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КІРІСПЕ 

 

 

Желдету жүйесі адам үшін қолайлы микроклиматты жасаудың ең негізгі 

құралы болып табылады және құрылыста ерекше назар аударуға тұрарлық. Оның 

басты мақсаты - жабық үй-жайларда барлық немесе жекелеген ауа параметрлерін 

(температураны, салыстырмалы ылғалдылықты, тазалықты, қозғалыс 

жылдамдығын), ең бастысы, адамдардың көңіл-күйі үшін неғұрлым қолайлы 

оңтайлы метеорологиялық жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында автоматты 

түрде ұстап тұру. 

Желдету - рұқсат етілген метеорологиялық жағдайлар мен қызмет 

көрсетілетін немесе жұмыс аймағындағы ауаның тазалығын қамтамасыз ету 

мақсатында зиянды және басқа заттардың артығын жоюға арналған үй-

жайлардағы ауаның алмасуы. [1] 

Дипломдық жобада әлемнің жетекші фирмаларының ең заманауи 

жабдықтары қарастырылған. Жобада ұсынылған техниканың артықшылықтары: 

жоғары сапалы құрастыру, монтаж және пайдалану, шусыз жұмыс, энергияны 

пайдаланудың жоғары коэффициенті болып табылады. 

Бұл дипломдық жобада қоғамдық ғимараттың желдету жүйесі бойынша 

мүмкін болатын техникалық шешімдердің екі нұсқасы қарастырылған және 

келтірілген шығындарды экономикалық салыстыру негізінде осы нұсқаларды 

таңдау жүргізілді. 

«Алматы қаласындағы қоғамдық ғимараттың желдету жүйесі» жобасында  

желдету жүйесі ғимаратқа жыл бойы таза ауаның санитарлық нормасын беруді 

көздейді. Ауаны шығару радиалды және арналы желдеткіштердің көмегімен 

жүзеге асырылады. Сонымен қатар, ауаны тарату және жою үшін ауа шығынын 

реттегіші бар төбелік ауа таратқыштарды пайдалану қарастырылады. 
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1 Негізгі бөлім 

 

1.1 Ғимаратта желдету жүйесін ұйымдастыру 

 

Ауа алмасуын есептеу бөлмеге бөлінетін зиянды заттардың түрі мен 

көлеміне байланысты ұйымдастырылады. Зиянды заттардың аса көп 

таралуының бірден-бір себебі - артық жылу бөліну процесі. Жылу бөлінудің 

негізгі көзі адамдар, күн сәулесі радиациясы және өндіріс орындарындағы 

құрал-жабдықтар болып табылады. 

Ғимарат бөлмелеріндегі ауа алмасу есебі негізгі 3 тәсіл арқылы жүзеге 

асады. Олар: 

1) жылулық баланс және ылғал бөліну; 

2) ауа алмасуының уақыттылығы; 

3) санитарлық мөлшер арқылы. 

Ғимаратты жобалаған кезде бөлменің ауа алмасуы 2 тәсілмен 

орындалады: еселікпен және жылу балансымен. 

Ауаның ішкі және сыртқы параметрлері [13] 5-кестесі бойынша таңдалады. 

Ғимараттың үй-жайларына кіретін ауа жоғарғы аймаққа, аспалы төбеде 

орнатылған реттелетін ауа бөлгіш диффузорлар арқылы беріледі.  

Бөлмедегі ауа алмасуды ұйымдастыру желдетудің санитарлы-гигиеналық 

жолымен шешіледі. Бөлмедегі ауа алмасуды ұйымдастыру екі сұрақтан 

құралады, ол ауа алмасуды ұйымдастыруды таңдау және ауаны дұрыс тарату 

мен ауа желдетудің мөлшерін анықтау. Ауа алмасуды ұйымдастыру таза ауаны 

беру және лас ауаны сору орындарымен анықталады. Бөлмедегі ауа алмасуды 

ұйымдастыру кезінде қызмет етілетін зонаға таза ауаны қысқа жолмен 

жеткізуге, ал зиянды затты жиналған жерінде кетіруге ұмтылу қажет. 

Ауаны шығару аспалы төбеде орнатылған реттелетін диффузорлармен 

(эстетикалық пайымдаулар бойынша) жүзеге асырылады. Ауа алмасуды 

ұйымдастыру схемасы «жоғарыдан жоғары» принципімен реттеледі. 

Ауа бапталатын ғимаратты желдету кезінде сыртқы ауа адам бөлетін СО2 

көмірқышқылын ШРК-дан төмен шамаға дейін араластыру үшін қажет. Оның 

ең аз мөлшері сыртқы ауаның талап етілетін санитарлық нормасын беру 

шарттарынан анықталады [2]. Бұл тұрақты жұмыс орнындағы бір адамға 60 

м3/сағ және 20 м3/сағ – бөлмеде үш сағатқа дейін үздіксіз болатын бір адамға 

қатысты. Осыған байланысты санитарлық норма бойынша талап етілетін ауа 

алмасу үй-жайлардағы адамдардың санына және сыртқы ауаның ең аз 

шығынына сәйкес анықталады, ол бір адамға есептегенде немесе ауа алмасу 

жиілігі бойынша берілуі қажет. 

Есептік өлшемдер қойылғаннан кейін, ғимараттың ауа алмасуын 

анықтаймыз, есеп нәтижелері А.1-кестеде енгізілген. 

Ауа бөлуді есептеудің мақсаты - жұмыс аймағында қажетті қолайлы 

жағдайларды қамтамасыз ету, яғни ауаның қозғалғыштығы және нормаланатын 

мәндерден аспайтын температуралардың әртүрлілігі. 
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Ауа алмасуын қамтамасыз ету үшін ауа таратқыштардың типтік өлшемін 

және санын, сондай-ақ бөлмеде берілген ауа алмасуды қамтамасыз ету үшін 

бастапқы өту жылдамдығын, талап етілетін аз шуыл мен жайлылықты таңдау 

қажет. 

Ауа бөлуді есептеу әдістемесі [6], ал есептеу үлгісі [18] бойынша ауа 

алмасуды ұйымдастырудың қабылданған сұлбасының негізінде "жоғарыдан-

жоғары" реттелетін диффузорлармен ағынды ауаны бөлуді таңдаймыз. 

Ең қарапайым және қолайлы конструкция Beta фирмасының (RAL9010) 

болат диффузорлары болып табылады. Диффузорларды таңдау үшін ағындағы 

ауа параметрлерін есептеу қажет. Салқындатылған ауаны беру кезінде ағысты 

төбеге және қабырғаға қарай бағыттау қажет. Есептеу негізіне температура 

градиентінің аз мәндері және ауытқуларға сезімталдығы төмен болған кезде ауа 

ағыны айналымының орнықтылығының математикалық моделі алынады. 

