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АҢДАТПА 

  
Дипломдық жобаның бірінші бөлімінде Тұрғұсын шағын ГЭС-нің негізгі 

құрамы және құжаттық көрсеткіштері,суэнергетикалық параметрлерін 

есептеу,негізгі құрамдық бөлімдерін таңдау нәтижелері қарастырылды. 

Екінші бөлімде құрылыс кезеңдері мен қаржыландыру есебі,соның 

ішінде,ГЭС салу және іске қосу кезеңдері,құрылысқа салынған 

инвестициялардың есептік деректері,жылдық пайдалану шығындарын есептеу 

нәтижелері көрсетілген. 

Үшінші бөлімде жобалау алдындағы талдау арқылы ГЭС-3 шығын 

көрсеткіштері,ГЭС-тің техника-экономикалық көрсеткіштері және электр 

энергиясын өндіруді ұлғайту мүмкіндіктері берілді. 
 

АННОТАЦИЯ 

 

В первой части дипломного проекта рассмотрены основные состав и 

документальные показатели Тургусунской ГЭС,расчет гидроэнергетических 

параметров,результаты выбора основных составных частей. 

Во втором разделе представлены этапы строительства и расчет 

финансирования,в том числе этапы строительства и ввода в эксплуатацию 

ГЭС,расчетные данные инвестиций в строительство,результаты расчета 

годовых эксплуатационных затрат. 

В третьей части посредством предпроектного анализа предоставлены 

показатели расхода ГЭС-3,технико-экономические показатели ГЭС и 

возможности увеличения выработки электроэнергии.                            

 

ABSTRACT 

 

In the first part of the diploma project,the main composition and documentary 

indicators of the Turgusun HPP,the calculation of hydroelectric parameters, and the 

results of selecting the main components are considered. 

The second section presents the stages of construction and calculation of 

financing,including the stages of construction and commissioning of hydroelectric 

power plants, estimated data on investment in construction, and the results of 

calculating annual operating costs. 

In the third part, the pre-project analysis provides indicators of HPP-3 

consumption, technical and economic indicators of HPP and the possibility of 

increasing electricity generation. 
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КІРІСПЕ 

 

Тұрғұсын өзенінің гидроэнергетикалық әлеуетін пайдалану ХХ ғасырдың 

басында қойылды: мұнда 1902 жылы француз инвесторларының ақшасына 

салынған және қандай да бір уақытта қуаттылығы 2 МВт шағын ГЭС 

пайдаланылды. 1932 жылдан 1936 жылға дейін ескі "француз" орнына жаңа 

ГЭС салынды, ол тек 1957 жылы ғана Өскемен ГЭС-інің іске қосылуына 

байланысты жабылған. Алайда осы ТГЭС станциялық ғимаратының 

қалдықтары әлі де жақсы сақталған. 

ҚР жаңартылатын энергетика бойынша Заңы қабылданғаннан кейін 

(01.01.2018 ж.жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен 

"жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы" ҚР 2009 жылғы 

4 шілдедегі № 165-IV Заңы), Шығыс Қазақстанда осы бағытта жұмыстар 

жүргізіле басталды. Соңғы мәліметтер бойынша 1985 жылдан бері қираған Үлбі 

ГЭС-нің                қуаты 22.0 МВт) арынды су құбыры қалпына келтірілді, бұл 

оны қайтадан пайдалануға беруге мүмкіндік берді.Үйдене өзенінің жанында 

(қуаты 2.0 МВт) Зайсан ГЭС-на қайта құру бойынша қадамдар жасалуда. 

Ең қызықты оқиға ретінде 2016 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан 

24,5 МВт қуаттылығы бар Тұрғұсын ГЭС-1 құрылысы ескі станция орналасқан 

жерде орын алған. 

Құрылыс бастамашылары осы жергілікті міндеттермен шектелмеуді 

ұйғарды және ГЭС-тің тұтас каскадын (әзірге үшеуі ғана) құруға ниет білдірді: 

ТГЭС-1-ден 5 км төмен (Кутих ауылынан  сәл жоғары) ТГЭС-2 нысаны 

жоспарланған, олардың арасына каскадтың үшінші кезеңін ТГЭС-3 

орналастыру идеясы бар. 

Бұл жұмыста алдын-ала техникалық-экономикалық негіздеу кезеңінде 

ТГЭС-3 идеясын нақты инженерлік шешімге аударуға әрекет жасалды.  

Оны жүзеге асырудың барлық дәлелді алғышарттары толық көлемде қол 

жетімді: 

-дамыған көлік және теміржол желісі; 

- қолданыстағы ЭБЖ-10 кВ желісіне қосымша екі тізбекті ЭБЖ-35 кВ 

тізбегі салынған; 

- ТГЭС-1 құрылыс алаңында құрылған гидроқұрылысшылар тобы. 

Осы мақсатта орындалып отырған жобада ГЭС-тің суэнергетикалық 

параметрлерін есептеу, жобалау нысаны құрылысын ұйымдастыру және 

тұрғызу технологиялары, ГЭС-тің техника-экономикалық көрсеткіштері 

қарастырылды. 
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1 Негізгі  техника-технологиялық  бөлім 

 

1.1 Тұрғұсын   шағын   ГЭС-нің  негізгі  құрамы  және  құжаттық  

көрсеткіштері 

 

Әзірлеу үшін негіз болып табылады: 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 9 сәуірдегі №384 

қаулысымен бекітілген Электр энергетикасын дамытудың 2030 жылға дейінгі 

бағдарламасы; 

- "Қазақстан Республикасында гидроэнергетиканы дамыту жөніндегі 

қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 22.02.05 ж. 

№161 қаулысы; 

- Әзірлеуге тапсырма берген тапсырыс берушінің өндірістік жоспарлары. 

Құрылыстың негізгі мақсаты: 

Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданының энергияны көп қажет ететін 

энергия жүйесіне электр қуатын және энергияны беру үшін басқарылатын 

электр энергиясының резервтік көзі құрылды. 

«Қазгидро» ЖШС, Алматы қаласының ұйымы жүзеге асыратын негізгі 

жобаның маңызды міндеттері мен мазмұны: 

 -ТГЭС-1 және ТГЭС-2 тұстамалары арасындағы Тұрғысын өзені 

учаскесінің гидроэнергетикалық әлеуетін пайдалану схемасын есептеу және 

әзірлеу, оның ішінде: ТГЭС-1 құрылысының жобасын бірінші кезекте іске 

асыру шартымен каскад (ТГЭС-1, ТГЭС-2 және ТГЭС-3) нысандарын іске қосу 

кезектілігін айқындай отырып, электр энергиясын өндіруді есептеу [1]; 

 -ТГЭС-3 негізгі энергетиқалық параметрлерін оның ТГЭС-1 

шығындарының төменгі ағысына шығаруды ескере отырып негіздеу; 

 -Жұмыс көлемін есептей отырып, ТГЭС-3 негізгі құрылыстарының 

құрамын, үлгісін және құрастырылуын анықтау. 

 -ТГЭС-3 құрылысының құнын бағалау және қаржылық-экономикалық 

талдау. 

 -ТГЭС-3 құрылысы бойынша белгіленген іс-шаралардың салыстырмалы 

энергетикалық талдауы, ТГЭС-2 арынды көтеру нұсқасымен, яғни ТГЭС-3 

арынды кәдеге жаратумен (Нг=22.6 м). 

Іске асыру орны: 

Қазақстан Республикасы; Шығыс Қазақстан облысы; Зырян ауданы; 

Тұрғұсын өзені аймағының тұсынан салынып жатқан ТГЭС-1 (ТБ 540 м) ТГЭС-

2 су қоймасының сыналуына дейін (ҚТД 517.4 м)жалпы ұзындығы шамамен 3.0 

км құрайды. 

