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Тақырыбы: Түркістан облысы Қазығұрт ауданындағы  Шарбұлақ елді 

мекенін  сумен жабдықтау жүйесін қайта құру. 

Мырзақұл Ферузаның дипломдық жобасы Қазығұрт ауданындағы 

Шарбұлақ ауылының сумен жабдықтау жүйесін қайта құру шараларына 

арналған. Дипломдық жобаны орындау барысында Шарбұлақ ауылының 

сумен жабдықтау жүйесінің қазіргі жұмыс тиімділігі  қарастырылып, 

олардың кемшіліктері анықталып қайта құруға қажетті сумен жабдықтау 

жүйесінің элементтері нақтыланған. Осыған байланысты Шарбұлақ 

ауылының орналасқан ауданның табиғи климаттық, геологиялық және  

гидрогеологиялық жағдайлары қарастырылған, қайта құру элементтері, яғни 

су алу ғимаратының  есебі жасалып, ұңғыманың конструкциялық мәндері 

анықталған. Сызбалары толық талапқа сәйкес жасалған, конструкциялары 

қарастырылған және есептік көрсеткіштері белгіленген.  

Су шаруашылығын пайдалану бөлімінде су алу ғимаратының 

максималды сумен жабдықтау кезіндегі сумен қаматамасыз ету мүмкіншілігі 

есептелген,  яғни ұңғымаларды пайдалану кезіндегі су мөлшерінің 

жеткіліктілігін есептеулер арқылы дәлелдеген. 

Экономика бөлімінде экономикалық есептер берілген және шығындары 

анықталған. 

Дипломдық жобаны жасау барысында дипломшы өзінің теориялық 

білімінің жоғары екенін, қажетті нормативтік құжаттармен, оның ішінді 

құрылыс нормалары және ережелерімен жұмыс істей алатынын және 

AutoCad графикалық бағдарламаны жақсы меңгергенін көрсетті. 

Сонымен, Мырзақұл Ферузаның дипломдық жобасы «Су ресурстары 

және суды қолдану» мамандығы бойынша дипломдық жобаларға қойылатын 

талаптарға жауап бере алады және дипломшы осы мамандық бойынша 

бакалавр атағына лайық деп есептеймін, дипломдық жобаны 95%-ға (Өте 

жақсы) бағалаймын.  
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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жоба  Түркістан облысы Қазығұрт ауданындағы Шарбұлақ 

елді мекенінің сумен жабдықтау жүйесін қайта құру шаралары үшін арналған. 

Дипломдық жобада жобалау аймағының климаттық, гидрогеологиялық, 

геологиялық жағдайлары берілген. Сонымен қатар есептік су шығындары 

анықталды, су алу ғимараты ұңғыма, бірінші көтеру сорап бекеті, суды 

зарасыздандыру қондырғысы есептелінді. 

Су алу ғимаратын  пайдалану кезінде жер асты суының пайдалану қоры 

гидродинамикалық әдіс бойынша есептеулер жүргізілді. Капиталдық қаржы 

шығындарды тек қана екінші нұсқада жоқ ғимараттар мен жұмыс түрі үшін 

анықталды. Жер асты су көзі мен жер беті су көзі өзенінен су шаралары 

техника-экономикалық көрсеткіштер бойынша салыстырылып, жер асты суын 

алудың экономикалық тиімділігі дәлелденді. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломный проект рассчитан на реконструкцию системы водоснабжения в 

село Шарбулак Казыгуртского района Туркестанской области. В дипломном 

проекте представлены климатические, гидрогеологические, геологические 

условия зоны проектирования. Определены расчетные расходы на воду, 

рассчитаны водозаборные сооружения, насосная станция первого подъема, 

установка обезвреживания воды. 

При эксплуатации водозаборных сооружений были произведены расчеты 

эксплуатационного запаса подземных вод по гидродинамическому методу. 

Капитальные затраты определяются только для зданий и видов работ, Водные 

мероприятия из подземных источников и поверхностных источников 

сравниваются по технико-экономическим показателям, доказана экономическая 

эффективность забора подземных вод. 

 

                                          ANNOTATION 

 

The diploma project is designed for "reconstruction of the water supply system 

in the village of Sharbulak, Kazygurt district, Turkestan region". The diploma project 

presents the climatic, hydrogeological, and geological conditions of the design zone. 

Estimated water costs were determined water intake structures, first lift pumping 

station, and water treatment plant were calculated. 

During the operation of water intake facilities, calculations of the operational 

reserve of underground water were made using the hydrodynamic method. Capital 

expenditures are defined only for buildings and types of work. Water activities from 

underground sources and surface sources are compared according to technical and 

economic indicators, and the economic efficiency of groundwater abstraction is 

proved.
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КІРІСПЕ 

 

Сумен қамтамасыз ету және сумен жабдықтау деп елді мекендерді, 

кәсіпорындарды ,қала тұрғындарын сумен қамтамасыз ету жөнінде атқарылатын 

әртүрлі жұмыстардың жиынтығын атаймыз. 

Қызмет көрсетілетін объектінің түрі бойынша сумен жабдықтау жүйелері 

қалалық, кенттік, өнеркәсіптік, темір жол, ауыл шаруашылығы және басқалар 

болып бөлінеді.  Сумен жабдықтау жүйесінің мақсатына байланысты мына 

топтарға бөлінеді: шаруашылық-ауыз су, өндірістік (технологиялық), өртке 

қарсы біріккен. 

Сумен жабдықтаудың шаруашылық – ауыз су жүйелері асханаларды, 

душтарды, қолжуғыштарды, кір жуу орындарын және шаруашылық мақсаттағы 

басқа да су тұтыну объектілерін сумен қамтамасыз етеді.  Өндірістік жүйелері 

технологиялық қажеттіліктерге су беруге арналған. Технологиялық суды шикізат 

пен жартылай фабрикаттарды қыздыру немесе салқындату ушін, жылу алмасу 

аппараттарында, ыдыстарды, үй-жайларды және т.б. жуу үшін пайдаланады. 

Өртке қарсы жүйелері кәсіпорындардың ішінде және оның аумағында өрттерді 

сөндіру ушін сумен қамтамасыз етеді.  

Сумен жабдықтау жүйесінде қандай мақсатта суды пайдаланса да оның 

санитарлық-гигиеналық талаптарын белгіленген стандарт бойынша қамтамасыз 

етеді.  

Алдағы уақытта елдің дамуы барысында болатын әлеуметтік, 

экономикалық, экологиялық мәселелерді шешу – толығымен мемлекеттің су 

саясаты жүргізу және дұрыс стратегиясын таңдау. Елдегі болып жатқан 

экономиканы түпкілікті реформалау, оның ішінде су шаруашылығы саласында 

су саясатына байланысты белгілі талаптар қою. Экономика саласы мен табиғи 

кешенді пайдалану және оны негізгі су ресурстары есебінен жүзеге асыру, әрі 

ұтымды пайдалану. Бүгінгі күнгі су ресурстарының тапшылығын әртүрлі 

тәсілдерджі қолдану, оның ішінде су ресурстарын үнемдеу, халықты сапалы 

ауыз сумен қамтамасыз ету үшін сумен қамтамасыз ету жіне су беру жүйесі 

бойынша жаңа инновациялық технологияларды енгізу жолымен шешу және 

суды сарқылудан сақтауы.  

Көптеген елдерде тұщы су мөлшері жеткіліксіз. 1973 жылы Қазақстанның 

Ақтау қаласында тәулігіне 100 мың м
3
 теңіз суын тұщыландыратын қондырғы 

салынды. Активті көмірді теңіз суындағы балдыр иісін кетіруге пайдаланды. 

Тазарту үшін мәрмәр ұнтақты сүзгіден өткізді және минералды су қосылады. 

Қажетті тазартудан өткен соң судың сапасы жақсарып, ішуге жарамды болады. 

Осыған байланысты Қазақстан Республикасының агроөнеркісіптік кешенін 

дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

қабылданды.  

Сумен жабдықтау және санитарлық-гигиеналық қызметінің мақсаты –

тұтынушылар үшін лайықты су сапасын, аймақтың тұрақты дамуын ,су тұтыну 

мәдениетін қалыптастыру. 
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1 Негізгі (технологиялық) бөлім 

 

1.1 Жобалау аймағының қысқаша мінездемесі  

 

    Шарбұлақ ауылының орналасуы. Шарбұлақ ауылы 5 мыңға дейін тұрғыны 

бар ауылдарға жатады. Қазығұрт ауданы жүйесіндегі ауылдың орналасқан жері 

Келес өзенінің жағасында аудан орталығынан 5-7 км өсіп келеді. Ауылдың 

қазіргі конфигурациясы солтүстіктен оңтүстікке қарай. Басты нысандар орталық 

бөлігінде орналасқан.  

   Климаттық жағдайлар. Құрылыс-климаттық аудандастыруға сәйкес 

Шарбұлақ ауылы VI-Г құрылыс-климаттық ауданда орналасқан,ол өте ыстық, 

ұзақ жазбен,  салыстырмалы жылы және қысқа қыспен сипатталады. 

