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КІРІСПЕ 
 

 Қазақстан Республикасындағы проблемалардың бірі ауыз сумен 
қамтамасыз ету, яғни ауыз сумен толықтай қамтамасыз етілген елді мекендер 
мен ауылдар өте аз. Бұл проблемаларды шешу үшін, басты қандай кедергілер 
бар екенін тауып, оны тиімді әрі сапалы жасау жолдарын іздеп табуымыз 
керек. Бәріміз білеміз су адам өміріне ең қажетті ресурстардың санатында. Үй 
шаруашылығы болсын, басқада жұмыстар болсын бәріне су өте қажет. Ал ең 
алдымен ол ауыз су, адам су ішпей өмір сүре алмайды. 
 Сондықтанда ауылды жерлердісумен қамтамасыз ету ең алдымен 
жасалатын жұмыстардың болуы қажет. Бірақ біздің мақсат тек қана ауыз сумен 
жабдықтап қою ғана емес, судың сапалы болуын және де сумен жабдықтау 
жұмыстарына кететін шығын төмен болуын қадағалаймыз. Осының бәрін 
ескере отырып судың қолжетімді әрі сапалы суды тұтынушыларға жеткізу. 
 Ауыл шаруашылығының шаруашылық көрсеткіштерін көтеру, және де 
халықтың қауіпсіздігін қадағалау, елді мекеннің экономикалық  тұрақтылығын 
жасау. Жоғарыда айтылған мәселелерді алдына алып дамыту үшін елді мекенді 
ауыз сумен толықтай қамтамасыз етсек көп үлесін тигізетіні сөзсіз. Ауыл 
шаруашылығы өндірісін көтеру, мәдени және тұрмыс жағдайын жақсарту, 
ауылға, шаруашылыққа кепіл бола алатын сумен жабдықтау жүйесімен 
қамтамасыз ету болып табылады. Сумен жабдықтау тек ауыз су мәселесін ғана 
емес, ауыл шаруашылығындағы жұмыстармен өнімдерді де сумен қамтамасыз 
ету. Солай ғана елді мекеннің экономикалық, басқа да көрсеткіштерді көтере 
аламыз. Өрт кезіндеде көмегін тигізе алатындай қорларды жасау. Бұл 
мәселелерді тек елді мекенді сумен жабдықтау жүйесін жақсарту, қамтамасыз 
ету арқылы алдын алуға болады. 
 Ауыл тұрғындары күн сайын сумен қамтамасыздандырылып отыруы 
қажет. Алматы облысы Калиновка ауылын осындай жұмыстар жүргізгелі 
отырмыз.  
  Ауыз сумен қаматамасыз ету дегеніміз – табиғи суды өзеннен алып, 
сапасын жақсартып, тиімді жолдарын қарастырып, барлық тәртіптер мен 
шарттарды ескере отырып істелінетін үлкен жұмыс себебі қаншама жобалау, 
және құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Тағыда техникалар мен машиналарды 
қолдану арқылы барлық құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Бұл кез сумен 
жабдықтау кезінде маңызды мәселе, себебі осылардың толықтай қамтылуы 
жұмыстың сапалы әрі жылдам болуына септігін тигізеді. 
 Біздің елімізде осы мәселені толығымен шешетін болсақ, халықтың 
жағдайы жақсарып, еліміздің ауыл шаруашылығын дамытып экономикаға 
үлкен үлесін тигізер еді.  
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 1 Негізгі бөлім 
  

1.1 Елді мекенге сипаттама беру 
 
 1.1.1 Географиялық орны 
 
 Алып отырған елді мекен, дипломдық жобаның объектісі ретінде Алматы 
облысы Калиновка ауылын алып отырмын. Калиновка ауылы – Алматы 
облысы Сарқан ауданынан 119 км қашықтықта орналасқан. Ауыл теңіз 
деңгейінен 350-500 м жоғары орналасқан.Лепсі өзенінің жағасында 
орналасқан.  
 Қазіргі таңда Калиновка ауылында 2150 адам өмір сүреді. Соның ішінде 
1050 ер адам, ал 1100 айел адам. Бір қуантарлық жайт халық саны бұрынғыдан 
қарағанда әлде қайда жоғарлаған.  Ауылда 3 мектеп бар.  
 
 
 1.1.2 Объектінің табиғи климаты туралы 
 
 Климаттық жағдайы — желсіз тымық ауа-райы және ауа қабаттарының 
тау аңғарлары арқылы төмен қарай ығысумен ерекшеленеді. Калиновкада 
континенттік климат қалыптасқан. Ең ыстық айлар — Шілде мен Тамыз. Ең 
суық ай — Қаңтар. Калиновка аулылының климаты суықтау және қалыпты. 
Бұл жерде жыл бойы айтарлықтай жауын-шашын болып тұрады. Тіпті ең 
қыстың айларында да жауын-шашын көп. Мұнда орташа температура 8,8 ° С 
құрайды. Жыл сайын шамамен 475 мм жауын-шашын жауады. Ең қолайсыз ай 
– тамыз айы, 22 мм-ге дейін жауын жауады, ал ең көп жауын-шашын сәуірде, 
75 мм-ге дейін төмендейді. Жылдың ең жылы айы - шілде, ол кезде орташа 
температура 23,4 ° С-ты құрайды. Қаңтардағы орташа температура -7,0 ° C. Бұл 
жыл бойы орташа ең төменгі температура. Жауын-шашын саны арасындағы ең 
төменгі және ең сирек ай арасындағы айырмашылық 53 мм. Орташа 
температура жыл ішінде 30,4 ° C температурада өзгереді. 
 
