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АҢДАТПА 

  

Осы дипломдық жұмыстың мақсаты - ауданның табиғи және 

гидрогеологиялық жағдайын, Баскан өзенінің энергетикалық әлеуетін талдау, 

шағын гидроэлектростанцияның негізгі технологиялық параметрлерін және 

құрылысын ұйымдастыру мен технологиясын талдау арқылы 

гидроэлектростанцияларын салу бойынша ұсынылатын жобаның техникалық-

экономикалық негіздемесі. 

 

АННОТАЦИЯ 

  

Целью настоящей дипломной работы является технико-экономическое 

обоснование предпологаемого проекта на строительство ГЭС путем анализа 

природных и гидрогеологических условии местности, энергетической 

возможности реки Баскан, установление основных  технологических параметов 

малой ГЭС и организации и технологии строительства. 

 

ABSTRACT 

  

The purpose of this thesis is a feasibility study of the proposed project for the 

construction of a hydroelectric power station by analyzing the natural and 

hydrogeological conditions of the area, the energy potential of the Baskan river, 

establishing the main technological parameters of a small hydroelectric power station 

and the organization and technology of construction.  
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КІРІСПЕ 

 

Үлкен басқан өзеніне салынатын Баскан ГЭС каскады жаңартылатын 

энергия көзінде жұмыс істейтін гидротехникалық құрылыстарға жатады. 

"Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы" Қазақстан 

Республикасының 2009 жылғы 4 шілдедегі №165-IV Заңы электр энергиясын 

өндіру, беру және тұтыну үшін қолайлы жағдайлар жасаудың құқықтық, 

экономикалық және ұйымдастырушылық негіздерін белгілейді. 

Жоғарыда көрсетілген заңға сәйкес жаңартылатын энергия көздерінде 

өндірілген электр энергиясының барлық көлемін өңірлік электржелілік 

компаниялар өз желілеріндегі нормативтік шығындарды өтеу мақсатында сатып 

алуға міндетті. Бұл ретте өндіруші тұтынушылармен электр энергиясын 

жеткізуге өз бетінше шарт жасасуға құқылы. 

Қаржылық есептерде жергілікті желілердегі 2% мөлшеріндегі 

шығындарды ескере отырып, барлық өндірілген ГЭС-1 Электр энергиясы 

Электржелілік компанияларға немесе өзге де тұтынушыларға сатылады. Сату 

көлемі орташа жылдық бөліністе 20.1 ГВтсағ құрайды. Өз қажеттіліктері үшін 

электр энергиясын тұтыну желіге жеткізілетін электр энергиясының 1% 

мөлшерінде құрайды [1]. 

ГЭС құрылысын 12 айда жүзеге асыру көзделген. Жоғарғы Баскан ГЭС-1 

құрылысын Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талдықорған өңірінің 

Сарқан ауданы аумағында жүргізу жоспарланып отыр. 

Осы дипломдық жұмыстың мақсаты - ауданның табиғи және 

гидрогеологиялық жағдайын, Баскан өзенінің энергетикалық әлеуетін талдау, 

шағын гидроэлектростанцияның негізгі технологиялық параметрлерін және 

құрылысын ұйымдастыру мен технологиясын талдау арқылы 

гидроэлектростанцияларын салу бойынша ұсынылатын жобаның техникалық-

экономикалық негіздемесі. 
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1 Негізгі техника-технологиялық бөлім 

 

1.1 Үлкен Басқан ГЭС-нің негізгі құрамы және құжаттық 

көрсеткіштері 

 

ГЭС каскадының бөлігі болып табылатын ГЭС-1-дің негізгі құрылымдары 

Баскан өзенінің сол жағалауында орналасқан. Жағалау бойында ұзындығы 8 

шақырым болатын жол бар. Гидроэлектростанцияны салу кезінде ауыр салмақты 

жүк машиналары мен тіркемелердің өтуіне мүмкіндік беретін, сондай-ақ 

гидроэлектростанцияның металл құрылымдарын, гидромеханикалық және 

электр жабдықтарын жеткізуді қамтамасыз ететін жолды қайта құру 

қарастырылған. Техникалық-экономикалық негіздемеге сүйене отырып, 

тапсырыс беруші ГЭС-1 құрылысының барлық құрылыс алаңына жер телімін 

бөлуді орындады. 

Қуатты беру схемасын қосалқы мердігерлік мамандандырылған ұйым жеке 

шарт бойынша әзірледі. 

Жоғарғы Баскан ГЭС-1 құрылысының орналасқан жері 1.1-ші суретте 

көрсетілген.  

 

 
Сурет 1.1 – Жоғарғы Басқан ГЭС-1 құрылысының орналасқан жері 

 

Құрылыс объектісі Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 450км, 

Алматы облысының әкімшілік орталығы Талдықорған қаласынан оңтүстік-

шығысқа қарай 185км. Жоба алаңы: Екіаша ауылынан (Покатиловка) шығысқа 

қарай 3 км, Үлкен Басқан өзенінің сол жағалауы. 

Жобаның жергілікті және аймақтық ауқымы бар. 4.2 МВт қуатымен және 

20.1 ГВтсағ. электр энергиясының орташа көпжылдық өндіруімен белгіленген 

станция ҚР Алматы облысының электр жүктемелері графиктерінің базалық 

Жоғарғы Баскан ГЭС-1 
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бөлігін жабуға арналған. ГЭС - 1 жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын 

энергия өндіруші ұйымдарға жатады. 

Гидроэлектростанцияның бас торбы Кіші Басқан және Үлкен Басқан 

өзендерінің қосылуынан тоғыз шақырым жоғары орналасқан, станцияның 

торабы сол жағалауда орналасқан. Үш ГЭС каскадының ішіндегі негізгісі ГЭС – 

ГЭС1. ГЭС - 1 түрі бойынша деривациялық гидроэлектростанция болып 

табылады [2].  

ГЭС-1 негізгі құрылыстарының құрамына кіреді: 

- бас су тарту торабы; 

- жеткізуші арна; 

- тұндырғыш; 

- деривациялық арна; 

- арынды бассейн; 

- турбиналық суағарлар; 

- ГЭС ғимараты; 

- бұру арнасы. 

Жобаны іске асыру кезінде негізгі пайда алушы Қазақстан Республикасы 

және "Baskan Power" ЖШС болып табылады. 

Құрылысты қаржыландыру көзі - инвестордың 10% мөлшеріндегі 

меншікті қаражаты және жалпы қаржыландырудың 90% мөлшеріндегі несиелік 

қаражат. 

Жобаны іске асыру мерзімі (жобалау және құрылыс) 1,5 жылды құрайды, 

оның ішінде құрылыс - 12 ай ішінде жүргізіледі. Жоғарғы Баскан ГЭС-1-нің іске 

қосылуы мен жобаны іске асыру, Алматы облысының Талдықорған аймағында 

энергия тапшылығын (20,1 ГВт /сағ) азайтуға, электр энергиясының сапасын 

жақсартуға және парниктік газдар шығарындыларын азайтуға мүмкіндік береді. 

Жоғарғы Баскан ГЭС-1 техникалық-экономикалық көрсеткіштері 1.1 кестеде 

берілген. Құрылыстың сипаттамалары 1.2 кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 1.1 – Алдын ала күтілетін техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

және гидроэлектр станциясының параметрлері 
Көрсеткіштер атауы Өлшем бірлігі Мөлшері 

Энергетика 

ГЭС-тің белгіленген қуаты МВт 4.2 

Кепілдік қуаты (желтоқсан) МВт 1.0 

Электр энергиясын орташа көпжылдық өндіру ГВтсағ 20.1 

ГЭС-тің есептік арыны м 48 

ГЭС-тің есептік су өтімі мЗ/с 10.5 

Гидроагрегаттар саны дана 3  

Жұмысшының жалпы саны адам 22 

Пайдаланылған қуат сағаттарының саны сағат 4 800 

Өзеннің гидрологиялық көрсеткіштері (су жинау тұстамасында) 
Шығындар: 

Ең аз орташа айлық су өтімі, (р=90%) м3/с 
1.85 
 

Кесте 1.1 жалғасы 
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Ең аз тәуліктік су өтімі м3/с 0.7 

Ең жоғары орташа айлық су өтімі, (р=25%) м3/с 
18.3 
 

Орташа жылдық су өтімі, (р=50%) м3/с 7.36 

Есептік деңгейлер   

су жинау: 

НПУ 

ФУ 

мБС 
мБС 

1 185.3 
1 186.0 

б) арынды бассейн 

НПУ 

ФУ 

мБС 
мБС 

1 183.4 

1 183.9 

в) ГЭС төменгі бьефі 

Q=10.5 м3/с кезінде  

Q=1.85 м3/с кезінде                                

мБС 
мБС 

1 134.5 

1 133.3 

 

Кесте 1.2 – Құрылыстың сипаттамалары 

Ғимараттар сыныбы  III 

Су электр станциясы: 

а) түрі 

б) агрегаттар саны 

в) ғимарат көлемі, м 

+ қосымша құрылыс 

деривациялық, жерүсті түрі 

3 

12×27×9 

12×5×4 
Су жинағыш 

а) түрі 

б) су жинау аралықтарының ені, м 

Төменқарқынды 

3×4 

Тұндырғыш екі камералы 

Деривация 

а) түрі 

 

б) қима, м 

в) еңіс 

г) ұзындығы, м 

Ашық тікбұрышты 

Г-блоктардан 

3.7×2.5 

0.0006 

2392 

Арынды бассейн 

а) ось бойынша ұзындығы, м 

б) ені, м 

в) қабырға биіктігі, м 

21.5 

3.7÷4.5 

2.5÷4.2 

Турбиналық суағарлар 

а) материал 

б) диаметрі, мм 

в) жіптердің саны, мулине 

г) әр жіптің ұзындығы, м 

Металл 

1400 

3 

№1- 151.88 

№2- 155.63 

№3- 159.50 
Су бөлгіш 

а) түрі 

б) жапқыштардың мөлшері, м 

в) жапқыштар саны, дана 

ашық шлюз-реттегіш 

2.5×2.5 

2 

 

Кесте 1.2 жалғасы 
Бұру арнасы 
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а) түрі 

б) көлбеу 

в) түбі бойынша ені, м 

тікбұрышты Г-блоктардан 

0.0006 

4.0 

Бос тастау 

а) түрі 

б) материал 

в) ұзындығы, м 

ашық тікбұрышты 

темір бетоны 

153.9 

Гидрожил жабдығы 

Турбиналар 

а) түрі-радиалды-осьтік (көлденең)) 

б) есептік арын, м 

в) есептік су өтімі, м3/с 

г) қуаты, кВт 

д) айналым саны, айн / мин 

3 дана. 

48.0 

3.5+3.5+3.5=10.5 

1490+1490+1490 

750 

Генератор 

а) түрі 

б) қуаты, кВт 

в) кернеу, В 

г) жиілік, гц 

д) айналу жиілігі, айн / мин 

синхронды үшфазалы, 50Гц 

1400+1400+1400 

6 300 

50 

750 

 

 

1.2   ГЭС-тің энергетикалық параметрлерін есептеу   

 

ГЭС параметрлерін негіздеу және негізгі жабдықты таңдау суды 

энергетикалық есептеулер (СЭЕ) негізінде жүргізілді. СЭЕ-нің негізі судың 

орташа айлық су өтімінің гидрографы болып табылады. 

Жұмыс жобасын әзірлеу кезінде Екіаша ауылының тұстамасындағы 1973-

2012 жылдар аралығындағы гидрографтар қаралып, су ағу модуліне сәйкес ГЭС-

1в тұстамасындағы гидрологиялық көрсеткіштердің есебі жүргізілді, нәтижелері 

№24-2012-Гидро кітабында келтірілген. Материалдар осы бөлімді орындау 

кезінде өңделіп, ескерілді. Гидрология бойынша бастапқы деректер 1.3 кестеде 

келтірілген. 

Компоненттік шешімдері бойынша ГЭС-тің бастапқы деректері. 

ГЭС-1-деривациялық типті, оның құрамына: бас тоғаны бар бас торап, екі 

камералы тұндырғыш, деривациялық арна, арынды бассейн, турбиналық 

құбырлардың үш желісі, ГЭС ғимараты және бұру арнасы кіреді. 

