысты.
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ПК110-ПК145,5 аралы�ында ��рылыс жартысына дерлік тау жынысы 
мен металл б�йымдардыB �оспасына толып �ал�ан екен.

=алпына келтірілген учаскеде 0 метр пикеттен 145,5 метр пикетке 
дейін барлы�ы 176СВП-17 жа�таулары жаBадан орнатылып, ауыстырыл-
ды. Кейбір учаскелердегі кенжарлар т�менде к�рсетілген (3.108-сурет).

108-сурет. Жекелеген учаскелердің кенжарларының көрінісі

Топыра� ПК50-ге дейін м�з, ��рылыс ж#не металл конструкциялар 
мен ��бырлар араласып �атып �ал�ан �нта�тал�ан тау жынысы т�рін-
де болды. 15 метрдегі пикеттегі ��рылыс �имасы штольняныB оB жа� 
ернеуінен жылжы�ан тау жынысымен 70 %-�а дейін жабылып �ал�ан 
(3.109, 3.110-суреттер).
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3.109-сурет. Жинап әкетілетін опырылған тау жынысы, конструкциялар 
мен металл сынықтары

3.110-сурет. Қазынды бекітпесі
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ПК110-нан кейін �азындыныB тау-кен-техникалы� жа�дайы жа�сар-
ды. Атал�ан аралы�та к�бінесе ��рылыс т�бесіндегі тау жыныстарынан 
��ла�ан опырылымдар бай�алды (3.111-сурет).

ПК111-де ��рылыс порталынан бастап к�рінетін тектоникалы� жары-
лым бай�алды. =�рылыстыB сол жа� ернеуінен сыр�у жазы�ты�ы жа�сы 
к�рініп т�р, ал оB жа� ернеуі бойынша ені 10 см-ден асатын тік жарылым 
к�рінеді. ПК129-ПК139 аралы�ында�ы бекітпелерді ж�ндегеннен кейін 
ПК145,5-тегі герметиктелген �ткелі бар �алыBды�ы 1,5 метр бетон ты-
�ын б�зылды (3.112-сурет).

СоB�ы ты�ынныB алдында�ы ты�ын орналас�ан ПК258-ге дейінгі ��-
рылыс учаскесіне ж�ргізілген тексеру атал�ан учаскеніB тау-кен-техни-
калы� жа�дайы �ана�аттанарлы� екенін к�рсетті (3.113-сурет).

258 метр белгідегі бетон ты�ынныB герметиктелген �ткелі – диаметрі 
1,0 метрге жуы� металл ��быры бар, ол ар�ылы АТЖ �алды�тары �ал�ан 
бокс�а жол дайындал�ан (3.114-сурет).

3.111-сурет. ПК110-нан басталатын 
учаскенің көрінісі

3.112-сурет. Құрылыстың оң жақ ернеуіндегі тектоникалық жарылым 
мен герметиктелген өткел

3.113-сурет. ПК258-ге дейінгі учаске
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  ПК258-дегі қорғауыш тығын Гермоөткел 

Құрылыс боксы

Боксты тексеру

3.114-сурет. Құрылысты тексеру

Тексеру ж�ргізілген соB материалды бокстан �ор�ауыш бетон ты-
�ынды б�збай алып шы�у�а болатынды�ы туралы шешім �абылданды. 
=�рылыста�ы тау жыныстарыныB барлы�ы ж�мыс алаBынан тыс жерге 
жиналды (3.115-сурет).
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Тау жыныстарын жинау орны

3.115-сурет. Құрылыстан тау жыныстарын шығару

=�рылыс учаскесі 258 метр пикетке дейін �алпына келтірілген соB, 
2007 жыл�ы 10 с#уірден бастап «X» объектісіндегі ж�мыстар то�таты-
лып, «Y» объектісінде жал�астырылды.

Құрылыстан тау жыныстарын шығару

Тау жыныстарын қабылдайтын бункер



3-тарау. Таралу қаупін азайту

179

Объектіні к�зету 10 с#уірден бастап #скери б�лімніB �арауыл к�ш-
терімен ж�зеге асырылды.

10 мамыр – 6 маусым аралы�ында РФ мамандары =Р ?ЯО маманда-
рымен бірге ��рылыс боксында АТЖ �алды�тарын іздеу ж#не жинау ж�-
мыстарын �ткізді. «Y» ��рылысынан алын�ан АТЖ салын�ан пакет осы 
бокс�а �ойылды да, бокс�а кіретін жер бекітілді (3.116-сурет).

3.116-сурет. Бокстағы жұмыстар

«Х» объектісіндегі ��рылыстан АТЖ-ны шы�арып #кеткеннен кейін, 
8 маусымда ��рылысты физикалы� �ор�ауды к�шейту ж�мыста-
ры басталды.

Герметиктелген �ткелдегі кеBістікке �зынды�ы 12 метр арматурадан 
жасал�ан колонна орнатылып, БУК-1 бетонт�сеуішініB к�мегімен бетон 
езіндісі ��йылды (3.117-сурет).

30 – 40 метр аралы�та екі а�аш �алып орнатылды, олардыB арасына 
б�кіл к�лем бойына арматура торк�з орнатылды. =�рылыс порталына 
орнатыл�ан БУК-1 сор�ысыныB к�мегімен ты�ын�а 98 м3 бетон езіндісі 
��йылды. Бетон ты�ын салынып біткеннен кейін 0 - 10 метр аралы�-
та СВП-17 бекітпесініB жа�таулары, ��рылыс порталы б�лшектелді 
(3.118-сурет).
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Са�а маBында�ы алаBнан жабды�тар мен материалдар тиеліп #кетілді, 
жарыл�ыш заттар �оймасы жойылды. Ойма траншея мен штольняныB са-
�асына топыра� �йілді, са�а маBында�ы алаB мен жанасып жат�ан аума� 
бульдозердіB к�мегімен тегістелді (3.119-сурет). 3.120-суретте ��рылыс-
тыB ж�мыстар ж�ргізілгеннен кейінгі схемасы берілген.

Бокстар�а ��ю �шін ж#не бетон ты�ындар жасау �шін аралы� 
т�зімділік класы В22.5, ты�ызды�ы орташа ауыр бетон пайдаланылды.

3.117-сурет. Герметиктелген өткелді жою схемасы

3.118-сурет. Құрылыстағы жұмыстар
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Ж�мыстардыB барлы�ы персоналдыB аса с#улеленуіне, техника мен 
жабды�тардыB, сол сия�ты �орша�ан ортаныB радиоактивті ластануына 
жол бермеу ма�сатында т�ра�ты радиоэкологиялы� с�йемелдеу ж�ргі-
зе отырып орындалды. Ж�мыстар учаскесінде персонал мен техниканы 
санитарлы� зарарсыздандыру пункті орнатылып, т�ра�ты дайынды� 
жа�дайында болды.

Ж�мыстарды =Р ?ЯО Радиациялы� �ауіпсіздік ж#не экология инс-
титутыныB (Р=ЭИ) аккредиттелген Сына� орталы�ыныB �ызметкер-
лері орындады.

Радиациялы� с�йемелдеу ж�ргізу кезінде т�мендегідей ж�мыс т�р-
лері орындалды:
• ж�мыс айма�ында�ы ауаныB радиоактивті ластануын ба�ылау;
• ж�мыс учаскелеріндегі радиациялы� параметрлерді ба�ылау;
• жабды�тар мен к�лік ��ралдарын радиациялы� ба�ылау;
• дала лагеріндегі т�р�ын �й модульдерін радиациялы� ба�ылау;
• радиоактивті заттармен ж�мыс істеуге �атысатын А санатты персо-

налды жеке дозиметрлік ба�ылау;
• сынамалар�а зертханалы� зерттеу ж�ргізу.
222Rn бойынша р��сат етілген к�лемді белсенділіктен асып кеткен жеке-

леген о�и�алар тіркелді:
• 23.04.07 ж. – 4·104 Бк/м3 – �лшеулер ПК 270-280 м ауданында �ткізілді 

(ты�ынныB ар жа�ында);
• 07.06.07 ж. – 2,7·104 Бк/м3 – �лшеулер ПК-259 м ауданында �ткізілді
(�уыстыB т�пкі б�лігінен АТЖ шы�ару ж�мыстарын ж�ргізгеннен кейін);
• 12.06.07 ж. – 2,5·104 Бк/м3 – �лшеулер ПК-200 м ауданында �ткізілді

(бокстан АТЖ шы�ару ж�мыстары ж�ргізілгеннен кейін).

3.119-сурет. Саға маңындағы алаңның жұмыстар жүргізілгенге дейінгі 
және одан кейінгі фотосы

3.120-сурет. Құрылыстың жұмыстар жүргізілгеннен кейінгі схемасы
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Радон концентрациясы ж�мыс ж�ргізген кезде тыныс алу органда-
рын жеке �ор�ау ��ралдарын пайдаланып орында�ан кезде де РЕКБперс
деBгейінен арт�ан жа�дайда, персоналдыB ��рылыста болу уа�ытына 
шектеу �ойылады. Ж�мыстарды орындау кезінде 220Rn р��сат етілген к�-
лемді белсенділіктен асып кеткендігі тіркелген жо�.

3.121-суретте ж�мыс ж�ргізу учаскесінен ауа сынамаларын алу 
к�рсетілген.

3.121-сурет. Ауа сынамаларын алу

Радиациялы� параметрлерді �лшеу ж�мыс ауысымы бойы ж�мыстар 
ж�ргізілетін жердегі, техника мен жабды�тарда�ы ЭД=, α- ж#не β-б�л-
шектер а�ыныныB ты�ызды�ын �лшеуді �амтыды (3.122-сурет).

Радиометрлік тексеру ж�ргізген кезде α-б�лшектер а�ыныныB ты-
�ызды�ын �лшеу м#ндері пайдаланылып ж�рген �лшеу ��ралдарыныB 
аны�тау шегінен ас�ан жо� (1 б�лш./(мин×см2)). УчаскелердіB барлы-
�ында�ы β-б�лшектер а�ыныныB ты�ызды�ын �лшеу м#ндері де пай-
даланылып ж�рген �лшеу ��ралдарыныB аны�тау шегінен ас�ан жо� 
(10 б�лш./(мин×см2)). 

Жеке дозиметрлік ба�ылау объектіде радиациялы� �ауіпсіздікті �ам-
тамасыз етудіB ажырамас б�лігі болып табылады. Тікелей ��рылыс ішін-
де ж�мыс ж�ргізуге �атысатын �ызметкерлер жеке дозиметрлік ба�ы-
лаудан �ткізіліп т�рды.

Бір ауысым ішінде (1 к�н) алын�ан дозалардыB м#ндері �олданылып 
ж�рген �лшеу ��ралдарыныB аны�тау шегінен ас�ан жо� (0,01 мЗв), б�л 
жылды� ба�алаудыB А санатты персонал �шін Р=Н-99-бен р��сат етілген 
доза (жылына 20 мЗв) шегінен т�мен. Ж�мыс ж�ргізілген барлы� уа�ыт-
та #р ауысым соBында ��рылыста ж�мыс істеген персоналдыB арнайы 
киімініB сырты тексеріліп т�рды 

Б�кіл ж�мыс кезеBі бойында ��рылыс ішіндегі ж�мыс орындарыныB 
беткі жа�ыныB радиоактивті ластануын ба�ылау �шін мерзім сайын жа-
�ынды сынамалары алынып т�рды (1.124-сурет).
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Кенжардың беткі қабатын тексеру

3.123-сурет. Персоналды тексеру

Портал маңындағы учаскедегі техниканың сыртқы ластануын өлшеу

3.122-сурет. Радиациялық параметрлерді өлшеу
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=�рылысты �алпына келтіру ж�мыстарын ж�ргізу кезінде #рбір тех-
нологиялы� процестіB (тау жынысын б�р�ылау, тиеу) басында ж#не 
соBында портативті гамма-спектрометрмен 241Am ж#не 137Cs техногенді 
радионуклидтерініB бар-жо�ын тексеру �шін кенжардыB беті мен ��ры-
лыс �абыр�аларыныB γ с#уле шы�ару спектрі тіркеліп отырды.

eткен ж�мыс кезеBінде «X» объектісінде ж�мыс істейтін персоналдыB 
арты� с#улеленуі бол�ан жо�.

Радиациялы� параметрлердіB белгіленген �лшеулері (ЭД=, α- ж#не 
β-б�лшектер а�ыныныB ты�ызды�ы) алдын ала тексерілген жерлерде 
ж�ргізілді.

Радиациялы� тексеру н#тижелері ж�мыстар �ткізілгеннен кейін ж�-
мыс алаBыныB аума�ында�ы радиациялы� параметрлер �згеріссіз �ал-
�анын к�рсетті.

Радиациялы� параметрлердіB м#ндері «Х» объектісіндегі ��рылыстыB 
ж�мыс алаBында: ЭД= бойынша 0,18 - 0,36 мкЗв/с; β-б�лшектер а�ыны-
ныB ты�ызды�ы бойынша 10 - 22 б�лш./(мин×см2) аралы�ында болды. 
α-б�лшектер а�ыныныB ты�ызды�ын �лшеу н#тижелері �олданылып 
ж�рген �лшеу ��ралдарыныB аны�тау шегінен (0,2 б�лш./(мин×см2)) 
т�мен к�рсеткіштерді к�рсетті. Алын�ан деректер алдын ала тексеру 
ж�ргізу кезінде алын�ан н#тижелерге с#йкес.

3.2.4.2 «Y» объектісі

«Y» объектісіндегі инженерлік ��рылыс тау арасында�ы тар сайда 
орналас�ан. Т�менде алаBныB ж�мыстар бастал�ан�а дейінгі к�рінісі 
(3.125-сурет) мен ��рылыс схемасы (3.126-сурет) берілген.

Жаяу гамма-т�сіру ж�ргізілген кезде радиоактивті ластан�ан екі о�-
шау учаске аны�талды (3.127-сурет).

Бірінші учаске «Y» ��рылысы к�мілген ауданда, ��рылыстыB ішіне кі-
руге #рекет жаса�ан кезде «диггерлер» (diggers) тескен жерде орналасты 
(3.128-сурет).

Радиациялы� параметрлердіB еB жо�ар�ы м#ні атал�ан учаскеде ЭД= 
бойынша 0,3 мкЗв/с, β-б�лшектер а�ыныныB ты�ызды�ы бойынша – 
60 б�лш./(мин×см2), α-б�лшектер а�ыныныB ты�ызды�ы бойынша – 
12 б�лш./(мин×см2) ��рады.

3.124-сурет. Жағындылар сынамаларын алу
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3.125-сурет. «Y» объектісіндегі алаңның жұмыс басталғанға дейінгі көрінісі

3.126-сурет. «Y» объектісіндегі құрылыстың схемасы

Екінші учаске тексерілген учаскеніB шекарасында ��рылыс порталы-
нан 40 метр жерде орналас�ан. Б�л н�ктеде тіркелген радиациялы� па-
раметрлердіB еB жо�ар�ы м#ні ЭД= бойынша 23,0 мкЗв/с, β-б�лшектер 
а�ыныныB ты�ызды�ы бойынша – 140 б�лш./(мин×см2), α-б�лшектер 
а�ыныныB ты�ызды�ы бойынша – 6 б�лш./(мин×см2) ��рады.

«Y» объектісіндегі ж�мыс алаBыныB �ал�ан б�ліктеріндегі радиация-
лы� параметрлердіB м#ні мынадай аралы�тарда �згеріп отырды: 
• ЭД= бойынша – 0,14 - ~0,3 мкЗв/с;
• β-б�лшектер а�ыныныB ты�ызды�ы бойынша – < 2 - 12 б�лш./(мин×см2).
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а)

б)

3.127-сурет. «Y» объектісіндегі алаңдағы ЭДҚ таралуының (а) және β-бөл-
шектер ағыны тығыздығының (б) карта-схемасы
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α-б�лшектер а�ыныныB ты�ызды�ын �лшеу н#тижелері �олданылып ж�р-
ген �лшеу ��ралдарыныB аны�тау шегінен т�мен (< 0,2 б�лшек/(мин×см2)) 
болды. Атал�ан к�лемдер ДегелеB таулы ал�абыныB аума�ы �шін белгі-
ленген аялы� шамалар деBгейінде.

Далалы� �лшеу деректері бойынша радонныB ЭТКА м#ні объект ала-
Bында аспаптыB аны�тау шегінен < 4 Бк/м3 т�мен болды.

Тапсырма бойынша ��рылыс ж�мыстары т�мендегілерден т�рды:
• траншеядан топыра�ты шы�ару ж#не тау жыныстарыныB сыны�-

тарын #кету;
• порталда�ы ты�ынды алып тастау;
• тау-кен-техникалы� тексеру;
• �ажет бол�ан жа�дайда �азынды бекітпелерін жасау;
• портал маBында�ы алаBда�ы ж#не ��рылыс ішіндегі теміржолды �ал-

пына келтіру;
• тыныс-тіршілікті �амтамасыз ету ж�йелерін орнату;
• 5 �ор�аныс бетон ты�ынды алып тастау ж#не жою;
• АТЖ �алды�тары жат�ан боксты ашу;
• боксты бетон езіндісіне толтыру;
• порталдан 40 метрге дейінгі ара�ашы�ты��а �ор�аныс ты�ын орнату;
• ��рылыс порталын к�му;
• алаBды тегістеу;
• алаBды соB�ы радиоэкологиялы� тексеру.

«Y» объектісіндегі ж�мыстар 2006 жыл�ы 16 �азанда басталды ж#не 
2007 жыл�ы 02 шілдеде толы� ая�талды.

«Х» ж#не «Y» объектілеріндегі екі инженерлік ��рылыстыB �ор�аны-
сын к�шейту ж�ніндегі тапсырманы орындау кестесі #рт�рлі жа�дай-
лар�а байланысты «�зік» сипатта болды (3.129-сурет). Ж�мыстар біресе 
ана, біресе мына объектіде ж�ргізілді. «Х» объектісіндегі штаттан тыс 
жа�дайда�ы о�и�а �осымша ж�мыс ��жаттамасын #зірлеу �шін ж#не �о-
сымша материалдар сатып алу �шін �зіліс жасау�а м#жб�р етті. Алдын 
ала жасал�ан уа�даласты� бойынша АТЖ б�лшектері бір теміржол ��ра-
мымен #кетілуі тиіс еді, осы�ан байланысты екі объектідегі бокстардыB 
екеуін де бір уа�ытта келіп ашу �ажет болды. 

3.128-сурет. «Y» құрылысына кіретін қуыс
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Штольняны жайластыру ж�ніндегі ж�мыстардыB барлы�ы ж�мыс 
��жаттамасына ж#не жерасты ж�мыстарында�ы бірыB�ай �ауіпсіздік 
ережелеріне (Б=Е) с#йкес орындалды. Б�кіл ж�мыс кезеBі бойында дози-
метрлік ж#не тау-кен-техникалы� ба�ылау ж�зеге асырылды.

Траншеядан тау жыныстары шы�арылып, беті тегістелгеннен кейін 
��рылыс порталын �алпына келтіру ж�мыстары орындалды. Тау-кен-
��т�ару командасы инженерлік ��рылыс�а тексеру ж�ргізді (3.130-су-
рет). Тексеру н#тижесі бойынша инженерлік ��рылыста�ы �алпына 
келтіру ж�мыстарыныB к�лемі мен ж�ргізу т#сілі, ж�мыстардыB т#ртібі 
мен �за�ты�ы, инженерлік ��рылыста ж�мыстар ж�ргізу кезіндегі 
�ауіпсіздік шаралары на�тыланды.

Радиациялы� ба�ылау ж�ргізілгеннен кейін ��рылыста�ы тау жы-
ныстары ж�мыс алаBы шеBберінде арнайы белгіленген орын�а шы�а-
рылды (3.131-сурет). 

100 – 105 метр белгіде герметиктелген �ткелі бар гермоэлемент ор-
налас�ан болатын. Гермо�ткел ар�ылы тексеру ж�ргізілді (3.132-сурет).

СРФ мамандары Р=ЭИ персоналымен бірлесіп ты�ынныB ар�ы жа�ын-
да�ы ��рылыс учаскесіне тексеру ж�ргізді (3.133-сурет). Осындай ж�-
мыстар �ор�аныс бетон ты�ындар ашылып жойыл�аннан кейін барлы� 
учаскелерде ж�ргізілді.

Тексеру н#тижесінде атал�ан ты�ынныB шегінен тыс радиациялы� 
жа�дай �алыпты екендігі аны�талды ж#не металл сыны�тарын жинау-
мен айналыс�ан адамдардыB р��сатсыз кіру іздері – кесілген ��бырлар 
мен пайдаланыл�ан к�міртегі баллондары жатты (3.134-сурет).

100 метр пикеттегі бетон ты�ын жойылды. 
=�рылыс учаскесі 130 метр белгісіне дейін �алпына келтірілгеннен 

кейін объектідегі ж�мыстар то�татылып, «Х» объектісінде жал�асты. =�-
рылыс жабылып, к�зетке тапсырылды (3.135-сурет).

11 с#уірден бастап объектідегі ж�мыстар �айта жал�асты.
140 – 143 метр пикеттердегі гермо�ткелі бар бетон ты�ын, сол сия�ты 

176 – 178, 184 – 186 ж#не 190 – 195 метр пикеттердегі бетон ты�ындар 
жойылды (3.136-сурет).

100 метр пикеттен 198 метр пикетке дейінгі �алпына келтірілген 
учаскедегі тау-кен-техникалы� ж#не радиациялы� жа�дай �ана�атта-
нарлы� болды.

3.129-сурет. Объектілердегі құрылыстарды жою бойынша жұмыс-
тар кестесі
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Порталды ашу

Құрылыс порталының оны жайластырғанға дейінгі және одан кейінгі көрінісі

Құрылысқа тау-кен техникалық тексеру жүргізу

Құрылысты үйіндімен жабу

3.130-сурет. Порталды қалпына келтіру жұмыстары
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3.132-сурет. 100 метр белгідегі герметиктелген өткелі 
бар гермоэлемент

3.131-сурет. Үйілген тау жыныстарын шығару
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3.133-сурет. 105 метр белгіден кейінгі құрылыс учаскесін тексеру

3.134-сурет. Рұқсатсыз кіру-шығу іздері

3.135-сурет. «Y» инженерлік құрылысына кіретін 
үңгір жабылды



3-тарау. Таралу қаупін азайту

192

3.136-сурет. 140 метр пикеттегі герметиктелген 
өткелі бар гермоэлемент

3.137-сурет. 198 метр пикеттегі бетон тығынды тексеру

3.138-сурет. Газ сынамасын алуға және бейнебақылау жүргізуге арнал-
ған ұңғымалар
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198 метр пикеттегі АТЖ б�лшектері жат�ан бокстыB алдында�ы 
соB�ы ты�ын жекелеген бетон кесектерінен т�рды (3.137-сурет). 198 
метр белгісінде ты�ын �абыр�асыныB жанында�ы радиациялы� ая жо-
�ары болды.

ПК 198-203 метрдегі бетон ты�ын�а бокс атмосферасынан ауа сынама-
сын алу �шін диаметрі 105 мм ж#не �зынды�ы 5 м �B�ыма б�р�ыланды. 
Одан кейін бокс�а телекамераны жеткізу ж#не тексеру ж�ргізу �шін �B-
�ыма 170 мм диаметрге дейін б�р�ыланды (3.138-сурет).

Бокста �андайда бір уытты газдар аны�тал�ан жо�. БокстыB тау-кен-
техникалы� т�р�ыда�ы жа�дайы �ана�аттанарлы� (3.139-сурет), радиа-
циялы� аясы біршама жо�ары.

3.139-сурет. Бокстың бейнекамерамен қарағандағы көрінісі

3.140-сурет. Құрылыс боксы
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Б�р�ылау-жару ж�мыстарыныB н#тижесінде 198–203 метр аралы-
�ында�ы бетон ты�ын толы�тай опырылып ��лады, �йткені б��ан дейін 
бетон ты�ын ішкі жа�ынан к�йреуге жа�ын бол�ан (б�л боксты тексеру 
кезінде аны�талды).

=уыс ар�ылы бокс�а кіретін жер жабды�талды (3.140-сурет). 20 с#уір-
де РФ мамандары бокс�а тексеру ж�ргізді, оныB н#тижесінде АТЖ б�л-
шектері табылды. =абылдан�ан шешім бойынша ��рылыстыB маBызды 
учаскесініB ластану ы�тималды�ын т�мендету ма�сатында б�лшектер 
ж�мса� ыдыс�а салынып, «Х» объектісіндегі инженерлік ��рылыс боксы-
на #кетілді.

А=Ш �кілдері ж�ргізілген операция туралы электронды пошта ар�ы-
лы хабардар етілді. 14 мамырда DTRA мамандары Курчатов �аласына 
келді, ал 15 мамырда «Y» объектісіндегі бокс�а �шжа�ты бірлескен тек-
серу ж�ргізілді (3.141-сурет), оныB н#тижесінде ашыл�ан бокста АТЖ 
бар екендігі ж#не оларды «Х» ��рылысына #скери б�лім �арауылыныB 
к�зетіне уа�ытша са�тау�а #кету туралы �абылдан�ан шешімніB д�рыс 
екендігі расталды.

3.141-сурет. Құрылыс боксын тексеру
Ж�ргізілген тексеру н#тижелері бойынша ��рылыс учаскесіне 193 метр 

пикеттен бастап бетон езінді ��ю туралы шешім �абылданды, �йткені осы 
белгіден #рі �арай ��рылыстыB табаны радиоактивті элементтермен лас-
тан�ан болып шы�ты.
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193 метр ПК-ге бокс пен ��рылыс учаскесін бетон�а толтыру �шін а�аш 
�алып орнатылды. АБС бетон араластыр�ышыныB к�мегімен дайындал�ан 
бетон езінді айдау орнына ты�ындау вагонымен жеткізіліп, транспортёр 
ар�ылы БУК бетонт�сеуішіне тиелді (3.142-сурет). Бокс�а барлы�ы 136 м3 
бетон езінді дайындалып ��йылды.

3.142-сурет. Боксты бетондау

3.143-сурет. 38–48 метрдегі белгіде қорғауыш бетон тығын орнату

38-48 метрдегі ПК-де �абыр�аларыныB арасына б�кіл ты�ынныB бойы-
на металдан жасал�ан арматура торк�з орнатыл�ан �ос�абатты а�аш �алып 
орнатылды (3.143-сурет). Бетон езінді ��ю портал маBында т�р�ан БУК-1 
бетонт�сеуішініB к�мегімен орындалды. 38–48 метрдегі ПК-ге барлы�ы 
92 м3 езінді ��йылды.

Ж�мыстар ая�тал�аннан кейін штольняныB порталдары мен портал 
маBында�ы жа�таулар б�лшектенді, ойма траншея�а тау жынысы тол-
тырылды (3.144-сурет). Ойма траншея�а барлы�ы 550 м3 тау жынысы 
т�гілді. =�рылыстыB ж�мыстар �ткізілгеннен кейінгі схемасы 3.145-су-
ретте берілген.

Бетондау ж�мыстарыныB барысында =аза�стан Республикасында 
�олданылатын стандарттар�а с#йкес бетонныB сапасына т�ра�ты т�рде 
ба�ылау ж�ргізілді. 
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Зертханалы� сына�тар сол жерде жасал�ан бетон т�зімділігі жа�ы-
нан сы�ыл�ан кезде (орта есеппен 294,7 кгс/см2) В22,5 класына с#йкес 
екенін к�рсетті.

ПерсоналдыB �ауіпсіздігін �амтамасыз ету �шін орындал�ан ж�мыс-
тардыB барлы�ына радиоэкологиялы� с�йемелдеу ж�ргізіліп, ауаныB 
ж#не жо�ар�ы бетке шы�арыл�ан тау жыныстарыныB жай-к�йі ба�ылан-
ды (3.146-сурет). Радон мен торонныB к�лемдік активтілігініB еB жо�ар-
�ы м#ні р��сат етілген деBгейлерден ас�ан жо�.

Радиациялы� параметрлерді �лшеу ж�мыс ауысымы бойы ж�мыстар 
ж�ргізілетін жердегі, техника мен жабды�тарда�ы ЭД=, α- ж#не β-б�л-
шектер а�ыныныB ты�ызды�ын �лшеуді �амтыды (3.122-сурет). 

Кенжарда�ы ЭД=-ныB еB жо�ар�ы м#ні (10,0 мкЗв/са�.) Р=Н-99 бойын-
ша р��сат етілген ЭД= м#нінен – 11,76 мкЗв/са�аттан ас�ан жо�. Ты�ын-
ды б�з�ан соB т�пкі �уыста 10.05.2007 жылы тіркелген бір ЭД= �лшемі 
�ана �згеше болды. ЭД= м#ні 16,0 мкЗв/са�атты ��рады, б�л Р=Н-99 бо-
йынша р��сат етілген м#ннен 1,4 есе жо�ары.

Сол сия�ты, бокс ты�ынын б�з�аннан кейін беткі жа�ты зерттеген 
кезде α-б�лшектер а�ыны ты�ызды�ыныB 103 б�лш./(мин×см2) болатын 
еB жо�ар�ы м#ні тіркелді. Атал�ан м#н персонал �немі ж�ріп-т�ратын 
�й-жайлар мен онда�ы жабды�тардыB �абыр�алары мен сырт�ы бетініB 
α-активті нуклидтермен радиоактивті ластану деBгейі Р=Н-99-бен ба�ы-
ланатын деBгейден 200 есе арты�.

ПК-190 метрді �ткеннен кейін да� (S=225 см2) аны�талды, онда�ы β-
б�лшектердіB ты�ызды�ы 2·104 б�лш./(мин×см2)-ге жетті, б�л персонал т�-
ра�ты ж�ріп-т�ратын �й-жайлар мен онда�ы жабды�тардыB �абыр�алары 
мен сырт�ы бетініB β -активті нуклидтермен радиоактивті ластану деBгейі 
Р=Н-99-бен ба�ыланатын деBгейден 10 есе арты� (2000 б�лш./(мин×см2)).

