






















КІРІСПЕ 

 
Ауылдық жердегі елді мекендерді сапалы сумен қамтамасыз ету, соның  

негізінде халықтың тұрмыс жағдайын түзеу, әлеуметтік деңгейін кӛтеру-

мемлекеттік дәрежедегі маңызды іс екені белгілі.  

2011 жылдан бері Республикалық «Ақбұлақ» салалық бағдарламасы 

бойынша атқарылып келе жатқан  ауқымды жұмыстардың бірі – ол ауылдық 

жерлерде су құбырларын жобалап, оларды қажетті кӛлемде салу болып 

табылады. Бұл жобалаулардың бұрынғылардан басты ерекшелігі – ауылды 

мекен жайлардың ерекшеліктерін түпкілікті түрде ескеру, озық технологиялар  

мен техниканы ӛндіріске кең  түрде  енгізу.  

Жобада қарастырылып отырған Кӛксу елді мекенінің су жүйесі бұрыннан 

бері Алматы облысына қарасты Қаратал ауданының негізгі сумен қамтамасыз 

ету объектісі ретінде аудандағы бірнеше  елді мекенді ауыз сумен қамтамасыз 

ету жұмыстарын жүзеге асырады. Соның бірі – Кӛксу ауылы. Бұл мекендегі 

негізгі тұтынушылар – ауыл тұрғындары. Аймақта ағын сулар кӛп болғанымен, 

оларды тұрғындарға жеткізіп, тарататын инженерлік құрылымдар ӛте аз, жұмыс 

істеп тұрғандардың ӛзі ескірген, суды қажетті мӛлшерде бере алмайды. Осы 

кезге дейін пайдаланылып келген су құбырларының тозығы жеткен және ол 

мӛлшерлі түрде сапалы су беруді қамтамасыз етпейді. Сондықтан ауыл ішіне 

ауыз суды қажетті кӛлемде және тиісті тегеурінмен беру үшін  техникалық 

шешімдер енгізу, соның ішінде суды залалсыздыратын қондырғылар орнату 

ӛзекті  мәселеледің  бірі  болып  есептеледі.  

Дипломдық жұмыстың мақсаты - су жүйелеріндегі орын алып отырған 

ағымдық ақауларды, оларды қалпына келтіруді, сондай-ақ ең ӛзекті мәселе -

тұрғын үйлерге суды тұрақты түрде жеткізу, ауыз суды ысырапсыз тиімді 

пайдалану, су объектілерінің санитарлы-гигиеналық және экологиялық 

жағдайын жақсарту, басқару мен үйлестіруді жетілдіру.  
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1 Жалпы бөлім 

 
1.1 Сумен қамту нысанының орналасқан аумағы мен сипаттамасы 

 

Жобаланып отырған сумен қамту нысаны, Кӛксу елді мекені, ол Алматы 

облысы, Қаратал ауданында  орналасқан (1-ші  сурет) 

Бұл жүйенің бас су құбыры ӛзінің бастауын ауылдын онтүстік – шығыс 

жағында орналасқан ұнғымадан алады. Суды арнайы жер телімі бӛлінген Бас су 

аланында мұнара арқылы ауылдың су жүйесіне жеткізіп, тұтынушыға су бӛлгіш 

колонкалары арқылы таратады.  

 

 
 

1Сурет – Алматы  облысының  картасы Қаратал ауданы 

 

 

Сумен қамту нысаны, орналасу дәрежесі бойынша тұрғын үйлердің саны 

131 үй, тұрғындардың жалпы саны- 923 адам.  

Сумен қамту желілерін су кӛздеріне, тұтынушылардың орналасу 

реттеріне сәйкес, оларға суды жеткізудің технологиялық шешімдеріне 

байланысты алынады. Сумен қамту жүйесін жобалау үшін бірінші кезекте ол 

жерге қандай мӛлшерде су қажет екендігін, оның сапасының деңгейін анықтау 

қажет. 
 

 

1.2  Сумен қамту нысанындағы табиғи-шаруашылық жағдайлар 

 

Жобалау аумағының климаты. Жобаланып отырған Кӛксу елді 

мекенінің ауа-райы аса континенталды. Қысы суық жазы ыстық.  
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Климат жағдайлары “Кировская” метеостансасы мәліметтерімен 

сипатталады және олар қосымша А.1- кестеде беріліп отыр. 

Жобалау аймағының геологиялық құрылыс температурасы тӛрттік 

жинаққа бӛлінеді. 

Құрылыс ауданының сейсмикалық белгісі – 8 балл. 

Кӛп жылдық бақылау бойынша  орта айлық ауа температурасы 5 ай 

ішінде байқалады (қарашадан-наурызға дейін). 0°С (ноль) ауысуы наурыздың 

ортасында және қарашаның басында болады.  

Ең суық ай қаңтар, кӛп жылдық бақыланған орта ай температурасы 

11,4°С. Басқа жылдарда орта айлық температурасы кӛп жылдықтан тӛмен 

болуы мүмкін, яғни 9-11°С. Абсолюттік минимум шамасы - 40°С-ге жетеді. 

Қыста, жылылық кезінде, ауа температурасы 15-16°С шамасына жетеді. 

 

 

1.2.1 Инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық жағдай 

 

«Біже» ӛзенінің террасасы жайылмасының 2 беткей жазықтығына 

жатады. Ауданның беткейіндегі жалпы қуаттылығы 1,7-3,0м құмдақ қайранмен 

жамылған. Кейбір жағдайда қуаттылығы 0,3м тӛселмелі қайран кездеседі. 

Астыңғы тӛсемі әртүрлі түйіршікті құмнан тұрады. Ащылған қайран 

қуаттылығы 5,0м жер асты суының жатуы 1,3 және 3,0м деңгейде кездеседі. 

 

 

1.3 Топырақтың физика-механикалық құрамы.  

