КІРІСПЕ
Қазіргі ӛркениеттің қарқын дамып келе жатқан шағында кез-келген
мемелекеттің ойлайтыны болашақ ұрпақтың саулығы, барлық жағдайы
жасалған экологиясы таза қоғамда ӛмір сүруі. Ал сондай қоғамда ӛмір сүріп,
салауатты ӛмір салтын нығайту үшін ең алдымен кез-келген тұтынушыға
қажетті мӛлшерде таза да сапалы ауыз су қажет. Үй жай шаруашылығы қиын
қазіргі таңда қалаларда су кӛп мӛлшерде тұрғындарының қажеттіліктері мен
жасыл желектерді суарып баптау және де басқа мақсаттар үшін
қолданылады.
Ӛнеркәсіп орындарында суды ӛте мол мӛлшерде пайдаланады,
Ӛнеркәсіп Судың сапасы мен оның дұрыс жеткізілуі ӛндіріс ӛнімдерінің
сапасымен құнына анағұрлым әсер етеді.
Елбасымыздың 2020 жылға дейін ауылдық елді мекендердің 90 пайыз
таза, спалы ауыз сумен қамтамасыз ету жағдайын алға қойып отыр.
Мұндағығы басты мақсат ауылдың мәдениетін, тұрмысын, шаруашылығын
дамыту. Елді мекендердің қаладан кемшілігі, қазіргі заманға сай
жабдықталған үйлердің болмауы, медициналық қызмет кӛрсетудің тӛмендігі
және ең қиыны әр ауылдарда ауыз судың сырттан тасымалданатындығы.
Шешімін таппай жатқан осы мәселелер, айналып келгенде жақсы
жабдықталған, білімді, қазіргі заман талабына сай сапалы, арзан да тиімді
жобалар жасай білетін мамандарды қажет етеді.
Биологиялық ӛмірде су – зат алмасу мен ағзалардың ӛсуін қамтамасыз
ететін бірден –бір негізгі орта болып табылады. Мысалы, су ӛсімдіктерге
топырақтан қоректік заттар жеткізеді, температурасын реттеп тұрады.
Ӛсімдіктер ӛздерінің биологиялық тіршілігінде топырақ арқалы бойларына
ӛте кӛп мӛлшерде су сіңіреді. Тұрғылықты тұрғындарды, кәсіпорындарды
сумен қамтамасыз ету, судың ағын күшін пайдалану су кӛлігін
дамыту.ижерді суару және де басқа маңызды мәселелерді шешу әр қалай
ӛлке аумақтардың су қорларын пайдаланумен тығыз байланысты.
Дипломдық жобаның мақсаты: елді мекендегі тұрғындар санын,
қосамдық нысандар, ӛрт сӛндіру мәселесі, ӛнеркәсіп және суару нысандарын
назарға ала отырып, ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін шешу.
Шешілетін міндеттер: табиғи климаттық жағдайлары, нысанның орналасуы;
су пайдаланушылар құрамы және саны; есептік су шығындары; қамтамасыз
етуші табиғи су кӛзін таңдау; сумен қамтамасыз ету жүйесін және схемасын
жасау; суды заралсыздандыру әдістерін жасау; тұтынушылардың су
пайдалану шығындарын есептеу; құрылыс монтаж жұмыстарын
ұйымдастыру және технологиясы; нысан құрылысының бағасын анықтау;
еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы; қоршаған ортаны қорғау және т.б.
Дипломдық жобада Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бәйгеқұм
ауылы елді мекенін ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі қарастырылған.
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1 Жалпы бөлім
1.1