Температуралық режим. Қарастырылып отырған жердің температуралық 

режимі радиация, атмосфералық айналым шарттарымен, төсеніш бетінің 

ерекшеліктерімен анықталады және жыл ағымында күрт ауытқумен 

сипатталады. Шарбұлақ ауылындағы ауа температурасының жылдық ауытқуы 

77 -қа жетеді. Жылдық кезеңде жылы кезең мен суық кезең  айқын байқалады. 

Орташа айлық температура ең ыстық айда ( шілде ) 25,3     тең  ең жоғары  
температура +43 .Орташа жоғары температура шілде – тамыз айларында 31-

34   Орташа жылдық ауа температурасы +11,2  тең. 

Ауа ылғалдылығы. Салыстырмалы ылғалдылықтың жылдық және тәуліктік 

мөлшері жылдық және тәуліктік ауа температурасының және абсолюттік 

ылғалдылықтың мөлшеріне кері болады. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 

жылдың көп бөлігі 34% - дан 80% - ға дейінгі аралықта байқалады. Шарбұлақ 

ауылындағы орташа жылдық ауа ылғалдылығы 66% құрайды. Ең жоғары 

салыстырмалы ылғалдылық қысқы айларда 78 - 80%, ал ең төмен шілде-тамызда 

34 - 36% .  

Инженерлік-геологиялық жағдайлар және аудандастыру. Ауданның 

геологиялық құрылысына мезозой және кайнозой шөгінділері (E1-3, N, J3) 

жатады. Қабат кешенімен ұсынылған бөлшектерінің кең диапазонында аридті 

және семиаридті климаттың континентальды қалдықтары пролювиальды-

делювиальдыдан тұщы және ащы су көлдерге дейін. Қабат жыныстарының 

жалпы белгілері полимиктік құрамы құм-гравелит компоненттері және 

монтмориллонит типі саз, сондай-ақ әктас жыныстылар. Қабаттың 

литогенетикалық және жас ерекшеліктері: сұр және қызыл түсті  аллювиальды, 

пролювиальды, делювиальды және өзендік. 

Қабат жынысы тұщы су ұлулары, жер үсті омыртқалылары, балықтар мен 

жәндіктер. Кей жерлерде қызыл түсті субформация бар. Қабаттың қуаттылығы 

1800 метрге жетеді. 

Төрттік  шөгінділері орманды саздақтың эолды генезисі, құмнан және 

қиыршық тастан (аллювийлі) тұрады. Орман тәрізді саздақтардың қуаты 6-13 м, 

аллювилі жыныстардың қуаты - 1-3 м. 

Гидрогеологиялық жағдайлар. Аудан орталығына іргелес аумақтың 

гидрогеологиялық жағдайы келесі ерекшеліктерімен сипатталады. Алқап 
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шегінен тыс жерлерде жоғары минералды немесе суөткізгіштігі төмен сазды 

жыныстар бар. 

Топырақтың инженерлік-геологиялық қасиеттерінің сипаттамасы. 

Жұмсақ қозғалмалы жазықтан тұратын топырақ сазды және құмды саздауыттан 

тұрады. Физикалық-механикалық қасиеттер тереңдікке және ылғалдылыққа 

байланысты  3,5-тен 29,9% - ға дейін өзгереді. Икемділік саны бойынша 

жеңілден ауырға дейінгі саздақтар бөлінеді. Топырақтың кеуектілігі 35-51% 

құрайды, кеуектілік коэффициентінің мәні - 0,55-1,06. Жыныстарды сумен 

толтыру дәрежесі бойынша (0,06-0,73) саздақтар ылғалдылығы төмен және 

ылғалды болып бөлінеді. Топырақ консистенциясы-қатты тығыз. Ішкі үйкеліс 

бұрышы-13-21°, меншікті ілініс 0,1-0,4 кгс / см деформация модулі 54-199 кгс / 

см .Тәжірибелік жұмыстардың деректері бойынша табиғи күйдегі топырақтың 

деформация модулі 200кг с/см – ден  емес мәндерге жетеді. бүйірлі бөлікті 

ескере отырып.  Өз салмағынан саздақтарды отырғызудың мүмкін мөлшері 

барлық отырғызу қалыңдығына батыру 8,5 см-ден 74 см-ге дейін өзгереді, яғни 

саздақ топырақ жағдайларының екінші түріне жатады. Табиғи ылғалдылықтың 

саздақтарындағы шартты қысымды 1,8 кгс / см тең қабылдау керек. 

Зертханалық жұмыстардың нәтижелері бойынша коррозиялық белсенділігі 

әлсіз ден орташаға дейін өзгереді; тұздануы - әлсіз ден орташаға дейін, 

тұзданудың түрі - сульфатты және хлоридті-сульфатты. 

 

 

1.2  Шарбұлақ елді мекенінің қазіргі жағдайы 

 

Сумен жабдықтау. Қазіргі уақытта Шарбұлақ ауылын сумен жабдықтау 

бірыңғай сақиналы шаруашылық - ауыз су - өртке қарсы су құбыры бойынша 

жүргізіледі. Ауылдың коммуналдық-тұрмыстық мұқтаждықтары үшін сумен 

жабдықтаудың негізгі көздері жоғарғы Келес жер асты суларының кен орны 

болып табылады. Жер асты суларының жоғарғы-Келес кен орны Келес 

ойпатының солтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан. кен орны 1972 жылдан 

бастап пайдаланылуда. Пайдалану мерзімі 10000 тәулік шаруашылық ауыз сумен 

жабдықтау үшін. Шарбұлақ ауылының барлық тұтынушыларына сумен 

жабдықтау қызметін пайдаланатын Таза Су ЖШС қызмет көрсетіледі, оның 

меншігінде ауылдың барлық су шаруашылығы нысандары бар. 2010 жылғы 

судың санитарлық-химиялық және микробиологиялық құрамына алынған 

талдаулар су көздеріне, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-

тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне 

қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келетінін 

куәландырады. Пайдалануға жарамды, бірақ ауылдық желілерге берер алдында 

зарарсыздандыру жүргізу талап етіледі.  

Сумен жабдықтау жүйесі. Шарбұлақ ауылын сумен қамтамасыз ету 

жүйесінің кешеніне суды жинау, дайындау, жинақтау, беру және бөлу жөніндегі 

іс-шаралардың жиынтығын қамтамасыз ететін инженерлік құрылыстар енгізілді.  
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  Бүгінгі күні ауылды сумен қамтамасыз етудің принципті схемасы 

мынадай: І - көтермелі сорғы станцияларында орнатылған сорғылармен су жер 

асты көзінен алынады және оны зарарсыздандыру жүргізілетін жинау 

резервуарларына айдалады. ІІ - көтермелі сорғы станцияларында орнатылған 

сорғылармен су тазартылғаннан кейін селоның таратушы магистральды 

желілеріне және одан әрі орамішілік құбырлар арқылы су бөлу орындарына 

беріледі.   

Жобалық ұсыныстар. сумен жабдықтау бөлімі ҚР ҚНжЕ сәйкес ауылды 

дамытудың сәулет-жоспарлау және техникалық-экономикалық шешімдері 

негізінде Шарбұлақ ауылын сумен жабдықтаудың қолданыстағы ережесіне 

сәйкес әзірленген 4.01-02-2009, ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2008, ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2009 

және басқа да нормативтік құжаттар.  Бұл бөлімде өнеркәсіптік, шаруашылық-

ауыз су, коммуналдық және ауыл шаруашылық қажеттіліктеріне табиғи су 

көздерінен ең аз жинаумен су ресурстарын ұтымды пайдалану салынады және 

техникалық сумен жабдықтау,жол жабындары мен жасыл желектерді суару үшін 

тазартылған сарқынды суларды сповтор арқылы пайдалану жүйесі енгізіледі. 

Ішкі су құбырымен және ыстық сумен жабдықтаудың автожаномдық жүйесі бар 

су бұрумен жабдықталған үй - жай құрылысы-тәулігіне 150 л/адам; Үлестік су 

тұтыну қоғамдық ғимараттардағы ауыз су және тұрмыстық қажеттіліктерге 

арналған шығыстарды қамтиды ( ҚР ҚНжЕ қабылданған жіктеу бойынша 3.02-

02-2009). Суару маусымы үшін орташа тәуліктік су шығынын тәулігіне 70 л/адам 

қабылдаған жөн. Су құбыры желілері сақиналы, төмен қысымды қолданыстағы 

желілерге қосу болжанады. Желілерде аудан бөлімдерінің шекарасында есептеу 

аспаптары ( шығын өлшегіштері) бар бекіту-реттеу арматурасын орнату 

көзделеді. Жобада Қазақстан аумағында әртүрлі диаметрлі шыны пластик және 

арынды полиэтилен құбырларды қолдану ұсынылады. Осы құбырлардың 

айрықша ерекшеліктері мыналар болып табылады:  

       - агрессивті ортаның әсеріне жоғары төзімділік; микроорганизмдердің, 

ультракүлгін сәулелердің және қоршаған ортаның жағымсыз факторларының 

әсеріне төзімділік;  

     - жоғары механикалық сипаттамалар; электрохимиялық коррозиядан қорғау 

қажеттілігін болдырмау; температураның кең ауқымында пайдалану( 50-ден 100-

ге дейін).             