Нысандарды құрастыру: 

1. Бас су қабылдау торабының құрамына мыналар кіреді: 

  - жергілікті құрылыс материалдарынан салынған ұзындығы 195 м  және 

биіктігі 8.5 м  болатын төмен қысымды жер бөгеті; 

 -8.0 (b)×6.0(h) м екі қалқанды аралықтары бар су ағызу шлюзі; 
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 -ұзындығы 133 м полигондық кескінді су шығаратын басы бар автоматты 

суағар; 

 -3.0×3.0 м терең қақпағы бар жуу шлюзі; 

 -6.0(b)×3.0(h) м екі қалқанды тесігі бар жағалау үлгісіндегі су 

қабылдағыш; 

 -жұмыс бөлігінің ұзындығы 119.0 м және жалпы ені 20.8 м екі секциялы 

үздіксіз жуылатын тұндырғыш. 

 2. Арынсыз деривация галереясында әр секция бойынша екі секциялы 

қима  5.0 (b) × 4.0 (h) м, қабырғасының қалыңдығы 0,4 м, жалпы ұзындығы 

1275,4 м және i = 0,0005  көлбеу көлденең қимасы бар. 

3. Арынды бассейннің  күрделі нысанының құрамында:сегіз қақпасы бар, 

автоматты түрдегі төгу шүмегі,су ағызу шлюзі, қоқыс төгетін қондырғы және 

бес турбиналық су өткізгіштегі су қабылдағыш қондырғысы бар.  

4. Турбиналық су өткізгіштер: жалпы ұзындығы 264 (3 × 88) м болатын 

үш Do = 2650 × 16 мм; екі DНхδ = 1420 × 14 мм, ұзындығы 175 (2 × 87.5) м және  

габариттерімен қоса бос шығару науасы b×h=7.0×3.0 м және ұзындығы L = 

232.5 м, соңғы суағар құдығын қоса алғанда l = 25.0 м құрайды. 

5. Станциялық тораптың құрамы: 

-ГЭС-тің бас  ғимаратында үш ірі гидроагрегат 3 × 2,5 МВт және жалпы 

қуаттылығы 8,5 МВт болатын  2 × 0,5 МВт екі кіші көлденең гидроагрегаттар 

орналасқан; 

-қосалқы ғимаратында жедел қызметкерлер,тарату құрылғылары және 

ГЭС-тің қосалқы жабдықтары орналасқан; 

 6. Төменгі ағысындағы ағызу арнасы: қаптамасыз, төменгі жағынан ені 

18 м, беткейлер m = 1,5 толтыру (су электр станциясының есептік шығынын 

өткізіп жібергенде Qp = 63,5 м3 / с) hH = 1,95 м; ұзындығы l = 553 м. 

Жобаны іске асыру кезінде негізгі пайда алушылар Қазақстан 

Республикасы және "Тұрғұсын-2"ЖШС болып табылады [2]. 

Жиынтық бағалау есебі бойынша құрылыстың құны (ҚҚС-сыз) 7 593.862 

млн.теңге сомасында анықталды. 

Қалыптасқан есеп айырысу тәжірибесіне сәйкес қаржыландырудың 

болжамды көздерінің бір нұсқасы қаралды: 

- 20% көлемдегі меншікті қаражат; 

-құрылыс құнының 80% көлемінде тартылған қарыз қаражаты; 

Жобаны іске асыру кезеңі (жобалау және құрылыс) шамамен 2 жыл 

ішінде жүзеге асыру болжанып отыр, бұл құрылыстың ең төменгі құнын 

қамтамасыз етуі тиіс. 

 

 

1.2. ГЭС-тің  суэнергетикалық    параметрлерін есептеу 

 

   Жалпы қандай да бір гидроэлектростанция үшін қажет болып 

табылатын су-энергетикалық параметрлері: 

-орнатылған қуат; 
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-кепілдендірілген қуат; 

-қол жетімді қуат(жұмыс істейтін қуат);  

-геодезиялық және есептік шығындар; 

-есептік шығындар; 

Арынсыз деривация үлгісі бар станциялар үшін геодезиялық арын 

жоғарғы бьефтегі су деңгейінің айырмашылығы ретінде, яғни ГЭС-тің арынды 

бассейнінде анықталады, ал төменгі бьефтегі су деңгейі - агрегаттың 

пайдаланылған суы кіретін ГЭС  ғимаратының шығыс камерасында 

анықталады [3]. 

ТГЭС-3 үшін геодезиялық арын құрайды: 

  

Нг = ▼УВАрын.бас.-▼УВТБ=539.34-522.86=16.47 м. 

 

Есептік арын Не геодезиялық арыннан ГЭС-тің турбиналық жолындағы 

судың гидравликалық шығынын шегеру арқылы анықталады: 

 

Не=Нг-Ншығ.     (1.1) 

 

Гидравликалық шығындар өткізу шығындарының шамасына,турбиналық 

су өткізгіштердің геометриялық параметрлеріне (жарық диаметрі D0 және 

олардың ұзындығы L) байланысты және Дарси-Вейсбах формуласымен 

анықталады: 

 

Ншығ.=λ*(L/D)*V 2/2g   (1.2) 

 

ТГЭС - 3 үшін арынды жоғалтудың максималды мәні үлкен агрегаттар 

үшін шығын шамасымен анықталды:  

                           

Ншығ.= 0,25 м. 

 

Тұрғұсын ГЭС-3 үшін есептік арын: 

 

Не=16.47–0.25=16,22 м. 

 

ТГЭС-3 есептік шығынын анықтау 

Тұрғұсын ГЭС-3 ТГЭС-1-ден су жіберу кезінде жұмыс істейтін болады, 

оның есептік шығыны тең: 

 

QеТГЭС-1=121 (2×56.0+9.0) м3/с. 

 

ТГЭС-3 үшін осындай шығынды сақтау (өзенде жылына екі ай 

байқалады) келесі себептер бойынша мүмкін емес. 

Станция жұмысының гидравликалық шарттары бір-бірімен түбегейлі 

ерекшеленеді: жоғарғы ТГЭС - 1-тек қана өзен арнасын тірейді, бірақ оның су 
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ағынын іс жүзінде үзбейді, екіншіден,ТГЭС – 3 – арнаны оның белгілі бір 

аймағында (оның деривациялық жолының ұзындығында-шамамен 1.4 км) 

сусыздандырады [4]. 

ҚНжЕ 3907-85 және СҚН 33-5.1.07-87 нормативтері бойынша өзендерден 

су тарту тораптарында табиғатты қорғау және санитарлық су жіберу жүзеге 

асырылуы тиіс. 

Олардың мөлшері қатаң реттелген.Су тарту кезінде өзенде қалдырылатын 

судың ең аз санитарлық су жіберу мөлшері жазғы-күзгі және қысқы жыл мезгілі 

тұрмыстық гидрологиялық режиміндегі су ағынының ең аз орташа тәуліктік 

шығынынан 95% кем болмауы тиіс, бұл тиісінше: 6.50 м3/с және 1.55 м3/с 

құрайды. 

Бұдан басқа, СҚН бойынша 33-5.1.07-87 табиғатты қорғауға су жіберу 

өзеннің табиғи өмірін сақтауы тиіс. Оның көлемі (шығыны)  р=95% ағынымен 

қамтамасыз етілген жылдағы су тасқыны көлемінің 75% мөлшерінде 

қабылдануы тиіс.Тұрғұсын өзені жағдайында-бұл сәуір мен шілде айларының 

арасы болып саналады.ТГЭС-3 үшін есептік шығын мөлшерін анықтау соңғы 

шарттан шыға отырып орындалды. 

