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АҢДАТПА

Дипломдық жоба Павлодар облысы Железин ауданына қарасты
Михайловка елді мекенін сумен қамтамасыз ету шараларына арналған.
Дипломдық жобада жобалау аймағының климаттық, геологиялық жəне
гидрогеологиялық жағдайларын қамтыған. Есептік су шығындары анықталды,
су алу ғимараты ұңғыма, бірінші көтеру сорғыш бекеті, су құбыры торабы жəне
суды зарарсыздандыру қондырғысы есептелінді. Құрылыс сметасы,
реагенттерге кететін шығын, жұмысшылардың жалақысы, т.б. есептелініп
көрсетілген.

Жер асты су көзі мен жер беті су көзі өзенінен су шаралары техника-
экономикалық көрсеткіштер бойынша салыстырылып,  жер асты суын алудың
экономикалық тиімділігі дəлелденілді.

АННОТАЦИЯ

В дипломном проекте  рассматриваются вопросы проектирования
системы водоснабжения населенного пункта Михайловка Железинского района
Павлодарской области. В дипломном проекте  описаны природно-
климатические, геологические и гидрогеологические условия проектируемого
района. Определены расчетные расходы, приведены расчеты скважины,
насосной станции первого подъема, водопроводной сети и установки для
обеззараживания воды. Показана смета на строительство, затраты на реагенты,
заработная плата работников и т. д.

В экономическом разделе приведено сравнивание вариантов источников
водоснабжения и доказана технико-экономическая эффективность
использования подземных вод для системы водоснабжения проектируемого
района.

ABSTRACT

In  the  graduation  project  for  the  design  of  the  water  supply  system  of  the
settlement of Mikhailovka, Zhelezinsk district of Pavlodar region. In the graduation
project, the climatic, geological and hydrogeological conditions of the designed area.
Water supply station of the first rise, water supply network and installation for water
disinfection. Estimated construction costs, agent costs, employee wages, etc.

The economic section compares the options for water supply sources and proves
the feasibility of using groundwater for the water supply system of the projected area.



МАЗМҰНЫ

 Кіріспе
1 Негізгі (технологиялық) бөлім 8
 1.1 Жобалау ауданының табиғи-климаттық сипаттамасы 8
 1.2 Есептік су шығындарынын анықтау 9
 1.3 Ұңғымалы су алу ғимаратын есептеу 11
 1.4 Ұңғымадағы су деңгейінің есептік төмендеуін анықтау 12
 1.5 Ұңғыманың құрылымын таңдау жəне əзірлеу 13
 1.6 Сүзгіні таңдау 14
 1.7 Құрама суағарларды жабдықтау 16
 1.8 Сорғыш жабдықтарын таңдау 16
 1.9 Сорап станциясының жабдықтары 18
 1.10 Санитарлық қорғау аймағы 18

2 Су шаруашылығы жүйелерін пайдалану 20
 2.1      Жер асты суының пайдалану қорын есептеу 20

3 Жоба алдындағы талдау (экономика) 23
 3.1 Михайловка ауылын сумен жабдықтауды жобалау кезіндегі

бастапқы көрсеткіштер
23

 3.2 Құрылыстың сметалық құны 23
 3.3 Шарттық бағаны анықтау 23
 3.4 Жылдық пайдалану шығындарын анықтау 23

Қорытынды 27
Пайдаланылған əдебиеттер тізімі 28
А Қосымша 29



7

КІРІСПЕ

Дипломдық жобалаудың орындалу мақсаты Павлодар облысы Железин
ауданындағы Михайловка елді мекенін сумен жабдықтау жүйесін жобалау
болып табылады.

Қазіргі уақытта су, ауыл шаруашылығының, энергетиканың,
өнеркəсіптің жəне экономиканың басқа да салаларының, сондай-ақ
Республиканың қоршаған табиғи ортасының тұрақтылығын айқындайтын
негізгі фактор болып табылады. Санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздікті
сақтауда су үлкен рөлге ие.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) деректері бойынша
судың жетіспеушілігі мен ластануы дамушы елдер халқының денсаулығының
жаһандық нашарлауының негізгі себептері болып табылады. Қазақстан
Республикасының көптеген өңірлерінде табиғи-шаруашылық жағдайларға
байланысты проблемалар өткір тұр. Елдің жер үсті сулары ресурстары
көлемінің жартысына жуығы шектес аумақтардан (ҚХР, Өзбекстан,
Қырғызстан, Ресей Федерациясы) келіп түседі. Барлық өзен бассейндерінде
(Ертіс өзенінен басқа) судың мұндай жеткіліксіздігі су ресурстарының
шаруашылық пайдалануға толық тартылуына жəне сарқылуына алып келді.
Сондықтан су тұтынудың қазіргі деңгейінде жақын арада су ресурстарындағы
тұрақты кемшілік болады.

"Табиғи фактор" түсінігі көптеген жағдайларда абсолюттік емес,
салыстырмалы сипатқа ие болады, өйткені олардың əрқайсысы сондай немесе
өзге дəрежеде антропогендік əсерлерді бастан кешіреді, тіпті тұрақты адам
халқы жоқ аудандарда да. Осылайша, қоршаған ортаның антропогендік
жинақталуы мен жылудың əсерінен, барлық өнеркəсіп түрлерімен ортаға
бөлінетін ғаламшардың жалпы жылынуы жəне жер бетіндегі күн радиациясы
ғылыми-техникалық прогресс дəуіріне қарағанда өзгеше сипатқа ие, өйткені
атмосфераның тозаңдануы салдарынан келіп түсетін жылу мөлшері азаяды,
жарықтандыру дəрежесі төмендейді жəне жоғары қабаттарда ультракүлгін
сəулелердің, жанартаулардың атқылауының, су тасқыны мен т. б. айтарлықтай
пайызы кідіртіледі.
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1 Негізгі технологиялық бөлім

1.1 Жобалау ауданының табиғи-климаттық сипаттамасы

Михайловка ауылының климаты қатал континентальды.Ауыл
теспературасы жазда өте жылы, ал қыста өте суық болып келеді, жəне тұрақты
желімен ерекшеленеді. Мауысым жəне шілде айларында ең жылы ал қаңтар
жəне ақпан айы ең суық айлар. Ең суық орташа температура минус 19º-20ºС, ең
жылы +20º +21ºС.

Жер бедері мен гидрография: Облыс аумағы жазық жер болып келеді.
Михайловка ауылының маңында көлдер мен саздар, тұнып қалған бітеу
ойпаттар көп. Топырақ көбінесе қара, кейде сортаң түрі де кездеседі. Бетеге,
жусан көп  өседі, ауданның 18% -не жуығын қайыңдар алады.