  Желіге құдықтар орнатылады. Құдықтарда пластиктен болатқа өту 

жолдары қарастырылған. Желіні босату дымқыл құдықтар арқылы жүргізіледі. 

Сулы құдықтан суды сору кәріз желісіне жүргізіледі немесе жобалаудың алдағы 

сатыларында дренаждық сорғыларды қарастыру қажет.         

Құбырлармен басқа жер асты коммуникацияларымен қайта кесу кезінде 

жер жұмыстары мүдделі ұйымдардың өкілдерін шақырумен қолмен жүргізіледі. 

Магистральды желінің бұрылу орындарында тіректерді ұсыну.     Жолдардың, 

көшелердің, өтпе жолдардың астына Құбырларды төсеу қорғаныш қаптамаларға 

немесе футлярларға жүргізіледі. ҚНжЕ-ге сәйкес қайта жабу 3.02-01-87 

4.9.п.траншея түбінен жол киімінің төменгі жағына дейін( сериясы 3.008.9-6/86) 

барлық тереңдікке тығыздалған аз қысылатын құмды топырақтар.       
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 Қазіргі сумен жабдықтау жүйесі бойынша елді мекенде өнімділігі 25м/сағ 

болатын бір ғана ұңғыма бар және ол елді мекенді сумен жеткілікті түрде 

қамтамасыз ете алмайды. Ал елді мекенде тұратын тұрғындар саны жыл санап 

артуда.  

 

 

1.3 Есептік су шығындар 

 

  Су көзінен қажетті су мөлшерін алуда халық санының ұлғаюын ескере 

отырып есептейміз. Бүгінгі күні ауыл тұрғындарының саны 3630 ( 2009 жылғы 

санақ бойынша ) адамды құрайды, бірақ халық санының ұлғаюын ескеріп 

тұрғындар санын 20 пайызға артырғанда, 4356 адамды құрайды.  

Жалпы тұрғындар саны – 4356 адам ( өсуді есептегенде) 

Балабақшадағы бала саны – 120 бала 

Мектептегі оқушы саны – 1100 оқушы 

Емханаға келушілер саны – 50 адам 

     Елді мекеннің орташа тәуліктік су шығыны келесі (1.3.1) формуласымен 

анықталады: 

 

                                             орт тәу  
    орт

    
 ,м

3
/тәу                                         (1.3.1) 

 

    мұнда qорт – 1 адамға қажетті тәуліктік су мөлшері , м
3
/тәу 

    Су тұтыну нормасы Қазақстан Ресаубликасы құрылыстық нормалары және 

ережелеріне (ҚНжЕ 4.01.02-2009) сәйкес 1.1 кестесі бойынша тұрғын үйдің 

абаттандыру дәрежесіне байланысты қабылданады. 

       N – елді мекендегі тұрғындар саны , адам 

        Нәтижесінде орташа тәуліктік су шығыны мынаған тең болады: 

 

                            орт тәу  
        

    
 = 522,7 м

3
/тәу                                        (1.3.1.1) 

 

Су тұтынудың ең үлкен және ең аз тәуліктік шығынын мына формулалар 

бойынша анықтаймыз: 

 

                                   Qмакс.тау = Kмак  Qор.так
елд.мекен

, м
3
/тәу                             (1.3.2) 

 

                                        Qмин.тау = Kмин  Qор.тау
елд.мекен 

,м
3
/тәу                             (1.3.3) 

 

мұнда Qмакс.тау – ең көп тәуліктік су тұтыну шығыны,м
3
/тәу;  

           Qмин.тау - ең аз тәуліктік су тұтыну шығыны,м
3
/тәу;   

            Kмакс , Кмин –су тұтынудың мезгілдік және тәуліктік су тұтынудың 

тәуліктік біркелкісіздік коэффициенті, елді мекен үшін тұрмыстық аумаққа 

ҚНжЕ 4.01.02-2009 бойынша  Kмакс.тәу = 1,1 - 1,3; Кмин.тәу = 0,7...0,9   

Сонда, 
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                               Qмакс.тау = 1,2 522,72 =627,26 м
3
/тәу                             (1.3.2.1) 

 

                                Qмин.тау 
 
= 0,8 522,72= 418,18  м

3
/тәу                               (1.3.3.1) 

 

Сағаттық су шығындарды (1.4) және (1.5) формуласымен анықтаймыз: 

 

                                                            
        

  
 , м

3
/сағ ,                              (1.3.4) 

 

                                          мин сағ   мин сағ 
 тәу орт

  
 , м

3
/сағ ,                                 (1.3.5) 

 

мұнда  макс сағ   сағаттық ең үлкен су шығыны, м
3
/сағ  

                                - сағаттық ең аз су шығыны, м
3
/сағ  

                             сағаттық біркелкісіздік, тұрақсыздық коэффициенті. Елді 

мекенге қажетті шаруашылық ауыз су мөлшерін тәуліктік әр сағатқа  тиесілі 

типтік графигі бойынша максималды сағаттық тұрақсыздық коэффициенті:  

 

                                                     макс сағ   макс  макс
                                          (1.3.6) 

 

                                                      мин сағ   мин  
мин

                                           (1.3.7) 

 

мұнда   – құрылыстың абаттандырылу дәрежесін және жергілікті 

жағдайды ескеретін коэффициент.  max -коэффициент мәні  [СНиП, п. 2.2] 

бойынша  макс = 1,2- 1,4 ;  мин = 0,4 – 0,6  аралықта қабылданады.  

               - елді мекендегі жалпы тұрғындар санын ескеретін 

коэффициент.ҚНжЕ 4.01.02-2009 бойынша  1.2 кестеде берілген. 

  Сонда,                   

 

                                                 макс сағ   1,3 1,5 = 1,95                                      (1.3.6.1) 

 

                                                 мин сағ= 0,5 0,2 = 0,1                                          (1.3.7.1) 

 

                                          = 
      

  
  1,95= 50,96 м

3
/сағ                                   (1.3.4.1)    

                                

                                         = 
      

  
  0,1= 1,74 м

3
/сағ                                       (1.3.5.1)                             

 

Балабақша , мектеп, больницаға қажетті орташа тәуліктік су шығынын 

анықтаймыз:  

 

                                                   
      = 

       

    
 = 11 м

3
/тәу                                     (1.3.1.2)                                                          
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= 
      

    
 = 9 м

3
/тәу                                       (1.3.1.3)                                                         

 

                                                   
       = 

     

    
 = 0,65 м

3
/тәу                                   (1.3.1.4)                                                 

 

Сағаттық біркелкісіздік, тұрақсыздық коэффициенттерінің кейбір мәндері 

үшін халықтың тәулік сағаты бойынша шаруашылық-ауыз су шығындарының 

типтік пайыздық бөлінуі 1.3-кестеде келтірілген. 

Кейбір арнайы мақсаттағы объектілердегі тәуліктің сағаты бойынша судың 

шаруашылық - ауыз су шығыстарын типтік пайыздық бөлу 1.4 - кестеде 

көрсетілген. 

Судың сағаттық шыығындарын анықтау бойынша барлық есептеулер 1.5-

кестеге жинақталады, содан кейін әр сағат  су тұтыну кестесін пайдаланып 

диаграмма тұрғызылады (1-сурет) табиғи көрсеткіштерде, м
3
/тәул, немесе 

тәуліктік су тұтынудан пайызбен (тәулік басынан бастап сағат бойынша). 

Өрт сөндіруге жұмсалатын су шығыны елді мекеннің тәуліктік су 

тұтынуының есептік сомасына кірмейді, бірақ оның мәні өрт сөндіру жағдайына 

су құбыры желісін тексеру үшін қажет. 

Бұл дипломдық жобада Nж = 4356 адам және 1-5 қабаттардағы құрылыстың 

қабаттылығы үшін 1 бір мезгілдегі өртті әр адамға 15 л/с су шығынымен 

қабылдаймыз. 

Елді мекеннің сумен жабдықтау жүйесі өрт сөндіруге арналған судың 

есептік шығындарымен қатар қол сұғылмайтын өртке қарсы су қорын 24 сағат 

ішінде қалпына келтіруді қамтамасыз етуі тиіс. 

  

 

1.4 Ұңғымалы су алу ғимаратының есебін шығаруға қажетті мәліметтер 

 

Ұңғымалы су алу ғимаратын есептеу алдында алдыңғы кезекте жобалаудың 

геологиялық-техникалық қимасы тұрғызылады. Сулы горизонттың қоректену 

мүмкіндігі ең жақсы , тұрақты және жылжымайтын аймақтарда орналасуы тиіс. 

Барлау ұңғымасының геологиялық қимасы бойынша деректер 1.6 -  кестеде 

келтірілген. 