Тұрғысын өзенінің ағысы жылдар бойы әртүрлі қамтамасыз етілген  ағын 

бойынша бөлінген (1.1 кесте). Р = 95% қамтамасыз етілген қор қатары бойынша 

санитарлық және табиғатты қорғауға су жіберу үлесі есептелді (1.2 кесте). 

 

Кесте 1.1  –  Су ағынын жыл сайынғы бөлу ө. Тұргұсын - а. Кутиха 
Р, 

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

25 8,93 7,30 9,19 71,0 200 146 62,4 41,2 36,8 35,5 25,9 16,3 55,1 

50 7,58 6,19 7,80 60,2 170 124 52,9 35,0 31,2 30,1 22,0 13,8 46,7 

75 6,36 5,19 6,55 50,5 143 104 44,4 29,3 26,2 25,3 18,4 11,6 39,2 

95 4,85 3,96 4,99 38,6 109 79,5 33,9 22,4 20,0 19,3 14,1 8,86 29,9 

 

Кесте 1.2 – ТГЭС-3 бас су жинау торабына санитарлық және табиғатты 

қорғау үшін су жіберу үлесі ( ҚНжЕ 3907-85 және СҚН 33-5.1.07-87 

талаптарына сәйкес) 

95% 4,85 3,96 4,99 38,6 109 79,5 33,9 22,4 20,0 19,3 14,1 8,86 29,9 

Санит 

үлесі. 

және 

табиғи. 
қоршаған 

ортаны 

қор. 

су 

жіберу  

1,55 1,55 1,55 28,95 81,80 59,60 25,43 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

 

Осылайша, ТГЭС-3 үшін мүмкін болатын максималды ағынды 

анықтағанда,  жылдың мамыр-маусым кезеңдеріндегі ағынның қамтамасыз 



        
 

12 
 

етілуі p = 50% болатын ТГЭС-3-нің есептік шығыны төмендегідей болуы 

мүмкін (1.3 кесте): 

 

Кесте 1.3 – ГЭС - 3 есептік шығыны 

Р, % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Жыл 

50% 7,58 6,19 7,80 60,2 170 124 52,9 35,0 31,2 30,1 22,0 13,8 46,7 

Санит 

үлесі. 

және 

табиғи. 

қоршаған 

ортаны 

қор. 

су 
жіберу 

үлесі  

1,55 1,55 1,55 28,95 81,80 59,60 25,43 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

ГЭС 

шығыны 

(потенц.) 6,03 4,64 6,25 31,25 88,20 64,40 27,48 28,50 24,70 23,60 15,50 7,30 6,03 

 

Су тасқыны кезеңінде ТГЭС-3 үшін ықтимал мүмкін болатын есептік 

шығындардан маусым айында Qp≈64.4 м3/с шығын таңдалды [5]. 

Гидроэнергетикалық жабдық "баға-сапа"критерийі бойынша (басқа ұқсас 

жобалармен жұмыс істеу тәжірибесі көрсеткендей) ҚХР - дан 

жеткізушілерге,яғни қытайлық фирмалардың бірінің каталогынан, атап 

айтқанда, Хунань провинциясының фирмалары - "Hunnan Sunny Hydropower 

Equipment Corporation" ("SHPE") агрегаттар таңдалғаны сөзсіз: 

- үш негізгі гидравликалық қондырғы ZDHP 502–LLH-180 
(Qагр=18.704 м3/с); 

-екі қосымша HL240-WJ-84 (Qагр=3.681 м3/с). 

  
Осылайша, осы қондырғылардың жалпы шығыны ТЭЦ-3-нің 

болжамды шығынын құрайды: 

 

QТГЭС-3 =3×18,704+2×3,681=63,47 ≈ 63,5 м3/с. 

 
ТГЭС-3-тің қуаттылығы мен өндірілуін анықтауға арналған есептер 

судың қол жетімділігіне тән үш жылдағы орташа айлық су шығыны бойынша 

жүргізілді: орташа су (p = 50%); аз су (p = 75%) және көп су (p = 25%). ГЭС 

қуаты мынадай формула бойынша анықталды: 

     

N=A•Qгэс•Hр ,кВт                                         (1.3) 

 

мұндағы:  Qгэс (м
3/с)– ГЭС деривациялық трактісіне алынатын шығын; 

Hр (м) – орналасқан арын; 
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А=9.81•КПДтурб.•КПДгенер. -8.4÷8.56 диапазонында ГЭС агрегаттарының 

сипаттамаларына сәйкес қабылданатын қуат коэффициенті. 

Осылайша, ГЭС-3 электр энергиясының орташа жылдық өндірілуі: 

- су аз жыл үшін (р=75%) Э=25,8 ГВт*сағ; 

- көп су жыл үшін (р=25%) Э=37,2 ГВт*сағ; 

- жылдың орташа суkылығы үшін (р=50%) Э=31,1 ГВт*сағ. 

Энергетика-экономикалық есептеулер үшін соңғы көрсеткіш желідегі 3% 

шығындарды ескере отырып,өз қажеттіліктері үшін 0,97 коэффициентімен 

түзетіледі: 

 

Эор.год =0.97×31.1=30.2 ГВт*сағ, 

 

 

1.3 ГЭС-тің  негізгі  құрамын  құрастыру жазбасы 

 

Бастапқы зерттеулерде қабылданған ТГЭС-3 схемасы (1.2-сурет) 

теодолитті калибрлеу бағытын және инженерлік-геологиялық барлау 

материалдарын алумен арнайы зерттеу жүргізілгеннен кейін қайта қаралды [6]. 

Қайта қарауға мынадай себептер негіз болды: 

- ТГЭС-1 төменгі бьефіндегі тереңдіктің жеткіліксіздігі (2.0 м-ге дейін,ал 

негізі 5.0-ден кем болмауы қажет); 

- ТГЭС-1 ғимараты мен оның су төгінділері арасында су бұру жолдарын 

бөлетін арнайы бөлгішті салу қажеттілігі; 

- ТГЭС-1 төменгі бьефінің қуатын төмендететін бөлгішпен тіреуінің 

міндетті болуы. 

Сондықтан ТГЭС-3 бас су жинау торабының тұстамасы ҚТД=540.0 м 

белгіні сақтай отырып, ТГЭС-1 тұстамасына қатысты өзен ағысы бойынша 700 

м төменге ығыстырылды. Жаңа тұстағы құрылыс үлкен шығынды қажет етті, 

алайда олар ішінара бастапқы учаскеде ұзындығы 700 м-ге қысқарған 

деривация бойынша шығындарды үнемдеумен өтелді. 

Афониха бұлағының арнасымен қиылысқан соң, қазіргі топырақты 

жолдың жанында төселетін деривация трассасы әлсіз топырақтардың аз қуатты 

қабымен жабылған байырғы жартасты жыныстармен қалыптасқан тік қиғашқа 

шығады. 

Сондықтан қымбат тұратын жартас ойықтарды болдырмау үшін 

деривация трассасының соңғы бөлігін оның бүйірлік жолмен қиылысатын 

ауданда, бас жолдан бастап, Афониха бұлақтардың бойымен жоғары қарай 

жүретін бүйірлік жолмен үзуге шешім қабылданды. Осы ауданда ТГЭС-3 

арынды бассейнін орналастыра отырып, (1.3 сурет). Осылайша, қысымсыз 

деривацияның жалпы ұзындығы бастапқы 2.75 км-ден 1.275 км-ге дейін 

қысқарды. 
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Сурет 1.1 - ТГЭС-3 бас жоспары 

1-бас су жинау торабы; 2-деривациялық канал; 3-арынды бассейн; 4-бос су 

жіберу; 5-турбиналық су құбырлары; 6-ГЭС ғимараты; 7-тарату арнасы. 