 

Ауданды далалық ізденістер және лабораториялық сынау арқылы 

жүргізілген жұмыс нәтижесінде жердің 4 литологиялық түрі айқындалған (2-ші  

кесте). Құмдақ құрамы келесі түрдегі фракциямен сипатталады (3-кесте): 

- сазды  фракция – 3,2 пайыз лайсыз 

- шаңды – 23,8пайыз 

- жалқұм (песчанная) – 73,0 пайыз 

Таспалы құрамы: 

- жайма шекарасы – 18,5пайыз 

- аққыштық шекарасы – 21,6пайыз 

- таспалы саны – 3,1пайыз 

Коррозия дәрежесі - тӛмен 

Еңіс бұрышындағы табиғи ылғалдылығы 36°30´, су астында - 32°30´. 

Құм   келесі фракция құрамымен сипатталады. 

- жай – 9,9 пайыз 

- жалқұм (песчанная) – 90,1пайыз 

Коррозия дәрежесі – тӛмен. 

Еңіс бұрышындағы табиғи ылғалдылығы 32°20´ су астында 22°20´. 

Құрылыс категориясы СН РК 8.02-05-2002г. жинағы арқылы анықталады.                                                                                                  
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Сумен қамту нысанындағы табиғи-шаруашылық жағдайларды талдай 

келе келесі тұжырымдарды жасауға болады: 

1. Алаңның бет бедері негізінен саздақ, қуаттылығы 0,6-1,0м. 

Қуаттылығы 1,7-3,0м құмдақ жер баяу кездеседі. Кейбір жағдайда қуаттылығы 

0,3м тӛселмелі жерде  болады. 

2. Қалқыма сулар 1,3-3,0м тереңдікте жатады. 

3. Жердің коррозиялық белсенділігі – тӛмен. 

4. Кедергі есептері анықталған. 

- саздақ үшін – 250кПа (2,5кгс/см
2
)  

- құмдақ пен құм үшін – 300кПа (3,0кгс/см
2
) 

5. Құрылыс категориясы  арнайы кесте бойынша анықталады. 

 

 

1.4  Елді мекенді сумен қамтудың қазіргі жағдайы 

 

Жобаланып отырған аймақтағы жағдай инженерлік инфроструктураны 

айтпағанда, сапалы таза ауыз су мәселесі Қаратал ауданындағы 1-ші орында 

тұрған мәселе. Қазіргі уақытта су алу бас алаңының қоршауы мүлдем жоқ, 

ұнғыманың басы ғимарат денесінің үгіндісімен кӛміліп тапталып қалған. 

 Бұрынғы су жүйесінің шойын типті темір құбыры қайта қолдануға 

жарамсыз,  коорозияға ұшырап, санитарлық талапқа сай келмейді. Су тарату 

колонкалары жоқ, бақылау кұдықтарының кейбіреуі кӛміліп, оларды сор, 

қоқым басқан Су мұнарасы елді-мекен аумағында мүлдем жоқ. Оның үстіне 

лай-құмнан қорғайтын техникалық құрал-жабдық қарастырылмаған.  

Бұл су құбыры ӛткен ғасырдың 80-ші жылында салынған. Қазіргі кезде 

сумен қамту денгейі тӛмен, бұрынғы су құбырлары қайта жаңартуды қажет 

етеді. Аудандық СЭС мәліметтері бойынша, Кӛксу ауылының су сапасы 

санитарлық талаптарға сай келе бермейді. Оның мӛлдірлігі, бактериалдық 

ластануы (1,61пайыз) қосымша жұмыстарды қажет етеді. 

 

 

1.5 Су жүйесін қалпына келтіру бойынша қарастырылған шаралар 

 

Елді сапалы және жеткілікті кӛлемде сумен қамтамасыз етудегі үлкен 

әлеуметтік жағдайды ескере отырып Кӛксу елді мекеніңде су жүйесін кӛше 

бойымен жүргізу туралы іс шаралары ұйымдастырылады 

Су жүйесін қалпына келтіру бойынша негізгі жұмыстардың кӛлемі мен 

құрамы. Бұл тӛмендегі ауыз су жүйесінің қажетті құрамы кәзіргі жағдайға 

байланысты   болуы  қарастырылады. 
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2 Арнайы бөлім 

 

2.1 Су тұтыну көлемін және режимін анықтау 

 
Ауылдық жерлердегі суды қабылдау реттері түтынушылардың құрамы 

(адамдар, малдар, ауыл шаруашылық кӛліктері, ауылдағы құрылыс т.с.с.) және 

шаруашылық бағыты, ӛндіріс технологиясы, олардың орналасу кезеңдері, 

тұрғындардың жеке шаруашылықтары, аймақтық және әлеуметтік 

ерекшеліктері ықпал етеді.  

Ауыз суға  қажетті су мөлшерін анықтау. 

Сумен қамту нысанының орналасу дәрежесі бойынша  ауыз суға қажетті 

су мӛлшерін тұрғындардың санына және судың тәуліктік тұтыну мӛлшеріне 

байланысты келесі формуламен табамыз. 

 Сонда қажетті тәуліктік орташа су кӛлемі 

 

Qорт.тәу=
1000

Nqорт
, м

3
/тәу ,                                           (1) 

 

мұндағы  N-тұрғындар саны,адам. Статистика мәліметі бойынша N=837 

адам 

    Q(орт)-судың тәуліктік тұтыну мӛлшері, л/тәул.  

Қолданылып жүрген нормативті құжаттар негізінде:  

 

q(орт)=30-60 л/ тәул.  

 

     Жалпы алғанда тұрғындар саны мына теңдікке сәйкес болуы керек: 

 

N=P∙FH, адам.                       (2) 

 

мұндағы FH-тұрғындар тұратын жердің аумағы, га. FH= 100 га;   

Сонда: 

N=0,83∙100=837 адам (алдағы кӛбеюді ескергенде) 

 

Qорт.тәу= 85,41
1000

83750
 м

3
/тәу 

 

-тәулік ішіндегі ең жоғарғы және ең тӛменгі ауыз судың тұтыну кӛлемі. 