Сулы қабаттың түйіршік құрамы: 

d10 = 1,5 

                   d50 =4,5 

                   d60 = 6,0 

Сулы горизонт және барлау ұңғымасының сипаттамасы: 

 Статикалық деңгей белгісі – 35 м 

 Деңгей төмендеуі – 4,1 м  

 Дебит – 25,0 м
3
/сағ 

 Тапсырыс берушінің суға қажеттілігі – 46,71 м
3
/сағ 

 Су алу ғимаратына дейінгі қашықтық – 1,8 км 
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1.5 Ұңғымалы су алу ғимаратының есебі 

 

Қажетті ұңғыма санын мына формула бойынша анықтаймыз: 

 

                                             сквQ

трQ
n  ,                                                                 (1.5.1)   

 

мұндағы Qтр - тапсырыс берушінің суға қажеттілігі, м
3
/сағ; 

                       Qұңғ – ұңғыманың дебиті, м
3
/сағ; 

Сонда,   

        

                                     n = 
     

  
         ұңғ .                                              (1.5.1.1) 

 

Есепте  2 негізгі ұңғыма болуы тиіс. ҚНжЕ бойынша негізгі ұңғымалардың 

санына байланысты резервтік ұңғымалар санын анықтаймыз. Сәйкесінше nрез = 

1ұнғ. 

Жалпы ұңғымалар санын анықтаймыз: 

 

                                                       N = n’ + n рез , ұңғ                                          (1.5.2) 

Сонда , 

 

                                                     N = 2+1 = 3 ұңғ.                                             (1.5.2.1) 

 

Қабылданған 2 ұңғымаға сәйкес дебитті анықтаймыз: 

 

                                                
'

'
n

трQ

скв
Q  ,  м

3
/сағ                                            (1.5.3) 

 

Нәтижесінде есептік дебит тең болады: 

  

                                        Q’ұңғ = 
     

 
 = 23,35 м

3
/сағ                                         (1.5.3.1) 

 

 

1.6 Ұңғымадағы су деңгейінің есептік төмендеуін анықтау 

 

Одан әрі ұңғымадағы су деңгейінің есептік төмендеуін анықтаймыз. Ол үшін 

әр ұңғыманың үлестік дебитін мынадай формула бойынша  анықталады: 

 

                                     
     

 
 , м

3
/сағ ( 1 м –ге) ,                                           (1.6.1) 
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мұндағы,      - ұңғыманың дебиті, м
3
/сағ; 

                S – деңгей төмендеуі, м. 

Нәтижесінде, 

 

                                           =
  

   
= 6,1 м

3
/сағ                                                  (1.6.1.1) 

 

Үлестік және ұңғыманың дебиті бойынша есептік деңгей төмендеуін 

есептейміз:  

                                            
     
 

    
 , м ,                                                            (1.6.2) 

 

Осыдан есептік деңгей төмендеуі тең:  

 

                                        = 
     

   
                                                           (1.6.2.1) 

 

 Бұдан әрі мына формула бойынша арынды сулы қабат үшін рұқсат етілетін 

төмендеуді анықтаймыз: 

 

                    
   Н – ((0,3...0,5)  m + Нн +  Нф) , м ,                                     (1.6.3) 

 

мұндағы  Нн - ұңғымадағы судың статикалық деңгейі мен сулы қабаттың 

табаны арасындағы айырмашылық, м; 

                  Нн -  ұңғымада сораптың динамикалық деңгейге батыру тереңдігі ( 

 Нн =5 – 10 м); 

                 Нф - - сүзгіге кіре берістегі ұңғымадағы арын жоғалуы(  Нф = 0,5-

1,5 м); 

              m-сулы қабат қуаттылығы, м. 

Бұл ретте мына шарт орындалуы тиіс:  

 

                                                   Sес.   Sрұқ.                                                                                       (1.6.4)                             

 

Сонда,  

 

                                  
  =  150,4 – ( 0,5  20,5 + 9 +1 ) = 130,15 м                      (1.6.3.1) 

 

Шартты орындалды ма тексереміз: 

  

                                                3,82.   130,15 м                                             (1.6.4.1) 

 

Шарт орындалды. 

Әрі қарай есептік динамикалық деңгей белгісін төменде кельірілген формула 

бойынша анықтаймыз: 
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                                                 Нес.дин.= Нст + Sес. , м ,                                          (1.6.5) 

 

мұндағы, Нст – ұңғымадағы статикалық деңгей белгісі, м. 

Нәтижесінде ,  

 

                                        Нес.дин.= 35 + 3,82 =38,82 м                                      (1.6.5.1) 

 

 

1.7 Ұңғыманың құрылымын таңдау және әзірлеу 

 

Барлау-пайдалану ұңғымасының құрылымын гидрогеологиялық 

жағдайларды, бұрғылау тәсілін, пайдалану ерекшеліктері және санитарлық 

қорғау талаптарын ескере отырып анықтаймыз. 

Жобаланған су алу аймағы үшін сулы қабаттың тереңдігіне және 

литологиялық ерекшеліктеріне байланысты роторлы бұрғылауды таңдаймыз.  

Барлау-пайдалану ұңғымасында конструкцияның мынадай негізгі 

элементтері мен сипаттамаларын бөліп аламыз. 2 суретте көрсетілген. 

 ұңғыманың тереңдігі - Нұңғ = 150,4 м; 

 кондуктор ұзындығы – нконд = 40 м; 

 шегендік құбырлар колонналарының саны – nk = 2; 

 кондуктор диаметрі - Дконд = 377 мм;  

 пайдалану колоннасының диаметрі - Дк = 273 мм;  

 сулы қабатқа пайдалану колоннасының табандығының кіруі -3 м; 

 колонналарды түсіру тереңдігі - Нк =132,9 м;  

 

 

1.8 Ұңғыманың су қабылдағыш бөлігінің құрылымын таңдау және 

әзірлеу 

   

Сүзгіні таңдау. Ұңғыманы қалыпты пайдалану негізінен су қабылдау 

бөлігінің жағдайы мен құрылымына байланысты. Су алу қабаты орташа 

қиыршық тас болғандықтан, сүзгіш қабылдау бөлігін жобалаймыз. 

Сүзгінің негізгі мақсаты сулы горизонтты құлаудан сақтау, сондай-ақ суды 

механикалық қоспасыз өткізу болып табылады. 

Сүзгіш түрі мен оның құрылымын ҚНжЕ 2.04.02-84 - ке сәйкес сулы 

жыныстардың сипаты мен гранулометриялық құрамына байланысты таңдаймыз. 

Берілген топыраққа сәйкес 1.7 - кестеде көрсетілген тармақты таңдаймыз. 

Бұл дипломдық жобада сым орамасы бар құбыр сүзгісін таңдаймыз. Сүзгіш 

бойынша деректер 1.8 - кестеде келтірілген. 

 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: 
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                                            Qес.   F Vф ,                                                   (1.8.1) 

 

мұнда Qес – ең жоғары есептік су шығыны, ұңғымадан алынған, м
3
/тәу;  

 

                                             ес  
      

  
 , м

3
/тә                                         (1.8.2) 

 

мұнда  F – сүзгі бетінің ауданы, м
2
, 

 

                                             F =  Dф   lф , м                                                 (1.8.3) 

 

мұнда  Dф – сүзгі диаметрі, м; 

                 lф  - сүзгінің жұмыс бөлігінің ұзындығы,м; 

                 Vф - сүзудің рұқсат етілген кіріс жылдамдығы, м / тәул. 

 

     Сүзудің рұқсат етілген жылдамдығы Vф,м/тәу формуланы анықтаймыз: 

 

                                              Vф = 65     , м/тәу                                                 (1.8.4) 

 

      мұндағы Кф-сүзу коэффициенті, м/тәу; қиыршықтас үшін Кф = 100 

қабылдаймыз. 

 

                                          Vф = 65      = 301,7  м/тәу                                    (1.8.4.1) 

 

  Ең көп есептік су шығынын табамыз: 

 

                                   
        

 
  = 560,52  м

3
/тәу                                  (1.8.2.1) 

 

  Сүзгі бетінің ең аз ауданын анықтаймыз: 

 

                                                 F = 
 

  
 , м

2                                                                                                  
(1.8.5) 

 

       Сонда,  

 

                                            F = 
      

     
 = 1,86 м

2                           
                                 (1.8.5.1)

                                                                       
 

 

       Сондықтан сүзгінің ең аз ұзындығын (1.21) формула бойынша табамыз:  

 

                                                          
 

   
,м,                                                       (1.8.6) 

 

       Сонда сүзгі ұзындығы тең болады: 
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 = 3,25 м                                            (1.8.6.1) 

 

       Енді сүзгі бетінің ең ауданын анықтаймыз: 

 

                                      F = 3,14 0,182 3,25 = 1,86 м
2                                                           

(1.8.3.1) 
 

Есептеуден кейін алынған нәтижені сулы қабаттың қуатымен 

байланыстырамыз. Өйткені қуаты сулы қабат қуаттылығы 20,5 м, ал сүзгілеу 

бөлігінің ұзындығы 3,25 м, онда тұйық учаскелермен фильтр қоямыз. 