 
Сурет 1.2 - ТГЭС-3 деривациялау жоспары (алдын ала нұсқасы) 
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Сурет 1.3 - ТГЭС-3 арынды-станциялық торабының орналасуының бәсекелес 

нұсқаларының жоспары 

 

Егер  М 1: 25000  жоспарында Афониха бұлағының сағасындағы нүктесі  

519.2 м болып тіркелген болса (1.2-сурет), 29.07.2018 ж. барлау кезінде  

тексерілген теодолит нұсқасымен  "ГРК Топаз" ЖШС түсірілімі көрсеткендей, 

бұлақтың сағасының нақты белгісі 522.179 м құрайды, яғни күтілгеннен 3 м 

жоғары, ал 519.065 м су кемерінің іздестіру белгісі өзен ағысымен 500 м 

төменге ығыстырылды. 

Мұндай жинақтаудың нәтижесінде ТГЭС-3 жиынтық геодезиялық 

құлдырауы азайтылады Нгеод =540.0-522.2=17.8 м. 

Осы арынның жетіспеушілігінің орнын толтыру үшін ТГЭС-2-нің ҚТД 

белгісін 517.4 м-ден 522.2 м-ге дейін көтеру арқылы өтеуге болады.  

Біздің бағалауымыз бойынша ТГЭС-1 және ТГЭС-2 тұстары арасындағы 

Тұрғұсын өзені учаскесінің энергия қуатын тиімді тәсілмен пайдалану үшін  

екінші сатыдағы бөгетті көтеру, яғни онда ТГЭС-3 арынын кәдеге жарату 

болады(Н=22.6 м). 

ТГЭС-2 бөгетіндегі осындай нұсқаның арқасында көлемі бойынша 

айтарлықтай (Wпайд. ≈30.0 млн. м3) пайдалы сыйымдылық пайда болады, ол 

Арынды бассейнінің 

орналасқан жері, ГЭС 

ғимараты және 

ТГЭС-3 бұру 

арнасының 

(қабылданған) I 

нұсқасы бойынша) 

Арынды бассейннің 

орналасқан жері, ГЭС 

ғимараты және ГЭС-3 

бұру арнасының 

(қабылданбаған) II 

нұсқасы бойынша 

Инженерлік-геологиялық 

жағдайлар бойынша төсеуге 
жарамсыз деп танылған 

деривация учаскесі 
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өзен ағынын шектеулі маусымдық реттеуді жүргізуге және гидроторап арқылы 

бос тастауларды барынша қысқартуға мүмкіндік береді (тек мамыр айында ғана 

бос тастауларды Qбос тастау ≈ 32 м3/c жылына р=50% есеппен бақылауға алу 

қажет) [7]. 

Мұндай инженерлік шешім "Балт-Инжиниринг" ЖШҚ ТЭН-де бастапқы 

белгіленгендермен салыстырғанда ТГЭС-2 энергетикалық көрсеткіштерін екі 

есеге ұлғайту: 

- қуаты бойынша  Nуст=21.6 МВт-тан Nуст =43.8 МВт-қа дейін; 

-өндіру бойынша  Эорт.жыл.= 62.0 ГВт•сағ-тан Эорт.жыд.=127 ГВт•сағ-қа дейін. 

   

 
Сурет 1.4 - ТГЭС-3 бас су жинау торабының жоспары 

 

1.4  ГЭС –тің  негізгі  құрамдық  бөлімдерін  таңдау  нәтижелері 

 

Тұрғысын ГЭС-3 құрылыстарының құрамы арынсыз деривациясы бар 

ГЭС үшін типтік болып табылады.ТГЭС-3 құрамына гидротехникалық 

құрылыстардың мынадай кешендері кіреді [8]: 

* бас су жинау торабы; 

* арынсыз деривация; 

*  арынды бассейн; 

* турбиналық су құбырлары; 

* ашық таратқыш  қондырғы алаңы бар ГЭС ғимараты;; 

* тарату арнасы. 

Бас жинау торабының құрамына тас жер бөгеті,су ағызу шлюзі,автоматты 

су ағызу,жуу шлюзі,су қабылдағыш және тұндырғыш нысандары кіреді.Тас-

жер бөгетінің көлденең профилі дәстүрлі трапециядалды кескін қабылдаған. 

Бөгет жоспарында бетон құрылыстарымен екі бөлікке бөлінген: оң жағалау 

ұзындығы 195 м және сол жағалау – 43 м. 
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Көлденең қимадағы бөгеттің габариттік параметрлері: 

* жотаның белгісі – 542,50 м ҚТД-нен 2.5 м биіктікте қоры бар (540,0 м); 

* ең жоғары биіктігі (арнада) шамамен 8.5 м; 

* жотаның ені-8 м (V топтағы жол стандартына); 

* құламалар салу-1: 2. 

ТГЭС-3 бас жинау торабына кедергісіз шығынды өткізу су ағызу 

шлюзі,автоматты су ағызу,жуу шлюзі  құрылыстары арқылы жүзеге 

асырылатын болады [9]. 

Жоспар бойынша бетон құрылыстары былайша құрастырылған: 

Оң жақта(су жолы бойынша), тас-жер бөгетіне жапсарлас, көлемі 

8.0(b)×6.0 (h) м болатын сегментті бекітпелер қызмет көрсетілетін су ағызатын 

шлюздің қалқанды бөгеті орналастырылады. 

Сол жақта, су жинағышқа жапсарлас, 3.0(b)×3.0(h) м габариттері бар, 

Н=7.0 м арынмен жұмыс істеуге есептелген тегіс тереңдік бекітпемен 

жабдықталған жуу шлюзі орналастырылады. 

Олардың ортасында, жалпы ұзындығы 130 м (нақты 133.74 м) астам 

полигоналды үлгіде автоматты су ағызғыш орналасқан. 

Таңдалған су қабылдағыштың  кіру табалдырығы 536.0 м болатын жарық 

ені b = 6.0 м екі су жинағыш терезесі бар. Қорап құрылысының сыртқы 

өлшемдері: 

- қысымның алдыңғы жағындағы ені                   Вфр=12.6 м; 

- ағын бойындағы ұзындығы                                 L = 12,0 м; 

- құрылыстың табаннан бастап жотаға дейінгі биіктігі      Н=7.3 м. 

Сыртқы қабырғалар мен төменгі тақталардың қалыңдығы tқ.т.қ=0.80 м; 

бөлуші қабырға  tб.қ=1.0 м; екі қоршау қабырғалары мен жабын плиталары 

tқ.қ,ж.п=0.4 м қабылданады. 

Кіре берісте биіктігі 3.5 м ені 6.0 м тік секциялық тор орнатылған.Жұмыс 

пайдалану жапқыштары ретінде 6.0×3.0×7.0 м габариттері бар ГК-85 маркалы 

дөңгелекті тереңдік жапқыштары қолданылды.Торлар мен бекітпелер 

арасындағы кеңістіктік аралықта (l=5.0 м) жөндеу қалқандары (шандорлар) 

үшін төсеме рамасы орнатылған.Өңірдің қыстың қатал жағдайларын ескере 

отырып, су қабылдағыштың үстінде жұмыс жасайтын қызметкерлер үшін 

бөлме ұйымдастыру жоспарлануда. [10] 

ТГЭС-3 тұндырғышы осы жобада үздіксіз жуу режимінде бір-бірінен 

оқшауланып жұмыс істейтін ұқсас екі секциядан қабылданған. Оның 

габариттері ГЭС жұмыс істеу кезінде есептік шығын Q=63.5 м3/с бөлшектер 

өлшемі d≥0.25 мм дейін фракциялардан суды тазарту шарттары бойынша 

алынған: 

- жұмыс камераларының ұзындығы                       Lp=112.91 м; 

- әрбір жарық ені                                                       Вк=9.5 м; 

- орташа толтыру тереңдігі                                       Н=3.0 м; 

- қабырғалардың және жабынның қалыңдығы        t=0.6 м. 