Павлодар облысының территориясы екі ірі алғашқы гидрогеологиялық
құрылымдардың бір бөлігін алады: Есіл-Ертіс жəне Орталық Қазақстан.
Облыстың солтүстік жəне солтүстік-шығыс жартысын алып жатқан Есіл-Ертіс
өңірі Ертіс артезиан алабында орналасқан. Орталық Қазақстан
гидрогеологиялық аймағы облыстың оңтүстік жартысын қамтиды.
Гидрогеологиялық жағдайларға сəйкес көрсетілген гидрогеологиялық аймақтар
бір-бірінен күрт ерекшеленеді. Ертіс артезиан бассейнінде мезозой-кайнозой
шөгінділерінің қалыптасу, пайда болу, таралу жағдайларына сəйкес бірнеше
сулы қабаттар мен кешендер бөлінген. Осы сулы горизонтары мен
кешендерінде Павлодар облысының негізгі жер асты сулары шоғырланған.
Орталық Қазақстан гидрогеологиялық аймағында негізінен палеозой жəне
палеозойға дейінгі жыныстарының ашық сыну аймағының жерасты сулары
дамыған. Тұрақты гидрографиялық желінің болмауы, жауын-шашынның аз
мөлшері, буланудың көп мөлшері, ең бастысы, мұнда сыйымдылықты орта
болмауы тұщы жер асты суларының өнеркəсіптік кластерлерінің пайда болуына
ықпал етпейді. Осылайша, аймақтың тұщы жерасты суларының негізгі қорлары
жоғарыдағы бассейннің құмды шоғырларында бар. Бұл жер асты сулары
ресурстары негізінен Жоғарғы Палеогеннің (Жоғарғы Палеоген) сулы
кешенінде, Жоғарғы Бор сулары (Ипатовский) жəне Жоғарғы жəне Төменгі
Бордың (Покурский) сулы кешенінде шоғырланған.
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1.2 Есептік су шығындарын анықтау

Железин ауданындағы Михайловка ауылында келесі  су тұтынушыларды
белгіледім:

1. Ауылдың тұрғындар саны 1210(+10%) адам ;
2. Балабақша, 55 балаға арналған;
3. Мектеп, 650 оқушыға арналған;
4. Монша, 50 адамға арналған;
Суды тұтынуғу жəне адамдар санына байланысты орташа тəуліктік су

шығын мына формула бойынша есептелінеді:

орт.тəу = 0,001 ∗ N ∗ qорт , м3/тəу                             (1.2.1)

мұндағы  N – ауылдағы тұрғындар саны;
                 qорт – бір тұрғынға арналған шаруашылық-ауыз су тұтыну нормасы

ор.тəул
ауыл = 0,001·1331·120 = 159,7 м3/тəу                     (1.2.1.1)

ор.тəул
мектеп= 0,001·650·10 = 6,5 м3/тəу                        (1.2.1.2)

ор.тəул
б.бақша= 0,001·55·75 = 4,13 м3/тəу                        (1.2.1.3)

ор.тəул
монша= 0,001·50·180 = 9 м3/тəу                          (1.2.1.4)

Тəуліктік ең аз жəне ең көп (максималды жəне минималды) су
шығыны мак.тəу,, мин.тəу

                               Qmax.тау = Ктəу.max* Qор.тəу
елд.мекен, (1.2.2)

                               Qmin.тау = Ктəу.min* Qор.тəу
елд.мекен,                                (1.2.3)

мұндағы Ктəу.mах, Ктəу.min – тұрақсыздық коэффиценттер. Ктəу.min0,7 – 0,9
арасында ; Ктəу.mах1,1 – 1,3 арасында абаттандыру дəрежеге байланысты
алынады
Сонда,

    Qмак.тəу= 1,2·159,7 = 191,64 м3/тəу                            (1.2.2.1)

Qмин.тəу= 0,8·159,7 = 127,76  м3/тəу                          (1.2.3.1)
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Елді мекеннің тұрмыстық аумағына қажетті шаруашылық, ауыз судың
қажетті максималды сағаттық су шығыны келесі формуламен анықталады:

.саг = K .сағ·
тəу.орт                                   (1.2.4)

kмакс.саг − сағаттық максималдық біркелкісіздік, тұрақсыз коэффициент
Ауылға қажетті шаруашылық ауыз су мөлшерін тəуліктік əр сағатқа  қатысты
графикке қатысты максималды сағаттық тұрақсыздық коэффициенті Ксағ.mах
бойынша анықтайды.

K .саг = a ∙ b                                 (1.2.5)

мұндағы amax– елді мекеннің абаттандырылу дəрежесін жəне жергілікті
жағдайын ескеретін коэффициент. amax- коэффициент мəні amax = 1,2- 1,4
аралықта қабылданады. Бұл жағдайда құрылыстың абаттандырылу дəрежесі
неғұрлым көп болса amax коэффициент мəні соғұрлым аз шамамен қабылдайды.

bmax  - ауылдағы тұрғындар санын ескеретін коэффициент.
α .сағ= 1,3       β .сағ= 1,5

                                                        К .сағ= 1,3·1,8=2,3                                 (1.2.5.1)

.сағ=
,  ·2,34= 18,69м3/сағ                       (1.2.4.1)

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

.сағ = мин.саг·
тəу.орт (1.2.6)

мұндағы  K .сағ −сағаттық , тұрақсыз коэффициенті
Елді мекенге қажетті шаруашылық ауыз су мөлшерін тəуліктік əр сағатқа

тиесілі типтік графигіне сəйкес минималды сағаттық тұрақсыздық
коэффициенті Кmin.сағ  бойынша анықтайды.

K .сағ = a ·b                                    (1.2.7)

мұндағы a –құрылыстың абаттандырылу дəрежесін жəне жергілікті
жағдайды ескеретін коэффициент. a – коэффициент мəні a  =  0,4  –  0,6
аралықта қабылданады. Бұл жағдайда құрылыстың абаттандырылу дəрежесі
неғұрлым көп болса amin коэффициент мəні соғұрлым аз шамамен қабылдайды.
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b  - елді мекендегі жалпы тұрғындар санын ескеретін
коэффициент.  α .сағ= 0,5     β .сағ= 0,1

                                                   Кмин.сағ= 0,5·0,1=0,05                                     (1.2.7.1)

мин.сағ=
,  ·0,01= 0,27 м3/сағ                           (1.2.6.1)

1.3 Ұңғымалы су алу ғимаратын есептеу

Ұңғымалы су алу ғимаратының есебін шығаруға қажетті мəліметтер:
d10=1,1
d50=3,2
d60= 5,5