4SAD квадраттық диффузорлар үшін ауа бөлуді есептеу атаулы 

өлшемдерді, индукцияны және ауа ағынының температурасын анықтау үшін 

диаграммалардың көмегімен жүргізіледі. 

Мысалы, вестибюль үшін 4SAD 225х225 шаршы диффузорын таңдау 

төмендегідей қарастырылады. 

Берілгені: 

Ауа алмасу – Q = 240 м3/сағ; 

Ауа ағынының жылдамдығы - VL = 0,3 м/с; 

Температура айырымы - Zt  = 5 оС; 

Қажетті әсер ету диапазоны - 3,5 м. 

Шешімі: 

Диаграммадан 4SAD 225х225 диффузорын таңдаймыз; 

Тиімді үрленетін жылдамдық Vef = 3,5 м/с; 

Температура коэффициенті ZL tt  / = 0,085; 

Температураның айырмасы Lt  = 0,085 х 5 = 0,4 оС; 

Индукция i = 18; 

Ауа ағынының ені 2..ob = 0,32 м; 

Тиімді жылдамдық Vef = 2,8м/с. 

Бұл өлшемдер бойынша L = 3,7 м әсер ету диапазонын анықтаймыз, бұл 

берілген шарттарды қанағаттандырады. 

Басқа бөлмелерге ұқсас схема бойынша диффузорларды таңдау 

жүргізіледі. 

 

 

 

 

 

1.2 Ауа өткізгіштердің аэродинамикалық есебі 
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Аэродинамикалық есептің мақсаты – желдеткішке қажетті қысымды 

анықтау. Аэродинамикалық есепті орындау барысында мынадай міндеттер 

шешіледі:  

а) экономикалық тиімді (оңтайлы) мәннен аспайтын учаскедегі 

жылдамдық кезінде ауаның есептік шығынын өткізу үшін стандартты өлшемнің 

(диаметрдің) көлденең қимасын таңдау;  

б) желдеткішті таңдау үшін тұтас алғанда магистраль учаскелерінің 

аэродинамикалық кедергісін үйкеліс шығынының сомасы ретінде анықтау; 

в) олардың кедергісі тораптағы қысым есебінен азайған кезде 

тармақтарды байланыстыру. 

Есептеу В1 сору жүйесінің негізгі магистральдары үшін жүргізіледі. 

Аэродинамикалық есептеу әдістемесі нұсқау [18] бойынша тікбұрышты 

қима үшін: 

- учаскедегі ауа өткізгіштің қимасы 

 

V

L
F




3600
,м2.                                  (1.1) 

 

- учаскедегі эквивалентті диаметр 

 

BA

AB
d зкв




2
, мм.                                            (1.2) 

- i-ші учаске қарсылығы 

 


2

2


V
lRPi , Па.                                 (1.3) 

 

- үйлесімдік 

 

%.10%100 



уз

iуз

P

РР
               (1.4) 

 

- диaфрагманың ЖКК мәні 

 

.
0Р

Ризб
Д                  (1.5) 

 

мұндағы L – учаскедегі ауа шығыны (жүктеме), м3/час; 

зквd - учаске диaметрі, мм;  

R – үйкеліске үлестік шығындар, Па;  

l – учаске ұзындығы, м;  
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 - учаскенің жергілікті кедергілері коэффициенттерінің 

сомасы; 

  2/2  VРд
- динамикалық қысым, Па,  =1,2 кг/м3. 

Барлық есептеулерді А.2-кестеге жинаймыз. 

Егер тармақтарды байланыстыру мүмкін болмаған жағдайда желдету 

жүйелерінің кейбір тармақтарына жүйені іске қосу-баптау кезінде реттелетін 

ауа өткізгіш сияқты қима дроссель-клапандар қойылады.  

 Мысалы, өлшемі 250х100 ауа өткізгіш үшін дроссель ДКСп 250х100 

клапаны қойылады. 

Есептеулерден кейін ауа өткізгіштердің өлшемін [6] таңдаймыз. 

Учаскелердегі ЖКК есептеу төмендегідей жүргізіледі. 

- 1 учаске - RAD 225x225 ауа таратқыш.  ξ = 1; 2 бұрылу 90° ξ = 0,32; Σξ 

= 1,32; 

- 2 учаске - ағынның бөлінуіне үштарам ξ =0,45; 2 бұрылу 90° ξ = 0,36; өту 

200х150 → 250х200 ξ = 0,17; Σξ =0,98; 

- 3 учаске - ағынның бөлінуіне үштарам ξ = 0,45; 2 бұрылу 90° ξ =0,36; 

Σξ = 0,81; 

- 4 учаске - ағынның бөлінуіне үштарам ξ = 0,7; Σξ =0,7;  

- 5 учаске - ағынның бөлінуіне үштарам ξ = 1,2; бұрылу 90° ξ = 0,21; 

переход 500х300→ 500х400 ξ = 0,45; Σξ = 1,86; 

- 6 учаске - ағынның бөлінуіне үштарам ξ =1,2; бұрылу 90° ξ = 0,21; 

переход 500х400→ 600х400 ξ = 0,5; Σξ =1,91; 

- 7 учаске - ағынның бөлінуіне үштарам ξ =1,9; Σξ =1,9;  

- 8 учаске - ағынның бөлінуіне үштарам ξ =1,2; шуды сөндіргіш ξ =7; Σξ = 

8,2; 

– 9 учаске - желдеткіш пен шахта кедергісі ξ =1,5; Σξ =1,5. 

 

 

1.3 Желдету жүйесінің жабдықтарын таңдау 

 

Жабдықтарды таңдау барысында сору желдеткіштерін таңдау ауа саны 

мен қажетті қысым бойынша "Келет" және "Systemair" фирмаларының 

каталогтары бойынша жүргізіледі. Жүйелердегі желдеткіштердің 

сипаттамалары келесідей: 

В1 - радиалды желдеткіш ВР 80-75 №6,3  

         - ауа мөлшері L=5220 м3/сағ; 

         - max арын P=600 Па; 

         - айналым саны N=935 айн/мин; 

В2 - каналды желдеткіш K/KV 315 L 

         - ауа мөлшері L=1150 м3/сағ; 

         - max арын P=240 Па; 

         -айналым саны N=2360 айн/мин; 
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В3 - каналды желдеткіш K/KV 315 М 

         - ауа мөлшері L=580 м3/сағ; 

         - max арын P=350 Па; 

         -айналым саны N=2535 айн/мин; 

В4, В5 - каналды желдеткіш K/KV 160 М 2 дана. 