Табиғи – климаттық жағдайы

Жобада ұсынылып отырған нысанның орналасқан жері Бәйгеқұм
ауылы аудан орталығы Шиелі кентінен 25 шақырым, облыс орталығы
Қызылорда қаласынан темір жолмен есептегенде 100 шақырым, ал
автомобиль жолымен есептегенде 90 км қашықтықта орналасқан. Іргесі 1930
жылы құрылып, алғашында колхоз орталығы болған. Ауылдың аумағы және
жер аумағы 361 га алып жатыр. Ауылда 2700 адам тұрады. Мектеп, аурухана,
балалар бақшасы, машина, трактор және басқа механизмдер тұратын тұрақ,
монша, мешіт т.б. қоғамдық нысандар бар.
Жер қыртысы ауылдың солтүстік шығы жағында 7 км ары Қаратау
жоталары орналасқан. Сырдария ӛзенінің бір алыбы Ханқожа кӛлі ағып
шығады. Ондағы жылдық орташа су мӛлшері 5,4 м куб/с құрайды және
тұтастай егістік мақсатқа қолданылады. Ханқожа кӛлі кӛктемгі еріген қар
суымен және ӛте сирек жауатын жаңбыр суымен қоректенеді. Су ащылығы аз
болғанымен ауыз суға пайдалануға жетпейді.
Климаты. Ауылдың жер аумағы Еуразия континентінің дәл ортасында
орналасқандықтан, бұл жерде климаты континентті, яғни қысы ӛте суық, ал
жазы тым ыстық болады. Қыс әсіресе желді, аязда ауа қысымы 25-30 0 C -қа
0
тӛмендеп, кейде 40 C -қа дейін барады. Қыс кезінде ауық-ауық ауа райы
жылып, кейде оңды температураға ауысып отырады. Сібір және Арктиканың
салқын желінен де соғып ӛтетін сондай-ақ аяз 25 градусқа дейін барады.
Бірақ ұзаққа созылмайды, артынша температураны 10 градусқа дейін
жылынып жіберетін Орталық Азияның антициклоны келіп қалыптасады.
Кӛктем наурызда келеді. Дала жұмыстары суландыру жүйелерін
дайындаумен және екпе дақылдарды суарумен қатар ұштастырылып
атқарылады. Бұл жылдық жауын шашынның аздығына (120-130 мм аспайды)
және буланудың тым күштілігіне (булану жауын-шашын ылғалынан 12 есе
асып туседі) байланысты.
Арал теңізінің тартылуына және экологиялық ортаның тӛмендеуіне
байлыныгсы соңғы жылдары тұзды жаңбыр жауатын болды. Жауын
ӛткеннен кейін ауыл-шаруашылық жәндерді, әсіресе, бау-бақшалық ӛскіндер
қурап қалады. Ауаның жылдық орташа ылғалдылығы ӛте тӛмен , 52-62 пайыз
аралығында ауытқып, ӛзгеріске ұшырайды. Ӛсімдіктердің ӛсу кезеңінде
ылғалдың 32 пайызы, ал тәуліктің жекелеген сағаттарында 4-7 пайызға шейін
тӛмендеуі байқалады. Кӛктемде осы аймақаты Арктиканың салқын ауасы
жиілейді, ол бауды, бақшалықты, жалпы ауыл шаруашылығы ӛндірісін
Кӛктемге қарай жел-құз, тіпті щаңды боран басталады. Жаз мамыр айында
басталып, құрғақ әрі ыстық болады, қыркүйек-қазан айларында аяталады.
Маусымдағы орташа температура +29, +35градусқа шейін кӛтеріледі.
Маусымның соңына қарай кішігірім суаттар құрғап қалады.
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Жауын-шашынның кӛп болмауы бұл аймақтағы үлкен алқаптарды
гүлдендіріп ӛсіруге, мол азықтық қорын кӛбейтуді қиындатады. Егіншілік
қолменен суару (оазис) арқылы ғана дамуда. Қаратау бӛктері ӛңірінің
топырақ ӛсімдік әлемі шӛл мен шӛлейтті аймаққа тән және ара тұра қара
топырақ та кездеседі.
Инженерлік гидро-геологиялық жағдайлар. Сыр ӛңірі Шиелі
ауданындағы Қаратау бӛктері бӛлігінің жерінің бедері кӛбіне тӛбе-тӛбе
болып келеді. Жазық жерлермен тӛбешік сілемдер алмасып отырады. Жер
беті деңгейінің абсолюттік белгісі Қаратау сілемдерінде 1500 мабс кӛрсетсе,
Бәйгеқұм ауылының оңтүстігінде 305 мабас дейін тӛмендейді. Жалпы
планетарлық климаттық ӛзгерістер бұл ӛңірге де аз әсерін тигізуде. 10
жылдықтың бір-екеуінде таудан ағатын судың мӛлшері ӛте азайып, таудан
ағатын судың егістікке жетпей қалу факторлары кӛптеп кездесуде.
Жалпы Арал теңізі деңгейін одан әрі тӛмендетуі бұл аймаққа да ӛз
әсерін тигізуде. Егісті жерлер тұзанып, алынатын ӛнім мӛлшері азайды.
Облыс Жерінде жер қыртысы тұздануда, теңіз биологиялық ӛзгеріске
ұшырады.
Геологиялық құрылымы жағынан облыстың негізгі бӛлігі ғылыми
әдебиеттерде Сырдария ойпаты мен орасан зор сопақша шұңқыр сияқты
болып келеді. Осынау ойпат бірнеше жылдар бойына Сырдария арнасы мен
оның айнала таулы қыраттардан қосылатын тармақтары арқылы ағып келетін
қатты шӛгінділермен кӛбейген.
Ӛлкеде аккумулятивті біртегіс, жұмсақ қабатты жазық жерлер мен
Тұранның шұқырлары, сондай-ақ ӛзгеден пайда болған тӛбешіктер мен
сілемі баяғыдан сақталып қалған үстірттер кездеседі. Жобадағы аймақта жер
бетінен 150 метр тереңдікте жер асты сулары бар. Шаруашылық ауыз суға
кӛл суын тазартпай-ақ, әрі тиімді, әрі арзан жер асты суын таңдаған қолайлы.
Ӛйткені ӛзен суымен салыстырғанда, жер асты суы ораса зор таза болады
және қарастырылып отырған жобада жер асты суы тереңде емес. Бұл
таңдауымыз кӛл суын тазартып алатын тазарту станцияларына кететін
шығынды жояды.

1 Сурет – Шолу картасы
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1.2

Су тұтынушылар құрамы және саны

Сумен қамтамасыз ету жүйелерін құрастырғанда су мекен – жайдың
қандай қажеттіліктеріне және оны қандай ӛлшерде және қандай сапада
тұтынантын біліп алған жӛн. Ол үшін суды пайдаланушылардың түрлерін
толықтай қамтып, олардың судың мӛлшеріне және сапасына қойылатын
талаптарын анықтау қажет.
Су әрине әр түрлі қажеттіліктеріне жұмсалады, бірақ соның барлығын
қамти келе оны тӛрт топқа бӛлуге болады:
1. Тұрғындардың
шаруашылық
–
ауыз
су
мұқтаждарына
жұмасалатынсу шығыны;
2. Тұрғындардың шаруашылық – ауыз су мұқтаждарына жұмсалатын
су шығыны;
3. Жасыл алқаптары мен кӛшелерге жуып себуге кететін су шығыны;
4. Ӛндіріс, шаруашылық мұқтаждықтарына керек су шығыны;
5. Ӛрт сӛндіруге кететін су шығыны.
Халықтың ауыз су қажеттілігіне, шаруашылығына кететін су таза және
мӛлдір болуы тиіс. Оның құрамында жұқпалы аурулар тудыратын
батериялар, зиянды заттар және дәмі мен иісі жағымсыз болмауы тиіс. Жоба
бойынша мемлекеттік маңыфзы бар объектілер темір жолдың солт жақ
бетінде. Оның ішінде 1 мектеп, балабақша, аурухана, қонақ үй, монша және
әкімшілік нысандары бар. Аталған жобадағы ауылда халық саны 2700, рның
ішінде оқушы саны 670, негізінен аталған объектілер суды кӛп пайдаланатын
пайдаланушылар болып табылады. Ірі қара мал фермасы мен жӛндеу
шеберханасы бар.
Есепті 24 сағаттық шығындар. Кейде, тұрғындардың ауыз су
шаруашылығына жұмсалатын су шығынының мӛлшері пайдаланушылардың
санына байланысты. Сондықтан, тәуліктік су шығынын анықтау үшін бір
адамға бір тәулікте қолданатын су мӛлшерін білсе жеткілікті. Бұл су мӛлшері
мекен – жайдың ауа – райына және үй құрылысының санитарлық
жабдықталу дәрежесіне байланысты болады. Ыстық аймақтарда және
санитарлық жабдықталу дәрежесі жоғары үйлерде су шығынының мӛлшері
кӛптеу болады.
Тәуліктік су мӛлшері жобаланып жатқан мекен жайға (қалаға, елді
мекенге, ӛнеркәсіпке) ауа-райы мен ӛнеркәсібінің ӛсу деңгейі ұқсас болған
сумен жабдықтау жүйелері бар қалалардың су қолдану тәжірибиесінен
алынған мәліметтер құрылыс қағидаларында жинақталып берілген.
Кӛрсетілген тұтыну мӛлшеріне тұрғындардың шаруашылық ауыз су және үй
– жай тұрмыстың қажеттіліктеріне кететін су шығындары енген. Демалыс
орындары, аурухана және санаториялар үшін су мӛлшері қосымша
қабылданады.
«Бәйгеқұм» ауылыдық округінің ресми мәліметтері бойынша,
қарастырып отырған ауылдың тұрғылықты халқы 2700 адам, 25 адамдық
28