Бас торап НПУ жер белгісі 1185.3м. Қысымсыз деривациялық тракт жалпы 

ұзындығы ПК135+ДК2290 = 2425м, Г-блоктарының тікбұрышты пішінді 

деривасиялық каналы тұрақты көлбеу 0.0006м, түрі бойынша өзін-өзі 

реттемейді, бірақ соңында автоматты түрде толып кету реттегіші бар (арынды 

бассейнде). Деривациялық тракттің басында судың жер белгісі 1185.2м [3]. 

Арынның жоғалуы - 1.63м. Арынды бассейн тікбұрышты кеңейтілетін, 

құятын қабырғасы бар. Арынды бассейндегі су деңгейі 1183.57м автоматты 

түрде сақталады. Су ағысына кіргенге дейінгі арынның жиынтық жоғалуы  
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0.17м. Суды энергетикалық есептеулер (ВЭР) үшін су деңгейінің қорытынды 

бағасы – 1183.40м [4]. 

 

Кесте 1.3 – Жыл ішіндегі ағысты бөлу (м3/с) көрсеткіштері 
Р,

% 

айлар 
жыл 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Екіаша ауылы, Басқан өзені 

25 6,80 6,28 6,83 9,50 18,4 26,5 30,4 22,4 15,9 9,30 7,60 6,89 13,9 

50 4,95 4,15 4,33 7,66 14,0 26,0 27,1 22,1 15,1 8,12 6,45 5,21 12,1 

75 4,91 4,14 4,29 6,71 10,7 20,6 19,8 19,3 14,7 8,10 6,41 5,18 10,4 

90 3,00 4,12 4,23 6,08 10,4 16,5 19,5 16,7 10,7 6,12 5,35 4,93 8,98 

Үлкен Басқан өзені – тұстама БСАТ ГЭС-1 1180 м-ден 

25 4,09 3,78 4,11 5,71 11,1 15,9 18,3 13,5 9,59 5,60 4,57 4,14 8,36 

50 3,02 2,56 2,64 4,66 8,53 15,8 16,6 13,2 9,19 4,94 3,95 3,18 7,36 

75 3,01 2,53 2,63 4,11 6,56 12,5 12,3 11,8 9,02 4,91 3,93 3,17 6,38 

90 1,85 2,52 2,61 3,75 6,39 10,2 12,1 10,3 6,63 3,78 3,30 3,04 5,54 

 

Турбиналық құбырдың ұзындығы 164м, диаметрі 1.4м болат құбырлардың 

үш жіпесіне салынған, арынды трактідегі арынның жоғалуы келіп түсетін суға 

байланысты нақты есеппен анықталған, 1.4 кестеге енгізілген. 

 

Кесте1.4 – Арынды трактідегі арынның жоғалуы 
Q, м3/с 10.5 7.3 4.4 3.6 2.3 

h, м 0.9 0.6 0.5 0.9 0.5 

 

ГЭС ғимаратында көлденең орындалған радиалды-осьтік турбиналары бар 

үш гидроагрегат орнатылған (HLA743-WJ-71), параметрлері: Нр=48м,. Qр=3. 6м3 

/ с, N=1490кВт. Турбинаның жүктемеге байланысты ПӘК-і 1.5 кестеде 

келтірілген.  

 

Кесте1.5 – Турбинаның жүктемеге байланысты ПӘК-і 
N, % 100 90 80 70 60 50 

КПД, % 89.5 90 89.5 89 88.5 87 

 

Турбиналардың әрқайсысы SFW1400-8/1430 гидрогенераторымен қатты 

қосылған; КПД генератордың 94.2%-ы. 

Тіктөртбұрышты қиманың бұру арнасы бетон Г-блоктарынан жасалған 

және келесі параметрлерге ие: ені - 4м, еңісі i = 0.0006, ұзындығы 40м. 
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Бұдан әрі Г-блоктардан бөлгіш және ағызу каналы, табанының ені 2.5м, 

бойлық еңісі i=0.015. Бұрғыш трактінің гидравликалық сипаттамалары 1.6 

кестеде көрсетілген. 
 

Кесте 1.6 – Бұрғыш трактінің гидравликалық сипаттамалары 
Q, м3/с 10.5 7.3 4.4 3.6 2.3 

Белгі, мБС 1134.5 1134.1 1133.8 1133.6 1133.5 

 
Су энергиясының есептеулері (ВЭР). 

Қуат келесі формула бойынша анықталды: 

 

N = 9.81×ηгэс×Hнетто×QГЭС,КВт,                              (1.1) 

 

мұндағы Q – ГЭС-тің су өтімі, м3/с; 

                Ннетто – арын жоғалту есебі; 

                9.81 м2/с – ауырлық күшінің үдеуі; 

                η – қондырғының жұмысына арналған станцияның орташа 

тиімділігі. 

Электр энергиясының ай сайынғы мөлшері мына формула бойынша 

анықталады: 

 

E = N×T×1000, МВт.сағ                                    (1.2) 

 

мұндағы E – ай сайынғы энергия өндірісі; 

                T – айдағы сағат саны. 

Өзеннің бұл учаскесіне арналған санитарлық шығарылымдар табиғи 

беткейдің 10% -ын құрайды. Су энергетикалық есептеулер (ВЭР) кесте түрінде 

бірнеше сипаттамалық жылдар бойы жүргізіліп орындалған. 

Суды энергетикалық есептеулер негізінде ГЭС-1 негізгі параметрлері 

нақтыланды. (1.7 және 1.8 кестелер) 

 

Кесте 1.7 – ГЭС-1 негізгі параметрлері 
Көрсеткіштер атауы Өлшем 

бірлігі 

Мөлшері 

ГЭС-тің белгіленген қуаты МВт 4.2 

Кепілдік қуаты (желтоқсан) МВт 1.0 

Электр энергиясын орташа көпжылдық өндіру ГВтсағ 20.1 

ГЭС-тің есептік арыны м 48 

ГЭС-тің статикалық ең жоғары арыны м 49.9 

ГЭС ең жоғарғы нетто арыны м 49.4 

ГЭС-тің есептік су өтімі мЗ/с 10.5 

ГЭС-тің ең аз су өтімі мЗ/с 2 

Гидроагрегаттар саны дана 3 

Белгіленген қуатты пайдалану сағаттарының саны сағат 4786 
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Кесте 1.8 – ГЭС-1 су энергетикалық есебінің нәтижелері 

Ай 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Өл

ш. 

ж

ыл 

Тұрмыстық 

шығ.(900мБс) 

3,0

2 

2,5

6 

2,6

4 

4,6

6 

8,5

3 

15,

80 

16,

60 

13,

20 

9,1

9 

4,9

4 

3,9

5 

3,1

8 

м3/с 7,3

6 

Санитарлық 

рұқсат (10%) 

0,3 0,3 0,3 0,5 0,9 1,6 1,7 1,3 0,9 0,5 0,4 0,3 м3/с  

мк шығын (оң 

жақта) 

0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 м3/с  

Суару 

шығыны (сол 

жақта) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 м3/с  

ГЭС-1 үшін 

қол жетімді 

2,7 2,3 2,4 3,7 6,7 13,

2 

13,

9 

10,

9 

7,3 4,4 3,6 2,9 м3/с  

ГЭС-1 

шығыны 

2,7 2,3 2,4 3,7 6,7 10,

5 

10,

5 

10,

5 

7,3 4,4 3,6 2,9 м3/с  

Отм. ВБ. 11

83,

4 

11

83,

4 

11

83,

4 

11

83,

4 

118

3,4

0 

11

83,

4 

11

83,

4 

11

83,

4 

11

83,

40 

11

83,

40 

11

83,

40 

11

83,

40 

м  

Отм.НБ. 11

33,

5 

11

33,

5 

11

33,

5 

11

33,

6 

113

4,1 

11

34,

5 

11

34,

5 

11

34,

5 

11

34,

1 

11

33,

8 

11

33,

6 

11

33,

5 

м  

Статикалық 

арын 

49,

9 

49,

9 

49,

9 

49,

84 

49,

34 

48,

9 

48,

9 

48,

9 

49,

34 

49,

64 

49,

84 

49,

94 

м  

Арынның 

жоғалуы 

0,6 0,5 0,6 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,6 0,5 0,9 0,7 м  

ГЭС арыны 49,

3 

49,

4 

49,

4 

48,

93 

48,

54 

48 48 48 48,

74 

49,

13 

48,

94 

49,

26 

м  

А=9,81*кпд 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4   

ГЭС қуаты 1,1 1,0 1,0 1,5 2,7 4,2 4,2 4,2 3,0 1,8 1,5 1,2 МВ

т 

 

Сағат саны 74

4,0 

67

2,0 

74

4,0 

72

0 

744 72

0 

74

4 

74

4 

72

0 

74

4 

72

0 

74

4 

сағ  

ГЭС өндіру 83

6,5

3 

64

1,5 

73

2,2 

10

91,

5 

202

2,5 

30

43,

7 

31

45,

1 

31

45,

1 

21

40,

17 

13

63,

1 

10

50,

7 

87

9,8 

МВ

тч 

20

09

1,9 

 

Nуст=4,2 МВт. Орнатылған қуатты пайдалану сағат саны-4786 сағат. 

 

 

1.3  ГЭС-тің негізгі құрамын құрастыру жазбасы 

 

ГЭС-1 құрылысы 24,8 га жерді алып жатыр. Учаскенің батыстан шығысқа 

қарай ұзындығы 2,5 км, ең үлкен ені 110 м (станциялық торап) және ең азы 30 м 

(деривациялық канал) [5]. 

ГЭС бас жоспарының құрамында үш функционалдық элемент бар: бас 

торап, деривациялық тракт, станциялық торап (1.2 сурет). 
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Сурет 1.2 – ГЭС-1 технологиялық схемасы 

 

Бас торап аумағында: жер бөгеті, су ағызу құрылыстары, деривациялық 

каналға су қабылдағыш орналастырылады. Деривациялық тракт өзіне: жеткізуші 

арна, тұндырғыш, деривациялық арна кіреді. Станциялық торап: арынды 

бассейннен, турбиналық су тартқыштардан, ГЭС ғимаратынан, бұру арнасынан 

тұрады. Бас торапқа пайдалану алаңы (торап құрылысының бойында) F=2000м2 

инспекциялық жол және суағар арқылы өтетін көпірі бар. Қақпақтары және 

механикалық жабдығы бар бас түйіннің пайдалану бөлігі қоршалады. 

Деривациялық тракт аумағында: плиталармен жабылған канал, тұндырғыш, 

деривациялық арна және пайдалану жолы орналасады. Станциялық торап 

аумағында ГЭС ғимаратымен бірге суағарлар, арналар мен тарату құрылыстары 

жүйесі бар (арынды бассейн, бұру арнасы, су бөлгіш), сондай – ақ АТҚ-35кВ 

алаңы орналасқан. Барлық құрылыстар бір-бірімен шаруашылықішілік 

пайдалану жолымен байланысты.  

Станция түйінінің рельефі - Үлкен Басқан өзенінің алқабы және 1: 2 көлбеу 

беткейі. Жер бетіндегі биіктіктегі айырмашылық 2500 метр қашықтықта 50 м. 

ГЭС алаңының бас жоспарын жасау кезінде басты міндет технологиялық 

жабдықтарды, яғни ірі габаритті ауыр салмақты көліктік тасымалдауды 

ұйымдастыру, сондай-ақ өрт қауіпсіздігін және барлық құрылыстарды 

пайдаланудың қалыпты жағдайларын қамтамасыз ету және қолданыстағы 

коммуникацияларды сақтау болып табылады. 

ГЭС-1 Техникалық-экономикалық негіздеменің пысықтауы бойынша 

Басқан өзеніндегі ГЭС каскадының жоғарғы сатысы болып табылады. Үлкен 

Баскан өзенінің бас торабында шығындарды қабылдау, 10.5м3/с есептік су өтімін 

деривациялық трактіге дайындау және беру жүзеге асырылады. 

Деривациялық тракт ГЭС станциялық торабының арынды бассейніне су 

тасымалдауды жүзеге асырады. Арынды бассейнде турбиналық су құбырларына 

су алу, оны гидротурбиналарға беру, электр энергиясын өндіру және электр беру 

жүйесіне беру жүргізіледі. 