         -ауа мөлшері L=160 м3/сағ; 

         - max арын P=200 Па; 

         - айналым саны n=2395 айн/мин; 

 В6 - радиалды желдеткіш ВР 80-75 №2,5 радиалды желдеткіш 

         - ауа мөлшері L=400 м3/сағ; 

         - max арын P=190 Па; 

         - айналым саны N=1400 айн/мин. 

Атмосфералық ауа жағдайының өзгеруін есептеу күрделі есептеулерді 

орындауды талап етеді. I-d диаграмманың көмегімен есептеу қарапайым және 

ыңғайлы болып табылады. 

I-d координаталарында ылғалды ауаның негізгі параметрлерінің 

тәуелділігі: температурасы t, ылғал мөлшері d, салыстырмалы ылғалдылығы φ, 

энтальпия I, берілген барометрлік қысым кезінде қолданылады. 

Диаграмма өрісіндегі әрбір нүкте ауаның белгілі бір жағдайына сәйкес 

келеді. Нүктенің орналасуы төрт (t, d, φ, i) күй параметрлерімен анықталады. 

Жобада I-d диаграмманы құру CIC бағдарламасының көмегімен 

орындалады. 
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2 Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы 

 

2.1 Ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар 
 

Құрылыс жинақтау жұмыстарының жобасы монтаждау жұмыстарын 

ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі басшылық болып табылады және жұмыс 

құнын төмендетуге, олардың ұзақтығын қысқартуға, еңбек өнімділігін 

арттыруға, құрылыс сапасын жақсартуға ықпал етеді. 

Желдету жүйесін монтаждау жүйе бөліктерінің ірілендірілген 

блоктарынан жүргізіледі.  

Монтаждау жұмыстарының көлемі жобаның тапсырмасы мен 

құрылымдық шешімдері негізінде анықталады, монтаждау процестерінің тізбесі 

монтаждауға жататын жабдықтардың экспликациясына сәйкес қабылданады. 

Бұл ретте тізімдемеге жұмыстың негізгі және ілеспе түрлері де кіреді [19]. 

Ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар Б.1-кестеге жинақталады. 

 

 

2.2 Еңбек шығындарының калькуляциясы және күнтізбелік жоспар  

 

Еңбек шығындарының калькуляциясы монтаж жұмыстарының сызбалары 

және оларды жүргізудің таңдалған әдістері негізінде жасалады. БНжБ бойынша 

құрылыс, монтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстарына арналған шығындар 

анықталады, олар кейіннен объект және кешен бойынша тұтастай барлық 

көлемге қайта есептелген. Жұмыс номенклатурасына жұмыстың негізгі және 

қосалқы түрлері енгізілген. Жұмыс күн ұзақтығы 8 сағат (ауысым). Есептеулер 

В.2-кестеге жинақталған. 

Күнтізбелік жоспар - технологиялық жабдықты монтаждау 

технологиясының графикалық үлгісі, жұмыстың өзара байланысын және 

оларды орындау мерзімдерін бейнелейді. 

Күнтізбелік жоспарды әзірлеу үшін бастапқы деректер жабдықты 

монтаждаудың нормативтік мерзімі, кадрлар, машиналар мен механизмдер 

туралы, жабдықты жеткізу туралы мәліметтер, еңбек шығындарының 

калькуляциясы және т. б. болып табылады. 

Күнтізбелік жоспарды әзірлеу реті: 

- еңбек шығындарының калькуляциясына сәйкес монтаждық 

процестердің номенклатурасын белгілейді; 

- үрдістер бойынша нормативтік еңбек сыйымдылығын және буындардың 

құрамын анықтайды; 

- сметалық шығындарды белгілейді, өндіру нормаларының асыра 

орындалуын және барлық жұмыстардың жиынтық ұзақтығын ескере отырып, 

әрбір процестің орындалу ұзақтығын анықтайды. 

Күнтізбелік жоспарды құру және есептеу үшін Б.2-кесте түрінде 

келтірілген бастапқы деректердің ведомосі жасалады. 
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Жұмысшылардың қозғалыс графигі монтаждың барлық уақытында 

жұмысшыларды біркелкі пайдалануды және мүмкіндігінше олардың 

объектідегі санын біртіндеп қысқартуды көздеуі тиіс. Ол уақыт ауқымында 

күнтізбелік жоспар тізімдемесінің негізінде орындалады. Сол немесе басқа күні 

жұмыс істейтін жұмысшылардың жалпы саны осы күні барлық процестерде 

жұмыс істейтін жұмысшылардың санын қосу арқылы алынады [20].    

Дұрыс құрастырылған кесте кезінде жұмысшылардың біркелкі емес 

қозғалыс коэффициенті 1,5-тен аспауы тиіс. Ол мынадай формула бойынша 

анықталады 

 

,max

срm

m
К                                                         (2.1) 

 

KT

Q
mср




 , адам,                                                (2.2) 

 

мұндағы mср - жұмысшылардың орташа саны, адам; 

Q = qi ∙ ti - жұмыс бойынша еңбек сыйымдылығы (еңбек 

шығыны), адам;  

Q = 106,1 адам∙күн; 

Т - монтаждау жұмыстарының ұзақтығы, T = 28 күн;  

K - өндіру нормаларының асыра орындалуының орташа 

коэффициенті 1-ге тең деп қабылданады. 

mmax - жұмысшылардың ең көп саны, адам, mmax = 19. 

 

7.16
28

84.466
срm  адам, 

13,1
7.16

19
К 1,5. 

 

2.3 Көлік және қол аспаптар қажеттіліктерінің есебі 

 

 

Желдету жүйелерін жинақтау кезінде тасымалдауға жататын жүктер 

желдеткіштер мен ауа өткізгіштер, сонымен қатар жинақтауға қажетті 

элементтерден тұрады.  

Көлік түрі барлық жабдықты, оның габариттерін, ол тасымалданатын 

қашықтықты және тасымалдауға берілген мерзімдерді ескере отырып 

таңдалады. Көлік құралдарының негізгі түрі борттық автомобильдер болып 

табылады. Көлік құралдарының саны мынадай формула бойынша айқындалады 

 

ТР

Q
N

сут 
 , дана,                                             (2.3) 
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мұндағы Q – тасымалдауға жататын жүктердің саны (жабдықтарға, 

материалдар мен конструкцияларға қажеттілік ведомосы негізінде 

қабылданады), Q = 38 тонна; 

Т – тасымалдау күндерінің саны, 5 күн деп қабылданады; 

Pсут – автомобильдің тәуліктік өнімділігі. Ол мынадай формула 

бойынша анықталады 

 

Pсут  = q   nр ,  т/ауысым,                                        (2.4) 

 

мұндағы q – автомобильдің жүк көтергіштігі 7 тонна деп қабылданады;    

nр – ауысымдағы автомобиль рейстерінің саны. Ол төмендегі 

формула бойынша анықталады 

 

мpn

ср

cм
p

ttt
V

L

t
n



















2

, рейстер,                             (2.5) 

 

мұндағы tсм – ауысым ұзақтығы, 8,2 сағ; 

L – базаға дейінгі қашықтық, 15 км; 

vср – қала шегіндегі қозғалыстың орташа жылдамдығы, 20 

км/сағ; 

tп – жүкті тиеу уақыты БНжБ бойынша анықталады; 

tр – түсіру уақыты; tр= tп= 40 минут; 

tм – тиеу және түсіру кезінде демалыс жасау уақыты 2минут 

немесе 0,03 сағатқа тең. 