монша, 40 орындық балабақша, 670 орындық мектеп, 15 адамдық қонақ үй,
20 адамға арналған ауылдық әкімшілік ғимараты, сондай-ақ ауылда 5000
сиыр, 1600 жылқы, 15000 қой, ешкі, 16000 тауық, бір машина –трактор
тұрағы – шеберханасы бар.
Сонымен орташа тәуліктік шаруашылық – ауыз су мӛлшері
тұрғындардың санына және су тұтыну мӛлшеріне байланысты мынадай
формула бойынша анықталады:
Qорт.таул

qa N a
, M3
1000

(1.1)

мұндағы N a - қала тұрғындарының саны;
qa - бір адамға мӛлшерленген тәуіктік су шығыны, л/тәул.
Тәуліктік шығындарды да білген жӛн Kжоғ.тәул-1,1...1,3, ал Kтӛм.тәул0,7...0,9. Оларды былай анықтаймыз:
Qжоғ.мәу=Qорт.мән·Kжоғ.тәу

(1.2)

Qтӛм.мәу=Qорт.тау· Kтӛм.тәул

(1.3)

Бұлар үлкен және кіші су тұтынудың біркелкі емес коэффициенттері.
Олар ауыл халқының тұрмыс ерекшеліктеріне, ӛнеркәсіптердің тұрмыс
кестесіне, үйлердің жабдықталу дәрежесіне және су тұтынудың мезгілмен
айлап ӛзгеруіне байланысты (1.1 – кесте).
Есепті сағаттық шығындар. Басқа инженерлік нысандар белгілі, нақты
жүйелерінің нысандары адамдардың тұрмысы мен жұмыс істеу режимі қалай
ӛзгеретін болса, соған қарай ӛзегріп тұратын, алдын ала белгісіз су
мӛлшеріне есептелуі тиіс. Сондықтан, қабылданған судың шығындалу
кестесі су құбырларын, сыйымдылықтарды және басқа қондырғыларды
есептеуде негіз бола отырып, олардың құрылыстағы бағасына және
қызметтегі шығындарына мол әсер етеді.
Кейбір пайдаланушылар үшін судың шығындалу кестесін құру қиын
емес. Мәселен, ӛнеркәсіп орындарында ол ӛндіріс бұйымдарының
технологиялық шығару процестеріне тәуелді болып алдын-ала белгіленген
болады.
Ауылдарда мұны шешу қиын, себебі судың шығындалу кестесі
адамдардың тұрмыс жағдайына байланысты әркез ӛзгеріп отырады.
Қалаларда ол мерекелердің ӛту және жолаушылардың келіп кету кестесіне де
байланысты болады.
Жаңа елді мекендердің су жүйесін құасмтырғанда судың шығындалу
кестесін сол мекен жай үшін ауа-райы, тұрмыс жағдайы және ӛнеркәсіп
ӛсуінің дәрежесі жағынан ұқсас келетін және бұрыннан сумен жабдықтау
жүйесі бар қалалардың суды пайдалану режимінің мәліметтері негізінде
анықтауға болады. Осындай мәліметтерге сүйене отырып, құрылыс
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ережелері мен қағидалары қала тұрғындары үшін сағаттың максимал және
минимал шығындарды табу формулаларын ұсынған (1.2 – кесте, 1.2 – сурет):
Qжо

К жо Qжо
са

Qтµм саѓ

т

24
Qтµм тєу

К тµм

24

(1.4)
(1.5)

мұндағығы Кжоғ, Ктӛм – тәулік бойындағы сағаттық біркелкі еместік
коэффициенттері. Коэффициенттердің мәндері
Kжоғ =αжоғ· βжоғ Kтӛм= αтӛм· βтӛм

(1.6)

формулаларымен анықталады. Мұндағығы - үйлердің жабдықталу
дәрежесіне және басқа аймақты жағдайларға тәуелді коэффициент;
- елді
мекендегі тұрғындар санын есепке алатын сан.
Кӛрсетілген жолдармен сумен жабдықтау нысандарының тиімді
жұмысын анықтау үшін бізге тәулік бойы су құбыр торабынан алынатын
судың шығындалу кестесін жасау керек. Осындай есептеулермен
тұтынушылардың барлық талаптарына сағат сайын берілетін су мӛлшерін
анықтаған соң мекен-жай бойынша, кейін сумен жабдықтау нысандарын
есептеуге негіз болатын жинақталған судың шығындалу 1.3 – кестеде түзілді
(1.3 – сурет ).
Есепті секундтық шығындар. Егер бір сағат ішіндегі су шығыны
тұрақты деп есептесек, онда максимал су тұтыну сағаттарындағы секундтық
шығынды табуға болады. 3 кестеде осыған байланысты есептеулер
келтірілген:
Есепті секундтық шығындар. Егер бір сағат ішіндегі су шығыны
тұрақты деп есептесек, онда максимал су тұтынусағаттарындағы секундтық
шығынды табуға болады, 3 кестеде осыған байланысты есептеулер
келтірілген:
q max,c
q min,c