 Сулы горизонт жəне барлау ұңғымасының сипаттамасы:
· Статикалық деңгей белгісі – 22 м
· Дебит – 16,0 м3/сағ
· Деңгей төмендеуі – 3,2 м
· Су алу ғимаратына дейінгі қашықтық – 1,5 км
· Тапсырыс берушінің суға қажеттілігі- 15,2 м3/сағ
Ұңғымалардың қажетті санын келесідей  формуламен анықталады:

= тр

үңғ
,                                                         (1.3.1)

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

Сонда:

= , = 0,95 ≈ 1 ұңғ. (1.3.1.1)

Есептеулер бо»ынша 1 негізгі ұңғыма болуы тиіс. ҚНжЕ бойынша негізгі
ұңғымалардың санына байланысты резервтік ұңғымалар саны анықталады.
Сəйкесінше nрез = 1ұңғ.
Жалпы ұңғымалар санын анықтау негізгі жəне резервтік ұңғымалар санын
қосамыз:

                                                    N = n’ + n рез ,                                               (1.3.2)
Сонда ,

                                               N = 1+1 = 2 ұңғ.                                           (1.3.2.1)
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Қабылданған 2 ұңғымаға сəйкес дебитті анықтау үшін келесі формуланы
қолданамыз:

′ұңғ = тр
′ ,  м

3/сағ                                            (1.3.3)

Сонда есептік дебит мəні:

                                                Q’ұңғ = ,  = 15,2 м3/сағ                                     (1.3.3.1)

1.4 Ұңғымадағы су деңгейінің есептік төмендеуін анықтау

Ұңғымадағы су деңгейінің есептік төмендеуін анықтаймыз. Соған
байланысты мынадай формула бойынша үлестік дебитін табамыз:

үл. = ұңғ. , м3/сағ ( 1 м –ге)                                  (1.4.1)

мұндағы, S – деңгей төмендеуі, м.
ұңғ.- ұңғыманың дебиті, м3/сағ;

Нəтижесі:

үл.= ,
= 5 м3/сағ                                  (1.4.1.1)

Үлестік жəне ұңғыманың дебиті бойынша есептік деңгей төмендеуін есептеу
керек:

ес. = ұңғ.
′

үл.
, м                                            (1.4.5)

Осыдан есептік деңгей төмендеуі:

ес.=
, = 3,04 м                               (1.4.5.1)

Бұдан əрі мынандай формула бойынша арынды сулы қабат үшін рұқсат
етілетін төмендеуді табамыз:

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

Мұндағы, ∆Нн - ұңғымадағы судың статикалық деңгейі мен сулы қабаттың
табаны арасындағы айырмашылық, м;
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       ∆Нн -  ұңғымада сораптың динамикалық деңгейге батыру тереңдігі
( ∆Нн =5 – 10 м);

∆Нф - ұңғымадағы арынның жоғалуы(сүзгіге кіретін жерде) ( ∆Нф = 0,5-
1,5 м);

      m-сулы қабаттың қуаттылығы, м.
Мында келесі шарт орындалуы тиіс:

                                                            Sес.≤Sрұқ. (1.4.7)

Сол  арқылы :

рұқ.
Н ≤94,9 – ( 0,5 ·40,1+8 +1,5 ) = 65,35 м                      (1.4.6.1)

Шарттың орындалғанын  тексереміз:

                                                         3,04.≤65,35м                                       (1.4.7.1)

Əрі қарай есептік динамикалық деңгей белгісін төменде келтірілген формула
бойынша анықтаймыз:

                                                    Нес.дин.= Нст + Sес. , м                                   (1.4.8)

мұндағы, Нст – ұңғымадағы статикалық деңгей белгісі, м.
Нəтижесінде ,

                                              Нес.дин.= 22 + 3,04 =25,04 м                              (1.4.8.1)

 1.5 Ұңғыманың құрылымын таңдау жəне əзірлеу

Ұңғыманың құрылымын таңдау жəне əзірлеу маңызды бастапқы сəт
болып табылады жəне бұрғылау мен сынамалаудың оңтайлы жағдайларын
қамтамасыз етуде, үздік техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар жобалық
тереңдікке дейін ұңғыманы табысты өткізуде шешуші рөл атқарады.

Ұңғыманың конструкциясы деп бұрғылау ұңғымасының тереңдігімен
оның диаметрінің өзгеруін, сондай-ақ шегендеу бағаналарының диаметрі мен
ұзындығын анықтауын сипаттайды. Колонкалы бұрғылау ұңғымасының
құрылымын құру үшін бастапқы деректер тау жыныстарының физикалық-
механикалық қасиеттері, кеуекті жəне тұрақсыз аралықтардың болуы жəне
бұрғылаудың ең бастысы, соңғы диаметрі болып табылады. Ұңғыманың
құрылымы бұрғылау процесін құрайтын барлық жұмыс түрлеріне əсер етеді
жəне олардың құнын жəне геологиялық тапсырманың сапалы орындалуын
анықтайды.
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· ұңғыманың тереңдігі - Нұңғ = 119,9 м;
· кондуктор ұзындығы – Нконд = 35 м;
· шегендік құбырлар колонналарының саны – nk = 1;
· кондуктор диаметрі –Dконд= 377 мм;
· пайдалану колоннасының диаметрі –Dк = 273 мм;
· сулы қабатқа пайдалану колоннасының табандығының кіруі -3 м;
· колонналарды түсіру тереңдігі - Нк =75 м;

1.6 Сүзгіні таңдау

     Ұңғымадан берілетін суда əртүрлі қоспалар болуы мүмкін. Санитарлық
нормаларға сəйкес болуы үшін ұңғыма сүзгісі көмектеседі. Тазалау дəрежесі
айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Барлығы құралдың суды қалай
тазартуына байланысты.
     Су алу қабаты орташа қиыршық тас болғандықтан, сүзгіш қабылдау
бөлігін жобалаймыз.

Сүзгінің негізгі мақсаты сулы горизонтты құлаудан сақтау, сондай-ақ
суды механикалық қоспасыз өткізіп, таза су етіп өткізу болып табылады.

Сүзгіштің  түрі мен оның құрылымын ҚНжЕ 2.04.02-84 - ке сəйкес сулы
жыныстардың сипаты мен гранулометриялық құрамына байланысты
таңдаймыз.

