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АҢДАТПА

 Тапсырма бойынша дайындалған «Алматы облысы Іле ауданындағы
Жомарт кентін  сумен жабдықтау жүйесін жобалау» атты дипломдық жоба.

Бұл дипломдық жобада айтылған кенттің сумен жабдықтау жүйесі
жасалынбаған. Дипломдық жоба арқылы санитарлық нормаға сəйкес жəне
сапалы жер асты суымен қамтамасыз ете алатын, сумен жабдықтау жүйесінің
жобасы қарастырылған. Қажетті су мөлшері анықталынып, осыған байланысты
су алу ғимараты есептелген.

Жобаның  басты мақсаты Жомарт кентінің тұрғындарын таза ауыз
суымен қамтамасыз ету.

АННОТАЦИЯ

Дипломный проект  посвящён для «проектирование системы
водоснабжения населенного пункта Жомарт в Илийском районе Алматинской
области»разработанный по заданию.

В данном населенном пункте отсутствует система водоснабжения. В
дипломном проекте предусмотрен план системы водоснабжения,
обеспечивающий качественную подземную воду и соответствующий
санитарным нормам. Было определено требуемое количество воды и
рассчитано здание водозабора .

Основной целью проекта является обеспечение жителей поселка Жомарт
чистой питьевой водой.

 ANNOTATION

Diploma projectof "water supply system in the village of Zhomart in the Ili
district of Almaty region" developed by the task.

In  this  village  does  not  have  water  supply  system.  The  diploma  project
provides a plan for a water supply system that instate high-quality underground water
and appropriate sanitary standards. The required amount of water was determined and
the water intake building was calculated.

The main goal of the project is to provide residents of the village of Zhomart
with clean drinking water.
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7

КІРІСПЕ

Аумақты ауыз суымен қамтамасыз ету барысында ол су тікелей
тұтынушы халыққа таза əрі сапалық нормаға сай келуі тиіс. Қазір біздің
елімізде жиі кездесетін түйіткүл мəселелердің бірі сусыз отырған елді
мекендердің гигиеналық талапқа сай келмейтін ауыз суын тұтынуы. Бұл су
арқылы тарайтын əртүрлі ауру тудыртын заттардың болуы адамдардың
болашағына үлкен зиянын тигізері анық.

Халықты тек сумен қамтамасыз етіп қана қоймай , судың алыну деңгейі,
сапалық көрсеткіштерімен бірге,  құбырмен жеткізілуі бюджетті болуы тиіс.
Себебі халық кедергісіз жəне аз шығынмен таза суды тұтынуды қалайды. Бұл
жағдайда құбырда болатын ақауларды жою мəселесі , құбыр материалы, суды
жеткізу арыны, экономикалық көрсеткіштеріде қарастырылады.Экономиканың
шарықтап тұрған шағындатұрмысқа қажетті болып саналатын ауыз суы барлық
аумақта қолжетімді болуы тиіс. Суды тек қана пайдаланып қана қоймай оны
сақтау жолдары жəне ысырапшылдыққа жол бермеу мəселесіде көгілдір
экраннан халыққа үндеу тастауы тиіс.

Дипломдық жобада Алматы облысы, Іле ауданындағы Жомарт кентін
сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мəселесі қарастырылады. Елді мекеннің
сұранысы бойынша сапалы ауыз суымен қамтамсыз ете алатын ұңғымалар салу,
су сапасын жақсарту үшін сол аумаққа сипаттама беру, табиғи су көздерін
таңдау жəне оған есеп жүргізу, тазалау ғимараттарын жекелеп есептеу, су
құбыр желісін есептеу, негізгі құрылыс технологиялық жұмыстарын қарастыру,
экономикалық есептеулер жүргізу дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты болып
есептеледі. Елді мекендегі халықты су арқылы таралатын, түрлі  аурулардан
сақтау жəне халықты жеткілікті мөлшерде санитарлық - гигиеналық таза,
сапалы ауыз сумен қамтамасыз етудің маңызы зор.
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1 Негізгі (технологиялық) бөлім

1.1 Елді мекеннің табиғи сипаты

Жомарт кенті Алматы облысы, Іле ауданындағы Ащыбұлақ ауылдық
округінде орналасқан.Бұл кент Алматы қаласынан 15 км  шақырымдық жерде
орналасқан.

 Жомарт кентінің климаты континенттік сипатқа ие болып табылады, себебі
қыс мезгілінде қоңыржай салқын, ал жаз мезгілінде қуаң болып келеді. Қаңтар
айында  бұл аумақтың солтүстік бөлігі орташа температуралық көрсеткішке ие
болса, оңтүстік бөлігі 4-9°С көрсетеді. Жаздың шілде айында орташа
температура солтүстікте 25°С, оңтүстігінде 27°С.

Алматы облысыныңоңтүстік-батысын Іле таулы үстірттері алып жатыр сол
арқылы осы аумақта сұрлы сары топырақ көп тараған. Жомарт кенті халық
коныс аудармай тұрған уақытында бау-бақша іспеттес аймақ болған. Қазіргі
уақытқа дейін əрбір тұрғынның бақшасы бар, бұл топырақ жамылғысының
біркелкі жақсы орналасқандығының кепілі. Кенттің табиғи жағдай халыққа өте
ыңғайлы сол себепті жыл өткен сайын халық тығыз қоныстана бастады.

1.2 Жомарт кентінің қазіргі жағдайы

Алматы облысы бойынша сапалы ауыз суды қажет ететін елді мекендер
саны жыл сайын өсіп келеді.Экономика дамыған сайын сыртта жатқан елді
мекендердің сұранысы сол баяғы қолжетімді  ауыз суымен, табиғи газ. Алматы
облысы бойынша суды қажет ететін елді мекендер саны 28-ден көп. Кооператив
ретінде құрылған елді мекендерге көмек үкіметтен берілер емес, олар барлық
шығынды судан бастап қарапайым жолға дейін өздері барынша жасауда.
Жомарт кентіндегі əрбір үй өз алдына ұңғыма қазып су алып отыр, ол судың
шығу жері мен сапасына көңіл аудармайды себебі елді мекеннің санитарлық
сапасына көңіл бөлетін ешкім жоқ. Халық саны жыл сайын өсіп келтіндіктен
болашақ ұрпақтың  дені сау болуы осы мөлдір суымызға да байланысты.

Обылысты  сумен қамтамасыз ету жүйесiнiң дамуы шаһардың дамуымен
тұспа тұс келедi. Қала шекарасы  жыл сайын кеңейіп, əлеуметтiк-экономикалық
жəне демографиялық өсуі сумен жабдықтау жүйесiн жақсартуды талап етеді.
Статистикаға зер салып қарасақ əлемдегi аурулардың 80 пайызы ауыз суы
сапасының төмен болуымен жəне сумен қамтамасыз ету жүйесiнiң санитарлық-
гигиеналық нормаларды бұзуымен байланысты болатынына көз жеткiзуге
болады. Сондықтан, тіршіліктің көзі -суды таза жəне сапалы күйде қолдану
аясына жеткізіп беруге тиіспіз.
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1.3 Есептік су шығындар

1.3.1Елді мекенді сумен жабдықтау жүйесін есептеу

Қажетті су мөлшерін халық санының ұлғаюын ескере отырып
жобалаймыз. Жомарт кентінің тұрғындарының саны 4557 (2009 жылғы санақ
бойынша алынған мəліметтің өсуімен) адамды құрайды. Тұрғындардың  орташа
тəуліктің су шығынын мына формуламен анықталады:

орт.тəу =
⋅ орт , м3/тəу ,                                         (1.3)

мұндағы q орт – 1 адамға қажетті тəуліктік су мөлшері , м3/тəу
                   N – елді мекендегі тұрғындар саны,

Су тұтынудың нормалық көрсеткіші Қазақстан Республикасының құрылыстық
нормалары жəне ережелеріне (ҚНжЕ 4.01.02-2009) сəйкесінше қабылданды.