  

 Qжоғ.тәу= Qорт.тәу∙Kжоғ.тәу, м
3
/тәу                                   (3) 

 

Qтөм.тәу= Qорт.тәу ∙Kтөм.тәу, м
3
/тәу                                    (4) 

 

 мұндағы Kжоғ.тәу, Kтөм.тәу-су тұтынудың тұрақсыздық коэффициенттері 

                             (анықтамалық  бойынша) 
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  Тәуліктік су тұтынудың тұрақсыздық коэффициенттеріне елдің табиғи 

жағдайын, шаруашылықтардың жұмыс ретін, ғимараттардың сумен жабдықтау 

қондырғыларымен қамтылу дәрежесін, су тұтынудың жылын әрбір 

маусымында, аптасына, тәулігіне ӛзгеруін есепке алады. Ауылдық елді 

мекендерде олардың мәндері: 

Kжоғ.тәу=1.1-1.3 

Kтөм.тәу=0.7-0.9 

Сонда 

Qжоғ.тәу=41,85∙1,1=46,03 м
3
/тәу 

 

Qтөм.тәу =41,83∙0,7=29,3 м
3
/тәу 

 

Есептеу нәтижелерін келесі 4-ші кестеге толтырамыз 

Су жүйесіндегі орташа жылдық су  кӛлемі 

 

Qжыл=Qорт,тәу ∙365=46,03∙365=16800,9 м
3
/жыл 

. 

Сағаттық су мӛлшерінің есептік мәні 

qсағ.max=Kсағ.max∙Qжоғ/24                                                   (5) 

 

qсағ.min=Kсағ.min∙Qтөм/24                                           (6) 

     

мұндағы Kсағ.max, Kсағ.min-су тұтынудың сағаттық тұрақсыздығын білдіретін 

коэффициенттер 

Kсағ.max= max∙  max                                         (7) 

 

Kсағ.min= min∙  min                                   (8) 

  мұндағы ғимараттың сумен жабдықтау қондырғыларымен қамтылу 

дәрежесін, мекемелердің жұмыс реттерін, тағы басқа да жергілікті жағдайларды 

есепке алатын коэффициент max =1.2…1.4, min=0.4…0.6 

-елді-мекендердегі тұрғындар санына байланысты ӛзгеретін 

коэффициент, 

СНиП бойынша алынады.  max=1.4,  max=0.25 

 

Kсағ.max=1.2∙1.4=1.68 

 

                                             Kсағ.min=0.6∙0.25=0.15 

 

Сонда орташа сағаттық су кӛлемі 

 

qсағ.max=1.68∙1,74 =2,92 м
3
/ сағ. 

                      

qсағ.min=0.15∙1,74=  0,261 м
3
/сағ. 
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 Автотрактор шеберханасына тиісті су мөлшері 

 Шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерге тиісті су мӛлшері. 

 

Q= /аауысымм 0.325
1000

1325

1000

3Nq
,                        (9) 

 мұндағы N- сменадағы жұмысшылар саны, адам  Nз=13 адам 

 q– бір адамға шаққандағы шаруашылық-тұрмыстық  

қажеттіліктерге   тиісті су мӛлшері,  л/смена 

 

q=25 л/смена 

 

Жұмыстан соң жуынатын  жұмысшылар саны 

 

Nд= 9
100

1095

100

зд NP
, адам                              (10) 

 мұндағы  Pд-сменадағы  жұмысшылардың душ қабылдайтын пайызы, 

пайыз 

 

Pд=95% 

 

 Nз-  жұмысшылардың жалпы  саны, адам 

Душ қабылдауға қажетті су мӛлшері 

 

Qд=
1000

дд Nq
, м

3
/смена                                  (11) 

  

Мұндағы  qд-1 душқа шаққандағы 45 мин ішінде судың меншікті мӛлшері 

 

qд= 375
60

45500
 л/сағ 

  500-жуынған мезгілдегі су шығыны. 

 Егер  1 душқа 15 адамнан келеді десек, онда 

 

qд=25 л/сағ 

 

Qд
1
=2,85 м

3
/смена 

 

Жалпы алғанда, шаруашылыққа  кететін тәуліктік су мӛлшері 16,23 м
3
-ді 

құрайды, ал ең жоғарғы мәні 25,86 м
3
-ге тең болады 
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 Есепте  арқылы табылған барлық нәтижелер қосындысын келесі 5-ші  

кесталаңдарындағы ӛрттерді сӛндіруге керекті су кӛлемін қосымша Б.7 - 

кестеден аламыз. 

 

 

2.3 Сумен қамтамасыз ету көзін және жүйесін таңдау 

 

Жер асты суының  сипаттамасы шаруашылық ауыз су жүйесіне арналған 

су талабына сәйкестендіреді. Бас су алу алаңында 2 бақылау ұңғымаларын 

бұрғылап, сол ұңғымадан жер асты су тексерілді. Бұл алаңдағы сулы кӛкжиекте 

минералдығы 0,3г/м
3 
 тұщы су кӛзі ашылды. 

Ұңғымалардың негізгі параметрлері 

 

                                                №1 Ұңғыма                         №2 Ұңғыма 

        Су ӛтімі                             10,0 л | с    10,0 л|с 

Статикалық деңгейі    7 м                             7 м 

Динамикалық деңгейі  20 м      20 м 

Тереңдігі             150 м                        150 м 

  Сорап құру деңгейі              30 м      30 м 

Сағаның абсолютті белгісі         512,75 м                       512,72 м 

 

 

2.4  Су тарату желісіндегі құбырлардың тиімді диаметрін анықтау 

 

Құбырлар диаметрін анықтау кезінде су тарату жүйесінің ең тиімді 

кӛрсеткіштерін қамтамасыз ете алатын жағдайды негізге аламыз. Ол су 

тұтынудың ең қарбалас уақытына белгілі су ӛтімі мен ағу жылдамдығына 

сәйкес болуы керек. Есептеу кезінде Ф.А.Шевелев кестесімен А.Карамбиров 

формуласын пайдаланамыз 

 

Дбас=Э
0,15

∙q
0.43

бас , м                                         (12) 

 

мұндағы  Э-құбырдың гидравликалық қасиеттерін кӛрсететін кӛрсеткіш 

(экономикалық фактор). 