 
 
 

жоғарғы 
температура 

(°C) 

-2.2 -0.8 6.4 16 22.3 26.7 29.5 28.8 23.8 15.2 6 0.3 

төмен 
температура 

(°F) 

10.8 12.7 26.1 41.0 52.0 59.5 63.1 60.1 50.4 38.1 25.7 17.2 

Жоғарға 
температура 

(°F) 

28.0 30.6 43.5 60.8 72.1 80.1 85.1 83.8 74.8 59.4 42.8 32.5 

Жауын 
шашын  

27 23 44 75 74 49 29 22 22 43 39 28 

 
1 Сурет Климаттық графиг 

 

8 
 



 1.1.3 Аумақты инженерлік дайындау  
 

Келесі қарастратын мәселе, жобалауға алып отырған мекеменің, 
орналасқан географиялық орнын, жер бедерін ескере отырып құрылыс 
жұмыстарын жүргізуге кірісеміз. Сумен жабдықтау жүйелері деген суды 
табиғи көздерден қабылдап, оның сапасын жақсартып пайдаланатын жерлерге 
жеткізуге арналған инженерлік ғимараттар мен шаралардың кешені. Елді 
мекенді немесе өнеркәсіп, кәсіпорынды орталықтандырылған сумен жабдықтау 
жүйесі, жер бетіндегі немесе жерасты көздерінен суды алып, оны тазалап және 
өңдеп тұтынушыларға уақытысында қажетті мөлшермен жеткізуді қамтамасыз 
етуі керек. Осы мақсатпен сумен жабдықтау жүйесіне су қабылдайтын 
ғимараттар, суды арынмен тазарту ғимараттарға, жинағыш резервуарлар мен 
тұтынушыларға жеткізетін сорғы станциялар, тазарту ғимараттар, сақтау мен 
реттеуге арналған резервуарлар мен арынды су мұнаралар, суды үлестіру мен 
тұтыну жеріне жеткізуге арналған су өткізуші құбырлар мен үлестіруші 
тораптар кіреді. Ол кезде біз инженерлік жұмыстаоды басатамас бұрын, 
мекеменің топырақ жамылғысын, көшелерін, жасыл алқаптарын зерттеп біліп 
аламыз. Және де тұрғын үйлер мен ғимараттардың орналасауын ескере отырып 
құрылыс жұмыстарын жүргіземіз. Осы мәселелердің барлығын шеше отырып 
ең қолайлы, жұмыстың жеңіл жолын қарастырамыз. Яғни ешқандай зиян 
тикізбей, тез әрі сапалы жұмыстар жүргізуді ойластырамыз. Инженерлік 
жұмыстарды жүргізгенде барлық факторларға көңіл бөлеміз, жердің еңістігіне, 
жауын шашын клматына, ауа райының қолайлығына деген сияқыт. Жұмыс 
барысында біз көшелер мен басқа жердегі арықтардан жауын шашыннан 
кейінгі судың ағып кетуіне кедергі келтірмеуіміз керек. Сумен 
қаматмасыздандыру, сол кездегі құрылыс жұмыстары топырақты ашық түрде 
қазу арқылы жүзеге  асырылады. Топырақты сылып алу бойынша жер қазу 
жұмыстарын жүргізген кезде топырақтың құнарлы қабаты кейіннен массив 
аумағын абаттандыру кезінде пайдалану үшін ластанудан және суға батып 
кетуден қорғалған жерлерде сақталады. 

 
 

1.1.4 Сумен жабдықтау жүйесі 
 
Қарастырылып отырған техникалық тапсырма бойынша Калиновка 

ауылын сумен жабдықтау жүйесін құруымыз керек. Сумен қамтамасыз ету, 
сумен жабдықтау — дегеніміз жалпы елді мекендерді, өнеркәсіп 
кәсіпорындарын, көлікті және т.б. сумен қамтамасыз ету жөнінде атқарылатын 
әртүрлі жұмыстардың жиынтығы.  
 Сумен қамтамасыз ету міндеттерін жүзеге асыратын инженерлік 
құрылыстар кешені сумен қамтамасыз ету жүйесі немесе су кұбыры деп 
аталады. 

 Сумен жабдықтау жүйелерін төменгі бірқатар белгілермен жіктейді: 
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1) Қызмет көрсету нысанының түріне байланысты: тұрғын жерді 
(қалаларды, кенттерді, ауылдарды) сумен қамтамасыз ету жүйесі, өндірісті 
сумен қамтамасыз ету жүйесі, ауылшаруашылықты сумен қамтамасыз ету 
жүйесі. 

2) Тағайындауы бойынша шаруашылық және ауыз суының жүйесі, 
өндірістік жүйе, өрттен сақтау жүйесі. 

3) Бір жүйемен бірқатар нысандарды қамтамасыз ететін болсақ 
топталған немесе аудандық жүйелер болып бөлінеді. 
  4) Пайдаланатын табиғи су көздерінің түріне байланысты: жер 
бетіндегі су көздерінен су қабылдайтын жүйелер, жер астындағы суға 
бейімделетін жүйелер, аралас қоректену жүйелері. 
  5) Суды жеткізу тәсіліне байланысты айыру: өздігінен ағатын су 
құбыры бар жүйелер, суды механика арқылы сорғыны қолданып жіберу 
жүйелері. 
 Елді мекендерді сумен қамтамасыз етудің қазіргі кездегі жүйесі 
талықтандырылған. Олардың әрқайсысы тұтынушылардың үлкен тобын сумен 
қамтамасыз етеді. Калиновка ауылын сумен жабдықтау ең алдымен оның 
тұрғындврын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету болып табылады. Сумен 
жабдықтау кезіндеде де біршама нәрселерге көңіл бөлуіміз қажет. Осыған 
дейін су жүйелері жүргізілген бе, басқа да су тарату инженерлік жұмыстары 
болған ба, сол мәселелерді ескереміз.   
 