Жомарт кентіндегі тұрғындар саны:
Елді мекендегі тұрғындардың саны - 4557 адам,
Балабақшадағы бала саны - 90  адам,
Мектептегі оқушы саны -213 адам,
Сонда,

орт.тәу
елді мекен =  ⋅ = 501,2 м3/тəу(1.3.1)

орт.тәу
б.бақша= ⋅ =6,75м3/тəу (1.3.2)

орт.тәу
мектеп= ∙  = 2,13м3/тəу(1.3.3)

Тəуліктік ең көп (максималды) су тұтыну мөлшері келесі формуламен
анықталады:

  Qмакс.тəу = Kмак∙Qор.так
елд.мекен,                 (1.3.4)

                    Qмин.тау = Kмин· Qор.тау
елд.мекен ,(1.3.5)

мұндағы Qмакс.тау – ең көп тəуліктік су тұтыну шығыны,м3/тəу;
 Qмин.тау - ең аз тəуліктік су тұтыну шығыны,м3/тəу;

Kмакc  жəне Kмин  – тұрғындардың орналасуына байланысты су
тұтынудығы тұрақсыздық коэффициенті:
Kтəу. мак = 1.1 – 1.3 жəне Kтəу мин = 0.7-0.9 тұрақсыздық коэффиценттері.

Сонда,

макстəу
елдімекен= 1,2∙501,2=601,4 м3/тəу(1.3.4.1)
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минтəу
елдімекен = 0,8 ∙ 501,2 = 400,9 м3/тəу(1.3.5.1)

Елді мекеннің тұрмыстық аумағына қажетті шаруашылық ауыз судың
қажетті максималды сағаттық су шығыны келесі формуламен анықталады:

макс.сағ = макс.сағ ⋅ тəу.орт ,    (1.3.6)

Сонда :

макс.сағ=
,  ·1,8= 45,1 м3/сағ .(1.3.6.1)

мұндағыkмакс.сағ сағаттық максималды, тұрақсыздық коеффициенті.
Елді мекендег тұрғындар санын ескеретін коэффициент 1.1 кестеде

қамтылған.
Елді мекенге қажетті ауыз су мөлшерін  əр сағатқа  тиесілі максималды

сағаттық тұрақсыздық коэффициенті Кмакс.сағ  бойынша анықталады:

макс.сағ = aмакс ⋅ bмакс ,        (1.3.7)

Сонда :

Кмак.сағ= 1.2·1.5=1.8(1.3.7.1)

мұндағыaмакс - құрылыстың абаттандырылу дəрежесін көрсететін
коэффициент ;

aмакс - коэффициентті aмакс = 1.2- 1.4 аралығында.

Елді мекенге қажетті ауыз судың минималды сағаттық су шығыны келесі
формуламен анықталады:

мин.сағ = мин.сағ ⋅ тəу.орт ,                               (1.3.8)
Сонда :

мин.сағ=
,  ·0,1= 1,67м3/сағ.(1.3.8.1)

мұндағы мин.саг − тұрақсызкоэффициент.
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Елді мекеннің сұранысы бойынша  шаруашылық ауыз су мөлшерінің
тəуліктік əр сағатқа  тиесілі минималды сағаттық тұрақсыздық коэффициенті
Кмин.сағ  бойынша анықталады:

мин.сағ = aмин ⋅ bмакс , (1.3.9)

Сонда :

Кмин.сағ=0.4·0.2=0.08  ,     (1.3.9.1)

мұндағыamин - ескеретін коэффициенттің  мəні  0.4 – 0.6 аралығында
қабылданады.

1.4  Ұңғымалы су алу ғимараты туралы мəліметтер

Су алу ғимараттары дегеніміз əр түрлі су алу көздерінен су алуды жəне
оны тазалап, қажетті мөлшерінде халыққа жеткізуді жүзеге асыратын
гидротехникалық ғимараттар кешенін айтамыз.

Сумен қамтамасыз ету жүйесінде қолданылатын су алу ғимараттары жəне
сорап станциялары бір-бірімен тығыз байланыста. Су көздеріне байланысты
сумен жабдықтау жүйесі екі түрге бөлінеді :

1. Жер беті су көзінен су алатын ғимараттар;
2. Жер асты су көзінен су алатын ғимараттар.

Жер астысуыналатынғимараттардың құрылым ерекшелігіне байланысты олар
мынандай түрге жіктеледі:

1. Ұңғымалар;
2. Шахталы құдық;
3. Көлденең су қабылдағыш;
4. Сəулелі су құбырлары.

Сулы горизонттың  жəне барлау ұңғымасының сипаттамасы:
 1.Статикалық деңгей белгісі – 29 м;

  2. Деңгейдің  төмендеуі – 3,4 м;
  3.Дебиті – 17,0 м3/сағ;
  4.Тапсырыс берушінің суға қажеттілігі- 61,05 м3/сағ;
 5.Су алу ғимаратына дейінгі қашықтық – 1,1 км.

Ұңғымалардың қажетті санын келесі формуламен анықтайды:

= тр

үңғ
,   (1.4)

 мұндағы Q тр – суға тапсырыс берушінің суға қажеттілігі , м3/сағ;
Qұңғыма. -ұңғыма дебиті ,м3/сағ;
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 Сонда:

= ,
,

= 3,59 ≈ 4 ұңғ.(1.4.1)

Есептік шешімге байланысты негізгі ұңғыма саны 4 болуы тиіс. ҚНжЕ
бойынша негізгі ұңғымалардың санына байланысты резервтік ұңғымалар саны
алынады. Резервтік ұңғымасəйкесінше nрез = 1ұңғыма болып алынды себебі
қосымша су тарту жағдайында немесе талап етілген су қорын алуға көмекші
ретінде жүреді.

Жалпы ұңғымалар санын анықтау үшін келесі формуланы қолданамыз:

 N = n’ + n рез ,                                                      (1.4.2)

Сонда ,

 N = 4 +1 = 5 ұңғыма ,(1.4.2.1)

Қабылданған 4 ұңғымаға сəйкес дебитті анықтау үшін келесі формуланы
қолданамыз:

′ұңғ = тр,  м3/сағ   (1.4.3)

Нəтижесінде шығатын есептік дебит тең мəнге ие  болады:

                                          Q’ұңғ = ,  =15,2 м3/сағ                                    (1.4.3.1)

1.4.1 Ұңғымадағы су деңгейінің есептік төмендеуін анықтау

Су деңгейі су қоймалары мен жер астындағы су ағыстарының салыстырмалы
су деңгейіне немесе абсолюттік су деңгейіне қарағандағы биіктігі болып
табылады. Бұл жазықтықтың биіктігі өзгермейді, сол себепті оны “0” графигі
деп атайды. Жер асты суы жер қыртысын құрайтын тау жыныстарының
аралығындағы су болып есептеледі. Жер асты суының кен орны жауын-
шашынның көп түсуіне , өзен суларының жерге сіңуінен рпйда болатын жер
асты суларының шоғыры.