3.144-сурет. Объектінің жабылғаннан кейінгі көрінісі

3.145-сурет. Құрылыстың жұмыстар өткізілгеннен кейінгі схемасы
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=�рылыста�ы одан кейінгі ж�мыстар персоналдыB ол жерде ж�ру уа-
�ытын шектей отырып, персонал ал�ан к�нделікті дозаны міндетті т�р-
де ба�ылай отырып, сондай-а� радиациялы� #сер ету факторларын т�-
мендету ж�ніндегі іс-шараларды ж�ргізе отырып (шаB к�терілуін азайту 
ма�сатында желдеткіштіB �уатын т�мендету, шаBды сумен басу, штоль-
няныB ішкі жа�ын цемент езіндісімен �Bдеу, радиациямен ластан�ан то-
пыра�ты полиэтиленмен жабу) орындалды.

Бетон ты�ын орнат�аннан кейін β-б�лшектер а�ыныныB ты�ызды� 
м#ні 10 есе азайды ж#не 100 б�лш./(мин×см2) ас�ан жо�, ЭД= ж#не 
β-б�лшектер а�ыныныB ты�ызды�ы бойынша артуы тіркелген жо�.

08.05.2007 жылы ресейлік мамандар ж#не 15.05.2007 жылы ресейлік 
ж#не америкалы� мамандар бокс�а тексеру ж�ргізді.

Ж�мыстар ж�ргізу кезінде алын�ан доза Р=Н-99-бен белгіленген А са-
натты персонал �шін белгіленген доза деBгейінен ас�ан жо�.

=�рылыста ж�мыс істейтін персоналдыB арнайы киімініB, �ол�апта-
рыныB сыртын тексеру к�нделікті, санитарлы� айма�тан т�р�ын �й ай-
ма�ына �ткен сайын ж�ргізіліп т�рды (3.147-сурет).

Ж�мыстарды ж�ргізу кезінде штольняныB кенжары мен техника 
портативті гамма-спектрометрмен �немі тексеруден �ткізіліп т�рды 
(3.148-сурет).

Гамма-спектрометрмен ж�ргізілген тексерулер ПК-175 метрден бастап 
241Am гамма-с#уле шы�аратын радионуклидтіB бар екендігін аны�тады.

 а) б)

3.146-сурет. ��рылыста�ы радон мен торонны� ЭТКА-сын �лшеу (а) 
ж�не ж�мыс айма�тарынан ауа сынамаларын алу (б)
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16.04.2007 жылы ��рылыстан алын�ан сынамаларда 241Am техногенді 
радионуклидініB минимал маBызды меншікті белсенділіктіB (МММА) 
р��сат етілген м#нінен 45 есе асатынды�ы тіркелді. Осы�ан байланысты 
са�ат 12.30-да штольняда�ы ж�мыстар уа�ытша то�татылды. 

ПерсоналдыB екінші �айтара с#улеленуі мен аса с#улеленуіне жол 
бермеу ма�сатында мынадай іс-шаралар �ткізілді:
• санитарлы� айма�ты белгілеу �шін портал маBын-

да�ы учаскеге радиологиялы� тексеру ж�ргізілді;
• санитарлы� айма� �оршалды;
• далалы� лагерь санитарлы� айма�тан тыс орнатылды;
• санитарлы� айма��а кіру санитарлы� р��сат беру пункті ар�ылы ар-

найы киімді толы� ауыстыр�аннан кейін ж#не персоналдыB арнайы 
киімініB радиоактивті ластануы дозиметрлік ба�ылаудан �ткізілген-
нен кейін ж�зеге асырылды, ластану аны�тал�ан жа�дайда, арнайы 
киім активсіздендіруге ж�нелтілді (активсіздендіру м�мкін болма�ан 
жа�дайда, арнайы киім к�муге ж�нелтілді);

3.147-сурет. Персоналдың киімін тексеру

3.148-сурет. Кенжарды порта-
тивтік гамма-спектрометр-
мен тексеру

3.149-сурет. Портал маңындағы 
учаскенің көзкөрімдік схемасы
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• шы�арылатын топыра� �йіндісінен к�терілетін шаBды басу шаралары 
�абылданды. 
Атал�ан іс-шаралар орындал�аннан кейін ж�мыстар жандандырылды.
Пайдаланыл�ан техниканыB сырт�ы бетіне ж�ргізілген �лшеулерден 

радиоактивті ластану аны�тал�ан жо�.
Са�а маBында�ы алаBда�ы ластан�ан жерлерді аны�тау �шін порта-

тивтік гамма-спектрометрдіB к�мегімен тексеру ж�ргізілді. Ж�ргізілген 
�лшеулер ж�мыс алаBыныB ластануы мозаика т�рінде т�с-т�ста кеBінен 
кездесетінін к�рсетті, да�тардыB контурын аны�тау м�мкін болмады. 
Радиациялы� ластанудыB �орша�ан орта�а кері #серін азайту �шін пор-
тал маBында�ы алаBда �айта ��нарландыру-�алпына келтіру ж�мыста-
рын ж�ргізу туралы шешім �абылданды.

27.06.2007 ж. - 29.06.2007 ж. аралы�ында «Y» объектісіндегі ж�мыс 
алаBыныB аума�ы мен портал маBында�ы учаскеге �осымша ша�патас 
т�сеу ж�мыстары орындалды (3.149-сурет). =айта ��нарландыру пор-
талды жабу ж�мыстарыныB барысында алын�ан радиациялы� пара-
метрлерді жедел �лшеу, сондай-а� ресейлік мамандардыB алдын ала тек-
серулері ж�ніндегі есептерініB деректері негізінде ж�ргізілді.

=айта ��нарландыру ластан�ан аума��а ша�патас т�гу жолымен 
орындалды. О�ан штольня порталына �арсы орналас�ан жартастыB б�к-
теріндегі ша�патас пайдаланылды.

Аума�ты �айта ��нарландыру ж�мыстарын ж�ргізген кезде ластан-
�ан учаске мен т�гілген ша�патас�а жедел спектрометрлік ба�ылау 
ж�ргізілді. Ша�патас т�селген учаскеде 241Am жо�ар�ы м#нініB болмауы 
ж�ргізілген ж�мыстардыB сапасын к�рсетті. Н#тижесінде алаBныB бар-
лы�ына бір �абат ша�патас т�селді (3.150-сурет). Т�гілген ша�патас-
тыB биіктігі радиациялы� ластанудыB бастап�ы деBгейіне байланысты 
10-25 см аралы�ында �згеріп отырады.

3.150-сурет. «Y» объектісіндегі алаңның жұ-
мыстар аяқталғаннан кейінгі жалпы көрінісі
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ЭД=-ныB белгіленген �лшеулері торк�здіB белгіленген н�ктелерін-
де топыра� бетініB деBгейінен 0,03 м биіктікте ж�ргізілді. eлшеу н#-
тижелері бойынша тексерілген алаBда ЭД= б�лінуініB карта-схемасы 
��рылды (3.151-сурет). ЭД= м#ндері 0,18–0,41 мкЗв/са�. аралы�ында �з-
геріп отырды.

3.151-сурет. «Y» жұмыс объектісіндегі ЭДҚ бөлінуінің карта-схемасы

eлшеу н#тижелері бойынша тексерілген алаBда�ы β-б�лшектер а�ы-
ны ты�ызды�ыныB карта-схемасы жасалды (3.152-сурет). 

Ж�ргізілген �лшеулердіB н#тижесінде ж�мыс алаBыныB аума�ында 
α-б�лшектер а�ыны ты�ызды�ыныB м#ндері пайдаланылып ж�рген 
�лшеу ��ралдарыныB аны�тау шегінен т�мен екендігі (0,2 б�лшек/
(мин×см2)) ж#не β-б�лшектер а�ыны ты�ызды�ыныB м#ндері 5 - 18 
б�лш./(мин×см2) арасында �згеріп отыратыны аны�талды. Алын�ан де-
ректер ДегелеB таулы ал�абыныB аума�ы �шін белгіленген аялы� шама-
лар деBгейінде.

Жаяу гамма-т�сіру кезінде штольня порталыныB сол жа�ына �арай 
шамамен 25 метр ара�ашы�ты�та�ы ойпатта жергілікті радиоактивті 
ластану учаскесі аны�талды. Атал�ан жергілікті радиоактивтік ласта-
ну учаскесі р��сат етілмеген шаруашылы� �ызмет ж�ргізу салдарынан 
пайда бол�ан ж#не жоба бойынша орындал�ан ж�мыстармен байла-
нысты емес. Дегенмен атал�ан учаскеде ішінара �айта ��нарландыру 
ж�мыстары ж�ргізілді, б�л ж�мыстар радиоактивті ластануды айтар-
лы�тай т�мендеткенімен, толы� жой�ан жо�.
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=�рылыста�ы негізгі ластаушы радионуклид 241Am екені аны�талды. 
ОныB активтілігі сынамалардыB бір�атарында атал�ан радионуклид 
�шін 0,2 Бк/м3 ��райтын РЕКБперс м#ндерінен арты� болды. ЕB жо�ар�ы 
м#ні 13,4 Бк/м3 ��райды, б�л РЕКБперс (ПК-150 м) деBгейінен 67 есе арты�. 
Б�л жа�дайда, егер барлы� ж�мыстардыB тыныс алу м�шелері ар�ылы 
т�сетін радионуклидтерді 200 есе #лсірету �абілеті бар жеке �ор�аныс 
��ралдарын пайдалану ар�ылы ж�ргізілгендігін ескерсек, персонал ал-
�ан �осынды тиімді доза 6,3 мЗв ��райды, б�л нормадан аспайды. Деген-
мен ж�ргізілген мониторинг н#тижелері бойынша алда�ы уа�ытта�ы 
ж�мыстарда бас�а жеке �ор�аныс ��ралдары, атап айт�анда, авария-
лы�-�алпына келтіру ж�мыстарына арнал�ан АВИ газт�т�ышы �олданы-
лады, ол радионуклидтердіB ингаляциялы� т�суін 500 есе т�мендетуге 
м�мкіндік береді.

3.152-сурет. Бета-бөлшектер ағыны тығыздығының таралу 
карта-схемасы
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ПлутонийдіB ауа сынамасында�ы еB жо�ары белсенділігі 36 Бк/мЗ -ге 
жетті. Атал�ан м#н РЕКБперс м#нінен шамамен 70 есе арты�. Ж�мыстар-
дыB барлы�ы респираторларды пайдалану ар�ылы ж�ргізілгенін ескер-
ген жа�дайда, жылды� тиімді доза 6,5 мЗв ��райды. 

Осылайша, «Y» объектісінен алын�ан топыра��а зертханалы� талдау 
ж�ргізіп, алын�ан н#тижелердіB негізінде дозаларды есептеген кезде 
Р=Н-99-бен белгіленген жылды� тиімді дозалардан асып кету жа�дайла-
ры тіркелген жо�.

«Y» объектісініB алаBында�ы радиациялы� параметрлердіB м#н-
дері ДегелеB таулы ал�абы �шін белгіленген аялы� шамалар деB-
гейінде болды. 

3.2.4.3 Арнайы технологиялы� жабды�тыC бTлшектерін 
тасымалдау

Ж�мыс�а �атысушылардыB �зара іс-�имылын �йымдастыру ж#не 
ССП объектілерініB инженерлік ��рылыстарынан ядролы� �ызмет н#ти-
жесінде белсендірілген арнайы технологиялы� жабды�тыB (АТЖ) б�л-
шектерін НТ 233 техникалы� �ор�аныс ��рыл�ысына (ТТ=) орналасты-
рыл�ан т�рт АСН44-566 �аптамасымен тасымалдау кезінде �ауіпсіздік 
ж#не физикалы� �ор�ау талаптарын �амтамасыз ету �шін «ССП-ныB ин-
женерлік ��рылыстарынан шы�арыл�ан ААТЖ-ны т�рт АСН44-566 �ап-
тамасымен =аза�стан РеспубликасыныB аума�ы ар�ылы Ресей Федера-
циясына тасымалдау ба�дарламасы» #зірленді.

3.153-сурет. Бағдарламаның титул парағы мен келісу парағы
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Ба�дарлама атал�ан іс-шара�а �амтыл�ан бір�атар министрліктер мен 
ведомстволардыB – =Р ЭМРМ Атом энергетикасы комитетініB т�ра�асы-
мен, «=аза�стан Темір Жолы» ?К А= президентімен, =Р ?лтты� �ауіпсіздік 
комитетімен, =Р ІІМ І� �олбасшысымен, =Р К�лік ж#не коммуникация 
министрлігімен, =Р Т�тенше жа�дайлар министрлігімен, =Р =орша�ан 
ортаны �ор�ау министрлігімен, =Р Бас мемлекеттік санитарлы� д#рігері-
мен, =Р Сырт�ы істер министрлігімен, =Р =аржы министрлігімен, «=а-
за�стан Темір Жолы» ?К А= Тасымалдау процесі ж�ніндегі бас�арушы 
директорымен келісілді (3.153-сурет).

Тасымалдауды �йлестіру мен бас�аруды �амтамасыз ету �шін к�ліктік 
ба�ылау орталы�ы ��рылды, оныB ��рамына ж�к тасымалдаушыныB, 
ж�к ж�нелтушініB, ж�к алушыныB, =Р ІІМ, =Р ?=К �кілдері кірді.

Орталы� орналас�ан жер – Курчатов �аласы. Орталы� ж�кті ДегелеB 
станциясынан тиеген кезден бастап Локоть станциясында =Р шекарасы-
нан ас�ан�а дейін на�ты уа�ыт режимінде ж#не ж�к алушыныB станция-
сына ж�к жеткенге дейін кезекші режимде ж�мыс істеді.

Теміржол к�лігімен тасымалдау кезінде физикалы� �ор�ауды �амта-
масыз ету �шін «=Р аума�ы бойынша теміржол к�лігімен тасымалдау 
кезіндегі физикалы� �ор�ау ба�дарламасы» #зірленді.

Ілеспе вагон мен ж�к вагоны РФ-дан (ж�к алушыныB жекеменшігі) 
#келінді ж#не тиісті кедендік р#сімдерден �ткізіліп, тиеу орнына 
жеткізілді.

2007 жыл�ы 6 маусымда к�ліктік контейнер автомобиль к�лігі-
мен Курчатов �аласынан «Х» объектісіндегі ж�мыс алаBына жеткізілді 
(3.154-сурет).

3.154-сурет. Көліктік контейнер жұмыс алаңында
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3.155-сурет. АТ-400 R контейнерлерін материал салғанға дейін өлшеу

Ж�мыс алаBында бос АТ 400 R контейнерлерін �лшеу ж#не тексеру 
ж�ргізілді (3.155-сурет).

2007 жыл�ы 7 маусымда РФ мамандары �ор�аныс �абыр�асында�ы 258 
метр белгіде контейнерлерге ��рылыс порталына шы�арыл�ан АТЖ б�л-
шектерін салды.

А=Ш ж#не РФ мамандары АТЖ шы�арыл�аннан кейін =Р ?ЯО персона-
лыныB дозиметрлік ба�ылау жасауымен «Х» объектісін зерттеп, �ажетті 
радиометрлік �лшеулер ж�ргізді (3.156-сурет).

Құрылыс боксын тексеруге қатысушылар

Контейнерлерге радиометрлік өлшеулер жүргізу

3.156-сурет. Құрылыс боксын тексеру
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АТ-400 R контейнерлері к�ліктік контейнерге орнатылып, �а�па�ы жа-
былып, РФ ж#не А=Ш �кілдері м�р салды (3.157-сурет).

Ж�мыс алаBында к�ліктік контейнерді толтыру ж#не жабу ж�мыста-
ры ая�тал�ан соB ж�к автомобиль к�лігіне тиеліп, ДегелеB станциясына 
жеткізу �шін =Р ?ЯО �кіліне тапсырылды (3.158-сурет).

3.157-сурет. РФ және АҚШ өкілдерінің контейнерді жауып, мөр соғуы

3.158-сурет. Контейнерді тасымалдауға тапсыру және көліктік контей-
нерді арнайы автомобильге тиеу
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Осымен «Х» ж#не «Y» объектілеріндегі ��рылыстардан АТЖ шы�ару 
ж�ніндегі ж�мыстар ая�талды. Контейнер тиелген арнайы автомобиль 
ІІМ б�лімшесініB к�зетіне тапсырылды (3.159, 3.160-сурет).

2007 жыл�ы 8 маусымда контейнер автомобиль к�лігімен Деге-
леB станциясыныB арнайы дайындал�ан теміржол т�йы�ыныB біріне 
жеткізілді, содан соB радиометрлік ба�ылама тексеру мен кедендік р#сім-
дер �ткізілгеннен кейін контейнер арнайы вагон�а тиелді (3.161-сурет).

3.159-сурет. Көліктік контейнерге бақылама тексеру жүргізу

3.160-сурет. Көліктік контейнерді автомобильге тиеу және кү-
зетке тапсыру

АТЖ т�р�ан бокстарды ашу кезеBінен бастап контейнерді Локоть станция-
сында тапсыр�ан кезге дейінгі ж�мыстардыB барлы�ы =Р ІІМ �арауылдары-
ныB к�зетімен �амтамасыз етілді.

ДегелеB станциясынан ��рамды ж�нелткен с#ттен бастап ж�кті ж�к �абыл-
дап алушы елдіB �арауылына тапсыр�ан с#тке дейін �арауыл басты�ы са�ат са-
йын жол бойында�ы жа�дайды баяндап отырды.

2007 жыл�ы 9 маусымда арнайы вагон =аза�стан РеспубликасыныB шека-
расын кесіп �тті.
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3.2.4.4 «Z» объектісі

Ж�мыстарды �йымдастыру�а с#йкес «Z» объектісінде 76–96 ж#не 101–
105 метрдегі пикеттердіB арасында (��рылыс порталынан сана�анда) �о-
сымша �ор�аныс салу �ажет болды.

=�рылыс боксыныB �стіндегі рельефті, сондай-а� «К�шпенді» объ-
ектісі бойынша ж�мыс т#жірибесін ескере отырып, объектіні жою ж�нін-
дегі ж�мыстар (�ор�анысты к�шейту) ��рылыс порталын ашпай, ��ры-
лыс �алды�тары мен материалдарды ��рылыстан шы�армай ж�ргізілді.

1996-2000 жылдар аралы�ында ДегелеB таулы ал�абыныB барлы� ин-
женерлік ��рылыстарында ядролы� сына�тар инфра��рылымын жою 
ж�мыстары, соныB ішінде ��рылыс�а р��сатсыз кіруді болдырмау іс-ша-
ралары орындалды. Порталдан 50 метр жердегі барлы� ��рылыстар жа-
былды (��рылыс�а кіретін жерге бетон ты�ын орнату немесе ��рылыс 
то�ыспасын ��лату), инженерлік ��рылыстардыB �здері �орша�ан ланд-
шафтпен бірдей етіп жасырылды.

2001-2005 жылдары инженерлік ��рылыстардыB жай-к�йіне ж�ргізіл-
ген тексерулер инженерлік ��рылыстардыB шамамен 70 %-ыныB �ор�а-
ныс тос�ауылдары ашыл�анды�ын немесе б�зыл�анды�ын к�рсетті. Кей 
жерлерде шы�арыл�ан металл конструкцияларда Я== іздері тіркелді. 

3.161-сурет. Контейнерді арнайы вагонға тиеу
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«Z» объектісіндегі ��рылыс 1997 жыл�ы 02 �азанда б�р�ылау ж#не 
сыртынан жарылыстар жасау ар�ылы жабылды, опырылымныB �зынды-
�ы 15 метрді ��рады. Инженерлік ��рылыс�а кіретін жерге �са� таужыны-
сы т�гіліп, �орша�ан ландшафтпен бірдей етіп жасырылды (3.162-сурет).

 а) б)

3.162-сурет. Құрылыс порталының жабылғанға дейінгі (а) және одан 
кейінгі (б) көрінісі

3.163-сурет. Объект ауданын тексеру

2007 жыл�ы маусым айында =Р, РФ, А=Ш �кілдері ��рылыс объектісі-
не алдын-ала тексеру ж�ргізіп, инженерлік ��рылыстыB порталын аш-
пастан �ор�анысын к�шейту ж�мыстарын ж�ргізуге болатынды�ы тура-
лы шешім �абылдады (3.163-сурет).

Радиоэкологиялы� тексеру н#тижелерінен «Z» объектісініB жоспар-
лан�ан ж�мыс алаBы орналасатын жердегі радиациялы� жа�дай ж�-
мыстар бастал�ан�а дейін «ДегелеB» алаBы �шін аялы� болып табылады 
ж#не персонал �шін радиациялы� �ауіпті емес деген т�жырым жасалды. 
ЭД= б�ліну картасы 3.164-суретте к�рсетілген.

Объектілерге �осымша �ор�аныс салу ж�мыстары =аза�стан Рес-
публикасыныB заBнамасымен белгіленген т#ртіпте ж#не �олданыста�ы 
мемлекеттік стандарттар мен нормативтік ��жаттардыB талаптарына, 
соныB ішінде �ызметкерлердіB денсаулы�ы мен �орша�ан ортаны �ор�ау 
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саласында�ы талаптар�а с#йкес т�мендегідей негізгі кезеBдер бойынша 
орындалды:
• дайынды� ж�мыстары;
• ��рылыс ж�мыстары;
• �орытынды ж�мыстар.

Барлы� ж�мыстарды ж�ргізу кезеBінде:
• радиоэкологиялы� с�йемелдеу;
• медициналы� с�йемелдеу;
• дала лагерін �стау;
• жабды�тар мен материалдарды учаскеге жеткізу ж�зеге асырылды.

3.164-сурет. ЭДҚ бөлінуінің карта-схемасы
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Ж�мыстар 2007 жыл�ы �ырк�йектен желто�сан�а дейінгі аралы�та 
ж�ргізілді.

Дайынды� кезеBінде =Р ?ЯО ж�мыс�а �атысушы �йымдармен бір-
лесе отырып Ж�мыс жоспарын #зірлеп, Тапсырыс берушіге тапсырды. 
Ж�мысты бастамас б�рын ж�мыстыB ма�саттары мен міндеттеріне бай-
ланысты ��рылыстыB �стіндегі ж�мыс алаBы ар�ылы �B�ыл�ан арнайы 
�B�ымалар ар�ылы ��рылыстыB 76-96 метрдегі пикеттерініB арасында-
�ы аралы��а бетон езінді ��ю ж#не 101-105 метрдегі аралы�ына ��м-маг-
нетит �оспасын ��ю #дісі таBдап алынды. 

=�рылыс ж�мыстары кірме жолдары бар ж�мыс алаBын жайласты-
ру, арнайы ж#не барлау �B�ымаларын б�р�ылау, бокстар�а бетон ж#не 
��м-магнетит езіндісін ��ю, ж�мыс алаBы мен жолдарды жою ж�мыста-
рын �амтыды.

Дала лагерініB фотосуреті 3.165-суретте берілген.

3.165-сурет. Дала лагері
№ 2 бокстыB �стінде орналас�ан ж�мыс алаBына �атынайтын кірме 

жол салу к�лбеу �B�ымалары бар № 1 боксты ашу ж�мыстарын ж�ргізу 
туралы шешімге байланысты орындалды.

Жоспарлан�ан жол жола�ы бульдозердіB к�мегімен жол салатын ай-
ма�та�ы ірі тастардан, ��рылыс �о�ыстарынан ж#не бас�а да заттардан 
тазартылды (3.166-сурет).

№ 2 бокстыB �стіндегіж�мыс алаBыныB �лшемі 30×20 метрді ��рады 
(3.167-сурет). 

=�рауыштарды м�лшерлеу, бетон ж#не ��м-магнетит езіндісін дайын-
дау РБУ бетон езу �ондыр�ысында ж�ргізілді. =�рылыс ж�мыстарында 
��рылыстан шы��ан тау жыныстарыныB �йіндісі �олданылды. АлаBда 
инерттік материалдарды, цемент ж#не магнетитті са�тау�а арнал�ан �ой-
ма �йымдастырылды (3.168-сурет).

Диаметрі 105 мм барлау �B�ымаларын б�р�ылау 76-96 метрдегі пи-
кеттердіB арасында орналас�ан № 2 бокстан басталды. Боксты ашу мін-
деті �ш �B�ымамен шешілді.
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 Кірме жолдар Жұмыс алаңы

3.166-сурет. Жол үстін тазарту

3.167-сурет. Жұмыс алаңының жоспары



3-тарау. Таралу қаупін азайту

212

р1 барлау �B�ымасы ар�ылы бокстыB ішінен ауа сынамалары алынды 
ж#не активтілік деBгейлеріне �лшеу ж�ргізілді. =�рылыста�ы радиоэко-
логиялы� жа�дай атал�ан �лшеулер бойынша �алыпты деп танылды. 

Ж�мыс алаBыныB �стінен ��рылыстыB ішінде бейнеба�ылау ж�ргізу 
�шін Sunkwans моделді SK D106/М290 бейнекамерасы пайдаланылды. 
Жазу ж#не к�ру компьютер ар�ылы ж�зеге асырылды (3.169-сурет).

Бейнеба�ылау н#тижелері бойынша бокстыB параметрлері – �ор�а-
ныс �абыр�аларына дейінгі аралы�ы мен болжалды �зынды�ы аны�-
талды. Ба�ылау ар�ылы портал�а жа�ын орналас�ан �ор�аныс �абыр�а-
сында�ы �а�па�ы ашы� гермо�ткел ж#не № 1 бокс�а жа�ын орналас�ан 
�ор�аныс �абыр�асында�ы �лшеу ��быры аны�талды (3.170-сурет).

3.168-сурет. Құм-қиыршықтас қоспасын, цемент, 
магнетит жинау алаңы

 Бақылау бейнекамерасы Құрылыстың монитордан 
  қарағандағы көрінісі

3.169-сурет. Бейнекамера мен компьютерлік техниканы пайдалану
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3.170-сурет. № 2 бокстың көрініс

Бейнеба�ылау н#тижелері бойынша бетондау ж�мыстарын ж�ргі-
зу �шін арнайы �B�ымалар салынатын орындар белгіленді. Диаметрі 
105 мм етіп б�р�ыла�ан �B�ыма ��рылыс�а �тті (б�р�ылауыш снарядтыB 
еніп кетуіне ж#не �ож бен ауаныB �стіге шы�уыныB то�та�анына �арап 
аны�талды). Б�р�ылан�ан �B�ыма ар�ылы алдымен активтілік деBгейі 
�лшенді. =�рылыс боксында�ы радиоэкологиялы� жа�дай атал�ан �л-
шеулер бойынша �алыптыдан жо�ары екендігі аны�талды. 

Ж�ргізілген бейнеба�ылаудан кейін бокстыB �зынды�ы шамамен 
8 метр екендігі белгілі болды. Б�дан бас�а, бокста кейбір аспаптардыB 
б�ліктері жат�аны к�рінді, сол сия�ты бокс�а �ор�аныс �абыр�аныB сол 
жа� б�рышында орналас�ан ��быр ар�ылы р��сатсыз кіру фактісі аны�-
талды (3.171-сурет).

№ 1 бокс�а езінді толтыру �шін диаметрі 215 мм болатын с 4 �B�ы-
масы б�р�ыланды. Шолып ба�ылай отыра осы �B�ыма ар�ылы б�р�ылау 
станогымен ��рылыстыB табанынан топыра� сынамасы алынды. Топы-
ра��а жасал�ан радиациялы� �лшеу деректеріне �арап, РФ �кілдері �а-
жетті бокстыB орналас�ан жері туралы �олда бар а�параттыB с#йкестігі-
не �атысты к�м#н бар екендігін айтты.

=�рылыс табанынан алын�ан жа�ынды�а �айта жасал�ан �осымша 
�лшеулер, сондай-а� алын�ан бейнежазбаларды егжей-тегжейлі �арап 
шы�у к�м#нді растады. =�рылыстыB ашыл�ан учаскесінен кейінгісін 
зерделеу ж�мыстарын жал�астыру туралы шешім �абылданды. 
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DTRA �кілімен келісе отырып ж�мыс ж�ргізу орнында р5 барлау �B�ы-
масымен келесі бокс аршылды. Б�р�ылан�ан �B�ыма ар�ылы активтілік 
деBгейлеріне �лшеулер ж�ргізілді ж#не ��рылыс боксыныB табанынан 
жа�ынды алынды. Алын�ан �лшеулер атал�ан бокста активтіліктіB жо�а-
ры м#ндерін к�рсетті. Бейнеба�ылаулар д#л осы бокс�а езінді ��ю �ажет 
екендігін растады (3.172-сурет).

Бокс�а езінді ��ю ж�мыстарын ж�ргізу �шін о�ан диаметрі 215 мм 
(с5) �B�ыма б�р�ыланды. Б�л объектідегі соB�ы арнайы �B�ыма болды, 
содан соB бокстар�а езінді ��ю ж�мыстарын жал�астыру�а болатын еді.

Ж�мыс алаBыныB беті мен ��рылыстыB т�бесіне дейінгі аралы� 
тік �B�ымалар бойынша 18,4 –18,7 м аралы�ында, ал к�лбеу �B�ыма-
лар бойынша 22 –35 м аралы�та �згеріп отырды. Учаске бойынша �има 
3.173-суретте берілген. 

№ 2 бокста ж�мыс істеуге арнал�ан тік �B�ымаларды б�р�ылау КамАЗ 
автомобилініB негізіндегі УРБ-3АМ б�р�ылауыш агрегатыныB к�мегімен 
ж�ргізілді (3.174-сурет).