Бұдан әрі ҚНжЕ кестесі бойынша сүзгілердің өтетін тесіктерінің 

өлшемдерін табамыз. Ол үшін сулы қабат жыныстарының біртекті емес 

коэффициентін формула арқылы табамыз: 

 

                                                             η = 
   

   
 ,                                                       (1.8.7) 

 

мұнда d10, d60 - сулы қабат жыныстарының құрамында тиісінше 10 және 

60% болатын бөлшектер өлшемдері. 

Мына формула бойынша: 

 

                                                            η = 
   

   
  = 4                                               (1.8.7.1) 

 

Сым орамасы бар сүзгі тесіктерінің өлшемдері (1.8.8) бойынша 

 

                                             1, 25d50 - ге тең.                                            (1.8.8) 

 

                                   1,25d50 = 1,25 4,5 =5,625 мм                                           (1.8.8.1) 

 

мұнда d50 - сулы қабат жыныстарының құрамында тиісінше 50% болатын 

бөлшек өлшемдері. 

Есептелген нәтижелер бойынша сүзгіні орнату сызбасы сызылады. 1.3- 

суретте берілген. 

 

 

1.9 Құрама суағарларды жобалау 

 

Сонымен қатар, бұл дипломдық жобада 2 жұмыс және 1 резервтік ұңғыма 

қабылданды, онда бұл жағдайда ұңғымалар орналасуының желілік қатарын 

қабылдаймыз. Сенімділік үшін сақиналы жүйені таңдаймыз.  

Ұңғымалар арасындағы қашықтық ұңғылардың әсер ету радиусына 

байланысты, орташа қиыршық тас үшін 600 м құрайды және ол мына формула 

арқылы анықталады:  
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                                               L = 2R , м ,                                                 (1.9. 1) 

 

  Нәтижесінде,   

                                            L = 2 600 = 1200 м                                                (1.9.1.1) 

 

Екі параллель өтетін суағар арасындағы қашықтық ҚНжЕ бойынша 

қабылданады. Бұл дипломдық жобада l = 1,7 м таңдаймыз. 

Бұдан әрі бастапқы ағынның бөлінуін орындаймыз (сурет. 3). 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 әрі су өткізгіштердің гидравликалық есебінде бұл ұңғымалар ескерілмейді. 

Гидравликалық есептеу жүргізгеннен кейінгі есептік сұлбасы 4 (а),(б) - 

суретте келтірілген. 

 

 

1.10 Сорап жабдықтарын таңдау 

 

Сорғы жабдығын таңдау үшін әрбір ұңғыма үшін сорғының қажетті арын 

мына формула бойынша анықтаймыз : 

 

,
. нс

h
мдлтрвгтр

hhhHH   м ,                                  (1.10.1) 

 

мұнда Нг - суды көтерудің геометриялық биіктігі (тазарту 

құрылыстарындағы судың төгілу белгілерінің айырмасы және ұңғымадағы 

судың динамикалық деңгейі), м; тазарту құрылыстарындағы судың динамикалық 

деңгейі шартты түрде тазарту құрылыстарындағы алаңның орналасқан жерінде 

жердің белгісінен 4,0 м жоғары қабылданады.  

Төгілудің белгісі төмендегідей: 

 

                                                = 100,0 + 4,0 = 104,0 м.                                    (1.10.2) 

 

                - сорғының су көтергіш құбырындағы арын жоғалуы, м; Оны 

Шевелевтің кестесі бойынша анықтаймыз. Сорғының берілуіне, сорғының су 

көтергіш құбырының диаметріне және сорғының бату тереңдігіне байланысты 

болады.  

 

                                                в тр = 1000і 1,1 l, м ,                                            (1.10.3) 

                                                     

мұндағы 1000і – 1 км ұзындықтағы арын жоғалуы; 

                       l- су айдағыш құбырдың ұзындығы; км 
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                      1,1 – су айдағыш құбырдағы жергілікті кедергілерді есептейтін 

коэффициент; 

                               – 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 ,                                        (1.10.4) 

 

№1 ұңғыма есебі 

 

Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі: 

 

   = 100,0 – Нес.дин. = 100,0 – 38,82 = 61,18 м 

 

Нг =         = 104,0 – 61,18 = 42,82 м 

 

L = Ндин.ур + 5м = 38,82+5 = 43,82 м  

 

Һв.тр = 0,00586 1,1 43,82 = 0,28 м  

 

Һдл = 0,00586 1200 + 0,00489 1200 + 0,00586 1800 = 24,61 м 

 

Һм = 0,1  24,61 = 4,636 м  

 

Нтр = 42,82 + 0,28 + 24,61 + 4,636 + 1,5 = 73,85 м  

 

№2 ұңғыма есебі 

 

Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі: 

 

   = 100,5 – Нес.дин. = 100,5 – 38,82 = 61,68 м 

 

Нг =         = 104,0 – 61,68 = 42,32 м 

 

L = Ндин.ур + 5м = 38,82+5 = 43,82 м 

  

Һв.тр = 0,00489 1,1 43,32 = 0,23 м 

  

Һдл = 0,00586 1200 + 0,00489 1800 = 15,87 м 

 

Һм = 0,1  15,87 = 1,587 м  
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Нтр = 42,32 + 0,23 +15,84 + 1,587 + 1,5 = 61,48 м   

    

№3 ұңғыма есебі 

 

Ұңғымадағы судың абсолютті динамикалық деңгейі: 

 

   = 101,0 – Нес.дин. = 101,0 – 38,82 = 62,18 м 

 

Нг =         = 104,0 – 62,18 = 41,82 м 

 

L = Ндин.ур + 5м = 38,82+5 = 43,82 м  

 

Һв.тр = 0,00586 1,1 41,82 = 0,27 м 

  

Һдл = 0,00586 1800 = 10,55 м 

 

Һм = 0,1  10,55 = 1,055 м  

 

Нтр = 41,82 + 0,27 + 10,55 + 1,055 + 1,5 = 55,2 м  

 

Әрбір ұңғыма үшін қажетті арынға байланысты қажетті шығын мен 

арынды қамтамасыз ететін сорғы жабдығының маркасын таңдаймыз. Таңдалған 

сорғылар 1.9 - кестеде келтірілген. 

 

 

1.11 Сорап станциясының жабдығы 

 

Су алу ұңғымаларының сағасының үстінде 5,2х3,4 м павильондар, онда ОГ-

101 бастары, ЭЦВ 8-40-120 көлденең орталықтан тепкіш сорғыны орнату кезінде 

ПЭДВ 18,5-235 электр қозғалтқышы, жылуға, іске қосуға, ұңғымадағы су 

деңгейін өлшеуге арналған аппаратуралар, оның шығыны, Автоматтандыру және 

қысымды құбырдың бір бөлігі орнатылады, онда ысырмалар, кері клапан, вантуз, 

талдауға су сынамаларын алуға арналған кран және ұңғыманы іске қосу және 

жуу кезінде суды ағызуға ескерту. Павильонды жер үстімен жобалаймыз. 

Сорап бекетінің жоспардағы ғимаратының өлшемдері онда су жинағышты 

пайдалану қызметінің персоналы үшін қалыпты өтетін жерлерді қамтамасыз 

ететін жабдықтар мен аппаратураларды орналастыру шарттарынан алынады. 

Арынды желілер су шығындарын өлшеуге және ұңғымалар мен суағарларды 

гидравликалық соққыдан қорғауға арналған аппаратурамен жабдықтаймыз. 

Ұңғыманы бақылау және басқару үшін су шығынын өлшеу үшін су 

өлшегішпен, ұңғымадағы су деңгейін өлшеу үшін электр деңгеймен, сорғыдағы 

қысымды бағалау үшін манометрмен жабдықтаймыз. 
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Ұңғыма жабдықтарын монтаждау және демонтаждау үшін жүк көтергіш 

құрылғыларды қолданамыз. Ұңғымалық сорғылардың секцияларын монтаждау 

және демонтаждауды павильонның төбелік люгі арқылы қарастырамыз. 

 

 

1.12 Санитарлық қорғау аймағы  
  

Санитарлық қорғау аймағы 3 белдеуден тұрады.  

І белдеу қатаң режимдегі аймақ. Ұңғыма орналасқан жерде сулы 

горизонттың кездейсоқ немесе қасақана мүмкіндігін жою мақсатында 

белгіленеді. 

ҚНжЕ 2.04.02 – 84 бойынша жобада қарастырылып отырған горизонт 

қорғалған горизонтқа жататындықтан санитарлық қорғау аймағының І 

белдеуінің радиусы 30м деп қабылдаймыз. 

ІІ белдеу шекарасы сулы горизонтқа микробтық ластану түссе, онда олар 

ұңғымаға 400 тәулік бойы жетпеуі керек шартымен белгіленеді. 