  

1.2 Есептік су шығындары 
 

Сумен жабдықтау обьектісі – Алматы облысы, Калиновка ауылы. Халық 
саны 2150 адамды құрайды. 

Тапсырмалар бойынша Калиновка тұрғын массивін сумен 
қамтамасыздандыру аймақтың айналма жүйесін қолданып, су құбырына 
қосады. 

Халықтың ауыз су және шаруашылығының орташа тәуліктік шығынын 
мына формуламен анықталады 

 

1000
жжор

тэу
qNQ ⋅

= ,                                                   (1.1) 

мұндағы Nж – халықтың саны, адам; 
        q – тәуліктік су тұтыну нормасы, л/тәулік. 

Судың тұтыну нормасы ҚР ҚН 4.01.02-2009 сәйкес абаттандыру дәрежесі 
бойынша алынады. 

Халық санына қарай судың мөлшері, м3/тәу 
 

Qорт.т = 160 ∙2150
1000

 = 283.2. 
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Тәулік ішіндегі ең көп және ең аз қолданатын су шығыны 
 

Qтәу.maх=Ктәу.maх · Qтәу.оp,                                      (1.2) 
 

Qтәу.min=Ктәу.min · Qтәу.оp,                                       (1.3) 
 

мұндағы Ктәу.maх, Ктәу.min – тәуліктегі біркелкі   еместік     коэффициенттері. 
ҚНжЕ 4.01.02-2009 бойыншa 

 
Ктәу.maх = 1.1-1.3; Ктәу.min 0.7-0.9. 

 
Сонда, 
 

Qтәу.maх=1.3 · 283.2=368.16, 
 

Qтәу.min=0,9 · 283.2=254.88. 
 

Бір сағаттағы ең көп және ең аз су шығыны былай анықтаады, м3/сағ 
 

24
max.

max.max/
т

сагсаг

Q
КQ = ,                                    (1.4) 

24
min.

min.min.
т

сагсаг

Q
КQ = ,                                    (1.5) 

 
мұндағы Ксaғ.maх,  Ксaғ.min – біркелкі еместік коэффициенттеp 

 
Kсaғ.max=αmax·βmax,                                       (1.6) 

 
Kсaғ.min= αmin·βmin,                (1.7) 

 
мұндағы α - ғимapaттapды aбaттaндыpу дәpежесін және αmax = 1.2-1.4;                                            

       αmin = 0.4-0.6 түpіндегі жеpгілікті жaғдaйды ескеpетін 
коэффициент; 

      β–тұpғындapдың сaнынa бaйлaнысты қaбылдaнaтын 
коэффициент, ҚР ҚН 4.01.02-2009 сәйкес aлынaды. 

2150 адамды осыған байланысты есептегенде 
 

Kсaғ.max= 1.3 ·1.8= 2.34, 
 

Kсaғ.min= 0.5 · 0.1 = 0.05. 
 

11 
 



Су ең көп және ең aз қолдaнылaтын сaғaттapдaғы су шығындapы, м3/сaғ: 
 

89.35
24

368.1634.2max/ =⋅=сагQ , 

 

53.0
24

254.8805.0min. =⋅=сагQ . 

 
Мектеп, аурухана, монша бойынша есептеулер. 
 Күнделікті су шығыны максималды көрсеткіші келесі 
ғимараттардаанықталады,м3/тәулік. 
 Мектеп бойынша су шығыны 
 

.8
1000
40020. =⋅=тауортQ  

 
 
Емхана бойынша су шығыны  
 

.7
1000

35200. =⋅=тауортQ  

 
Монша бойынша су шығыны 
 

.12
1000

60200. =⋅=тауортQ  

 
Бала-бақша бойынша су шығыны 
 

.2
1000

8025. =⋅=тауортQ  

 
 

1.2.1 Орташа тәуліктік су шығынын есептеу 
 

Ауылдың орташа тәуліктегі су шығынын мына формуламен анықтайды 
 

Qорт.тәу
елд.мекен =

N ∙ qорт
1000

,                                           (1.8) 
 

мұндағы N – тұрғын саны, адам; 
                qорт – әр адамға шаруашылық ауыз-су мөлшері,м3/тәу. 
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Qорт.тәу
елд.мекен = 1770∙160

1000
= 283.2. 

 
Мал шаруашылығының орташа тәуліктік су шығыны,м3/тәу 
 

Qорт.тәу
жылқы фермасы = 250∙200

1000
= 50. 

 
Өрт сөндіруге кететін судың көлемі обьектінің өртке қауіптілік 

котегориясына, өрт таралу аймағына, суды жіберу техникасын тиімді 
пайдалануына байланысты. Жобаланушы орынның өрт қауіптілік дәрежесі 
үлкен болған сайын оны сөндіруге де судың көп көлемі қажет болады. Ал 
судың көп көлемін жіберуге арналған су құбырларын салуға материалдар мен 
құралдар көп қажет етеді. Сондықтан өрт сөндіруге қажет судың шығыны 
аймақтың өрт қауіптілігіне байланысты. 

Осы дипломдық жобамда тұрғын саны 2150 адамға тең болғандықтан ҚP 
ҚНжЕ 4.01.02-2009, 3-кестеге байланысты бір мезгілде өрттің болжам саны – 2, 
оған қарсы су шығыны – 25 л/сек. Сөдіру ұзақтығы – 3 сағатқа тең. 

 Мекеннің өрт сөндіруге керекті су шығыны, м3/тәу 
 

Qорт.тәу
өрт = qөрт ∙ Nөрт,                                         (1.9) 

 
                    Qорт.тәу

өрт = 25 ∙ 2 = 50 = 4320. 
 