 Сүзгіні есептеу. Сүзгінің өлшемдері сулы қабаттан ұңғымаға келіп түскен
кезде су қозғалысының рұқсат етілген жылдамдығын құру шарттарына сүйене
отырып анықталады. Бұл үшін шарт төмендегі орындалуы тиіс:

                                                        Qес.≤F·Vф                                  (1.6.1)

мұндағы, Qес – ең жоғары есептік су шығыны, ұңғымадан алынған, м3/тəу;

ес. = ∙
′  , м3/тəу                                  (1.6.2)

                F – аудан(сүзгі бетінің), м2,

                                                      F = Dф·lф , м                                        (1.6.3)

мұнда, Dф– диаметр(сүзгінің), м;
                         lф  - сүзгінің жұмыс бөлігінің ұзындығы,м;

               Vф - сүзудің рұқсат етілген кіріс жылдамдығы, м/тəул.
Сүзудің рұқсат етілген жылдамдығы Vф,м/тəу формуланы анықтаймыз:

                                                       Vф = 65· Кф , м/тəу                                     (1.6.4)
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мұндағы Кф-сүзу коэффициенті, м/тəу; қиыршықтас үшін Кф =  100  деп
қабылдаймыз.
                                              Vф = 65·√100 = 301,7  м/тəу                              (1.6.4.1)

Есептік су шығынының максималды мəнін табамыз табамыз:

ес. = , ∙  = 364,8  м3/тəу                           (1.6.2.1)

Сүзгі бетінің ең аз ауданын анықтаймыз:

                                                      F = ес.

ф
 = ,

,
 = 1,21 м2 (1.6.5)

Сондықтан сүзгінің ең аз ұзындығын мына формула бойынша табамыз:

ф  =
ф
 , м                                           (1.6.6)

Сонда ,

ф  = ,
, · ,

 = 2,41 м                           (1.6.6.1)

Енді сүзгі бетінің ең ауданын анықтаймыз:

                                                 F = 3,14·0,16·2,41 = 1,21 м2                      (1.6.3.1)

Есептеуден кейін алынған нəтижені сулы қабаттың қуатымен
байланыстырамыз. Себебі сулы қабат қуаттылығы 610 м, ал сүзгілеу бөлігінің
ұзындығы 3,53 м, онда тұйық учаскелермен фильтр қоямыз

Бұдан əрі ҚНжЕ кестесі бойынша сүзгілердің өтетін тесіктерінің
өлшемдерін табамыз. Ол үшін сулы қабат жыныстарының біртекті емес
коэффициентін формула арқылы табамыз:

                                                                  η = ,                                                 (1.6.7)

d10,  d60 - сулы қабат жыныстарының құрамында тиісінше 10 жəне 60%
болатын бөлшектер өлшемдері.

Сонда:

                                                                 η = ,
,

 = 5                                          (1.6.7.1)

Сым орамасы бар сүзгі тесіктерінің Өлшемдері 1,25d50 - ге тең.
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                                                1,25d50 = 1,25·3,2 =4 мм                                 (1.6.8)
Мұнда d50 - сулы қабат жыныстарының құрамында тиісінше 50% болатын

бөлшек өлшемдері.

1.7 Құрама суағарларды жобалау

Сонымен, бұл дипломдық жобада 1 жұмыс жəне 1 резервтік ұңғыма
қабылданды, онда бұл жағдайда ұңғымалар орналасуының желілік қатарын
қабылдаймыз. Сенімділік үшін сақиналы жүйені таңдаймыз.

Ұңғымалар арасындағы қашықтық ұңғылардың əсер ету радиусына
байланысты, орташа қиыршық тас үшін 700 м құрайды жəне ол мына формула
арқылы анықталады:

                                                      L = 2R                                             (1.7.1)

Cонда,

                                                     L = 2*700 = 1400 м                                 (1.7.1.1)

Екі параллель өтетін суағар арасындағы қашықтық ҚНжЕ бойынша
қабылданады. Бұл дипломдық жобада l = 1,7 м таңдаймыз.

Бұдан əрі бастапқы ағынның бөлінуін орындаймыз. Іріктеу кезінде
құрама суағарлардың диаметрі есептік су қозғалысы жылдамдығына
байланысты болады  0,7 - 1 м/с үшін диаметрі 100-ден 400 мм болатын
полимерлі құбырларды таңдаймыз.

Су тартқыштың гидравликалық есебін орындау кезінде шартты резервті
бөліп аламыз, олардың орналасуы тазалау құрылыстарының торабынан жақын.
Одан əрі су өткізгіштердің гидравликалық есебінде бұл ұңғымалар
ескерілмейді.

1.8 Сорғыш жабдықтарын таңдау

Сорғы жабдығын таңдау үшін əрбір ұңғыма үшін сорғының қажетті арын
мына формула бойынша анықтаймыз :

,. нсhмдлтрвгтр hhhHH ++++= м                                   (1.8.1)

мұнда Нг- суды көтерудің геометриялық биіктігі (тазарту
құрылыстарындағы судың төгілу белгілерінің айырмасы жəне ұңғымадағы
судың динамикалық деңгейі), м; тазарту құрылыстарындағы судың
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динамикалық деңгейі шартты түрде тазарту құрылыстарындағы алаңның
орналасқан жерінде жердің белгісінен 4,0 м жоғары қабылданады.

Төгілудің белгісі
из= 100,0 + 4,0 = 104,0 м                           (1.8.2)

                һв.тр - сорғының су көтергіш құбырындағы арын жоғалуы, м; Оны
Шевелевтің кестесі бойынша анықтаймыз. Сорғының берілуіне, сорғының су
көтергіш құбырының диаметріне жəне сорғының бату тереңдігіне байланысты
болады.

                                                    һв.тр = 1000і·1,1·l, м                                         (1.8.3)

мұндағы 1000і – 1 км ұзындықтағы арын жоғалуы;
                         l- су айдағыш құбырдың ұзындығы; км
                         1,1 – су айдағыш құбырдағы жергілікті кедергілерді есептейтін
коэффициент;
                           Һдл– су жинағыш ұңғымадан тазарту ғимаратына дейінгі су
тартқыштың ұзындығы бойынша қысым шығынын, м; гидравликалық есеп
деректері бойынша анықтаймыз.
                         һм – жергілікті кедергілерден өту үшін арын жоғалуы, м;
ұзындығы бойынша арын жоғалуынан 10% тең деп қабылданады.

длhh ×= 1,0
м  , м                                            (1.8.4)

№1 ұңғыма есебі

Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі:

 = 100,0 – Нес.дин. = 100,0 – 25,04 = 74,96 м

Нг = из −  = 104,0 – 74,96  = 29,04 м

L = Ндин.ур + 5м = 25,04+5 = 30,04 м

Һв.тр = 0,00586·1,1·32,5 = 0,21 м

Һдл = 0,00586·1400 + 0,00489·1500= 17 м

Һм = 0,1· 17= 1,7 м

Нтр = 29,04 + 0,21 + 17+ 1,7 + 1,5 = 49,45м
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№2 ұңғыма есебі

Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі:
 = 100,5 – Нес.дин. = 100,5 – 25,04 = 74,96 м

Нг = из −  = 104,0 – 74,96 = 29,04 м

L = Ндин.ур + 5м = 25,04+5 = 30,04 м

Һв.тр = 0,00489·1,1·30,04 = 0,16м

Һдл = 0,0489·1400 = 7,33м

Һм = 0,1· 7,33= 0,733 м

Нтр = 29,04 + 0,16 +7,33 + 0,73+ 1,5 =38,76м

Əрбір ұңғыма үшін қажетті арынға байланысты қажетті шығын мен
арынды қамтамасыз ететін сорғы жабдығының маркасын таңдаймыз. Таңдалған
сорғылар 2.8 -кестеде келтірілген.