ІІ белдеу радиусы мына формула бойынша анықталады: 

 

                                                       
   

     
 , м ,                                               (1.12.1) 

 

мұнда Qв – су алудың өнімділігі , м
3
/с 

 

                               Qв = 42,92 24 = 1030,1 м
3
/с 

 

                       Т - сулы қабатқа түскен микробтық ластанулар ұңғымаға жетпеуі 

тиіс уақыт (400 тәулікке 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 тең: 

 

                                                                   =  
           

             
 = 178,9 м                          (1.12.2) 

 

III белдеу радиусы да сол  формула бойынша тек қана ұңғыманы 

пайдаланудың барлық уақыты ішінде ластанудан қорғауды ескере отырып 

анықталады, яғни Т = 25 жыл = 9125 тәулік. 

 

                                                            =  
            

             
 = 854,5 м                                (1.12.3) 
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1.13 Суды тазартуды есептеу 

 

Суды тазарту ғимараттар құрамын су сапасына және тұтынушылардың су 

сапасына қойған талабына байланысты белгіленеді. Көрсеткіштерді салыстыру 

1.10 кестеде берілген. Су алу көзіндегі судың сапасын 1.10 кестеде берілгендей 

жер асты су сапасының ауыз су талаптарына толық сәйкес келетінін анықталды. 

Микроорганиизмдерді толық жою үшін суды зарарсыздандыру хлорлау әдісін 

қолданамыз.  

Жер асты суын хлорлау үшін хлордың 0,7 – 1,0 мг/л шамасында қабылдау 

керек. Сонда хлордың сағаттық шығыны төмендегідей: 

 

                                           
        

       
, кг/сағ                                             (1.13.1) 

 

Нәтижесінде,  

 

                                     Ссағ = 
         

       
 = 0,017 кг/сағ                              (1.13.1.1) 

 

Хлордың тәуліктік шығыны мынаған тең: 

 

                                  Стәу=0,017 24=0,41кг/тәу                                       (1.13.2) 

 

Хлордың жалпы шығыны 0,01кг/сағ немесе 0,41 кг/тәу ке тең. S10k 

маркалы екі вакуумды өнімділігі 0,5кг/сағ болатын хлоратор орнатамыз.  

Сонда хлорлы баллондар саны: 

 

                                        
    

    
 , дана                                                     (1.13.3) 

 

мұндағы Sбал – 0,5...0,7 кг/сағ – ауа температурасы 18 градус болғанда бір 

балоннан хлордың қолдан жылытусыз алынуы. 

 

                                
     

   
 = 0,034   1 дана                                      (1.13.3.1) 

 

Хлорлау бөлмесінд баллондар санына тағы бір резервті баллон қосамыз, 

себебі хлордың 3 тәуліктік қорын алдын ала дайындап қоямыз. Сонда жалпы 

қоймадағы баллондар саны: 

 

                                            1+1=2 дана                                                   (1.13.4)                                          
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2 Су шаруашылығы жүйелерін пайдалану 

 

2.1 Жер асты суының пайдалану қорын есептеу 

 

Бірінші бөлімдгі есептелген нәтижелер бойынша Шарбұлақ елді мекенінің 

максималды су шығыны 530,2 м
3
/тәу., ұңғымадағы су шығу мөлшері 25,0 м

3
/тәу. 

тең.  Су алу ғимаратын үздіксіз пайдалану мерзімі – 10000 тәулік (27 жыл). Жер 

асты суларының пайдалану қорларын бағалауды гидродинамикалық әдіс 

бойынша үлкен құдық принципін пайдалана отырып жүргіземіз. 

 Сулы қабат орташа қиыршық тас және бірнеше климетрге созылған, 

сондықтан есептеу үшін шексіз арынсыз қабат деп есептейміз. Су алу қабатының 

динамикалық деңгейі мынаған тең: 

 

                                        Нес.дин.= 35 + 3,82 =38,82 м                                         (2.1.1)  

                       

 Сулы қабаттағы су деңгейінің есептік төмендеуін келесі формуламен 

анықтаймыз: 

 

                                                   SP=SBH+SC                                                                  (2.1.2) 

 

 мұндағы SBH – үлкен құдық принципі бойынша сыртқы контурындағы 

деңгей төмендеуі, м 

                         SC  - ұңғымадағы қосымша деңгей төмендеуі,м  

 Үлкен құдық принципі бойынша сыртқы контурындағы деңгей төмендеуін 

төмендегі формула бойынша есептейміз: 

 

                                                      SBH = 
  

   
  

      

  
                                               (2.1.3) 

 

 мұндағы  Qс – максималды су шығыны, м
3
/тәу.,530,2м

3
/тәу.; 

                         Т – су өткізгіштіктің орташа мәні, 30 м
2
/тәу.; 

                         а – ұңғымпалы су алу ғимаратының деңгей өткізгіштік 

коэффициенті, 5 10
4
м

2
/тәу.; 

                         t – су алу ғимаратының пайдалану мерзімі, 10000 тәулік; 

                         Rо – үлкен құдық принципі бойынша ұңғыма радиусы,м; Ол 

мынаған тең: 

 

                                                              Rо = 0,2l                                                   (2.1.4) 

 

 мұнда l – ұңғыма арасындағы қашықтық, м; 1200 м; 

Сонда ,  

 

                                            Rо = 0,2·1200=240 м                                     (2.1.4.1)                                                  
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Сонда үлкен құдық принципі бойынша сыртқы контурындағы деңгей 

төмендеуі мынаған тең: 

 

                                      SBH = 
     

         
  

              

    
 = 13,93 м                         (2.1.3.1) 

 

 Ұңғымадағы қосымша деңгей төмендеуін төмендегі формула бойынша 

есптелінеді: 

 

                                         Sc = Ho -    
  

  

  
   

 

    
 

   

 
 , м,                          (2.1.5) 

 

мұнда Н0 – есептік динамикалық деңгейі, м, 38,82 м; 

           Qс – әр ұңғымадағы су шығыны, м
3
/тәу., 265,1м

3
/тәу.; 

           К – сүзілу коэффициенті,м
2
/тәу., 13 м

2
/тәу.; 

             – ұңғымалар арасындағғы қашықтық, м , 1200 м; 

               – ұңғыма радиусы, м,0,1м; 

           b – өзенге дейінгі қашықтық, м, 190 м;  

 

Сонда, 

 

    Sс = 38,82 –          
     

       
   

    

          
 

          

    
   2, 96 м      (2.1.5.1) 

 

Сулы қабаттағы су деңгейінің есептік төмендеуі келесідегідей болады: 

 

                                            SP = 13,93+2,96 = 16,89 м                             (2.1.2.1) 

 

Алынған SP =16,89м шамасы Sдоп = 22 м шамасынан аз. Пайдалану қоры 

530,2 м
3
/тәу. мөлшеріндегі сумен қамтамасыз етілетін болады. Енді пайдалану 

қорының қамтамасыздық етуін қарастырамыз. Бұл үшін есептік төмендету 

шамасын келесідей түрлендіреміз:  

 

                                   SP=SBH+SC  = 
    

   
   

      

  
  

 

 
  

  
 

  
 )                                  (2.1.6)  

                                           

SР = Sдоп деп есептей отырып, жиынтық дебиттің максималды мөлшерін 

бағалауға болады. Сонда бізде:  

 

                          QCYM = 
     

  
      

  
  

 

 
  

     
 

  
 

   м3
/тәу.,                                           (2.1.7) 

 

мұндағы rп  - ұңғыманың әсер ету радиусы,м;  
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                                                   rп  = 
 

  
 , м,                                                  (2.1.8) 

 

Сонда,   

                                                rп  = 
    

      
 = 19,1 м                                      (2.1.8.1) 

 

 

Нәтижесінде жиынтық дебит тең болады: 

 

                          QСУМ = 
         

  
              

    
 
 

 
  

      

    

   1585,3 м
3
/тәу.               (2.1.7.1) 
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3 Жоба алдындағы талдау (экономика) 

 

3.1 Ғимараттардың құрылыс құнын анықтау 

 

Жоба бойынша Шарбұлақ елді мекенін сумен жабдықтау жүйесін қайта 

қарау барысында елді мекен аймағында орналасқан жер асты суларынан берілу 

ұйымдастырылды. 

Сумен жабдықтау жүйесі ұңғымалы су алу ғимаратынан, екінші көтеру 

сорап бекетінен, су құбыры желісі және зарарсыздандыру қондырғысынан 

тұрады. 

Жалпы капиталдық шығындарды екінші нұсқада жоқ ғимараттар мен 

жұмыс түрі үшін анықтаймыз. 

 

 

3.2 Судың өзіндік құнын анықтау 

 

Судың өзіндік құны келесі формуламен анықталады: 

 

                                                    Б = 
 

    
, теңге,                                                   (3.2.1) 

 

мұндағы Э – жылдық пайдалану шығыны, теңге, 

                       Qжыл – жылдық су шығыны, м
3 

 

                                            Б  
          

        
 = 152,4 теңге                                    (3.2.1.1) 

 

Тарифтік баға 1 м
3
 ауыз су үшін 200 теңге/м

3
 деп қабылдасақ судың жалпы 

жылдық соммасы келесідегідей болады:  

 

                                                       Б = Qжыл S, теңге                                            (3.2.2) 

 

мұнда S - тарифтік баға 1 м
3
 ауыз су үшін, теңге. 