К�лбеу �B�ымаларды б�р�ылау к�лбеулік б�рышыныB ау�ымы �лкен 
«TEJ» агрегатыныB к�мегімен ж�ргізілді (3.175-сурет).

3.171-сурет. № 1 бокстың көрінісі
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3.172-сурет. № 3 бокстағы жағдай

3.173-сурет. Учаске бойы қимасы
DTRA ж#не РФ мамандары ба�дарламамен к�зделген № 3 бокста�ы 

(№ 1 бокстыB орнына) барлы� арнайы ж#не б�р�ылау ж�мыстарын 
ж�ргізгеннен кейін, № 2 бокс�а бетон езіндісін ж#не № 3 бокс�а ��м-маг-
нетит езіндісін ��ю ж�мыстары басталды.

Бетон жасау�а �ажетті ��рауыштар «?лтты� сараптау ж#не серти-
фикаттау орталы�ы» А=-ныB Семей �аласында�ы «=�рылыс материал-
дары мен конструкцияларын сынау орталы�ы» филиалында сына�тан 
�ткізілді. Зертханалы� сына�тар Ж�мыстарды �йымдастыру�а с#йкес 
сол жерде жасал�ан ауыр бетон сы�у кезіндегі т�зімділігі бойынша (ор-
таша есеппен 296,7 кгс/см2) М300 маркасына с#йкес екендігін к�рсетті. 
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Көлбеу ұңғымалар бұрғылау Арнайы ұңғымалардың басы

3.175-сурет. Арнайы ұңғыма жасау

3.174-сурет. Жұмыс алаңындағы бұрғылау агрегаты
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№ 3 бокс ��м-�иыршы�тас �оспасыныB кем дегенде 50 %-ын ��райтын 
(Fe3O4) минералды магнетиті бар ��м-магнетит езіндісіне толтырылды. 

Ж�мыс алаBыныB �стіндегі бетондау ж�мыстары 24 �азаннан 7 �ара-
ша�а дейін, к�бінесе ауаныB орташа т#уліктік оB температурасы кезінде 
ж�ргізілді.

Са�а маBында�ы алаBда дайындал�ан бетон �оспасы мен ��м-маг-
нетит езіндісін жеткізу АБС-5 автобетонараластыр�ыштарымен ж�зеге 
асырылды. Бетон �оспасы ж�к т�сіру ��рыл�ыларыныB к�мегімен �B�ы-
малардыB �абылдауыш ��й�ыларына т�сірілді (3.176-сурет).

3.176-сурет. Бокстарға езінді құю

=�ю процесі ж�ргізілмеген бос �B�ымалар ар�ылы бокстар�а езінді 
толтырылуына ж#не оныB жайылуына бейнеба�ылау ж�ргізілді (3.177, 
3.178-суреттер).

Б�р�ылан�ан �B�ымалардыB о�пандары бетіне дейін бетон езіндіге 
толтырылды (3.179-сурет).

Ж�мыстар ая�тал�аннан кейін объектідегі ж�мыс алаBы, кірме жол-
дар, РБ= лагерініB алаBы �айта ��нарландырылды (3.180-сурет). Ж�мыс 
алаBы мен автожолдар�а ш�птесін �сімдіктердіB �суіне �олайлы бола-
тындай топыра�-�сімдік �абаты �алыB етіліп топыра� т�гілді.

=�рылыстыB �ор�анысын к�шейту ж�ніндегі ж�мыстардыB барлы-
�ын дозиметрлік ба�ылау ар�ылы =Р ?ЯО-ныB аккредиттелген Сына� 
орталы�ыныB �ызметкерлері орындады.

=ор�ау іс-шаралары ж�зеге асырыл�аннан кейін объект ауданында�ы 
радиациялы� жа�дайды ба�ылау ма�сатында ж�мыстар ая�тал�аннан 
кейін «Z» объектісініB аума�ы мен о�ан іргелес жат�ан аума�тар�а соB�ы 
тексеру ж�ргізілді. 

Радиоэкологиялы� зерттеулер аттестаттал�ан #дістемелік н�с�аулар-
�а с#йкес ж�ргізілді. 

=ызметкерлердіB радиациялы� �ауіпсіздігін �амтамасыз ету ж#не 
�орша�ан ортаны �ор�ау ма�сатында радиоэкологиялы� с�йемелдеу 
ж�ргізу кезінде «Z» объектісінде мынадай ж�мыс т�рлері орындалды: 
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3.178-сурет. № 3 боксқа құм-магнетит қоспасын толтыру

3.177-сурет. № 2 боксқа бетон езіндісін құю
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3.179-сурет. Алаңның ұңғымалар жойылғаннан кейінгі көрінісі

3.180-сурет. Аумақты қайта құнарландыру
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• ж�мыс айма�ында�ы ауаныB радиоактивтік ластануын ба�ылау;
• ж�мыс учаскелерінде радиациялы� параметрлерді ба�ылау;
• жабды�тар мен к�лік ��ралдарын радиациялы� ба�ылау;
• далалы� лагердегі т�р�ын �й модульдері мен �ызметтік �й-жайларды 

радиациялы� ба�ылау;
• А санатты персоналды жеке дозиметрлік ба�ылаудан �ткізу;
• �орша�ан орта сынамаларын алу;
• портативтік гамма-спектрометрмен �лшеулер ж�ргізу;
• ж�мыс айма�ынан алын�ан топыра�тыB, ауа аэрозольдерініB, су бу-

ларыныB, жа�ындылардыB сынамаларын зертханалы� талдау.
Радон мен торонныB еB жо�ар�ы ЭТКА м#ндері р��сат етілген деBгей-

лерден ас�ан жо� (3.181-сурет).
Радиациялы� параметрлерді �лшеу ж�мыс ауысымы бойы ж�мыстар 

ж�ргізілетін жердегі, техника мен жабды�тарда�ы ЭД=, α - ж#не β-б�л-
шектер а�ыныныB ты�ызды�ын �лшеуді �амтыды.

Ж�мыс алаBында �лшенген еB жо�ар�ы ЭД= м#ні р��сат етілген ЭД= 
м#нінен #лде�айда т�мен (11,76 мкЗв/са�) болды, α - ж#не β- б�лшектер 
ты�ызды�ыныB м#ні тексеру ж�ргізілген учаскелердіB барлы�ында �ол-
данылып ж�рген �лшеу ��ралдарыныB аны�тау шегінен ас�ан жо�.

Ж�мыстарды ж�ргізуге ж�мылдырыл�ан �ызметкерлер жеке дози-
метрлік ба�ылаудан �ткізіліп т�рды. ПерсоналдыB атал�ан кезеB ішін-
дегі жеке с#улелену дозаларыныB м#ні (0,04 – 1,39 мЗв) А санатты персо-
нал �шін р��сат етілген деBгейден ас�ан жо�.

Радионуклидтік ��рамды ба�ылау �шін �B�ымаларды б�р�ылау 
кезінде топыра� (�ож) сынамалары алынды (3.182-сурет).

3.181-сурет. Жұмыс алаңындағы 
радон мен торон ЭТКА-сын өлшеу

3.182-сурет. Топырақ сына-
маларын алу

Зертханалы� гамма-спектрометрлік талдаулар н#тижесінде ж�мыс-
тар ж�ргізілген жерден алын�ан топыра�тыB �ш сынамасында 137Cs-
меншікті активтілігініB м#ні осы жер �шін 15 Бк/кг м�лшеріндегі жа-
Kанды� т�су аясыныB м#нінен арты�, біра� персонал �шін минимал 
маBызды активтілік м#ндерінен #лде�айда т�мен екендігі аны�талды.
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eндірістік ж#не т�р�ын �й айма�ында�ы тритийдіB м�лшерін аны�тау 
�шін алын�ан су буларыныB сынамалары талданды. eндірістік айма�-
тыB атмосфералы� ауасында�ы тритий концентрацияларыныB м#ндері 
0,06 - 0,42 Бк/м3 аралы�ында, т�р�ын �й айма�ында 0,06 - 0,62 Бк/м3 ара-
лы�ында �згеріп отырады. Ж�тылатын ауада�ы тритий концентрациясы-
ныB алын�ан м#ндері р��сат етілген шекті м#ндерден #лде�айда т�мен.

=Р ?ЯО РМК мен DTRA арасында�ы келісімшарт шеBберінде ж�мыс-
тардыB орындалуына �немі ба�ылау ж�ргізілді (3.183-сурет). DTRA �кілі 
ж�мыстарды жекелеген кезеBдер бойынша сол жерде �абылдады ж#не 
барлы� ж�мыс т�рлеріне р��саты болды.

3.183-сурет. Жұмыстардың орындалу барысын бақылау

3.184-сурет. Үйлестіру тобының отырысы

Ж�мыстардыB орындалу барысы �йлестіру тобыныB 2007 жыл�ы 15 
18 �азанда�ы отырысында тал�ыланды (3.184-сурет).

Осылайша, 2007 жыл�ы �ырк�йек – желто�сан аралы�ында «Z» объ-
ектісінде ��рылыстыB порталын ашпай-а� инженерлік ��рылысты к�-
шейту ж�мыстары ж�ргізілді.

Радиациялы� параметрлердіB м#ндері «Z» объектісіндегі алаBда ж#не 
сол маBайда�ы аума�тарда алдын ала ж�ргізілген радиоэкологиялы� 
тексерумен салыстыр�анда �згерген жо� ж#не ДегелеB таулы ал�абыныB 
аума�ы �шін белгіленген аялы� шамалар деBгейінде болды.
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«Z» штольнясыныB аума�ында�ы радиациялы� жа�дай �айта ��нар-
ландыру ж#не �ор�аныс іс-шараларын ж�зеге асыр�аннан кейін де ж�-
мыстар ж�ргізілгенге дейінгі деBгейде �алды.

=орша�ан ортаныB зерттеліп жат�ан объектісі – топыра�та�ы радио-
нуклидтердіB м�лшері штольня аума�ы мен сол маBда�ы аудандарды ал-
дын ала зерттеген кездегі деBгейде �алды.

Зерттелген объектіде радиациялы� �ауіптілік бол�ан жо�.
Зерттелген объектіге �орытынды тексеру ж�ргізу н#тижесінде штоль-

няда ж�ргізілген ж�мыстардыB �ауіпсіздігі ж#не сол жердіB геож�йесіне 
кері антропогендік #сердіB жо� екендігі расталды.

Ж�мыстар�а радиоэкологиялы� �осымша с�йемелдеу ж�ргізілген 
б�кіл кезеBде «Z» объектісінде ж�мыс істеген персоналдыB аса с#улеле-
нуі, сол сия�ты �орша�ан ортаныB, техника мен жабды�тардыB ластану 
о�и�алары аны�тал�ан жо�.

3.2.5 ДегелеC тау сілемі штольняларыныC физикалы� 
тос�ауылдарын кQшейту [10-12]

Ж�мыс объектілері б�рын�ы ССП аума�ында, маBайында�ы �орша�ан 
ортадан 500 метрге дейін к�теріBкі т�р�ан изометрлік пішіндегі к�мбез 
т#різді д�Bес болып табылатын ДегелеB тау сілемі шеBберінде орналас-
�ан (3.185-сурет). К�лденеBі 10 ша�ырым болатын б�л ал�ап солт�стік, 
солт�стік-батыс ба�ытта 18 ша�ырым�а созылып жатыр.

3.185-сурет. Дегелең тау сілемі

ДегелеB таулары рельефініB пішіндері Орталы� =аза�станныB гра-
нитті ал�аптарына т#н орташа таулар�а жатады. Б�л негізінен семиа-
ридтік климат жа�дайында желден, аязды желден м�жілуден пайда 
бол�ан к�рделі пішіндегі элементтерден т�ратын жа�парлы тау б�лігі 
(3.186-сурет). Тауларды кез-келген таулы ал�ап�а т#н д�Bестер �ор-
шап жатыр. 
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Тау б�ктерлері к�бінесе жаты� келген, 30°-�а дейін еBіс, шыBдарына 
�арай б�рыштары 40-45° дейін жетеді. Тік �абыр�алы жартасты учаске-
лер де кездеседі.

Жекелеген шыBдардыB абсолют белгілері 1000 метрден асады. ОB-
т�стік сілемніB еB жо�ар�ы биіктігі 1070,2 метрді, ал солт�стік сілемдікі – 
1084,9 метрді ��райды. Жергілікті жер рельефініB коэффициенті 3-ке теB.

=�рылыстар ауданыныB рельефі – таулы, топыра� �абаты – тасты, 
�сімдігі – таулы-елсіз жерлерге т#н (далалы�), ауылшаруашылы� жайы-
лымды�тары жо�. 

Тау сілемі ауданында су а�ыныныB т�ра�тылы�ы бірінде аз, бірінде 
к�п ?зынб�ла�, =араб�ла� ж#не Байтілес б�ла�тары бар (3.1-кесте). Тау 
сілемі шеBберіндегі су а�ыны еB т�ра�ты жер�сті су к�здерініB еB �лкені 
– ?зынб�ла� б�ла�ы.

3.1-кесте. Судың бұлақтарға таралуы

Су ағыны атауы Судың бір сағаттағы таралуы, м3

максимум минимум

Ұзынбұлақ бұлағы 857 90

Қарабұлақ бұлағының оң 
жақ саласы

95 4

Байтілес бұлағы 180 0,4

=�рылыстардыB портал маBында�ы учаскелері Балты� теBізі деBгейі-
нен 600 - 800 метр белгіде орналас�ан (3.187-сурет) ж#не гипсометрлік 
жа�ынан ал�анда б�ла�тардыB жайылма учаскелерімен салыстыр�анда 
жо�ары жатыр. Инженерлік ��рылыстардыB шекарасынан тыс аума�та 
су деBгейініB к�терілуі мен батпа�тануы аны�тал�ан жо� ж#не алдын 
ала ж�ргізілген есептер бойынша болмайды.

ДегелеB тау сілемі шеBберінде (жалпы ауданы 331 км2) 1961 - 1991 
жылдар аралы�ында 181 к�лденеB тау-кен �азындысы �B�ыланды. Ау-
данныB #рбір шаршы километріне 0,6 �азындыдан келді (3.188-сурет).

3.186-сурет. Алқап рельефінің пішіндері
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eткізілген сына�тар салдарынан ��рылыстардыB  к�птеген т�пкі 
бокстары �стіндегі таулы ал�ап рельефтері б�зыл�ан (3.189-сурет).

Географиялы� жа�дайы бойынша ДегелеB тау сілемі б�рын�ы Семей 
сына� полигонында�ы =аза�тыB �са� шо�ылы�ыныB солт�стік-батыс 
б�лігін алып жатыр. �кімшілік-аума�ты� б�лінуі бойынша аудан Шы�ыс 
=аза�стан облысына жатады ж#не халы�тыB �те сирек орналасуы т#н – 1 
шаршы километрге 1 адамнан аз. 

ДегелеB тау сілемі объектілеріндегі инженерлік ��рылыстар ядро-
лы� �аруды сынау�а ж#не сына�тар�а дайынды� кезінде жабды�тар мен 
конструкцияларды орнату �шін персоналдыB уа�ытша ж�руіне арнал-
�ан к�лемді, желілік жерасты ��рылыс ж�йелері (�азындылар) болып та-
былады (3.190-сурет).

ДегелеB тау сілемініB объектілері орналас�ан ауданныB сейсмикалы-
лы�ы MSK-64 шкаласы бойынша 5 балды ��райды. Ядролы� сына�тар-
дыB салдарынан, соныB ішінде �уаты 5 бал�а дейін жеткен бірнеше рет 

3.187-сурет. Дегелең тау сілемінің абсолюттік белгілері
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3.188-сурет. Құрылыстардың орналасу схемасы

3.189-сурет. Тау сілемінің жарылыс эпицентрлері үстіндегі бедері (тікұ-
шақтан қарағандағы)

сейсмикалы� #сер ету жа�дайында бір�атар объектілер б�зыл�ан болуы 
да м�мкін.
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1961-2010 жылдар аралы�ында ж�ргізілген ба�ылаулар бойынша объ-
ектілер орналас�ан ауданда к�йретуші таби�и ��былыстар, соныB ішін-
де су тас�ыны, ��йын (торнадо) тіркелген жо�.

Азаматты� ж#не #скери авиация �ша�тарыныB б�рын�ы Семей ядро-
лы� сына� полигоныныB �стінен �шып �туіне тыйым салу ж�йесі к�ні 
б�гінге дейін са�тал�анды�тан ж#не ал�аптан ~150 км радиуста �олда-
ныста�ы аэродромдар жо� бол�анды�тан, сондай-а� республикада�ы 
авиатасымалдау �ар�ыныныB т�мендеуіне байланысты, объектілерге 
�ша�тыB ��лау ы�тималды�ы жо� деуге болады. 

ДегелеB ал�абынан 50 ша�ырымнан астам радиуста с�йылтыл�ан 
газдар мен жарыл�ыш заттардыB �олданылуы м�мкін объектілерге �а-
тынайтын теміржол, автомобиль магистральдары ж#не су ар�ылы тасы-
малдау артериялары жо�. Д#л осындай т�Bіректе жанар-жа�ар май мате-
риалдарыныB, жарыл�ыш заттардыB, о�-д#рілердіB, т.с.с. ірі �оймалары 
жо�. Кемінде 150 км радиуста жарылыс �ауіпті �ндірістер мен объекті-
лер, магистралды� ж#не бас�а да газ ��бырлары мен м�най ��бырлары, 
�зге ірі �нерк#сіптік �ндірістер жо�.

Осылайша, ДегелеB тау сілемінде орналас�ан объектілер �шін таби�и 
ж#не техногендік ��былыстардан туындайтын сырт�ы #серлердіB �аупі 
жо� деуге болады. 

Объектілер – инженерлік ��рылыстар мынандай к�рсеткіштермен 
сипатталады:
− т�р�ын �й ��рылысыныB аума�тарынан тыс;
− пайдалы �азбалары бар аудандардан тыс;
− белсенді карст айма�тарынан тыс;
− тау к�шкіні, сел а�ыны, �ар к�шкіні ж#не т.б. �ауіпті геологиялы� про-

цесс айма�тарынан тыс;
− батпа�тан�ан жерлерден тыс;

3.190-сурет. Инженерлік құрылыстың макеті
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− жерасты суларыныB �оректену айма�тарынан тыс;
− жер�сті ж#не жерасты шаруашылы�-ауызсумен �амтамасыз ету к�з-

дерін санитарлы� �ор�ау айма�тарынан, су тазарту ��бырларынан, 
магистралды� су тарт�ыштардан тыс;

− �ор�ау немесе санитарлы�-гигиеналы� функцияларды ат�аратын 
ж#не халы� демалатын орын болып табылатын ормандар, орманды 
ба�тар ж#не �зге жасыл к�шеттер орналас�ан немесе орналастыру 
к�зделген жерлерден тыс;

− ал�ап ауданында�ы аB�арда ауызсу ретінде пайдалану�а немесе тех-
никалы� �амтамасыз етуге минералдануы жа�ынан жарамсыз топы-
ра� сулары бар;

− топыра� суларыныB деBгейі ��рылыстыB т�бінен ал�анда т�рт 
метрге жуы�;

− геологиялы� �абаттар сулы �ат-�абаттар болып табылады ж#не т�-
менде жат�ан сулы �ат-�абаттармен гидравликалы� байланыста;

− таулы ал�апта тектоникалы� жары�тар мен �ар�ынды таби�и ж#не 
техногенді кеуектіліктер бар, сейсмо�ауіпті жары��а дейінгі ара�а-
шы�ты� 40 километрден асады;

− ал�ап лы�сыма т�згіштікке, ш�гуге, опырылымдар�а сезімталды�ы 
�те т�мен екендігімен айры�шаланады;

− техногендік араласудан кейін геоморфологиялы� жа�дай т�ра�-
тандырылды;

− тау сілемдерін ��райтын тау жыныстары �атты #рі �те ты�ыз;
− іргетас жыныстары �тімді;
− еBіс жерлері к�бінесе бес пайыздан асады;
− жерасты ж#не топыра� суларыныB немесе жер�сті су к�здерініB еB жа-

�ын басто�анына дейінгі ара�ашы�ты� 40 километрден асады;
− жерді на�ты пайдалану айтарлы�тай экономикалы� #сер бермейді, 

сол сия�ты жерді ы�тимал пайдалану�а да елеулі ба�а берілмеген;
− 40 километрден асатын аралы�та м#дени ж#не �лтты� маBызы бар 

��ндылы�тар жо�;
− б�л жердіB туристік ��ндылы�ы жо� ж#не маBайда�ы елді мекен-

дердіB т�р�ындары сирек келеді.
Объектілерде орталы�тандырыл�ан су жабды�ы жо�. =ажет бол�ан 

кезде ауызсу су б�летін м�нара орналас�ан "Байкал" алаBынан автоцис-
тернамен жеткізіледі. 

Орталы�тандырыл�ан электр энергиясымен  �амтамасыз етілмеген. 
=ажет бол�ан кезде объектілер электр энергиясымен дизель электр стан-
циясы ар�ылы �амтамасыз етіледі.

Курчатов �аласы мен объект арасында�ы байланыс жерсерігі байла-
нысы ар�ылы ж�зеге асырылады.

Объектілер ауданында адамдар т�ра�ты ж#не уа�ытша т�рып жат�ан 
жерлер жо�. ЕB жа�ын елді мекен ж�мыстар учаскесінен 50 км жерде ор-
налас�ан (3.191-сурет), хал�ы 1000 адамнан аспайды. Ауыл хал�ыныB 
негізгі айналысатыны – мал шаруашылы�ы.

Ірі �нерк#сіптік орталы�тар полигон шекарасынан 100-200 километр-
ге алша� орналас�ан.

«Байкал» реакторлар кешені де 52 км �ашы�ты�та орналас�ан.
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Жа�ын деген �ндірістік �ызмет к�рсету объектілері мен елді мекен-
дердіB �зі біршама алыста орналас�анды�тан, �шінші біреулерге зиян 
келтіру �аупі жо�.

2008 жылдан бастап ж�мыстар 5 жыл�а жасал�ан 03.03.2008 жыл�ы 
HDTRA 1-08-G-0001 негізгі келісімі (келісімшарты) негізінде орындалды. 
Ж�мыстардыB орындалуын �аржыландыру к�лемдері жекелеген тап-
сырыс-тапсырмалар бойынша ж�зеге асырылды. =осымша келісімдерді 
(модификацияларды) �оса ал�анда барлы�ы 3 тапсырыс-тапсырма�а 
�ол �ойылды.

3.2.5.1 D1, D3 ж@не D5 объектілеріндегі жEмыстар

Бірінші тапсырыс-тапсырма бойынша 2008 жылы �ш объектініB (D1, 
D3, D5) �осымша �ор�анысы ж�зеге асырылды.

Yшжа�ты техникалы� кеBестер барысында атал�ан ж�мыстардыB 
негізгі #дістері ретінде тік ж#не к�лбеу #дістер таBдап алынды. Т�менде 
D1, D3, D5 объектілері �лгісіндегі а�парат берілген.

Объектілердегі инженерлік ��рылыстарды �осымша �ор�ау ж�ніндегі 
ж�мыстардыB негізгі ма�саты – Я== немесе бас�а да ядролы� техноло-
гияларды алып шы�у немесе тарату ма�сатында�ы кез-келген іс-#ре-
кеттіB алдын алу немесе тиімсіз ету:
− т�пкі бокс�а (ТБ) ��м-магнетит езіндісі ��йылады;
− ��рылыста�ы жеке аралы�тарда бетоннан немесе темірбетоннан �о-

сымша �ор�аныс салынады.
Инженерлік ��рылыстыB �ор�аныс тос�ауылдары дегеніміз – ��ры-

лыс порталдарын сынау�а ж#не жою�а дайындау барысында бетоннан, 
темірбетоннан жасал�ан конструкциялар, ��рылыстардыB ішінен неме-
се сыртынан жарылыстар жасау ар�ылы ��рылыстардыB портал маBын-

3.191-сурет. Жақын орналасқан елді мекендер
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да�ы учаскелерін жою кезінде пайда бол�ан, сондай-а� инженерлік ��-
рылыстарды �осымша �ор�ау ж�мыстары барысында жасал�ан ша�патас 
�йінділері мен �йілген тау жыныстары.

«Ж�мыстарды �йымдастыру» �осымшаларына с#йкес, инженерлік ��-
рылыстардыB �осымша �ор�анысын ��ру ж�мыстары негізінен 3 кезеBге 
б�ліп �ткізіледі. Ж�мыстардыB схемасы 3.192-суретте берілген.

3.192-сурет. Инженерлік құрылыстың қосымша қорғанысын салу бойын-
ша жұмыстар схемасы

Инженерлік ��рылыстарды �осымша �ор�ау ж�мыстарын ж�ргізу 
т#ртібі белгілі бір ��рылыстыB �ор�аныс тос�ауылдарыныB сипаттама-
сына байланысты. 

Ал�а �ойыл�ан міндеттерді шешу �шін еB алдымен т�пкі бокс�а (Я== 
бар бокс�а) кіру �ажет. 

Таулы ал�ап объектілерінде ж�мыстар ж�ргізу т#жірибесі бойынша 
м�ны екі жолмен орындау�а болады:
− б��ан дейін бол�ан ��рылыс порталын ашу ж#не онда�ы �ор�а-

ныс тос�ауылдарын жою ар�ылы – б�л к�лбеу #діс деп аталады 
(3.193, а-сурет);
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− порталды ашпай-а� ж#не б��ан дейін �ойыл�ан тос�ауылдарды 
жоймай-а� ��рылыс осініB �стінде орналас�ан ж�мыс алаBдары-
нан арнайы �B�ымалар б�р�ылау ар�ылы – б�л тік #діс деп аталады 
(3.193, б-сурет).

а)

б)

3.193-сурет. Штольняларды ашудың көлбеу (а) және тік (б) әдістері 

Содан соB ��рылыс�а �осымша �ор�аныс тос�ауылдары салынады:
− к�лбеу #діс кезінде – жобамен белгіленген аралы�тар�а �алып орна-

ту, �оршал�ан аралы��а арматура торк�здер орнату ж#не бетон езінді 
толтыру (��ю) жолымен;
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− тік #діс кезінде – б�р�ылан�ан �B�ымалар ар�ылы бокс�а немесе ж�-
мыс алаBыныB �стіBгі жа�ынан ты�ындаманыB арасында�ы бос жер-
лерге езінді ��йылады. =�рылыста�ы �ор�аныс �абыр�алар �алып 
�ызметін ат�арады, олар болмаса, арнайы �B�ымалар ар�ылы ��ры-
лыстыB ішіне материал т�гіп, тас-�йінді б�гет салынады. Бокстарды 
толтыру процесі бейнеаппаратураныB к�мегімен ба�ыланып, компь-
ютерге жазылады.
�рбір объект �шін �осымша �ор�аныс #дісін таBдау бір�атар бастап-

�ы деректерді:
− объектініB ��рылыс ішіндегі радиациялы� ластанудыB болжалды деB-

гейлері мен �олда бар а�параттарды �оса ал�анда�ы сипаттамасын;
− ��рылыстыB �осымша �ор�аныс тос�ауылдары орнатыл�аннан 

кейінгі алдын ала схемасын;
− �азындыныB т�бесіне дейінгі тереBдікті есептеу ж#не ж�мыс алаB-

дары мен олар�а �атынайтын жолдар салу м�мкіндігін ба�алау �шін 
��рылыстыB осі бойынша рельефін;

− ��рылыстыB ы�тимал геологиялы� жай-к�йі болжамын талдау 
негізінде ж�ргізіледі.
ЕB алдымен ��рылыс  порталын ашпай орындалатын н�с�а (тік #діс) 

�аралады, ж�мыстарды �стіBгі беттен ж�зеге асыру м�мкін болма�ан 
жа�дайда порталды ашу (к�лбеу #діс) туралы шешім �абылданады.

ДегелеB тау сілемі объектілеріндегі инженерлік ��рылыстарды �ор-
�ау іс-шараларын 2 негізгі кезеBге б�луге болады:
− ядролы� сына�тар инфра��рылымын жою ж�ніндегі ж�мыстар;
− б�рын�ы ССП аума�ында таралудыB алдын алу ж�ніндегі ж�мыстар.

1996-2000 жылдар аралы�ында ДегелеB тау сілемініB барлы� инже-
нерлік ��рылыстарында ядролы� сына� инфра��рылымын жою, со-
ныB ішінде ��рылыстар�а р��сатсыз кіруге жол бермеу іс-шаралары 
орындалды.

Ж�ргізілген ж�мыстардыB н#тижесінде 2000 жыл�ы 26 тамызда соB-
�ы ��рылыстыB порталы жабылды. Порталдан 50 метрге дейінгі жердегі 
��рылыстардыB барлы�ы жабылды (��рылыс�а кіретін жерге бетон ты-
�ын салу немесе ��рылыс то�ыспасын б�зу), инженерлік ��рылыстардыB 
порталдары �орша�ан орта ландшафтымен бірдей етіліп жасырылды.

3.2-кесте. Құрылыс порталдарын жабу тәсілі

Р/
с 
№ Объ-

ект
нөмірі

Экспе-
римент 
өткізілген 
күн

Жабылған 
күн

Ұзындығы, м

бұрғылаған немесе ішінен жар-
ған кездегі порталдан бастап 
опырылып құлаған жердің 

ұзындығы 

бетон ты-
ғынның 
ұзындығы

1 D1 06.06.1987 29.11.1997 15  

2 D3 17.02.1989 17.08.1997  10

3 D5 09.09.1984 04.11.1996 15 5

18.09.1987
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3.2-кестеде 2008 жылы ж�мыстар ж�ргізілген ��рылыс  порталдарын 
жою ж#не жабу т#сілдері туралы деректер берілген.