Тұндырғыштың бойлық осінің бойымен жоғарыдан әр секцияның түбі 

бойынша DH=325×6 мм. құбырлардың бойлық жартысынан жасалған лотоктар 
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түрінде орындалған жеті наноқабылдағыш галерея төселген. Галереялар 

құламаларының тік еңісі бар темірбетон қабырғалармен (51.34º) өзара 

бөлінген.Науаның жоғарғы жағы шойынды тесікті плиталармен жабылған, олар 

арқылы жағындылармен қаныққан су түбінің тұндырғышынан үздіксіз сору 

жүзеге асырылады. Науаларға келіп түскен қойыртпақ тұндырғыштың шеткі 

бөлігіндегі қабылдау коллекторы-галереяларға бөлінеді, олар бойынша бұдан 

әрі бекітпелері бар камера арқылы өзенге жіберіледі [11]. 

Тұндырғыштың екі секциясы су шығарғыш деривацияға біріктірілген 

және су қабылдағыштың бекітпесімен бірдей қақпақтармен жабдықталған. 

ТГЭС - 3 толық белгіленген қуатпен (8.5 МВт; Qp=63.5 м3/с) жылына екі 

ай ішінде ғана (мамыр және маусым), яғни су тасқынының ең қызуы жұмыс 

істейтін болады. 

Дәл осы айларға өзендегі өлшенген қоқыстардың ең көп шоғырлануы 

жатады: 

RV=4.5 кг/с;  RVI = 4.6 кг/с. 

Бұл шөгінділердің санынан тұндырғышта d = 0.2 ÷ 1.0 мм бөлшектерінің 

диаметрі бар 13.4% фракциялар міндетті түрде кідіруге жатады. 

Мұндай тұндырғышты орнату қажеттілігі – ТГЭС-3 ең капиталды көп 

қажет ететін құрылыстардың бірі – жобалық пысықтау кезеңінде мұқият 

зерттелуі тиіс.  

Өзендегі өлшенген шөгінділердің едәуір үлесі ТГЭС-1 акваториясында 

да, ТГЭС-3 акваториясында да кідіретін фактіні ескере отырып, оның көлемдері 

айтарлықтай қысқартылуы мүмкін. 

Тұрғысын ГЭС-3 үшін монолитті темір бетоннан жасалған жабық арна-

галерея түрінде қысымсыз деривация түрі қолданылды. Трассаның бойлық еңісі 

ұқсас объектілерді жобалау бойынша тәжірибеден алынған және I=0,0005 

қабылдау, яғни оның ұзындығы L=1275.38 м болатын деривациядағы 

гидростатикалық қысымның жоғалуы тек 0.64 м құрайды [12]. 

Галерея сыртқы қимасы бойынша екі секциялы габариттермен 

қабылданды. 

В×Н=11.2×5.0 м. 

Әрбір секцияның жарықтағы өлшемдері b×h =5.0×4.0 м. 

Ішкі гидростатикалық қысымнан және топырақ үйіндісінің сыртқы 

жүктемесінен түсетін конструкцияның жұмыс істеу жағдайларынан барлық үш 

қабырғаның қалыңдығы ең аз болып қабылданды– tқаб=0.4 м. Іргетас плитасы 

мен жабын плитасының қалыңдығы біршама күшейтілді және tпл=0.5 м. болып 

қабылданды. Бұл ретте жабынды плитаның неғұрлым сенімді жұмысы үшін 

оның қабырғалары бар ішкі түйіспелі тораптары 0.3×0.3 м мөлшермен жасалған 

( 1.5-сурет). 

ПК12+75,38-дегі деривациялық галерея арынды бассейнге шығумен 

аяқталады.Жоспарда ішкі өлшеміне сәйкес жақтары бар түзетілмеген 

алтыбұрыштың нысаны болады: 

10.4 м – деривациялық галереямен аралас жағы; 

45.0 м - автоматты ағызу қабырғасы; 
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7.9 м -құятын шлюздер; 

20.8 м – ГЭС су қабылдағышы; 

35.12 м-бүйірлік қоршау қабырғасы. 

 

 
Сурет 1.5 - Деривациялық галереяның үлгілік көлденең қимасы 

 

Құрылыс қалыңдығы 1 м көлбеу түбі бар докты құрылым түрінде және 

тиісінше, қоршаушы қабырғаларының биіктігі әртүрлі: 4.6 м-ден 7.9 м-ге дейін 

шаю шлюзінің алдында деривациялаумен түйіскен жерде орындалған. Барлық 

периметр бойынша қабырға қалыңдығы t=0.8 м. 

ГЭС кенеттен тоқтаған жағдайда төменгі бьефке түсетін су автоматты 

түрде суағар қабырғасы арқылы, одан бос ағызу науасына құйылатын болады. 

Арынды бассейн гидромеханикалық құрылғылармен жабдықталған [13]. 

Онда алты тереңдік бекітпелер, екі қосарланған жазық, бес қоқыс 

ұстайтын торлар құрастырылады және әр түрлі өлшемдегі жөндеу 

бекітпелерінің (шандор) бірнеше жиынтығы дайындалады. 

                    

 
Сурет 1.6 -  Арынды бассейн жоспары 

 

ГЭС-3 ғимаратында Хунань провинциясынан "HSPE" Қытай фирмасының 

бес агрегатын орнату болжануда: 

-қуаты 2500 кВт-тан SF2500-20/2600 генераторларымен жиынтықта 

ZDJP502-LH-180 (қалақтарды орнату бұрышымен φ= + 10º)пропеллер 

турбиналары бар үш үлкен агрегат;турбинаның есептік шығыны Qт=18.704 м3/с; 
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 -қуаты 500 кВт-тан SFW500-16/1430 генераторлары бар HL240-WJ-84 

радиалды-осьтік турбиналары бар екі шағын агрегат; турбинаның есептік 

шығыны Qт=3.681 м3/с; қысқы кезеңде қамтамасыз ету кепілдігі үшін екі шағын 

агрегат қабылданды. [14] 

Турбиналардың габариттік өлшемдері осы зауыттың ұқсас сызбаларынан 

алынды.Жабдықтың әртүрлілігі компоненттік схеманың өзіндік ерекшелігін 

анықтады. Үш үлкен агрегаттың тік қондырғысы бар, ал екі кіші – көлденең  

қондырғыдан тұрады, сондықтан олар үлкен машиналардың турбиналық 

залында-5.17 м деңгейінде орналастырылады, яғни негізгі агрегаттардың 

машина залының белгісінен төмен(0.000 белгісі). 

ГЭС ғимаратының негізгі габариттік өлшемдері өзінің гидравликалық 

сипаттамалары бойынша турбиналардың осін төменгі бьеф деңгейінің астына 

Hs = -1.0 м сору шамасына тереңдетуді талап ететін агрегаттардың негізгі ПЛ 

параметрлері анықталды. Шағын агрегаттар Hs= + 1.7 м оң шамаға ие. 

ГЭС ғимаратының жер асты блогының жалпы ұзындығы (бойлық осьтің 

бойымен) Lжер аст.бл.=47.0 м.құрады. 

Деформациялық тігіспен блок ұзындығы бойынша екі тең емес бөлікке 

бөлінеді: үлкен агрегаттары бар блок – 28.5 м; шағын блок – 18.5 м. 

Көлденең қимадағы екі блоктың ені-20.2 м, нөлдік белгіден іргетас 

плитасының табанына дейінгі биіктігі -11.7 м және сәйкесінше 10.22 м 

құрайды. 

Су деңгейінің жұмысы кезінде бір ПЛ агрегатының есептік шығыны 

Qагр.ПЛ=18.73 м3/с белгіден 522.2 м болса, ал ГЭС-3 жұмысы кезінде толық 

қуатпен, яғни Q=63.5 м3/с шығынымен 522.86 м болады. 