1.9 Сорап станциясының жабдығы

Əрбір су құбырының жеткізілу шегінде павильондар жəне көлденең сорғы,
ұңғымадағы мөлшерін, судың деңгейін анықтайтын, су ағынының
қалыпын,құбырдағы қысымның аспауын қадағалайтын жабдықтар болуы керек.

Арынды желілер су шығындарын өлшеуге жəне ұңғымалар мен суағарларды
гидравликалық соққыдан қорғауға арналған аппаратурамен жабдықтаймыз.

Сорғыдағы қысымды бақылау үшін манометрмен жабдықтаймыз. Ұңғыма
жабдықтарын демонтаждау жəне монтаждау үшін жүк көтергіш құрылғыларды
қолданамыз. Ұңғымалық сорғылардың секцияларын монтаждау жəне
демонтаждауды павильонның төбелік люгі арқылы қарастырамыз. Арынды
құбыр өткізгішті анықтаймыз:

Шевелевтің кестесі бойынша:
Арынды құбыр желісі :

 = 1,82 м/с
     d = 100 мм
     і = 0,064

1.10 Санитарлық қорғау аймағы

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

ІІ белдеу радиусы формула бойынша анықталады:

= ∙
∙ ∙

, м                                          (1.10.1)

мұндағы Qв – су алудың өнімділігі , м3/с

                                         Qв = 15,2·24 = 364,8 м3/тəу                                (1.10.2)

                         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); осы курстық жобада μ = 0,2 алынады.

Екінші белдеудің радиусы келесі формула бойынша анықталады:

 = ,  ∙
, ∙ , ∙ ,

 = 76 м                     (1.10.1.1)

III белдеу радиусы да сол  формула бойынша тек қана ұңғыманы
пайдаланудың барлық уақыты ішінде ластанудан қорғауды ескере отырып
анықталады, яғни Т = 25 жыл = 9125 тəулік.

ІІІ =
,  ∙

, ∙ , ∙ ,
 = 361,7 м                    (1.10.3)
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2 Су шаруашылығын пайдалану

2.1 Жер асты суының пайдалану қоры

Михайловка елді мекенінің максималды сушығыны     Qмак.тəу - 191,6м3/тəу.
болды. Ұңғымадан шығатын судың мөлшері 16 м3/тəу. тең болды. 10000 тəулік
немесе 27 жыл үздіксіз су алу ғимаратын пайдалануға қажетті жер асты су
қорлары есептелінеді. Су қорын бағалау үшін гидродинамикалық əдіс
қолдандым.

Сулы қабат орташа гравий бірнеше километрге созылған. Сол үшін
арынсыз шексіз қабат деп санауды жөн көрдім. Динамикалық деңгей мəні:

Hесеп.дин= 22+3,04=25,04                             (2.1.1)

Болашақтағы сулы қабаттағы су деңгейінің төмендеуі мына формула
арқылы табылады:

                                                              S=S0 +∑ влi (2.1.2)

мұндағы S0 - ұңғымадағы су деңгейдің төмендеуі, м;
S влi - су деңгейінің төмендеуі, м;
n - əсер ететін ұңғымалар саны.

Жер асты суларын бірлесіп қолданған кезде су қорын қайта бағалау керек
болады.

Сонда су алып жатқан ұңғымадағы су деңгейінің төмендеуі келесі
формуламен есептеуге болады:

          Sвв= − скв

π скв
ln

, скв − скв

скв
∙ 0.5ξ − вод

вод
∙ ln . вод вод

вод
      (2.1.3)

ξ-с ішкі сүзілу кедергісі(ұңғымадағы), 1,99
H -  қуаттылық (сулы қабаттың), 40,1 м;
Qскв -су алу ғимаратының дебиті, 16 м3/тəу;
kвод  - сүзілу коэффициенті (су алу ғимаратының) 64,6 м/тəу
r - ұңғыма радиусы, 0,08 м;
kскв–сүзілу коэффициенті (ұңғыманың), 100,0

м/тəу;
авод - əсер ету деңгей өткізгіштік коэффициенту 1,65 • 104 м2/тəу;
аy - үңғымалы деңгей өткізгіштік коэффициенті, 4,8х103 м2/тəу;
Qвод - су алу ғимаратының өнімділігі, 364,8 м3/тəу;
rвод - əсер ету су алу ғимаратына дейіңгі гадиус, 1500 м

Sвв= 40,1 − 40,1
∗ ∗ ,

ln , ∗ , ∗ ∗
,

 –
, ∗

0,5 ∗ 1,99 − ,
∗ , ∗ ,

ln , ∗ , ∗ ∗ = 0,39 (2.1.3.1)
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Сонымен  ұңғымадағы судың төмендеу деңгейі: 0,39 м. шекті төмендеу
деңгейі 65,35 м. Сонда ұңғымамыз 10 жыл қалыпты жұмыс істей алады. Шекті
төмендеу деңгейі 65,35 м Келесі, су қорының пайдалану қорын есептейік:

э = + ∙                                           (2.1.4)

мұндағы: Qе –табиғи қоры, м3.
                 Qэ –пайдалану қоры, м3/тəу.;

Су қорларының табиғи қоры мына формуламен анықталынады:

= ∙ = ∙ ∙                                      (2.1.5)

мүндағы Т - су алу ғимаратын пайдалану уақыты(су алу ғимаратын),
а- қолдану коэффициенті(жер асты суын),

Арман қарай Дюпюи формуласы көмегімен су қорының көлемін
анықтаймыз:

= ∙ ∙                                         (2.1.6)

мұндағы: F –барлау участкасының ауданы, м2:
                 µ – су беру коэффициенті, 0,21;

= = 3,14∙15002= 7065000 м2 (2.1.7)

мұндағы: Н – сулықабаттың қуаттылығы, 40,1 м.