 

                                Б = 193523,0 200= 38704,6 мың тг.                                    (3.2.2) 

 

Жоба жұмытарынан түскен пайда төмендегідей анықталады: 

 

                                                     П= Б – Э, теңге,                                                (3.2.3) 

 

мұнда Э – жылдық пайдалану шығыны, теңге 

 

                                П=38704,6-29495,75 = 9208,85 мың тг.                             (3.2.3) 
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Жобаның өтемділік мерзімі деп бірнеше уақыт өткеннен соң алынғын 

қаржы сомасы табылғын кірістер сомасына тең болады. Басқаша айтқанда, бұл 

жағдайда коэффициент инвестицияланған қаражатты қайтару үшін қанша уақыт 

қажет екенін көрсетеді және пайда табуды бастайды.  

Өтемділік мерзімін келесі формуламен есептейміз: 

 

                                                             Т = 
 

 
, жыл,                                                (3.2.4) 

 

мұндағы К – капиталды қаржы немесе жобаның сметалық құны, теңге. 

                                                               

                                                 Т =
        

          
= 3,2 жыл                                          (3.2.4.1) 

 

 Жобаның экономикалық тиімділік коэффициенті пайданың капиталды 

қаржыға қатынасымен анықталады: 

 

                                                               Е = 
 

 
,                                                        (3.2.5) 

 

 мұндағы П – пайда, теңге; 

                        К – капиталды қаржы, теңге. 

 

                                                      Е = 
       

        
 = 0,31                                          (3.2.5.1) 

 

Экономикалық тиімділік коэффициенті 0,12 тең немесе жоғары болса, онда 

жоба техника-экономикалық тиімді деп табылады, яғни жобаның мақсаты 

дәлелденіп орындалды.  

 

3.2 Кесте – Жобаның технико-экономикалық көрсеткіштері 

 

 №  

Көрсеткіштер 

 

Өлшем бірлігі 

Жоба 

бойынша 

нәтижелер 

 1 Шарбұлақ ауылының тұрғындар саны  тұрғын  4356 

 2 Есептік су шығыны:, 

-тәуліктік 

-жылдық 

 

м
3
/тәу 

м
3
/жыл 

 

530,2 

193523,0 

 3 Жобаның құны мың теңге 83176,4 

 4 Жылдық пайдалану шығындар мың теңге 29495,75 

 5  Судың өзіндік құны теңге 152,4 

 6 Өтемділік мерзімі жыл 3,2 

 7 Экономикалық тиімділігі  0,31 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Бұл дипломдық жобада Шарбұлақ елді мекенінің сумен жабдықтау 

жүйесін қайта қарау қарастырылған. Елді мекенде тұрғындар санының артуына 

байланысты суға деген сұраныс артуда. Қазіргі сумен жабдықтау жүйесі елді 

мекеннің 55% ғана қамтамасыз етеді. Сол үшін сумен жабдықтау жүйесі қайта 

қарастыруды талап етеді.  

Жүйені қайта қарау барысында ең алдымен елді мекеннің сұранысын 

қамтамасыз ететін су мөлшері анықталды. Сонымен қатар келтірілген 

мәліметтер бойынша ұңғымалы су алу көзі мен жеткізу жолдары да 

қарастырылған. Елді мекеннің геологиялық, гидрогеологиялық ерекшеліктеріне 

байланысты ұңғыманы барлау тәсілі мен сүзгіні таңдау есептемелері жүргізілді. 

Есептемелер нәтижесіне байланысты ұңғымадағы су деңгейінің ерекшеліктері 

және сорап бекетіне қажетті жабдықтар анықталды. Берілетін суды түрлі 

ластанудан сақтану мақсатында санитарлық қорғау аймағының шекаралары 

белгіленді. Экономикалық тиімділігін анықтау үшін техникалық- 

экономикалық есептеулер жүргізілді. 

Суға деген сұранысты жеткілікті қамтамасыз ету мақсатында елді мекен 

тұрғындары бау–бақша, жылыжай жұмыстарымен көптеп айналысатындықтан 

судың тамшылатып суғару әдісін кеңінен қолданған жөн.  

Қорытындылай келе дипломдық жобада қарастырылған елді мекеннің 

сумен жабдықтау жүйесі бойынша ауыз сумен жеткілікті түрде қамтамасыз ету 

үшін тағы бір ұңғыма салынуы керек. 
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А Қосымша 

 

А.1.1 Кесте – Абаттандыру дәрежесіне байланысты су тұтыну нормалары 

 

Тұрғын үй аудандарының абаттандыру дәрежесі Су тұтыну нормасы, л/тәу 

Ішкі су құбырымен және су әкетумен 

жабдықталған тұрғын үйлер: 

-автономды ыстық сумен жабдықталған 

 

100-150 

Ішкі су құбырымен және су әкетумен 

жабдықталған тұрғын үйлер: 

-орталықтандырылған ыстық сумен 

жабдықталған 

 

150-280 

 

А.1.2 Кесте  -   коэффициенттерінің мәндері 

 

  Жалпы тұрғындар санын ескеретін коэффициент, мың адам 

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

 мак 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,05 1,0 

 мин 0,1 0,1 0,1 0,2 0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 

 

А.1.3 Кесте - Шаруашылық-ауыз су шығындарының типтік пайыздық 

бөлінуі, % 

 

Тәулікт

егі  

сағатта

р 

Сағаттық біркелкісіздік, тұрақсыздық коэффициенттерінің кейбір 

мәндері үшін халықтың тәулік сағаты бойынша шаруашылық-ауыз су 

шығындарының типтік пайыздық бөлінуі 

1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 

0-1  3,5  3,35 3,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0  0,9 0,85 0,75  0,60  

1-2  3,45  3,25 3,25 3,2 2,65 2,1 1,5 1,0 0,9 0,85 0,75  0,60  

2-3  3,45  3,3 2,9 2,5 2,2 1,85 1,5 1,0  0,9 0,85 1,0  1,20  

3-4  3,4  3,2 2,9 2,6 2,25 1,9 1,5 1,0  1,0 1,0 1,0  2,00  

4-5  3,4  3,25 3,35 3,5 3,2 2,85 2,5 2,0  2,35 2,7 3,0  3,50  

5-6  3,55  3,4 3,75 4,1 3,9 3,7 3,5 3,0  3,85 4,7 5,5  3,50  

6-7  4,0  3,85 4,15 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0  5,2 5,35 5,5  4,50  

7-8  4,4  4,45 4,65 4,9 5,1 5,3 5,5 6,5  6,2 5,85 5,5  10,2  

8-9  5,0  5,2 5,05 4,9 5,35 5,8 6,25 6,5  5,5 4,5 3,5  8,80  

9-10  4,8  5,05 5,4 5,6 5,85 6,05 6,25 5,5  4,85 4,2 3,5  6,50  

10-11  4,7  4,85 4,85 4,9 5,35 5,8 6,25 4,5  5,0 5,5 6,0  4,10  

11-12  4,55  4,6 4,6 4,7 5,25 5,7 6,25 5,5  6,5 7,5 8,5  4,10  

12-13  4,55  4,6 4,5 4,4 4,6 4,8 5,0 7,0  7,5 7,9 8,5  3,50  

13-14  4,55  4,55 4,3 4,1 4,4 4,7 5,0 7,0  6,7 6,35 6,0  3,50  
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А Қосымшаның жалғасы 

А.1.3 кестенің жалғасы 

14-15  4,6  4,75 4,4 4,1 4,6 5,05 5,5 5,5  5,35 5,2 5,0  4,70  

15-16  4,6  4,7 4,55 4,4 4,6 5,3 6,0 4,5  4,65 4,8 5,0  6,20  

16-17  4,6  4,65 4,5 4,3 4,9 5,45 6,0 5,0  4,5 4,0 3,5  10,4  

17-18  4,3  4,35 4,25 4,1 4,8 5,05 5,5 6,5  5,5 4,5 3,5  9,40  

18-19  4,35  4,4 4,45 4,5 4,7 4,85 5,0 6,5  6,3 6,2 6,0  7,30  

19-20  4,25  4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0  5,35 5,7 6,0  1,60  

20-21  4,25  4,3 4,4 4,5 4,4 4,2 4,0 4,5  5,0 5,5 6,0  1,60  

21-22  4,15  4,2 4,5 4,8 4,2 3,6 3,0 3,0  3,0 3,0 3,0  1,00  

22-23  3,9  3,75 4,2 4,6 3,7 2,85 2,0 2,0  2,0 2,0 2,0  0,60  

23-24  3,8 3,7 3,5 3,3 2,7 2,1 1,5 1,0  1,0 1,0 1,0  0,60  

Барлығ

ы 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

А.1.4 Кесте - Тәуліктік су шығынын тәулік сағаты бойынша бөлу, % 

 