 
1 Кесте – Сыртқы өрт сөндіруге арналған су шығыны және бір мезгілде 

болатын өрт саны 
 
 

Халық саны Бір мезгілдегі 
болатын өрт саны 

1 қабаттан жоғары уйлердегі өрт 
сөндіруге кететін су шығыны, л/сек 

2150 2 25 
 
 
1.3 Арынды мұнара есебі 
 
Арынды мұнара көлемі былай анықталады, м3 
 

Wpез = Wpет. + Wөpт.,                                           (1.10) 
 

мұндағы Wpет. – арынды мұнараның реттеуші су көлемі, м3; 
                Wөpт. – өртке қарсы су көлемі, м3. 
Арынды мұнараны реттеуші су көлемі мына формуламен анықталады, м3 
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Wрет. = 
P·Qтәу.макс

100
,                                                 (1.11) 

 
мұндағы P – арынды мұнарадағы судың қалдығы, %; 
                Qтәу.maх = 251.9 м3/тәу – тәулік ішіндегі максималды шығын. 
Есептеу нәтижелері 2 кестеде көрсетілген. Қарастырылып отырған 

ауылдың халқына 283.2 м3/тәу су ауылды қамтамасыздандыруға кетеді. 
Алынып отырған су көлемін хлорландырып зарарсыздандыратын қондырғыны 
есептеу қажет. 

Суды санитарлық нормаға сәйкес 2-рет хлорландыру керек, 
қолданылатын хлор көлемі 3-5 мг/л, 2-ші қайтара тазаланатын суға 1-2 мг/л 
болу керек. Есептеу нәтижелері 2 кестеде көрсетілген. Қарастырылып отырған 
ауылдың халқына 283.2 м3/тәу су ауылды қамтамасыздандыруға кетеді. 
Алынып отырған су көлемін хлорландырып зарарсыздандыратын қондырғыны 
есептеу қажет. Өрт сөндіруге кететін судың көлемі обьектінің өртке қауіптілік 
котегориясына, өрт таралу аймағына, суды жіберу техникасын тиімді 
пайдалануына байланысты. Жобаланушы орынның өрт қауіптілік дәрежесі 
үлкен болған сайын оны сөндіруге де судың көп көлемі қажет болады. Ал 
судың көп көлемін жіберуге арналған су құбырларын салуға материалдар мен 
құралдар көп қажет етеді. Сондықтан өрт сөндіруге қажет судың шығыны 
аймақтың өрт қауіптілігіне байланысты. Жобаланушы орынның өрт қауіптілік 
дәрежесі үлкен болған сайын оны сөндіруге де судың көп көлемі қажет болады. 

 
 
 
 
2 Кесте – Арынды мұнараның реттеуші сыйымдылығын анықтау 

 

Тәуліктегі 
сaғaт 
сaны 

Елді мекендегі су 
тұтынылуы, % 

І І -ші 
СБ-нен 

су 
беpілуі,% 

Apынды 
мұнapaғa 
түсуі, % 

Apынды 
мұнapaдaн 
шығыуы, % 

Apынды 
мұнapaдaғы  

су қaлдығы,% 

0-1 2,31 2,27 0,04  0,87 
1-2. 2,11 2,27  0,16 1,03 
2-3. 2,11 2,27  0,16 1,20 
3-4. 2,11 2,27  0,16 1,36 
4-5. 2,87 2,27 0,60  0,76 
5-6. 3,64 4,73  1,09 1,85 
6-7. 4,40 4,73  0,33 2,18 
7-8. 5,16 5,17  0,01 2,19 
8-9. 5,74 5,17 0,57  1,62 
9-10. 5,71 5,17 0,54  1,08 

10-11. 5,71 5,17 0,54  0,54 
11-12. 5,71 5,17 0,54  0,00 
12-13. 4,76 5,17  0,41 0,41 
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2 Кесте жалғасы 

Тәуліктегі 
сaғaт 
сaны 

Елді мекендегі су 
тұтынылуы, % 

І І -ші 
СБ-нен 

су 
беpілуі,% 

Apынды 
мұнapaғa 
түсуі, % 

Apынды 
мұнapaдaн 
шығыуы, % 

Apынды 
мұнapaдaғы  

су қaлдығы,% 

14-15 5,14 5,17  0,03 0,84 
15-16 5,54 5,17 0,37  0,47 
16-17 5,57 5,17 0,40  0,08 
17-18 5,16 5,17  0,01 0,09 
18-19 4,76 5,17  0,41 0,50 
19-20 4,38 5,17  0,79 1,28 
20-21 4,01 5,17  1,16 2,45 
21-22 3,41 2,27 1,14  1,31 
22-23 2,66 2,27 0,39  0,92 
23-24 2,28 2,27 0,01  0,91 

  100 100 5,13 5,13  
 
 
 
 
Сонымен, арынды мұнараның реттеуші су көлемі мына формуламен 

анықталады, м3 
 

9.02
100

368.16  2.45Wрет. =
⋅

= . 

 
Өртке қарсы судың көлемі 
 

 Wөpт = �qсыpт + qішкі� · 600 · 0,001,                   (1.12) 
 

мұндағы qсыpт – сыртқы өрт сөндіруге керекті су шығыны, 25л/с; 
                 qішкі – ішкі өрт сөндіруге керекті су шығыны, 5л/с; 
               600 – өртті сөндіру уақыты, с; 
               0,001 – түзету коэффициенті. 
 

Wөpт = (25 + 5) · 600 · 0,001 = 18.0. 
 

Сонымен, арынды мұнараның толық көлемі, м3 
 

Wб =  9.02 + 18.0 = 27.02, 
 

Сонда, бактің диаметрі 
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Dб = �
6 · 27,02

3.14
3

= 3.72 . 

 
Арынды мұнара бакінің су биіктігі Н = 6.55 м 
 
Құрылыстық биіктігі 
 

Hб = 0.25 + H0 + 0.2,                                      (1.13) 
  

Hб = 0.25 + 6.55 + 0.2 = 7. 
 