Qmax .саг 1000
3600
Qmin .саг
3,6 л / с
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Qmax .саг
3,6 л / с

(1.7)

2 Технологиялық бөлім
2.1Табиғи су көзін таңдау
Ауылдарда және ӛнеркәсіп орындарын сумен қамтамасыз ету мәселесін
шешуде табиғи су кӛздерін дұрыс таңдай білу ӛте жауапты және күрделі
мәселе.Ӛйткені,ол тек сумен жабдықтау жүйесі жұмысының сипаты мен
сапасына ғана емес,сонымен қатар жүйе құрамындағы нысандар санына да
әсерін тигізіп, олардың құрылыс және пайдалану бағасына себепкер болады.
Сумен қамтамасыз етуде пайдалануға болатын табиғи су кӛздерін екі
топқа жіктеуге болады: жер бетікӛздері- ӛзендер, кӛлдер, теңіздер; жерасты
кӛздері- артезиан сулары, бұлақтар. Су кӛздерін таңдағандаалдын аласу
кімдердің қажетіне жұмсалатынын білген жӛн. Тұрғындардың шаруашылық
шаруашылығынаарналған жүйелерде жерасты су кӛздерін пайдаланған
дұрыс. Оларсапасы жағынан кӛптеген артықшылықтарға ие болады.
Қабылданған су кӛздері мынадай талаптарғасәйкесалынуы тиіс:
- мекенжайдың болашақта кеңейе түскен кезіне де жетерліктей
мӛлшердесу беру қабілетіне ие болуы тиіс;
- суды үзіліссіз сенімді түрде бере алуы тиіс;
- суды тұтынушылар талабына сай қанағаттандыру мүмкіншілігіне ие
болуы тиіс;
- мекен-жайға суды арзан жолдармен жеткізе алу.
Қарастырылып отырған мекен жайда жер асты суы 80 м тереңдікте бар.
Жобалауға барлық жағынан тиімді болғандықтан жер асты су кӛзін
қабылдадым (2.1 – сурет).
2.2 Сумен жабдықтау жүйесін және схемасын таңдау
Сумен жабдықтау жүйелері кез келген мекенжайды сумен қамтамасыз
ететін құрылыстардан тұрады жәнеолардың мақсаты суды табиғи су
кӛздерінен қабылдап, оны тазалап және тиісті жерлерге жеткізіп беру болып
табылады.
Сумен жабдықтау жүйелерінің құрамына мына нысандар кіреді:
а) табиғи су кӛздерінен суды қабылдау нысандары;
б) суды белгілі қысыммен тиісті биіктікке немесе белгілі бір жерге
жеткізіп беретін сорғыш станциялар;
в) тазарту нысандары;
г) су ӛткізетін құбырлар;
д) суды сақтаушы жәнереттейтін сыйымдылықтар.
Жобада жер асты суын қолданғандықтан тазарту нысандарын салып
жатудың қажеті жоқ. Аймақты жағдайда сәйкестендіріп қабылдадым (2.2–
сурет).
28

2.3 Су құбыры желісі
Сумен қамтамасыз ету жүйесі суалу нысандарынан тұтынушыға дейін
суды тасымалдайды. Сумен қамтамасыз ету жүйесінің ӛзіндік бағасының 70
пайызы осы тасымалдау құрылыстарына шығындалады. Су тасымалдау
құрылысының ӛзі сыртқы және ішкі су жеткізу желілерінен тұрады. Су
құбыр желісі елді мекенге, мал ӛсіру фермаларына, ӛндіріс
мекемелерінетаратады. Ішкі су құбыр желісі сыртқы желіден ғимарат ішіне,
яғни тұтынушыға жеткізеді.
Су құбыры желісін трассалау. Су құбыр желісі келесі негізгі
талаптарды қанағаттандыруы тиіс, яғни тұтынушыларды қажетті сумен,
қажетті арынмен және үзіліссіз қамтамасыз етуі керек. Су құбыр желісін
жобалағанда құбырдың материалын, диаметрін таңдайды және соған сәйкес
техника-экономикалық есептеуді негізге ала отырып, гидравликалық арын
жоғалуын анықтайды. Трассалау белгілі геометриялық сызумен аяқталады.
Оған жер бедері, нысандарының орналасуы, құбыр жалғануындағы
кедергілер (ӛзен, канал, темір жол т.б.) тәуелді болады. Трассалау түріне
байланысты сақиналы және тармақталған не тұйықталған болып екіге
бӛлінеді.
Сақиналы желі тұйықталған желіге қарағанда тиімді. Ӛйткені ол
айналмалы сумен қамтамасыз етеді; гидравликалық соққылардың әсерін
жеңілдетеді сондай-ақ тұтынушыларды сумен сенімді және үзіліссіз
қамтамасыз етеалады. Осы кӛрсеткіштермен қоса диаметрі деаз болады. Ал
пайдасыз жағы құрылысы қиын және ӛзіндік құны жоғары. Кӛптеген
объектілердесумен қамтамасыз ету жүйесін жобалағанда, әсіресе ӛртке
қажетті сумен біріктіріп жасағандасақиналы желіні жобалайды. Ондағы
негізгі сызықты- магистральды сызық деп атайды. Барлық магистралды
сызықтар қосылып жеке біручасток құрайды. Жерлер толық бір желіні
құрайды. Әрбіресепті учаскенің бастапқы жәнесоңғы нүктесін – түйін деп
атайды жәнеоларды номерлермен белгілейді.
Трассалау ережесі бойыншасу, тұтынушыға ең жақын жолмен жетуі
тиіс. Жобадағы жер бедері біркелкі болғандықтан арынды мұнараны ІІ
кӛтеру сорап станциясынан кейін орналастырамыз. Сорап станциясы мен
арынды мұнарадан желіге дейін сенімді болуы үшін құбырды, судың жүру
бағытымен екі сызық етіп қабылдаймыз (2.4 – сурет).
Жолай және түйіндік шығындарды анықтау. Егер
судың
таралу
нүктесі кӛп болған жағдайда, есеп қиындап кетеді. Ол кезде әр түйінге
қажетті су шығынын дәл табу мүмкін емес. Сондықтан есепті схемадағы су
таралуын жеңілдету мақсатында әр учаскеге берілетін су мӛлшері оның
ұзындығына пропорционал деп қабылдаймыз (2.1 – кесте).
q уд