ГЭС-1 бас су тарту торабы Екіаша ауылынан 9.5 шақырым жерде 

орналасқан (Үлкен Басқан өзенінің ағысынан жоғары). 
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Құрастыру және конструкциясы бойынша Жоғарғы-Баскан ГЭС-1-дің су 

тарту торабы бөгеттік типті, оның құрамына келесі құрылыстар кіреді: 

1) Тас-жер бөгеті. 

2) Су ағызатын құрылыстар кешені : 

- жуу шлюзі; 

- қалқанды екі аралық су ағызу бөгеті; 

- автоматты су ағызу. 

 

 

1.4 ГЭС–ке қажетті өзен суына байланысты көрсеткіштерді анықтау   

 

Басқан өзені – Екіаша ауылы тұсындағы су ағысының нормасы су мол 

болған жылдары мен аз болған кезеңдегі орташа арифметикалық көпжылдық су 

ағындары бойынша алынған мәліметтерден анықталады. 

Жылдық ағынның Cv вариация және Cs асимметриясы коэффициенттері 

қамтамасыз ету қисығы бойынша нақтыланған (1.3 және 1.4 суреттер). 

Үлкен басқан Өзеннің зерттелмеген Z =1180 м тұстамасындағы ағын 

нормасын - анықтау үшін орташа көпжылдық ағын модулінің үлкен Басқан өзені 

алабындағы су жинаудың орташа өлшенген биіктігінен тәуелділігі 

пайдаланылған (1.9 -кесте).  

Үлкен басқан өзенінің жылдық ағынының Cv вариация коэффициенті – 

есептік баған (1180м жер белгісі) мынадай формула бойынша есептелген: 

 

Cv=0,50/H0,95,                                                (1.3) 

 

мұндағы H – су жинаудың орташа биіктігі, км. 

 

Кесте1.9 – Әртүрлі қамтамасыз етілген орташа көпжылдық ағындар  

учаске 
F, 

км2 

Орташа 

биіктік

Н, м 

м, л/с 

с км2 

Q, 

м3/с 
C

v
 

Қамтамасыз етілген су өтімі, м3/с 

25% 50% 75% 80% 90% 95% 

Екиаша 

ауылы Баскан 

өзені 

818 2390 16,9 12,2 0,21 13,9 12,1 10,4 10,0 8,98 8,16 

Улькен 

Баскан өзені 

– Z=1180м 

361 2650 20,5 7,40 0,20 8,36 7,36 6,38 6,14 5,54 5,06 

 

Ең үлкен айлық ағын маусым – тамызда, ең аз айлық ағын негізінен қаңтар 

– ақпанда байқалады. Белгілі бір жылдарға арналған судың ағымының жылдық 

бөлінуі 1.10 кестеде және 1.5 суретте көрсетілген [6]. 

Өзендегі судың максималды ағуы Басқан өзенініндегі қар мен мұздың еруі 

нәтижесінде пайда болады. Максималды ағынның циклділігі 1.6 суретте 

көрсетілген. Басқан өзені – Екіаша ауылы (Покатиловка) есептік қамтамасыз 
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етілген судың ең жоғары су өтімін анықтау параметрлері бірқатар нақты 

бақылаулар бойынша есептелген қамтамасыз ету қисығы бойынша орындалды 

(1.7 Сурет). 

 

 
Сурет 1.3 – Басқан өзенінің орташа жылдық ағынын қамтамасыз ету 

графигі – Екіаша ауылы (Покатиловка) 1936-2012 жж. 

 

 
Сурет 1.4  – Екіаша ауылындағы Басқан өзені суының орташа жылдық су 

өтімінің интегралдық графигі 

 

Кесте 1.10 – Белгілі жылдар үшін ағымның жылдық бөлінуі 

Р,

% 

Айлар 
Жыл 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Басқан өзені – Екиаша ауылы(Покатиловка) 

25 6,80 6,28 6,83 9,50 18,4 26,5 30,4 22,4 15,9 9,30 7,60 6,89 13,9 

50 4,95 4,15 4,33 7,66 14,0 26,0 27,1 22,1 15,1 8,12 6,45 5,21 12,1 

75 4,91 4,14 4,29 6,71 10,7 20,6 19,8 19,3 14,7 8,10 6,41 5,18 10,4 

Кесте 1.10 жалғасы 
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90 3,00 4,12 4,23 6,08 10,4 16,5 19,5 16,7 10,7 6,12 5,35 4,93 8,98 

Үлкен Баскан өзені (Большой Баскан) – 1180 м жер белгісі 

25 4,09 3,78 4,11 5,71 11,1 15,9 18,3 13,5 9,59 5,60 4,57 4,14 8,36 

50 3,02 2,56 2,64 4,66 8,53 15,8 16,6 13,2 9,19 4,94 3,95 3,18 7,36 

75 3,01 2,53 2,63 4,11 6,56 12,5 12,3 11,8 9,02 4,91 3,93 3,17 6,38 

90 1,85 2,52 2,61 3,75 6,39 10,2 12,1 10,3 6,63 3,78 3,30 3,04 5,54 

 

 
Сурет 1.5 - Үлкен Басқан (Үлкен Басқан) белгілі жылдар үшін болжамды 

нысан өзенінің жиынтық гидрографографиясы - (1180 м белгі) 

 

Есептеу жармасындағы судың ең жоғары су өтімі (Qp%, м3/с) 

гидрологиялық ұқсастық әдісі бойынша (1.4) формула бойынша есептеледі (1.11 

кесте). 

 

Qp% = F
F

F

h

h
g

a

a

ap

p

ap


15,0

%

%

% )
1

1
(

+

+
,                                (1.4) 

 

 
Сурет 1.6 – Судың максималды су өтіім айырымдық-интегралдық графигі 

(Баскан өзені - Екіаша ауылы (Покатиловка)) 
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Сурет 1.7 – Максималды ағынмен қамтамасыз ету графигі 

Басқан өзені-Екіаша ауылы (Покатиловка )1927-2012 жж. 

 

Кесте 1.11 – Қамтамасыз етілген судың максималды су өтімі, м3 / с 

Учаске 
Қамтамасыз етілген су өтімі, м3/с 

0,1% 0,5% 1% 3% 5% 

Баскан өзені – Екиаша 

(Покатиловка) 
101 92,7 82,1 72,2 67,4 

Үлкен Баскан өзені – 

Z=1180м 
67,7 62,1 55,7 48,9 45,5 

 

Басқан өзенінде судың ең төменгі су өтімі ақпан немесе қаңтарда өтеді. 

 

 

1.5 Бөгетті және оның элементтерін есептеу нәтижелері 

 

Өзен арнасы төмен қысымды тастармен және жерасты бөгетімен алдын-

ала қоршалған, келесі параметрлері бар: 

- бөгеттің ұзындығы, блокталған өзен арнасының еніне тең, 67,2м; 

- табан бойымен ені өзеннің минималды жер белгісімен (1178,7) - 

54,5м; 

- сол учаскедегі бөгеттің биіктігі - 10,0м. 

Бөгеттің оң жағында қолданыстағы ирригациялық арна өтетін тік жағамен 

түйіседі. Бөгеттің сол жағында жағалау жиегіне ойылған бас су тарту торабының 

бетон су ағызу құрылыстары жанасады. 

Бөгеттің көлденең қимасында сынған профилі бар. Жоғарғы және төменгі 

бьефтерден бөгеттің денесін екі банкет қою керек. 

Бөгеттің негізгі денесі екі банкет пен екі басты элементті қамтиды: 

- саздан жасалған ядро; 

- қиыршық тасты өтпелі аймақтар. 

Бөгеттің көлденең қимасы 1.8 суретте көрсетілген. 
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Сурет 1.8 – Бөгеттің көлденең қимасы 

 

Бөгеттің басты сүзуге қарсы элементі-саздақтан жасалған ядро-бөгеттің 

орталық аймағында орналасқан. 

Көлденең қимада өзек үстіңгі базаның ені (жотаның бойымен) - 3м, 

төменгісі - 5,0м трапеция түрінде жасалады. Сыртқы беттері әртүрлі көлбеу 

болады: жоғарысы - 1: 0.935, төменгісі - 1: 0.563. Тұншығу құбылыстарына жол 

бермеу үшін (бульдозер қалағының еніне дейін) қалыңдығы шамамен 2,5 м кері 

сүзгі қабатымен қорғалады (топырақ бөлшектерін негізгі денеден топырақ 

ағынымен шығару). Сүзгілер өзен аллювийінен (қиыршық тас) 40 мм-ден астам 

фракцияны төсеу орнында (немесе бірден карьерде) тастау арқылы жасалады [7]. 

Ядроның жотасының жер белгісі УВ ДБ ең жоғары жер белгісінен 0,1 м-ге 

(яғни ФПУ белгілері ~1186,0 м) асып кету шарттарынан белгіленген және 

мынадай мөлшермен анықталады: ▼гр.ядро = 1186,1 м. 

Сазды топырақтың аязды шоғырын болдырмау шарттарынан бөгеттің 

жотасының жер белгісі ядроның жотасының үстінен қиыршық тастың қату 

тереңдігіне тең биіктікке жоғарылатып тағайындалды (Нпром. гр.гал.=1,58м): 

 

▼гр.плот. = ▼гр.ядра + Нпром. гр.гал.=1186,1 + 1,58 ≈ 1187,7м.      (1.5) 

 

Өтпелі аймақтар – олар қиыршық тастан, оның екі жағына өзек (және 

қорғаныш сүзгілері) салумен бірге шашыратылады. Бөгет толтыру аяқталғаннан 

кейін сыртқы беткейлер бекітіледі: 

- үстіңгі (m=2,0 салынған) цемент ерітіндісінде тас төсеумен бекітіледі; 

- төменгі (m=1,75 салынған) шым (немесе шөп егістігі) жабылады. 

Бөгеттің ені 8 м енімен қабылданады, ол Vкат жолдары үшін жер төсемінің 

еніне сәйкес келеді. Ені 4,5 м болатын жүріс бөлігі өтпелі түрдегі екі қабатты 

бекітуден жасалған (байланыстырғыш құралдарсыз қиыршық тастан). Екі 

жағынан да периметрлік жол жиектері қоршалған. 

Бас су тарту торабы су жіберу және су өткізу құрылыстары кешені ішіне 

мыналар кіреді: 

- жуу шлюзі; 

- қалқанды екі аралық су ағызу бөгеті; 

- автоматты су ағызу. 
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Құрылыстың барлық осы кешені сол жағалауда бір қазаншұңқырда өзеннің 

жабылуына дейін құрғатпа салу және одан әрі бөгет салу көзделген. 

Осы құрылыстардың функционалдық мақсаты: 

- жоғарғы бьефте судың қажетті деңгейін ұстап тұру, оны ГЭС 

деривациялық трактісіне беру; 

- төменгі бьефке су түбіндегі қоқыстар мен қалдықтарды кедергісіз өткізу; 

- су тасқыны кезінде бас су тарту торабы апатсыз жұмыс істеуі. 

Құрылыстың арынды фронты тас-жер бөгетінің бойлық осіне параллель 

орналастырылады. Жоспар бойынша құрылыс келесідей құрастырылды. 

Оң жақта (су жүрісі бойынша), тас-жер бөгетіне жапсарлас, жалпы 

ұзындығы 24.2м болатын суағар қабырға жоспарында тікбұрышты (бұрыштары 

бойынша дөңгелектелген) түрінде орындалған Автоматты суағар 

орналастырылады. 

Жағалық беткейдің сол жағында 2,0(b)×3,0(h)м габариттері бар 

қосарланған жалпақ бекітпемен жабдықталған жуу шлюзі қойылған. 

Автоматты су ағызу мен жуу шлюзінің ортасында қалқанды Су ағызу 

бөгеті орналасқан, оның екі аралығына 4,0(b)×2,0(h)М габариттері бар жазық 

бекітпелер қызмет көрсетіледі. 

НПУ=1185,3 м жер белгісіне қатысты бас су тарту торабы су ағызғыш 

құрылыстарының су ағызғыш табалдырықтарын тереңдету мынадай:: 

- жуу шлюзі-3,00 м; 

- қалқан бөгеті-2,00 м; 

- автоматты су ағызу ± 0,00. 

Бөлгіш бұқашықтардың ені bб=1.0м, шеткі бұқашықтар-жағалау сағалары-

bу=0.8м. 