 

tп = 0,095   q = 0,095   7= 
095,0

665,0
 = 40 минут, 

,79,2

03,0665,0665,0
20

15
2

8












pn рейс. 

 

Ауысымына 3 рейс қабылданады. Сонда  

 

Pсут  = 7   3 = 21 т/ауысым, 

1
321

38



N  көлік. 

 
КАМАЗ 55102 маркалы 1 автокөлік қабылданады, жүк көтергіштігі 7 

тонна. 

Желдету жүйелерін монтаждау бригадалық әдіспен жүргізіледі. Буындар 

мен бригадалардың құрамы жұмыс жүргізу кестесінің негізінде қабылданады. 



18 

 

Әрбір бригада тұрақты және мерзімді пайдаланылатын құрал-саймандар 

жинағымен қамтамасыз етілуі тиіс, бұл бригадаға немесе оның буындарына 

желдету жүйелерін монтаждау бойынша жұмыстардың барлық көлемін дербес 

орындауға мүмкіндік береді [21]. 

Аспаптың қажеттілігі бригадада жұмысшылардың санымен анықталады, 

ал оның номенклатурасы нормалар бойынша орындалған жұмыстарға 

байланысты қабылданады. 

Қажетті тетіктер мен құрылғылардың тізбесі технологиялық карталар мен 

өндіріс технологиясы негізінде анықталған. Шағын механизация құралдарын, 

қол және механикаландырылған құралдарды есептеу деректері Б.3-кестеде 

келтірілген. 

 

2.4 Желдету жүйелерін жинақтау жұмыстарының сапасын бақылау 

 

 

Желдеткіш жүйелерін монтаждау, желдеткіш агрегаттарының электр 

қозғалтқыштарын және басқа да желдеткіш жабдықтарын қоректендіру үшін 

электр энергиясын қосу, сондай-ақ барлық басқа коммуникацияларды қосу 

аяқталғаннан кейін жабдықты және жүйелерді сынау жүргізіледі. 

Сынақтан бұрын желдету қондырғылары 7 сағат бойы үздіксіз және 

ақаусыз жұмыс істеуі тиіс. 

Іске қосу алдындағы сынаққа дейін орнатылған желдету жабдығының 

жобалық деректерге сәйкестігін, ауа өткізгіштерді дәнекерлеу сапасын, оларды 

жабдықпен жалғауды, желдету камераларындағы құрылыс жұмыстарын, 

жабдықтардың пайдалану дайындығын тексереді. Тексеру кезінде анықталған 

барлық ақауларға ведомость жасайды және бас мердігерге береді. 

Ақаулар іске қосу сынақтары басталғанға дейін жойылуы тиіс. 

Желдету жүйесінің нақты сипаттамасын анықтайтын сынақтар кезінде 

тексеріледі: 

- желдеткіш агрегатын беру және оның жобалық деректерге сәйкестігі; 

- жалпы алмастыру желдеткіш жүйелерінің ауа тарату және ауа қабылдау 

құрылғылары арқылы өтетін ауа көлемі және осы көлемдердің жобалық 

деректерге сәйкестігі; 

- калориферлерде, шаң ұстағыштарда, сүзгілерде, суару камераларында, 

басқа да жабдықтарда ауаның өту кедергісі; 

- ауа шығару саңылауларынан шығу жылдамдығы; 

- ауа өткізгіштерде және жүйелердің басқа да элементтерінде 

тығыздықтың болмауы; 

- калориферлердің біркелкі қыздырылуы [22]. 

 

 

2.5 Қауіпсіздік шаралары 
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Желдету жүйесі таза ауаның қажетті көлемін (сағатына бір адамға 

есептеледі) және ауа алмасу еселігін (бір сағат ішінде қанша рет желдету жүйесі 

бөлме ауасын толығымен ауыстырады) қамтамасыз етуі тиіс. 

Гигиеналық нормалармен белгіленген ауа көлемі бөлменің 

тағайындалуына байланысты бір адамға қоғамдық ғимараттар үшін бір сағат 

ішінде 30-35 м3 ауамен қамтамасыз етуі тиіс. 

Желдеткіш жүйелерінің ауа өткізгіштерін бекітуге арналған көтергіш 

конструкциялар сенімді, дірілдемеуі тиіс. 

Жергілікті сорғыштар технологиялық жабдықтың дірілдемейтін немесе 

дірілдемейтін бөліктеріне бекітілуі тиіс. 

Ауа өткізгіштер жанбайтын бекіткіштерде немесе аспаларда орнатылуы 

тиіс. 

Желдету жүйелерінің ауа өткізгіштерінің фланецтік қосылыстары 

төсемдерінің материалдары мен конструкциялары тасымалданатын ортаның 

температурасын, химиялық және физикалық-механикалық қасиеттерін ескере 

отырып таңдалуы тиіс. 

Желдету жүйелерінің ауа өткізгіштерінің түйіспелері қабырғалардың, 

қалқалардың және жабындардың қалыңдығына орналаспауы тиіс. 

Монтаждалатын желдету жабдығының және желдету жүйесі 

элементтерінің бөлшектері мен тораптары көтеру мен орнату алдында тоттан, 

кірден, қардан және бөгде заттардан тазартылуы тиіс. 

Ауа өткізгіштерде және желдеткіш жабдықтарына арналған үй-жайларда 

зиянды, улы, жарылыс қаупі бар, жанғыш және жағымсыз иістері бар газдар мен 

сұйықтықтарды тасымалдайтын құбыржолдарды төсеуге жол берілмейді. 

Ауа өткізгіштерде желдеткіш жүйелерін орналастыруға және оларға 

жанғыш сұйықтықтарды тасымалдауға арналған газ құбырларын бекітуге жол 

берілмейді. 

Желдеткіш жүйелерінің жабдықтары тексерілуі және тірек 

конструкцияларына берік бекітілуі тиіс. 

Температурасы плюс 70°С жоғары ауаны тасымалдайтын желдеткіш 

жүйелердің элементтері төзімсіз және жанғыш бояулармен боялмауы тиіс. 