q распр /
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l , л/с

(2.6)

мұндағығы q распр - желідегі таралатын су шығындары;
q распр

qсетн

Qсоср

жалпы су шығыны. л/с;
Qсоср -ірі су тұтынушылар шығыны, л/с;
L - желінің жалпы ұзындығы;

qсетн -

q распр =27,79 – 5,91=21,88 л/сек
q уд =21,88/17700= 0,00124

Әр учаскеге берілетін су шығыны (л/с)- жолай шығын деп аталады
және мына формула бойынша есептейді:
qпут

q уд l , л/с

(2.7)

мұндағы l- участок ұзындығы, м.
Барлық ірі тұтынушылар мен жолай шығындардың қосындысы, желіге
білетін толық шығынды кӛрсетеді:
q расп.сетн

qпуг

Qсоср

Жалпы жағдайда түйіндік шығындар, сол учаскедегі түйін түйіп тұрған
жолай шығындардың жартылай қосындысына тең:
qпр. узл.

0,5

qпут

Егер сол түйінде ірі тұтынушы шығыны бар болса. Оны түйінге қосып
есептейді. Толық есепті түйіндік шығын:
Q расу. узл.

Qпр. узл.

Qcоос

Су ағынын алдын ала бағыттау. Сақиналы желіні есептеу учаскедегі
арын жоғалу мен сол учаскедегі құбырлардың экономикалық тиімді
диаметрін есептеумен аяқталады. Жоғарыдағы жолдармен барлық
шығындарды тапқаннан кейін есептеуді былай жүргізеді (2.2-кесте):
1. Әрбір нүктеге су ең жақын жолмен жеткізілетіндей етіп, әрбір
учаскедегі судың жүру бағытын белгілеп аламыз;
2. Жемдегі құбырлардың біреуі, істен шықса, яғни апат жағдайында
тұрып қалса, су басқа құбыр арқылы тоқтамай жұмыс істеуі тиіс;
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3. Желідегі әрбір учаскеге қажетті су мӛлшеріне байланысты құбыр
диаметрін табамыз;
4. Сақинадағы арын жоғалудың жиынтығын табамыз. Ол Кирхгофтың
екінші заңына сәйкес h 0 болуы керек.
Су құбыр желісінің гидравликалық есебі. Желідегі учаскенің арын
жоғалуын мына формула бойынша табамыз:
h

Sq 2 , м

AK lg 2

(2.9)

Арын жоғалуды есептеуді жеңілдету мақсатында Ф.А.Шевелев
ұсынған кесте арқылы табуға болады. Осы таблица арқылы әр учаскедегі
судың қозғалу жылдамдығын табамыз. Бірақ берілген шамалар бойынша
арын жоғалуды табу қиын, яғни арын жоғалудың оң және теріс
таңбаларының қосындысын
h 0 теңестіру қиын. Сондықтан әр
сақинадағы бағыттар бойынша теріс және оң таңбаларының қосындысын
теңестіру үшін түзетпе енгізе отырып, түзету шығынын табамыз. Баланс
бойынша желіге кірген су шығыны, (+) шыққан шығынға тең (-) болады.
qтуз

q , л/с

q

(2.10)

Бұл теңсіздікті шығаруға кӛп қолданылатын тәсіл Лобачев-Кросс
тәсілі:
q

h / (2

Sq) , м

(2.11)

мұндағығы h - берілген сақинадағы теңсіздік;
2 Sq - берілген сақинадағы шығынның екі еселенген учаскі
кедергілерінің жиынтығы.
Осылай түзетілген есепті шығын арқылы арын жоғалуды қайта
есептейміз. Әрбір сақинадағы теңсіздік қашан қажетті шамаға келгенше
есепті тексеруді жалғастыра береміз. Қажетті шаманы, әдетте h = 0,3…0,5м
қабылдайды. Лобачев Кросс тәсілі бойыншаесептеуді таблица түрінде
жүргіземіз. Су жүйесінің біріккендірілгенін ескере отырып, есептеуді ӛрт
сӛндіру жағдайына да жүргіземіз. Оны да дәл осылай таблица түрінде
жазамыз. Бұл, құбырдың қажетті қысымға шыдамдылығын тексеру үшін
қажет болады (2.4, 2.5 – кесте, 2.5 – сурет).
Пьезометрлік сызық деңгейлерін табу. Су құбыр желісінің есептеу
нәтижелерін желінің басындағы жәнеоның барлық түйіндеріндегі арынды
анықтау үшін қолданамыз. Су беру жүйесінің арынын анықтау үшін (арынды
мұнара, сорап кӛтеру станциясы) су тұтынушыға қажетті арынды білу қажет.
Кӛп қабатты нысандардың кез келген қабатынасу кӛтерілу үшін оған қажетті
арынды есептейміз. Ол үшін су ең жоғарғы қабатқа жетуі керек (2.6 – сурет).
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3 Жұмыстың экономикалық тиімділігін есептеу
3.1 Негізгі жұмыстардың құралын анықтау
Құрылыстың операциялардың құрамы құбырлар сипаттамаларына
байланысты. Су құбыр желісіне пластмасса құбырды қабылдағандықтан,
құрылыс операцияларының құрамы тӛмендегідей болады:
- Ӛсімдік қабатын аршу
- Траншея топырағын ӛңдеу
- Құбырлар жапсарларының орындарында ұңғыларды құру
- Траншея табанын тегістеу
- Құбыр желістерін бекіту
- Құбырларды алдын ала топырақпен кӛму
- Темірбетон бетонды байқау құдықтарын құру
- Құбыр желісін сынақтан ӛткізу
- Траншеяны топырақпен қайта кӛму
- Трассаның рекультивациясы
Бас құрылыстық операциялар монтажды элементтерді қосу және
бекіту.
3.2 Траншеяның көлденең қимасының өлшемдерін анықтау
Анықтауды келесі мәліметтер бойынша жүргіземіз: топырақ құмдық
(тығыздығы қ = 1,65 т/ м3) құрылыс аймағындағы топырақтың қату тереңдігі
– hқ = 1,2 м. Су құбыр желісінің диаметрі 110 мм, ұзындығы 17550 м.
Траншея тереңдігі:
H0 = hқ + d, м