Ұңғымадағы су деңгейінің есептік төмендеуін анықтау үшін, мына формула
бойынша үлестік дебитін табамыз :
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үл. = ұңғ. , м3/сағ (1.4.4)
 мұндағы ұңғ- ұңғыманың дебиті, м3/сағ;
 S – деңгей төмендеуі, м;
 Нəтижесінде:

үл.=
,

,
=4,47 м3/сағ                                              (1.4.4.1)

 Ұңғыманың дебиті бойынша есептік деңгей төмендеуін табу үшін мына
формуланы қолданамыз:

ес. = ұңғ.

үл.
, м                                  (1.4.5)

Есептік деңгейдің төмендеуі:

ес.=
,

,
= 3,4     (1.4.5.1)

Cулы қабат үшін рұқсат етілетін төмендеуді анықтаймыз:

рұқ.
Н ≤Н–((0,3...0,5)·m+∆Нн+∆Нф) , м                    (1.4.6)

мұндағы∆Нн –сулы қабат пен статикалық деңгейдің айырмашылығы, м;
∆Нн- тұңғымада сораптың динамикалық деңгейге түсу тереңдігі;
∆Нф -  ұңғымадағы арынның жоғалу көрсеткіші;
m  - сулы қабаттың қуаттылығы, м.

Осы көрсеткіштер арқылы келесі шарт орындалуы керек:

Sес. ≤Sрұқ.                                                       (1.4.7)

Сол  арқылы :

рұқ.
Н ≤  145,3 – ( 0,5 ·50,5+6 +1 ) = 112,9 м               (1.4.7.1)

Шарттың орындалғанын  тексереміз:

                                3,4.≤ 112,9 м , шарт орындалды .
Есептік динамикалық деңгей белгісін мына  келтірілген формула

бойынша анықтай аламыз:
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Нес.дин.= Нст +Sес. , м                           (1.4.8)

          мұндағыНст – ұңғымадағы статикалық деңгей белгісі, м.

Нəтижесінде :

Нес.дин.= 29 + 3,4 =32,4  м             (1.4.8.1)

 1.4.2 Ұңғыманы таңдау жəне дайындау

 Ұңғыманың құрылымын гидрогеологиялық жағдайларды, бұрғылау
тəсілін, пайдалану ерекшеліктері жəне санитарлық қорғау талаптарын ескере
отырып анықтаймыз, су алу аймағы үшін сулы қабаттың тереңдігіне
байланысты роторлы бұрғылауды таңдаймыз.

Барлау жəне пайдалану үшін ұңғымалардың құрылымы
гидрогеологиялық жағдайлармен жəне бұрғылау əдісі арқылы анықталады.
Суды бұрғылау екі қарапайым əдістен тұрады:

1. айналдыру əдісі;
2. соққыш арқан əдісі.
Cоққыш арқанмен бұрғылау əдісі барысында сулы горизонттарды сынап,

күрделі геологиялық жəне гидрогеологиялық пайдалану жүзеге асады.Ондай
бұрғылау əдісі 150 метрден аспайды.

Айналмалы бұрғылау əдісі геологиялық жағдайлары жақсы зерттелген
жəне бұрын барланған аудандарда қолданылады.Осы əдіс арқылы бұрғылау
тереңдігі 150 метр тереңдікке дейін жүзеге асады.

Ұңғыманың таңдалған тереңдігіне байланысты қолданылып жатқан
гидрогеологиялық жағдайды ескерее отырып мүмкін болатын динамикалық
деңгейдің ең төменгі тереңдігімен дизайнды ағымды қалыптастыру қажет.

Өндірістік жолдың диаметрі ұңғымалық жабдықты судың есептік
ағынына сəйкес сиымдылығы бар сорғымен жабдықтау жеткілікті болып
табылады.

Таңдалған сулы горизонттағы судың сапасы мен оны таңдау кезінде
өзгеруі тиіс болған, жер үсті сулары мен басқада су көздері ұңғымаға енбеуі
тиіс.

Ұңғыманың құрылымы қарапайым жəне ыңғайлы болуы шарт  жəне ол
ұзақ қамтамасыз етуге жарауы тиіс.

Ұңғыма кем дегенде ең аз көлемде корпусты Ұңғыма ең аз көлемде
корпусты  құбырлармен біріктірілуі қажет.

Ұңғыманы айналдыра бұрғылау əдісімен бұрғылағанда, цементті
ұңғымаға бұрғылау арқылы циркуляция жасалады.Барлау жəне пайдалану
ұңғымалары келесідегідей негізгі элементтерден тұрады:

1. Ұңғыманың тереңдігі;
2. Корпус бағаны саны;
3. Колонна диаметрі ;
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4. Бағандардың түсу тереңдігі;
5. Арнаулы қондырғылар;
6. Су жинағыш бөлімі;

Корпустың санын анықтағаннан кейін ұңғыманың алдын ала тереңдігін жəне
корпус жолының шығынын ескереміз.Соңында ұңғыманың тереңдігі жəне оның
су алу бөлігі қарастырылады.

Елді мекеннің сұранысын ескере келе  4 жұмыс жəне 1 резервтік ұңғыма
қабылданды.Сол арқылы ұңғымалардың  орналасу қатарын жəне сақиналы
жүйені қабылдаймыз. Ұңғымалар арасындағы қашықтық ұңғымалардың əсер
ету радиусына байланысты болып келеді.
 Қиыршық тас үшін 700 м құрайды жəне ол мына формула арқылы анықталады:

                                           L = 2R  , м                             (1.4.9)

Сонда:

L =2∙ 700= 1400,  м                         (1.4.9.1)

Cуағар арасындағы қашықтық  l = 1,8м деп қабылдаймыз.Соған
байланысты су жеткізу  құбыр материалын полимерден, ал диаметрін 300 мм
ден аламы .

1. ұңғыманың тереңдігі - Нұңғ = 90 м;
2. кондуктор ұзындығы – Нконд = 40 м;
3. шегендік құбырлар колонналарының саны – nk = 2;
4. кондуктор диаметрі – Дконд= 377 мм;
5. пайдалану колоннасының диаметрі – Дк = 273 мм;
6. сулы қабатқа пайдалану колоннасының табандығының кіруі -3 м;
7. колонналарды түсіру тереңдігі - Нк =75 м;

1.5 Сүзгінің құрылымдық есептемесі

Ұңғыманың су қабылдауында қалыпты жұмыс жасауы су қабылдау
бөлігіне жəне оның  күйіне байланысты. Сулы қабат құрамына , жер асты
литологиясына қарай су бірнеше қабаттан сүзіліп шығады.

Фильтірсіз суды қабылдау бөлігі көбінде ұңғымаларда орналасадысебебі
оның сулы қабаты сынған тастар мен түйіршікті құмға төзімді болып табылады.
        Белгіленген ұңғымадағы сүзгіде мынандай талаптарға сай болуы керек:
        - Судың деңгейін ең төменгі деңгейге жеткізе отырып, ұңғыманың жоғарғы
өндіру жылдамдығына жеткізу;

- Қажет етілген механикалық беріктікті қалыптастыру;
-Cүзгіге ең төменгі кіріс жылдамдығын алу үшін сулы аймақтан үлкен

байланыстырушы алаңын қалыптастыру ;
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-Химиялық жəне шамадан тыс электрохимиялық коррозияға ұшырамайтын
жəне судан тат баспайтын қасиетке ие болуы.