Вентжабдық діріл оқшаулағыштары бар жиынтықта толық зауыттық 

дайындықта монтаждау аймағына жеткізілуі тиіс. Оның техникалық 

сипаттамалары паспорттық деректерге сәйкес болуы тиіс. 

Іске қосу-реттеу жұмыстары кезінде желдету жүйелеріне қойылатын 

талаптар 

Барлық желдету жүйелерін іске қосу-реттеу жұмыстары (ауаның жобалық 

шығындарына жөндеу және кешенді сынау) Мемлекеттік құрылыс бекіткен 

құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. 

Көрсетілген жұмыстарды орындау алдында Мемқұрылыс бекіткен 

құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес желдету жүйелерінің 

жабдықтарына жеке сынау жүргізілуі тиіс. 
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Желдету жүйелері бойынша іске қосу-реттеу жұмыстарын олардың жеке 

сынақтары кезінде анықталған кемшіліктерді жойғанға дейін орындауға жол 

берілмейді. 

Технологиялық жабдықпен тікелей байланысты желдету жүйелері 

бойынша іске қосу-реттеу жұмыстары (оның ішінде жергілікті сору бойынша) 

оларды монтаждау аяқталғаннан кейін технологиялық жабдық жұмысы кезінде 

орындалуы тиіс. Тапсырыс берушінің талабы бойынша технологиялық 

жабдықтың бос жүрісінде іске қосу-реттеу жұмыстарын орындауға рұқсат 

етіледі. 

Желдету жүйелері іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан және ауаны 

жобалық шығыстарға жүйелерді баптаудың техникалық паспорттары, сондай-

ақ кешенді сынауды орындау туралы актілер ресімделгеннен кейін пайдалануға 

берілуі тиіс. 

Желдету жүйелерінің конструкциялары мен олардың жекелеген 

элементтерін жобаны орындаған ұйымдардың алдын ала келісімінсіз өзгертуге 

жол берілмейді. [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Экономика бөлімі 

 

3.1 Технико-экономикалық шешімдер 
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Қазіргі уақытта Қазақстан экономикалық тұрақсыздық кезеңін бастан 

кешіруде және осындай жағдайларда инвестициялардың өтелу мерзімін 

анықтау өте қиын, өйткені бүгінгі күні теңге дисконтын есептеу мүмкін емес. 

Берілген дипломдық жобада желдету жүйесінің оңтайлы нұсқасын таңдау 

мақсатында техникалық-экономикалық есептеулер жүргізіледі. 

Екі нұсқа қаралуда: 

а) бірінші нұсқа (базалық) – сору желдеткіші радиалды желдеткіштердің 

көмегімен жүзеге асырылады; 

б) екінші нұсқа (ұсынылатын) – "ВЕЗА" фирмасының ағынды 

қондырғысының және радиалды желдеткіштердің көмегімен беру-сору 

механикалық желдету жүйесі.  

Екі нұсқадағы сору жүйелері бірдей. Бұл нұсқаларды салыстыру 

келтірілген шығындардың минимумы негізінде жүргізіледі. 

Қоғамдық ғимарат үшін жылдық экономикалық әсерлерді ескере отырып, 

іс-шараларды қамтамасыз ету үшін қолайлы жағдайлар жасау [23], оны таңдау, 

экономикалық жағынан орынды (тиімді) нұсқасын жобалық шешім бойынша 

жүзеге асырудағы минимум келтірілген шығындар келесі өрнекпен есептеледі 

 

min iiнi CКEП ,      (3.1) 

 

мұндағы нE =0,12 – құрылыстағы экономикалық тиімділіктің нормативтік 

коэффициенті; 

iК  - жобалық шешімнің i нұсқасының күрделі салымдары, теңге; 

iC - i нұсқасының пайдалану шығындары, теңге/жыл. 

Экономикалық нәтиже мынадай формула бойынша есептеледі 

 

Э = П2 - П1,      (3.2) 

 

мұндағы П1, П2 – салыстырмалы нұсқалар бойынша келтірілген 

шығындар, теңге/жыл. 

Нұсқалардың айырмашылық пайызы 

 

1

2 100
100

П

П 
  .                                (3.3) 

 

Егер %5  болса, онда нұсқалардың тиімділігі бірдей. 

 

 

Күрделі салымдарды анықтау 

Жоба алдындағы кезеңде желдету жүйесін бағалауды сметалық құнның 

ірілендірілген көрсеткіштері бойынша жүргізуге болады 
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ХОБПНСКВi КККKK  , теңге,   (3.4) 

 

мұндағы СКВK  - жүйе жабдықтарының құны; 

ПНК  - іске қосу және жөндеу шығындары; 

ОБК  - ғимаратта жабдықтарды орналастырудан туындайтын 

шығындар; 

ХК  - су дайындау жабдықтары мен желілерді орнату бойынша 

шығындар. 

Жабдықтың құны оның жеткізілуін және кепілдігін ескере отырып 3.1-

кестеде келтірілген. 

Күрделі салымдардың жалпы сомасы: 

- бірінші нұсқа бойынша (базалық) К1 = 14 211 715 теңге; 

- екінші нұсқа бойынша (ұсынылған) К2 = 14 511 380 теңге. 

Жобалық шешімдердің нұсқалары бойынша жылдық пайдалану 

шығындарын анықтау 

Нұсқалар бойынша эксплуатациялық шығындар келесі шығындарды 

қамтиды[16] 

 

С = СА+СТР+СЗП+СТ+СХ+СЭ+СВОД+СМ+СОЭ, теңге/жыл, (3.5) 

 

мұндағы СА – амортизацияға арналған шығындар, яғни күрделі жөндеуге 

және қалпына келтіруге арналған аударымдар сомасы, теңге/жыл; 

СТР- жүйені ағымдағы жөндеу және жұмыс жағдайында ұстау 

бойынша шығыстар, теңге/жыл; 

СЗП – пайдалану персоналының жалақысы, теңге/жыл; 

СТ, СХ, СЭ, СВОД – жылына тұтынылатын энергия ресурстарының 

(жылу, суық, электр энергиясы, су) құны, теңге/жыл; 

СМ – пайдалану материалдарына арналған шығындар, 

теңге/жыл; 

СОЭ – жалпы пайдалану шығындары, теңге/жыл. 

Есептік формулалар және пайдалану шығындарын есептеу кезінде олар 

бойынша есептеулер төменде келтірілген. 

Амортизациялық аударымдар 

 

100

KH
CA


 , теңге/жыл,     (3.6) 

 

мұндағы Н – амортизациялық аударымдар нормасы [16] бойынша Н = 6%; 

К – күрделі салымдар, теңге. 