 

   Э=M∙G1∙γ                                       (13) 

         

мұндағы M-құбыр материалына байланысты ӛзгеретін коэффициент 

болат құбыр үшін-0,92 

шойын-0,43, асбест-0,25...0,30, пластмасса-0,5...0,6, М=0,5-0,6 

       G-1кВт электр энергиясының сағаттық бағасы, теңге/сағат 
 

G=9-10 теңге/сағат 
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 γ-құбыр бойымен ӛтетін су тұрақтылығының коэффициенті 

 

γ=0.3…0.6 

Э=0,5∙5,6∙0,6=1,68 

    

 Жобаға сәйкес пластмасса материалын таңдадық. 

 Сыртқы және ішкі сумен қамту желілерінде қысымды пластмасса 

құбырлар пайдаланылады. Олар тӛменгі тығызды (ПНП) және жоғарғы 

тығызды (ПВП) полиэтиленнен, поливинилхлоридтан (ПВХ) және 

полипропиленнен (ПП) жасалады.  

Бастапқы участок ретінде ең кӛп кӛлемде су жібере алатын учаскені 

қабылдаймыз. 

 

Дбас=1,68
0,15

∙0,016
0,43

=1,09∙0,17=0,2 м 

  

 Есептелген кӛрсеткіштерді (участок диаметрін) келесі  8- кестеге 

толтырамыз. 

Есептеуге сәйкес осы жобада республикамызда кең тараған ВР 25-00-000 

Рожновский мұнарасың тандадым. Осы аталған қысымды мұнараларды 

ӛндірісте, ауылшаруашылық фермада және тағы басқа жүйелерде қолданылады. 

Мұнаралы су таратқыштар тӛменде аталған жағдайларда жұмысын жүргізеді.  

А Жердін сейсмикалық тербелістері 6-баллдан аспаса. 

Б Жер құрамы бір текті және отырып кетпейтін  жағдайда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Сурет – Құбыр желісінің профилін салу және  участкелерді құрастыру 

сұлбасы 

 

 

2.5 Таза су резервуарының есебі 

 

Резервуарлардың сыйымдылығы ондағы су қорларының реттеуші , ӛрт 

сӛндіружәне апаттық жағдайға  қатысты есебі негізінде анықталады: 

 

         W = Wрег .+ Wпож .+ Wав .                                                 (14) 
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Резервуардың реттеуші ыдыс сыйымдылығы 1-ші және II-ші сораптар су 

беру графиктерінің біріктірілген режимімен  анықталады. Сондықтан кӛп 

жағдайда Wрег нольге тең, яғни  

 

Wрег =0 м  

 

Ӛрт сӛндіруге қажетті су қоры шаруашылық - ішерлік шығындарды 3 

сағат ішінде  және осы уақытта ӛрт сӛндіруді қамтамасыз ете алатын есеппен 

анықталады. Сонда: 

 

Wпож .=10 ∙ 3,6 ∙3+(31,55+35,32+32,69)+5,2=212,76 м 
3
, 

 

мұндағы - 10 л/с  1 ӛртке қажетті су шығыны;(жақшада  - сағаттық су 

шығындары (3 кесте );5,2 м – ӛрт сӛндіру шығыны. 

Мӛлшерлі шаруашылық - ішерлік су шығынының, судың апаттық қорын 

70пайызға тең етіп аламыз: 

 

Wав .=22,22 ∙ 12 ∙ 0,7=186,65 м
3
, 

 

мұндағы - 22,22 м
З
/сағ – сағаттық орта шығын ;12 сағ - апатты жоюға 

қажетті уақыт.[1]. 

Резервуардың қажетті кӛлемі: 

 

W=212,76+186,65=399,41 м 3. 

 

Осының негізінде cуға арналған 2 резервуар   қабылданады (қосымша 

В.4-ші сурет). Әрқайсысының сыйымдылығы 200 м 3 формалары тік бұрышты ,  

құрама темірбетоннан жасалған, сейсмикалық аудандарға жарамды 

 

 

2.6 Мұнаралы су таратқыштар есебі 

 

Су айдайтын арынды мұнара желі басында , су алу құрылымдарының 

алаңында жобаланады. Ол 10 минут аралығында ӛртке қарсы су  кӛлемін  

сақтау үшін және  сыйымдылықты - реттеуші ретінде  таратуға қажет. 

Сонда мұнара кӛлемі: 

 

                                     W= Wрег .+ Wпож .+ Wх . п ;                          (15) 

 

мұндағы Wpeг - реттеуші кӛлем;   Су жүргізетін сорап станциясының 

жұмыс графигі іріктеп алу әдісімен анықталған. Ол сыйымдылықтың ең аз 

кезіне сәйкес келеді. Жұмыстың ұзақтығы 21,33 сағатқа тең .  

Ӛрт сӛндіруге қажет (10 мин) су кӛлемі      
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Wпож = 10 ∙ 600/1000=6м3 

 

Осы кездегі тұрмыстық қажеттілік: 

 

Wх . п .=35,32|6=5,89 м 3. 

 

Сайып келгенде , WВБ =37,42+6+5,89=49,31 м3. 

Су айдайтын мұнара биітігі, ӛртті 10 минут ішінде  сӛндіруді  қамтамасыз 

ету қажеттілігім анықталады. Бұл жағдайда арын қалдығы 10 метрден кем 

болмауы керек.  

Сонда: 

 

НВБ =(Z0 + ZВб )+У h + Нсв , 

 

мұндағы Z0 және ZВб – жер геодезиялық белгілер (ең алысталған нүкте 

мен  және мұнара орналасқан жерде); 

              Уh – тегеуріннің  жиынтық  шығындары (жеткізуші желі 

учаскелерінде); 

 Нсв – қажетті   тегеурін   қалдығы . 