Cүзгінің негізгі мақсаты сулы аймақты құлдыраудан қорғау жəне
механикалық қоспасыз , еш өзгеріссіз таза суды жеткізу.

Сүзгінің құрылысы мынандай заттардан тұрады:
1.Жұмысшы бөлік;
2. Қондырғы;
3. суперфильтр құбырынан;
4. майлы тығызданудан;
5. құлыптан.

 Елді мекеннің литологиялық сипатында суды жақсы өткізетін қабат
орташа қиыршық тас болып табылады. Сүзгінің мақсаты сулы горизонтты
құлаудан сақтау, сол арқылы суды механикалық қоспасыз , таза су етіп өткізу.

Сүзгінің   түрі мен оның құрылымын ҚНжЕ 2.04.02-84 - ке сəйкес жəне
гранулометриялық құрамына байланысты таңдаймыз. Сүзгі өлшеміне су
қозғалысының рұқсат етілген жылдамдығының  шартына байланысты
анықталады :

Qес. ≤ F·Vф, (1.5)

мұндағыQес – ең жоғарғы  есептік су шығыны, м3/тəу;
 F – сүзгі бетінің ауданы, м2,

ес. = ∙  , м3/тəу (1.5.1)

F = Dф· lф , м (1.5.2)

мұндағыDф – сүзгінің диаметрі, м;
                               lф  - сүзгінің жұмыс бөлігінің ұзындығы,м;
 Vф - сүзудің рұқсат етілген кіріс жылдамдығы, м / тəул.
Сүзудің рұқсат етілген жылдамдығын мына формула арқылы анықтаймыз:

Vф = 65· Кф , м/тəу                                                   (1.5.3)

 Мұндағы: Кф-сүзу коэффициенті, м/тəу;
Қиыршықтас үшін Кф = 100 қабылдаймыз.

                         Vф = 65·√120 = 345.3 м/тəу ;                            (1.5.3.1)

Ең көп есептік су шығынын табамыз:

ес. = , ∙   = 366,3  м3/тəу,                  (1.5.4)
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Сүзгі бетінің ең аз ауданын анықтаймыз:

                                F = ес.

ф
 = ,

,
 = 1,06 м2,                                             (1.5.5)

 Cүзгінің ең аз ұзындығын мына формула бойынша табамыз:

ф  =
ф
 , м (1.5.6)

Сонда ,

ф  = ,
, · ,

 = 1,85м                                       (1.5.6.1)

Cүзгі бетінің ең үлкен ауданын анықтайтын болсақ:

  F = 3,14·0,182·1,85 =1,05 м2 (1.5.2.1)

Нəтижені сулы қабат қуатымен байланыстырамыз себебі  сулы қабат
қуаттылығы 610 м, ал сүзгілеу бөлігінің ұзындығы 1,05 м, оған тұйық фильтр
қоямыз. Сүзгілердің тесік өлшемдерін ҚНжЕ кестесінен аламыз.Ол үшін сулы
қабат жыныстарының біртекті емес коэффициентін формула арқылы табамыз:

                            η =  ,                                                                 (1.5.7)

мұндағы d10,  d60 - сулы қабат жыныстарының құрамындағы бөлшек
өлшемдері 10 жəне 60% құрайды, сонда :

                                           η = ,
,

  = 3,3                                                     (1.5.7.1)

Сым орамасы бар сүзгі тесіктерінің өлшемдері 1, 25d50 - ге тең.
Сонда:

  1,25d50 = 1,25·4,5 =5,625 мм                                             (1.5.8)

мұндағыd50 - сулы қабат жыныстарының құрамында тиісінше 50%
болатын бөлшек өлшемдері кездеседі.

1.6    Сорғы  жабдықтарын таңдау
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Сорғы жабдығын таңдауға əрбір ұңғыманың қажетті арынын мына
формула бойынша анықтаймыз :

,. нсhмдлтрвгтр hhhHH ++++= (1.6)

мұндағы Нг - су көтерудің геометриялық биіктігі, 4м жоғары
қабылданады.

Төгілу белгісі ∇из= 100,0 + 4,0 = 104,0 м.
                       һв.тр - су көтергіш құбырындағы арынның жоғалуы, м;
Сорғының бату тереңдігін мына формула арқылы анықтаймыз:

 Һв.тр = 1000і·1,1·l, м ,(1.6.1)

мұндағы1000і – 1 км ұзындықтағы арын жоғалуы;
l- су айдағыш құбырдың ұзындығы, км.
                            1,1- жергілікті кедергі коэффициенті ;
Һдл- қысымның шығындалу ұзындығы, м;

                   һм – кедергіден  өту үшін арынның жоғалуы, м;
                   ұзындығы бойынша арын жоғалуынан 10% -ға тең .

длhh ×= 1,0
м  , м ,                                              (1.6.2)

№1 ұңғыма есебі
Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі:

∇  = 100,0 – Нес.дин. = 100,0 – 32,4 = 67,6 м
Нг = ∇из −  ∇  = 104,0 – 67,6 = 36,4 м
L = Ндин.ур + 5м = 32,4+5 = 37,4 м
Һв.тр = 0,0103·1,1·36,4 = 0,412 м
Һдл = 0,0103·800 + 0,0042·1600+ 0,0103·1600+0,0042·800+0,0103·800 = 43,04 м
Һм = 0,1· 43,04 = 4,304 м
Нтр = 36,4 + 0,41 + 43,04+ 4,304 + 1,5 = 85,65 м

№2 ұңғыма есебі
Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі:

∇  = 100,5 – Нес.дин. = 100,5 – 32,4= 68,1 м
Нг = ∇из −  ∇  = 104,0 – 68,1 = 35,9 м
L = Ндин.ур + 5м = 32,4 +5 = 37,4 м
Һв.тр = 0,0042·1,1·35,9 = 0,165 м
Һдл = 0,0103·800 + 0,0103·1600+0,0042·800+0,0103·800 =36,32  м
Һм = 0,1· 36,32 = 3,632 м
Нтр = 35,9 + 0,165 +36,32 + 3,632+ 1,5 =76м

№3 ұңғыма есебі
Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі:
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∇  = 101,0 – Нес.дин. = 101,0 – 32,4 =68,6 м
Нг = ∇из −  ∇  = 104,0 – 68,6 = 35,4 м
L = Ндин.ур + 5м = 32,4+5 = 37,4 м
Һв.тр = 0,0103·1,1·35,4 = 0,401 м
Һдл = 0,0103·1600+0,0103·800 +0,0042·800 =28,08 м
Һм = 0,1· 28,08 = 2,808 м
Нтр = 35,4 + 0,401 + 28,08 + 2,808+ 1,5 = 68,1 м

№4 ұңғыма есебі
Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі:

∇  = 101,5 – Нес.дин. = 101,5 – 32,4 = 69,1 м
Нг = ∇из −  ∇  = 104,0 – 69,1 = 34,9 м
L = Ндин.ур + 5м = 34,9 +5 = 39,9 м
Һв.тр = 0,0103·1,1·34,9 = 0,395 м
Һдл = 0,0103·1600+0,0042·800 = 19,84 м
Һм = 0,1· 19,84 = 1,984 м
Нтр = 34,9 + 0,395 + 19,84 + 1,984+ 1,5 = 58,61 м
                            №5 ұңғыма есебі

Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі:
∇  = 102 – Нес.дин. = 102 – 32,4 = 69,6 м
Нг = ∇из −  ∇  = 104,0 – 69,6 = 34,4 м
L = Ндин.ур + 5м = 34,4 +5 = 39,4 м
Һв.тр = 0,0103·1,1·39,4 = 0,446 м
Һдл = 0,0103·1600 = 16,48 м
Һм = 0,1· 16,48 = 1,648 м
Нтр = 39,4+ 0,446 + 16,48 + 1,648+ 1,5 = 59,47 м

1.7 Санитарлық қорғау аймағы

Санитарлық қорғау аймағы ол ластанудан жəне қоғамдық орынды зиянды
заттардан қорғау үшін қолданылатын аймақ болып табылады. Аймақ бойынша
50 м-ден бастап 1000 м- ге дейін өндірістік қауіпті аймаққа жатады.