 
1.4 Таза су резервуарының есебі 
 
Қарастырылып отырған дипломдық жұмысымда су резервуары 

қарастырылады, оған су өзеннен  келеді. 
 
 
Ол резервуардың көлемін мына формуламен анықтаймыз 
 

Wpез = Wpет. + Wөpт. + W0,                                  (1.14) 
Резервуардағы судың көлемін реттеуші есебін мына формуламен 

анықтаймыз 
 

Wpет.= 
P·Qтәу.макс.

100
,                                           (1.15) 

 
 
3 Кесте – Резервуардың реттеуші сыйымдылығын анықтау 
 

Тәуліктегі 
сaғaт сaны 

І-ші СБ-нен су 
беpілуі,% 

І І -ші 
СБ-нен 

су 
беpілуі,% 

Pезеpвуapғa 
түсуі, % 

Pезеpвуapдaн 
шығыуы, % 

Pезеpвуapдaғы 
су қaлдығы,% 

0-1 4,17 2,27  1,9 7,57 
1-2 4,17 2,27  1,9 9,47 
2-3 4,17 2,27  1,9 11,37 
3-4 4,17 2,27  1,9 13,27 
4-5 4,17 2,27  1,9 15,17 
5-6 4,17 4,73 0,56  14,61 
6-7 4,17 4,73 0,56  14,05 
7-8 4,17 5,17 1,00  13,05 
8-9 4,17 5,17 1,00  12,05 

9-10 4,17 5,17 1,00  11,05 
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3 Кесте жалғасы 

Тәуліктегі 
сaғaт сaны 

І-ші СБ-нен су 
беpілуі,% 

І І -ші 
СБ-нен 

су 
беpілуі,% 

Pезеpвуapғa 
түсуі, % 

Pезеpвуapдaн 
шығыуы, % 

Pезеpвуapдaғы 
су қaлдығы,% 

11-12 4,17 5,17 1,00  9,05 
12-13 4,17 5,17 1,00  8,05 
13-14 4,17 5,17 1,00  7,05 
14-15 4,17 5,17 1,00  6,05 
15-16 4,17 5,17 1,00  5,05 
16-17 4,16 5,17 1,01  4,04 
17-18 4,16 5,17 1,01  3,03 
18-19 4,16 5,17 1,01  2,02 
19-20 4,16 5,17 1,01  1,01 
20-21 4,16 5,17 1,01  0,00 
21-22 4,16 2,27  1,89 1,89 
22-23 4,16 2,27  1,89 3,78 
23-24 4,16 2,27  1,89 5,67 

  100,00 100,00 15,17 15,17  
 
Сонымен резервуардағы реттеуші су көлемі мынаған тең болады, м3 
 

55.85
100

368.1615.17Wрет. =
⋅

= . 

 
Өртке қарсы су көлемі былай анықталады, м3 

 
Wоpт. = 3 (Qорт

сағ  + Qшар
max  –QI),                              (1.16) 

 
мұндағы Qорт

сағ  – өртті сөндіруге жұмсалатын жалпы су шығыны, м3/сағ; 
                  Qшар

max  – ең көп шығындар жиынтығының сағат ішінде жүйеден 
тұтынатын су көлемі;  

                  QI  – 1-ші көтеру сорғыш бекетінің сағаттық су беруі. 
 

.  3226.93 )
1000

368.164.17  897.18
1000
360025(23орт.W =⋅−+⋅⋅⋅=  

Өзінің қажеттілігіне жұмсалатын су көлемі, м3 

 
W0 = 0.1·368.16= 36.816. 

 
Таза судың резервуарының толық сыйымдылығы, м3 

 
Wpез = 55.85+3226.93+36.816= 3319. 
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1.5 Су алу ғимараты  
 
1.5.1 Ұңғыма есебі 
 
Сумен қамтамасыз ету көзі – 35 м тереңдіктен алынады. Сулы 

горизонттың статикалық деңгейі 5 м. 
 
 
 
 
Ұңғымадағы бастапқы динамикалық деңгейдің жағдайы мына формула 

бойынша анықталады, м 
 

Zдд = Zст ‒ Sж,      (1.17) 
 

 мұндағы Sж – ұңғымадағы су деңгейінің жұмыс жағдайы. 
 Алдымен ұңғымадағы су деңгейінің жұмыс жағдайын анықтаймыз, м 

 
Sж = 

Qст
qұң

,            (1.18) 

 
мұндағы Qст  – сорғы станциясының су беру мөлшері, 8,7 м3/сағ; 

        qұң – ұңғыманың үлес дебиті, 1,2 м3/сағ. 
 

Sж=11,8
1,2

=9.8, 
 

Сонда  
 

Zдд =182.7 –9.8 = 172.9. 
 

Ұңғыманың дебиті мынадай формула бойынша анықталады, м3/тәу 
 

qұңғ = 2 ∙ π ∙ К ‧  
И

lnR
r
 ,        (1.19) 

 
мұндағы К – сүзу коэффициенті, 6; 
                И – деңгейін төмендету функциясы, м2; 
                R – ұңғыма әсерінің радиусы, 150 м; 
                r – жобаланатын ұңғыманың радиусы, 0,15 м. 
Деңгей төмендету функциясын табамыз, м2 
 

И = m ∙ Sж,           т(1.20) 
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 мұндағы m – су тұтқыш қабаттың қуаты, 35 м. 
 

И=35∙ 9.8 = 343, 
 

 Сонымен  
 

qұңғ=2∙3.4∙6 343

ln 150
0,15

= 37.6. 

 
  

Ұңғымалардың қажетті саны мынадай формула бойынша анықталады 
 

Nұңғ.саны = 
 Qмакс.тәу

qұңғ
,                  (1.21) 

 
Nұңғ.саны=368,16

37,6
= 9 

 
Калиновка елді мекенін сумен қамтамасыз ету үшін 6 ұңғыма жеткілікті. 