 

НВБ =(552,04-550,56)+4,16+10=15,64м 

 

Осы талаптарға сәйкес, ТП901-5-32 бойынша, сейсмикалық аудандарға 

арналған 18 метрлік Рожновскй болат мұнарасын қабылдаймыз. Бак 

сыйымдылығы 50м
3
-ге тең. 

 

              

2.7 Суды залалсыздандыруға арналған хлораторлы қондырғыларды 

есептеу және тандау 

 

Кӛксу елді мекенінің тұтынушыға суды таза, сапалы түрде 

қамтамасыздауға ХС10-100 Хлор-сатуратор қондырғысың тандадық 

(қосымшаГ.6-сурет). 

Құрылғының сипаттамасы. 

Сатураторлық типті хлорлы құрылғы (хлор-сатуратор) аударылған конус 

тәрізді тегеурінді сиымдылықтан тұрады, бұл  сиымдылыққа реагентті 

(гипохлорлы және т.б. хлоры бар реагенттер) қосады. Құрылғы механиканы 

және электр энергияны пайдаланбай, су ағынның энергиясымен жұмыс істейді. 

Хлор құрылғысының конструктивті шараларын монтаждау арқылы алынған 

және су құбырын пайдалану шартында іске асады. 

 Хлоратордың корпусы 1 конустық немесе пирамидалық арынды 

сиымдылық тәрізді болып келеді, оның ұзындығы 1,0-1,2м, ал диаметрі 0,5-

0,6м. Оны кез-келген су құбырлы құдыққа d=1,5м құруға болады. 

Хлоратор  көмегімен  залалсыздандыру  есептері 
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Хлораторды залалсыздандырғанда және су жүйесін  жуып-шайғанда 

хлордың мӛлшерін есептеу арқылы желінің диаметрін, белсенді реагентін, 

жуып-шаю кезіндегі хлор ерітіндісін айтамыз. Ол келесі формула  арқылы  

анықталады: 

 

                                              Qx =  Wb∙Dx  ∙K  ,кг                                      (16) 

                                                             1000 

мұндағы Qx – қажетті хлордың мӛлшері, кг 

                 Wb – құбырдағы судың кӛлемі, м
3
 

                 Dx – хлордың шыға берісіндегі дозасы 

                 K – реттегіш  коэффициент.
 

Құбырдағы судың кӛлемі су желісінің диаметріне тәуелді, сондықтан: 

 

                                               Wb  =  πD
2
 L , м

3                                                              
(17) 

                                                            4 

мұндағы  πD
2
  - құбырдың кӛлденең қимасының ауданы, м

2
 

       
             4 

                  L – су желісінің ұзындығы, м. 

 

Хлораторға реагент 20кг мӛлшерде қосылады және келесі жұмыс 

уақытында анықталады: 

 

                                              Т= Wb+Wxb  И, сағ,                                       (18) 

                                                          Qнас 

мұндағы Wxb – қажетті хлорланған судың мӛлшері, хлорламаған суды 

ауыстыру үшін хлорламаған су 2 Wb құрайды. 

Qнас – хлорланған суды құбыр арқылы белгілі уақытта ӛткізетін 

кӛлем, м
3
/сағ 

Сараптама  дайындығы: 

1. 0,005пайыз сарғыш метилді ерітіндісін дайындау. 

-50мг сарғыш метилді ӛлшегіш колбада тазартылған суда ерітеді де                                     

1мл ерітіндіге  0,0217 м
2  

бос хлор қосылады. 

2. 5Н ерітіндісін тұз қышқылында дайындау. 

-ӛлшегіш колбаға дистиллденген суды құяды, содан кейін 400 мл тұз 

қышқылды НСl қосып дистилденген суды 1дм
3 
дейін келтіреді. 

Сараптаманы  атқару: 

- 100 мл  дайындалған  суды фарфорлы ыдысқа құяды, оған 2-3 тамшы 5Н 

тұз қышқылының ерітіндісін қосып, күлгін бояу пайда болғанға дейін 

араластырады. 

Нәтижелерді ӛндеу: 

- бос хлор құрамы мг/дм
3 
, келесі формула арқылы анықталынады. 

                            

   Х1 =0,04:(v1 ∙ 0,0217) ∙1000                                             (19) 

                                                   v 



 

 19  

мұндағы v –  сараптамаға  алынған судың кӛлемі,  мл. 

                 0,0217 – сарғыш метилді ертінді; 

                 0,04 – эмпирикалық коэффициент; 

                 v1  - 0,005% сарғыш метилді ерітіндісінің мӛлшері, мл. 

 

 ХС-10-100 хлор-сатураторды техникалық пайдалану 

Хлораторды жұмысқа дайындау келесі ретте  жүргізіледі. Ысырмаларды 

жабу арқылы хлоратордың қақпағы ашылады, ашылған хлоратордың ішіне  

гипохлорлы натрий немесе кальций – 10кг, хлорамин – 5кг хлоры бар сүт 

тәрізді реагент құйылады. Содан кейін, қақпақ жабылады. Қақпақты жапқаннан 

кейін ысырмалар алдыңғы калпына келтіреміз. Хлор-реагенті араластыру үшін 

астынан қысыммен су беріледі. Суды хлормен қамтамасыздандыру үшін 25-30 

тәулік  бойы дайындайды. Сол уақытта хлоратордың қақпағы толық жабық 

болуы тиіс. Хлорлы ерітінді құбыр арқылы сиымдылыққа түсіп, 30мин суда 

араласып тұрады. 

 

 

2.8  Сорап станциясын есептеу және сораптарды таңдау 

 

1-ші сатыда орналасқан сорап станциясы 

Алаңға орналасқан су ағарлардың сорып алушы және қысымды 

гидравликалық есебі  бӛлек орындалды. 

Сорапқа қажетті  су қысымы (жұмысшы және резервтегі ұңғымаларда ): 

 

                                   Н 1= НГ + НН + НВ + НС ,                                   (20) 

 

мұндағы НГ =31,1 м – геодезиялық қысым ( қабылдау резервуарындағы  

судың ең жоғары деңгейі мен  сорап белгілерінің айырымы); 

НН =2,0 м – сораптағы қысым шығыны; 

НВ =1,27 м – су ағардағы қысым жоғалтулары; 

Нс =2,0 м – құбыр соңындағы қысым қалдығы. 