Осы аймақтың айналасында орналасқанадамдар өздерінің құқығын
қорғау мүмкіншілігі бар себебі, аумақтың күшті экологиялық əсерін тоқтатуға
не болмаса орын ауыстырып көшуге барынша құқылы болып есептеледі. Бұл
қорғау аймағы халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында белгіленеді.

Санитарлық-қорғау зонасында орналастыруға болатындар қатарына мына
орындар жатады:

-  тағам өнімдерін өндіруге қолданылмайтын техникалық дақылдарды
өсіретін яғни ауылшаруашылығында пайдаланылатын жер;

- зияндылығы аз кластағы орын;
- сол орынға қызмет ететін өрт сөндіру депосын жəне қолданысқа

қажетті заттарды сақтайтын алаң;
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- вахталық əдіспен жұмыс жасайтын адамдарға арналған тұрғын емес
бөлме;

- техникалық сумен қамтамасыз етуге арналған жəне канализациялық,
айналма сумен қамтамасыз ететін ғимараттар.

Санитарлық қорғау аймағы 3 белдеуден тұрады.
І белдеу қатаң режимдегі аймақ. ҚНжЕ 2.04.02 – 84 бойынша радиусы 30 м
қабылданған өйткені сулы қабат қорғалған санатқа жатады.
ІІ белдеу радиусы мына формула бойынша анықталады:

= ∙
∙ ∙

 , м(1.7)

мұндағы Qв – су алудың өнімділігі , м3/с

Qв = 61,05·24 = 1465 м3/с (1.7.1)

мұндағы Т - сулы қабатқа түскен микробтық ластанулар ұңғымаға
жетпеуі тиіс уақыт (400 тəулікке тең қабылданады));

m – сулы  қабаттың қуаты, м;
 - сулы қабаттың су беру коэффициенті ҚНжЕ 2.04.02-84 бойынша

қабылданады μ = 0,2 алынады.
Екінші белдеудің радиусы тең:

 =  ∙
, ∙ , ∙ ,

 =213 м                                (1.7.2)

III белдеудің радиусы формула бойынша ұңғыманы пайдалану барысындағы
барлық уақыт ішіндегі ластанудан қорғауды ескере отырып анықталады, яғни Т
= 25 жыл = 9125 тəулік.

ІІІ=
∙

, ∙ , ∙ ,
=1038 м                                    (1.7.3)

1.8 Суды залалсыздандыру

Жер асты суының ластанып шығуы, сапалық құрамының төмендеуі көп
қаражатты жəне еңбекті талап етеді. Жеке құрамдық бөліктер шамасының
нормалық көрсеткіштен ауытқып кетуі, минералдық құрамының тым көп болуы
жəне судың ішуге жарамауы суды тазалауды, залалсыздандыруды қажет етеді.
Жер асты суының ластану жағдайы мына бөліктерден тұрады:

1.Бактериялық ластану- патогендік бактериялардың пайда болуына əкеліп
соқтырады.Бұл арқылы əртүрлі эпидемиялық аурулар таарап кетуі мүмкін.
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2. Жер асты сулары көбіне химиялық ластануға ұшырайды жəне оны
тазарту қиынға соғады. Тұрмыстық жағдайда қолданылып кеткен сулар жəне
оның құрамында кездесетін улы химиялық заттар əсер етуі əбден мүмкін.

3. Механикалық ластанудан кіші мөлшерде тарайды себебі карст
суларынан басқаларында қоспалардан жылдам ажырату мүмкіндігі бар болып
есептеледі.

4. Радиоактивтік ластану барысы көбінесе уран өндіретін аумақта пайда
болады. Осындай радиоактивтік қосындылар тау жыныстарына көп сіңеді сол
үшін ол жер астындағы су арқылы баяу тарайтын қалыпқа ие болып келеді.

Су ластануының алдын алу үшін мына шаралар жасалынуы тиіс:
1. Шаруашылық жəне ауыз суы ретінде пайдаланылып отырған судың

тоғандарына құятын ағындардағы суды былғайтын зиянды заттардың
шектік мөлшері арнайы ережемен белгіленуі тиіс себебі онда
кездесетін зиянды қоспалық заттар көп кездеседі.

2. Өндірістік мақсатқа қолданылатын судың өзі зиянсыз болуы талап
етіледі себебі олардың шаруашылық заттарының жемірілуі, түбіне
тұздың немесе басқада заттардың тұнып қалуы болып жатады. Сол
үшін судың құрамы тұрмыстық қолданыс үшінде ыңғайлы еш
қолайсыздық тудырмайтындай болуы тиіс.

3. Ауыл шаруашылығы алқаптарын суғару барысында, жеміс-жидек
өсіруде суғаруға жұмсалатын судың құрамы өсімдікке зиянсыз жəне
топырақтың сапасын төмендетпеуі тиіс.

Судың пайдалану саласына байланысты нормалық көрсеткіштері талап
етіледі осыған байланысты ауыз суға мемлекеттік санитарлық талаптар
қойылады. Олардың негізгілеріне мыналар жатады:

- иісі мен дəм көрсеткіштері 2 баллдан аспауы тиіс;
- түсі 200-ден төмен болуы тиіс;
- мөлдірлігі 30 см-ден артық;
- лайлылығы 2 мгл-ден аз;
- кермектілігі 7-100 моль болуы керек.
Ауыз судың кермектілігін кальций мен магний анықтайды егер олар аз

болса адам сүйегінің морттылығы байқала бастайды. Фтордың ауыз суындағы
мөлшері 0,7-1,5 мгд-ден төмен болса флюороз жəне кариес пайда болады, ал
темір мен мыс жетіспесе адамда анемия пайда болады. Ауыз суының
температурасы 8-15 градус шамасында болса минералдылығы 1 гл- ге дейін
болуы тиіс.

Суды залалсыздандырып , нормалық көрсеткішке сай етіп халыққа
жіберер алдында хлор арқылы шектен тыс дозалау үлкен қиындық туғызады.
Бұндай қиындықтың алдын алу үшін хлордың орнын гипохлоритті натрий
арқылы жасауға болады.

Натрий хлориді (аспаздық сода) натрий мен хлор жəне тұздың
неорганикалық қосындысы болып табылады. Бұл қоспа суды
залалсыздандырудан басқа химия өнеркəсібінде кеңінен қолданылатын заттек,
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металлургияда тағамдарды консервілеу барысында, теріні тазарту жолды
мұздан тазарту үшін қолданылады.