Жоғарғы құрылыс бағандарының он жұбы әдеттегі өндірістік ғимараты 

ретінде орындалған. Аспалы сэндвич-панельдерден жасалған қабырғалар 

көлденең,бойлық және болат элементтерден жасалған арқалық торына 

орнатылады. 

Ғимараттың ішкі нысандары бойынша өлшемдері бар: 

-ені В = 12.0 м; 

-ұзындығы L =47.0 м; 

-биіктігі Н=10.3 м. 

   Пайдаланудың қалыпты режимінде қысым бассейнінен су ағыны 

транзитпен ГЭС турбиналық су құбырларына түсуі тиіс. Станция кенеттен 

тоқтаған жағдайда (толық немесе ішінара) барлық су (немесе оның артығы) бос 

төгіндіге автоматты түрде түседі. 

Оған рутинді технологиялық операциялар кезінде су шығындары 

жіберіледі: НБ кездейсоқ қоқыстардан шаю (шаю шлюзі арқылы) және  

шламды шығару (шламды лақтыратын екі аралық арқылы). 

ТГЭС-3-да ГЭС агрегаттарының саны бойынша бес турбиналық суағар 

болады: 

- қабырға қалыңдығы δ = 16 мм болатын үш негізгі агрегат үшін диаметрі 

Dо = 2650 мм біліктелген құбырларынан тұратын үш құбыр; 
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-жалпы ұзындығы 175 (3дана×88) м екі кіші агрегат үшін  диаметрі 

DН×δ=1420×14 мм стандартты құбырлардан екі құбыр (ГОСТ10704-91* 

бойынша). 

Бос тастау арынды бассейннен артық суды бұру жөніндегі маңызды 

функцияны орындайды және ГЭС кенеттен тоқтаған жағдайда олардың төменгі 

бьефке транзитін апатсыз қамтамасыз етуі тиіс. 

Ол ішкі өлшемі b×h=7.0×3.0 м габариттері бар науа түрінде орындалған. 

биіктігі Δh=0.2 м кедір-бұдырлық шығыңқылары (қабырғалары) арқасында, 

жоспарда зигзаг тәрізді нысаны бар, науа түбіне 1.7 м қадаммен 

орналастырылған, лақтыру ағынының жоғары гидравликалық кедергісі 

құрылады, ол V≈5.2 м/с жылдамдықпен оның қозғалысының тең 

гидравликалық режимі қамтамасыз етіледі [15]. 

Тұндырғыш түрін таңдау кезінде бірінші кезекте келесі ережелерді ескере 

отырып пайдалану шарттарына жауап беретін нұсқаларды техникалық-

экономикалық салыстыруды басшылыққа алады: 

1) мерзімді шаюмен көп камералы тұндырғыштарды барлық жағдайларда 

қолдануға болады, бұған судың ұсақ қоқыстардан (0,1-0,25 мм-ден аз) 

тазартылуы қажет. 

Олар орналастыру үшін үлкен алаңды және құрылысқа айтарлықтай 

шығындарды талап етеді. Мұндай тұндырғыштар құрылысының құны шағын 

ГЭС жалпы құнының 25-30 пайызын құрайды. 

2) үздіксіз жуылатын бір камералы тұндырғыштар ірі, тез шөгетін 

қоқыстар фракциялары басым болған кезде орынды. Алайда, бұл түрдегі 

тұндырғыштар қоқыспен күресу үшін арнайы құрылғыларды қолдануды талап 

етеді, өйткені жинау-жуу галереяларының саңылаулары оңай бітеледі; 

3) механикалық құрылғылары бар тұндырғыштарды гидравликалық 

шаюмен біріктіріп әрекет ететін тұндырғыштардан тазарту үшін суда көп 

мөлшерде қоқыстар болған кезде тікелей шаю үшін су жеткіліксіз болған 

жағдайда, сондай-ақ суды ұсақ қоқыстар фракцияларынан босату қажет болған 

кезде қолданады. 

 

 
 

Сурет 1.7 -  Мерзімді жуу тұндырғышының бойлық тілігінің схемасы 

I-тұндырғыш; II-шаюшы; III-бас реттеуші; 1 - 2 - 3 – қалқандар 
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Есептеу үшін бастапқы деректер әдетте қабылданады: жердің еңісі , өзен 

тереңдігі, Q деривациялық арнаның шығысы, ρ0 өзеніндегі ағынның салмақтық 

лайлануы. 

Есептеу басында келесі ауыспалы шамалармен беріледі: камерадағы 

судың орташа тереңдігі ( 3-тен 6 м-ге дейін), өлшенген қоқыстарды тұндыру 

кезіндегі ағынның орташа шекті жылдамдығы. 

 

Бір камерадан өтетін шығын: 

   

Q=
𝑄

𝑛
 , м3/с                                     (1.4) 

 

𝑄к=
11

2
=5,5,м3/с   

 

мұнда Q-деривациялық арна шығыны; 

N-камералар саны. 

 

Тұндырғыш камерасының ені тәуелділігі бойынша анықталады.: 

                                 

Вк=
𝑄𝑘

𝑣ортНорт
 , м                                          (1.5) 

                            

𝐵к=
5,5

1,65∙1,8
=1,85 м 

 

мұнда 𝑣орт-ағынның орташа шекті жылдамдығы, м / с 

Норт-камерадағы судың орташа тереңдігі, м 

 

Камера енінің стандартты мәнін қабылдай отырып, камерадағы судың 

орташа тереңдігі қайта саналады. 

Тұндырғыш камерасының толық ұзындығы 

 

                            𝐿к=k·Норт ∙
𝑣орт

𝜔е
, м                                                (1.6) 

 

𝐿к=1,2·1,8
1,65

1,8
=1,98 м 

 

мұнда k = 1,2 ÷1,5 – қор шамасы; 

ωе  -ең төменгі есептік гидравликалық сорғыштардың ірілігі, камерада 

шөгінділер. 

Шаю шығыны Шкундина Б.М формуласы бойынша анықталады: 

  

q=
𝑄шаю 

Вк
  ,  м3/с                                                        (1.7) 
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𝑞шаю=
5,5

1,85
=3 м3/с 

 

мұндағы Qшаю = Qк  – тұндырғыш камерасындағы шығын; 

 

Механикалық қоспалармен су концентрациясы кезінде P = 8 пайыз және 

qшаю=1,43 м2/с  жуу жылдамдығы 𝑣шаю=3 м/с .тең . 

Одан әрі жуу кезінде камераның гидравликалық параметрлері 

анықталады. Шаю ағынының тірі қимасының ауданы: 

 

ω=Вк ∙ ℎшаю, м2                                                          (1.8) 

 

ω=1,85·1,5=2,7 м2 

 

мұнда ℎшаю-жуу кезінде камерадағы ағынның тереңдігі. 

 

Көлбеу тереңдігін (i) біле отырып, тұндырғыш камерасының басында 

және соңында тәуелділік бойынша тереңдікті анықтауға болады: 

 

                                Н1=Норт- 
𝑖𝐿е

2
, м                                                  (1.9) 

 

Н1=1,8- 
0,0006∙50

2
=1,8 м 

 

Н2=Норт+ 
𝑖𝐿е

2
, м                                                   (1.10) 

                                  

Н2=1,8+ 
0,0006∙50

2
=1,82 м 

 

𝐿е-тұндырғыш камерасының ұзындығы, м. 