Шлюз мен қалқан бөгетінің алдында жоспарда тікбұрыш нысаны бар 

понур плита тағы басқалары орналастырылады. Қалқанды бөгеттің екі аралығын, 

шаю шлюзінің аралығын және екі бөлгіш бұқашықты құрайтын оның үлкен жағы 

негізгі су ағызу құрылыстарының фронты болып табылады: 

 

Вфронт вдсбр.соор.=4,0+1,0+4,0+1,0+2,0=12,0 м. 

 

Ағынының бойымен понур ұзындығы Lпонур =9,5 м, қалыңдығы tпон– 0,4м. 

Шаю шлюзінің шегін (▼пр.шл.=1182,30) қалқанды бөгет шегінен 

(▼щит.пл.=1183,30) 1,0 м төмен белгілеу нақты мақсатта орындалды - шаю шлюзі 

арқылы жоғарғы бьефтен төменгі бьефке түптік қоқыстарды транзиттеуді 

қамтамасыз ету. 

Понурдың шегі топырақ қалыңдығына 2,5 м тереңдеген. Үлкен су 

тасқынын өткізу кезінде оның бұзылуының алдын алу үшін табалдырықтың 

алдындағы аймақ тас сызықпен бекітіледі(есептеулер көрсеткендей, жоғарғы 

бьефіндегі бас су тарту торабы судың жылдамдығы су тасқыны кезінде де 

qP=0,5% =62,1 м3/с, сирек қайталану кезінде де 1,75 м/с аспайды.  
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1.6 Гидротурбинаның, айналу жиілігін реттегіштің және 

генератордың параметрлерін таңдау 

 

Жоғарғы-баскан ГЭС - 1 HLA743-WJ-71 турбиналары бар төрт көлденең 

гидроагрегатты орнатуға қабылданды. ГЭС-1-ның белгіленген қуаты N=4.2 МВт, 

48м есептік арын (нетто) және су өтімі 10.5 м3/сек кезінде қамтамасыз етіледі. 

Гидротурбиналарға су диаметрі 1.4 м металл турбиналық су құбырлары 

бойынша, одан әрі – бағыттаушы аппаратқа спиральді камераның металл ұлпасы 

бойынша жүргізіледі. Бағыттаушы аппараттың шиыршығы мен статоры 

бағыттаушы аппаратқа кіре берісте ағынның осьтік симметриясын және 

турбинаның жұмыс доңғалағын қамтамасыз етеді. 

Жіберуші аппарат реттеуші органның функцияларын орындайды. Әрбір 

турбиналық су тартқышта спиральды камераның ұлуы алдында HD941Х-

10/Dn1000 турбина алдындағы дискілі затвор орнатылады, ол бекіту органының 

функциясын орындайды [8]. 

Гидротурбинаның сорғыш құбыры металл тік осьті. Гидроагрегаттар 

"Sunny Hydro-Power Equipment Corporation" (SNS126 сызбасы) Қытай 

фирмасымен жинақталады және жеткізіледі. 

Турбина – металл құйылған, көлденең радиалды-осьтік (Фрэнсис) түрі, ҚР 

диаметрімен – 0.71 м. Турбинаның маркасы–HLА743-WJ-71 (7-кесте). 

Айналу жиілігін реттеушінің сандық шар клапаны бар (8-кесте). 

Сорғыш құбыр – тік осьті, ол жұмыс дөңгелегінің шығысындағы судың 

кинетикалық энергиясының бөлігін регенерациялау және кавитацияны шектеу 

үшін әзірленді. 345°бұрышы бар металл спиральды камера. Сағат тілі бойынша 

айналу бағыты [9]. 

 

Кесте 1.12 – Турбинаның негізгі параметрлері 
Маркасы  HLA743-WJ-71 

Жұмыс доңғалағының номиналды диаметрі 0.71 м 

Есептік арын 48.0 м 

Максималды арын - 

Минималды арын - 

Номиналды су өтімі 3.6 м
3

/сек 

Номиналды айналу жылдамдығы 750 об/мин 

Қарқынды жылдамдық 1490 кВт 

Жобалық қуаты 1440 об/мин 

Жалпы салмақ ~10.5 тон 

Ең ауыр компоненттің салмағы ~6.0 тон 
 

Кесте 1.13 – Айналу жиілігін реттеуіштің параметрлері 
Модель YWT-600/2.5 

Түрі Параллель ПИД параметрлері  

Электрогидравликалық түрлендіру түрі Сандық шар клапаны 

Жылдамдықты өлшеу әдісі Қалдық әсер ететін кернеу 

Кесте 1.13 жалғасы 
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Жиілікті өлшеу қателігі ≤0.00034% 

Сканерлеу циклі 5 мсек 

Қуат DC 220В±15% и AC 220В±15% 

(Параллель электр қорегі) 

Реттеудің тұрақты статизмі bp=0～10% (Реттеу қадамы 1%) 

KP пропорционалды коэффициенті 0～20 сек. 

Ki интегралды реттеуішін беру коэффициенті 0～10 л/сек. 

Kd дифференциалдық күшейту коэффициенті 0～5 сек. 

Айналу жиілігінің қысқа мерзімді төмендеуі bt = 0～200% (Реттеу қадамы 1%) 

Интеграция уақытының константасы Td = 1～20 сек. (Реттеу қадамы 1сек.) 

Жеделдетудің тұрақты уақыты Tn = 0～5 сек. (Реттеу қадамы 0.1 сек.) 

Берілген жиілік ауқымы FG = 45～55 Гц. (Реттеу қадамы 0.01 Гц) 

Өлі аймақ жиілігінің ауқымы E = 0～0.5 Гц. (Реттеу қадамы 0.01 Гц) 

Өлі аймақтың қуат ауқымы i=0～5% 

Электр ашықтығы лимиті L = 0～100% (Реттеу қадамы ≤ 1%) 

Берілген қуат ауқымы P = 0～120% (Реттеу қадамы ≤1%) 

Қолмен бас тарту аймағы ±1.0% (adjustable) 

Сервомотордың бағыттаушы қалағын толық 

жапқанға дейінгі қозғалыс кезеңінің реттеу 

диапазоны 

5～45 (сек.) 

Сервомотордың бағыттаушы қалағын толық 

ашқанға дейін қозғалыс кезеңінің реттеу 

диапазоны 

5～45 (сек.) 

 

Генератор. Генератор түрі – SFW1400-8/1430. Синхронды көлденең, ГЭС-

де мұндай генераторлар төрт. Генераторларды салқындату жүйесі ауа-су жылу 

алмастырғышпен жабдықталған. Генератордың техникалық параметрлері 1.14 

суретте көрсетілген. 

 

Кесте 1.14 – Генератордың техникалық параметрлері 

Түрі  SFW1400-8/1430 

Номиналды қуаты 1400 кВт 

Номиналды кернеу 6.3 кВ 

Номиналды қуат коэффициенті 0.8(Lag) 

Номиналды жиілігі 50 Гц 

Номиналды жылдамдық 750 об/мин 

Тарату жылдамдығы 1440 об/мин 

Салқындату жүйесі ауамен салқындату 

Қозудың номиналды кернеуі 54 В 

Номиналды қозу тогы 275A 

Қозу жүйесі Микрокомпьютер КТУ қозу TZL-F 

Көтеру үшін ең үлкен салмақ / атауы 8.7 т/ротор и рама 

Ең жоғары көтеру биіктігі 7 м 

Кесте 1.14 жалғасы 

Генератордың жалпы салмағы 14.5 т 
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Статордың/ротордың оқшаулау класы F/F 

 

Қосалқы жабдық жалпы станциялық жүйелерге кіреді және 

гидроагрегаттар жұмысының қалыпты режимін ұстап тұруға және барлық 

технологиялық жабдыққа профилактикалық қызмет көрсетуге арналған. "Sunny 

Hydro-Power Equipment Corporation" компаниясының қосалқы жабдықтары 

жинақталып, жеткізіледі. 

Қосалқы жабдық келесі жүйелердің жабдығын қамтиды: 

- техникалық сумен жабдықтау жүйелері; 

- май шаруашылығы; 

- агрегаттың ағынды бөлігінен суды сору; 

- станцияны сығылған ауамен жабдықтау жүйелері. 

Техникалық сумен жабдықтау жүйесінде турбиналық суағарларды тазарту 

қондырғысы және оны тораптар бойынша бөлу қарастырылған. Схемада-бір 

желіге жұмыс істейтін үш Сүзгіш қондырғы қарастырылған. 

Техникалық сумен жабдықтау жүйесінің жабдығы 1 135.2 м жер белгісінде 

турбиналық қабатта орналасқан. 

Бұл барлық механикалық жабдық жер үсті типті ГЭС-1 ғимаратында 

орналасқан. Ғимаратта машина залы, монтаждау алаңы мен қосалқы жабдықтың 

үй-жайлары блокталған. 

ГЭС ғимаратының жоғарғы құрылымы мен жер асты бөлігі бар. Отқа 

төзімділігі бойынша Жоғарғы құрылыс өрт қауіптілік санаты бойынша үшінші 

дәрежеге жатқызылған – Д. Жер асты бөлігі Д екінші дәрежелі отқа төзімділікке 

жатады. 

Негізгі құрылыс шешімдері материалдарды, бұйымдарды, 

конструкцияларды қолдануға арналған техникалық шарттарға сәйкес 

қабылданды. 

 

 
Сурет 1.9 – ГЭС ғимараты 4 гидротурбинаның осі бойынша қимасы 
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ГЭС ғимаратының жер асты бөлігі қосалқы жабдықты және 

гидротурбиналардың ағынды бөлігін орналастыруға арналған үй-жайлары бар 

бірыңғай монолитті қорапты құрылым түрінде орындалған. 

ГЭС-1 ғимаратында радиалды-осьтік типті гидротурбиналары бар қуаты 

4.2 МВт болатын төрт агрегат орнатылған. Турбинаның қысымдық жолы 

ұзындығы 146м болатын Д=1.4 м болат су өткізгіштердің үш жіптерінен тұрады. 

Бұқашықтардың арасында турбиналардың бұру жолынан суды жинауға және 

одан әрі соруға арналған сулы құдық орналасқан. 

Турбиналардың бұрғыш трактісінде бұрғыш каналмен қажетті жанасуды 

қамтамасыз ететін аванкамера қарастырылған. 
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2 Жобалау нысаны құрылысын ұйымдастыру және тұрғызу 

технологиялары   

 

2.1 Құрылысты ұйымдастыру, атқарылған жұмыс көлемі, 

технологиясы 

 

ГЭС негізгі құрылыстары, құрылыс базасының уақытша және тұрақты 

құрылыстары салынып жатқан ГЭС-1 ауданында орналасқан алаңда 

орналастырылады. 

Құрылыс шаруашылығының, жергілікті құрылыс материалдарының 

учаскелік базалары, құрылыс кезеңіндегі автожолдар мен басқа да объектілер 

құрылыс аумағына жанасады. 

Құрылыс алаңы мен учаскелік базалар Басқан өзенінің сол жағалауында, 

Сарқан қаласынан шығысқа қарай 20 км қашықтықта Үлкен және кіші 

Басқананың өзендері қосылған ауданда орналасқан. 

Басты және станциялық тораптардың жұмыс өндірісі орнында жұмыс 

өндірушінің учаскелері орналасқан. Орындалған құрылыс жұмыстарының 

есептік көрсеткіштері 12.2 кестеде келтірілген. 

Жоғарғы банкет құрылысы басталар алдында дайындалған топырағы мен 

тастары бар кіреберістер мен кавальерлер дайын болуы тиіс, денені жағалауға 

жанасу үшін жағалаулық тазартулар жасалуға тиіс. 

Арнаны жабу процесі ағымдағы жылдың қазан айынан қараша айына 

дейінгі аралықта басталады (Qmax=9.2м3/с). Арнаны жабу пионерлік тәсілмен 

жүргізіледі, ағысты екі жағалаудан бастап, банкет шегінен тыс төгу материалы 

шығарылатын көлемнен аспайтын жылдамдық кезінде өзеннің құрылыс 

шығынын өткізуге мүмкіндік беретін мөлшерге дейін біртіндеп қысу. Осындай 

тарылу жеткен кезде далдалардың борты Ø 20÷30см таспен бекітіледі. Арнаны 

жабу процесі ағынның қысылуына және одан әрі ойылған жабылуына қарай 

ағынның жаңа арнаға (суағар бөгетінің су бұру трактісі) ауыстыру процесімен 

біріктірілуі тиіс [10]. 