Гипохлорит натрий құрамындағы белсенді хлордың мөлшері 95,2
пайызды құрайды. Бұл қоспа халыққа тұтынуға берілмес бұрын жарты сағатқа
дейін өте жақсы араласуы тиіс. Хлорлау орны арнайы резервуар немесе үлкен
құбыр желісі. Ауыз суына ғана емес кəріз суына , ақаба суларды тазарту
барысында жақсы қолданысқа ие. Бұндай суды тазарту əдісі халыққа қол
жетімді жəне ыңғайлы.

Гипохлоридті натрий қайнаған тұздан электрлі əдіс арқылы алынады. Бұл
жағдайда жоғарғы концентрациялы NaCl алуға мүмкіндік туады.

Қоспаны алу үш типтен тұрады , олар:
- Реагент шаруашылығы;
- Электролиздеу арқылы;
- Электр тұтыну бөлімі.
Қажетті мөлшердегі гипохлорит нарий алу үшін мына формуланы

қолданамыз:

N = ∙ (1.8)

Сонда:

N = ∙ = 24 кг тәулік⁄ (1.8.1)

мұндағы Q - тəуліктік су шығыны , м3/тəу,
      n - хлор мөлшері

Электролиздеу барысында мөлшерін  екіге бөліп қарастырамыз 12кг тәулік⁄ .
Қайнаған тұздың мөлшері : 24∙ 6 = 144 кг тәулік⁄
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2 Су шаруашылығын пайдалану

2.1 Жер асты суының пайдалану қорын есептеу

Жер асты суын пайдалану барысында оны сақтау мен жинауғада мəн беру
керек өйткені біз сол арқылы оның сарқылып қалуын болдырмайтын жағдай
жасаймыз. Пайдалы қазбаларды іздестіру барысында ашылған жер асыт
суының ластануын болдырмайтын оқшаулау əдісін қолдану маңызды.Суы
өздігінен құйылып жатқан ұңғымалар жəне пайдалануға жарамсыз болып
қалған ұңғымалар қатары судың үнемделуін қажет етеді. Өнеркəсіпте
пайдаланылып кеткен лас суларды қайтадан жер астына сіңдіру арқылы ауыз
суының ластануына мүкіндік беріліп кетеді, сол үшін арнайы жер асты суына
еш зиянын тигізбейтін аумаққа қолдануға жарамайтын қалдық суды төккен
абзал. Суды сіңдіріп сүзу мақсатында жасалынған жағдайда сүзілу
коеффициентін анықтау арқылы оған жол берілуі тиіс.

Жер асты суының қоры көп жылдар аралығында жиналып,үздіксіз
пайдалану барысында толығып отырады.Жер асты суының қорын үш топқа
бөлеміз, оларға:

1.табиғи қордағы су;
2.табиғи ресурс;

          3.пайдалану қоры.
Табиғи қордегеніміз геологиялық уақыт бойынша не болмаса көп жыл

уақыт ішіндегі сулы қабаттардағы, гидрогеологиялық құрылымдардағы
жинақталған су мөлшері.

Табиғи ресурс дегеніміз жауынның жəне өзен суларының жер бетінен
оның астына əр мезгіл сайын, əр түрлі мөлшерде сіңіп отыру жағдайы.

Пайдалану қоры дегеніміз аумағы белгілі сулы қабаттардан тұратын
белгілі бір уақыт бойы, су қабылдағыштар арқылы алынып отыратын судың
жалпы мөлшері.Олар халық шаруашылығында экономикалық тиімділігіне орай
баланстағы жəне баланстан тыс қорлар болып бөлінеді. Аумақтағы су зерттеліп
барланғаннан кейін жоғары сапалы жер асты су қоры мемлекеттік баланстың
қатарына кіреді. Балансқа тіркелген жер асты су қорын пайдалану
экономикалық жағынан өте тиімді болып есептеледі.

Жер асты суының азайып қалуын алдын алу үшін жасанды толықтыру
əдісі қолданылады. Бұл əдіс жер бетіндегі ағынды судың белгілі бір мөлшерін
жер асты су көзіне аудару немесе өткізу болып табылады.

Ірі су қабылдағыштар жұмыс жасап тұрған кезінде, жер астындағы судың
деңгейі азаяды бірақ ол жер астындағы судың азайып кетуінің белгісі болып
есептеле бермейді.Алынып тұрғанжер астындағы судың жұмыс істеп
тұрғандағы су қабылдау қорынан бірақ ол шамалық нормадан  асып кеткен
жағдайда сарқылу қауіпінің бар екенін білдіреді.Сарқылып кетуін болдырмас
үшін гидрогеологиялық зерттеулер мен жер асты суының қорын бағалау
негізінде жер асты суларның қорын жобалау қажет. Алынатын судың
шамасымен пайдаланылатын судың шамасынан артпауы тиіс болып есептеледі.
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Жер асты суларының шығыны туындамас үшін фонтандаушы ұңғымаларға
арнайы шүмек, жаппа жəне судың орынсыз ағып ысырап болуын тежейтін
қондырғылар орнатылуы тиіс.

Жомарт кентінің  максималды сушығыны 254,05 м 3 /тəулікті көрсетеді.

                                   Н есеп.дин = 29+3,4 = 32,4                                  (2.1)

Жер асты суларын пайдалану барысында гидрогеологиялық жəне
геологиялық сипаттамалар жүргізіледі , кешен бойынша 3 негізігі жұмыс
бағыты қарастырылады :

1. Қолданыстағы су қабылдағыш обьектілер аумағындағы жер асты
суларының жəне жер үсті суларының режимі бойынша
гидрогелогиялық зерттеулер алынады;

2. Жер асты суларының қарқынды пайдалану əсерінен туындайтын
техногендік процестерді зерттеуге жəне су қабылдауына байланысты
ауданның гидрогеологиялық жəне инженерлік геологиялық
жағдайларын өзгертуге бағытталған жан-жақты зерттеулер;

3. Cулы горизонттағы жер асты су ресурстарының сарқылуына қарсы
күрес құралы ретінде қолданыстағы су қоймаларында пайдалану
қорларын жасанды толтыру əдістерін іздеу жəне негіздеу.

Барлау ұңғымасының негізгі мақсаты ол–суды қабылдайтын аумақтағы
жердің астындағы судың жинақтықмөлшерін уақытылы түрде қайта бағалық
сипат беру болып табылады.Судың қабатындағы судың деңгейінің төмен түсуы
мына формуламен есептеледі:

 S = ∑ + вл,                                               (2.1.2)

мұндағы:  S0–ұңғымадағы судың деңгейінің төмен түсуі, м;
 Sвл- судың төмен түсуіне байланысты суды алатын негізгі ғимараттағы

судың төмен түсу дəрежесі, м;
                             n – жалпы ұңғыманың саны.

Қолданыстағы ұңғыма суының басқа су алу ғимараттары əсерінен төмен
түсуі:

S вв =Н- н кв

скв
⋅

. в − кв ∙ 0,5 − вод
вод

∙ . вод⋅ вод

вод
(2.1.3)

мұндағыН – сулы қабаттың қуаттылық дəрежесі, 20,5 м;
Qскв – ұңғымадағы дебит мəні, 50,86 м 3/тəу;
r – ұңғыманың радиусы, 0,08 м;
k cкв- судың сүзілу коэффициенті, 100,0 м/тəу;
а у–деңгейлік өткізгіштік коэффициент мəні, 4,8⋅103 м2/тəу;
 ζ –ұңғыманың ішіндегі судың сүзілу кедергісі, 2,02 ;
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Q вод- су алу ғимаратының өнімділігі,  1220 м3/тəу;
K вод- су алу ғимаратындағы сүзілу коэффициент, 74,6 м/тəу;
 а вод– өткізгіштік дəрежесі, 1,65∙104 м2/тəу;
 r вод- су алу ғимаратына дейінгі радиус, 3000 м.