1 нұсқасы: СА = 6 . 14 211 715 /100 = 852702,9 теңге/жыл; 

2 нұсқасы: СА = 6 . 14 511 380 /100 = 870682,8 теңге/жыл. 

Шығынтар ағымдағы жөндеуге 
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СТР=0.25 . СА, теңге/жыл.    (3.7) 

 

1 нұсқасы: СТР= 0,25 . 852702,9= 213175,7 теңге/жыл; 

2 нұсқасы: СТР= 0,25 . 870682,8= 217670,7 теңге/жыл. 

Еңбек ақы шығыны мына формула бойынша анықталады [16] 

 

СЗП = nсм . (ПКВ + ПХ) . ЦС, теңге/жыл;   (3.8) 

 

мұндағы nсм = 1 - жабдық жұмысының жұмыс ауысымдарының саны; 

ЦС - жылдық жалақы қоры айына 30000 теңге (нұсқа бойынша 

орта Республикалық). 

 

ЦС = 30000 х 12 = 360000 теңге/жыл. 

 

1 нұсқасы: СЗП = 1 (0,7 + 1,5) 360000 = 792000 теңге/жыл; 

2 нұсқасы: СЗП = 1 (0,9 + 1,5) 360000 = 864000 теңге/жыл. 

Энергия ресурстарының құны 
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..1.1.
,             (3.9) 

 

мұндағы отz  = 168 тәулік - жылыту кезеңінің ұзақтығы; 

..отсрt =-1,6 оС жылыту кезеңінің орташа температурасы; 

пt =19 оС – ауа беру температурасы; 
б

нt = -25 оС – сыртқы ауа температурасы; 

а = 52 сут. – жылытылатын кезең үшін жылына жұмыс 

істемейтін күндер сомасы; 

n = 24, 10 час – жылыту, желдету сағаттарының ұзақтығы. 

 

1.в

годQ   ГкалчкВт 857.98630
2519

6.119
10521681,165 




  

 

Қолданыстағы ережеге сай Қазақстан Республикасында қарау және бекіту 

туралы баға 01.01.1907 үшін тариф құрайды: 

1 Гкал үшін-2473,8 теңге, 

1 м3  үшін-17,71 теңге. 

Осыған сәйкес энергия ресурстарының құны 

 
от

годQ  = 144,8   2473,8 = 358206,24  теңге/жыл; 
.в

годQ = 85   2473,8 = 210273  теңге/жыл; 
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1 нұсқасы: СТЭ = 358206,24+210273 = 568479,24 теңге/жыл; 

2 нұсқасы: СТЭ = 358206,24+210273=568479,24 теңге/жыл. 

Жыл ішінде тұтынылатын электр энергиясының құны 

 

СЭ=N.n.SЭ.                  (3.10) 

 

Сору желдеткіштері тәулігіне 12 сағат n = 12 ай жұмыс істейді, ол 3650 

сағ/жыл құрайды, жетектің жиынтық қуаты N1=8,5 кВт, N2= 8,5 кВт тең; 

1 нұсқасы:  

 

СЭХ = 51х1080х15,43=423033,8 теңге/жыл; 

СЭЦ = 8,5х3650х15,43=143956 теңге/жыл. 

 

2 нұсқасы:  

 

СЭХ = 54,2х4272х15,43=1074356,7 теңге/жыл; 

СЭЦ = 8,5х3650х15,43=143956 теңге/жыл. 

 

Жылына электр энергиясының жалпы құны 

 

1 нұсқасы: Сэ = 566 989,8 теңге/жыл; 

2 нұсқасы: Сэ = 1 218 312,7 теңге/жыл. 

 

Шығындалған материал тек сүзгіш материал болып табылады. Жылына 

бір рет жуылатын және ауыстырылатын барлық қондырғылардың сүзгілері. 

Қабылдаймыз 

 

СМ=0,0104 (СА+СЗП) теңге/жыл.   (3.11) 

 

1 нұсқасы: СМ = 0,0104 (852702,9+792000)=17104,91 теңге/жыл; 

2 нұсқасы: СМ = 0,0104 (870682,8 +864000)=18040,7 теңге/жыл. 

 

Жалпы эксплуатациялық шығындар 

 

СОЭ = 0,25 х (СА+СТР+СЗП), теңге/жыл.   (3.12) 

 

1 нұсқасы: СОЭ = 0,25х (852702,9+213175,7+792000)=464469,65 теңге/жыл; 

2 нұсқасы: СОЭ = 0,25х (870682,8 +217670,7+864000)=488088,37 теңге/жыл. 

 

Барлық нәтижелерді В.2-кестесіне енгіземіз. 

Келтірілген шығындардың ең аз мөлшері бойынша ұсынылып отырған 

бірінші нұсқа орынды. Оның экономикалық тиімділігі 
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Э = 8600391,57-8299376,89=301014,67 теңге. 

 

Айырмашылық пайызы 

 

%55.3
57.8600391

10089.8299376
100 


 . 

 

Жоба бойынша шығындарды дәлдеп зерттейтін болсақ, шешімдердің 

бірдей үнемділігі 15% шегінде келтірілген шығындар бойынша электр 

энергиясын үлкен үнемдеуді қамтамасыз ететін шешім қабылдау керек. 

Сондықтан, бұл дипломдық жобада бірінші нұсқа қабылданады, өйткені 

екінші нұсқадағы жүйе үлкен энергия ресурстарын жұмсайды, сонымен қатар 

чиллер өшіп қалған кезде энергия шығындары қатты азаяды. 

Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштердің мәндері В.3-кестеде 

келтірілген. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҚОРЫТЫНДЫ 
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Дипломдық жобада Алматы қаласында орналасқан қоғамдық ғимараттың 

желдету жүйесі ұйымдастырылған. Бөлмелердің тағайындалуына байланысты 

желдетудің екі түрі де, яғни, табиғи және механикалық жүйелер қарастырылады. 

Барлық нормаларға сай келетін, адамға комфорттық жағдай жасауға 

бағыталған жүйені құрастыру барысында ауа беру, ауаны сорып алу мәндері 

белгіленді. 

Сонымен қатар бөлмелердің ауа алмасу есебі мен аэродинамикалық 

есептеулер жүргізілді. 

Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы бөлімінде желдету 

жұмыстарын жасау барысында қажетті жұмысшылар мен көлік саны, 

күнтізбелік жоспар, құрылысты ұйымдастыру жұмыстары толық ескерілді. 

Жобаның экономикалық бөлімінде желдету жүйесінің барлық 

шығындары есептелді. Сонымен қатар сметалық құны шығарылып, соңында 

технико-экономикалық көрсеткіштер белгіленді. 