 Ұңғымадағы су деңгейінің пайдалану төмендеуінің шамасын  анықтау, м 
 

S= Sр  + Sв,           (1.22) 
 

 мұндағы Sр – деңгейдің жұмыс төмендеуі, 10 м. 
 Пайдалану кезеңінде ұңғымадағы деңгейдің төмендеуі, м 
 

Sв =
Qmax.тәу

2∙π∙Км
∙2.3∙lg Rк

r
 ,          (1.23) 

 
мұндағы Км – су жүргізу коэффициенті, сүзу коэффициенті 320 м3/тәу; 

                  R – ұңғыманың радиусы; 
        Rк – келтірілген әсер ету радиусы. 
 Әсер ету радиусы, м 

Rк = 1.5 ‧ √d∙z,      (1.24) 
 

 мұндағы d ‧ z – пьезөткізгіштік коэффициенті, 4∙107м3/тәу. 
 

Rк = 1.5 ‧ √4‧107  = 3000000, 
 

Sв = 251,9
2∙3,14∙320

∙2,3∙lg 3000000
0,15

 = 5. 
 
Сонымен, ұңғымадағы су деңгейінің пайдалану төмендеуінің шамасы, м 
 

S = 10 + 5 =15.  
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Сонда пайдаланудың амортизациялық мерзімінің соңында пайдалану 

төмендеуі 15 метрді құрайды. 
 
1.5.2 Суды зарарсыздандыру қондырғысының есебі 
 

Қарастырылып отырған ауылдың халқына 283.2 м3/тәу су ауылды 
қамтамасыздандыруға кетеді. Алынып отырған су көлемін хлорландырып 
зарарсыздандыратын қондырғыны есептеу қажет. 

Суды санитарлық нормаға сәйкес 2-рет хлорландыру керек, 
қолданылатын хлор көлемі 3-5 мг/л, 2-ші қайтара тазаланатын суға 1-2 мг/л 
болу керек. 
 Хлордың есептік сағаттық шығыны, кг/сағ 
 

Cl = 
Qтәу·MХЛ

′

1000
∶ 24,                               (1.25) 

 
мұндағы М'

ХЛ = 5 мг/л – 1 реттік хлорлаудағы хлор мөлшері; 
                М'

ХЛ = 1 мг/л – 2 реттік хлорлаудағы хлор мөлшері; 
       Qтәу – тәуліктік су шығыны. 

 

2.47
24000

4283200
=

⋅
. 

 
Сүзілген суға кететін хлор 
 

.8.11
24000

1283200
=

⋅
 

 
 

Хлор шығыны 200 кг/сағ немесе 4800 кг/тәу. Екі вакуумды хлоратор 
құрамыз, ол үшін ЛОНИИ-100КМ маркасын 200 кг/сағ өнімділікпен 
орнатамыз. Бір хлоратор жұмыс істесе, екіншісі резервте тұрады. Сонымен 
бірге екі аралық хлор баллон орнатылады. Олар шығынды хлор 
баллондарындағы хлорлы газды алып хлораторға тікелей жібереді. Өнімділігі 
Qсх = 604.9 м3/сағхлорлы баллонның саны, дана 

 
  nбал =  Qсх

Sбал
,                                            (1.26) 

 
мұндағы Sбал = 0.5 − 0.7 кг/сағ  – бөлмедегі ауаның температурасы 18 

градус болғандағы баллоннан хлор алынуы. 
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nбал = 59
0,5

 = 118. 
 

Хлорлау ғимаратында шығынды баллонды азайту үшін болаттан 
жасалған бөшке буландырғыш құрылады. Сыйымдылығы500л, оған625кг хлор 
сиғызады. Бөшкенің1 м2 бетінен хлор алынуыSхл = 3 кг/сағ. Бөшкенің диаметрі 
Д = 0.746 м, ұзындығы l = 1.6 м, ал бетінің ауданы 3.65м2. 

 
 
 
Сонымен, бір бөшкеден хлордың алынуы, кг/сағ 
 

qб =  Fб · Sхл ,                                                  (1.27) 
 

qб = 3.65·3 = 10.95 
 

Осы жағдайда бір ғана бөшке қабылдаймыз. Бөшкеден алынған хлор 
шығынын орнына келтіру үшін оны сыйымдылығы 55 л стандатртты  баллон 
ағызу үшін электормен хлор газдысорып бөшкеде сиретілу жасайды. Осы 
арқылы бір баллоннан  хлордың алынуын  5 кг/сағ – қа дейін үлкейтеді, сөйтіп 
шығынды баллондардың санын азайтады. 

 
9,5
5

= 2 
 

Тәуліктегі сұйық хлорлы баллон саны, дана 
 

7,5 
5

 = 2, 
 

Хлорландыру бөлмесінде резервті баллон болу керек, барлық 
баллондардың саны 6 – ға тең. Хлордың тәуліктік қорын сақтауды 
қарастырсақ, Қоймада баллондарды ң саны 3  4 = 12 дана.  
 

324  
55

 = 5. 
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2 Су пайдалану нысанының құрылыс технологиясы 
 
2.1 Құбыр салынатын ордың енін анықтау 
 
Құбыр салынатын траншейдің енін табу 
 

b = D + 2 · 0.3,                                           (2,1) 
 

Hор = h + D + Δh,                                      (2,2) 
 

мұндағы h –тоң қату тереңдігі; 
                D – құбыр диаметрі; 
                Δh – құбырдың астындағы құм қалыңдығы (0,15); 
                H – ор тереңдігі. 
 