Жабу кезінде құрылыс шығындарын өткізу үшін суағар бөгетінің 

құрылысы толығымен дайын болуы тиіс. Арнаны жабу кезінде құрылыс 

шығынын өткізуге арналған жуып-шаю аралығының және суағар аралығының 

қақпақтары ашық болуы тиіс. Шаю және суағар аралығының қақпақтарын алдын 

ала сынамалау қажет (ашу-жабу-ашу). 

Одан кейін ірі блокты материалдармен жабу үшін 40см және одан да көп 

тастармен жабылатын 5м-де ең аз мүмкін болатын ойық қалу үшін өзен ағынын 

қысу жүргізіледі. 

Үлкен тастарды толтыру кішігірім материалдарды толтыруға баса назар 

аудару үшін банкеттің төменгі жағына орналастырыла бастауы керек. Жоғарғы 

банкет қаңқасы тұрғызылғаннан кейін жоғарғы беткейде қалыңдығы 0,8 м 

болатын саздақтан экран орнатылады. 

Құрылыс кезеңіндегі судың есептік деңгейінен биіктігі 0,5 м (1183,5 мБс 

жер белгісі). 
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Кесте 2.1 – Құрылыс жұмыстарының болжамды орындалуы 
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1.  Топырақты қазу мың.м3 10.0 0.70 101.05 1.82 15.30 62.2 1.20 3.50 0.25 4.95 1.83 202,9 

2.  Үйінді, оның ішінде: мың.м3 25.0 4.78 70.50 1.1 4.07 1.4 0.36 3.16 0.41 0.66 1.83 113.0 

Нығыздалған үйінділер мың.м3 22.0 3.60 58.50 0.93 3.18 1.1 0.24 2.40 0.25 - 1.46 93.56 

байланыс және 

байланыссыз топырақтан 

жасалған қуыстар мың.м3 2.0 0.54 5.85 0.04 - 0.2 - 0.36 0.04 - - 9.43 

дренаж сүзгілері мың.м3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 1.64 

қиыршықтас-құмды 

дайындау мың.м3 - 0.54 5.85 - 0.47 0.1 0.02 0.30 0.03 - 0.37 7.78 

3. Бетон және 

темірбетон,  

оның ішінде:  м3 2513.0 

1065.

75 4173.0 558.0 229.0 1085.0 65.0 491.0 17.40 575.0 494.0 11266.15 

құрама темір бетон м3 26.0 15.75 1686.0 12.0 0.0 0.60 39.0 31.0 10.50 280.0 0.0 2100.85 

монолитті темір бетон 
м3 2430.0 

1050.

0 
2487.0 546.0 229.0 1084.4.0 26.0 460.0 6.90 295.0 494.0 9108.3 

4.  Бетондағы Арматура т 60.0 33.60 174.09 18.0 12.8 43.0 1.82 29.85 0.48 14.9 25.69 414.59 

5.  Металл 

конструкциялар мен 

жабдықтар т 16.0 9.05 1.5 10.22      - 22.84 - 6.43 0.06 - - 65.7 

гидромех жабдықтар т 12.0 5.93 - 7.91 - 5.14 - 3.52 - - - 34.09 

өзге де металл 

конструкциялар 
т 1 1 1.5 2.31 - 17.7 - 2.0 0.06 - - 25.57 

6.  Гидрожил жабдығы т - - - - - 75.0 - - - - - 75.0 

7.  Құбыр т - - - - 379.53 - - - - - - 379.53 
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Экранды шыңдау арқылы салу кезінде қалыңдығы 0.8 м қиыршықтастан 

кері сүзгі түрінде ауыспалы қабаттарды орнату қажет. 

Экранды жабудан және салғаннан кейін қиыршықтас және тас сызбасымен 

экранның қорғаныс қабаты қалыптасады. Нәтижесінде жоғарғы банкет 

құрылысы жобалық сызбаны қалыптастырумен аяқталады: жоғарғы жиегі 1:1,5, 

төменгі жағы 1:1, жотаның ені 5 м. 

Жоғарғы банкет құрылысы аяқталғаннан кейін жобалық көлемдерде 

төменгі банкет салынады. 

Жоғарғы және төменгі банкеттердің қорғауымен бөгеттің негізін дайындау 

орындалады: екпе ағаштарды кесу, тамырын қазып алу, өсімдік топырағын алу, 

желденетін өнімдерді және ірі тастарды жинау, тырмамен тамырды жырту және 

іріктеу. 

Өзек тісіне арналған қазаншұңқыр түбін 3÷5 атмосфера қысымымен 

гидромонитормен жуумен түпкілікті топыраққа дейін таңдалады. 

Ядроның тісін себу құрғатылған суды сорып алмай, құрғақ саздақты "суға" 

төгіп жүргізіледі. Ядроны саздақтан тұрғызу жөніндегі жұмыстарды орындау 

үшін өндірістік жағдайларда бөгеттің ядросы мен денесін тұрғызу жөніндегі 

жұмыстарды жүргізу технологиясын нақтылау және түзету үшін тәжірибелік 

зерттеулер мен тәжірибелік жұмыстарды жүргізу міндетті болып табылады. 

Құрғақ саздақтардан "суға" себу әдісімен ядро тұрғызу үшін суда баяу 

шайылатын құрғақ саздақтардан 20-30% кем емес кесек ірілігі бар ұсақ-түйектің 

болуын қамтамасыз ету қажет, ол суға себу кезінде жібітетін және үлкен 

түйірлерді омонолтау үшін материал болып табылады. "Суға" себу технологиясы 

кезінде ядроның тісіне саздақ себу бір қабатқа орындалуы тиіс. Кейінгі қабаттар 

(жер асты суларынан жоғары) қалыңдығы 25÷30см қабаттармен орындалады7  

Сапалы үйінді осы процестердің әрқайсысы үшін техникалық шарттарды 

қатаң сақтау және еңбекті дұрыс ұйымдастыру шартымен алынатын болады [11]. 

Төсеу барысында, жұмыста, әдетте, үш карта болуы тиіс, олардың 

біріншісінде себу, грейдермен топырақты тегістеу және тегістеу, екіншісі – 

топырақты тығыздау, үшіншісінде – бақылау жұмыстары және келесі қабат үшін 

негіз дайындау. Оңтайлы болып суағар бөгетінен оң жағаға дейін, ядроның 

барлық еніне бір қабатты саздақ төсеу болып табылады. Ерекше жағдайларда 

бөгеттің ядросын карталармен себу кезінде жапсарлас карталардың 

белгілеріндегі айырмашылық 2 қабаттың (60см) мөлшерінен аспауы тиіс [12]. 

Бөгеттің ядросын себу оңтайлы ылғалдылығы 0.155±0.010 д.е. 8...10 үшін 

95% қамтамасыз етілген жағдайда 1.75 г/см3 құрғақ топырақ тығыздығына дейін 

өту жүргізіледі. Саздақтарды виброкаткамен орауға жол берілмейді. 

Топырақ ернеулерге жанасу аймағында (ені 3м түйіскен аймақ) саздақ 

топырақты әрбір 3 қабат арқылы салмағы 3 тоннадан кем емес 3 тонна тракторлы 

немесе экскаваторлық тромбовкалармен бір жерден 4-6 соққыдан 2.5-3 метр 

лақтыру биіктігі кезінде тығыздау қажет. Бір мезгілде ядро материалын және 

өтпелі аймақтарды бір деңгейге дейін себу ұсынылады. 
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Катоктар мен экскаваторлық тромбовкаларға қол жетпейтін жерлерде 

борттарға жанасқанда тығыздауды қолмен механикалық тромбовкалармен 

(лягушкалармен) жүргізу қажет. 

Ядроның төгілген учаскелерінің жанасуы тығыз топыраққа дейін еңісте 

(шашақ) тығыздалмаған қабатты кескеннен кейін жүргізілуі тиіс. 

Ылғалданғаннан кейін түйісетін карта төгіледі. Бөгеттің осіне перпендикуляр 

және ядроның барлық енін кесіп өтетін түйісудің тура жазықтығына жол 

берілмейді. 

3...4 қабат биіктік бойынша тығындалғаннан кейін ядроның сыртқы 

еңістеріндегі тығыздалмаған топырақ экскаватормен кесіледі және оңтайлы 

ылғалдылықта картаға төгіледі. 

Жылдың ыстық мезгілінде төгілетін, карьерден жеткізілетін топырақ төсеу 

орнында оңтайлы ылғалдылықтан аз болуы мүмкін. Мұндай топырақ тегістеледі. 

Әрбір келесі қабатты себер алдында төменде жатқан беттің 12% кем емес 

ылғалдылығы болуы тиіс. Ылғалдылығы аз және топырақ бетінде кебуден 

микротректер пайда болған кезде 1м2-ге 5л кем емес есеппен бетті жүйелі түрде 

ылғалдандыру қажет. 

Кептірілген қабатқа келесі картаны төгуге болмайды. Кептірілген қабат 

табылған жағдайда, топырақ картадан алынып тасталады, топырақ толық 

тегістеледі және қайта төселеді. 

"Ағын бойымен" бағыты бойынша толассыз тегіс беттердің пайда 

болуының алдын алу мақсатында топырақты нығыздауды бөгет осінің бағыты 

бойынша (борттан бортқа дейін) сырғанау арқылы жүргізу керек. Топырақты 

тегістеу кезінде сырғанау жылдамдығының мынадай режимі ұсынылады: бірінші 

екі және соңғы екі өткін 2км/сағ дейінгі жылдамдықта, аралық – 4÷6км/сағ 

дейінгі жылдамдықта. 

Қабаттың қалыңдығын бақылау мақсатында тығыздалғанға дейін және 

одан кейін түгендеу маркалары бойынша себу картасын нивелирлеуді жүргізу 

және атқару сызбасын жасау қажет. Бірінші жақындағанда қабат қалыңдығын 

бақылау диаметрі 20 мм дейінгі металл щуп көмегімен жүргізілуі мүмкін. 

Жауын-шашын мен аяздар кезінде саздақтарды ядроға салуға тыйым 

салынады. Су тасқыны кезінде топырақты қайта үюге жол бермеу үшін жер 

бетінен су бұруды қамтамасыз ету қажет. Ылғалдылығы 3% - дан аса оңтайлы 

ылғалдылықпен қайта ылғалданған топырақ уақытша үйінділерде кептіру үшін 

картадан шығарылады. Бөгеттің әрбір қабатының беті жоғарғы бьефке қарай 

шамамен 1:500 еңіспен төселуі тиіс. 

Ядрода саздақ қабаттарын нығыздау жұдырық катоктармен және 

пневмотрамбовкалармен жүргізіледі. Домалатылған қабаттың беті келесі 

қабатты салу алдында қабаттар арасындағы оңтайлы жанасуын және 

біртектілігін қамтамасыз ету үшін жұдырықшалы катоктармен және тырмамен 

(глыбинаға-3см) өңделуі тиіс. 

3.02.01-87 ҚНжЕ сәйкес тығыздығы бойынша ауытқу кему жағына қарай 

0.04 г/см3 аспауы тиіс және ауытқулар саны сынамалардың жалпы санынан 5% 

аспауы тиіс. 
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Жиектері бар түйіскен аймақтағы ядроның беті шөгінді кезінде артық 

ылғалдануды болдырмау үшін бөгеттің қалған бөлігінен біршама жоғары болуы 

тиіс. 

Бөгеттің бүйірлік призмалары бас су тарту торабы мен станциялық 

тораптың пайдалы ойықтарында әзірленген қиыршық тас-галечник 

материалынан төгіледі. 

Қиыршық тасты-галечникті топырақтар қабаттап төселеді; дененің 

қопсытылған қабатының қалыңдығы 0.8 м-ден аспайтын болса, автосамосвал 

шанағында немесе 1м3 материалға 150л есебінен себу картасында 

ылғалдандырылады және 95% қамтамасыз етілген кезде 2.24 г/см3 құрғақ 

топырақ тығыздығына дейін бір ізден өтетін а-8 немесе А-12 дірілдеткішімен 

нығыздалады. 

Себу көлденең қабаттармен жүргізіледі. Төселетін қабаттың қалыңдығын 

бақылау мақсатында оны орындау схемасын жасай отырып, себуге дейін және 

кейін түгендеу маркалары бойынша нивелирлеуді жүргізу қажет. 