Желдету жүйесі адам өміріне қажетті инженерлік жүйелердің бірі. 

Қоғамдық ғимаратта ұйымдастырылған жүйе еңбек қозғалысының жақсы іске 

асуына жәрдем береді. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 
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ШРК – Шекті рұқсат етілген концентрация 

БНжБ - Бірыңғай нормалар және бағалар 

ҚМБ – Құрылыс монтаждау басқармасы 

ҚҚС - Қосылған құн салығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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А қосымшасы 

 

 

А.1 Кесте – Бөлмелердің ауа алмасу есебі 

 

Бөлме 

нөмірі 

Бөлменің 

тағайындалуы 
Бөлме көлемі, м3 

Адам 

саны 

Ауа алмасу еселігі Ауа алмасу, м3/ч 

ауа беру ауа сору беру сору 

1-этаж 

1 Сақтау бөлмесі 195 0 3 3 580 580 

2 Архив 204 0 1,5 1,5 305 305 

3 Серверлік 170 0 Жылу түсімдері бойынша       

4 
Қайта зарядтау 

бөлмесі 
18 0 0 1 0 20 

5 Қару-жарақ 38 0 0 1 0 40 

6 Архивариус 93,24 1 1,5 1,5 140 140 

7 Касса 61,79 1 2 0 125 0 

8 Касса 51,06 1 2 0 100 0 

9 Әжетхана 88,06 0 0 50м3 1 әжетхана   150 

10 Вестибюль 118,8 0 2 0 240 0 

11 Күзет 27,01 1 0 1,5 0 40 

2-этаж 

1 Конференц-зал 465,46 80     1600 1600 

2 Кабинет 192,03 7 1,5 1,5 420 420 

3 Кабинет 53,28 1 1,5 1,5 80 80 

4 Кабинет 101,75 4 1,5 1,5 240 240 

5 Кабинет 60,31 3 1,5 1,5 180 180 

6 Әжетхана 88,06 0 0 50м3 1 әжетхана   150 

8 Кабинет 101,75 4 1,5 1,5 240 240 

9 Қосалқы бөлме 39,96 0 0 1,5 0 60 



А 1 Кестенің жалғасы 

 

Бөлме 

нөмірі 

Бөлменің 

тағайындалуы 
Бөлме көлемі, м3 

Адам 

саны 

Ауа алмасу еселігі Ауа алмасу, м3/ч 

ауа беру ауа сору беру сору 

3-этаж 

1 Пентхаус 467,68 5 2 2 935 935 

2 Кеңесші кабинеті 106,19 1 1,5 1,5 160 160 

3 Орынбасар кабинеті 54,02 1 1,5 1,5 80 80 

4 Кабинет 101,75 4 1,5 1,5 240 240 

5 Кабинет 60,31 5 1,5 1,5 300 300 

6 Кабинет 88,06 5 1,5 1,5 300 300 

7 Әжетхана 88,06 0 0 50м3 1 әжетхана   100 

9 Қосалқы бөлме 39,96 0 0 1,5 0 60 

1 Венткамера 150 0 2 0 300 0 

    Барлығы   7715 7570 

        

Бөлменің 

тағайындалу

ы 

Бір адамға арналған 

аудан нормасы, м2  

Сан. норма 

,м3/адам 

 В1 1150 5220 

 В2 (серверлік)  580 

Конф. зал 1,25 20  В3 (сақтау бөлмесі) 60 

Кабинеттер 6 60  В4 (қару-жарақ) 160 

     В5 (қосалқы бөлме) 400 

    В6 (әжетхана) 400 

 
 
 
 
 
 
 



А.2 Кесте – Жүйенің аэродинамикалық есебі 

 

Учас
ке 

нөмі
рі 

Ауа алмасу I, 
м 

V, 
м/с 

  
Ауа өткізгіш көлемі  Ұзындық 

б/ша 
шығын 

Учаскедег
і қысым 

Жылдамд
ық 

қысымы 
 
  
  

Қысым 
жоғалу 
1 м.с. 

Жалпы 
қысым 
жоғалу 

 
(RL+Z) 

 м3/сағ м3/с 
дөңге
лек 

қима
сы 

тікбұры
ш 

           F, м2 A*B R R*L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 240 0,067 11 4 -- 0,02 
200х10

0 0,103 1,133 0,979 
1,3
2 1,29228 2,42528 2,425 

2 660 0,183 6,5 4,1 -- 0,03 
200х15

0 0,079 0,5135 0,638 
0,9
8 0,62524 1,13874 3,564 

3 1140 0,317 3 5,5 -- 0,03 
250x20

0 0,173 0,519 1,23 
0,8
1 0,9963 1,5153 5,079 

4 1380 0,383 1 4 -- 0,15 
500x30

0 0,066 0,066 0,979 0,7 0,6853 0,7513 5,831 

5 2740 0,761 4,5 5,5 -- 0,15 
500x30

0 0,113 0,5085 1,85 
1,8
6 3,441 3,9495 9,78 

6 3675 1,021 9,5 4,6 -- 0,2 
500x40

0 0,061 0,5795 1,29 
1,9
1 2,4639 3,0434 12,82 

7 4740 1,317 8 6 -- 0,24 
600x40

0 0,079 0,632 2,2 1,9 4,18 4,812 17,64 

8 5220 1,45 3 6,7 -- 0,24 
600x40

0 0,063 0,189 2,75 8,2 22,55 22,739 40,37 

9 5220 1,45 2,5 5,5 630 0,312 -- 1,065 2,6625 1,85 1,5 2,775 5,4375 45,81 

Қажетті арын (RL+Z)=435,411 Па 
 
 
 
 

xе



Б қосымшасы 

 

 

Б.1 Кесте – Ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар кестесі 

 

Іс-шаралар мен 

жұмыстардың атауы 

Орындаушы-

ұйым 

Орындау мерзімі 

басталуы аяқталуы 

Техникалық және қаржылық 

құжаттаманы өңдеу 

ЖҒҚ өндірістік 

бөлімі 
1.05 15.05 

Материалдарға, 

механизмдерге, құрал-

саймандарға және 

құрылғыларға өтінім жасау 

Мердігер 10.06 14.06 

Кірме жолдарды 

орналастыру, тұрмыстық 

және қойма үй-жайларын 

салу, материалдарды жеткізу 

Мердігер 14.06 28.06 

Жұмыс жүргізуге рұқсат алу Тапсырыс 

беруші 
28.06 30.06 

 

 

Б.2 Кесте – Құрылыс жинақтау жұмыстары көлемінің ведомосы  

 

Негізі Жұмыс түрі Саны Салмағы, кг Жалпы 

салмағы, кг 

Е10-5 Ірілендірілген 

блоктармен 

болат, жазық ауа 

өткізгіштерді 

жинақтау:  

а) 200 х 250 мм. 