 Сондағы:

Sвв=20,5 420,25 , ⋅ . ⋅ ∙
.

− , ⋅ 1,01 −
, ⋅ ,

⋅ . ⋅ . ⋅ =

2.7м            (2.1.3.1)

Сумен қамтамасыз ететін ұңғыманың су деңгейінің төмендеуі: 2,7 м
құрайды. Пайдалану су қорының қамтамасыз етуі  мына формула бойынша
анықталынады:

Qэ=Qe+
∙ (2.1.4)

мұндағыQэ – судың пайдалану қоры, м3/тəу ;
Qе – жер асты суының табиғи қоры м3.
Т – су алатын ғимараттың жұмыс жасау уақыты ,26 жылдан бастап 10000
тəулікке дейін ;
α – жер астындағы суды пайдалану дəрежесі, α = 0,5-ке.
 Жер астындағы су көзінің  табиғи қорын анықтау формуласы :

                                                       Ve= ⋅ = ⋅ ⋅ (2.1.5)

мұндағы  µ – суды беру көрсеткіші , 0,2-ге тең;
 F – барлау участкесінің ауданы,м2

= 2=3,14∙30002=28260000,0  м2,                                    (2.1.6)

мұндағыН – сулы қабаттың қуаттылық дəрежесі 20,5м.

Ve =28260000⋅0,2⋅ 20,5 =115866000 м3                           (2.1.5.1)

Q в = ⋅ , = 5793,3 м 3/тəу.                                   (2.1.7)

Жер астындағы су ресурстарының табиғи мөлшерін анықтау үшін
Дарси формуласы қолданылады :

                                               Qе = F ⋅k ⋅ J ,                                                 (2.1.8)

мұндағы  K –  ұңғымадан алынатын судың сүзілу көрсеткіші , 100 м/тəу;
J –  жер астындағы судың біркелкісіздік сипаты, 0,001- ге тең.
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F– су ағынындағы қиманың ауданы, ол осы формула арқылы анықталады :

F=2R⋅ , м  (2.1.9)

                             F=2⋅ 2800 ⋅ 20.5 = 114800 м .  (2.1.10)

                              Qе=114800⋅ 100 ⋅ 0,001 = 11480 м 3/тəу.          (2.1.11)



27

3.Жобаға талдау (экономикалық көрсеткіш )

Жобаға экономикалық талдау жүйесін жасау маңызды болып табылады.
Жомарт кентінің сумен жабдықтау жүйесі  жəне  орналасқан аумақ бойынша
жер асты су бері жүйесі қарастырылады.

Сумен жабдықтау жүйесі үшін керекті ғимараттар : ұңғымалы су алу
ғимараты, арынды мұнара, резервуар, сорап  бекеті, су құбыры желісі жəне
залалсыздандыру қондырғысынан тұрады. Жер асты суларын пайдалану
барысында өзіндік заңдылықтарды белгілеу жəне осы заңды ескере  отырып
жер асты суларын ұтымды пайдалануды, тиісті мөлшердегі судың тұтынушыға
жіберілуін алдын алып қадағалау өте маңызды.

Судың өзіндік бағасын келесі формуламен табамыз:

Б = С  ,теңге, (3.1)

мұндағы С – жылдық жинақталған шығын ,теңге,
                           Q жыл -  жылға шаққандағы су шығыны, м3.
Сонда:

       Б= ,
,

 =110 тг.                                                  (3.1.1)

1м3 үшінауыз суының тариф бойынша бағасы – 110 теңге/м 3болса, онда осы
жобадағы судың жыл бойынша есептелетін жалпы ақысы келесі формула
бойынша көрсетіледі:

Б=Qжыл·Sтеңге,                                                              (3.2)

мұндағыS дегеніміз 1м 3үшін алынатын ауыз судың тарифтік бағасы болып
табылады.

                 Б=22238,25∙110=24462,075мыңтг.                                                   (3.2.1)

Жоба арқылы түсетін пайда келесі формула арқылы табылады:

                                    П = Б–Э, теңге,                                                                  (3.4)

мұндағы Э – жылдық эксплуатациялық шығындар.

                            П = 24462,075- 23953,20 =5088,75мың теңге.                    (3.4.1)

Жобаның өтімділік уақыты деп белгілі уақыт өткеннен кейінгі
қаражаттың сомасын айтамыз, ол алынған кірістің дəрежесіне тең болып
есептеледі. Басқалай айтатын болсақ бұл коэффициенттегі инвестицияланған
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ақшаны қайтаруға нешеуақыттың керек екендігін көрсетеді жəне осы арқылы
олар пайда табады.

Жобадағы өтем жасау мерзімдімына формула бойынша есептейді:
                                                    Т = К

П
 , жыл,                                                (3.6)

мұндағы К – жобадағы күрделі қаржының көрсеткіші.

                                         Т = ,
,

 =  5жыл.                                               (3.6.1)

Жобаның экономикалық түрде тиімді екенін білу үшін келесі қатынас
арқылы есептеп шығарамыз:

                                                       E=П
К

 ,                                         (3.7)

мұндағы П – түсетін пайданың мөлшері;
                          К – күрделі қаржы сомасы.

                                                         Е= ,
,

 =  0,21(3.7.1)

Экономикалықтиімділік коеффициенті 0,12-ге  тең немеcе жоғaрғы
көрсеткіштерге ие болса,  ол экономикaлық тиімді деп есептеледі.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Ел экономикасы дамыған сайын қалалармен бірге ауылдық яғни қаладан
тыс жатқан  жерлердің дамуына көңіл бөлінуі тиіс.Алматы қаласы жыл сайын
үлкен мегополиске айналып жатыр сол үшінде сумен толықтай қамтамасыз ету
ең маңызды мəселелердің бірі болып табылады. Халық екі жолмен суды
тұтынып отыр оларға жердің астындағы орналасқан сулар жəнеАлматының
жанынан ағып жатқан өзендермен қатар тау бөктерінен келетін сулар болып
табылады. Олардың құрылысы күрделі жəне жеткізу жұмыстарыда біршама
қаражатты қажет ететіні рас мəселе.

Бұл қарастырылып отырған ақпараттар Алматы қаласынан 15 километрлі
шақырымдық жерде орналасқан Жомарт кентінің тұрғындарының жалпы суға
сұранысы, суды жеткізу жолдары ,су алу ғимараты жөнінде мəліметтеріжайлы.

Су алу ғимаратының жалпы мəліметтерімен қоса елді мекеннің
орналасқан аумағындағы тау жыныстар литологиясының мəліметтері
анықталды.Соған байланысты ұңғыма таңдалып ,ұңғымалы су алу
ғимаратының жобалауы бойынша халықты сумен қамтамасыз ете алатын
ұңғыма саны анықталды.