Жұмыс барысында кем дегенде 2 картаға ие болу ұсынылады: Біріншісі – 

себу, тегістеу және суару, екіншісі-орау және бақылау сынамаларын іріктеу. 

Жапсарлас карталардың бір себілетін қабаттан артық шамаға асуына жол 

берілмейді. 

Жапсарлас карталар жанасқан кезде және призманың сыртқы жағында 

қиыршықтастар топырақтың (бахромның) тығыздалмаған бөлігі кесіледі және 

картаға салынады. Картаға карьердің немесе бөгет ядросының саздақтарынан 

байланыстырылған топырақтардың түсуіне жол берілмейді. 

Бөгет өзегі мен тірек призмалар арасында ауыспалы аймақтар төселеді: 

жоғарғы жағынан 1178.8м белгіден жоғары, төменнен жағынан 1177.7 м жер 

белгісінен жоғары. Бірінші қабат d≤20 мм құм-қиыршықтас қоспасынан төгіледі 

(фракциялар 20 мм-ден астам ұсақталады).  

Өтпелі аймақтар қабат-қабат 0.6 м-ден аспайтын қабаттармен, бөгет өзегін 

себумен бір мезгілде төселеді, және 4÷6 үңгілеу үшін 2.20 т/м3 құрғақ топырақ 

тығыздығына дейін, астық құрамының біркелкілігін міндетті түрде сақтай 

отырып, дірілдеткішпен домалайды. 

Ауыспалы аймақтарды ядро саздақпен ластауға, тірек призмалардан тас 

пен галечниктің ірі фракцияларының түсуіне қатаң тыйым салынады. 

Ауыспалы аймақтар (сүзгіштер) арқылы автокөлік пен басқа техниканың 

өтуі ұзындығы бойынша 2÷3 жерден аспайтын белгілермен қатаң шектелуі тиіс 

және қозғалыс аяқталғаннан кейін өтпелі аймақтың жүру бөлігі тазартылады 

және топырақ қайта салынады. 

Бақылау бақылаулары құрылыс процесінде салынып жатқан құрылыстың 

сапасын белгілеу және жобамен бөгеттегі тығыздалған Топырақтардың 

сипаттамаларына қойылатын талаптарды қамтамасыз ету мақсатында жүзеге 

асырылады. Олар топырақ зертханасымен жүргізіледі. 

Топырақты төсеу сапасын бақылау бақылаулары төселген топырақтың 

қасиеттерін, атап айтқанда: икемділік шектерін, сүзу коэффициентін, беріктік 

және деформациялық параметрлерді неғұрлым толық бағалау мақсатында 
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орындалатын тығыздықты және дәнді құрамды жүйелі (күнделікті) бақылауды 

қамтиды. 

Төселген Топырақтың негізгі сипаттамаларын анықтау үшін Бақылау 

сынамаларын төменде көрсетілген мөлшерде іріктеп алу керек. Бұл ретте, олар 

барлық құрылыс бойынша біркелкі, сондай-ақ техникалық және авторлық 

қадағалауда көрсетілген жерлерде қосымша таңдалуы тиіс. 

Карьердегі саздақтардың ылғалдылығы күн сайын, әрбір жұмыс забойынан 

5 сынамадан анықталады. Карьердегі гравий-галечникті топырақ пен тау-кен 

массасының астық құрамын бақылау анықтамалары. Бұл ретте қиыршық тасты-

галечникті топыраққа арналған 0.5×0.5×0.5 м және тау массасына арналған 

1.0×1.0×1.0м Шурф мөлшері. 

Бөгеттің ядросына салынатын қаңқаның көлемдік салмағын және 

саздақтың ылғалдылығын анықтау әрбір картада бір қабатта кемінде 3 

сынамамен жүргізіледі. Әр қабатта қасиеттердің толық кешенін анықтау 

(икемділік шегі, астық құрамы, бөлшектердің тығыздығы, сүзу коэффициенті, 

беріктік сипаттамалары). 

Қиыршықтас топырақтың тығыздығы мен астық құрамын және тірек 

призмалардың Тау массасын анықтау жоғарғы және төменгі банкетте 1 сынама 

бойынша жүргізіледі. Жылжымалы, компрессиялық және фильтрациялық 

көрсеткіштер – бөгет салу кезінде 1184,0 мБс жер белгісіндегі 1 сынама. 

Ірі сынықты топырақтың ылғалдылығын ұсақ түйіршікті бөлігі бойынша 

(d<20мм) анықтау ұсынылады, ол жалпы сынамадан алынады. Сонда барлық 

сынаманың орташа ылғалдылығы 20 мм кем бөлшектердің пайыздық құрамы 

мен ылғалдылығына қарай формула бойынша анықталады: 
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мұндағы Рd<20, Wd<20 – кептіруге дейін және кейін өлшеу нәтижесінде 

анықталатын ірі фракциялардың (>20мм) салмағы мен ылғалдылығы. 

Ірі сынықты топырақтың астық құрамын анықтау ірі фракцияларға 

арналған шаблондардың көмегімен електерде ұсақ фракцияларды себу арқылы 

жүргізіледі. 

Құрылысқа салынған топырақты сүзу коэффициентін бақылау анықтауын 

далалық жағдайда шурфтан инфильтрлеу әдісімен жүргізу ұсынылады 

(Н.С.Нестеров тәсілі бойынша). 

Құрылысқа салынған топырақ сипаттамаларының толық бақылау 

анықтамалары үшін (саздақ, жылжу кедергісі, компресиялық қасиеттері үшін) 

МЕМСТ 12071-84 сәйкес 20×20×20 см кубтық формадағы монолиттер түрінде 

құрғатылмаған құрылымы бар сынамалар алынады. Топырақ зертханасында 

жылжу кедергісі МЕМСТ 12248-78 бойынша анықталады. Топырақ дәнінің үлес 

салмағы МЕМСТ 5180-84 бойынша пикнометриялық тәсілмен анықталады. 
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Саздақтың астық құрамы - ГОСТ 12536-79 бойынша. МЕМСТ 5184-84 бойынша 

ағымдылық шекарасы, МЕМСТ 5180-84 бойынша икемділік шекарасы. 

Бақылау бақылауының материалдары құрылысты пайдалануға тапсыру 

кезінде және бөгетті пайдалану процесінде қажетті техникалық құжаттама 

ретінде пайдаланылады. 

 

 

2.2  Құрылыстың  транспорттық  сұлбасы 
 

ГЭС құрылысына байланысты жалпы сыртқы жүк айналымы 11 000.5 т 

құрайды. Каскад құрылысы жылдары бойынша жүк айналымын бөлу төменде 

келтірілген. Есеп 1 млн. теңгеге жүргізілді. 

Жүк тасымалдарын орындау үшін автомобиль көлігіндегі қажеттілікті 

есептеу II-831-85 Гидрожобаның "ГЭС және ГАЭС үшін құрылысты 

ұйымдастыру жобаларын жасау жөніндегі құралдарға" сәйкес жүргізілді. 

Сыртқы тасымалдар үшін жүк автомобильдерінің тізімдік саны: 
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мұндағы Т = 8 260 т – ең жоғары жылдағы сыртқы жүк тасымалының 

көлемі; 

              Р = 36км – жүктерді тасымалдау қашықтығы; 

              В = 35мың т – бір тізімдік автотоннаның орташа жылдық өнімділігі; 

               К2 =1.1 - табиғи жағдайларды ескеретін коэффициент. 

Алаңішілік тасымалдау үшін автомобильдердің тізімдік саны: 
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мұнда Т = 90 000 т – ең жоғары жылдағы алаңішілік жүк тасымалдау 

көлемі; 

            Р = 1.4 км – алаңішілік жүктерді тасымалдаудың орташа 

қашықтығы; 

            К1 –1.2 дала жағдайларын ескеретін коэффициент. 

Сыртқы тасымалдарды жүзеге асыратын көлікті орналастыру және қызмет 

көрсету "А" КБА-да жүргізіледі. Жергілікті тасымалдаумен айналысатын 

көліктер үшін «В» базасындағы құрылыс алаңының аумағында тұрақ 

қарастырылған. 

Жергілікті құрылыс материалдарын жеткізу құрылыс алаңына дейін 

автокөлікпен жүзеге асырылады. Гидротехникалық құрылысқа арналған құрама 

бетон бұйымдары мен конструкциялары 80% мөлшерінде құрылыс орнында 

дайындалады, ал 20% - ы "Темірбетон" ЖШС полигонынан жеткізіледі. 
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Кірпіш, асфальтбетон, жылытқыш маттар, қиыршық тас, қара қиыршық тас 

Алматы облысының құрылыс индустриясының аудандық кәсіпорындарымен 

жеткізіледі. Цемент, лак - бояу және жылу оқшаулағыш материалдар-Семей 

қаласынан. Мұнай битумы-Павлодар қаласынан әкелінеді. Бетон, ерітінді ГЭС-1 

маңында құрылыс алаңында, құрылыс базасында дайындалады [13]. 

Ауыр салмақты және габаритті емес жүктерді тасымалдау. Технологиялық 

жабдықтар мен механизмдердің негізгі ауыр салмақты және габаритті емес көлік 

бірліктерінің салмағы мен өлшемдері 2.2 кестеде келтірілген. 

 

Кесте 2.2 – Негізгі ауыр және габаритті емес көлік құралдарының салмағы 

мен өлшемдері 
№ 

р/с 

 

Атауы 

 

Масса, т 
Өлшемдері, м 

ұзындығы Ені  Биіктігі 

 I Құрылыс машинасы    

1 Кран Э-2503 79.5 7.59 4.15 6.3 

2 Экскаватор SD-22АА 36.0 11.3 3.0 3.085 

3 Бульдозер ДЗ-171 18.595 6.5 3.24 3.15 

 II Техникалық құрылғылар    

1 Генератор 20.0 3.0 2.0 2.0 

2 Турбина 10 3.0 1.8 2.0 

3 Трансформатор 20.5 3.0 3.0 4.0 

 

 «Темірбетон» ЖШС-нің ауыстырып тиеу базасынан ГЭС каскадының 

құрылысына дейін теміржолдың соңынан ауыр және габаритті емес жүктерді 

тасымалдау ауыр жол пойыздарының жүк көтергіштігін қанағаттандыратын 

қатты беткі қабаты бар жергілікті жолдарда жүзеге асырылады. Жабдықтар мен 

механизмдердің ауыр бөлшектері жүк көтергіштігі 40-тан 60 тоннаға дейін 

(МАЗ-7310 тракторлары бар) ауыр жүк машиналары - тіркемелерде жүзеге 

асырылады. 

Құрылыс кадрларын тасымалдау. Сарқан қаласында тұратын жерінен 

құрылыс алаңына дейін жұмыскерлерді КАВЗ-3976 автобустарымен тасымалдау 

көзделеді. Ең жоғарғы жылдың вахталық ауысымын Талдықорған қаласынан 

құрылыс ауданына дейін 22 км қашықтыққа тасымалдау үшін КАВЗ-3976 

маркалы бір автобус қажет болады. 
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3 Жобалау алдындағы талдау (экономикалық көрсеткіштер) 

 

Экономикалық тиімділік көрсеткіштері қаржыландыру шарттары мен 

салық ортасын ескерместен есептелген. Кіріс бөлігі қосылған құн салығымен 

қаржылық бөлімде кіріс есептеріне сәйкес келеді. 

Экономикалық тиімділікті есептеу нәтижелері табыстылықтың жоғары 

көрсеткіштеріне ие [14]. Шекті тарифтер бойынша электр энергиясын сату 

нұсқасы үшін негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер мен қаржылық 

есеп-қисаптардың нәтижелері 13.1-кестеде келтірілген. 

ГЭС-1 құрылысына инвестициялық салымдар сметалық есептеулер 

деректері бойынша 1 921,151 млн.теңгені құрайды. 

Шикізат қоры жоқ, аяқталмаған өндіріс және дайын өнім қоры жоқ кезде 

электр энергиясын өндіру ерекшелігіне байланысты ГЭС пайдалану процесінде 

айналым қаражаты шамалы соманы құрайды. Есептерде айналым қаражаты 

ағымдағы шығынтардың 15% мөлшерінде бір мезгілде қабылданды. ГЭС-1 

бойынша жыл сайынғы пайдалану шығындары 3.1 кестеде келтірілген.  