Жұмысшы ұңғымадағы қысым жоғалтулары (құбыр ұзыңдығы 52,5м, 

d=100мм) 1,27 м құрайды.  

Сонда 

 

Н 1=31,1+2+1,27+2=36,37 м . 

 

Сораптың тәулік бойы тұрақты жұмыс істегендегі су ӛтімі 22,22 м3/сағ. 

 Құбырларға су беретін сорап станциясы 

Қажетті сорап тегеуріні жер белгілерінің айырмасы ( ең алыстағы және 

жоғарыдағы ) қысым қалдығы , қысым жиынтығының шығынын ескеру арқылы 

анықталады.  

Яғни: 
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Нн =(616,06-612,89)+10+7,42=20,59 м . 

 

Есептік ( теориялық ) су ӛтімі, сорап тәулігіне 21,33 сағат жұмыс 

істегенде -25 м 3/ сағ-қа тең, ал ӛрт болған  кезде 35,32+36=71,32 м3/сағ-ты 

құрайды . 

Осы мәліметтер бойынша каталогтен келесі сораптарды қабылдауға 

болады сорап К 65-50-160( ӛнімділігі 25 м 3/ сағ , қысымы 32 м ) және К 80-65-

160( ӛнімділігі 50 м 3/сағ , қысымы 32 м ). Бірақ бірыңғайлау шарттарына 

қарасақ К65-50-160 маркалы үш сорапты қабылдаған тиімді, (жиынтық 

ӛнімділігі 75 м 3/сағ, қысымы 32 м. Әдеттегі уақытта 5,5кВт қуаттылықты бір 

сорап 
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3  Технико-экономикалық  көрсеткіштерді  есептеу 

 
3.1 Жылдық пайдалану шығындарын және судың өзіндік құнын 

есептеу 

 

     Судың ӛзіндік құны ( 1 м
3
-ге шаққандағы) құрылымдарды пайдалануға 

кететін барлық шығындардың (С) сумен қамтамасыз ету жүйесінің ӛнімділігіне 

(Q) қатысы арқылы анықталады. 

     

                     Ц = С / Q                                           (21)                                                  

  Бұл жердегі пайдалануға кететін барлық шығындар келесі формуламен 

табылады: 

 

                          С = Еа + Р + Э + А + Жк + Ш ,                                (22) 

 

мұндағы  Еа – пайдаланушылардың еңбек ақысы, тенге 

  Р   - реагенттер бағасы (бар болған жағдайда), тенге 

  Э  - электроэнергияға кететін шығын, тенге 

  А  - амортизациялық алымдар, тенге 

  Жк – күнделікті жӛндеу шығындары, тенге 

  Ше – ескерілмеген шығындар, тенге 

      Барлық жұмысшы, қызметкерлердің еңбек ақысы арнайы бекітілген 

қордан және әлеуметтік қорғау шығынынан тұрады. Еңбек ақының мӛлшері 

негізгі тарифке, әрі еңбек ӛнімділігінің кӛлеміне байланысты, нарықтық 

жағдайында келісім-шарт бойынша да анықталады. Әлеуметтік (пенсия) 

қорына  аударылатын салық 10пайыз  құрайды. 

      Егер суды тазалау кезінде реагент қажет болса, онда оның қажетті 

кӛлемін келесі формуламен  анықтаймыз. 

 

                   P = 0,85  ∙ 365 Qmax  . Др . Б                                               (23) 

мұндағы  Qmax –  тазаланатын судың тәуліктік  жоғарғы кӛлемі, м
3
/тәул 

  Др - реагенттің орташа дозасы, т/м
3
 

  Б  - бір тонна реагенттің бағасы, тенге  

   

Қарастырылып отырған жобада арнайы сорап станциясына кететін 

электроэнергияның  жылдық шығыны келесі формуламен анықталады: 

                 

                                                Э = Кэ∙ Цэ,                                            (24) 

 

 мұндағы  Кэ – электроэнергияның жыл бойы пайдалану кӛлемі, квт 

  Цэ – 1 квт.ч –ға тең электроэнергияның бағасы, тенге 

Амортизациялық алымдар нормативті құжаттарда белгіленген мӛлшерде 

алынады. 1  
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     Күнделікті жӛндеу шығындарын жалпы пайдалануға кететін 

шығындардың 1 – 1,5пайызға тең етіп қабылдаймыз. 

     Ескерілмеген шығындар барлық шығындардың 6 – 6,5пайызға тең 

болып алынады 

 

 

3.2 Негізгі технико – экономикалық және қаражат көрсеткіштері 

 

Есептеу барысында,  жобалап жатқан құбырдың  пайда келтіретін барлық 

мүмкіндіктері  қарастырылып отырғандықтан экономикалық кӛрсеткіштер 

ретінде жалпы ӛнім құны, қалдық баланс бағасы, кіріс, таза кіріс, таза пайда, 

қайтарым мерзімі сияқты кӛрсеткіштер қарастырылды. 

 Мұның ішінде  пайда (П) келесі формуламен анықталады: 

 

                                  П    =     Ц – С,                                            (25) 

мұндағы  Ц – бір жыл бойы берілетін судың бағасы, тенге 

 С – құбырды пайдалануға кететін барлық шығындар, теңге   

                 

Рентабелдік денгейі 

                                  Ур = 100 . П/С                                                 (26) 

 Құрылыс бағасының (шығынының)  қайтарымы 

 

                                 Ққ = Ц – Бқ                                                 (27) 

мұндағы Бқ – құрылыс бағасы. 