2002 ж#не 2008 жылдары инженерлік ��рылыс порталдарыныB жай-
к�йіне ж�ргізілген зерттеулерден объектілердіB 51 %-ында �ор�аныс 
тос�ауылдарыныB ашыл�анды�ы немесе б�зыл�анды�ы белгілі болды. 
17 объектіде кіретін тесіктердіB жанынан жекелеген учаскелер (15 объ-
ектіде) ж#не ішіне кіруге #рекет жасал�анды�ы (2 объектіде) аны�талды, 
б�л жерлердегі радиация деBгейініB аялы� м#ні 1,5 – 8,0 есеге дейін арта-
тынды�ы, орташа есеппен ал�анда 2,8 есені ��райтыны бай�алды. 

D1 объектісі порталыныB шеBберінде �стіBгі жа�ты ��рылыспен жал-
�айтын �уыс бар (3.194-сурет).

3.194-сурет. D1 объектісінің порталындағы қуыс

 D3 объектісі D5 объектісі

3.195-сурет. Объектілердің порталдары

D3 ж#не D5 ��рылыстарында�ы порталдардыB шеBберінде ��рылыс�а 
кіру #рекеттері аны�тал�ан жо� (3.195-сурет).

2000 жылдан бастап =Р, РФ ж#не А=Ш мамандары Семей полигоны-
ныB жекелеген объектілеріндегі инженерлік ��рылыстардыB �ор�анысын 
к�шейту ж�мыстарын ж�ргізіп келеді. Осы аралы�та «Суыр», «СіріBке �о-
рапшасы», «Шомырт», «К�шпенді», «Б�ркіт» ж#не «Z» жобалары бойынша 
ж�мыстар ая�талды.
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ЖобалардыB міндеті инженерлік ��рылыс�а тікелей кіру ар�ылы (к�л-
беу #діс) немесе ��рылыстыB �стіндегі ж�мыс алаBынан б�р�ылан�ан ар-
найы �B�ымалар ар�ылы (тік #діс) р��сатсыз кіруді шектеу ма�сатында 
�ор�аныс тос�ауылдар орнату болып табылады.

3.3-кестеде инженерлік ��рылыстардыB �ор�анысын к�шейту ж�мыс-
тарын дайындау�а арнал�ан бастап�ы а�парат ретінде БТФ5ЗИ �кілдері 
�сын�ан D1, D3 ж#не D5 объектілеріндегі инженерлік ��рылыстардыB си-
паттамасы берілген.

3.3-кесте. Инженерлік ��рылыстарды� �ыс�аша сипаттамасы

Р/
с 
№ Конструкция 

сипаттамасының 
атауы

Құрылғы эле-
ментінің шартты 

белгісі

Құрылыс порталынан алғанда орна-
ласқан жері, метр

D1 D3 D5

1 қорғаныс тығын   0,0-10,0 5,0-10,0

2 топырақ үйіндісі  11,0-26,0  10,0-25,0 

3 Гермоөткелі бар 
1-ші гермоэлемент 

 434,0-436,0   

4 1-ші гермоэлемент   170,0-175,0 1 7 5 , 5 -
180,5

5 2-ші гермоэлемент  442,0-450,0 1 9 2 , 5 -
197,5

6 1-ші бос көлем  26,0-434,0 10,0-170,0 25,5-175,5

7 2-ші бос көлем  436,0-442,0   

8 2-ші бос көлем бокс 2  175,0-203,0 1 8 0 , 5 -
192,5

9 3-ші бос көлем бокс 2 450,0-455,0   

10 бос көлем–түпкі 
бокс (ТБ)

бокс 1  198,5-201,5 1 9 7 , 5 -
200,5

11 бос көлем–жары-
лыстан қорғайтын 
камера (ЖҚК)

бокс 1 456,0-460,0   

12 1-ші бокстың жер 
бетінен есептеген-
дегі орналасу те-
реңдігі, м

125 40 20
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2008 жыл�ы �аBтар айында �ткен =Р, РФ, А=Ш мамандары �атыс�ан 
техникалы� кеBесте инженерлік ��рылыстардыB �осымша �ор�анысын 
�ауіпсіз салу м#селелері �аралды. Ж�ргізілген келісс�здер н#тижесінде 
тараптар �ор�аныс ��рылыстарыныB конструкциялары мен оларды салу 
#дістері туралы шешімге келді.

3.4-кестеде Я== жат�ан жерлерге р��сатсыз кіруге �осымша тос�ауыл 
болатын �ор�аныс ты�ындардыB �ыс�аша сипаттамасы берілген.

3.4-кесте. Қосымша қорғаныс конструкциялары орнатылатын жерлер

№
 р

/с Қосымша қорғаныс 
конструкциясының  атауы

Құрылыс порталынан алғанда орналасқан 
жері, метр

D1 D3 D5

1 құм-магнетит езіндіден жасалған 
тығын

456,0-460,0 198,5-201,5 197,5-200,5

2 бетоннан жасалған 1-ші қорғаныс 
тығын

452,0-456,0 175,0-203,0 180,5-192,5

3 бетоннан жасалған 2-ші қорғаныс 
тығын

250,0-257,0   

4 бетоннан жасалған 3-ші қорғаныс 
тығын

53,0-56,0  80,0-105,0

5 топырақ үйіндісі 0,0-15,0  
 

=ор�аныс ��рылыстарыныB �абылдан�ан конструкцияларын орын-
дау �шін мынандай #дістер �абылданды:
− D1 объектісінде – к�лбеу #діс;
− D3 объектісінде – тік #діс, бір ж�мыс алаBынан;
− D5 объектісінде – тік #діс, екі ж�мыс алаBынан.

Объектілерде �ор�аныс ��рылыстарын салу т#сілдері мен #дістері 
туралы �шжа�ты кеBесулер мен келісс�здер н#тижесінде �абылдан�ан 
шешім «Ж�мыстарды �йымдастыруда» белгіленді.

Т�менде объектілерде ж�ргізілген ж�мыстардыB негізгі кезеBдері бо-
йынша а�парат берілген.

3.196-сурет. D1 объектісінің жұмыс алаңы
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1-кезе": АлаBды жай�астыру.
D1 объектісіндегі штольняныB са�асына іргелес жат�ан таулы ал�ап 

аума�ын радиометрлік зерттеу деректеріне байланысты ж�мыс ала-
Bы орналасатын, сол сия�ты �атынау жолы �тетін жер таBдап алынды 
(3.196-сурет).

Тау-кен ��рылыс кешенін, энергетикалы� кешенді, жабды�тарды, 
�ажетті механизмдерді, вагондарды орналастыру �шін алаB жай�асты-
рылды. Са�а маBында�ы алаBныB �лшемдері, сол сия�ты жай�астыру 
ж�мыстарыныB к�лемі ж�мыстар ж�ргізілетін айма�та�ы жер бедеріне 
байланысты болды (3.197-сурет).

3.197-сурет. D1 объектісінің алаңын жайғастыру

Б��ан �оса, инженерлік ��рылыстыB са�а маBында�ы алаBында атал-
�ан жабды�тармен бірге т�мендегілер орналасты: 
− АМ-8Д электрлік тасы�ышыныB аккумуляторлы� батареяларын за-

рядтау�а ж#не �ызмет к�рсетуге арнал�ан ЗУК типтес кешенді заряд-
тауыш (Электр �ондыр�ыларын орнату �а�идасыныB �айтадан то-
лы�тырып �Bделген 6-шы басылымына с#йкес орындал�ан);

− персонал киімін ауыстыратын санитарлы� �ткізгіш (инженерлік ��-
рылыстыB «таза айма�ында» ж�мыс істегенде киетін арнайы киім);

− персонал�а жабды� суы бар санитарлы� �Bдеу пункті (СeП); 
− персонал�а дозиметрлік ба�ылау ж�ргізетін ж#не аппаратура мен 

жабды� сыртыныB радиоактивтік ластану деBгейін �лшейтін радиа-
циялы� ба�ылау б�лмесі (РББ), (3.198-сурет).
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3.198-сурет. Радиациялық бақылау бөлмесі
ШтольняныB са�а маBында�ы алаBыныB бас жоспарыныB схемасы 

3.199-суретте берілген.

3.199-сурет. Штольняның саға маңы алаңы бас жоспарының схемасы

2-кезе": =�рылыс�а кіру, кіру тиісті жерден ж�зеге асырыл�анды�ын 
сарапшылардыB растауы, Я== барын растау. 

Инженерлік ��рылыс жаBадан ойма траншея мен портал салу ар�ылы 
ашылды (3.200-сурет).

Портал�а кіру �шін ��рылыстыB негізгі о�панында�ы �ор�аныс эле-
менттері б�лшектелді (3.201-сурет).

=ор�аныс контейнерініB бос к�лемі герметиксізденуді болдырмау ��-
рыл�ысын �олдана отырып оныB �а�па�ынан тесік тесу ар�ылы ашылды 
(3.202-сурет).
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3.202-сурет. Қорғаныс контейнерін ашу

Аш�ан кезде инженерлік ��рылыстыB �ор�аныс контейнерінде Я== 
бар екені расталды.

3-кезе": Тиісті к�лемдерді цемент езіндісіне/бетон�а толтыру ж#не 
ж�мыс алаBын �алпына келтіру.

3.200-сурет. Құрылысты аршу және ойма траншея салу, портал жақтау-
ларын орнату

3.201-сурет. Қорғаныс элементтерін бөлшектеу
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Тексеру ж�мыстары ж�ргізілгеннен кейін �ор�аныс контейнерін 
езіндіге толтыру ж�мыстары басталды (3.203-сурет).

3.203-сурет. Қорғаныс контейнеріне езінді толтыру

=ор�аныс контейнері т�тастыр�ыш езіндіге толтырылды. Толтыр-
�ан кезде ы�ысып шы��ан газ �оспасы «РФЯО-БТФ5ЗИ» ФМУК к#сіпор-
ны жеткізген газ босату ж�йесініB металлкерамика с�згілермен с�зіліп, 
штатты� желдету ж�йесімен сырт�а шы�арылды.

=�рылыстыB жаBа порталы мен ойма траншеясы �орша�ан орта ланд-
шафтымен бірдей етіліп жасырылды (3.204-сурет).

3.204-сурет. Жер бедерін табиғи ландшафқа келтіріп өзгерту

Ж�мыстар орындал�аннан кейін инженерлік ��рылыстардыB бар-
лы�ын 28.03.1997 жыл�ы Yкіметаралы� келісімді орындау ж�ніндегі Yй-
лестіру тобы �кілеттік берген сарапшылар комиссиясы �абылдап алды.
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3.2.5.2 Тік @діс бойынша орындал=ан жEмыстар

eлшемдері 15х20 метр болатын ж�мыс алаBдарын жасау�а болатын D3 
ж#не D5 объектілеріндегі ��рылыс боксыныB �стіндегі рельефті, Y ж#не 
Z объектілері бойынша т#жірибені ескере отырып, =Р ?ЯО РМК объекті-
лерді жою (�ор�анысын к�шейту) ж�мыстарын ��рылыс порталдарын 
ашпай-а� ж#не материалдарды сырт�а шы�армай-а� орындауды �сынды.

Ж�мыстар бірнеше кезеBмен орындалды.
1-кезе": АлаBды жай�астыру.
Ж�мыс алаBдарын жай�астыру ж�мыстары орындалды (3.205-сурет).

3.205-сурет. Жұмыс алаңдарын жайғастыру

2-кезе": =�рылыстыB ішіне �арай тік б�р�ылау. Сарапшылар ��ры-
лыс�а кіру тиісті жерден ж�зеге асырыл�анды�ын ж#не Я== бар екендігін 
растады. Штольня �уысына �арай б�р�ылау ж�мыстары 3.206-суретте 
к�рсетілген.

3.206-сурет. Штольня қуысына қарай тік бұрғылау
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Т�пкі бокста РФ ж#не А=Ш мамандары =Р ?ЯО �ызметкерлерініB к�-
мегімен ж�мыстарды тексерді (3.207-сурет).

3.207-сурет. Жұмыстарды тексеру

3-кезе": =ажетті учаскелерге цемент езіндісін/бетон толтыру, соBы-
нан ж�мыс алаBын �алпына келтіру (3.208-сурет).

Ж�мыстар орындал�аннан кейін инженерлік ��рылыстардыB барлы-
�ын Yкіметаралы� «Колба» келісімін орындау ж�ніндегі Yйлестіру тобы 
�кілеттік берген сарапшылар комиссиясы �абылдап алды.

Ж�мыстарды ж�ргізу барысында �атысушы �йымдардыB ж�мыс 
жетекшілері ж�мыстардыB орындалуын =Р ?ЯО РМК мен орындаушы 
б�лімше арасында�ы шартта айтыл�ан ж�мыстардыB орындалуын, олар-
дыB шартта к�рсетілген тапсырмалар мен талаптар�а с#йкес болуын 
ба�ылады. 

Келісімшарт бойынша ж�мыстар жетекшісі ж�мыстардыB орындалу 
барысын �ада�алады, ж�мыстардыB н#тижелері мен есеп беру материал-
дарын �абылдап алды. 

=атысушы �йымдардыB ж�мыстарды �йымдастырушылары ж�мыс 
орындарында�ы еBбекті �ор�ау ж#не �ауіпсіздік техникасыныB жа�да-
йын, зияны �ндірістік факторларды азайту ж#не жою іс-шараларыныB 
орындалуын тексерді.

Ж�мыстарды орындау кезіндегі радиациялы� жа�дайды ба�ылау-
ды ж#не ж�мыс істеушілерге медициналы� �ызмет к�рсетуді �осал�ы 
мердігерлермен бекітілген шарттардыB негізінде =Р ?ЯО РМК ж�ргізді.

DTRA �з �кілі ар�ылы ж�мыстардыB орындалуын ба�ылауды ж�зеге 
асырды, ол Жобаны �ауіпсіз ж#не �тымды орындауды �амтамасыз ету 
ма�сатында �абылдан�ан техникалы� шешімдер мен �сыныстарды ор-
нында келісіп отырды. DTRA �кілі ж�мыстарды �абылдап алуды жекеле-
ген кезеBдер бойынша сол жерде ж�ргізіп отырды ж#не барлы� ж�мыс-
тар мен деректерге р��саты болды.

Ж�мыстарды орындау барысында РФ ж#не А=Ш �кілдері объектілер-
де бірнеше рет болып �айтты (3.209-сурет). Ж�мыс объектілеріне 18-24 
мамыр аралы�ында Кенес Хэндлмен (Kenneth Handleman) келді, ал 28-31 
маусым аралы�ында А=Ш-тыB =Р-да�ы елшісі Джон М. Ордвей келді.
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Жұмыс алаңын жою

БРУ бетон езу қондырғысында езінді дайындау және боксқа магнетит құю

Жұмыс алаңының қалпына келтірілген бедері

3.208-сурет. Алаңдағы жұмыстардың соңғы кезеңі
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3.209-сурет. АҚШ, РФ және ҚР ҰЯО мамандары жұмыс алаңдарында
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Ж�ргізілген ж�мыстардыB н#тижесінде 3 инженерлік ��рылыс�а �о-
сымша �ор�аныс тос�ауылдары салынды. 3.210-суретте �осымша �ор-
�аныс конструкцияларыныB метрмен ал�анда�ы �зынды�ы туралы де-
ректер берілген.

D1 объектісіндегі ��рылыс бойынша гермо�ткелі жо� бетоннан жа-
сал�ан �ор�аныс ты�ындардыB �уаты 3,0 метрге артты, В=К ішіне ��м-
магнетит езіндісі ��йылды.

D3 ��рылысы бойынша �ор�аныс бетон элементтерініB �уаты 13,0 
метрге артты, ал объектідегі ТБ ішіне ��м-магнетит езіндісі ��йылды.

D5 ��рылысы бойынша �ор�аныс бетон элементтерініB �уаты 22,0 
метрге артты, ал объектідегі ТБ ішіне ��м-магнетит езіндісі ��йылды.

3.210-сурет. Қорғаныс тосқауылдарының жұмыстар орындалғанға 
дейінгі және одан кейінгі қуаты

=осымша �ор�аныс элементтерін салу ж�мыстары А=Ш пен РФ ма-
мандары ядролы� �ызмет �алды�тарын аны�тау ж#не олардыB барын 
растайтын деректерді с#йкестендіру (тексеру) ж�мыстарын ж�ргізген-
нен кейін �ана орындалды.

=осымша �ор�аныс конструкциялар бетоннан салынды.
Конструкция�а �оспа ��ю технологиясын ескере отырып, бетон �ос-

пасы мынандай талаптарды �ана�аттандыруы керек болды:
− механикаландырыл�ан т#сілмен дайындау ж#не ��ю кезінде техноло-

гиялы� жа�ы са�талуы;
− ��йып бол�аннан кейінгі т�тасу уа�ытыныB басталуы 1,5 са�аттан 

кем болуы;
− бір осьті сы�у�а т�зімділік шегі 28-ші к�ні 20 Мпа-дан кем болмауы тиіс.
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Бетондау ж�мыстарын орындаушылар («ДегелеB» ЖШС ж#не «Бай-
кал» к#сіпорны) жай�астыру кезеBінде сапа сертификаттары бар инертті 
материалдар мен цемент сатып алды (3.5-кесте).

3.5-кесте. Құрылыс материалдарының сапа сертификаттары

р/
с 
№ Материалдың атауы 

мен маркасы Сертификат нөмірі Берілген 
күні Негіздеме

1 ПЦ 400 Д 20 порт-
ландцементі

KZ.6328092.01.01.03662 28.04.08 08.04.08 ж. 
№ 0170 сынақ 
хаттамасы

2 ПЦ 400 Д 20 порт-
ландцементі

KZ.6328092.01.01.03662 29.04.08 22.04.08 ж. № 3 
сынақ хаттамасы

3 құрылыс жұмыста-
рына арналған құм-
қиыршықтас қоспасы

KZ.7100168.05.01.41293 26.01.08 23.01.08 ж. № 70 
сынақ хаттамасы

4 құрылыс жұмыста-
рына арналған құм-
қиыршықтас қоспасы

KZ.6328092.01.01.03680 08.05.08 17.04.08 ж. № 25 
және 25.03.08 ж. 
№ 013 сынақ хат-
тамалары

5 құрылыс жұмыста-
рына арналған тығыз 
тау-кен жыныстары-
нан алынған шақпатас 
пен қиыршықтас 

KZ.6328092.01.01.03679 08.05.08 17.04.08 жылғы 24 
сынақ хаттамасы

Ж�мыстарды орындаушылар сатып ал�ан цемент пен инертті мате-
риалдар негізінде «?лтты� сараптама ж#не сертификаттау орталы�ы» 
А=-ныB Семейдегі филиалы «=�рылыс материалдары мен конструкция-
ларын сынау зертханасы» сына� орталы�ы �сыныл�ан талаптарды �ана-
�аттандыратын бетон ��рамын таBдады (3.6-кесте).

3.6-кесте. Бетон құрауыштарының құрамын таңдау

р/с № Материалдың атауы Материалдар шығыны, кг/1 м3

1 ПЦ-400 портландцементі 550

2 құм-қиыршықтас қоспасы 1510

3 су 275

 Жиыны 2335

Инженерлік ��рылыстардыB т�пкі бокстарына ��м-магнетит езіндісі 
толтырылды. «САПА ИНТЕРСИСТЕМ» ЖШС сына� орталы�ы (Алматы �.) 
сатып алын�ан магнетитті сына�тан �ткізді (04.07.08 ж. № 125/8 сына� 
хаттамасы). 3.7-кестеде сатып алын�ан материалдыB ��рамы берілген. 
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3.7-кесте. Магнетиттегі құрауыштардың мөлшері

Материал
атауы

Құрауыштардың  мөлшері, %

темір 
оксиді, 
Fe 2O3

оның 
ішінде 
темір, Fe

марганец 
оксиді, 
MnO2

оның 
ішінде 

марганец, 
Mn

кремний 
оксиді, 

SiO2

оның 
ішінде 
кремний, 

Si

магнетит 96,22 67,5 0,21 0,135 3,32 1,69

Шарт талаптары бойынша ��м-магнетит езіндісіндегі магне-
титтіB м�лшері ��м-�иыршы�тас �оспасы салма�ыныB 50 %-ынан кем 
болмауы тиіс.

=�м-магнетит езіндісініB рецептурасы 3.8-кестеде берілген. 

3.8-кесте. Езінді рецептурасы

Езінді түрі

Құрауыштар (1 м3 езіндіге килограммен)

ПЦ 300 
цементі

құм-қиыр-
шықтас 
қоспасы

магнетит бентонит су

Құм-магнетит 
езіндісі

580 735 735 25 280

Езінді консистенциясы (а��ышты�ы мен т�т�ырлы�ы) бокста к�тіліп 
отыр�ан +7 - +10 °С температура кезінде еркін а�уды �амтамасыз ететін-
дей етіп таBдалды.

10 тамыз – 14 �ырк�йек аралы�ында ��рылыстардыB барлы�ында бе-
тондау ж�мыстары ая�талды. Барлы�ы 764,5 м3 езінді дайындалып ��-
йылды, оныB ішінде 692 м3 – бетон езіндісі.

D1 объектісіндегі �ор�аныс конструкцияларына 140 м3 езінді ��йыл-
ды, олардыB ішінен зертханалы� сына� �ткізуге 3 сынама алынды.

D3 объектісіндегі �осымша �ор�аныс конструкцияларына 268 м3 
езінді ��йылды, олардыB ішінен зертханалы� сына� �ткізуге 1 сы-
нама алынды.

D5 объектісіндегі �осымша �ор�аныс конструкцияларына 284 м3 

езінді ��йылды, олардыB ішінен сына� �ткізуге 2 сынама алынды.
Yлгілерді т�зімділікке сынау «?лтты� сараптама ж#не сертификаттау 

орталы�ы» А=-ныB Семейдегі филиалы «=�рылыс  материалдары мен 
конструкцияларын сынау зертханасы» сына� орталы�ында �ткізілді.

3.2.5.3 �осымша физикалы� тос�ауылдар �Eру жEмыстарын 
жеделдету

2009 жылдан бастап ж�мыстар ж�мыстарды жеделдету ж�ніндегі 
міндеттеме болып табылатын тізбеге енгізілген объектілерде ж�ргізілді. 
Тізбеге 36 объект – ДегелеB тау сілемініB штольнялары енгізілді. 16 объ-
ект туралы а�паратты А=Ш =аза�стан Республикасына арнайы арналар 
ар�ылы �сынды ж#не ол А=Ш пен Ресей арасында�ы екі жа�ты консуль-
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тациялар мен шарттар шеBберінде берілген деректерге негізделді. Сон-
дай-а� Ресей ж#не А=Ш арасында�ы а�парат алмасу н#тижелері бойын-
ша «Колба» келісімін орындау ж�ніндегі Yйлестіру тобыныB (YТ) 30-шы 
отырысында (=Р, Курчатов �., 2010 жыл�ы 24-29 мамыр) �аза�станды� 
тарап�а �осымша 20 ж�мыс объектісі туралы а�парат берілді, оларды 
�аржыландыруды А=Ш �амтамасыз ететін болды.

Атал�ан тізбе бойынша ж�мыстар екінші ж#не �шінші тапсырыс-тап-
сырма шеBберінде орындалды. 

Екінші тапсырыс-тапсырма бойынша 2009 жыл – 2011 жылдыB басы 
аралы�ында 16 объектіде ж�мыстар толы� к�лемде орындалды.

Yшінші тапсырыс-тапсырма бойынша ж�мыстар �ал�ан 19 объектіде 
орындалды. Бір объект бойынша оны ж�мыстар тізбесінен алып тастау 
туралы шешім �абылданды (Ресей мен А=Ш арасында�ы екі жа�ты кон-
сультациялардыB �орытындысы бойынша – «Колба» келісімін ж�зеге 
асыру ж�ніндегі мемлекеттік у#кілетті органдардыB басшылары бекіт-
кен Yйлестіру тобыныB 32-ші отырысыныB хаттамасы). 

А=Ш =ор�аныс министрлігі �кілдерініB �атысуымен �ткізілген «Кол-
ба» келісімін орындау ж�ніндегі Yйлестіру тобыныB 31-ші отырысында 
�аза�станды� тарап�а б�рыныра� 2006-2008 жылдары салынып, комис-
сия «�те жа�сы» деген ба�амен �абылдап ал�ан 6 объектідегі физика-
лы� тос�ауылдарды �осымша к�шейту �ажеттілігіне �атысты бірлескен 
шешім (РФ – А=Ш) �сынылды. Б�л ретте �осымша к�шейту объекті-
лердіB �ор�алу д#режесін арттырып, таралу �аупін т�мендететіндігі атап 
к�рсетілді. Б�л �ш жа�ты негізде ж�ргізілген ж�мыстардыB оB т#жіри-
бесініB ж#не =Р ?ЯО РМК мен оныB мердігерлерініB технологиялы� ж#не 
техникалы� м�мкіндіктерін дамытудыB ар�асында м�мкін болды. 

Б�рын�ы ССП-ныB «ДегелеB» сына� алаBында�ы осы объектілер-
де ж�мыстар орындау барысында ядролы� �ызмет �алды�тарына �ол 
жеткізуді болдырмайтын к�лемі 40 000 м3-ге жуы� �осымша тос�ауыл-
дар (бетон, тау жыныстары, арнайы езінділер) жасалды, б�л �зынды�ы 
4 км-ден асатын �осымша �ор�анысты ��райды (орташа есеппен бір объ-
ектіге – штольня�а 100 метрден). Ж�мыстар 2012 жыл�ы �азанда толы� 
ая�талды. 

=осымша физикалы� тос�ауылдар жасау ж�мыстарынан бас�а, =Р 
?ЯО РМК мен DTRA арасында�ы келісімшарттар шеBберінде штольня�а 
р��сатсыз кіру #рекеттерінен пайда бол�ан �уыстарды бітеу ж#не Деге-
леB тау сілемін физикалы� �ор�ауды к�шейту іс-шаралары орындалды.

2008-2011 жылдары 73 объектіде �уыстар жойылды. 
Жалпы ал�анда, ж�мыстар барысы келісімшарттардыB талаптарына 

с#йкес ж�ргізілді ж#не Бас тапсырыс беруші тарапынан ешбір кін#рат 
туындат�ан жо�. 

Т�менде ж�мыстардыB к�лемдері бойынша а�парат берілген (3.9, 
3.10-кестелер).
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3.9-кесте. 2000-2007 жж. кезеңіндегі жұмыстар көлемі

Р/с 
№ Объект Бетон, м3 Грунт, м3

1 Суыр 2076 35000

2 РБШ 327,5 600

3 Шомырт 3043 3000

4 К-85 22,5 3000

5 103 102 725

6 603 228 550

7 115 285 200

Жиыны: 6084 43075

3.10-кесте. 2008-2012 жж. кезеңіндегі жұмыстар көлемі

Р/с № Объект Құм-магнетит 
езіндісі, м3 Бетон, м3

Тау жынысы, 
грунт, шақпатас, 

м3

1 D1 5 160 0

2 D3 0 280 0

3 D5 30 400 0

4 D2 76 364 200

5 D4 34 197 0

6 B1 12 268 200

7 A 0 172 900

2 B 188 256 0

8 C 357 318 900

9 D 300 250 500

10 E 96 94 0

11 F 92 284 0

12 G 19 323 0

13 I 50 180 1000

14 N 20 180 500

15 O 87 150 900

16 P 108 1264 500

17 Q 95 132 0

18 R 121 180 1000

19 K4-1 57 140 3423

20 K4-2 0 1348 0
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Р/с № Объект Құм-магнетит 
езіндісі, м3 Бетон, м3

Тау жынысы, 
грунт, шақпатас, 

м3

21 K4-3 133 121 700

22 K4-4 46 310,5 0

23 K4-5 0 294 0

24 K4-6 29 0 0

25 K4-7 106 254 0

26 K4-8 0 84 0

27 K4-9 68 141,5 0

28 K4-10 0 0 0

29 K4-11 0 750 5150

30 K4-12 0 387,5 1000

31 K4-13 156 171 0

32 K4-14 77 354 0

33 K4-15 100 221 0

34 K4-16 185 245 0

35 K4-17 44 200 790

36 K4-18 0 230 398

37 K4-19 120 126 580

38 K4-20 0 183 3220

39 D1 4 272 320

40 D5 30 54 0

41 K4-6 0 1100 0

42 200ASM 30 1020 0

43 Y 366 0 80

44 Z 1030 0 0

Жиыны: 4271 13458,5 22261

2000-2012 жж. аралы�ында барлы� ж�мсал�аны:
− бетон мен оныB �оспалары: ....................................................23813,5 м3

− тау жынысы, ша�патас, грунт: ...................................................65336 м3

 =ор�аныс �уатыныB арту жиыны: .......................................... 89149,5 м3

3.2.6 Аума�ты шол=ындау [13-14]
Келісімшартты орындау барысында 1996-2000 жылдары жабыл�ан 

штольнялар�а шол�ындау ж�ргізілді. Шол�ындау ж�ргізу �ажеттігі заB-
сыз шаруашылы� �ызмет н#тижесінде объектілерге р��сатсыз кіру #ре-
кеттерініB орын алуымен байланысты болды. 

Ал�аш�ы жан-жа�ты тексеру 2002 жылы ж�ргізілді (3.211, 
3.212-суреттер).
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3.211-сурет. Штольня порталдарының 2002 жылы жүргізілген тексеру 
нәтижесі бойынша жай-күйі

Жаппай �ырып-жоятын �арудыB ж#не онымен байланысты материал-
дардыB, технологиялар мен білімніB таралуын болдырмау бойынша ж�-
мыстар ж�ргізу кезінде, 2005-2007 жж. аралы�ында 2 объектіде (200АСМ-
оB жа�ы ж#не Метро) �уыстар жойылып, 3 объектіде (603, 200AСM-сол 
жа�ы, 103) кіру #рекетінен пайда бол�ан ш�B�ырлар к�мілді. 