(3.1)

H0 = 1,2 + 1,31 м
Траншея түбінің енін келесі формула бойынша анықтаймыз:
B1 = d + 0.6, м

(3.2)

B1 = 0.11 + 0.6 = 0.71 м
мұндағығы d – құбыр диаметрі, 0,6 – құбыр қабырғасынан траншея
қабырғасына дейінгі қашықтық, м.
Құрылыс ережелеріне сәйкес траншея тереңдігін және оның топырақ
түрін ескеріп, беткей жайпақтығының коэффициентін қабылдаймыз m=0,25.
Траншеяның үлгілі қиылысының жоғарғы ені тең болады:
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B2 = B1 + 2m Hтр, м

(3.3)

B2 = 0,71 + 2 0,25 1,31 = 1,4 м
Траншеяның осы жолағынан бульдозермен ӛсімдік қабаты алынады
және уақытша үймеге итеріледі.
Траншеяның 1 м ұзындығынды ӛсімдік топырақтық мӛлшері тең:
Vӛ.т. = B2 hӛ.т. 1, м3
Vӛ.т. = 1,4 0,2 1 = 0.28 м3

(3.4)

мұндағығы: hӛ.т. - ӛсімдік топырақ қабаты.
Траншеяның 1 м ұзындығында минералды топырақтық мӛлшері тең:
VМ .Т .

B1 B2
H TP
2

VМ .Т .

Vө.т., м3

(3.5)

0.71 1.4
3
1.31 0.28 1.1 м
2

3.3 Жер жұмыстарының мөлшерін анықтау
1. Ӛсімдік топырақтың алынатын мӛлшері. Ӛсімдік топырақтың
жылжытудың алыстығы тең:
L2 = А +m0 H0, м
мұндағығы А – траншея осінен үйме осіне дейінгі арақашықтық
m0 – үйме беткейінің жайпақтық коэффициентті m=1
H0 – үйме биіктігі, м
A

B1
2

mHTP

3 m0 H 0 , м

VY .M .T .
,м
m0

H

мұндағы VМ.Т.П. – минералды топырақ үймесінің мӛлшері, м3
VМ.Т.Ү. = VM.T. Kқ, м3
мұндағы Kқ – топырақты қопсыту коэффициентті, Kқ = 1.1
VМ.Т.Ү. = 1,1 1,1 = 1.21 м3
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(3.6)

1,21
1,1 м
1

H0
A

0,71
0,25 1,31 3 1 1,1 5,13
2

l2

5,13 1 1,1 6,23

Ӛсімдік топырақтың алынатын мӛлшері тең:
V1=VЕ.Т.∙M3

(3.7)

мұндағы l-құбыр желісінің ұзындығы
V1=0,28∙17550 м3
2. Траншеядағы ӛңделетін топырақтың мӛлшері:
V2=WТ.Р.∙l, м3
мұндағы WТ.Р- траншеяның кӛлденең қимасының ауданы, м3
M3=B∙H1+m∙H2, м2
мұндағы Н1- траншея тереңдігі ӛсімдік қабаты есепке алмағанда, м
Н1=НТ.Р.-һӛ.т.
Н1=1,31-0,2=1,11
WТ.Р.=0,71∙1,11+0,25∙1,11=1,1м3
V2=1,1∙17550=19305 м3
1. Ұңғыларды құру кезіндегі жұмыстар мӛлшерін формуламен табамыз:
V3= Vұ∙Nұ, м3
мұндағы Vұ-бір ұңғының мӛлшері, м3
Vұ= lұ∙вұ∙һұ, м3
мұндағы lұ,вұ,һұ,- ұңғының ұзындығы, ені және биіктігі, м
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(3.8)

lұ=d+0,5=0,11+0,5-0,61
вұ=d+0,5=0,61 һұ=0,2 Vұ= 0,61∙0,61∙0,2=0,07 м3
N - ұңғылар саны, дана
V

l
lk

17550
18

975m 3

28 м.
мұндағы lқ – бір құбыр ұзындығы,

V3=0,07·975=68,25 м3
2. Құбыр желісіне траншея табанының дайындау жұмыстары мӛлшері:
V4=B1·h0·lтр, м3

(3.9)

мұндағы h0- дайындық тереңдігі, м
h0=0,1м
lтр- траншшея ұзындығы, м
V4=0,71 пайыз 0,1пайыз17550=1246 м3
3. Траншеяны топырақпен қайта кӛму мӛлшері
V6= V2- Vқұб м3

(3.10)