      

Келтірілген шығындар пайдалануға кеткен шығындар (С) мен құрылыс 

бағасын (Бқ) бірлесе қарастыру арқылы табылды 

Сонда    

                                  П = С + ЕБк,                                                       (28) 

мұндағы Е – салыстырмалы экономикалық тиімділікті анықтайтын 

нормативті коэффициент, Е = 0,14 

 Құбырларды салуға кеткен шығынының қайтарым мерзімі:      

                             ,
1
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2

CС

ББ
T кк                                                     (29) 

мұндағы 1,2 БкБк  – қарастырылып отырған вариантардағы құрылыс құны, 

тенге 

С1,  С2 – қарастырылып отырған вариантардағы пайдалану 

шығындары, тенге 

Есептеу нәтижелері  15- кестеде келтірілген. 
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3 Кесте – Негізгі технико- экономикалық және  қаражаттық кӛрсеткіштері 

                                                                                                     

№           Атаулар     Ӛлшем Құрылыстың 1-ші кезеңі 

1 Су тұтыну кӛлемі млн. м3 0,582 0,582 

2 Ӛнім  құны млн. тенге 1.98 3,54 

3 
Жұмысшылардың жалпы    

саны 
Адам. 16 16 

4 Құрылыс бағасы,  млн. тенге 18,389 18,389 

5 Ӛндіріс шығыны млн. тенге 2,6 2,6 

6 Құрылыс мерзімі жыл 1 1 

7 Судын ӛзіндік құны тенге/м3 3,36 3,36 

8 Су бағасы (тарату желісі) тенге/м3 6,87 6,87 

9 Пайдалану тарифы тенге/м3 
10,23 11,21 

10 Пайда млн. тенге 8,25 9,06 

11 

 
Қайтарым мерзімі жыл 9 11 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Ол суды жергілікті мекендегі санитарлық талапқа сай келетін жер асты 

суын ұнғыма арқылы алады. Жазықтық беткейінде орналасқандықтан  су сорап 

арқылы келіп қос резервуарға түседі. Одан сорылған су – су мұнарасына 

беріледі де, ары – қарай тұтынушыларға тарайды. Есептеу нәтижесі бойынша 

станция ғимаратында К20/30 Nэл=4,0 кВт маркалы екі сорап орналастырдық. 

Кӛксу елді мекенінің ауыз суы жер астынан келетін болғаннан ол біршама 

ұсақ құм араласып, қоқыстанады. Сондықтан халықты таза сумен қамтамасыз 

ету мақсатында, жер астында 50м
3
 сиымдылық арқылы тұндырып, одан кейін 

оны хлор-сатуратор қондырғы кӛмегімен залалсыздандырдық. Негізгі технико – 

экономикалық және қаражат кӛрсеткіштері бойынша судың ӛзіндік құны екі 

вариантта да 3,36 теңге/м
3
 болды. Алайда шығындардың қайтарым мерзімі 1– 

ші вариантта 9 жыл болғандықтан, осы вариантты ӛндіріске ұсынамыз.    

Есептеу нәтижесі бойынша станция ғимаратында К20/30 Nэл=4,0 кВт 

маркалы тӛрт  сорап орналастырдық. 
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А қосымшасы 

 
А.1-кесте “Кировская” метеостансасы мәліметтері 

 

№ Кӛрсеткіштер 
Қысқы мезгіл 

(X-III) 

Жаздық мезгіл 

(IV-IX) 
Жыл 

1 

Температура  
0
С 

- орташа 

- абсолюттік максимум 

- абсолюттік минимум 

11,4 

 

-40 

+22,8 

41 

 

6,9 

41 

-40 

2 Жауын- шашын, мм 108 229 337 

3 Желдің орташа жылдамдығы, м/с  1,8 1,8 

4 Аязды емес мезгіл, күн   200-210 

5 
5

0
С-тан жоғары температурадағы 

күндер саны 
  213 

6 
Қар жамылғысының қалыңдығы, 

см 
13-67  13-67 
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А қосымшасының жалғасы 

 
А.2-кесте Аудан жерінің топырақ классификациясы 

                                                                                                          

№ Топырақтың атауы 

Ӛңдеу тәсілі 

экскаватор- 

мен 

скрепер- 

мен 

бульдозер- 

мен 

қолмен 

1 2 3 4 5 6 

1 Жартылай жұмсақ саздақ II II II II 

2 Жартылай жұмақ құмдақ I II II I 

3 Қоспасыз құм I II II I 

4 Үйінді қайран III - III III 
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А қосымшасының жалғасы 
 

 А.4 - кесте Есептік тәуліктік ӛтімді анықтау  нәтижелері           

                                                                                                       

Тұтынушыларды 

жабдықтау деңгейі 

Тұрғында

рдың 

саны, 

N, адам 

Тәулік-тік 

су тұтыну 

мӛлшері 

q , л/тәу 

Су кӛлемі,  м
3
/тәу 

Qорт.тәу Qжоғ.тәу Qтөм.тәу 

Тұрғын уйлер ауыз 

сумен,ваннасыз,септиктік 

канализация 

837 50 41,85 46,03 29,3 

Есепке кірмеген су кӛлемі 

(10%) 
  4,2 4,6 2,9 

Барлығы   46,05 50,6 32,2 

       

 

А.5- кесте Елді-мекендегі су ӛтімін анықтау  

               

Уақыт 

Тұрғындар Шаруашылық, 

әлеуметтік 

орындар,т.б. 