2008 жылдыB шілде айында =Р ?ЯО мамандары Ресей ж#не А=Ш ма-
мандарымен бірлесіп ДегелеB тау сілеміндегі инженерлік ��рылыстар-
дыB (штольнялар) порталдарыныB жай-к�йін �айта тексерді. 
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Тексеру н#тижесінде т�мендегілер аны�талды: 
• �уыстар, я�ни штольня�а кіру м�мкіндігі 72 объектіде бар, б�л рет-

те 35 ��рылыс�а тікелей кіруге болады, ал 37 порталда �уыстар ша-
�ын к�лемді; 

• #рекеттер, я�ни штольня�а кіру жолдарын іздеу 35 порталдан 
бай�алды; 

• ашылма�ан, я�ни р��сатсыз �ызмет аны�талма�ан порталдар – 
74 штольня. 
3.11-кестеде ж�ргізілген тексеру н#тижелерініB жалпылама дерек-

тері берілген.

3.11-кесте. Порталдардың жай-күйін тексерудің жиынтық нәтижелері

Сипаттамасы
10.07.2008 ж. 

жағдай бойынша 
саны

Жаңадан анықталғандар 
саны (2002 жылмен 
салыстырғанда)

Барлық штольнялардың саны 181

соның ішінде:

ашылмағандар 74

әрекеттер 35 8

барлық қуыстар 72 17

соның ішінде штольняға кірумен 35

Кестеде к�рсетілгендей, 2002 жылы ж�ргізілген тексеру н#тижелері-
мен салыстыр�анда �уыстары бар ж#не кіруге #рекет жасал�ан штольня-
лар саны арт�ан. 

2008-2012 жылдар аралы�ында =Р ?ЯО ДегелеB тау сілеміндегі ант-
ропогендік �ызмет іздерін жою�а ба�ыттал�ан бір�атар іс-шаралар 
ж�ргізді. 57 инженерлік ��рылыста �ор�анысты к�шейту ж�мыстары 
ж�ргізілді (3.213-сурет).

3.212-сурет. Штольняларға рұқсатсыз кіру іздері (қуыстар)
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3.213-сурет. Кейбір инженерлік құрылыстардағы қорғанысты кү-
шейту үлгісі 

2013 жыл�ы 13-20 мамыр аралы�ында =ауіп-�атерді азайту 
агенттігініB, =Р ?лтты� ядролы� орталы�ыныB ж#не РФ Б�кілресейлік 
эксперименттік физика институтыныB �кілдері ДегелеB тау сілемініB 
штольняларына бірлесіп тексеру ж�ргізді. Зерттеу ма�саты – 2008 жыл-
�ы маусым айында ж�ргізілген алдыB�ы бірлескен тексеруде бай�ал�ан 
металл жинау бойынша ы�тимал ж�мыстарды радиологиялы� тексе-
рудіB шектеулі санына �осымша ретінде 181 штольняны к�ріп тексеру. 

Штольнялар�а 2002 ж#не 2008 жылдары ж�ргізілген тексерулер-
ден айырмашылы�ы, ашы� �уыстары бар порталдар к�мілген 6 учаске, 
адамныB араласуымен болуы ы�тимал штольня�а �айта кіру о�и�ала-
ры аны�талды. Порталдар к�мілген 18 учаскеде негізгі ашы� штольня-
�а кіруге бірнеше #рекет жасау салдарынан опырылу белгілері білінеді. 
18 опырылу белгісініB он екісі таби�и сипатта ж#не тек алтауы адамныB 
араласуымен бол�ан деп есептелді. 

24-штольня – 2002 жылы ��жат бойынша тіркелген кіру о�и�асы �ай-
таланып т�р немесе 2008 жылы назардан тыс �ал�ан. =уысты м�з бас�ан, 
суы� ауа�а �арап штольня�а кіретін жер бар деп топшылау�а болады. 
Портал басынан аз-кем м�лшерде судыB шы�уымен бірге, опырылудыB 
�ш белгісі бай�алды. Атал�ан портал маBы алаBында радиациялы� тек-
серу ж�ргізілген жо�. 
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147-штольня – аппарат б�лмесіне �айта кіру аны�талды. eлшемі 
0,75 x 0,75 м болатын �айта кіру �уысыныB металмен �аптал�ан о�паны 
(�Bгіме) бар (т�мен �арай 3 х 5 м жерге т�сетін желдету тесігі). О�пан 
порталдан 40-50 м жо�ары ж#не оB жа��а �арай, штольня �ырыныB оB 
жа�ында�ы жабды�тар т�ратын �уыста орналас�ан. eлшеуге болатын 
радон а�ыны бар суы� ауа�а �арап штольнямен жал�асып т�р деп бол-
жау�а болады. Б�л �уыс 2002 ж#не 2008 жылдары ж�ргізілген тексерулер 
кезінде назардан тыс �ал�ан. =уыстыB айналасында�ы с#улеленудіB бар-
лы� к�рсеткіштері аялы� деBгейде. 

148/5-штольня – эррозия белгілері негізінде 2008 жыл�ы маусымда-
�ы тексеруден кейін ж#не 2009 жыл�ы с#уірге дейін болуы м�мкін ме-
талл жинау �ызметі аны�талды. =уыстан шы��ан суы� ау а�ыныныB 
белгілері бойынша 1,5 метрлік �уыс штольня�а апарады. Радиология-
лы� тексерулер гамма, альфа м#ндерден 1,5 есе асатын аялы� м#ндерді 
ж#не тек 137Cs-діB �ана еB т�менгі м#нін к�рсетті. 137Cs радионуклиді LaBr 
гамма-спектрометрімен �уыстыB солт�стік жа�ынан, портал �йіндісініB 
жо�ар�ы б�лігінен аны�талды. 137Cs радионуклидініB болуы аспаптыB 
аны�тау шегін шамамен к�рсетті. ПорталдыB солт�стік б�лігінен 50-60 
метр жерден жанып кеткен ша�ын кабель (4 м2) табылды. Гамма-с#уле-
лену деBгейі 2–3 мР/са�атты ��рады. Шамасы, 137Cs-діB жо�ары деBгейі 
мыс/алюмний кабельдердіB радиоактивті ластан�ан пластик/резеBке 
�абы�шаларыныB жану н#тижесі болуы м�мкін. =айта кіру о�и�асы бол-
�ан �уыстыB маBында 137Cs радионуклидініB болуы метал жинау �ызметі 
кезінде кабельдерді созып шы�арумен байланысты болуы да ы�тимал. 

420-штольня – штольня�а оB жа�тан �айтадан б�зып кіру о�и�асы 
аны�талды. 2008 жыл�ы тексерілген диаметрі 3 м болатын, 1 метрге 
дейін тарылатын �уыстыB 1997 жылы 15 м �ашы�ты�та орнатыл�ан бе-
тон ты�ыннан кейін штольня�а кіретін жері бар. Ты�ын МК 00 м ж#не ПК 
35 м аралы�ында орнатылды. =уыстыB айналасында�ы радиациялы� па-
раметрлердіB барлы� к�рсеткіштері аялы� деBгейде. Штольня�а б�зып 
кіру о�и�асы 2008 жыл�ы тексеруден кейін, біра� к�зетуші патрульдер 
аны�та�ан�а дейін болуы м�мкін. 

803-bis штольнясы – 2002 жылы кіру о�и�асы бол�ан �уыс опырылып 
��ла�ан �ойтастармен жабыл�ан, суы� ауа а�ыны мен �уысты м�з басу 
белгілері бойынша штольня�а кіретін жері бар. Б�л алаBда радиациялы� 
тексеру ж�ргізілген жо�. 

B-2/80-1 штольнясы – �айта кіру ар�ылы металл жинау �ызметі 
аны�талды, суы� ауа а�ыныныB белгілері бойынша штольня�а кіретін 
жері бар (2,0 х 1,5 м). eсімдіктердіB басып �алуы себепті б�л о�и�а 2008 
жылы ж�ргізілген тексеру кезінде, шамасы, назардан тыс �ал�ан. Ашыл-
�ан жердіB айналасында�ы радиациялы� с#улелену аялы� деBдейде бо-
лып шы�ты. 

Атал�ан штольняларда радиациялы� тексерулер ж�ргізіліп, осы 
штольнялардан �андай да бір ядролы� �ызмет �алды�тарын алып шы�у 
белгілері аны�тал�ан жо�. 

ПорталдардыB бас�а 139 учаскесі осыныB алдында 2002 ж#не 2008 
жылдары ж�ргізілген тексерулерден кейін �згеріссіз �ал�ан. Б��ан дейін 
назар�а іліккен кірілген ж#не кіруге #рекет жасал�ан �уыстар 2005 ж#не 
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2012 жж. аралы�ында �ор�анысты к�шейту ж�мыстары ж�ргізілген кез-
де жойылды. 

2013 жылы =Р ?ЯО ДегелеB тау сілемінде аны�тал�ан антропогендік 
�ызмет іздерін жою т�р�ысында �осымша ж�мыстар ж�ргізді. Р��сат 
етілмеген �ызмет іздері аны�тал�ан барлы� штольнялардыB порталда-
рында �ор�анысты к�шейту ж�нінде �осымша ж�мыстар ж�ргізілді. 

3.2.7 ЖEмыстардыC н@тижелері

Р��сатсыз кіруге �осымша физикалы� тос�ауылдар жасау ж�мыста-
рыныB �орытындылары мен н#тижелері туралы айт�анда, мыналарды 
атап �ту �ажет. 

Б��ан дейін, 1997-2000 жылдар аралы�ында Росатом («РФЯО-БЭФ5-
ЗИ» ФМУК ж#не «РФЯО-БТФ5ЗИ» ФМУК) ж#не =Р ?ЯО РМК мамандары 
«Колба» келісімін іске асыру аясында КелісімніB бір б�лігі болып табы-
латын «Шетін» а�парат тасымалдаушы-объектілер тізбесініB барлы� 29 
позициясы бойынша ж�мыстарды орындады. 

Келісілген тізбеге кіретін бір�атар объектілер бойынша ж�мыстарды 
ресейлік тарап �аржыландырды («РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не «РФЯО-
БТФ5ЗИ» ФМУК). Н#тижесінде т�мендегі ж�мыстар орындалды: 
• ДегелеB таулы ал�абында�ы екі объектіде ж#не РБШ алаBында сына�-

тан �ткізілген 5 «Колба» контейнері консервацияланды; 
• РБШ алаBында�ы сына�тан �ткізілмеген «Колба» контейнерініB 

конструкциясы тал�андалып консервацияланды; 
• «А-Б» алаBында�ы �B�ымада Я== бар АТЖ конструкциясы жойылды;
• «А-Б» алаBы объектісіндегі активтендірілген АТЖ б�лшектеліп кон-

сервацияланды; 
• ядролы� сына�тар ж�ргізу кезінде физикалы� параметрлерді тіркеуге 

арнал�ан 26 аппаратуралы� кешен б�зылып б�лшектелді ж#не еB ма-
Bызды деген 6 аппаратуралы� кешен Ресейге #кетілді. 
Д#л осы уа�ытта ДегелеB таулы ал�абыныB объектілерінде Ш?= 

келісімі мен оныB шеBберінде жасал�ан А=Ш =ор�аныс департаменті 
мен =Р Энергетика ж#не минералды� ресурстар министрлігі арасында-
�ы Жаппай �ырып-жоятын �ару инфра��рылымын жою ж�ніндегі 1995 
жыл�ы 3 �азанда�ы ат�арушы келісімді (ЛИОМУ келісімін) іске асыру ба-
рысында штольнялардыB порталдарын жабу ж#не р��сатсыз кіруді бол-
дырмау бойынша ж�мыстар орындалды. 

ЛИОМУ келісімі бойынша б�рын�ы ССП аума�ында жерасты сына�та-
рын ж�ргізуге арнал�ан барлы�ы 181 штольня порталы мен 13 пайдала-
нылма�ан �B�ыма жойылды. Ядролы� сына�тар инфра��рылымын жою 
ж�мыстарын =Р ?ЯО РМК орындады, ал �аржыландыруды америкалы� 
тарап ж�зеге асырды. 

2000 жылы б�рын�ы ССП объектілерінде Келісімді �ш жа�ты негіз-
де іске асыру шеBберінде (Ресей – =аза�стан – А=Ш) сына� алаBдары 
мен ДегелеB таулы ал�абында�ы штольняларда�ы Я==-�а р��сатсыз 
�ол жеткізуді болдырмау ж#не �осымша �ор�ау бойынша ж�мыстар 
басталды. Ж�мыстардыB ма�саты – ядролы� �арудыB таралу �аупі мен 
лаBкестікті болдырмау. 2000 жыл�ы мамыр айында Yйлестіру тобыныB 
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11-ші отырысында осы ж�мыстарды �йлестіру �шін YТ механизмін пай-
далану туралы шешім �абылданды. Ж�мыстарды �аржыландыруды аме-
рикалы� тарап �амтамасыз етті.

2000-2012 жылдар аралы�ында Росатом («РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не 
«РФЯО-БТФ5ЗИ» ФМУК), =Р ?ЯО РМК ж#не А=Ш =М DTRA мамандары 
б�рын�ы ССП-ныB 46 объектісінде (соныB ішінде «Шетін» а�парат тасы-
малдаушы-объектілер тізбесініB 15 позициясы бойынша) ж�мыстарды 
орындады, атап айт�анда:
• «А-Б» алаBыныB объектілерінде Я== бар сына� алаBдарын жабатын, 

топыра�пен к�мілген темірбетон ��рылыстар салынды; 
• «Колба» контейнерлері орналас�ан объектілерде �осымша бетон �ор-

�аныс ��рылды, Я== бар сынал�ан т�рт контейнердіB ж#не сынал-
ма�ан бір контейнердіB ішкі �уыстарына біріктіргіш материал – це-
мент-��м ж#не магнетит езінділері (50 % Fe3O4 �осыл�ан цемент-��м 
езіндісі) толтырылды; 

• ДегелеB тау сілемініB екі объектісінен белсендірілген АТЖ шы�ары-
лып, Ресейге ж�нелтілді; 

• ДегелеB таулы ал�абыныB 42 объектісінде �осымша бетон ж#не темір-
бетон �ор�аныс тос�ауылдары жасалды, осы объектілердегі Я== бар 
бокстардыB ішкі �уыстарына біріктіргіш материал – цемент-��м ж#не 
магнетит езінділері толтырылды. 
ДегелеB таулы ал�абында�ы Я== бар бокстарды толтыру ж#не �о-

сымша �ор�аныс тос�ауылдарын жасау ж�мыстары «к�лбеу» ж#не «тік» 
деп аталатын технологиялар бойынша орындалды. «К�лбеу» технология 
кезінде штольняныB порталы аршылып, тау �азындысы Я== бар бокс�а 
дейін �алпына келтіріледі, бокс �уысына біріктіргіш езінді толтырыла-
ды, бетон немесе темірбетон тос�ауыл орнатылады, штольняныB то�ыс-
пасы ��латылып, ол айналасында�ы тау ландшафтымен б�ркемеленеді. 
«Тік» технология кезінде Я== бар бокстарды біріктіргіш материалмен 
толтыру ж#не бетон �ор�аныс тос�ауылдарын ��ру тау ал�абыныB �сті-
нен тік б�р�ылан�ан �B�ымалар ар�ылы ж�ргізілді. «Колба» контейнер-
лерініB ішкі �уыстары осындай «тік» т#сілмен біріктіргіш материалмен 
толтырылды.

«К�лбеу» технология бойынша ДегелеB таулы ал�абыныB 19 объ-
ектісінде, «тік» технология бойынша 20 объектіде ж#не 2 объектіде 
«к�лбеу» ж#не «тік» технологиялардыB екеуімен де ж�мыстар орындал-
ды. Осы ж�мыстарды орындау барысында объектілерде жалпы к�лемі 
40000 м3-ге жуы� �осымша �ор�аныс тос�ауылдары ��рылды (бетон, 
тау жынысы, арнайы езінділер), б�л �зынды�ы 4 ша�ырымнан астам �о-
сымша �ор�аныс ��румен теBбе-теB (орташа ал�анда #р штольня�а 100 
метрден). 2000-2012 жылдар аралы�ында ССП объектілерінде Келісім 
бойынша барлы�ы к�лемі 90000 текше метрге жуы� �осымша тос�ауыл-
дар ��рылды. 

Я==-ны �осымша �ор�ау ж�мыстары басталмас б�рын ж#не одан кейін 
«В.Г. Хлопин атында�ы радий институты» 5eБ мамандары #рбір объ-
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ектініB аума�ында т#уелсіз радиоэкологиялы� тексеру ж�ргізді. Тексеру 
н#тижелері ж�мыстар ая�тал�ан соB б�рын�ы ССП-ныB барлы� штольня-
лары мен алаBдарында экологиялы� жа�дай жа�сар�анды�ын к�рсетті. 

ДегелеB таулы ал�абында�ы объектілерде Я==-ны �осымша �ор�ау 
ж�мыстарынан бас�а, =Р ?ЯО мамандары штольнялар�а р��сатсыз 
кіру #рекеттерініB алдын кесу бойынша іс-шараларды ж�зеге асырды – 
штольнялар�а кіретін �уыстар топыра�пен бітелді. 2008-2011 жылдар 
аралы�ында 73 объектіде кіретін �уыстар жойылды. Б�л ж�мыстарды 
да америкалы� тарап �аржыландырды. 

1997-2012 жылдары Келісім шеBберінде ат�арыл�ан ж�мыстардыB 
негізгі орындаушылары Ресей Федерациясы тарапынан Федералды� 
ядролы� орталы�тар – «РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не «РФЯО-БТФ5ЗИ» 
ФМУК, =аза�стан Республикасы тарапынан – =Р ?лтты� ядролы� орта-
лы�ы болды. Т#уелсіз радиоэкологиялы� тексеру ж�ргізуді «В.Г. Хлопин 
атында�ы радий институты» 5eБ ж�зеге асырды.

Б�рын�ы ССП аума�ынан Я== таралу �аупін болдырмау ж#не «шетін» 
а�паратты жою ж�мыстарына «РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не Ресей Фе-
дерациясыныB Атом энергиясы ж�ніндегі мемлекеттік корпорациясы-
ныB бас�а да �йымдарымен бірге =Р ?лтты� ядролы� орталы�ыныB 
институттары мен �йымдары да (Радиациялы� �ауіпсіздік ж#не эколо-
гия институты, Геофизикалы� зерттеулер институты, Атом энергиясы 
институты, «Байкал» к#сіпорны, «=аза� мемлекеттік жарылыс ж�мыс-
тарыныB �ылыми-�ндірістік орталы�ы» к#сіпорны), сондай-а� Ресей 
Федерациясы мен =аза�стан РеспубликасыныB мердігерлік �йымдары 
(БЭФ5ЗИ ЖА=, «ДегелеB» ЖШС, «Шы�ысавто�нерк#сіп» ЖШС) �атысты.

Келісім шеBберінде орындал�ан ж�мыстардыB н#тижесінде ядро-
лы� сына�тар ж�ргізілген б�рын�ы ССП объектілері мен алаBдарында 
Я== мен «шетін» а�парат�а р��сатсыз �ол жеткізудіB алдын кесетін
(�нерк#сіптік ��ралдарды �олданусыз) сенімді тос�ауылдар ��рылды. 

Ж�мыс н#тижелерініB негізінде Plutonium Mountain Inside the 17-year 
mission to secure a dangerous legacy of Soviet nuclear testing ма�аласы да-
йындалды [15]. 

Таралу �аупін азайту ж�ніндегі бірлескен ж�мыстардыB н#тижелері 
туралы 2012 жыл�ы 27 наурызда Сеулдегі Ядролы� �ауіпсіздік сам-
митінде =аза�стан, Ресей ж#не А=Ш президенттерініB б�рын�ы Семей 
сына� полигонында�ы ынтыма�тасты��а �атысты бірлескен м#лімде-
месінде �те жа�сы айтылды. 

=аза�стан Республикасы, Ресей Федерациясы ж#не Америка =�рама 
Штаттары президенттерініB б�рын�ы Семей сына� полигонында�ы �ш-
жа�ты ынтыма�тасты��а �атысты бірлескен м#лімдемесі. 

=аза�стан Республикасы, Ресей Федерациясы ж#не Америка =�рама 
ШтаттарыныB президенттері ядролы� �арудыB таралу ж#не ядролы� 
лаBкестік �аупімен к�ресу жолын �станады. 

2004 жылдан бастап осы �ш ел б�рын�ы Семей сына� полигонын 
�ауіпсіз к�йге келтіру �шін онда�ы ядролы� сына� ж�мыстарыныB 
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салдарын жою�а ба�ыттал�ан бір�атар жобаларды ж�зеге асыруда 
�зара ынтыма�тасты� танытуда. =аза�стан, Ресей ж#не А=Ш прези-
денттері осы ма�саттардыB іске асырылуын тікелей ба�ылауына алды 
(3.214-сурет).

3.214-сурет. Үш ел президенттерінің ядролық қауіпсіздік саммитін-
дегі кездесуі

=азіргі уа�ыт�а дейін айтарлы�тай ж�мыс к�лемі орындалды. Зама-
науи физикалы� ж#не техникалы� ��ралдарды �олдану н#тижесінде б�-
рын�ы полигонда�ы �ауіпсіздік деBгейі ана��рлым артты. 

Атал�ан ж�мыс ая�талу�а жа�ын, біздер ядролы� �ауіпсіздік ж#не яд-
ролы� �аруды таратпау жолын орта� �станатынды�ымызды к�рсете оты-
рып, оны �шжа�ты ынтыма�тасты�тыB с#тті де н#тижелі �лгісі ретінде 
�арастырамыз. 

Н�рс�лтан Назарбаев, Дмитрий Медведев ж#не Барак Обама б�рын�ы 
Семей сына� полигонында�ы �шжа�ты ынтыма�тасты��а �атысты �а-
былдан�ан бірлескен м#лімдемеге былай деп т�сініктеме берді: 

Н. Назарбаев: Семей ядролы� сына� полигоныныB Невадада�ы ядро-
лы� полигон сия�ты #лемдегі еB ірі полигон бол�аны баршаBыз�а белгілі: 
м�нда 500 ядролы� жарылыс жасалды, соныB ішінде 70-тен астамы ат-
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мосферада ж�ргізілді. Б�дан 20 жыл б�рын, осы меніB жарлы�ыммен 
б�л полигон жабыл�аннан кейін, б�гін біз Ресеймен, Америка =�рама 
Штаттарымен бірлесіп ядролы� сына�тардыB барлы� салдарын жою, по-
лигонды �алпына келтіру ж#не б�рын�ы полигонныB инфра��рылымын 
жою т�р�ысында ж�мыстар ж�ргізіп жатырмыз. 2004 жылдан бастап біз 
3 мыB шаршы ша�ырым аума�ты �алпына келтірдік (полигон барлы�ы 
40 шаршы ша�ырым аума�ты алып жатыр, біржарым миллион адам ра-
диациялы� зиян шекті). 

Б�л – атал�ан мемлекеттердіB, біріншіден, аума�ты оBалту ж�ніндегі, 
екіншіден, ядролы� материалдардыB таралмау �ауіпсіздігін �амтамасыз 
ету т�р�ысында�ы бірлескен ж�мысыныB жар�ын �лгісі болып табы-
лады. Біздер, �аза�станды�тар, ресейлік ж#не америкалы� тараптар�а 
осындай к�мектері �шін ризашылы�ымызды білдіреміз. 

eздеріBіз де білесіздер, б��ан дейін біз 1100 о�т�мсы�ы бар баллис-
тикалы� зымырандардыB шахталы� �шыру �ондыр�ыларын д#л осылай 
жой�ан болатынбыз. Сондай-а� біз инфра��рылымды жою ж#не осы мате-
риалдардыB таралуына жол бермеу ба�ытында да бірлесе ж�мыс істедік. 

Осы с#тті пайдалана отырып, мен біздіB еліміздіB атынан �лкен риза-
шылы� білдіремін ж#не алда�ы уа�ытта осы м#селе бойынша ынтыма�-
тасты��а �міт артамын. 

Б. Обама (аударма бойынша): Ойымды �ыс�а да н�с�а айтпа�пын.
БіздіB осы жерде бас �осуымыздыB себебі: біз тек �з ынтыма�тасты-

�ымыз т�р�ысынан к�рсетіп жат�ан �лгі-�негеміздіB м#н-маBызын атап 
�ткіміз келді. 

Мен біздіB �ш елдіB ты�ыз ынтыма�тасты� ар�асында соB�ы бірнеше 
жылда к�п н#рсеге �ол жеткізе ал�анды�ы туралы айт�ан болар едім. Б�л 
туралы =аза�стан Президенті де айтып кетті. Ол осы полигон туралы еске 
салды. Б�л шынында да «�ыр�и �аба�» со�ыс �аупі туында�ан кезден бері 
ядролы� материалдардыB орасан к�лемі жина�тал�ан жер болды. Б�л 
материалдар контрабанда ы�тималдылы�ы, инфильтрация ы�тимал-
дылы�ы т�р�ысынан ал�анда �те �атерлі еді. Осылайша, мен президент 
болып та�айындал�ан�а дейін орна�ан аса тиімді ынтыма�тасты�тыB 
ар�асында, осы саммитке �атысуымыздыB н#тижесінде, б�л ядролы� 
материалдардыB барынша �ауіпсіз к�йде болуына �ол жеткізе алды�. 

ОсыныB барлы�ына =аза�стан ПрезидентініB к�регендігі мен зор 
�лесініB, оныB к�шбасшылы�ыныB ар�асында, сондай-а� б�кіл �аза� 
хал�ыныB �ос�ан �лесініB ар�асында �ол жеткізілді. Б��ан �оса, А=Ш 
пен РесейдіB арасында�ы б��ан дейінгі бірнеше жылдар бойы ж�ргізіл-
ген ты�ыз ынтыма�тасты�ты атап �ту �ажет. 

Вашингтон саммитінде айтыл�ан орта� ма�сат�а �ол жеткі-
зетіндігімізге сенімдімін. С�з, мысалы, контрабанда т�р�ысынан �атерлі 
болуы немесе бас�аныB �олына т�суі м�мкін ядролы� материалдарды 
�ор�ау туралы болып отыр. Б�л алда�ы т�рт жылда іске асса н�р �стіне 
н�р болар еді деп ойлаймын. 

Одан бас�а, осы саммиттіB ар�асында біздіB ынтыма�тасты�ымыз 
одан сайын ны�ая т�скендігін айт�ым келеді, алда #лі к�птеген істер 
к�тіп т�р�анымен, б�дан да ілгерілей т�семіз деп ойлаймын. 



3-тарау. Таралу қаупін азайту

258

Д. Медведев: Самиттер тек кездесіп, �ол алысу �шін �ана емес, ізгі 
ма�саттарды жария ету �шін �ана емес, сонымен бірге ынтыма�тасты�-
тыB на�ты �лгілерін паш ету �шін де �ткізіледі. Міне, ынтыма�тасты�-
тыB на�ты �лгісі: 2004 жылдан бастап біздер, я�ни �ш мемлекет: =аза�-
стан, Америка =�рама Штаттары ж#не Ресей Семей полигонын пайдала-
ну салдарын жоюмен айналысып келеміз. Біз оныB б�рын�ы к�йде са�та-
лып �алуы �аншалы�ты �ауіпті екенін жа�сы білеміз, б�л туралы меніB 
#ріптестерім жаBа �ана айтып кетті. 

Б�гінгі таBда біз барлы� �ауіп жойылды, Семей сына� полигоны м�л-
де бас�аша т�рде ж�мыс істейді ж#не де =аза�стан тиісті аума�ты игере 
отырып, болаша��а алаBсыз �арай алады деп кесіп айта аламыз. Б�л шы-
нымен де �ш мемлекет арасында�ы ынтыма�тасты�тыB жар�ын �лгісі 
деп есептеймін.

Мен �з #ріптестеріме, =аза�стан Президенті Н�рс�лтан �біш�лы На-
зарбаев�а белсенді �станымы мен осы міндетті шешуге �ажетті жа�дай-
лар жаса�аны �шін ризашылы�ымды білдіргім келеді. Сондай-а� Ресей 
Федерациясы мен Америка =�рама Штаттары ядролы� �ауіпсіздік �шін 
айры�ша жауапкершілік ж�ктелген мемлекеттер ретінде б�л м#селеде 
�ажетті м�дделілік таныт�анды�ын атап к�рсетер едім. Расында, осы-
ныB б#рі б�рын�ы идеологиялы� к�з�арастар кесірі болып табылатын-
ды�ына �арамастан, біздер осы проблемамен бірлесе ш��ылданып, оны 
шешуге �ажетті ресурсты да, к�ш-��ралды да таба білдік. Б�л – ізгі ынты-
ма�тасты� белгісі: бас�а елдердіB ядролы� �ауіпсіздік м#селесімен ж#не 
�ткенніB салдарын жоюмен айналысуы �шін таптырмас �лгі. М�ндай іс-
тер к�бейе беруі тиіс деп есептеймін. 

Осылайша, б�рын�ы полигонныB бір�атар объектілерін �ауіпсіз к�й-
ге келтіру ж�мыстары ойда�ыдай орындалды. 

Жо�арыда атап к�рсетілгендей, жоба бойынша ж�мыстар еB жо�ары 
деBгейде �ткізілді. Ж�мыстар ж�ргізіліп жат�а жерлерге #рт�рлі уа�ыт-
та ж�мыс�а �атысушы елдердіB #рт�рлі деBгейдегі басшылары келіп 
�айтты (3.215-сурет).

3.215-сурет. Дегелеңге ҚР Премьер-министрі К.Мәсімов келген кез. 2011 
жылғы 22 маусым.
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Жоспарлан�андай, барлы� ж�мыстар 2012 жыл�ы �араша�а �арай 
толы�тай ая�талды. Курчатов �аласында жобаныB жабылу салтанаты 
�ткізіліп, о�ан �ш елден – =аза�стан, Ресей ж#не А=Ш-тан келген жоба 
басшылары �атысты (3.216-сурет). 