Vв= 0,21∙7065000∙40,1=59494365                   (2.1.6.1)

Яғни:

                                                Vв=  = 5949,4                                   (2.8.1)

Енді Дарси формуласы көмегімен су ресурстарының табиғи мөлшерін
анықтайық :

                                                          Qe = F·k·J (2.1.9)

мұндағы: F–қиманың ауданы:
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                                                         F=2R∙ , м2 (2.1.10)

J – гидравликалық ылдилық,
K –сүзілу коэффициенті,  100,0 м/тəу;

        Сонда:

                                             F=2∙1500∙40,1=12030                          (2.1.10.1)

Сонда:

э = 12030 + , ∙ , = 12030,3                   (2.1.4.1)
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3 Жоба алдындағы талдау (экономика)

3.1 Михайловка ауылын сумен жабдықтауды жобалау кезіндегі
бастапқы көрсеткіштер

1 Жүйенің тəуліктік өнімділігі – 179,3 м3/тəу.
2 Сумен жабдықтау жүйесі үшін жобаланған құрылыстардың тізбесі:

– су алу ғимараты (ұңғыма);
   –   таза су резервуар көлемі 1200 м3, 1дана.

3.2 Құрылыстың сметалық құны

Құрылыстың сметалық құны мердігерлік жұмыстар шарттарын жасасу,
күрделі салымдарды жоспарлау, құрылыстық қаржыландыру, құрылыс-монтаж
жұмыстарын орындау үшін есепті жүзеге асыру болып табылады. Жиынтық
есеп объектілік смета негізінде орындалады. Объектілік смета сумен жабдықтау
жүйесі бойынша ғимараттар кешеніне кіретін əрбір жеке ғимаратпен
құрылыстың құрылысына əзірленеді. Объектілік сметаға жалпы құрылыс,
сантехникалық, арнайы, құрылыс жəне монтаж жұмыстарының жəнет.б.
кешендерді салуға арналған шығындар енгізіледі.

3.3 Шарттық бағаны анықтау

Нарықтық қатынастар жағдайында шарттық қатынастар мен жұмыстар
мен қызметтерді орындауға арналған шарттық бағаның рөлі айтарлықтай
артады.

Шарттық баға — мердігер мен Тапсырыс беруші арасындағы уағдаластық
бойынша шарттың немесе келісімнің талаптарымен белгіленетін құн.

3.4 Жылдық пайдалану шығындарын анықтау

Пайдалану шығындарының жекелеген құрамдастарын есептеу кезінде
Тапсырыс берушіден алынған деректер пайдаланылады: тұтынылатын
реагенттер, материалдар, жылу жəне электр энергиясы бірлігінің құны; отын
жəне су; қызметкерлердің жекелеген санаттары бойынша орташа жылдық
жалақы; жалақыға аудандық коэффициент; жеткізушілердің орналасқан жері
көлік түрлері жəне əрбір түрімен тасымалдау қашықтығы көлік жеткізушіден
объектіге дейін:

Дипломдық жобада суды зарарсыздандыру үшін гипохлорит
пайдаланады. Реагенттің мөлшерін келесі формула көмегімен табамыз:
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                                               Q=m×d,                                                     (3.4.1)

мұндағы  m –өңделетін судың мөлшері, м3/сут;
                d – реагенттіңүлесшығысы, г/м3;

2) Электрэнергиясы:
Өндірістік электр энергиясына жұмсалатын шығындар бір сатылы тариф

бойынша анықталды, ол 1 кВт/сағ үшін 15,41 теңгеге тең, себебі электр
қозғалтқыштардың жиынтық қуаты 600 кВТ-тан аз болғандықтан.

Сорғы станциясына өндірістік электр энергиясына шығындарды есептеу
мынадай формула бойынша анықталады:

Сэ = Сэл∙( ∙ ∙ )
∙ПƏКн∙ПƏКэл

                                       (3.4.2)

мұндағы  Сэл – электр энергиясының тарифі;
                          Н – сорғының толықарыны, м;
                          q - өңделетін судың мөлшері, мың м 3 /тəу;
                          ПƏКэл - электрқозғалтқыш ПƏК-і.
                          ПƏКн – сорғы ПƏК-і;

Сорғы станциясы үшін электр энергиясына арналған шығындар:

                   Сэ=
, ∙( , ∙ ∙ )

∙ , ∙ ,
+ , ∙( , ∙ ∙ )

∙ , ∙ ,
= 1419,9 мың. тг.       (3.4.2.1)

3) Бұл бөлімше өзіндік құнға енгізілетін өндірістік жұмысшылардың
негізгі жəне қосымша еңбекақысын жəне одан аударымдарды есептеуді
көздейді.

Жалақы орташа жылдық еңбек ақы қоры мен бір жұмыс күнінің санын
алып есептелінеді :

10 ∙ (65000∙12) = 7,2 млн. Теңге

Медициналық сақтандыруға жалақының 1,5% алынады:

7,2 ∙1,5/100 =0,11 млн. теңге.

Жалпы сомасы:

Сз.п = 7,2+0,11 = 7,31 млн. тенге.

4) Амортизациялық аударымдар-дайын өнімнің құнына кіретін жəне
негізгі өндірістік қорларды толық қалпына келтіруге арналған ақша қаражаты.
Амортизациялық аударымдар біртіндеп жинақталады жəне жаңа негізгі
құралдарды сатып алу үшін пайдаланылатын амортизациялық қорды құрайды.
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СА=114,07∙8/100= 9,12 млн. теңге

5) Цехтық шығындар: еңбекақы төлеу қоры ғимаратында персоналдың
аударымдары; мүлікті сақтандыру, жөндеу мен амортизацияны қоса, цехқа
арналған ғимараттарды, құрылыстарды жəне мүкəммалды ұстау;
өнертапқыштық жұмыс бойынша шығыстар; еңбекті қорғау бойынша
шығыстар; арзан бағалы жəне тез тозатын мүкəммалдың тозуын өтеу; өзге де
шығыстар.

Цехтық шығыстар өнім бірлігінің өзіндік құнына негізгі өндірістік
жұмысшылардың негізгі еңбекақысының жəне жабдықтарды ұстау мен
пайдалану бойынша шығыстардың сомасына пропорционалды қосылады..

Өзге де цехтық шығындар 3 пайыз мөлшерінде қабылданды:

5,04∙3/100 = 0,15 млн. тенге.
Орташа жылдық жалақы қоры:

7 ∙(60000∙12) = 5,04млн. теңге.

Міндетті медициналық сақтандыруға жалақының 1,5%  қабылданды:

5,04∙1,5/100 =0,07 млн. тенге.

жалпы сомасы Сз.п = 5,04+0,07+0,15 = 5,26 млн. теңге.