 

Дұрыс жобаланған тұндырғышты тәулігіне 2 реттен жиі емес және 2 

тәулікте 1 реттен жиі емес жуу керек. Лайлануды есептеу салыстырып тексеру 

сипатында болады, өйткені камераның басында және соңында тереңдік 

тұндырғыш камерасында біртекті емес, сондықтан ағынның қозғалуының 

біркелкі баяу өзгеруі болады. Судың түбіне үздіксіз түсуі және тірі қиманың 

азаюы бұл қозғалысты әлі орнатылмаған етіп жасайды. [16] 

Төлді тұндырғыштарда наностар тірі ағынның ағысы бойынша біркелкі 

бөлінеді. Бұл жағдайда фракциялардың әрбір тобы түбіне түсіп, қалыңдықтың 

тұрақты қабатын түзеді. 

Жеткізу арнасының енінен шламның еніне өту α = 20 ° кезінде жүзеге 

асырылады. Тұндырғыш камерасындағы кіріс реттеуші шлюздің түйісуі 1:2,5; 

1:3 еңістігімен орындалады. 
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Кіру шлюзінің шегінде көтергіш құрылғылар, қызметтік және жүру 

көпірлері, сондай-ақ жылдамдықты теңестіру үшін ағысты бағыттайтын тор 

орналасады. 

Судың белгіленбеген қозғалысы кезінде арнаны есептеу бермның суға 

батпайтын белгілерін тағайындау және басқа да кейбір мақсаттар үшін 

жүргізіледі [17] . 

Есептеу кезінде, әдетте, арна трапеция тәрізді орындалған. 

Сонда: 

1) арнаның тірі қимасының ауданы 

 

𝑤 =
𝑄

𝑉
, м2

                                                                                        (1.11) 

 

мұндағы Q-каналдағы су шығыны, м3/с; 

V-судың қозғалыс жылдамдығы, м / с. 

 

𝑤 =
11

1,85
= 6,6  м2

 

 

2) арна ені мен тереңдігінің қатынасы 

 

𝛽 = 2√1 + 𝑚2 − 𝑚                                                     (1.12) 

 

m-еңісті салу коэффициенті ( m = 1,5) 

 

β = 2√1 + 1,52 − 1,5=2,1 

  

3) арна тереңдігі          

   

                                  ℎ𝑘 =  √
𝑤

𝛽+𝑚
, м                                                      (1.13) 

    

ℎ𝑘 =  √
6,6

2,1+1,5
=1,3 м 

 

4) үстіңгі беті каналының ені (су ойығы бойынша) 

       

B = b + 2 ∗ m ∗ h                                                      (1.14) 

 

В= 2,1+2·1,5·1,3 

 

5) деривациялық каналдың еңісі 
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𝑖 =
𝑣2

𝑐2𝑅2
                                                      (1.15) 

 

мұнда с-Шези коэффициенті; 

R-гидравликалық радиус 

                      

𝑅 =
𝑤

𝑥
                                                                 (1.16) 

 

мұнда х-суланған периметр 

 

Деривацияның өтпелі учаскесі үшін бастапқы есептік деректер: оның 

ұзындығы, көлденең қиманың өлшемдері, түп еңісі және кедір-бұдырлық 

коэффициенті болып табылады. 

Бастапқы қимада өтпелі учаскенің еңіс коэффициенті m = 0 кезінде су 

қабылдағыштың енімен сәйкес келетін түбі бойынша ені болады. 

Соңғы қимада бұл учаскеде арна өлшемімен сәйкес келетін өлшемдері 

бар. Өтпелі учаскенің N кедір-бұдырлық коэффициенті n=0,017 тең деп 

қабылданады, бұл сәйкес салыстырмалы қатаң бетондауға жауап береді. [18] 
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2.  Құрылыс  кезеңдері   мен  қаржыландыру  есебі 

 

2.1 ГЭС салу және іске қосу кезеңдері 

 

ГЭС  салу күрделі құрылыстың неғұрлым күрделі салаларына жатады. Ол 

гидротехникалық нысандарды салу кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарының 

үлкен көлемімен, материалдық-техникалық және еңбек ресурстарының едәуір 

күрделі қаржы салуларымен және шығындарымен ерекшеленеді. 

Дайындық кезеңіне қосалқы кәсіпорындар (қиыршық тас сұрыптайтын, 

бетон шаруашылығы және т.б.), кенттер, автомобиль және темір жолдар, 

жоғары вольтты электр беру желілері салынады. Аталған кезеңнің ұзақтығы 

құрылыстың жалпы мерзімінің 20-30% - ға жуығын құрайды. 

Негізгі кезең кезеңінде ГЭС маңызды гидротехникалық құрылыстарын 

салу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бұл кезеңде капитал салымдарының көп 

бөлігі салынады, құрылыс-монтаж жұмыстарының негізгі көлемі орындалады 

және ГЭС-тің алғашқы агрегаттары іске қосылады.Соңғы кезеңде ГЭС-тің 

соңғы агрегаттарын монтаждау және пайдалануға қосу аяқталады, гидроторап 

пен ГЭС-ті салу бойынша құрылыс және өңдеу жұмыстары өнеркәсіптік 

пайдалануды тапсыруға дайындалады. [19] 

Үлкен өзендердің су-энергетикалық ресурстарын пайдалану, әдетте, 

гидротораптардың каскадын салу жолымен жүзеге асырылады. Каскадтағы 

бірінші су торабының құрылысы кейінгі су электр станцияларын салу үшін 

негіз қалайды—бұл су торабында базалар салынып, құрылысшылар ұжымы 

құрылып, кейіннен ГЭС каскадын дамыту үшін пайдаланылатын арзан электр 

энергиясының көзі құрылады. 

Өз уақытында Ангар өзеніндегі су электр станциялары каскадының 

құрылысы өзен бастауында Иркутск ГЭС-нің жоғарғы сатысын салудан 

басталды. Одан кейін үлкен қуатты Братская ГЭС (4,5 млн.кВт) салынды, оның 

құрылысы базалары мен энергиясы каскадтың келесі сатыларында — алдымен 

Өскемен қаласында жұмыс істеуге мүмкіндік берді, ал содан кейін Богучан 

ГЭС-нің па ірі электр станциялары аумақтық-өнеркәсіптік кешендерді 

қалыптастыру үшін база болады. 

Ірі ГЭС-тердің құрылысы бірнеше сатыда жүзеге асырылады. Бұл 

бірқатар аудандарда энергия тұтынуды дамыту ГЭС-ке өндіруші қуаттарды 

енгізудің мүмкін болатын қарқынынан артта қалатынына байланысты. Бұл 

жағдайда ГЭС қуатының бір бөлігі ғана енгізіледі, ал басқа бөлігі салынған 

гидротехникалық құрылыстар болған жағдайда кейінірек аяқталады. ГЭС 

дамуының жекелеген кезеңдері арасындағы уақыт аралығы бірнеше жылдан он 

жылға дейін болуы мүмкін. 

Электр энергиясын неғұрлым ерте алуды қамтамасыз ету үшін 

гидроагрегаттарды пайдалануға беруді гидроторап құрылысы толық 

аяқталғанға дейін жүзеге асырған жөн. 

ГЭС-ті пайдалануға қосу үшін қажетті құрылыстар мен жабдықтардың 

жиынтығы іске қосу кешені деп аталады [20]. 
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ГЭС-тің іске қосу схемалары алдын ала техникалық жоба сатысында су 

торабының құрылысын аяқтау мерзімін және су қоймасын толтыру 

қарқындылығын ескере отырып әзірленеді, содан кейін құрылыс барысында 

нақтыланады. ГЭС алғашқы гидроагрегаттары құрылысы аяқталмаған бөгет, 

ГЭС ғимараты, басқа құрылыстар және ішінара толтырылған су қоймасы 

кезінде пайдалануға берілуі мүмкін. 