Тәуліктегі 

сағаттар 

Әр ғимарат үшін шығындар 

больница 

қонақ үй 

жатақхана, 

интернат, 

мектеп 

Монша Асхана балабақша 

0-1 0,2 0,15    

1-2 0,2 0,15    

2-3 0,2 0,15    

3-4 0,2 0,15    

4-5 0,5 0,15    

5-6 0,5 0,25    

6-7 3,0 0,3  12,0 5,0 

7-8 5,0 30,0  3,0 3,0 

8-9 8,0 6,8 6,25 1,0 15,0 

9-10 10,0 4,6 6,25 18,0 5,5 

10-11 6,0 3,6 6,25 18,0 3,4 

11-12 10,0 2,0 6,25 2,0 7,4 

12-13 10,0 3,0 6,25 1,0 21,0 

13-14 6,0 3,0 6,25 1,0 2,8 

14-15 5,0 3,0 6,25 4,0 2,4 

15-16 8,5 3,0 6,25 4,0 4,5 

16-17 5,5 4,0 6,25 4,0 4,0 

17-18 5,0 3,6 6,25 6,0 16,0 

18-19 5,0 3,3 6,25 3,0 3,0 
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А Қосымшаның жалғасы 

А.1.4 кестенің жалғасы 

19-20 5,0 5,0 6,25 6,0 2,0 

20-21 2,0 2,6 6,25 7,0 2,0 

21-22 3,0 18,6 6,25 3,0 3,0 

22-23 3,0 1,6 6,25   

23-24 0,5 1,0 6,25   

 

А.1.5 Кесте - Шаруашылық ауыз суға қажетті су тұтыну мөлшері 

 

сағат 

 

Ауылдағы  

тұрғындар 

Балабақша  Емхана мектеп барлығы 

0-1 0,75 3,92 - - 0,2 0,001 0,15 0,0165 3,938 0,74 

1-2 0,75 3,92 - - 0,2 0,001 0,15 0,0165 3,938 0,74 

2-3 1,0 5,227 - - 0,2 0,001 0,15 0,0165 5,244 0,99 

3-4 1,0 5,227 - - 0,2 0,001 0,15 0,0165 5,244 0,99 

4-5 3,0 15,68 - - 0,5 0,003 0,15 0,0165 15,7 2,96 

5-6 5,5 28,75 - - 0,5 0,003 0,25 0,0275 28,78 5,4 

6-7 5,5 28,75 5,0 0,45 3,0 0,02 0,3 0,033 29,25 5,56 

7-8 5,5 28,75 3,0 0,27 5,0 0,032 30,0 3,3 32,35 6,1 

8-9 3,5 18,29 15 1,35 8,0 0,052 6,8 0,748 20,44 3,85 

9-10 3,5 18,29 5,5 0,495 10,0 0,065 4,6 0,506 19,36 3,65 

10-11 6,0 31,36 3,4 0,306 6,0 0,039 3,6 0,396 32,1 6,05 

11-12 8,5 44,43 7,4 0,666 10,0 0,065 2,0 0,22 45,38 8,56 

12-13 8,5 44,43 21 1,89 10,0 0,065 3,0 0,33 46,71 8,81 

13-14 6,0 31,36 2,8 0,252 6,0 0,039 3,0 0,33 31,98 6,03 

14-15 5,0 26,13 2,4 0,216 5,0 0,032 3,0 0,33 26,71 5,03 

15-16 5,0 26,13 4,5 0,405 8,5 0,055 3,0 0,33 26,92 5,07 

16-17 3,5 18,29 4,0 0,36 5,5 0,036 4,0 0,44 19,13 3,61 

17-18 3,5 18,29 16 1,44 5,0 0,032 3,6 0,396 20,16 3,8 

18-19 3,5 18,29 3,0 0,27 5,0 0,032 3,3 0,363 18,95 3,57 

19-20 6,0 31,36 2,0 0,18 5,0 0,032 5,0 0,55 32,12 6,15 

20-21 6,0 31,36 2,0 0,18 2,0 0,001 2,6 0,286 31,83 6,1 

21-22 3,0 15,68 3,0 0,27 3,0 0,02 18,6 2,046 18,02 3,4 

22-23 2,0 10,45 - - 3,0 0,02 1,6 0,176 10,65 2,1 

23-24 1,0 5,227 - - 0,5 0,003 1,0 0,011 5,241 0,99 

барлығ

ы 

100 522,7 100 9,0 100 0,65 100 11 530,2 100 

 



34 
 

 
 

А.1 Сурет – Тәуліктегі су тұтыну графигі 

 

А.1.6 Кесте  -  Геологиялық қима бойынша деректер 

 

Қабат  

саны 

Тау жыныстарының  

сипаттамасы 

Қабат қуаттылығы,  

              м 

    1 Саздақ 16,5 

    2 Құмды саз  45,3 

    3 Тығыз Саз  20,5 

    4 Орташа түйіршікті құм 47,6 

    5   Қиыршық тас 50,5 

    6 Сазды құм   14,7 

 

А.1.7 Кесте - 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 және түтік сүзгіштер. 

Қалыңдығы 4 мм болат табақтан 

жасалған коррозияға қарсы жабыны 

бар, спиральды-өзекті сүзгіштер. 
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А.1.8 Кесте - Сүзгі параметрлері 

 

Сүзгі бөлігінің 

типтік өлшемі  

   Ішкі      

диаметр,  

     мм 

Сыртқы 

диаметрі, 

     мм 

Бөліктің 

ұзындығы,  

       мм 

Ұңғымалы- 

лығы 

          % 

Бөлік 

салмағы, 

     кг 

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

 

А.1.9 - Сорап жабдықтарының маркасы  

 

№ ұңғыма Ұңғыма 

дебиті, 

м/сағ 

Талап 

етілген 

арын, м  

Қабылданған 

сорап маркасы 

Нақты 

арын, м  

Ескерту  

( арынды 

өшіру, м ) 

        1      25     73,85 ЭЦВ8- 40 - 120       85   11,15 

        2      25     61,48 ЭЦВ6– 25 - 100       75    13,52 

        Р1      25     55,2 ЭЦВ6-25-100       75      19,8 

 

 А.1.10 – Су алу көзіндегі су спасын бағалау 

 

№           Көрсеткіштер Өлшем 

бірліктері 

Су ал көзіндегі 

су сапасы 

«Ауыз су» 

талабы 

1 Лайлығы мг/л 1,0 1,5 

2 Иісі балл 1,2 2,0 

3 Дәмі балл 1,0 2,0 

4 Түстілігі брад. 7,0 20,0 

5 Тотығуы мг/л 3,0 5,0 

6 Аммиак азоты мг/л 0,01 2,0 

7 Азот нитриттері мг/л 0,35 3,0 

8 Жалпы кермектілік мг/л 6,5 7,0 

9 Құрғақ қалдық мг экв/л 450,0 1000,0 

10 Хлоридтер мг/л 68,0 350,0 

11 Сульфаттар мг/л 259,0 500,0 

12 Темір мг/л 0,05 0,3 

13 Мыс мг/л 0,08 1,0 

14 Фтор мг/л 1,05 1,5 

15 Азот нитраттары мг/л 0,35 45,0 

16 Полифосфаттар мг/л 0,02 3,5 

17 Микротар саны шт/мл 20,0 50 көп емес 

18 Коли-индекс шт/мл 2,0 3 
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А.3.1 Кесте – Жобаның жиынтық сметасы 

 

Жұмыс атауы Сметалық құны, мың тг Жалпы 

смета құны, 

мың тг 
Құрылыс 

жұмысы 

Басқа 

шығындары 

Жоба алаңын дайындау,1,2% 6785,4  6785,4 

Жобаның бас объектілері 2087600,0  2087600,0 

Шаруашылық нысандары,1,5% 6458,9  6458,9 

Транспорт шаруашылық нысаны,3% 15697,2  15697,2 

Сыртқы торап құрылысы,0,7% 5125,7  5125,7 

Алаңды қалпына келтіру, 

көгалдандыру,0,7% 

3521,3  3521,3 

Уақытша ғимараттар,4,5% 13695,4  13695,4 

Ескерілмеген шығын,2,3%  186721,8 186721,8 

Әкімшілікті ұстау,0,7%  32428,6 32428,6 

Мамандарды дайындау,0,1%  54987,3 54987,3 

Жобалау жұмыстары,7,5%  156934,8 156934,8 

Бөлім бойынша жалпы  2502385,0 2502385,0 

Қарастырылмаған шығындар,3,5%  111797,5 111797,5 

Қорытынды,12%  1341570,0 1341570 

Жалпы   2949575,0 

 

 

 

                                 

А.2 Сурет – Айналмалы бұрғылау әдісі бойынша ұңғыма конструкциясы 
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А.3 Сурет – Сүзгіні орнату сызбасы 

 

 

 
                                                               

а) 
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б) 

А.4 (а),(б)  Сурет - Гидравликалық есептеуден кейінгі құрастырмалы 

суағардың есептік сызбалары 
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