Пайдалану шығындары мынадай шығындар баптарынан құралады:
- электр энергиясына шығындар;
- еңбекақы төлеу қоры
- бірыңғай əлеуметтік салық;
- амортизациялық аударымдар;
- материалдар мен қосалқы бөлшектерге арналған шығындар;
- агенттік сыйақы шығындары;
- өзге де шығындар.
Жылдық пайдалану шығындарына байланысты судың өзіндік құны

есептелінді :

                                                С= Б/ Qжыл                                             (3.4.3)

                                    С= 44310/364,8 = 121,5 тг./ м3.                   (3.4.3.1)
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ҚОРЫТЫНДЫ

Қазіргі уақытта əлемде сумен жабдықтау жүйелерінің көптүрлілігі
салынды, салынуда жəне пайдаланылуда. Сумен жабдықтау жүйелері табиғи
көздерден су алуды, оны тазартуды, тасымалдауды жəне тұтынушыларға беруді
қамтамасыз ететін инженерлік құрылыстар мен құрылғылар кешені болып
табылады. Бұл жүйелер адамдардың қызметінің нəтижесі болып табылады жəне
олардың суға деген қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.

Менің дипломдық жобадамда Павлодар облысы Железин  ауданындағы
Михайловка ауылын сумен жабдықтау жүйелеріне. Өз жобамды 3 негігі
бөлімге бөлдім. Бірінші бөлімде ауылдың геологиялық, гидрогеологиялық,
жəне климаттық жағдайын сипаттадым. Одан бөлек негізгі ғимараттар ретінде
мектеп, балабақша, жəне моншаны алып, олардың есептік су шығынын
есептедім.

Екінші бөлімде жер қабаттарын жəне олардың қалындығын анықтап,
жер асты су қорының мөлшерін есептедім. Сондай-ақ дипломдық жобада жер
асты су көзін пайдаланғандықтан, жер асты суларын 27 жыл пайдалану үшін су
қоры анықталып, су қорының жеткіліктілігі дəлелденді.

Соңғы бөлімде экономикалық есеп берілген. Толық құрылыстардың,
құрылыс материалдардың шығындары, реагенттерге жəне тағы басқаларға
кететін шығын анықталды.
.
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А Қосымша

А.1 Кесте – β коэффициентінің мəндері

А.2 Кесте – Тəуліктегі  су тұтыну мөлшері

Тəулі
к
уақыт
-ы

Тұрғындарға Мектеп Бала бақша Монша Жалпы
% м3 %  м3 %  м3 %  м3 % м3

0-1 0,75 1,2 0,15 0,0098 - - 0,7 1,21
1-2 0,75 1,2 0,15 0,0098 - - 0,7 1,21
2-3 1,0 1,6 0,15 0,0098 - - 0,9 1,61
3-4 1,0 1,6 0,15 0,0098 - - 0,9 1,61
4-5 3,0 4,8 0,15 0,0098 - - 2,7 4,8
5-6 5,5 8,78 0,25 0,0163 - - 4,9 8,8
6-7 5,5 8,78 0,3 0,0195 5,0 0,207 5  9
7-8 5,5 8,78 30,0 1,95 3,0 0,124 6,1 10,9
8-9 3,5 5,59 6,8 0,442 15 0,620 6,25 0,56 4 7,2
9-10 3,5 5,59 4,6 0,299 5,5 0,227 6,25 0,56 3,7 6,7
10-11 6,0 9,58 3,6 0,234 3,4 0,140 6,25 0,56 5,9 10,5
11-12 8,5 13,58 2,0 0,13 7,4 0,306 6,25 0,56 8,1 14,6
12-13 8,5 13,58 3,0 0,195 21 0,867 6,25 0,56 8,5 15,2
13-14 6,0 9,58 3,0 0,195 2,8 0,116 6,25 0,56 5,9 10,5
14-15 5,0 7,99 3,0 0,195 2,4 0,099 6,25 0,56 4,9 8,84
15-16 5,0 7,99 3,0 0,195 4,5 0,186 6,25 0,56 5 8,93
16-17 3,5 5,59 4,0 0,26 4,0 0,165 6,25 0,56 3,7 6,58
17-18 3,5 5,59 3,6 0,234 16 0,661 6,25 0,56 3,9 7,05
18-19 6,0 9,58 3,3 0,215 3,0 0,124 6,25 0,56 5,9 10,5
19-20 6,0 9,58 5,0 0,325 2,0 0,083 6,25 0,56 5,9 10,6
20-21 6,0 9,58 2,6 0,169 2,0 0,083 6,25 0,56 5,8 10,4
21-22 3,0 4,79 18,6 1,209 3,0 0,124 6,25 0,56 3,6 6,69
22-23 2,0 3,19 1,6 0,104 - - 6,25 0,56 2,1 3,86
23-24 1,0 1,6 1,0 0,065 - - 6,25 0,56 1,2 2,23

100 159,7 100 6,5 100 4,13 100 9 179,3

Тұрғындар
саны,
мыңадам

1 1,5 2,5 4 6 10 20 50 100 300 100
0

b
bmax 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,05 1,0
bmin 0,1 0,1 0,1 0,2 0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0
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А Қосымша жалғасы

А.1 Сурет – Тəуліктегі су тұтыну графигі
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В Қосымша

В.1 Кесте - Геологиялық қима бойынша деректер

Қабат
саны

Тау жыныстарының
литологиялық
сипаттамасы

Қабаттың қуаттылығы, м

1 Өсімдік қабаты 0,6
2 Құмды саз 19,7
3 Тығыз саз 20,9
4 Саздақ 35,6
5 Қиыршық тас 40,1
6 Сазды құм 17,2

В.2  Кесте – 2.6.  Сүзгіні таңдау

Сулы қабаттың жыныстары Сүзгі түрі мен құрылымы
Қиыршықтас, қиыршықты  құм,
бөлшектердің басым көлемі 2-5 мм
(салмағы бойынша 50% астам))

Суқабылдағыш беті бар сым орамнан
немесе тот баспайтын болаттан
жасалған қалыпталған табақтан
жасалған өзекті жəне түтік сүзгіштер.
Қалыңдығы 4 мм болат табақтан
жасалған коррозияға қарсы жабыны
бар, спиральды-өзекті сүзгіштер.