мұндағы Vқұб=157,95 м3 құбыр мӛлшері
V6=19305-157,95=19147 м3
3.3 Машиналар мен механизмдерді таңдау
Су құбыры трассасының рекультивациясы және қайта кӛмуге, ӛсімдік
топырақты алу үшін бульдозерді таңдауды ҚНжЕ бойынша жүргіземіз. Т-130
трактор базасында ДЗ-28 маркалы бульдозерді қабылдаймыз.
Экскаватор таңдауды жұмыс жүргізілетін орындардың топырақ
жағдайына үймеге топырақты орналастыруына, траншея еніне және
тереңдігіне байланысты жүргіземіз. Траншея қазу кезінде экскаваторең үлкен
ӛнімділігінеоның траншея осі бойында қозғалғанда жетеді. Бұл жағдайда
үймеге топырақты жинауды бір жағында жүргізеді, ал басқа жағын
монтажды жұмыстарды әкелуге бос қалдырады (3.1 – сурет).
Экскаватор таңдау шарттары:
Rв≥ А=5,13м, Нв≥Н0=1,1м, Нр≥Н=1,31м, Вк≤В1=0,71м
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Бұл шарттарға жұмыстық жабдығымен гидравликалық жетегі бар ЭО5015А маркасы бір атаулы экскаватор жауап береді.
Құбырды бекіту алдында бекіту үшін әкелінген құбырларды,
фасонды бӛлшектерді, арматураны, қазылған траншея қабырғаларының
бекітілуінің сенімділігін және табанының дайындығы, траншея енін және
түбінің белгісін жобаға сәйкес келуін тексереміз.
Құбыр жемістерін құру келесі тізбекте ӛту керек.
- құдықтар мен камералардың түбін құдықтарды түсірмей тұрып
дайындайды.
- Құдық қабырғаларын, фасонды бӛлшектерді және жапқыш
арматураны құрғаннан кейін, жапсарлы қосылыстарды бітегеннен кейін
кӛтереді.
- Құдықтаорналасатын ысырма мен фасонды бӛлшектерді құбырды
бекіту кезінде қондырылады. Құбыр желісін траншеяға орналастырғаннан
кейін ұңғымалар мен қақпақтарды жұмсақ топырақпен кӛміп нығыздайды,
содан кейін топырақты қабаттан тегістеп қазық тығыздағыштарымен оларды
тығыздап траншеяны құбыр ішімен 0,5 биіктікке кӛмеді.
Кранды таңдағанда темір бетон құдығының салмағын және кран
жебесінің қажетті шығуын (траншея осімен кран жебесінің айналу осіне
дейін) анықтау керек.
Кран таңдау шарттары:
1. δкр үлкен немесе тең Р=1,5т (темір бетон құдығының 1 сақинасының
салмағы 1,5 тонна)
2. Lкр үлкен немесе тең Ас=3,7м
3. hкр үлкен немесе тең Hс=1,1м
B1
mH 3 м
2
0,71
0,25 1,31 3 3,68 м
А0=
2

А0=

Қабылданған машиналар және негізгі жұмыстардың анықталған
кӛлемдері бойынша әр құрылыстың операцияға машина сыйымдылығын
және еңбек сыйымдылығын анықтаймыз.
Машина сыйымдылығы тең:
Mі=Vі %·Hвр маш.сағ.

(3.11)

мұндағығы Vі- құрылыстың операцияның жұмыс мӛлшері, м3
Нвр- әр жұмыстық операцияның уақыт мӛлшері.
Еңбек сыйымдылығы тең:
Еі=Mі %·Nі; адам/сағ

(3.12)

мұндағы Nі- машинада қызмет ететін, немесе бригадағы адам саны;
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Су әкету құбырлары желісін құруын технологиялық картасы 3.1кестедеал жұмыстардың күнтізбелік картасы кестеде жүргізіледі (3.2 –
сурет).
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3.1 Сурет – Құбыр желісін жүргізудің сұлбасы
3.1 Кесте – d=110мм болатын пластмасса құбырларды орналастыру жұмысының есебі
№
р/с

Құрылыстық
операциялардың
аталуы

1

2

1

Ӛсімдік қабатын

2

Траншея
топырағын ӛңдеу

3

Құбырлар
қосылатын жерге
ұңғылар құру

4

Құбырларды
бекіту

Жұмыстар
мӛлшері
3

4

M3

4914

Нормалар
және
олардың
негізделуі
5
Е2-1-5
H ВР

1,66
100 м 3

Е2-1-9
M

3

M

3

M

3

19305

H ВР

2,3
100 м 3

Е2-1-47
6825

H ВР

1,3
100 м 3

Механизм
дер атауы
6

H ВР

Бүлікт
егі
смена
саны
9

Машин
алар
саны

Тәулік
ұзақты
лығы

10

11

Бульдозер
ДЗ-28

81,6

-

1

1

11

Экскавато
р ЭО5015А

444

-

1

1

56

Қолдан
жер қазу

-

88,72

1

1

11

Қолдан
бекіту

-

93,01

1

1

12

Е2-1-47
1246

Еңбек
сыйымдылығы
Машин
Адам
а тәул
тәул
7
8

0,85
100 м 3
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3.1 - кестенің жалғасы
1
5