3.216-сурет. «Дегелең» алаңы. Жобаның жабылу салтанатына қатысу-
шылар. 2012 жылғы қазан.

ДегелеB тау сілемінде орналас�ан асуда «1996 – 2012. �лем �ауіпсіздігі 
арта т�сті. =аза�стан, Ресей ж#не Америка =�рама ШтаттарыныB бірлескен 
ж�мыстарынан естелік» деп �ш тілде жазыл�ан ескерткіш белгі орнатылды.

Б�рын�ы Семей сына� полигоны аума�ында�ы �шжа�ты ж�мыстар�а 
арнал�ан б�лімніB соBында осы ж�мыстардыB жемістілігі к�п жа�дай-
да орындаушылардыB #р ж�мыста ымыралы шешім таба білу �абілетіне 
байланысты бол�анды�ын айры�ша атап к�рсету �ажет. Б#лкім, �шжа�-
ты ж�мыстардыB еB басты н#тижесі – б�л �зара т�сіністік т#жірибесі бо-
лар. Б�л т#жірибе, біздіB «�шжа�ты» командамыздыB барлы� т#жірибесі 
сия�ты, келер �рпа�тыB керегіне жарар деген �міттеміз, �йткені б�л ж�-
мыстардыB барлы�ы олардыB болаша� жар�ын �мірі �шін ат�арылды [2].

Осы т�ста «Колба» келісімін орындау ж�ніндегі �аза�станды�-ре-
сейлік Yйлестіру тобыныB теB т�ра�асы В.М. КуценконыB ма�аласынан 
�зінді келтіруге болады [3]:

«Келісімді орындау �шін тез арада �аза�станды� ж#не ресейлік тарап-
тардыB �кілдерінен ж�мыс командасы ��рылды. Сондай-а� �кіметара-
лы� Yйлестіру тобы (YТ) ��рылды. Б�гінде �кімет бекіткен сол ��рамнан 
екі адам �ана �алды: В.М. Куценко ж#не В.С. Степанюк. БіздіB жолдаста-
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рымыздыB біразы: А.М. Матущенко, В.Н. Демин, В.А. Логачев д�ниеден 
озды. ОлардыB біз ма�тан т�т�ан осы к�нге жетпей �алуы �кінішті-а�. 
eйткені олардыB б�л ж�мыс�а �ос�ан �лесі еB �ома�ты десе де болады. 

Мен 97-ші жылы ��рыл�ан команданыB м�шесі екеніме ба�ыттымын. 
Онда�ы адам саны аз #рі жина�ы болды – басты #рекеттерді ж�зеге асы-
ратын он ша�ты адамнан т�рды. ОлардыB барлы�ын на�ыз батыр деп са-
наймын. 16 жыл бойы �те жо�ары радиациялы� �ауіптілік жа�дайында 
ж�мыс істеу �шін �лкен ж�рек керек ж#не жо�ары жауапкершілікті сезі-
ну �ажет. Міне, меніB жолдастарым осындай �асиетке ие. Мен Анато-
лий Михайлович Матущенконы а�ты� сапар�а шы�арып салдым, меніB 
к�з алдымда Валерий Николаевич Демин, Вадим Афанасьевич Логачев 
�мірден �тті… Олар еш�ашан кейіген емес, �з ж�мыстарын жан-т#німен 
беріліп ат�аратын. ЕкініB бірініB �олынан келмейтін немесе �олына ала 
�оймайтын істі ат�арып ж�ргендерін ма�тан т�тты. Олар �здерін лайы�-
ты �стап, �мірден еш мойымастан кетті. ОлардыB �мірін �и�ан полигон 
�ой.... Б�л туралы ашы� айту �ажет. 

=аншалы�ты �лкен #рі маBызды іс ат�ар�анымызды, олардыB т#жі-
рибесініB б�гінгі таBда �аншалы�ты �ажет екендігін енді �ана соBына 
дейін т�сіндік. Полигонда�ы еB ал�аш�ы жер�сті сына�тарына �атыс�ан 
А.М. Матущенко полигонды еB жетік білетіндердіB бірі еді, к�п н#рсені 
есінде са�тап �ал�ан ол полигонды �ауіпсіз к�йге келтіру �шін не істеу 
керек екендігін жа�сы білетін. ОныB �н бойы алуан т�рлі жобалар мен 
жоспарлар�а толы еді. Ол к�термек бол�ан ж#не еB к�п а�парат жина-
�ан ба�ыттардыB бірі – бейбіт ма�сатта�ы ядролы� жарылыстар еді. 
Алайда �лгермеді, біржарым айдыB ішінде жанып кетті... В.Н. Демин де, 
В.А. Логачев та (екінші д�ниеж�зілік со�ыс�а �атысушы) біздіB орта� ж�-
мысымыз�а �атысы бар екендіктерін �адір т�тты. Тіпті денсаулы�тары 
сыр бергенніB �зінде Yйлестіру тобынан кеткілері келмей, �мірлерініB 
соB�ы к�ндеріне дейін ж�мыс к�ші болып �ала берді. 

Барша планета �шін біздіB орта� к�ш-жігеріміздіB ��ндылы�ын �ш 
президент – =аза�стан РеспубликасыныB Президенті Н.�. Назарбаев, 
Ресей ФедерациясыныB Президенті Д.А. Медведев, Америка =�рама 
ШтаттарыныB Президенті Б. Обама 2012 жыл�ы с#уірде Сеулде �ткен яд-
ролы� �ауіпсіздік саммитінде атап к�рсетті. Президенттер тамаша н#ти-
же берген �шжа�ты ынтыма�тасты� туралы м#лімдеді. И#, біз расында 
да б�гінгі таBда полигон ана��рлым �ауіпсіз к�йге келтірілді, оныB =а-
за�стан�а, сол сия�ты барша #лемдік �ауымдасты��а т�ндірген тікелей 
�аупі жойылды деп сенімді т�рде айта аламыз. Б�л б�рын�ы сына� инфра-
��рылымыныB объектілеріне �нерк#сіптік араласусыз кіру м�мкін бол-
майтындай етіп жасалды, енді сол жерлерден т�сті ж#не �ара металл 
жинайтын «�азушылар�а» полигонныB еB «сезімтал» жерлеріне кіріп, 
�ауіпсіздікке �андай да бір к�рделі залал келтіру аса �иын�а со�па�. Ы�-
тимал �ауіпті айма� инженерлік ж#не физикалы� �ор�ау т�р�ысынан �те 
жа�сы к�йге келтірілді. ПолигонныB еB �ауіпті деген н�ктелерін ішкі істер 
органдарыныB �ызметкерлері к�зетеді, ба�ылау �шін америкадан #келін-
ген пилотсыз �шу ��ралдары �олданылады. Айма� МАГАТЭ-ніB спут-
никтік ба�ылауына алынды. Сонды�тан ы�тимал �ауіпті объектілерге
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 �нерк#сіптік араласу белгілері жылдам аны�талып, жолы кесіледі. 
2000 жылы кейбір �атысушылар�а біз екіжа�ты Келісім бойынша 

ж�мыстарды ая�та�андай болып к�ріндік. И#, басты міндет ат�арылды, 
алайда проблемалар #лі жеткілікті еді. Біз оны жа�сы білдік. Сонды�тан 
біздіB тарапымыздан америкалы� командамен жасал�ан ал�аш�ы бай-
ланыстар тосыннан емес, #бден ойластырыл�ан болды. Жалпы ал�анда, 
біздіB �зара �арым-�атынастарымыздыB сипатын �ш басшы: РФ Атом 
энергиясы ж�ніндегі министрініB орынбасары Л.Д. Рябов, А=Ш Энер-
гетика министрініB орынбасары Роуз Гетемюллер, =Р Энергетика, ин-
дустрия ж#не сауда министрі В.С. Школьник ай�ындап берді. ОлардыB 
кездесуінде �зара �ызмет форматы #зірленді. Б�л ретте ешбір ��жат�а 
�ол �ойыл�ан жо�, келісім с�з берісу т�рінде ауызша жасалды. Кейін-
нен біздіB �шжа�ты ынтыма�тасты�ымызда �андай да бір кемшіліктер 
туында�ан кезе, олар, #рине, болып т�рды, біз �немі басшылар #зірлеген 
формат�а �айта оралып отырды�. Ол �атаB са�талды ж#не біздіB жо�а-
ры басшыларымыз жаса�ан ауызша уа�даласты�ты ешбір тарап бір де бір 
рет б�з�ан жо�. 

=абылдан�ан т#ртіп ж�мыс барысына �те �атты #сер етті. 2004 жыл-
дан бастап, я�ни жандандырыл�ан с#ттен бастап 2013 жылы ая�тал�ан-
�а дейін ж�мыс еш іркіліссіз #рі кедергісіз ж�ргізілді. 2007 жылы «Роса-
том» мемлекеттік корпорациясы бас директорыныB бірінші орынбасары 
И.М. КаменскихтіB жетекшілік етуімен Ресей ж#не А=Ш ?лтты� зерт-
ханаларыныB кеBейтілген ж�мыс ба�дарламасы #зірленді. Б�л жерде 
оны іске асыру барысында РесейдіB біршама �иынды�тармен бетпе-бет 
келгендігін айта кеткен ж�н. Біздер �шін бірінші кезекті м#селе �з м�д-
демізді �ор�ау болды, ал Келісімге �атыса отырып, Ресей заBын б�збас 
�шін пыша�тыB ж�зімен ж�руге тура келді. Осы�ан �арамастан транс-
перттік ба�дарламаны келісіп, іске асыру м�мкін болды. Б�л жа�дай�а 
біздіB президенттеріміз Сеулде жеке жо�ары ба�а берді. Ядролы� сала-
да сезімталды� �те жо�ары, егер б�л о�и�а�а ядролы� �арусыз мемлекет 
тартылса – ерекше жо�ары, ал мемлекеттік ��пия м#селелері �оз�алатын 
жерде – тым жо�ары. =ауіпті азайту �шін тараптар а�паратты �ор�аудыB 
арнайы шараларын #зірледі. К�тпеген о�и�алар да бол�ан жо� емес. Ке-
зекті бір ж�мыс кезеBінде америкалы� тарап ресейлік �атысушылардан 
таратпау туралы �олхат талап етті, ал �аза�станды� тарап ресейлік �а-
тысушылар�а олардыB �з а�параттарына �ол жеткізуіне р��сат бермеді. 
�рине, біз б�л жа�дайды жылдам реттедік. Б�л шектеулердіB м�лтіксіз 
са�тал�анды�ыныB бір �ана к�рсеткіші, былайша айт�анда, біздіB �ш-
жа�ты ода�ымыздыB ішіндегі т#ртіп �азір де темірдей мы�ты». 

Ресейлік �атысушылардыB �станымын жариялай отырып, америка-
лы� #ріптестердіB тарапынан берілген ба�а�а да сілтеме жаса�ан д�рыс. 
Атал�ан та�ырып бойынша �олжетімді дерекк�здердіB бірінде, атап айт-
са� «Плутоний тауы» ма�аласында [15] авторлар Эбен Харрел мен Дэвид 
Е. Хоффман былай дейді:

«Семей сына� полигонында�ы ж�мыстар металл сыны�тарын жи-
наушылардыB, террористердіB немесе теріс ниетті мемлекеттердіB �о-
лына т�суі ы�тимал айтарлы�тай к�лемдегі плутонидіB �ауіпсіздігін 
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�амтамасыз етті, сондай-а� �ауіп-�атерді азайтты. Егер А=Ш, Ресей ж#не 
=аза�стан �кіметтері б�л �адам�а итермелемесе, онда ау�ымды #рі �ым-
бат т�ратын жою ж�мыстары іске �осылмас еді ж#не де материалдыB 
�ауіпсіздігін �амтамасыз еткенше ол жерге �ауіпті адамдардыB келіп 
жетуі #бден м�мкін еді. 

ДегелеB тауында�ы ж�мыстар зеріктіретін келісс�здер ж�ргізбей-а�, 
�з еBбегін оB н#тижелерге �ол жеткізуге арна�ан �зге де адамдар мен 
�алымдардыB арасында�ы бейресми ынтыма�тасты� пен байланыстыB 
аса маBызды #рі тиімді р�лін жария етті. Дегенмен, �йымдар мен жо�ары 
деBгейдегі ба�ылау арасында�ы тиімдірек болар еді деген ынтыма�тас-
ты�ты �алайда біріктіру м#селесін к�терген 11 �ырк�йектегі о�и�адан 
кейінгі онжылды�ты �оса ал�анда, =аза�станда плутонидіB �ауіпсіздігін 
�амтамасыз ету 17 жыл�а созыл�ан уа�ыт пен к�п еBбектенуді �ажет 
ететін тапсырма болып шы�ты».

3.3 �аза�стан мен А�Ш-тыC бірлескен жEмыстары

Yшжа�ты жобаныB ойда�ыдай іске асырылуы �алыптас�ан ынты-
ма�тасты�тыB #рі �арай жал�асуына �міттенуге м�мкіндік берді. М�-
ныB да �з себептері бар. eйткені =Р ?ЯО РМК мамандары �здерініB жеке 
зерттеулерін ж�ргізу барысында «Т#жірибе алаBы» аума�ында ядролы� 
�ызмет �алды�тары бар жекелеген учаскелерді аны�тады. Б�л а�парат 
барлы� �атысушылар�а жеткізілді. А=Ш �кілдері алын�ан а�парат�а 
ба�а беріп, жаBа жоба бастау туралы шешім �абылдады. eкінішке �арай, 
ресейлік тарап жоба�а �атысудан бас тартты. 

=Р ?ЯО РМК мен DTRA арасында�ы �олданыста�ы негізгі келісім шеB-
берінде б�кіл «Т#жірибе алаBы» мен о�ан іргелес аума�тыB бір б�лігін 
жан-жа�ты радиологиялы� тексеру туралы жеке шарт жасалды.

3.3.1 «Т@жірибе алаCы» аума=ынан таралу �аупін азайту [16]

3.3.1.1 Аума�ты жан-жа�ты радиологиялы� тексеру

2012 жылы HDTRA шартын іске асыру шеBберінде =Р ?ЯО Семей сына� 
полигоныныB «Т#жірибе алаBы» мен о�ан іргелес аума��а (1 км) жан-жа�-
ты радиологиялы� тексеру ж�ргізуді бастады (3.217-сурет). Б�л ж�мыстар 
3 жыл�а созылды.

Тексеру ма�саты – «Т#жірибе алаBында» Я== м�лшері жо�ары учаске-
лерді іздестіру, аны�тал�ан учаскелердегі Я== санын ба�алау ж#не аны�-
тал�ан Я==-мен ж�мыс істеу ж�нінде �сынымдар #зірлеу. 

2012-2013 жж. барлы� негізгі техникалы� алаBдар – П-1, П-2, П-7, П-3, 
П-5, сондай-а� «Т#жірибе алаBыныB» шегінен тыс орналас�ан (алаB ше-
карасынанан ~1 км) П-2М алаBы тексерілді. П-2 ж#не П-7 алаBдарында 
топыра� жамыл�ысыныB беткі �абатында Я== концентрациясы 8 ppm-
нан (б�лік/млн) асатын 3 учаске аны�талды, та�ы бір учаскеде Я== кон-
центрациясы 1-8 ppm деBгейінде болып шы�ты. 
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П-2М алаBында Я== концентрациясыныB артуы (>8 ppm) �стіBгі 
�абатта �ана емес, 3 м дейінгі тереBдікте де аны�талды. Ядролы� мате-
риалдармен эксперименттер 2-3 м тереBдіктегі траншеяларда ж�ргізіл-
ген деген болжам бар. АлаBда�ы траншеялардыB жалпы саны – 24. 

3.217-сурет. «Тәжірибе алаңында» техникалық алаңдардың орналасу 
карта-схемасы
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2014 жылы «Т#жірибе алаBыныB» �ал�ан б�лігінен бас�а, П-1, П-3 
ж#не П-2М алаBдарына �осымша зерттеу ж�ргізілді.

Тексеру ж$ргізуді� жалпы �діснамасы. «Т#жірибе алаBыныB» �ал-
�ан б�лігін тексеру келесі негізгі с#ттерден т�ратын #діснама�а с#йкес 
ж�ргізілді: 1) зерделенетін аума�та радионуклидтердіB беткі таралуын 
жалпы ба�алау; 2) 241Am, 137Cs концентрациялары �те жо�ары екендігі 
аны�тал�ан учаскелерді талдап тексеру; 3) аны�тал�ан учаскелердегі 
Я== �орларын есептеу. 

Зерделенетін аума�та радионуклидтердіB беткі таралуын жалпы ба-
�алау �шін кескін бойынша (берілген координаталар бойынша �оз�алыс-
та), кескіндердіB арасында�ы �ашы�ты� 20 м болатындай жаяу гамма-
спектрометрлік т�сіру �олданылды (3.218-сурет).

 
3.218-сурет. «Тәжірибе алаңында» жаяу гамма-түсіру жүргізу

241Am, 137Cs концентрациялары �те жо�ары екендігі аны�тал�ан учас-
келерді талдап тексеру �шін ты�ызыра� тор бойынша (2 х 2 м дейін) 
дискерттік гамма-спектрометрлік т�сіру ж�ргізілді. Жан-жа�ты гамма-
спектрометрлік т�сірумен �атар топыра� сынамалары алынды. Алу те-
реBдігі радионуклидтердіB жату тереBдігі д#режесіне байланысты болды. 

�рі �арай аны�тал�ан учаскелердегі Я== �орлары есептелді. Б�л �шін 
топыра�тыB �абатты� сынамаларын зертханалы� �лшеу н#тижелері бо-
йынша радионуклидтердіB тереBдік бойынша тігінен таралуы зерттелді 
(3.219-сурет). Сонымен �атар 239Pu/241Am ж#не 235U/241Am �атынасы есеп-
телді, б�лар Я== м�лшерін есептеу кезінде негізге алынды.

П-2М алаBын жан-жа�ты тексеру кезінде біршама �згеше #діснама 
�олданылды. Бірінші кезеBде траншеяларда�ы сына�тардыB эпицентр-
лері болжан�ан жерлерде �B�ымалар б�р�ыланды. �рі �арай Я== жату 
тереBдігі аны�талды, ол �шін далалы� спектрометрлермен керндер 
(б�р�ылау шламы) �лшенді (3.220-сурет). Я== м�лшерін ба�алау �шін 
далалы� спектрометрдіB (cps) есептеу жылдамды�ынан топыра�та�ы 
радионуклидтіB меншікті активтілігіне (Бк/кг) ауысу коэффициенттері 
аны�талды.
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Алын�ан деректер бойынша Я== орналас�ан айма�тарды �ауіпсіз 
к�йге келтіру #дістерін #зірлеу ма�сатында олардыB кеBістіктік сипатта-
маларын на�тылау бойынша �сынымдар дайындалды. 

П-2, П-7, П-3 ж�не П-5 ала�дарын зерттеу н�тижелері. Жаяу гамма-
спектрометрлік т�сіру н#тижесінде 500 мыBнан астам гамма-спектр 
алынып, талдау жасалды. Талдау ж�ргізу барысында алын�ан дерек-
тердіB негізінде тексерілген алаBдарда�ы 241Am ж#не 137Cs техногендік 
радионуклидтерімен алаBды� ластану карта-схемалары ��рылды (3.221, 
3.222-суреттер).

П-2, П-7 алаBдарыныB аума�ында кескіндердіB ара�ашы�ты�ын 20 м 
етіп ж�ргізілген жаяу гамма-спектрометрлік т�сіру кезінде алын�ан тех-
ногендік радионуклидтердіB таралу карталарын талдау �орытындысы 
бойынша олардыB аума�ында біршама ластан�ан алаBдар бар екендігі 
аны�талды. Шартты т�рде зерттеліп жат�ан аума� ластан�ан учаскелер 
аны�тал�ан ж#не алда�ы уа�ытта зерттеулер ж�ргізілуі тиіс шартты ай-
ма�тар�а б�лінді. �р учаске �осымша зерделенді. Зерделеу барысында 
келесі параметрлер аны�талды: 

3.219-сурет. Зертханалық зерттеулер

3.220-сурет. Ұңғымалар бұрғылау және спектрометрлік зерттеулер
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• радионуклидтердіB беткі жа�та кеBістік бойынша таралуы; 
• радионуклидтердіB тереBдікте таралуы (50 см-ге дейін); 
• изотопты� �атынастарды аны�тау. 

Атал�ан факторларды аны�тау �шін 10 х 10 м тор бойынша (кейбір 
учаскелер �шін 2 х 2 м) дискерттік гамма-спектрометрлік т�сіру 
ж�ргізілді, сондай-а� 137Cs, 241Am,239+240Pu м�лшерін аны�тау �шін топы-
ра� сынамасы алынып, зерханалы� талдау жасалды (плутоний изотоп-
тарын аны�тау радиохимиялы� т#сілмен ж�ргізілді). =осымша #р учаске 

3.221-сурет. П-2, П-7 алаңдарында 241Am және 137Cs таралуы, ластану 
учаскелері мен аймақтары белгіленген

3.222-сурет. П-3, П-5 алаңдарында 241Am және 137Cs таралуы, ластану 
учаскелері мен аймақтары белгіленген
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панорамалы� фотосуретке т�сірілді. 
Тексеру н#тижесінде П 2, П-7 алаBдарында Я== бар 19 жеке учаске 

ж#не П-3, П-5 алаBдарында 8 жеке учаске аны�талды. Атал�ан учаске-
лерді ты�ызыра� тор бойынша зерттеу олардыB шекаралары мен Я==-
ныB учаскелердіB ішінде таралуын на�тылау�а м�мкіндік берді. Жаяу 
гамма-спектрометрлік т�сіру н#тижесінде 241Am ж#не 137Cs таралу кар-
талары ��рылды. На�тылан�ан деректер негізінде зертханалы� талдау 
ж�ргізу �шін топыра� сынамалары алынды. Зертханалы� талдаулардыB 
н#тижесі бойынша 241Am ж#не 239+240Pu изотопты� �атынастары аны�-
талды, 241Am-діB топыра� �абатыныB тереBдігі бойынша таралуы зерде-
ленді, сондай-а� далалы� гамма-спектрометрлік зерттеу н#тижелеріне 
т�зету жасалды. 

Тексерілген учаскелердіB басым к�пшілігінде Я==-ныB негізгі б�лігі 
(95%-�а дейін) жо�ар�ы 10 сантиметрлік �абатта жина�тал�ан. Кейбір 
учаскелерде немесе олардыB жанында кратерлер аны�талды, олардан 
шы��ан топыра� Я==-ныB айтарлы�тай б�лігін жасырып �алуы м�мкін. 
Б�л атал�ан учаскелерде радионуклидтердіB тереBдік бойынша тара-
луын зерттеу н#тижелерімен растал�ан.

Ж�ргізілген зерттеулер зерделенген аудандарда�ы Я== к�лемдеріне 
ба�а беруге м�мкіндік ту�ызды, олар аны�тал�ан Я==-ны физикалы� 
�ор�ауды к�шейту іс-шараларын #зірлеуге негіз болма�. 

Зерттелген аума�тарда Я==-ныB кеBістікте таралуына ж�ргізілген 
талдау жарылыстардан бол�ан радиоактивті т�су іздерін аны�тау�а 
м�мкіндік берді, олардыB эпицентрлері табыл�ан жо�. Кейбір іздердіB 
эпицентрлері П-7 алаBыныB ортасында орналасуы м�мкін, ол жерде 
�азіргі уа�ытта химиялы� жарылыстан бол�ан ш�B�ыр жатыр. Атал�ан 
жарылыстыB н#тжесінде сырт�а шы�арыл�ан таза топыра� жарылыс 
центрінен 400 м радиуста�ы аума�ты жауып �алды. Алын�ан дерек-
тер бойынша таза топыра� �йіндісініB астында б�лінетін заттары бар 
бірнеше сына�тыB эпицентрлері жасырын жатуы м�мкін. Сондай-а� 
жарылыстардан бол�ан радиоактивті т�су іздері аны�талды, олардыB 
эпицентрлері зерделенген аума� шегінен тыс (солт�стік-шы�ыс ж#не оB-
т�стік ба�ыттарда) жатуы м�мкін.

П-2М ала�ын зерттеу н�тижелері. П-2М сына� алаBы «Т#жірибе 
алаBына» іргелес аума�тыB оBт�стік б�лігінде орналас�ан (3.217-су-
рет) ж#не шамамен 0,63 км2 ауданды алып жатыр. 20 – 20,5 м д#лдік-
пен �здіксіз ж#не дискерттік жаяу гамма-спектрометрлік т�сіру 
ар�ылы ж�ргізілген зерттеулердіB н#тижесінде алаB аума�ыныB 
137Cs ж#не 241Am-мен алаBды� ластануыныB жан-жа�ты карталары жасал-
ды (3.223, 3.224-суреттер). Аума�ты алаBды� спектрометрлік тексеру-
мен �оса, техногендік радионуклидтердіB эпицентрлік учаскелерде ж#не 
ядролы� материалдардыB б�лшектеніп т�скен айма�тарында радиалды� 
ж#не тік таралуын зерделеу ма�сатында топыра� сынамаларын н�ктелік 
ж#не �абатты� алу ж�зеге асырылды.
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3.223-сурет. П-2М алаңындағы іздер белгілеп көрсетілген 241Am таралу 
карта-схемасы

3.224-сурет. П-2М алаңында 137Cs таралуы
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АлаBды� ластану карталарын талдай отырып, алаBныB �зіндік бір�а-
тар сына�тар ж�ргізілген орталы� айма�ын б�ліп к�рсетуге болады, м�ны 
к�птеген радиоактивті т�су іздері растайды (3.223-сурет). М�ндай іздердіB 
саны кем дегенде 16. Радиоактивті т�су іздерініB �зынды�ы орта есеппен 
500 – 4 000 м аралы�ында. Барлы� іздердіB орта есеппен ал�анда�ы ені 40 
метрден аспайды. ІздердіB басым б�лігінде остік симметрия бай�алады, б�л 
ретте іздіB осі тура сызы� болып табылады. 

АлаBныB беткі радиоактивті ластануын 241Am ж#не 239+240Pu �алыптас-
тыр�ан. Б�ліну �німдерініB м�лде жо� болуы, П-2 техникалы� алаBында 
ж�ргізілген ядролы� сына�тан бол�ан 137Cs бойынша белсенділігі болмашы 
�ана радиоактивті т�су ізін есептемегенде, б�л алаBда ядролы� емес жары-
лыс эксперименттері (тізбектік реакциясыз не болмаса нейтрон а�ыны �те 
аз пайда бол�ан) ж�ргізілген деп болжау�а м�мкіндік берді. 

П-2М сына� алаBыныB аума�ында�ы таби�и ландшафтыB траншеялар 
(�азанш�B�ырлар), �йінділер, ��ды�тар ж#не бас�а да объектілер т�ріндегі, 
топыра� бетіне ауыр техниканыB #сер етуімен байланысты антропогендік 
б�зылу д#режесі �те жо�ары. Зерттеу ж�мыстарыныB барысында беткі лас-
тану учаскелері эпицентрлерініB П-2М алаBында�ы техногендік объекті-
лермен байланысы бар екендігі аны�талды. Сонды�тан 2014 жыл�ы зерттеу 
ма�саттарыныB бірі П-2М алаBында�ы кейбір объектілерде радионуклид-
тердіB тереBдік бойынша тігінен таралуын зерделеу ж#не Я==-ныB тереB-
дегі ы�тимал �орын ба�алау болды. 

2014 жылы П-2М алаBында�ы радиациялы� жа�дайдыB ерекшеліктерін 
ж#не техногендік объектілердіB шифрі ашыл�ан деректерін ескере отырып, 
топыра�тыB беткі �абатына #сер ету іздері бар антропогендік �ызмет объ-
ектілерінде («Г» объектісі) ж#не топыра� �йіндісі бар ж#не �йіндісіз тран-
шеялы� типтегі объектілерде («Т» объектісі) тігінен зерттеу ж�ргізілді. Ол 
�шін шнектік б�р�ылау #дісі �олданылып, белгілі #діс бойынша сынамалар 
алынды. Б��ан �оса, алаBда объектілердіB таралуын толы� т�сіну �шін лас-
танба�ан, біра� осы алаBда�ы гидроядролы� ж#не гидродинамикалы� ��-
рыл�ылардыB кабель желілерін детекторлау мен жарылу н�ктелерін аны�-
тауда к�мегі тиетін �зге де объектілер �аралып, ішінара сипаттама жасалды. 

Зерттеу б�р�ылау ж�мыстарын ж�ргізуді ж#не алын�ан керннен то-
пыра� сынамаларын �абат бойынша алуды �амтыды. Схемалар�а с#йкес 
(3.225, 3.226-суреттер) �азанш�B�ыр (траншеялы�) типті (Т) объектілер-
де б�р�ылау тереBдігі 305 см-ге дейін, сынамалар арасында�ы тік адымы 
15 см; ал топыра� жалдарында 55 см-ге дейін, тік адымы 5 см болды. 