B = mH + b + mH,                                     (2,3) 
 

мұндағы m – құрама биіктіктің еңістігі.  
                Саз,тастақ топыраққа 1, құмшауыт топыраққа 1,5. V = 1м/с 
 

Q = V · W,                                                   (2,4) 
 

W = Q
V

,                                                        (2,5) 
 

ω = πD2

4
,                                                    (2,6) 

 

𝐷𝐷 = �4𝜔𝜔
𝜋𝜋

,                                                    (2,7) 

 
 

W = 
0,002

1
= 0.02, 

 

15.0
14.3

02.04
=

⋅
=D . 

 
Құбырымның диаметрі 150мм. 
Мен құрылыс жұмыстарында пластмасса құбырын қолдандым. Себебі 

пластмасс құбырдың артықшылықтары бар. Бұл құбырлар тот басу, және 
электрохимиялық әсерлерге тәуелді емес. Пластмасс құбырларға шөгін тұрып 
қалмайды, және де ұзақ уақыт қызмет етеді. Тағы да бір артықшылығы басқа 
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темір емес құбырларданда салмағы жеңіл. Пластмасса құбырлар ауылды 
жерлерге ауыл тұрғындарын сумен қамтамасыз етуге қолданылады.  

Пластмасса құбыр диаметрі 150мм, m=5.19 
Пластмасса құбырды салатын траншейдің ені, м 
 

b = 0.15 + 2 · 0.3 = 0.75, 
 

Hор =1.5 + 0.15 + 0.15 = 1.8, 
 

B = 1 · 1.8 + 0.75 + 1 ·1.8 = 4.35. 
 

Пластмасса құбыр заводтан 6 м болып шығарылады, м 
 

m = 6 · 5.19 = 31.14. 
 
 

2.2 Құбыр салуда пайдаланылатын құрылыс машиналары 
 
Құбыр салынатын аймақта пайдаланылатын құрылыс машиналары. 

- Экскаватор: 
- ЭО-5123А – 5,8м 
- Бульдозер: Д3-53 – отвал( шығ.ұзын) – 3,2 м 
- Кран:КС-1562Б 

 
 
2.3 Құрылыс мшиналарының жұмыс өнімділігі 
 
Бульдозер жұмысының өнімділігі 
Жерді тегістеу үшін, м2/сағ 
 

П = 3600 ·L( b0·sinβ−0.5 )
m(L

V +tn )
· kв ,                                 (2.8) 

 
мұндағы L – тегістелетін участке ұзындығы, м; 

                          b0 – бульдозердің пышақ ұзындығы; 
                 βͦ = 90 ͦ (sinβ = 1) – пышақтың жерге бұрылуы; 

                V – трактордың жұмыс жылдамдығы (1.65); 
                tn – тегістелетін участкі соңында трактор бұрылу жылдамдығы 

(60с); 
                m – трактордың бір жермен өткен саны; 
                kв – жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті (0.8). 
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Пластмасса құбыры үшін, м2/сағ 
 

П = 3600·100( 3,1·1−0.5 )
𝑚𝑚(100

1,65+60)
 · 0.8 = 1436.1 . 

 
Экскаватордың жұмыс өнімділігі, м3/сағ 
 

Пэ = Пт · Кв = 60 · q · Кн · Кр
′ · n · Кв  ,                              (2.9) 

 
Пэ = 60 · 0.4 · 1.05 · 1.08 · 0.8 · 1.25 = 27.2. 

 
мұндағы q – шөміш сыйымдылығы, м3(ЭО-3111В=0.5м3, ЭО-3221В=0.4); 
                Kн – шөміштің толу коэффициенті; 
                КР – тығыздау коэффициенті; 
                Кв – жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті, 0.8 
                n – циклдің саны.  

 
4Кесте – Топырақ түрінің сан мәні  
 

Топырақ группасы Құмшауыт Саз Тастақ 
Кс 1 1.1 1.5 

 
5Кесте – Бұрылу бұрышының сан мәні 
 

Бұрылу бұрышы 70 ͦ 90 ͦ 120 ͦ 150 ͦ 180 ͦ 
Кв 0.84 1 1.25 1.49 1.74 

 
 

 

 
 

 
. 
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3 Экономика бөлімі 
 

3.1 Сумен жабдықтаудың жалпы құрылыс құны 
 
Бұл бөлімде елді мекенді сумен жабдықтау кезіндегі болған жалпы 

құрылыстартың сметалық құнын қарастырамыз. Салынған құбыр тораптарын, 
жабдықтауда кеткен барлық материалдардың құнын, тазалау реагенттерінің 
жалпылама құнын, су резервуарларын, суды жинау, тазарту ғимараттарының 
жалпы құрылыс жұмыстарының құнын анықтап жазу. Нақтылы айтқанда, осы 
жобаның экономикалық сипаттамасын беру. Обьектілік сметаға жалпы 
комплекстік құрылыстар, сантехникалық, құрылыстық-монтаждық 
жұмыстарды, құрылғыларды, жабдықтауларды кіргіземіз. 

 
6 Кесте – Құрылыстық салу құны 
 

 
Шығын атауы 

 
Мөлшері, дана  

Сметалық құны, мың теңге 
бірлік бойынша, 

мың теңге 
барлығы, мың 

теңге  
Сорап  14 250,333 3504,62 

Ұңғыма 14 5720,18 80082,52 
Барлығы  83587,14 

 
Үстеме шығын (15 пайыз) келесідей, мың теңге 
 

ҮШ=∑СҚ ∙
100
15

, 

 

ҮШ=24042.052∙
100
15

= 3606.31, 

 
мұндағы ҮШ – үстеме шығын, мың теңге; 
                 ∑СҚ – сметaлық құн жиындығы, мың тенге. 
Үстеме шығынды ескере отырып, жалпы шығын келесідей, мың теңге 
 

∑СШ=∑СҚ + ҮШ,                                               (29) 
 

∑СШ = 24042.032 + 3606.31 = 27648.342. 
 