6

2
Құбырлар
желісіне траншея
табанын
дайындау
Темірбетон
құдығын құру

7

Траншеяны
алдын ала кӛму

8

Құбыр
желісінсынақтан
ӛткізу

9

Траншеяны қайта
кӛму

10

Ӛсімдік қабатын
орнына келтіру

Құбырларды
11 хлорлау және
шаю

3

4

5
Е9-2-3

М

17550

H ВР

0,53
100 м

Е9-2-47
дана

16

H ВР

10,5
1

Е9-1-47
M3

9652,5

H ВР

0,87
100

Е9-2-9
М

17550

H ВР

0,17
100

Е2-1-34
M

3

M

3

19147

H ВР

1,03
100

Е2-1-22
4914

H ВР

1,66
100

6

7

8

9

10

11

Қолдан
жер қазу

-

9301

1

1

12

Кранмен
түсіру

168

168

1

1

21

Қолдан
жер
қазғыш
булдозер

83,9

83,9

1

1

11

Гидропре
сс

29,83

29,83

1

1

4

Бульдозер
ДЗ-28

197,2

-

1

1

25

Бульдозер
ДЗ-28

81,6

-

1

1

11

14,04

-

1

1

2

Е9-2-9
М

17550

H ВР

0,08
100
28

28

3.2 Сурет – Күнтізбелік жұмыс жоспары
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3.4 Нысанның құрылыстықбағасын анықтау
Суды беру жүйесінің әр элементінің және барлық жүйенің құны
есептелген жұмыс мӛлшеріне, бірлік бағаларына, қажетті шығындарға,
жоспарлы жинауға, белдеулік және басқа да коэффициенттерге сүйеніп
анықталады. Барлық жүйенің және бӛлек элементтердің сметалық құны
құрылыс бағасының жалпы сметалық бағасында келтірілді.
3.5 Пайдалану шығындарын анықтау
Жылдық пайдалану шығындарының құрамына келесі шығындар кіреді:
1) Пайдалану тобының қызмет жасауына;
2) Электр қуатының құны;
3) Амортизацияға және жӛндеуга.
Пайдалану штатының жұмыс жасауының құны. Пайдалану
штатынының қызмет жасау шығындарын анықтауды 4.1 - кестеде жүргіземіз.
4.1 Кесте – Пайдалану қызметінің шығындарын анықтау
р/с
1
2
3

Аттары
Кезекші
машинист
Слесарьқұбыршы
Шебер
Барлығы

Бірлік
саны
2

Оклад,
теңге
30000

Еңбек ақының жылдық
қоры, мың тенге
720

1

35000

420

1
4

30000
175000

360
1500

Басқа шығындары, 12 пайыз, мың теңге 180
Барлығы, мың теңге 1680
Электр қуатының бағасын анықтау. Бұл бӛлімд есорап станцияларынан
жұмсалатын электр қуатының бағасын анықтауды бастаймыз. Жоба бойынша
ұңғыма, яғни бірінші және екінші кӛтеру сорап станциялары шығындарының
құндары бар.
Бірінші кӛтеру сорап станциясы үшін
Э1

Qжыл Н
квт.сағ
102n9 3,6

мұндағы Qжыл - жылдық су шығыны, м3
Н - сорапарыны, м
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(4.1)

Э1

537061 52 65
102 0.8 3.6

96256 квт.сағ

Екінші кӛтеру сорап станциясы үшін:
Э2

537061 66,5
293,76

121577

квт.сағ

Электр қуатынын жалпы шығыны
Э=Э1+Э2 квт.сағ
Э=96256+121577=217833 квт.сағ
Электр қуатының жалпы құны:
P

Э Ц эл

теңге

мұндағы: Цэл – 1 квт.сағ электр қуатының құны
Цэл =12,25 теңге
217833 ∙ 12,25 = 2 668 454 теңге
Хлоратордың жылдық шығынын анықтаймыз:
жылд Q таул 365 1,47кг / саг 365 536,55
Q хл
хл

жылд S
Ц хл Q хл
хл 536,55 44300 23769,165
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ҚОРЫТЫНДЫ
Елді мекенді сумен қамтамасыз етудің басты мақсаты сол жердегі
халықты және басқа дасу тұтынушыларды сапасы жоғары және мӛлшері
жеткілікті сумен қамтамасыз ету объектісі Қызылорда облысы Шиелі
ауданы Бәйгеқұм ауылын сумен қамтамасыз ету. Бастапқы мәліметтер
жүргізілгеннен кейін елді мекеннің тәуліктік су тұтыну мӛлшерін анықтадық.
Есептеулер бойынша жоғарғы тәуліктік су шығыны 1263,94 м3/тәул-не тең.
Елді мекеннің жер бедерін және су тұтынушылардың орналасуын
ескереотырып сумен қамтамасыз етудің бір жақты схемасы қабылданды. Жер
беті су кӛздерінің тереңдігі аз болғандықтан су кӛзі ретінде 150 м тереңдікте
жатқан жер асты суларын қабылдадым. Сулы қабаттардың сулары МЕСТ
2874-82 «Тұщы су» талаптарына сай. Сулы қатпардан суды алу үшін
құрылған ұңғымалардың маркасы ЭЦВ 8-40-200сораптармен жабдықтаймыз.
Тұтынушыларды үздіксіз сумен қамтамасыз ету үшін су құбыр желісін
сақиналы етіп қабылдадым.
Жерлердегі құбырлардың диаметрлерін жәнеондағы арын шығындарын
анықтау үшін жоғарғы су тұтыну сағатына желінің гидравликалық есептеуін
жүргіздік.
Тексеру есебін орындау барысындаанықтадық. Желінің қабылданған
есептік параметрлері биік ӛрттік шығындарды ӛткізуге шыдамды.
Гидравликалық есептеулер нәтижесінде және жер бедерін ескере отырып,
пьезометрлік сызықтық белгілерін және желідегі еркін арындарды
анықтадық.
Желідегі жоғарғы арындар 120 м аспайды. Сол себептен қорытындылай
келе желілер жәнесу құбырарматурасы желідегі қысымдарға шыдайды.
ІІ-ші кӛтеру сорап станциясының жұмыс істеу режимін жәнеелді
мекеннің су тұтынуреттеу үшін Рожковскийдің болат суарынды мұнарасы
қабылданды. Оның сыйымдылығы ӛртке қарсы су құбырын ескереотырып
27,73 м3-қа тең. І-ші және ІІ кӛтерусорап станциясының жұмыс істеу
режимдерін реттеу үшін жалпы сыйымдылығы 470м3екі тазасурезервуарын
қабылдадым.
Берілетін судың 1м3 ӛзіндік бағасын анықтау үшін жинақтау объектілік
және локальды сметалар есептелді. Құрылыстық жалпы құны 72 182,85 мың
теңге құрады. Жылдық пайдалану шығындарын осы мәліметтерге сүйене
отырып 1м3 судың құны 8,87 м3/тг. Жұмсалған қаржыны қайтару, яғни ӛзінӛзі ӛтеу мерзімі 10 жыл.
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