 

Кесте 3.1 – ГЭС-1 бойынша жыл сайынғы пайдалану шығындары 
№ 

р/с 
Атауы 

Шығындар, млн. 

тенге 

1 Материалдық шығындар 6,4 

2 Затраты на электроэнергию 1,99 

3 Еңбекақы төлеу қоры 28,3 

4 Ғимараттардың, құрылыстардың және жабдықтардың 

амортизациясы 
107,5 

5 Жөндеуге арналған шығындар 6,0 

6 Мүлік салығы 16,7 

7 Жерге салынатын салық 0,06 

8 Қызметтер 3,4 

9 Пайдалану шығындары 170,4 

 

ГЭС-1 Пайдалану кезеңінде тұтынушыларға сатуға сатылатын өнімнің 

негізгі түрі электр энергиясы болып табылады. 

 Электр энергиясының өзіндік құны 1квтсағ үшін орташа есеппен 15,8 

теңгені құрайды, ал техникалық-экономикалық көрсеткіштер жалпы 3.2 кестеде 

келтірілген. 

 

Кесте 3.2 – Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

№  

р/с 
Атауы 

Өлшем 

бірлігі 
Көрсеткіштер 

1 Белгіленген қуат МВт 4.2 

2 ГЭС-1 электр энергиясын өндіру ГВтч 20.1 

4 Электр энергиясының тарифтері тенге/кВтч  16,71 

6 Құрылыстың сметалық құны млн.тенге 1 921,2 
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Кесте 3.2 жалғасы 
7 Үлестік тамшы:   

           белгіленген қуаттың 1 кВт-қа мың 

тенге/кВт 
457,4 

           на 1кВтч электр энергиясын өндіру тенге/кВтч 95,6 

8 Пайдалану кезінде жұмыс істейтіндердің жалпы 

саны. ГЭС 
адам 22 

9 Пайдаланудың есептік кезеңі жыл 24 

10 Сатудан түскен табыс млн.тенге 20 063 

11 Пайдалану шығындары млн.тенге 4 235 

12 Пайдасы млн.тенге 12 797 

14 Таза пайдасы млн.тенге 10 133 

15 Өтелудің қарапайым мерзімі жыл 6,4 

16 Дисконт % 11 

17 Таза дисконтталған табыс млн.тенге 627 

18 Кірістілік индексі   1,3 

19 Кірістіліктің ішкі нормасы % 13,9 

20 Өтелімділіктің дисконтталған мерзімі жыл 17 

 



ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Жобаның жергілікті және аймақтық ауқымы бар. Белгіленген қуаты 4.2 

МВт және 20.1 ГВтч электр энергиясының орташа көпжылдық өндіруі бар 

Станция ҚР Алматы облысының электр жүктемелерінің графиктерінің базалық 

бөлігін жабуға арналған. 

Құрастыру және конструкциясы бойынша жоғарғы-баскан ГЭС-1 бөгеттік 

типті бас тоған торабы. ГЭС ғимаратында көлденең орындалған радиалды-осьтік 

турбиналары бар төрт гидроагрегат орнатылған (HLA743-WJ-71), параметрлері: 

Нр=48м,. Qр=3. 6м3 / с, N=1490кВт. 

ГЭС-1 құрылысына инвестициялық салымдар сметалық есептеулер 

деректері бойынша 1 921,151 млн.теңгені құрайды. 

Жалпы, ГЭС-1 электр энергиясын өндіру 20.1 ГВтч, ал электр энергиясын 

жылдық өндіруден түскен таза пайда - 10 133 млн.теңге. Шығындардың өтелу 

мерзімі - 6,4 жыл. 
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ҚОСЫМША 

 

АҚ   ГЭС-1-дің  электроэнергетикалық  нарықтағы  қазіргі  және  

болашақтағы  жағдайы 

 

Алматы облысы мен Оңтүстік Қазақстан бойынша 2030 жылға дейінгі 

перспективаға арналған қуат пен электр энергиясының теңгерімдері электр 

тұтынудың, электр жүктемелерінің қабылданған деңгейлерін және саланы 

дамытудың ең төменгі нұсқасы бойынша өндіруші қуаттардың дамуын ескере 

отырып есептелген. 

Оңтүстік аймақ және Алматы облысы бойынша қуат пен электр 

энергиясының болжамды теңгерімдері АҚ-1 және АҚ-4 кестелері аралығында 

берілген. 

 

Кесте АҚ.1 – Оңтүстік аймақтың қуат балансы, МВт 

Атауы 
2012 2015 2020 2030 

есеп мин мин мин 

1 Қажеттілік 

1.1 Максимальная электрическая нагрузка 3 325 3 800 4 620 6 040 

2 Қолданыстағы станциялармен жабу 

2.1 Белгіленген қуат 3 307 2 977 2 879 2 897 

2 2 Қолда бар қуаты 2 676 2 570 2 525 2 565 

2.3 қуат резервтері 

2.4 баланста пайдаланылатын қуат 1 991 2 014 1 278 1 308 

2.5 Қуат тапшылығы 1334 1809 3276 4619 

3 Жаңа генерациялайтын көздерді енгізу 

3.1 Белгіленген қуат  915 2 689 4 058 

3.2 Қолда бар қуат  518 2 212 3 222 

3.3 Қуат резервтері  382 640 650 

3.4 Теңгерімде пайдаланылатын қуат  436 1 912 2 922 

4 Қуат тапшылығы 1 334 1 350 1 430 1 810 

4.1 Қуатты алу, оның ішінде: 

- солтүстік аймақтан 1 477 1 350 1 430 1 810 

- Орталық Азиядан -143    

 

Келтірілген баланстардан қуаттың Елеулі тапшылығы болжанып 

отырғандығы көрініп тұр. Оңтүстік аймақтың тапшылықтарын жабу көзі ретінде, 

техникалық қарусызданумен және қуаттарды енгізумен қатар, негізгісі 

солтүстік-оңтүстік беру бойынша қуат алу болып табылады. 

Оңтүстік аймақтың теңгерімдерінен белгіленген энергия көздерін енгізу 

электр энергиясының тапшылығын төмендетеді, бірақ оны толығымен 

жоймайды. 
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Кесте АҚ.2 – 2030 жылға дейінгі кезеңге оңтүстік аймақтың электр 

энергиясының теңгерімі, млрд. кВтс 

Атауы 
2012г 

есеп 

2015ж. 2020ж. 2030ж. 

мин мин мин 

1 Қажеттілік 

1.1 Электр тұтыну 19,00 20,7 25,5 31.9 

2 Қолданыстағы станциялармен жабу 

2.1 Электр энергиясын өндіру 9,5 10,5 7.8 8.4 

2.2 Электр энергиясының тапшылығы 9,5 10,2 17,7 23.5 

3 жаңа генерациялайтын көздерді енгізу 

3.1 Электр энергиясын өндіру  4,4 12.4 16,7 

4 Электр энергиясының тапшылығы 9,5 5,8 5,3 6,8 

4.1 электр энергиясын алу, оның ішінде: 9,5 5,8 5,3 6,8 

- солтүстік аймақтан 8,6 5,8 5,3 6,8 

 

Кесте  АҚ.3 – Алматы облысының қуат балансы, МВт 
№  Атауы 2012ж. 2015ж. 2020ж. 2030ж. 

1. Ең жоғары электр жүктемесі 1 844 2 100 2 620 3 580 

2. Қолда бар қуаты жаратылыстар электр 

станциялары 
1 193 1 079 1 068 1 068 

 Қуат резервтері  80 80 80 

3. Теңгерімде пайдаланылатын қуат 1 193 999 988 988 

4. Қуат тапшылығы 651 1 101 1 632 2 592 

5. Қуаттардың болжамды іске қосылуы  757 2 490 3 421 

6. Теңгерімде пайдаланылатын қуат  370 1 780 2 462 

7. Тапшылық (+), артық (-) 651 731 -148 -130 

 

Кесте АҚ-4 – Алматы облысының электр энергиясының теңгерімі, млрд. 

кВтс 
Атауы 2012ж. 2015ж. 2020ж. 2030ж. 

1 электр энергиясын тұтыну 9,85 11,8 14,8 20,0 

2 жұмыс істеп тұрған электр станцияларында 

электр энергиясын өндіру 
6,15 5,7 5,7 5,7 

3 тапшылық (+), артық (-) 3,7 6,1 9,1 14,3 

4 енгізу болжанатын қуаттарда электр 

энергиясын өндіру 
 2,8 10,7 14,6 

5 тапшылық ( + ), артық (-) 3,7 3,3 -1,6 -0,3 

6 Байланыс желілері бойынша электр 

энергиясының ағындары 3,7 3,3 -1,6 -0,3 

 

Алматы облысының келтірілген теңгерімдерінен белгіленген энергия 

көздерін іске қосу тек 2030 жылға қарай Алматы облысында тапшылықты 

толығымен жабады, қуат резервіне ие болуға мүмкіндік береді,бұл Электрмен 

жабдықтаудың сенімділігін айтарлықтай жақсартады. 

ГЭС - 1 Алматы облысының желісінде электр энергиясын беретін болады. 

Тәуліктік жүктеме графиктерінің жабылуына базалық режимде қатысатын 

болады. ГЭС электр энергиясының орташа жылдық өндірілуі 20.1 ГВтч құрайды. 
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ГЭС электр энергиясының негізгі тұтынушылары Алматы облысының ГЭС-ке 

іргелес аудандары болады. 

Маркетингтік тәуекелдер өнімді өткізумен байланысты нақты жағдайды 

жоспарланған (және есеп негізіне салынатын) өткізу саясатынан ауытқу 

мүмкіндігімен анықталады. Бұл ретте тәуекел есепті салыстырудағы Нақты 

жағдайдың нашарлауына байланысты. 

Негізгі жағдайлар төменде келтірілген: 

1) Шикізаттың қауіпті болуы 

Табиғи ресурс - су ағысына қатысты - ағынның өзгермелілігі нәтижесінде 

пайда алмау қаупі ретінде түсіндіруге болады. Электр энергиясын өндіру аз су 

жылдары (ықтималдығы 100 жылда 5 рет) 20÷25% - ға төмендеуі мүмкін. 

Жоғарғы баскан ГЭС-1 су ресурстарымен қамтамасыз етудің толық 

талдауы "гидрологиялық режим және негізгі гидрологиялық 

сипаттамалар"бөлімінде беріледі. 

2) өнімнің қайта өндірілу қаупі немесе нарыққа шығуға қабілетсіздігі 

Электр энергиясының ағымдағы жетіспеушілігі және қарастырылып 

отырған бүкіл кезең үшін Қазақстанның оңтүстігіндегі энергия жүйелерінің 

тапшылығымен сипатталатын осы бөлімнің алдыңғы тармақтарында келтірілген 

2030 жылға дейінгі электр энергетикасының перспективалық жағдайына 

жасалған талдау осы қауіптің төмен деңгейін көрсетеді. 

3) Тауар бағасының айтарлықтай өсу қаупі 

Электр энергиясын өндірудің негізгі шикізаты табиғи жаңартылатын 

ресурс - су ағындары болып табылады. Суды пайдалану тарифтері мемлекеттің 

құзыретіне жатады, соңғы жылдары экономиканың тұрақты дамуы жағдайында, 

суды пайдалану тарифтері тұрақты болып қалады. Суды пайдалану үшін төлем 

ағымдағы жылдық шығындардың 1 ÷ 2% құрайды деп айту керек. Сондықтан, 

суды пайдаланғаны үшін төлемнің өсуіне қарамастан, кірістің азаюы шамалы 

болып қала береді және кірісті қалыптастыруға айтарлықтай әсер ете алмайды. 

4) өнім бағасының едәуір төмендеу қаупі 

Осы бөлімнің алдыңғы тармақтарында көрсетілгендей, электрмен 

жабдықтау көлемін анықтайтын және электр энергиясының көтерме сауда 

нарығында бағаны белгілейтін жылу электр станцияларын техникалық қайта 

жарақтандыруға және модернизациялауға инвестициялар тарту қажеттілігі 

туындайды. Мұндай станциялардың қатарына Солтүстік аймақтың жылу 

станциялары кіреді («AES Екібастұз» ЖШС, «ЕЭК» АҚ, «Екібастұз 

энергетикалық орталығы» ЖАҚ). Сонымен бірге экологиялық шараларға 

инвестициялардың үлесін арттыру қажет болады. Қазіргі уақытта желінің 

құрылысына ұлттық электр желісін және жергілікті желілерді дамытуға 

инвестициялар тартылуда, бұл бағыт болашақта да сақталатын болады. Бұл 

шараларды жүзеге асыру тарифтерді көтеру қажеттілігіне әкеледі. 