В.3 Кесте – Сүзгі параметрлері

Сүзгі
бөлігінің
типтік
өлшемі

   Ішкі
диаметр,
     мм

Сыртқы
диаметрі,
     мм

Бөліктің
ұзындығы,
       мм

Ұңғымалы-
лығы
%

Бөлік
салмағы,
     кг

ТП 5Ф-4В      132     160    3100 36...51   82...80

В.4 Кесте – Сорап жабдықтарының маркасы

№ ұңғыма Ұңғыма
дебиті,
м/сағ

Талап
етілген
арын, м

Алынған сорап
маркасы

Нақты
арын, м

Ескерту
( арынды
өшіру, м )

        1 16 49,45 ЭЦВ-6-16 60 10,55
        2 16 38,6 ЭЦВ-6-16 45 6,24
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В Қосымша жалғасы

В.5 Кесте – Қабылданған құбы шекті жылдамдық

В.6 – Су алу көзіндегі су спасын бағалау

Диаметр, мм Жылдамдық, м/с
Арынды

≤ 250 0,8 – 2
250 – 800 1 – 3

> 800 1,5 – 4

  №           Көрсеткіштер Өлшем
бірліктері

Су ал көзіндегі
су сапасы

«Ауыз су»
талабы

1 Лайлығы мг/л 0,8 1,5

2 Иісі балл 1,3 2,0

3 Дəмі балл 0,7 2,0

4 Түстілігі брад. 8,5 20,0

5 Жалпы кермектілік мг/л 4,3 7,0

6 Құрғақ қалдық мг экв/л 350,0 1000,0

7 Хлоридтер мг/л 79,0 350,0

8 Темір мг/л 0,11 0,3
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С Қосымша

С.1 Кесте – Сумен жабдықтау құрылыстарын салуға арналған объектілік
смета

Жұмыс атауы

Сметалық құны
Құрылыс-
монтаж
жұмыстары,
млн. тенге

Басқа
шығындар,
млн. тенге

Барлығы,
млн.тенге

Су алу ғимараты (ұңғыма) 37,5 16,14 53,64
Резервуар, 1200 м3көлемімен, 20,88 13,92 34,8
Смета бойынша қорытынды: 88,44

С.2 Кесте - Сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысына келісімшарттық
бағалар

Жұмыс атауы

Жұмыс түрлері бойынша сметалық құны
Жалпы
сметалық
құны,
млн. тенге

Құрылыс
жұмыстар
млн.
тенге

монтаж
жұмыст
ар,
млн.
тенге

оборудов
.иинвент.
,
млн.
тенге

Басқа
шығын
дар,
млн.
тенге

Тарау 1.
Құрылыс
территориясын
дайындау, 2-ші
тараудың 5%-ы

4,42 4,42

Тарау 2.
Құрылыстың
негізгі
объектілері

53,64 16,1 18,7 88,44

Тарау 3.
Қосалқы жəне
қызмет көрсету
мақсатындағы
объектілер 2-ші
тараудың 4%-ы

2,14 0,64 0,75 3,53
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С Қосымшасының жалғасы

С.2 кестесінің жалғасы
Тарау 4.
Энергетикалық
шаруашылық
объектілері 2-ші
тараудың 0,5%-ы

0,27 0,08 0,09 0,44

Тарау 5.
Көлік
шаруашылығы
жəне байланыс
объектілері, 2-ші
тараудың 3,8%-ы

2,03 0,61 0,71 3,35

Тарау 6.
Сумен
жабдықтаудың,
кəріздің,
жылумен жəне
газбен
жабдықтаудың
сыртқы желілері
мен құрылыстары
2-ші тараудың
1,5%-ы

0,8 0,24 0,28 1,32

Тарау 7.
Аумақты
абаттандыру жəне
көгалдандыру 2-
ші тараудың
1,5%-ы

0,8 0,8

Тарау 8.
Уақытша
ғимараттар мен
құрылыстар 1-7
тараулардың
3,1%-ы

1,85 0,63 2,48
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С Қосымшасының жалғасы

С.2 кестесінің жалғасы
Тарау 9.
Еңбекақы кесімді-
сыйлықақы
төлемімен қысқы
уақытта жұмыс
жүргізуге
байланысты өзге
де шығындар 1-5
тараулардың 3%-
ы

1,74 1,74

Тарау 10.
Салынып жатқан
кəсіпорын
дирекциясын
ұстау1-9
тараулардың
0,7%-ы

0,43 0,43

Тарау 11.
Пайдаланушы
кадрларды
даярлау 1-9
тараулардың
0,75%-ы

0,46 0,46

Тарау 12.
Жобалау-іздестіру
жұмыстары 1-9
тараулардың 2%-
ы

1,23 1,23

Сметалар
бойынша жалпы: 61,53 17,67 21,16 8,28 108,64

Күтпеген
шығындар 5% 5,43

Жиынтық смета
бойыншабарлығы 114,07



35

С.3 Кесте – Реагенттерге арналған шығындар

№ Реагент
атауы

Тазартылға
н судың
жылдық
мөлшері,
мың м3/жыл

Өңдеуге
арналған
Доза,
мг/л

Реагент
шығыны
, т

1тонна
реагент
бағасы,
мыңтг

Барлық
шығын,
мың
тенге

1 Реагентті
дайындау
жəне жеткізу
бойынша
шығыс

65,44 2,0 130,9 21214,979
7

2777,04

 Барлығы 2777,04

С.4 Кесте – Өндіріс жұмысшыларының саны

Учаскенің атауы Кəсіпатауы Тізімі

Су алу ғимараты
(ұңғыма)
Тазарту

Машинист 1
Қызмет көрсетуші
персоналы 2

сүзгілердегі оператор 1

Хлораторлық қондырғы
операторы 2

Компрессорлық
қондырғымашинисі 1

Басқа жұмысшылар 1
Өндіріс бойынша
қорытынды 8адам

С.5 Кесте – Əкімшілікбасқаружəне цех қызметкерлерінің саны

Лауазым Саны ,адам Қызметкерл
ер санаты

Директор 1 Қызметші
Мастер 1 Қызметші
Электротехникалық қызметтің аға инженері 1 Қызметші
Мастер 1 Қызметші
Механик 1 Қызметші
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С Қосымшасының жалғасы
С.5 кестесінің жалғасы
Ст. химик-аналитик, бактериолог 2 Қызметші
Барлығы: 7

С.6 Кесте – Жылдық пайдалану шығындарының есебі

Шығындарбаптары Барлықшығындар млн. теңге
Материалдар 21,2
Электрэнергиясы 1,42
Амортизация 9,12
Жұмысшылардың жалақысы 7,31
Цехтықжəнежалпыпайдаланушығындары 5,26
Қорытынды 44,31

С.7 Кесте - негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы Өлшем бірлігі Саны
Жобалық қуаты

а) тəуліктік

б)жылдық

м3 / тəул.

мың м / жыл

1094,4

364,8

Ағымдағы бағалардағы
құрылыстардың құны

млн. тг. 88,44

Құрылыстың шарттық бағасы млн. тг. 114,07
Бір жолғы үлестік шығындар тг/м 3 25,63
 Өтелімділіктің есептік мерзімі  жыл 2,1
Судың өзіндік құны тг./м3 121,5
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