м
3
/сағ 

Мектеп  Барлығы 

% м
3
/сағ % м

3
/сағ м

3
/сағ % 

0-1 3,2 1,47    1,47 0,54 

1-2 3,1 1,43    1,43  0,49 

2-3 3,2 1,47    1,47 0,54 

3-4 3,2 1,47         1,47 0,54 

4-5 3,2 1,47    1,47 0,54 

5-6 3,4 1,56    1,56 0,57 

6-7 3,8 1,75    1,75 0,65 

7-8 4,6 2,12    2,12 0,78 

8-9 5,4 2,48 13,2   15,68 5,79 

9-10 5,0 2,30 13,2 10 1,32 16,82 6,21 

10-11 4,8 2,21 13,2 10,1 1,333 16,74 6,20 

11-12 4,6 2,12 13,2 9,7 1,28 16,6  6,18 

12-13 4,5 2,07 13,2 22,5 2,97 18,24 6,74 

13-14 4,4 2,02 13,2 10 1,32 16,54 6,17 

14-15 4,6 2,12 13,2 10,1 1,333 16,65 6,82 

15-16 4,6 2,12 13,2 13,8 1,822 17,14 6,33 

16-17 4,4 2,02 13,2 13,8 1,822 17,04 6,31 

17-18 4,3 1,98 13,2   15,18 5,61 

18-19 4,4 2,02 13,2   15,22 5.6 

19-20 4,5 2,08 13,2   15,28 5.6 

20-21 4,5 2,08 13,2   15,28 5.6 

21-22 4,8 2,18 13,2   15,38 5.7 

22-23 3,8 1,75 13,2   14,95 5.3 

23-24 3,7 1,63 13,2   14,83 5.4 

Барлығы 100 46,05 211,2 100 13,2 270,27 100 
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А қосымшасының жалғасы  

 

А.6- кесте Елді мекендегі ғимараттардың ӛртке беріктілігін есептемей, сыртқы бір                 

ӛртке қажетті су ӛтімі, (л/с)     

                                         

Елді мекендегі тұрғындар саны, 

мың адам 

Ғимараттардың биіктігі (қабат саны) 

екі қабатқа дейін үш қабаттан биік 

1- ге дейін 5 10 

1...5 10 10 

5...10 10 15 

 

А.7 – кесте Ӛндіріс – шаруашылықтары алаңдарындағы сыртқы бір ӛртті сӛндіруге қажетті 

су ӛтімі, (л/с)     

                                                     

Ғимараттардың отқа 

беріктілігі 

Ғимараттардың кӛлемі, м
3
 

3000 дейін 3000...5000 5000 кӛп 

I,II 5 5 10 

III 10 10 15 

IV,V 10 15 20 
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А қосымшасының жалғасы 

 

А.8-кесте Су тарату желісіндегі құбырлардың диаметрін анықтау    

 

Участ

октер 

Учаскедегі су 

ӛтімі,qі,л/с 
Дбас Сі=

maxq

qі  Сі
0,28 dі= Дбас∙ 

С
0,28

 

Қабылдан-

ған құбыр 

диаметрі, 

Дқ 

1-2 7,6  1 1 0,200 110 

1-4 5,7  0,919 0,977 0,195 110 

2-3 5,1  0,475 0,812 0,162 110 

2-7 5  0,319 0,726 0,145 110 

3-8 4,3 200 0,269 0,692 0,138 110 

3-4 5,1  0,313 0,722 0,144 110 

3-6 4,9  0,306 0,718 0,144 110 

4-5 4,3  0,356 0,749 0,150 110 

5-6 3,6  0,225 0,659 0,132 110 

7-8 3,9  0,244 0,674 0,135 110 
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А қосымшасының жалғасы 

 

А.9-кесте Пьезометриялық сызықпен тегеуріннің артық мәнін анықта (1 сағат 

ішіндегі ең жоғарғы су пайдалану кезінзе)                

 

Түйін 
Есептеу 

учаскесі 

Ұзындығы, 

м 

Жер бедерінің 

белгісі 

Тегеурін 

шығыны Есептеу 

мәні 

1 2 3 4 5 

1 
1-2 250 

85,5 
+1,2996 

2 83,3 

2-7 180 +0,5307 

7 81,9 

7-8 200 +0,3911 

8 79 

8-3 180 -0,1909 

3 80,4 

3-6 220 +0,4231 

6 80,1 

5-6 250 -0,3141 

5 82,1 

4-5 220 -0,6215 

4 82,5 

4-1 200 -1,1835 
1 85,5 

1 СМ-1 250 86,2 -1,1835 
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А қосымшасының жалғасы 

 

А.10-кесте  Ғимараттар мен құрылымдардың сипаттамасы            

                                                                                                            

 Атауы Салу 

ауданы, 

м
2
 

Құры

лыс 

кӛлем

і, м
3
 

Қабырға

лар 

Жабу 

түрі 

Кровля Жану 

деңге

йі 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 Сорап 

станциясы 

12,5х2=

25 

42,3х2

=84,6 

Құрама 

темірбет

он 

Құрама 

темірбет

он 

рубероид II 

2 Резервуар 200 

м
3
  

90х2=1

80 

280,5х

2=561 

Құрама 

темірбет

он 

Құрама 

темірбет

он 

гидроизо

ляция 

«Хамаст

» 

- 

3 Сүзгіш - 

сорғыштар 

70 208,6 -//- -//- гидроизо

л. 

II 

4 Сорап 

станциясы 

39,7 135,4 керамзит -//- рубероид III 

5 Хлор-

сатуратор 

қондырғысы 

24,2 55,1 -//- -//- рубероид II 

6 Арынды су 

мұнарасы 25 

м
3
,  

166 100 Болат 

темір 

Болат 

темір 

Болат 

темір 

II 

7 Әжетхана  2,5 4,5 Кірпіш Ағаш Асбо-

фанера 

II 
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Б қосымшасы 

 

Б.14-кесте Судың ӛзіндік құнының құрылымы 

                                                                                                          

                     

                 № 

Атаулар Жалпы 

саны, 

млн. тенге 

% 

1 Материалдық  шығындар 0,03 1,21 

2 Еңбек ақы 0,75 28,81 

3 Әлеуметтік бӛлу (21%) 0,15 6,03 

4 Қосымша шығын (10,4%) 0,12 4,35 

5 Амортизация және транспорт жӛндеу 0,19 7,29 

6 Негізгі қор амортизациясы 0,52 20,13 

7 Электроэнергия шығындар 0,45 1,93 

8 Жанармай шығындар 0,06 2,42 

9 Күрделі жӛндеу шығыны 0,21 8,13 

10 Күнделікті жӛндеу шығыны 0,3 11,39 

11 Мүлік салығы 0,031 1,21 

12 Суға тӛлем 0,0375 1,45 

13 Басқа шығындар 0,15 5,65 

14 Қорытынды 2,6 100,0 
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