Осыған байланысты өнім бағасының төмендеу қаупін төмен деп бағалауға 

болады. 

Маркетингтік тәуекелдерді төмендетудің негізгі шаралары 
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Гидравликалық электр энергиясын өндірудің өзіндік құны арзан 

жаңартылатын ресурстарға негізделген, ол жанармай бағасының жағдайына 

тәуелсіз, кейбір маркетингтік тәуекелдерді азайтады (мысалы: шикізаттың 

жетіспеушілігі, шикізат бағасының өсуі). 

Қалған маркетингтік тәуекелдерді төмендетудің негізгі шаралары 

мыналарды қамтуы мүмкін: 

- электр энергиясы нарығындағы үрдістерді бақылау, жобада 

белгіленген бастапқы және есептік көрсеткіштерді тексеру және түзету; 

- гидроэлектростанцияларды жобалау және пайдалану сатысында 

кадрлардың біліктілігін арттыру; 

- өндірісті және басқаруды ұйымдастыруда заманауи, жоғары білікті 

менеджментті енгізу. 

Айта кету керек, тәуекелдерді талдау жобаны басқарудың барлық 

кезеңдерінде болатын тұрақты функция болуы керек, ол мыналарды талап етеді:- 

жобаның сыртқы жағдайларын үнемі бақылау;- осы жоба үшін маңызды 

тәуекелдер туралы қосымша ақпарат жинау;- тәуекелдер туралы қосымша 

ақпаратты, жобаның сыртқы жағдайларының өзгеруін және жобаның өзін ескере 

отырып, жобаны бастапқы бағалауға уақытылы түзетулер енгізу. 
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БҚ  ГЭС ғимаратын сумен қамту және жылыту 

 

Жоба тұрмыстық өртке қарсы сумен жабдықтаудың біртұтас желісін 

қарастырады, қосылу нүктесінде су қысымы 48,3 м болатын станцияның 

алаңында Ду = 1400 мм су турбиналық су құбырынан су алу. 

Жобаланған сумен жабдықтау желісі өртке қарсы қажеттіліктер үшін, 

ванна бөлмесімен, еденді тазарту үшін ішкі суару шүмегімен, сондай-ақ жасыл 

кеңістіктер мен қатты беттерді суару үшін сыртқы суару шүмегімен 

жабдықталған. 

Екиаша ауылдық округі әкімдігімен 07.07.12 күнгі келісім бойынша ауыз 

су Екиаша ауылының қолданыстағы сумен жабдықтау желісінен импортталады. 

Тәулігіне жұмыс жасайтын персоналдың болжамды саны - 24 адам. 

Күніне жұмысшылар саны - 22 адам, соның ішінде 1 ауысымда 16 адам. 

Суды тұтыну жылдамдығы - 25л /1 адам / 1 ауысым. (9,4 л / сағ) - ҚР ҚНжЕ 

4.01-41-2006 * таб. ПЗ.1 б.23 

Сусебер - 1. Тұтыну 500 л/тәу. (500 л/сағ) 

Тұрмыстық ауыз судың тәуліктік қажеттілігі:  

 

Qтәу.тұр.ауызсу = 25л х 22 = 550 л/тәул. = 0.55 м3/тәул. 

 

1 сағаттағы ең көп тұрмыстық-ауыз су тұтыну: 

 

Qсағ.тұр.ауызсу= 9.4 л х 16 = 150.4 л/сағ = 0.15м3/сағ (0.04 л/с). 

 

Сусебер қажеттіліктеріне жұмсалатын шығын: 

 

Qсусебер = 500  л/ тәулік. = 0.5 м3/тәул. = 0.5 м3/сағ. 

 

Ауыз су сапасындағы судың жиынтық қажеттілігі:  

 

Qжалпы. тәулік. - 0.55+0.5 = 1.05 м3/тәул. 

 

Өртке қарсы сумен жабдықтау. Құрылыс учаскесінің сейсмикалылығы-8 

балл. ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 ж. 91 тармағының және 5.2.12 тармағының 

Техникалық регламенттеріне сәйкес бір мезгілде болған өрттердің есептік саны 

үшін 1 өрт қабылданды. 

Машзалдың және монтаждау алаңы жоспар бойынша тікбұрышты, өлшемі 

30х12м (S=360м2), бір қабатты, биіктігі 8.200м жабық құрылымдардың түбіне 

дейін, жалпы көлемі ~ 3000 м3 (> 500 м3). 

Көлемі 4,5х12 м жоспарлы кеңсе блогы (S = 54 м2), бір қабатты, биіктігі 3 

м дейін, ауданы 43,6 м2, биіктігі 2,7 м, көлемі 117,72 м3.  

Ғимараттың отқа төзімділігі - IIIа, өрт қаупі бар үй-жайлар санаты - «D». 

ISBN 5-93196-423-1 16.4.6 п., 16.2 б. 2 талабына сәйкес ағындар саны және 

реактив үшін судың минималды шығыны 2х2,5 л/сек  болып қабылданады. 
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Өрт қауіптілігі D санаты бар және 3000 м3-ден 5000 м3-ге дейінгі көлемде 

өрт қаупі бар III дәрежелі ғимарат үшін «Өрт қауіпсіздігінің жалпы талаптары» 

техникалық регламентінің 8 қосымшасының 1-кестесіне сәйкес сыртқы өртті 

сөндіруге арналған су шығыны 10л/с құрайды (36 м3/сағ). 

Техникалық регламенттің 106-тармағына сәйкес сыртқы өрт сөндіру 

құдықтағы бір өрт гидрантынан алынады. 

Тұйықталған сумен жабдықтау желісіне өрт гидрантын орнату ҚР ҚНжЕ 

4.01-02-2009 11.5, 11.16, 12.5.4 тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады. 

Ұңғыманың жанында өрт гидранты ҚНжЕ 12.4.009-83 тармағымен сәйкес 

көрсеткіш орнатылуы керек. 

Сумен жабдықтау желісін жер астымен жүргізу қабылданады. Нөлдік 

температураның полигонға енуінің максималды тереңдігі - 1,0 м. Сумен 

жабдықтаудың минималды тереңдігі құбырдың түбіне дейін 1,5 м құрайды. 

Жобаланған гидрогенераторлар жанбайтын байланыстырғыштарда 

термоактивті оқшаулаумен жасалады. ГОСТ 5616-89 * 2.31 тармағына сәйкес 

олар үшін автоматты өрт сөндіру жүйесі қарастырылмаған. 

Ішкі өрт сөндіргішті есептеу шығыны 5.2 л/с (18.72 м3/с) Ду = 50мм 

торабында өрт сөндіру крандарынан қарастырылады. 

Өрт крандары еденнен 1,35 м биіктікте, желдеткіш саңылаулары бар 

мөрленген шкафтарға орналастырылады, ашылмай-ақ көзбен қарау үшін 

бейімделеді. Шкафтар, өрт түтігі мен бүріккіш баррельден басқа, екі қолмен өрт 

сөндіргішпен жабдықталуы керек. 

Техникалық регламенттің 77-тармағына сәйкес өрт сөндірудің ұзақтығы - 

3 сағат.Өрт сөндіруге қажетті судың жалпы көлемі: 

(36+18.72) м 3 х 3= 492.5 м3. 

ГЭС агрегаттары авариялық тоқтаған кезде өртке қарсы сумен жабдықтау 

көзі ретінде бұру арнасының аванкамері және бөлу арнасының бөлгішке дейінгі 

бөлігі пайдаланылады, онда игерілмейтін су көлемі 570 м3 құрайды. Көрсетілген 

су көлемі өрт сөндіру автокөліктерімен су алу үшін қажетті су шығынын 

қамтамасыз етеді 

Жобада санитарлық торап пен сусебер кабинасынан ағын суларды ағызуға 

арналған тұрмыстық кәріз жүйесі қарастырылады.  

Тұрмыстық ағындарды шығару тапсырыс берушінің келісімі бойынша, 

пайдалы сыйымдылығы 23.2 куб.м.болатын 4.0х4.0х2.7м (Н) мөлшеріндегі су 

өткізбейтін шұңқырларға (бетон құдығына), оны толтыру шамасына қарай 

босата отырып, бірақ айына бір реттен кем емес ассенизациялық машинамен, 

кейіннен санэпидқызмет көрсеткен орынға ағызу қарастырылған. 

Шұңқырлардың толып кетуін болдырмау үшін, ағыс уақытында 

әкетілмеген жағдайда, шұңқырлар диспетчерлік пультке сигнал бере отырып, 

онда ағыстың ең жоғары деңгейі датчигімен жабдықталады. 

Өндірістік кәріз. Ішкі өздігінен ағатын өндірістік канализация арынды 

жолды босатуға арналған (әрбір турбинаның бұру камераларынан). Турбинаның 

спиральді камераларын тексеру және жөндеу кезінде босату, сорғыш құбырды 
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және бұру жолы камерасын босату жөніндегі шешімдер Турбиналық жабдық 

жобасының технологиялық бөлігінде келтірілген.   

Бу турбинаның бұрғыш камерасына және одан әрі – бұрғыш арнаға 

өздігінен ағатын ағындар түседі. 

Алаңда кәріз желісін салу жер асты қабылданды. СНиП 2.04.03-85 4.8 т. 

сәйкес, канализацияның ең төменгі тереңдігі 0.7 м қабылданды, құбырдың үстіне 

дейін. 

Болат құбырлардың коррозияға қарсы жабыны ретінде ГОСТ 9.602-2005 6-

бөліміне сәйкес № 5 өте күшейтілген конструкция қабылданды. 

Құрылыс алаңындағы топырақтар құрғақ, терек-галечник, сейсмикалығы – 

8 балл. Жер асты сулары станциялық алаңның жоспарлау белгісінен 1 м 

тереңдікте болады. Жобаланатын желілердегі құдықтар 901-09-11.84 т.т. 

бойынша қабылданған, сейсмикалыққа 8 балл және жер асты суларынан 

оқшаулауға арналған қосымша іс-шаралар. 

Жұмыс тәртібі - тәулік бойы. Жылумен жабдықтау көзі – электр энергиясы.  

Жылыту және жүйесінің жұмыс жобасы:  

- Инженерлік жүйелер мен желілерді жобалауға арналған техникалық 

тапсырма;  

- сәулет-құрылыс сызбалары;  

- қолданыстағы нормативтік құжаттар негізінде орындалған. 

ҚР ҚНжЕ 4.02-42-2006 " ауаны жылыту, желдету, кондиционерлеу»; 

ҚР ҚНжЕ 2.04.01-2010 " құрылыс климатологиясы»; 

ҚР ҚНжЕ 04-03-2002 " құрылыс жылутехникасы»; - қолданылатын 

жабдықтар мен материалдарды дайындаушы фирмалардың стандарттары мен 

талаптары. 

Жобалау үшін жылдың суық мезгіліндегі сыртқы ауаның есептік 

параметрлері: 

- температура наружного воздуха – минус 29°С; 

- удельная энтальпия – минус 35.2кДж/кг; 

- продолжительность отопительного периода – 175 суток; 

- средняя tº наружного воздуха за отопительный период -7.6°С; 

Жобалау үшін жылдың суық мезгіліндегі ішкі ауаның есептік 

параметрлері: 

- машина залы +16°С; 

- ЦПУ +18°С; 

- кезекші қызметкердің орналасқан орны +18°С; 

- ЗРУ 6кВ +18°С; 

- Санузел +16°С; 

- Сусебер +25°С. 

Үй-жайлардағы ауа алмасу жиілігі нормаларға сәйкес және технологиялық 

тапсырмаға сәйкес қабылданған. 

Жылыту үшін жұмыс істеп тұрған агрегаттың ауамен салқындату 

жүйесінен жылу пайдаланылады.  
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Жылыту ПТЭ-4 пешімен қарастырылған. Жылыту электр пештермен 

жүзеге асырылады.  

 

 