б) 200 х 400 мм 

в) 250 х 300 мм 

г) 250 х 400 мм 

д) 250 х 500 мм 

ж) 250 х 600 мм 

C) 250 х 800 мм 

к) 300 х 800мм 

л) 300 х 1000мм 

 

 

 

 

 

0,62 

1,8 

12,13 

54,16 

6,59 

88,92 

699,38 

10,49 

131,72 

 

 

 

 

 

3,4 

3,4 

3,4 

3,4 

3,4 

3,4 

3,4 

3,4 

3,4 

 

 

 

 

 

2,11 

6,12 

41,24 

184,1 

22,41 

302,3 

2377 

35,67 

447,8 

Е10-1 
Сорып алу 

жүйесін жинақтау 
5 688 3440 

    Σ=10176б,6 кг 



Б.3 Кесте – Шағын механизация және қол құралдарын есептеу 

 

Аталуы МЕСТ, маркасы Өлшем Саны 
Салмағы, 

кг 

Жиналмалы металл 

метр 
МЕСТ 7253-54 шт 10 0,1 

Слесарлық балға МЕСТ 2310-77 шт 10 0,8 

Бұрауыш слесарлық-

монтажды (160-200мм) 
МЕСТ -17199-71 шт 3 0,3 

Рама-рулетка СТД-972/2 шт 3 0,08 

Кілт ажыратылмалы 

19мм 
МЕСТ 7275-75 шт 2 0,0 

Слесарлық тіс МЕСТ 7211-72 шт 3 0,45 

Құрылыстық деңгей МЕСТ 9416-83 шт 2 0,3 

Штангенциркуль ЩЦ-1 шт 2 0,2 

Жүк артқыш 

жеңілдетілген 1т 
УПП Главмосстроя шт 2 2,1 

Монтаждық-тарту 

механизмі (жүк 

көтергіштігі-1,6 т) 

МТМ-1,6 шт 2 18 

Шығыр орнату 

корпусында (жүк 

көтергіштігі-0,5т) 

СТД-697 шт 2 26 

Электр бұрғылау 

машинасы (d бұрғы 14 

мм дейін; 2,8 кг) 

НЭ-1035 шт 2 2,8 

Электр перфоратор 

(соққы энергиясы 2 

немесе 6,4 Дж) 

НЭ-4712 шт 1  

Үш секциялы 

аспаптарға арналған 

жәшік 

ВНИИМинмонтажспецстрой шт 6 4 

 
 
 

 

 

 



В қосымшасы 

 

 

В.1 Кесте – Нұсқалар бойынша жабдықтардың құны және орнату 

электр қуаты 
 

Жабдық атауы Саны Жалпы 

электр қуаты, 

кВт 

Салыстыру нұсқалары 

Бірінші 

(базалық), 

теңге 

Екінші( 

ұсынылатын), 

теңге 

ЦКВ фирмы «ВЕЗА» 

марки: 

КЦКП-8 

 

 

1 шт 

 

 

11 

 

 

2069900 

 

 

1060500 

Жинақтағы радиалды 

желдеткіштер: кері клапан, 

шуды сөндіргіш, дірілді 

оқшаулағыштар: 

В1 

В2 

В3 

 

 

 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

 

 

 

0,55 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

274000 

158000 

158000 

 

 

 

 

274000 

158000 

158000 

"LG" S09LH фирмасының 

сплит жүйесі  

20 54,2  8250780 

Дампермен соратын және 

беретін диффузорлар:- 

4SAD 225 х 225 

- 4SAD 300 х 300 

- 4SAD 375 х 375 

- 4SAD 450 х 450 

- 4SAD 525 х 525 

Сору және беру торлары: 

-RAD 225 х 225 

-RAD 300 х 300 

-RAR 300 х 300 

-Р200 

 

 

8 шт 

10 шт 

21 шт 

4 шт 

5 шт 

 

4 шт 

2 шт 

4 шт 

6 шт 

  

 

 

 

 

 

 

300600 

 

 

 

 

 

 

 

300600 

ЖАЛПЫ   10450961,7 10403141,7 

Объектіге жабдықтарды 

жеткізу, монтаждау және 

іске қосу-жөндеу 

жұмыстары 

   

 

3760753,6 

 

 

4108238,7 

ЖАЛПЫ  109/122,7 14211715 14511380 

Оның ішінде ҚҚС 15%   2131757 2176707 

 

 

 

 

 

 

 



В.2 Кесте – Пайдалану шығындары мен келтірілген шығындар 

сметасы 
 

Шығындар  

Негізгі нұсқа Ұсынылатын нұсқа 

Шығындардың 

жалпы сомасы, 

теңге / жыл 

Үлес 

салмағы, 

100% 

Шығындардың 

жалпы сомасы, 

теңге / жыл 

Үлес 

салмағы, 

100% 

Амортизацияға 

арналған шығындар 
852702,9 29,3 870682,8 29,2 

Ағымдағы жөндеуге 

арналған шығындар 
213175,7 7,3 217670,7 7,3 

Еңбекақы 

шығындары 
792000 15,1 864000 15,9 

Электр энергиясына 

арналған шығындар 
566 989,8 23,9 1 218 312,7 26,1 

Материалдарға 

арналған шығындар 
17104,91 0,5 18040,7 0,5 

Жалпы пайдалану 

шығындары 
464469,65 12,9 488088,37 13,1 

Пайдалану 

шығындары 

4285492,587 

 
100% 

4350324,529 

 

100% 

 

Капиталды салым 14 211 715  14 511 380  

Келтірілген 

шығындар 
8299376,89 Ен=0,12 8600391,57 Ен=0,12 

 

 

В.3 Кесте – Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер 

 

Атауы Өлшемі 
Нұсқалар 

1 нұсқа 2 нұсқа 

Ғимараттың құрылыс 

көлемі 
м3 5386 5386 

Жүйелердің сағаттық 

өнімділігі: 

а) беру 

б) сору 

 

м3/сағ 

 

 

7715 

7570 

 

 

7715 

7570 

Жылдық жылу шығыны МДж 568479,24 568479,24 

Электр 

қозғалтқыштарының 

орнатылған қуаты 

 

кВт 

 

109 

 

122,7 

Электр энергиясының 

жылдық шығыны 
кВт/жыл 270473,5 305471,5 

Қызмет көрсету штаты адам 1 1 

Капиталды салым көлемі теңге 14 211 715 14 511 380 

Келтірілген шығындар теңге 8299376,89 8600391,57 

Жылдық экономикалық 

тиімділік 
теңге/жыл 301014,67 - 

 