РельефтіB к�рделілігінен кейбір объектілерде б�р�ылау ж�мысы 
��рыл�ыларды жаратын жер осы-ау деген болжаммен жылжытыл�ан 
н�ктелерде ж�ргізілді. =ол жеткізу �иын жерлерде аспалы б�р�ылау 
жабды�ы �ажет болды. Б�р�ылау кезінде к�бінесе траншеялар �шін 
объектініB геометриялы� центріне барынша жа�ындатыл�ан н�ктелер 
ж#не топыра� жалдары �шін еркін б�р�ылау н�ктелері таBдап алынды. 
Антропогендік б�зылыстардыB �те жо�ары д#режесі ж#не ландшафтыB 
тегіс болмауы кей жа�дайларда Я==-ныB тереBдіктегі еB жо�ары кон-
центрациясын аны�тау�а болады деген н�ктелерде б�р�ылау ж�ргізуге 
м�мкіндік бермегендігін айта кеткен ж�н. 
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3.225-сурет. Қазаншұңқырларда (траншеяларда) бұрғы-
лау жұмыстарын жүргізу кезінде топырақ сынамасын қа-
бат бойынша алудың жалпы схемасы және шнек түрі
 

3.226-сурет. Топырақ жалдарында бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде 
топырақ сынамасын қабат бойынша алудың жалпы схемасы
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Зерттеу н#тижелері бойынша П-2М алаBында айтарлы�тай Я== к�-
лемі бар деуге болады. Беткі ластануды тексеру кезінде Я== концентра-
циясы 8 ppm ж#не одан да жо�ары екендігі аны�талды. Б�л ретте ласта-
ну�а б�лінетін материалдар �ана себепкер бол�анды�ын атап к�рсету 
�ажет. Б�л атал�ан алаBныB ядролы� емес жарылыс эксперименттері 
ж�ргізілген орын екендігін растайды. 2014 жылы кейбір техногендік 
объектілерде Я==-ныB тік таралуына зерттеулер ж�ргізілді. П-2М сына� 
алаBында ж�ргізілген зерттеулер кешені П-2М сына� алаBыныB Я== бар 
негізгі техногендік объектілерін аны�тау�а м�мкіндік берді. 

ТереB жерде Я== бар екендігі аны�тал�ан барлы� объектілерде �о-
сымша зерттеу ж�мыстарын ж�ргізіп, Я==-ныB жату тереBдігін, ластану 
ауданын, материалдыB к�лемін, изотопты� �атынастарды аны�тау ке-
рек. Сонымен бірге Я== таралу �аупін азайту ма�сатында ядролы� мате-
риалдар�а �ол жеткізудіB алдын кесу бойынша ж�мыстар ж�ргізу �ажет. 

«Т�жірибе ала�ыны�» �ал�ан аума�ын зерттеу н�тижелері. 2014 
жылы «Т#жірибе алаBы» аума�ыныB �ал�ан б�лігін кешенді радиоэколо-
гиялы� тексеру ая�талды. Тексеру ауданы 275 км2 ��рады (2012 жылы 
тексерілген П-3, П-5, П-2, П-7 алаBдарыныB аума�тарын есептемегенде).

Жаяу гамма-спектрометрлік т�сіру н#тижесінде 1,3 миллионнан ас-
там гамма-спектр алынып, талдау жасалды. Талдау ж�ргізу барысында 
алын�ан деректердіB негізінде тексерілген алаBдарда�ы 241Am ж#не 137Cs 
техногендік радионуклидтерімен алаBды� ластану карта-схемалары ��-
рылды (3.227-сурет).

3.227-сурет. «Тәжірибе алаңында» 241Am және 137Cs таралуы, лас-
тану учаскелері мен аймақтары белгіленген
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Тексеру барысында «Т#жірибе алаBыныB» оBт�стік-батыс б�лігін-
де орналас�ан ядролы� сына� эпицентрі табылды. Шартты т�рде «В-1» 
деп аталатын объект жарылыстан пайда бол�ан ш�B�ыр ж#не «Т#жірибе 
алаBынан» тыс�ары шы�атын радиоактивті т�су ізі болып табылады. Ра-
диоактивті ластанудыB жалпы ауданы (алаB шегіндегі) ~5 км2 ��райды. 
В-1 объектісін жіті тексеру н#тижесінде Я==-ныB айтарлы�тай концент-
рациялары аны�тал�ан жо�. 

Сондай-а� «Т#жірибе алаBыныB» орталы� б�лігінде, П-1 алаBына 
жа�ын жерде топыра� жамыл�ысыныB радиоактивті ластан�ан айма-
�ы аны�талды. Б�л айма� П-5 алаBында ж�ргізілген сына�тан бол�ан 
радиоактивті т�су ізі болып табылады. Радиоактивті ластану ауданы 
~7 км2 ��райды. Дегенмен атал�ан учаскеде Я== концентрациясыныB 
деBгейлері 1 ppm-нан ед#уір т�мен.

Тексерілген аума�тыB �ал�ан б�лігінде Я== концентрациялары жо�а-
ры учаскелер аны�тал�ан жо�. 

Осылайша, «Т#жірибе алаBыныB» �ал�ан б�лігінде алаBды� тексеру 
ж�ргізу барысында Я== концентрациялары 1 ppm-нан жо�ары учаскелер 
аны�тал�ан жо�.

3.3.1.2 Аума�ты �айта �Eнарландыру ж@не жекелеген учаскелерді 
�ауіпсіз кQйге келтіру бойынша жEмыстар кешенін жQргізу

«Т#жірибе алаBы» аума�ынан ядролы� материалдыB таралу �аупін азайту 
ж�мыстарын орындау шеBберінде =Р ?ЯО РМК «Т#жірибе алаBыныB» кейбір 
учаскелерінен Я== алып тастау ж#не топыра�тыB беткі �абатын делегейлеу 
(жырту) іс-шараларын ж�ргізді (3.228-сурет).

3.228-сурет. Қайта құнарландыру жөніндегі жұмыстар кешені жүргізіл-
ген учаскелердің бірі
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Я== алып тастал�ан ж#не делегейлеу ж�ргізілген учаскелер 2012 
жылы «Т#жірибе алаBында» ж�ргізілген тексеру н#тижелері бойынша 
аны�талды. Учаскелерді таBдау кезінде топыра�та�ы Я== м�лшері �л-
шемге алынды: 8 ppm-нан астамы алынуы, 1 ppm-нан астамы делегейле-
нуі тиіс болды. 

Я==-ны алу �олмен ж�ргізілді (3.229-сурет).

=олмен ж�мыс істеу т#сілін пайдалану топыра�ты алу тереBдігін 
азайту�а м�мкіндік берді, б�л �з кезегінде алын�ан Я== к�лемін 
азайтты. Б��ан �оса учаскелерге �лшем бойынша т�зету жасалды (�л-
кейтілді), б�л м#ні 8 ppm-нан жо�ары Я==-ны кепілді т�рде алып тастау�а 
м�мкіндік ту�ызды. Б�л ретте беткі �абаты алынып тастал�ан топыра�-
тыB белсенділігін ж�мыс ж�ргізу учаскесінде ж�рген спектрометристер 
ба�ылап отырды. =осынды активтіліктіB белгілі бір м#ндері артып кет-
кен жа�дайда (спектрометр к�рсеткіштерін (cps) ppm-мен �айта есепте-
генде) топыра�ты алу тереBдігі арттырылды (3.230-сурет) ж#не кейбір 
жа�дайларда – учаскеніB бастап�ы кезде ай�ындал�ан контурларынан 
асырып, Я== м�лшері 8 ppm-нан кем болатын м#нге дейін ж�ргізілді.

3.229-сурет. ЯҚҚ-ны алып тастау

3.230-сурет. Жедел бақылау нәтижелері бойынша алу тереңдігін түзету
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2, 12, 13-ші учаскелерден алын�ан топыра� �Bделген соB са�тау 
орнына жеткізу �шін к�ліктік �аптама комплектілеріне (К=К) орна-
ластырылды (3.231-сурет). Жалпы к�лемі 86,5 м3 болатын 346 К=К 
дайындалды.

Я== алу ж�мыстарынан кейін учаскелерді делегейлеу ж�мыстары 
орындалды. Ж�мыстарды бастар алдында жергілікті жерде делегейлеу 
аудандарыныB б�рышты� (б�рылыс) н�ктелері мен шекаралары �азы�-
шалармен ж#не сигнал таспасымен белгіленді. Жергілікті жерде б�рыш-
ты� н�ктелерді шы�ару д#лдігі жо�ары координаталы� GPS-байланысты-
руды пайдалану ар�ылы ж�ргізілді. 

Делегейлеу (жерді жырту) 40-50 см тереBдікте ж�ргізілді (3.232-сурет).

3.232-сурет. Учаскелерді жырту

3.231-сурет. РАҚ қоймасына жеткізу үшін КҚК құрау және орналастыру
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Осылайша, «Т#жірибе алаBында» ал�аш рет Я== алу, оларды �ауіпсіз 
к�йге келтіру ж#не ба�ыланатын жа�дайда (МАГАТЭ кепілдігімен) са�-
тау�а орналастыру ж�мыстары ж�ргізілді. Осы ар�ылы жобаныB бас-
ты ма�сатына – б�рын�ы ССП аума�ын �ауіпсіз к�йге келтіруге �ол 
жеткізілді. Орындал�ан ж�мыстар «Т#жірибе алаBы» аума�ыныB ласта-
нуын �ауіпсіз деBгейге дейін азайту�а себепкер болды. 

Я==-�а р��сатсыз �ол жеткізуді болдырмау бойынша орындал�ан іс-
шаралар ССП аума�ында�ы учаскелердіB бірінде экологиялы� жа�дай-
дыB жа�саруына ы�пал етеді. 

3.3.1.3 ЖEмыстарды радиоэкологиялы� сQйемелдеу

Ядролы� �ызмет �алды�тарын алу ж#не делегейлеу ж�мыстарыныB 
барлы�ы радиациялы� с�йемелдеумен, я�ни персонал�а, техника�а, 
жабды��а, ж�мыс орындарына радиациялы� ба�ылау жасау ар�ылы 
ж�ргізілді. eйткені топыра�ты алудан бастап К=К ��рау�а дейінгі бар-
лы� технологиялы� процесс шаBданумен байланысты, ж�мыс ауысымы 
бойы жол�а, топыра� алынатын учаскелер мен ж�мыс алаBдарына су 
себілді. Жер жырту ж�мыстарын ж�ргізер алдында учаскелер де барын-
ша ыл�алдандырылды. Су себу шаB к�терілуін толы�тай болдыр�ан жо� 
десе де болады (3.234-сурет).

Шартты таза аума��а техника шы�у керек бол�ан кезде радиометрлік 
тексеру ж�ргізілді, �ажет бол�ан жа�дайда дезактивациялау іс-шаралары 
орындалды (3.235-сурет).

 а) б) в)

3.233-сурет. Учаскелердің біріндегі жаяу гамма-спектрометрлік түсіру 
нәтижелері а) қайта құнарландыру басталғанға дейін; б) ЯҚҚ алынғаннан 
кейін; в) делегейлеу жүргізілгеннен кейін

Ж�мыстар ая�тал�аннан кейінгі радиациялы� тексеру. Я== алу ж#не 
делегейлеу ж�мыстары ж�ргізілгеннен кейін #р учаскеде жаяу гамма-
спектрометрлік т�сіру орындалды. Гамма-т�сіру н#тижелері ��рамында 
8 ppm-нан асатын Я== бар топыра� толы�тай алын�анды�ын, делегей-
леуден соB топыра�тыB беткі �абатында�ы Я== м�лшері 1 ppm-нан ас-
пайтынды�ын растады (3.233-сурет).
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3.234-сурет. Жер жырту учаскесі мен жұмыс алаңына су бүрку

3.235-сурет. Автомобильді тексеру және дезактивациялау

Ж�мыстар тікелей ж�ргізілетін ж#не персонал т�ратын жерлерде ауа 
ортасыныB техногенді радионуклидтермен ластануына радиациялы� 
ба�ылау жасалды. Ауа ортасын ба�ылау ауа аэрозольдарын с�зу эле-
ментіне (с�згіге) т�ндыра алатын электромеханикалы� сынама ал�ыш-
тардыB к�мегімен ж�зеге асырылды (3.236-сурет).

 

3.236-сурет. Тұрғын аймақты радиациялық бақылау
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Т�р�ын айма�та�ы ауада�ы 241Am ж#не 137Cs техногендік радионук-
лидтерініB м�лшері ж�мыстар ж�ргізілген барлы� уа�ытта с#йкесінше 
2,0х10-4 ж#не 6,5х10-5 Бк/м3-ден ас�ан жо�, б�л нормативтік талаптар-
�а с#йкес персонал санаты �шін р��сат етілген к�лемді белсенділіктен 
(РЕКБперс) аспайды. Т�р�ын айма�та�ы ауада�ы 239+240Pu радионуклидініB 
м�лшері де РЕКБперс деBгейінен аспайды. 

eндірістік айма�тан алын�ан ауа аэрозольдары сынамаларында�ы 
137Cs техногендік радионуклидініB м�лшері пайдаланыл�ан жабды�тыB 
аны�тау шегінен т�мен болды. 241Am радионуклидініB концентрациясы 
«ашы�» ж�мыс учаскесінде 4 Бк/м3, ангарда 2 Бк/м3, б�л гигиеналы� нор-
мативтерде белгіленген РЕКБперс деBгейінен с#йкесінше 20 ж#не 10 есе 
арты�. 239+240Pu радионуклидініB концентрациясы да РЕКБперс деBгейінен 
арты� ж#не ашы� жерде 30 Бк/м3, ангарда 6 Бк/м3 ��рады. 

ПерсоналдыB ж�мыс істеген кезде тыныс алу м�шелерін жеке �ор�ау 
��ралдарын (200 есе #лсірету �абілеті бар) пайдалан�анды�ын ескерсек, 
техногендік радионуклидтердіB ішке т�суі р��сат етілген деBгейден ас-
�ан жо�. Ауада�ы 239+240Pu техногендік радионуклидініB еB жо�ар�ы к�-
лемді белсенділігініB артуы (РЕКБ-ден 1000 есе жо�ары) шаB-тозаB еB 
к�п к�терілген кезде (шаBды дауыл кезінде) тіркелді. Б�л ретте учаскеде 
ж�мыстар ж�ргізілген жо�, персонал бол�ан жо�. Сонды�тан тыныс алу 
ар�ылы т�суі ы�тимал дозаларды есептеу кезінде б�л м#ндер �олданыл-
�ан жо�. Сонымен �атар, радионуклидтердіB тыныс алу ар�ылы т�суінен 
болатын дозалы� ж�ктемелерді азайту �шін персоналдыB ж�мыс айма-
�ында болу уа�ыты �атаB т�рде есепке алынды. 

Я== алу ж#не Я== бар учаскелерді делегейлеу ж�мыстарын ж�ргізу 
кезіндегі радиациялы� с�йемелдеу ж�мыс істейтін персонал �шін =Р 
заBнамасымен белгіленген дозалы� шектерден асып кетуді болдырмау�а 
м�мкіндік берді.

3.3.2 ЖEмыстар жQргізілген жерлерді физикалы� �ор=ауды 
кQшейту бойынша зерттеу ж@не т@жірибелік-эксперименттік 
жEмыстар кешенін жQргізу

Таралу �аупін азайту ба�дарламасы бойынша ССП-да ж�ргізілген ж�-
мыстар�а жасал�ан талдау б�рын�ы ядролы� полигонныB объектілері 
таралу ж#не лаBкестік �ауіптерініB �лшемдері бойынша еш�ашан, жо� 
дегенде жуы� арада м�лде �ауіпсіз бола алмайтынды�ын к�рсетті. Демек, 
объектілерді жай �ана физикалы� �ор�ау жеткіліксіз. Р��сат етілмеген 
�ызметтіB ы�тимал кері салдардын болдырмаумен �атар, р��сат етілген 
�ызметтіB �атаB т�рде белгілі бір шеBберде ж�ргізілуін талап ету �ажет. 
Біріншіден, сына�тардыB радиоактивті �алды�тары бар объектілер орна-
лас�ан ауданда кез-келген шаруашылы��а тыйым салынуы тиіс. Екінші-
ден, осы ауданды оныB аума�ына кез-келген кіру #рекетінен �ор�ауды 
�амтамасыз ету керек. 

=ор�ауды �амтамасыз ету �шін =Р ?ЯО РМК ж�мыстар ж�ргізілген жер-
лерді физикалы� �ор�ауды к�шейту бойынша зерттеу ж#не т#жірибелік-
эксперименттік ж�мыстар кешенін ж�ргізу туралы шешім �абылдады.
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3.3.2.1 �ашы�ты�тан аны�тау кешенініC аппаратты� 
жабды=ын зерттеу ж@не таCдау.

2009 жылдыB соBында, америкалы� тарап �сын�ан, Harris фирмасы 
жасап шы�ар�ан аны�тау ж�йесі жабды�ыныB тиімсіз ж#не экономика-
лы� т�р�ыдан пайдасыз екендігі белгілі бол�ан соB, пайдалану шы�ыны 
т�мен ж#не тактикалы�-техникалы� сипаттамасы жа�сы жабды� іздесті-
ру ж�мыстары басталды.

Бірінші кезеBніB міндеттері белгіленді, олар ж�йе ж�мысыныB келесі 
м�мкіндіктерін аны�тауы тиіс:
• жабды�тыB ДегелеB таулы ал�абында�ы жа�дайда ж�мыс істеуі; 
• жабды�тыB дабыл ж#не бас�ару сигналдарын Курчатов �аласына 

ж#не к�зет к�штері орналас�ан жерге беру; 
• электрмен �оректендірудіB балама к�здерін пайдалану; 
• �ызметтік радиобайланыс ж�йесін ��ру. 

К�рсетілген міндеттер шеBберінде жабды� іздестіріліп, оны �олдану 
н�с�алары �аралды. Сонымен �атар аны�тау ж#не деректерді 40-140 км 
�ашы�ты��а беру ж�йелерін іздеу ж�мыстары ж�ріп жатты. 

К�зетілетін объектіде еш�андай коммуникация болма�анды�тан 
жабды�ты таBдау �иын�а со�ты. Сонды�тан электрмен �оректендіруге 
айры�ша талап �ойылды. Жабды�тыB ж�мысын �амтамасыз ету �шін ол 
автономды к�зден ж�мыс істеуі тиіс немесе жеке автономды �оректенді-
ру ж�йесін ��ру �ажет. 

Жа�дайды бейне ба�алау ж#не автономды электрмен �оректендіру 
ж�йесін таBдау ж�мыстары да ж�ргізіліп жатты. 

2010 жылдыB басында=Р ?ЯО-ныB бір топ �ызметкерлері басып кіруді 
аны�тау жабды�ын �ндірушілердіB бірімен кездесті. eндіруші жабды�-
тыB �алай ж�мыс істейтінін к�рсетіп, �ндіріспен таныстырды. Сапар 
барысында жабды�ты жеткізу м�мкіндігі ж#не оны к�зетілетін объект 
жа�дайына бейімдеу туралы алдын ала уа�даласты� жасалды.

3.3.2.2 Ал=аш�ы кешенді орнату ж@не жEмыс�а �абілеттілігі 
мен тиімділігін сына�тан Tткізу

Физикалы� �ор�ау дегеніміз аны�тау, бейнеба�ылау, байланыс ��-
ралдарынан, инженерлік-техникалы� б�геттер мен физикалы� тос-
�ауылдардан т�ратын инженерлік-техникалы� ��ралдар кешені бо-
лып табылады.

=Р ?ЯО РМК ж#не DTRA арасында�ы негізгі келісім шеBберінде Деге-
леB тау сілемдері, РБШ ж#не А�тамберді алаBдарын физикалы� �ор�ау-
дыB �шдеBгейлі ж�йесі ��рылды. Ж�йе кіруді болдырмайтын арнайы 
белгілер мен тос�ауылдардан, �ашы�ты�тан аны�тау ж�йесінен т�рады. 

ССП-да орналас�ан объектілердіB конфигурациясы стандарт емес, 
олардыB периметрлері айтарлы�тай �зын (еB ірі объектілердіB бірінде 
периметрініB �зынды�ы 60 км-ден асады), объектіде т�рмыс-тіршілікпен 
�амтамасыз ету инфра��рылымы жо�, жабды� к�рделі климатты� жа�-
дайларда ж�мыс істейді. Ж�йелер т#жірибелік-эксперименттік т�рде ��-
рылды. Жабды� ша�ын партияны на�ты жа�дайларда тестілеу ар�ылы, 
алда�ы уа�ытта кеBейту ж#не �л�айту м�мкіндігімен таBдап алынды. 
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=азіргі уа�ытта жабды� орнатылып, конфигурация жасалды ж#не ы�-
тимал т#ртіп б�зушылардыB кіруін аны�тау ж#не то�тату функциясын 
ат�аруда. 

Ж�йелер к�п деBгейлі «тереB эшелондандырыл�ан �ор�ау» �а�идаты 
бойынша ��рылды. ССП-ныB к�зетілетін объектілерінде �ш деBгейлі фи-
зикалы� �ор�ау ж�йесі (Ф=Ж) ��рылды:

1-деBгей (ескерту) – объектініB 60 км-ге созылатын периметрін бой-
лай 200 м аралы�та мемлекеттік ж#не орыс тілдерінде «Тыйым салын�ан 
айма�. eтуге (к�лікпен �туге) тыйым салынады» деген ескерту жазбала-
ры бар арнайы белгілер орнатыл�ан; 

2-деBгей (то�тату) – физикалы� тос�ауылдар, т#ртіп б�зушыны то�-
тату элементтері: 
− арнайы белгілері бар �а�палар; 
− тікен сымнан жасал�ан �оршаулар;
− тереBдігі мен ені 1,5 метрден асатын �йінділі орлар;
− �ойтастар (ор �азу м�мкіндігі жо� жерлерде). 

Барлы� элементтер к�зетілетін объектілерге ы�тимал кіретін жерлер-
ге орналастырылды. 

3-деBгей:
− аны�тау ж�йесі;
− жа�дайды бейнеба�алау ж�йесі
− радиобайланыс ж�йесі;
− деректер беру ж�йесі;
− автономды электрмен �оректендіру ж�йесі;
− операторлардыB, #кімшініB ж�мыс орындары, ахуалды� орталы�;
− ПЖ?А (пилоты жо� �шу аппараты).

Ж�йелер Курчатов �аласынан 80-200 км �ашы�ты�та�ы объектілерге 
орнатылды (3.237-сурет).

 

3.237-сурет. Дегелең тау сілемдерін физикалық қорғау жүйесі

Т�жірибелік-эксперименттік ж�мыстар. Ж�йеніB келесі ��рауыш-
тардан т�ратын т�жырымдамасы #зірленді:
− аны�тау ж�йесі;
− радиобайланыс ж�йесі;
− деректер беру ж�йесі;
− автономды электрмен �оректендіру ж�йесі.

Т#жірибелік-эксперименттік режимде атал�ан ж�йелердіB таулы жер-
де ж#не �атты аяздарда ж�мыс істеу м�мкіндігін тексеру к�зделді. 
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2010 жылы жаздыB басында жабды�ты жеткізуге шарттар жасалды 
ж#не объектіде жабды� орнатылатын жер таBдап алынды. Талаптар�а 
с#йкес =Р ?ЯО ДегелеB таулы ал�абында�ы жа�дайда кешенді �олдану 
м�мкіндігі (�ашы�ты�тан аны�тау ж#не деректерді радиобайланыс ар-
�ылы беру) бойынша т#жірибелік ж�мыстар ж�ргізді. Т#жірибелік-экс-
перименттік ж�мыстар «Harris» фирмасыныB б��ан дейін орнатыл�ан 
�ашы�ты�тан аны�тау ж�йесіне �ызмет к�рсетумен �атар ж�ргізілді. 

Бастап�ы кезеBде таулы ал�аптыB кейбір объектілерінде аны�тау ж�-
йесі операторыныB мобильді пульті мен бірнеше �ада�асын пайдалана 
отырып т#жірибелік ж�мыстар ж�ргізу к�зделді. Сонымен бір уа�ытта 
телевизиялы� сигнализатор мен телевизиялы� портативті �абылда�ыш-
тан т�ратын бейнеба�ылау ж�йесін тестілеу жоспарланды. 

Ж�мыстардыB ма�саты – ж�йеніB #рт�рлі жа�дайда, �ада�алар ж�-
йесінен #рт�рлі �ашы�ты�та, деректерді радиобайланыс ар�ылы берусіз 
ж�мыс істеу �абілеттілігін аны�тау ж#не т#ртіп б�зушыны (адам, к�лік) 
аны�тау тиімділігініB аны�-�аны�ын білу. 

Т#жірибелік ж�мыстардыB екінші кезеBінде аны�тау ж�йесініB �ада-
�алар тобынан А�парат жинау орталы�ына дейін деректер беру ж�йесін 
орнату ж#не баптау ж�мыстарын ж�ргізу жоспарланды. 

Ж�мыстардыB жоспары – ретранслятор (�айта тарат�ыш) ретінде ж�-
мыс істейтін #рт�рлі антенналар мен бас�а да �ада�аларды пайдалану 
ар�ылы деректер беру жабды�ы орнатылатын жерге т�ра�ты радиосиг-
нал беру маршрутын іздеу. 

СоB�ы кезеBде А�парат жинау орталы�тарында деректер ала отырып, 
б�кіл эксперименттік аны�тау ж�йесіне баптау ж�ргізу жоспарланды. 

Жабды�тарды монтаждауды к�рделі таби�и-климатты� жа�дайлар-
да техникалы� �олдау к�рсету тобыныB �ызметкерлері ж�зеге асыр-
ды. Жабды�тар объектілердіB оBтайлы биіктіктеріне �олмен к�теріп 
жеткізілді, б��ан к�п к�ш пен уа�ыт ж�мсалды (3.238-сурет).

3.238-сурет. Жабдықтар мен материалдарды «1008» нүктесіне жеткізу

Аны�тау жVйесі. Ж�мыстарды �йымдастыру�а с#йкес =Р ?ЯО РМК 
�ашы�ты�тан ба�ылайтын жер�сті автоматты� ж�йесін сатып алды. 
Жабды�ты (3.239-сурет) �нім беруші Курчатов �аласына жеткізді. Оны 
тестілеу ж#не орнату �шін жабды�ты шы�ар�ан фирманыB мамандары 
Курчатов �аласына келді.
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3.239-сурет. Жүйе жабдығы

Жергілікті жердіB рельефі мен ара�ашы�ты�ты ескере отырып, детек-
торлар орнатылатын к�зетілетін объектілер таBдап алынды (3.240-су-
рет). Баптау ж#не тестілеу ж�ргізіліп, персонал �йретілді. 

ЗерттеудіB басты міндеті – ДегелеB таулы ал�абында�ы жергілікті 
жа�дайда т�ра�ты ж�мыс істейтін аны�тау ж�йесін ��ру м�мкіндігін 
аны�тау болды.

3.240-сурет. Детекторларды орнату және бүркемелеу 
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Байланыс �ашы�ты�ын арттыру ж#не аралы� жо�ары шектерде сиг-
налдардыB �шуін �темдеу �шін �айта тарату режимінде ж�мыс істейтін 
детекторлар орнатылды. 

Эксперимент барысында аны�тал�аны: 
• детекторлар �ндіруші �сын�ан сипаттамалар�а с#йкес ж�мыс істейді. 

Орнатыл�ан жерден адамды аны�тау �ашы�ты�ы 70 м дейін, автомо-
бильді аны�тау – 100 м дейін; 

• ДегелеB таулы ал�абыныB шал�айда�ы н�ктелерінен сигналды �ай-
та тарат�ыштыB (ретранслятордыB) к�мегімен беру м�мкіндігі бар. 
=айта таратусыз байланыс �ашы�ты�ы 2,5 км-ге дейін;

• радиоарна ар�ылы сигнал беруге болады; 
• детекторлардан келіп т�скен сигналдар оператор�а графикалы� ж#не 

м#тін т�рінде �сынылды ж#не ��ыны�ты. 
Радиобайланыс жVйесі. Ж�йеніB ма�саты – =Р ?ЯО РМК-ныB 

�ндірістік объектілері мен оныB мердігерлері арасында т�ра�ты дауыс 
байланысын �амтамасыз ету. 

Ж�йеніB ж�мысын ДегелеB таулы ал�абыныB аума�ында шама-
мен 1000 м биіктікте орналас�ан �айта таратушы �амтамасыз етеді 
(3.241-сурет).

3.241-сурет. «1008» биіктігінде 
орнатылған антенналар

3.242-сурет. ҚР ҰЯО-ға орнатылған 
қоректендіру блогы бар GM-340 ра-
диостанциясы

=айта тарат�ыш герметикалы� металл бокс�а салын�ан. Стационар-
лы� антенна биіктігі 8 метрлік діBгекке орнатыл�ан. =айта тарат�ышты 
электрмен �оректендіру �здіксіз автономды электрмен �оректендіру ж�-
йесінен ж�зеге асырылады. 

=айта тарат�ышты тау ал�абыныB еB жо�ар�ы н�ктесіне орналасты-
ру еB �лкен ж�мыс істеу радиусын �амтамасыз етуге м�мкіндік берді. 
Я�ни б�кіл ДегелеB таулы ал�абы аума�ында ж#не Курчатов �аласына 
дейінгі жол бойы �ол радиостанциясы бар желі абоненттері �шін бай-
ланыс м�мкіндігі болды. 3.242-суретте �оректендіру блогы бар GM-340 
радиостанциясы к�рсетілген.

Автономды электрмен �уаттау жVйесі. Ж�йеніB ма�саты – радио-
байланыс жабды�ын автономды электрмен �оректендіруді, деректер бе-
руді ж#не к�зет сигнализациясын �амтамасыз ету. 



3-тарау. Таралу қаупін азайту

283

Автономды электрмен �оректендіру ж�йесініB жабды�ы биіктікке ор-
натылды. =осынды �уаты 520 Вт/са�ат болатын к�н та�шалары олардыB 
к�кжиекке �атысты к�лбеулік б�рышын реттеуге м�мкіндік беретін ар-
найы ��рыл�ылар�а бекітілді. Та�шалардыB ж�мыс беті оBт�стікке ба-
�ыттал�ан. К�лбеулік б�рышы 45 о етіп �ойыл�ан (3.243-сурет).