Жоспарлы жинақтау (10 пайыз) болса келесідей, мың тенге 
 

ЖЖ=∑СШ ∙
100
10

,                                                  (30) 
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        ЖЖ= 27648.342 ∙
100
10

= 2764.83. 

 
Сонымен суды тaсымaлдaу үшін қaжетті құбыpлap бойыншa құpылыстың 

жaлпы кіріс-шығыс құны мынaғaн тең болaды, мың теңге 
 

С =∑СШ + ЖЖ,                                                  (31) 
 

С= 27648.342 + 2764.83 = 34413.13. 
 

7кесте – Құрылыс машиналар құны  
 

Техника атауы Құны, мың тенге 
Автокран КС-1562А 60 

Бульдозер ДЗ -37 32 
Экскаватор ЭО-3311Г 55 

 
 
3.2 Құрылыстағы базистік құн 
 
Құрылысты ақшалай қамтамасыз ету және құрылысқа кететін өнімдер 

бағасын белгілеу, құрылысқа қанша қаржы кететінін білу үшін, қүрылыстың 
кіріс-шығыс құны негіз болады. 

Бұл жобада есептелген барлық тарифті бағалар Қазақстан 
Республикасында 2016 жылдан бері тұрақталған нормативті бағалар бойынша 
есептеліп отыр.  

 
8Кесте – Біpінші нұсқa бойыншa құpылыс құнының жинaқтaлғaн 

сметaлық есебі  
 

Шығындaлудыңaтaлуы 
 

Сметaлыққұны, мың тенге 
Бapлығы, 
мың теңге 

құpылыс 
жұмыс-

тapы 

құpу 
жұмыстa

pы 
құpaлдар бaсқa 

Құpылыс aлaңын 
дaйындaу15%    6237,66 6237,66 

Негізгі өңдіpіс қaжеттілік 
объектілеpі 

24950,48 10396,0 6237,66  41584,14 

Қосымшa және жұмыс 
қызметшілеpіне apнaлғaн 
объектілеp15% 

6237,66    6237,66 

Энеpгетикaлық шapуaшылық 
объектілеp7,5% 
 

3118,83    3118,83 
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8 Кестенің жалғасы 

Шығындaлудыңaтaлуы 
 

Сметaлыққұны, мың тенге 
Бapлығы, 
мың теңге 

құpылыс 
жұмыс-

тapы 

құpу 
жұмыстa

pы 
құpaлдар басқа 

Көлік және бaйлaныс 
шapуaшылығының 
объектілеpі3%  

1247,52    1247,52 

Сыpтқы жүйелеp және 
ғимapaттap 4%   1663,36   1663,36 

Aлaңды жaқсapту және 
көгaлдaндыpу 4,5%     1871,3 1871,3 

Уaқытшa ғимapaттap мен 
үймеpеттеp3,1%     1920,77 1920,77 

Бaсқa шығындap: 
1) Қыстық қымбaттaу 
2) Топыpaқ шығapу 
шығындapы 
3) Сыйлықтapғa apнaлғaн 
шығын 

   1752,77 1752,77 

Құpылыс диpекциясының 
шығыны    459,44 459,44 

Эксплуaтaция кaдpлapын  
дaйындaу    492,25 492,25 

Жобa жұмыстap 0,8%    525,07 525,07 

Бapлығы  35554,49 12059,36  19496,92 67110,77 
Ойдa болмaғaн жұмыстapғa 
қоpлap5%      3355,54 

Сметa бойыншa бapлығы:     70466,31 
 
 
3.3 Реагенттік тазалауға кететін шығын 
 
Сабынды елді мекенін сумен жабдықтау жүйесін тазарту, бактериялар 

мен зиянды заттардан тазартылады. Біз суды хлорлау арқылы тазартамыз. 
Сондағы тазартуға кететін су шығыныхлордың тәулігіне көлемі 324 кг/тәу 
құртылады.  

 
11кесте – Хлордың есептік шығыны 
 

Реагенттер Көлемі  
т/жыл 

Бір тонна құны, 
теңге 

Жалпы құны, 
мың теңге 

Хлор  324 · 365 =118 70000 8260 
 Барлығы  8260 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Жасалып отырған дипломдық жобамда Алматы облысы Калиновка 

ауылын таза, сапалы сумен жабдықтап, қамтамасыз етіп, халықты таза ауыз 
сумен қамтамасыз ету мақсатында жасалып отыр. Дипломдық жоба үш бөлімде 
қарастырылды. 

Ең алдымен табиғи-климатына көңіл бөлінді, бұл жерде елді-мекеннің 
климатын, табиғатын геологиялық және гидрологиялық жақтарын 
қарастырылды. Тағы да бұл бөлімде елді мекенде тұрып жатқан тұрғындарға 
қажетті су көлемін анықталды. Сораптар қабылданып, резервуар және арынды 
мұнара көлемдерін анықтадым, судың сапасына байланысты су тазарту 
ғимараттары қабылданды. Инженерлік жұмыстар барысында жер қыртысын 
қарастырып соған қарай қолайлы тиімді жұмыстар жүргізілді. 

Келесі бөлімде технологиялық құрылыс жұмыстарын жүргізілді. Су 
шаруашылық жұмыстарын, технологиялық құрылыс жұмыстарын жүргізілді. 
Техникалар мен машиналарды пайдалана отырып есептеулер арқылы құрылыс 
жұмыстары болды. Елді мекенге, объектілерге зиянын тигізбей құрылыс 
жұмыстары жүргізілді. 

Соңғы бөлімде экономикалық қаржы, құрылыстың кіріс-шығынын 
есептеп отырып, жалпы құрылыстың сметалық құнын есепетеп шығарылды. 
Қаржы жақтарын экономикалық тимділіктерін ескере отырып қолайлы 
материялдар мен техникаларды пайдаланылды 
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