Халықты сумен қамтамасыз етіп қана қоймай ұңғымаға арнайы сүзгіні
таңдау жəне есептемелері жүргізілді.Анықталған талаптарға байланысты əрбір
ұңғыманың су деңгейінің мінездемесі жасалынды.Сорап тұрғызуерекшеліктері
қарастырылып , құрылыс жұмыстарының көлемі бойынша анықталынып
сораптыңжəне ұңғыманың жасалу схемасы құрастырылды. Экономикалық
есептеулер жасалыну арқылы күрделі соманы осы жобаға бөлудің
маңыздылығы мен жыл бойынша кететін шығындары есептелініп анықталды.
Қорытындылай келе бұл жобадағы Жомарт кентін толықтай сапалы, таза  ауыз
суымен қамтамасыз ететін су алу ғимаратын салу қажет. Себебі қала сыртында
жатқан елді мекендердің жағдайын жақсарту арқылы , ел экономикасы дами
түседі.
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А Қосымша

А.1.1 Кесте - Елді мекендегі тұрғындар санын ескеретін коэффициент

Абаттандырылу дəрежесінің коэффициенті
1 1,5 2,5 4 6 10 20 50 100 300 1000

мак 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,05 1,0
мин 0,1 0,1 0,1 0,2 0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0

  А.1.2 Кесте - Су шығының тəулік  бойынша бөлінуі

Тəуліктегі
сағаттар

Жеке ғимараттар үшін судың шығындалу мөлшері
больница
қонақ үй

жатақхана,
интернат,
мектеп

Монша Асхана балабақша

0-1 0,2 0,15
1-2 0,2 0,15
2-3 0,2 0,15
3-4 0,2 0,15
4-5 0,5 0,15
5-6 0,5 0,25
6-7 3,0 0,3 12,0 5,0
7-8 5,0 30,0 3,0 3,0
8-9 8,0 6,8 6,25 1,0 15,0
9-10 10,0 4,6 6,25 18,0 5,5
10-11 6,0 3,6 6,25 18,0 3,4
11-12 10,0 2,0 6,25 2,0 7,4
12-13 10,0 3,0 6,25 1,0 21,0
13-14 6,0 3,0 6,25 1,0 2,8
14-15 5,0 3,0 6,25 4,0 2,4
15-16 8,5 3,0 6,25 4,0 4,5
16-17 5,5 4,0 6,25 4,0 4,0
17-18 5,0 3,6 6,25 6,0 16,0
18-19 5,0 3,3 6,25 3,0 3,0
19-20 5,0 5,0 6,25 6,0 2,0
20-21 2,0 2,6 6,25 7,0 2,0
21-22 3,0 18,6 6,25 3,0 3,0
22-23 3,0 1,6 6,25
23-24 0,5 1,0 6,25
Барлығы 100 100 100 100 100
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А Қосымшаның жалғасы

А.1.3 Кесте  - Су тұтыну мөлшерінің кестесі

сағат ауыл мектеп бақша Барлығы
0-1 0,75 5,12 0,15 0,0063 - - 5,126 0,78
1-2 0,75 5,12 0,15 0,0063 - - 5,126 0,78
2-3 1,0 6,835 0,15 0,0063 - - 6,841 1,03
3-4 1,0 6,835 0,15 0,0063 - - 6,841 1,03

4-5 3,0 20,5 0,15 0,0063 - - 20,50 3,03
5-6 5,5 37,5 0,25 0,010 - - 37,51 5,5
6-7 5,5 37,5 0,3 0,012 5,0 0,675 38,18 5,7
7-8 5,5 37,5 30,0 1,27 3,0 0,405 39,17 6,24
8-9 3,5 23,9 6,8 0,289 15 2,025 26,21 3,94
9-10 3,5 23,9 4,6 0,195 5,5 0,742 24,83 3,71
10-11 6,0 41,01 3,6 0,153 3,4 0,459 41,622 6,14
11-12 8,5 58,09 2,0 0,0852 7,4 0,999 59,17 8,68

12-13 8,5 58,09 3,0 0,127 21 2,835 61,055012 8,96
13-14 6,0 41,01 3,0 0,127 2,8 0,378 41,51 6,12
14-15 5,0 34,17 3,0 0,127 2,4 0,324 34,621 5,11
15-16 5,0 34,17 3,0 0,127 4,5 0,607 34,90 5,15
16-17 3,5 23,9 4,0 0,170 4,0 0,54 24,61 3,67
17-18 3,5 23,9 3,6 0,153 16 2,16 26,21 3,88
18-19 3,5 23,9 3,3 0,140 3,0 0,405 24,45 3,63
19-20 6,0 41,01 5,0 0,213 2,0 0,27 41,49 6,17

20-21 6,0 41,01 2,6 0,110 2,0 0,27 41,39 6,09

21-22 3,0 20,5 18,6 0,792 3,0 0,405 21,69 3,48

22-23 2,0 13,67 1,6 0,068 - - 13,73 2,03

23-24 1,0 5,012 1,0 0,042 - - 6,877 1,00

Б-ы 100 501,2 100 4,26 100 13,5 701,2 100
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                              А.1 Сурет- Тəуліктік су тұтыну графигі

А.1.4 Кесте - Сулы қабаттың фракциялы сипаты кестесі

Сулы горизонттың бөлшектерінің өлшемі, мм

D 10 1.8

D 50 4.5

D 60 6.0
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А Қосымшаның жалғасы

А.1.5 Кесте  – Геологиялық қима деректері

            А.2 Сурет-Ұңғыма конструкциясы

Қабаттың
саны

Тау жыныстарының
литологиялық
сипаттамасы

Қабаттың
қуаттылығы, м

    1 Өсімдік қабаты 1,0

    2 Саз балшық 19,5

    3 Сазды құм 28,6

    4 Сазды сланец 45,7

    5 Қиыршық тас 50,5

    6 Сазды құм 14,7
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А Қосымшаның жалғасы

 А .1.6 Кесте - Сүзгі құрылысы

Сулы қабат жыныстары Сүзгі түрі мен құрылымы

       Қиыршықтасты қабат
жыныстарының көлемі 2-5 мм
аралығындакездеседі (жалпы
салмағы  50% асады)

Су қабылдау беті, сым орамнан тұрады
тот басудан сақтайтын болатпен
қапталған өзегі болады.Қалыңдығы 4
мм  табақтан жасалған коррозияға
қарсы жабыны жəне  спиральды-өзекті
сүзгіштерімен ерекшеленеді.

А .1.7 Кесте - Сүзгінің  параметрі

Сүзгінің
типтік
өлшемі

   Ішкі
диаметрі,
     мм

Сыртқы
диаметрі,
     мм

Бөліктің
ұзындығы,
       мм

Ұңғымалы-
лығы
          %

Бөліктің
салмағы,
     кг

ТП 6Ф.2В      152     182    3100  39,5...51,2   106...103

А.3 Сурет - Сүзгіні орнату сұлбасы
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А Қосымшаның жалғасы

А.1.8 Кесте -   Сорап жабдықтарының маркасы

№ ұңғыма Ұңғыма
дебиті,
м/сағ

Талап
етілген
арын, м

 Сорап
маркасы

Нақты
арын, м

Ескерту

(арынды
өшіру, м )

        1      17      73,1 ЭЦВ10-65- 105       85     11,9

        2      17      63,8 ЭЦВ10-65-105       75     11,2

        3      17      70,9 ЭЦВ10-65-105       85     14,1

        4      17      54,9 ЭЦВ10-65-105       65     10,1
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