3.243-сурет. Күн тақшалары 3.244-сурет. АКБ және күн за-
рядының контроллері

К�н та�шалары �ндіретін электр энергиясы к�н зарядыныB контрол-
лері ар�ылы �осынды сыйымдылы�ы 580 А/са�ат болатын аккумуля-
торларды зарядтауды �амтамасыз етті. 220 В кернеумен ж�мыс істейтін 
жабды� АКБ-ге �осыл�ан инвертор ар�ылы электрмен �уаттандырылды 
(3.244-сурет).

=ыс�ы уа�ытта�ы 5-7 са�атты� жары� кездіB �за�ты�ын ескеретін бол-
са�, еB т�менгі т#уліктік электр энергиясын �ндіру 5×520 – 2600 Вт-ты ��-
райды. Б�л байланыс ж#не деректер беру жабды�ыныB ж�мысын �амта-
масыз ету �шін жеткілікті. Т�тынушылардыB �ажеттілігі арт�ан жа�дайда 
ж�йені кеBейту керек болады. 

Т#жірибелік ж�мыстар жабды�тыB �ыс�ы уа�ытта, �ар �алыB т�сіп, 
к�н та�шалары мен батареялар�а �ызмет к�рсетуге м�мкіндік шектеулі 
бол�ан кезде ж�мыс істей алатынды�ын к�рсетті. 

Деректер беру ж�йесі. Ж�йеніB ма�саты – объектіде орнатыл�ан жаб-
ды� пен к�зет к�штері орналас�ан жердегі ж#не Курчатов �аласында�ы 
�абылдау жабды�ы арасында бас�ару ж#не дабыл сигналдарыныB дерек-
терін беру. 

Б��ан дейін деректер беру ж�йесін «Микран» компаниясыныB (Ре-
сей) радиорелелік жабды�ын пайдалану ар�ылы ��ру к�зделген болатын. 
Белгілі себептерге байланысты жабды�ты сатып алу барысында сипатта-
масы бойынша еш кем т�спейтін бас�а жабды� таBдап алынды. 

Деректер беру ж�йесі жо�ары жылдамды�ты «н�кте – н�кте» радиоар-
наларын �йымдастыру�а арнал�ан сымсыз �атынайтын Motorola жаб-
ды�ына негізделген. Байланыс арнасыныB еB жо�ар�ы �ткізу �абілеті 
300 Мбит/секундты ��райды. РадиоарнаныB еB жо�ар�ы �зынды�ы 
— 140 км. 

1-ші н�кте – Курчатов арнасын �йымдастыру м�мкіндігін зерттеу бо-
йынша ж�мыстар ж�ргізілді. Атал�ан жабды� �осымша �айта тарат�ыш-
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тарды орнатпай-а� ДегелеB – Курчатов байланыс арнасына �ол жеткізуге 
м�мкіндік береді деп болжан�ан еді. Б�л учаскеде т�ра�ты байланыс ар-
насын орнату м�мкін болмады, �йткені сигнал �тетін жолда оныB �туіне 
б�гет жасайтын биіктік бар болып шы�ты. Ал жабды� тікелей к�рінетін 
ара�ашы�ты� 60 км-ден аспайтын кезде �ана ж�мыс істейді. 

Курчатов �аласына деректерді беру міндетін шешу �шін �осымша �ай-
та тарат�ыш орнату �ажет. =айта тарат�ыш орналасатын жерді электр-
мен �оректендіру, жабды�ты орналастыру�а арнал�ан м�нара, жергілікті 
жер рельефініB �олайлы�ы сия�ты факторларды ескере отырып �осымша 
аны�тау �ажет. 

Ф=Ж-ныB бірінші кешенін орнату ж#не барлы� ж�йелердіB ж�мыс�а 
�абілеттілігі мен тиімділігіне ж�ргізілген тестілеуден аны� бол�аны: 
1. �ызметтік радиобайланыс ж�йесі – �олданыста�ы режимде ж�мыс 

істей алады. =ол радиостанциялары �шін �осымша АКБ жина�ын са-
тып алу �ажет. Пайдалану м�мкіндіктерін кеBейту талап етілсе (теле-
фон желісіне �осу, �айта тарату желісін кеBейту), цифрлы� жабды��а 
ауысу �ажет; 

2. автономды электрмен жабды�тау ж�йесі – ж�йеніB �уаты айтыл�ан 
міндеттерді орындау�а есептелген. =ыс�ы уа�ытта ж�мыс істеу �абі-
летін тексеру �ажет. Ж�йелердіB энергия�а т#уелсіздігін �амтамасыз 
ету �шін радиобайланыс жабды�ын электрмен �оректендіру ж#не де-
ректер беру ж�йелерін жеке-жеке б�лген ж�н. Т�тыну �уаты арт�ан 
жа�дайда ж�йені кеBейту �ажет (�осымша к�н панелдерін сатып алу, 
контроллерлер мен инверторларды ауыстыру, ж�йеге авто�осу ж�-
йесі бар бензин генераторын енгізу). Сондай-а� �осымша энергия к�зі 
ретінде жел генераторын пайдалануды �арастыр�ан ж�н; 

3. деректер беру ж�йесі – деректерді А�парат жинау орталы�ына беруді 
�амтамасыз етеді. Деректерді Курчатов �аласына аралы� �айта тарат-
�ышты пайдалану ар�ылы беруге болады. Оптоталшы�ты байланыс 
желісін пайдалану м#селесін �арастыр�ан ж�н; 

4. аны�тау ж�йесі – детекторларды еB маBызды шептерді (межелерді) 
к�зету �шін пайдалану�а болады. К�зет сигнализациясыныB желісін 
��ру �шін к�зетілетін объектіге детекторлардыB �ажетті санын ж#не 
�айта тарат�ыш ретінде �олданылатын детекторларды орнату керек. 
=олда бар телевизиялы� тарат�ыштарды #р объектіде осы �алпында 

�олдану сигнал тарату �ашы�ты�ы аз бол�анды�тан �олайсызды� ту�ы-
зады. �зірлеуші компания телевизиялы� жабды�ты жаB�ырту бойынша, 
атап айтса�, бейнекадрларды ауыстырылатын тасы�ыш�а са�тау бойын-
ша ж�мыстар ж�ргізуде. М�ндай жабды�ты пайдаланудыB арты�шы-
лы�тары бар. 

Ф=Ж ��ру ж�мыстары �ауіпсіздік саласында�ы нормалар мен ереже-
лерге с#йкес ж�ргізілді ж#не ядролы� объектілердіB �ауіпсіздігін �ам-
тамасыз етуге ба�ытталды. Орындал�ан ж�мыстар ССП аума�ында�ы 
объектілерді физикалы� �ор�ау ж�йелерініB �ауіпсіздікті �амтамасыз 
ету талаптарына сай болатындай сенімді ж�мыс істеуін �амтамасыз етті.
Жобаны іске асыру жо�арыда атал�ан объектілерді �азіргі кездегі �ауіп-
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�атерді ж#не �ауіпсіздік саласында�ы �ылыми-техникалы� жетістіктерді 
ескере отырып �ор�ауды �амтамасыз етті, б�л кез-келген ы�тимал дивер-
сиялы�-лаBкестік #рекеттіB ертерек алдын кесуге ж#не б�где адамдар мен 
біліксіз персоналдыB технологиялы� процеске кез-келген т�рде арала-
суын болдырмау�а м�мкіндік берді.

3.3.2.3 МQмкіндіктерді арттыру ж@не ба�ылау аума=ын кеCейту

Ба�ылау ж�йелерін �азіргі заман�ы техникалы� деBгейде �стау �шін 
=Р ?ЯО м�мкіндіктерді арттыру ж#не ба�ылау аума�ын кеBейту ма�са-
тында �немі жаB�ырту ж�мыстарын ж�ргізіп отырады. Б�л �шін келесі 
негізгі міндеттер ат�арылды: 

1-міндет. Объектілерді физикалы� �ор�аудыB бірінші деBгейін жа-
сау ж#не к�зетудіB техникалы� ��ралдарын �олдану кезінде заB норма-
ларын са�тау �шін атал�ан объектілердіB периметрі бойынша «=ауіпті 
айма�. eтуге (к�лікпен �туге) тыйым салынады» деп жазыл�ан ескерту 
белгілері бар �ызыл т�сті ба�андар орнатылды. Б�л ретте кейбір объекті-
лердіB периметрін �оршап т�р�ан белгілер �олданыста�ы «бірінші деB-
гейлі» ж�йеніB жал�асы болып табылады. 

2-міндет. Физикалы� �ор�аудыB «екінші деBгейін» еBсеруді барынша 
�иындату �шін:
1 �олданыста�ы тікен �оршау �алпына келтіріліп, �осымша к�шейтілді;
2 техниканыB �туін ж#не малдыB #рі-бері ж�руін б�геу �шін темір �ор-

шаудыB алдына �осымша кедергі келтіру элементтері салынды; 
3 �олданыста�ы «екінші деBгейлі» �а�палар б�зу�а т�зімді екі ��лыппен 

жабды�тал�ан, к�шейтілген ай�арма шлагбаумдар�а ауыстырылды. 
3-міндет. Стратегиялы� объектініB еB осал жерлерінде автомат-

ты т�рде на�ты уа�ытта ба�ылау ж�ргізу ж#не жа�дайды аны�тау 
м�мкіндігіне �ол жеткізу �шін ба�ылауда�ы объектілер орналас�ан ау-
данда жаBа бейнеба�ылау ж�йелері орнатылып, тестілік пайдаланудан 
�ткізілді. 

4-міндет. К�лік �оз�алысын ба�ылау ма�сатында негізгі автожолдар-
дыB �иылысында бейнеа�паратты жазу ж#не м�ра�аттандыру м�мкіндігі 
бар бейнеж�йе орнатылды. 

5-міндет. Деректер беру арнасыныB жылдамды�ын арттыру �шін 
100-ші объект – Курчатов �аласы учаскесінде аралы� �айта тарат�ыш 
орнатылды. 

6-міндет. Деректер беру ж�йесініB �здіксіз ж�мысын �амтамасыз ету 
маBыздылы�ын ескере отырып, істен шы��ан жа�дайда жедел ауыстыру 
�шін жо�ары �ауіпті жабды�тардан «жедел резерв» ��рылды. 

7-міндет. Б�дан да жо�ары биіктікке жаBадан орнатылатын жабды�-
тар �осымша электрмен �оректендіруді, сондай-а� к�н модульдерініB 
резервін ж#не т.б. �осал�ы жабды�тарды �ажет ететіндіктен автономды 
электрмен жабды�тау ж�йесініB �уаты арттырылды.

Ж�мыстар ая�тал�ан соB бірнеше тестілеу ж#не о�у-жатты�улар 
�ткізілді.
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3.3.2.4 Бірлескен о�у-жатты=улар Tткізу ж@не бEрын=ы 
ССП-ныC бір�атар объектілеріне кіруді �ашы�ты�тан 
ба�ылау жQйесін сына�тан Tткізу

2015 жылдыB тамыз айында барлы� физикалы� �ор�ау ж�йелерініB 
ж�мысы кешенді тексеруден �ткізілді. Кешенді ба�алау міндеттері: 
1. техникалы� аны�тау ж�йелерін шартты т�рдегі т#ртіп б�зушы к�-

зетілетін объектіге кіруге #рекет жаса�ан кезде тексеруді (3.245, 
3.246-суреттер);

2. аны�тау, бас�ару, байланыс ж#не компьютерлік техника ж�йелерініB 
т#улік бойы ж�мысын, процеске �атысушылардыB арасында�ы �зара 
іс-�имылды ба�алауды �амтыды (3.247-сурет);

3.245-сурет. Шартты тәртіп бұ-
зушылардың кіруге әрекеті

3.246-сурет. Шартты тәртіп бұ-
зушыларды ұстау

3.247-сурет. Жүйенің түнгі уақыт-
тағы жұмысын тексеру

Ж�ргізілген кешенді тексеру 
аны�тау, бас�ару, байланыс ж#не 
компьютерлік техника ж�йе-
лерініB т#улік бойы (жары� ж#не 
�араB�ы кездері) ж�мысыныB жо-
�ары тиімділігін, сондай-а� про-
цеске �атысушылардыB арасын-
да�ы �зара іс-�имылдыB жедел 
ж�ргізілетіндігін к�рсетті. 

=азіргі уа�ытта барлы� ж�йелер 
пайдалану�а берілді.
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�ОРЫТЫНДЫ

Жаппай �ырып-жоятын �ару т�рлерініB бірі болып табылатын ядро-
лы� �аруды жасау, дамыту ж#не ішінара жою тарихында ал�аш рет б�-
рын�ы КеBес Ода�ында ядролы� �аруды сынау �шін ��рыл�ан полигон – 
Семей полигоны жойылды. Оны аз десеBіз, аталмыш полигон та�дырдыB 
жазуымен жабыла салысымен бас�а елдіB – КСРО тара�ан соB т#уелсіздік 
алып, ядролы� �арусыз мемлекет атан�ан =аза�стан РеспубликасыныB 
меншігі болып �алды. 

=аза�стан Республикасы �зін ядролы� �арусыз мемлекет деп жария-
лап, б�рын�ы ядролы� полигон аума�ын халы� шаруашылы�ына пайда-
лану м�мкіндігі сия�ты к�рделі м#селені шешумен айналыса бастады. 
Ол �шін ядролы� сына� инфра��рылымын жою ж�мысын бастау �ажет 
болды. Ж�мыс басталып та кетті. М�ндай ж�мысты ж�ргізуге А=Ш-
тыB, РесейдіB, #рт�рлі халы�аралы� �йымдардыB, мысалы, МАГАТЭ, 
НАТО ж#не т.б. мамандары белсенді к�мек к�рсетті ж#не #лі де к�мек-
тесіп келеді. 

Штольнялар жабылып, �B�ымалар жойыл�ан соB штольнялардыB 
порталдары мен �B�ымалардыB са�алары орналас�ан ауданда жер бе-
дерін топыра�пен жабу ар�ылы таби�и ландшафт�а дейін �алпына 
келтіру бойынша к�лемді ж�мыс ат�арылды. =алпына келтіру ж�мыс-
тары «ДегелеB» ж#не «Балапан» сына� алаBдары аума�тарыныB сырт�ы 
т�рін біршама жа�сартып, осы алаBдарда�ы радиациялы�-гигиеналы� 
жа�дайдыB айтарлы�тай д#режеде т�зелуіне ы�пал етті. ДегелеB таулы 
ал�абы аума�ында�ы жерлердіB радиоактивті ластануыныB азаюына 
суы бар штольнялардыB жабылуы айры�ша #сер етті, н#тижесінде ра-
дионуклидтердіB су ар�ылы сырт�а шы�уы біршама азайды. Кейбір сулы 
штольнялар�а ша�патас с�згілерін орнату радионуклидтердіB су ар�ылы 
сырт�а шы�уыныB азаюына #сер етті. 

«ДегелеB» ж#не «Балапан» сына� алаBдарында 1995-2000 жылда-
ры орындал�ан �айтадан �алпына келтіру ж�мыстары сол жерлердегі 
ландшафт жа�дайын айтарлы�тай жа�сарт�анды�ын айт�ан орынды. 
Сонымен �атар зерттеу н#тижелері �орша�ан орта �асиеттеріне таби�и 
су ж�йесі �лкен #сер ететін ДегелеB тау сілеміндегі ядролы� сына�тар 
ж�ргізілген су шы��ан штольнялардыB жабылуы жарылыс �уыстары-
нан, соныB ішінде жаBа арналар ар�ылы, #сіресе атмосфералы� жауын-
шашын �ар�ыны к�рт арт�ан кезде радионуклидтердіB миграцияла-
нуын толы�тай то�тата алмайтынды�ын к�рсетті. 

Ядролы� сына�тар то�татыл�аннан кейін б�рын�ы Семей сына� по-
лигонында ядролы� сына�тар ж�ргізу технологиялары туралы «шетін» 
а�параттан т�ратын объектілер �алды. М�ндай объектілерге «Колба» 
контейнерлері, ДегелеB тау сілемініB жекелеген штольнялары мен ��-
рамында ядролы� �ызметтіB дисперсиялы� �алды�тары бар алаBдар, 
сол сия�ты сына�тардыB бас�а арнайы технологиялы� жабды�тары мен 
аппаратуралы� тіркеу кешендері жатады. Полигон аума�ында шаруашы-
лы� �ызмет, оныB ішінде р��сат етілмеген шаруашылы� �ызмет ж�ргізу 
«шетін» а�парат�а �ол жеткізу ы�тималды�ын айтарлы�тай арттырды 
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ж#не Ядролы� �аруды таратпау туралы шарттыB �а�идаларын са�тау са-
ласында�ы т#ртіп б�зушылы��а, сол сия�ты радиациялы� ж#не ядролы� 
лаBкестік �аупіне #кеп со�уы м�мкін болды.

Ядролы� держава – Ресей Федерациясы ж#не ядролы� емес мемлекет 
– =аза�стан Республикасы мамандарыныB туында�ан жа�дайды шешу 
�шін бірлескен �ылыми-техникалы� ынтыма�тасты� жолдарын іздесті-
руі 1997 жыл�ы 28 наурызда Ресей Федерациясы Yкіметі мен =аза�стан 
Республикасы Yкіметі арасында�ы «Б�рын�ы Семей полигоныныB аума-
�ында орналас�ан «Колба» контейнерлері мен арнайы технологиялы� 
жабды� туралы» келісімге �ол �ою �ажеттігіне #кеп тіреді. Келісім бо-
йынша сынал�ан бес (Я== бар) ж#не сыналма�ан бір «Колба» контейнері-
мен ж#не б�рын�ы ССП аума�ында орналас�ан бас�а АТЖ-мен ж�мыс іс-
теу к�зделді. Ж�мыстарды ж�ргізу кезінде к�зет іс-шараларын орындау, 
радиациялы� ж#не экологиялы� �ауіпсіздікті �амтамасыз ету р#сімдері 
ай�ындалды. 

1996-2000 жылдар аралы�ында =Р ?ЯО б�рын�ы ССП-да�ы ядролы� 
�ару сына�тарыныB инфра��рылымын жою ж�мыстарын орындады. Жо-
балар =Р ж#не А=Ш арасында�ы Жаппай �ырып-жоятын �ару инфра��-
рылымын жою�а �атысты 1995 жыл�ы 3 �азанда�ы ат�арушы келісім 
(ЛИОМУ келісімі) шеBберінде ат�арылды. 

2000 жылдан бастап ж�мыстар ЛИОМУ келісімін ескере отырып, 
�шжа�ты негізде (=Р – РФ – А=Ш) ж�ргізілді. РесейдіB атал�ан ж�мыс 
т�рінде �атысу механизмі «Колба» келісімі болып табылады. Б�рын�ы 
ССП аума�ында таратпау режимін �олдаумен байланысты барлы� ж�-
мыстар кешенініB #леуметтік-экономикалы� �лкен маBызы бар ж#не ау-
ма�ты толы� ау�ымды оBалту�а кезеB-кезеBмен �туге, жерді экономика-
лы� �ажеттілік �шін біртіндеп беруге м�мкіндік береді. 

2000 жылы б�рын�ы ССП объектілерінде Келісімді �шжа�ты негізде 
іске асыру шеBберінде ДегелеB тау сілеміндегі штольнялар мен сына� 
алаBдарында�ы Я==-�а р��сатсыз �ол жеткізудіB жолын кесу ж#не �о-
сымша �ор�ау бойынша ж�мыстар басталды. Ол ж�мыстардыB ма�саты – 
ядролы� �арудыB таралуы мен лаBкестік �аупін болдырмау. 2000 жыл�ы 
мамыр айында Yйлестіру тобыныB 11-ші отырысында осы ж�мыстарды 
�йлестіру �шін YТ механизмін пайдалану туралы шешім �абылданды. 
Ж�мыстарды �аржыландыруды америкалы� тарап �амтамасыз етті.

2000-2012 жылдар аралы�ында Росатом («РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не 
«РФЯО-БТФ5ЗИ» ФМУК), =Р ?ЯО РМК ж#не А=Ш =М DTRA мамандары 
б�рын�ы ССП-ныB 46 объектісінде ж�мыстар ж�ргізді, атап айт�анда: 
− «А�тамберді» алаBы объектілерінде Я== бар сына� алаBдарын жаба-

тын, топыра�пен к�мілген темірбетон ��рылыстар салынды; 
− «Колба» контейнерлері орналас�ан объектілерде �осымша бетон �ор-

�аныс ��рылды, Я== бар сынал�ан т�рт контейнердіB ж#не сынал-
ма�ан бір контейнердіB ішкі �уыстарына біріктіргіш материал – це-
мент-��м ж#не магнетит езінділері (50 % Fe3O4 �осыл�ан цемент-��м 
езіндісі) толтырылды; 

− ДегелеB тау сілемініB екі объектісінен белсендірілген АТЖ алып шы-
�арылып, Ресейге #кетілді; 

− ДегелеB тау сілемініB 42 объектісінде �осымша бетон ж#не темірбе-
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тон �ор�аныс тос�ауылдары жасалды, осы объектілердегі Я== бар 
бокстардыB ішкі �уыстарына біріктіргіш материал – цемент-��м ж#не 
магнетит езінділері толтырылды. 
ДегелеB тау сілеміндегі Я== бар бокстарды толтыру ж#не �осымша 

�ор�аныс тос�ауылдарын жасау ж�мыстары «к�лбеу» ж#не «тік» деп ата-
латын технологиялар бойынша орындалды. «К�лбеу» технология кезінде 
штольняныB порталы аршылып, тау �азындысы Я== бар бокс�а дейін 
�алпына келтіріледі, бокс �уысына біріктіргіш езінді толтырылады, бе-
тон немесе темірбетон тос�ауыл орнатылады, штольняныB то�ыспасы 
��латылып, ол айналасында�ы тау ландшафтымен б�ркемеленеді. «Тік» 
технология кезінде Я== бар бокстарды біріктіргіш материалмен толтыру 
ж#не бетон �ор�аныс тос�ауылдарын ��ру тау ал�абыныB �стінен тік б�р-
�ылан�ан �B�ымалар ар�ылы ж�ргізілді. «Колба» контейнерлерініB ішкі 
�уыстары осындай «тік» т#сілмен біріктіргіш материал�а толтырылды.

«К�лбеу» технология бойынша ДегелеB тау сілемініB 19 объектісінде, 
«тік» технология бойынша 20 объектіде ж#не 2 объектіде «к�лбеу» ж#не 
«тік» технологиялардыB екеуімен де ж�мыстар орындалды. Осы ж�мыс-
тарды орындау барысында объектілерде жалпы к�лемі 40000 м3-ге жуы� 
�осымша �ор�аныс тос�ауылдары ��рылды (бетон, тау жынысы, арнайы 
езінділер), б�л �зынды�ы 4 км-ден астатын �осымша �ор�аныс ��румен 
теBбе-теB (орташа ал�анда #р штольня�а 100 метрден). 2000-2012 жыл-
дар аралы�ында ССП объектілерінде Келісім бойынша барлы�ы к�лемі 
90000 куб. метрге жуы� �осымша тос�ауылдар ��рылды. 

Я==-ны �осымша �ор�ау ж�мыстары басталмас б�рын ж#не одан 
кейін «В.Г. Хлопин атында�ы радий институты» 5eБ мамандары #рбір 
объектініB аума�ында т#уелсіз радиоэкологиялы� тексеру ж�ргізді. 
Тексеру н#тижелері ж�мыстар ая�тал�ан соB б�рын�ы ССП-ныB барлы� 
штольнялары мен алаBдарында экологиялы� жа�дай жа�сар�анды�ын 
к�рсетті. 

ДегелеB тау сілеміндегі объектілерде Я==-ны �осымша �ор�ау ж�мыс-
тарынан бас�а, =Р ?ЯО мамандары штольнялар�а р��сатсыз кіру #рекет-
терініB алдын кесу бойынша іс-шараларды ж�зеге асырды – штольнялар-
�а кіретін �уыстар топыра�пен бітелді. 2008-2011 жылдар аралы�ында 
73 объектіде кіретін �уыстар жойылды. Б�л ж�мыстарды да америкалы� 
тарап �аржыландырды. 

Келісім шеBберінде ат�арыл�ан ж�мыстардыB негізгі орындаушы-
лары Ресей Федерациясы тарапынан Федералды� ядролы� орталы�тар 
– «РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не «РФЯО-БТФ5ЗИ» ФМУК, =аза�стан Рес-
публикасы тарапынан – =Р ?лтты� ядролы� орталы�ы болды. Т#уелсіз 
радиоэкологиялы� тексеру ж�ргізуді «В.Г. Хлопин атында�ы радий инс-
титуты» 5eБ ж�зеге асырды.

Б�рын�ы ССП аума�ынан Я== таралу �аупін болдырмау ж#не «шетін» 
а�паратты жою ж�мыстарына «РФЯО-БЭФ5ЗИ» ФМУК ж#не РФ Атом энер-
гиясы ж�ніндегі мемлекеттік корпорациясыныB бас�а да �йымдарымен 
бірге =Р ?лтты� ядролы� орталы�ыныB институттары мен �йымдары 
да (Радиациялы� �ауіпсіздік ж#не экология институты, Геофизикалы� 
зерттеулер институты, Атом энергиясы институты, «Байкал» к#сіпорны, 
«=аза� мемлекеттік жарылыс ж�мыстарыныB �ылыми-�ндірістік орта-
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лы�ы» к#сіпорны), сондай-а� Ресей Федерациясы мен =аза�стан Респуб-
ликасыныB мердігерлік �йымдары (БЭФ5ЗИ ЖА=, «ДегелеB» ЖШС, «Шы-
�ысавто�нерк#сіп» ЖШС) �атысты. 

2000 жылдан бастап б�рын�ы ССП алаBдары мен объектілеріндегі 
ж�мыстар�а �шінші тараптыB �кілдері – А=Ш =М DTRA �атысты. 

Келісім шеBберінде орындал�ан ж�мыстардыB н#тижесінде ядро-
лы� сына�тар ж�ргізілген б�рын�ы ССП объектілері мен алаBдарын-
да Я== мен «шетін» а�парат�а р��сатсыз �ол жеткізудіB жолын кесетін 
(�нерк#сіптік ��ралдарды �олданусыз) сенімді тос�ауылдар ��рылды.

Бірлескен ж�мыстардыB негізгі н#тижелерініB бірі – «шетін» салада�ы 
ты�ыз �арым-�атынас пен ынтыма�тасты� болып табылады. 

Б�рын�ы ССП аума�ында�ы ядролы� сына�тардыB салдарын жою 
бойынша �шжа�ты негізде �здіксіз ж�мыс ж�ргізілген 15 жыл ішінде 
�атысушылардыB арасында жа�сы сыйласты� �арым-�атынас орнады, 
�йткені барлы�ы жаKанды� проблемалардыB бірін шешуге �атысы бар 
екендіктерін жа�сы т�сінген еді.

Yшжа�ты ж�мыстардыB жемістілігі к�п жа�дайда орындаушылардыB 
#р ж�мыста ымыралы шешім таба білу �абілетіне байланысты болды. 
Yшжа�ты ж�мыстардыB еB басты н#тижесі – �зара т�сіністік т#жірибесі. 
Б�л т#жірибе келер �рпа�тыB керегіне жараса екен деп ойлаймыз.

Ж�мыс н#тижелерініB барша планета �шін ��ндылы�ын 2012 жыл-
�ы с#уірде Сеулде �ткен Ядролы� �ауіпсіздік саммитінде �ш елдіB пре-
зиденттері – =аза�стан РеспубликасыныB Президенті Н.�. Назарбаев, 
Ресей ФедерациясыныB Президенті Д.А. Медведев, Америка =�рама 
ШтаттарыныB Президенті Б. Обама атап �тті. Президенттер тамаша н#-
тиже берген �шжа�ты ынтыма�тасты� туралы м#лімдеді. Біз полигон 
ана��рлым �ауіпсіз к�йге келтірілді, оныB =аза�стан�а, сол сия�ты бар-
ша #лемдік �ауымдасты��а т�ндірген тікелей �аупі жойылды деп сенімді 
т�рде айта аламыз. Б�л б�рын�ы сына� инфра��рылымыныB объекті-
леріне �нерк#сіптік араласусыз кіру м�мкін болмайтындай етіп жасал-
ды, енді сол жерлерден т�сті ж#не �ара металл жинайтын «�азушылар�а» 
полигонныB еB «сезімтал» жерлеріне кіріп, �ауіпсіздікке �андай да бір 
к�рделі залал келтіру аса �иын�а со�па�. Ы�тимал �ауіпті айма� инже-
нерлік ж#не физикалы� �ор�ау т�р�ысынан �те жа�сы к�йге келтірілді. 
ПолигонныB еB осал н�ктелерін ішкі істер органдарыныB �ызметкерлері 
к�зетеді, ба�ылау �шін америкадан #келінген пилотсыз �шу ��ралда-
ры �олданылады. Айма� МАГАТЭ-ніB спутниктік ба�ылауына алынды. 
Сонды�тан ы�тимал �ауіпті объектілерге �нерк#сіптік араласу белгілері 
жылдам аны�талып, жолы кесіледі. 

Авторлар монографияныB бірінші томына арнал�ан материалдарды 
дайындау кезінде к�мектесіп, �олдау к�рсеткені �шін =аза�стан Рес-
публикасы ?лтты� ядролы� орталы�ыныB �ызметкерлері А.Ю. Осинцев-
ке, И.Г. Перепелкинге, Р. Смайыл�а, А.В. Хотынецке, С.С. Локштанов�а, 
Е.В. Иванов�а, Н.О. Утенкова�а, Н.В. Ковалерова�а, В.И. Григорьевке, сон-
дай-а� к#сіпорынныB �аза� тілі аудармашылары Т.З. Н�рекенова�а ж#не 
Б.З. Н�рекенова�а ризашылы�тарын білдіреді.
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