ГЭС-ті мерзімінен бұрын пайдалануға қосу және энергияны өндіру 

гидроэлектр станцияларын салудың алғашқы жылдарында салынған 

шығындарды неғұрлым ерте қайтаруды бастауға мүмкіндік береді.Бірінші 

гидроагрегаттарды уақытша пайдалануға қосу кезінде су қабылдағыш 

құрылғыларды тұрақты су қабылдағыштарға қарағанда неғұрлым төмен 

белгілерге салуға тура келеді. [21] 

Деривациан каналын салу кезінде бетон жұмыстарын жүргізудің негізгі 

ережелері (технологияның және ұйымдастырудың негізі) болып табылады     ( 

2.1-сурет): 

1) бетондау блогында салынатын бетон қоспасының жұмыс қабаттарын 

уақтылы және үздіксіз жабу, яғни жұмыс қабаттарын белдеу басталғанға дейін 

бетон қоспасында цементті гидратациялауды бастағанға дейін жабу - бұл бетон 

зауытының қуатына байланысты ең жоғары рұқсат етілген ауданы бар белгілі 

бір мөлшердегі бетондау блоктарына құрылысты кесу негізделеді.; 

2) бетонды барлық жағдайларда, әсіресе экстремалды (ыстық уақытта 

және қыста) салғаннан кейін қатаюдың қалыпты жылу-ылғалдылық 

жағдайларын қамтамасыз ету. 

  

 
Сурет 2.1 - Құрылыс кезінде деривациялық Арнаны орнату схемасы 

 

   

2.2   Есептік деректер құрылысқа салынған инвестициялар 

 

ҚР ҚНжЕ сәйкес орындалған сметалық есептеулер нәтижесінде ГЭС 

құрылысына инвестициялық шығыстар сомасы 2018÷2019 жылғы ағымдағы 

бағаларда 7 592.85 млн.теңгені құрады. 

оның ішінде: 
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ҚМЖ                                   4 369,508 млн. теңге; 

Жабдықтар                        1 164,797 млн. теңге; 

Басқа шығындар (ҚҚС 12% қоса алғанда)       2 059,558 млн. теңге. 

ГЭС-3 құрылысының жылдары бойынша инвестицияларды бөлуі, сондай-

ақ қаржыландыру көздері  және шығындар баптары ұсынылған. (2.1 кесте) 

                        

Кесте 2.1 – Тұрғысын өзеніндегі ГЭС-3 құрылысына инвестициялар, млн. 

теңге 
Атауы 2018 2019 Барлығы 

ҚМЖ құны    4 368,62 4 368,62- 

Жабдықтың құны   1 164,80  1 164,80- 

Басқа шығындар 169,57 1 076,34 1 245,91 

Құрылыс құны 169,57 6 609,76 6 779,33 

ҚҚС 20,35 793,17 813,52 

Құрылыс құнының жиыны 189,9 7 402,93 7 592,85 

оның ішінде: өз қаражаты 189,92 1 328,65 1 518,57 

қарыз қаражаты - 6 074,28 6 074,28 

Қарыз қаражатына пайыздар 

 

425,20 425,20 

Құрылыс кезеңіндегі қарыз 

қаражаты мен пайыздар 

жиынтығы - 6 499,48 6 499,48 

Құрылыстың барлық есептік құны 

ҚҚС-мен 189,92 7 828,13 8 018,05 

Құрылыстың барлық есептік құны 

ҚҚС-сыз 169,57 7 034,96 7 204,53 

 

ГЭС кірісі электр энергиясын сату есебінен қалыптасады. Электр 

энергиясын сату көлемі бекітілген бекітілген тариф бойынша орташа 

көпжылдық қимада 29.6 млн.кВтсағ құрайды. 

 

Кесте 2.2 – Есептік кезеңде ГЭС-3 электр энергиясын сатудан түскен кіріс 

 

2.2 – кесте көрсетілгендей,ГЭС-3 жұмысының есептік кезеңі үшін 

табысты есептеу нәтижелері берілген.Таза пайда жыл сайынғы пайдалану 

шығыстары мен корпоративтік табыс салығының жиынтық кірістерінен 

шегерілгеннен кейін алынды. Кестеде көрсетілгендей, есептік кезеңдегі таза 

пайда оң мәнге ие [22]. 

 

 

2.3 Еңбек  қорғау  және  қауіпсіздік  шаралары 

 

Нысанды салу кезінде ҚНжЕ III-4-80 "Құрылыстағы қауіпсіздік 

техникасы"талаптарын басшылыққа алған жөн. 

Атауы Көрсеткіштің мәні 

Сатудан түскен кіріс, млн. теңге 15 997,9 

Таза пайда, млн. теңге 1 392,7 
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Жер қазу, монтаждау және тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде 

қауіпсіздік техникасы жөніндегі мынадай талаптарға ерекше назар аударылуы 

тиіс: 

- адамдар траншеялар арқылы өтетін орындар түнгі уақытта 

жарықтандырылған өтпелі көпірлермен жабдықталуы тиіс; 

- қазаншұңқырлар мен траншеялардан алынатын топырақты траншея 

жиегінен кемінде 0.5 м қашықтықта орналастыру керек.; 

- жер қазатын және жүк көтергіш машиналардың жұмыс аймағында бөгде 

адамдардың болуына тыйым салынады; 

- конструкция мен жабдықтар элементтерін ілмектеу тәсілдері оларды 

орнату орнына жобалық орынға жақын күйде көтеруді қамтамасыз етуі тиіс, 

конструкцияларды ілмектеу сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жүк 

ұстағыш құрылғылармен жүргізілуі тиіс; 

- көлік құралдарына жүктерді орнату тасымалдау және түсіру кезінде 

жүктің тұрақты жағдайын қамтамасыз етуі тиіс; 

- монтаждалатын конструкциялардың элементтері кранмен қозғалу 

кезінде иілгіш тартқыштармен жаюдан ұстап тұруы тиіс; 

- конструкция элементтерін ажыратуды оларды тұрақты немесе уақытша 

сенімді бекіткеннен кейін жүргізу керек; 

- жүк көтергіш кранды пайдалана отырып, монтаждау және басқа да 

құрылыс жұмыстарын орындау үшін монтажды басқаратын тұлға мен кран 

көлігі арасында шартты сигналдармен алмасу тәртібін орнату қажет [23]. 

       

   

2.4  Жылдық пайдалану шығындарын есептеу 

 

Қолданыстағы ГЭС пайдалану шығындарын есептеу ҚР заңнамалық және 

нормативтік құжаттары негізінде жүзеге асырылады. 

Пайдалану шығындары материалдық шығындардан, еңбекке ақы төлеу 

қорынан, негізгі қорлардан амортизациялық аударымдардан, қызметтер мен 

басқа да шығындардан, мүлік пен жерге салынатын салықтардан, кредит үшін 

проценттерден құралады. 

ГЭС-3 перспективалық материалдық шығыстарды жоспарлау үшін 

Қазақстанның бірнеше жұмыс істеп тұрған ГЭС есептік қаржылық 

көрсеткіштері талданып, аналогы ретінде қабылданды. 

Негізіне есептеу үшін еңбекақы төлеу қорынан каскад жалпы 

қабылданған штат кестесі 12 адам. Еңбек ақы қоры (ЕАҚ) жылына 30.12 

млн.теңгені құрады, болашақта ЕАҚ инфляция коэффициентіне көбейеді. [24] 

Еңбек ақы қоры және штаттық кесте 10.4 кестеде келтірілген. 

ГЭС-3 құрылысы және одан әрі пайдалану кезінде салық салу 2018 

жылғы "салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" ҚР 

Кодексіне сәйкес қабылданды: 

-ГЭС ғимараттары мен құрылыстарының құнынан 1.5% мөлшерінде 

мүлік салығы; 
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-әлеуметтік салық – 9.5% ЕАҚ; 

-жер салығы-өнеркәсіп жері үшін 10 га көлемінде жалпы ауданы үшін 1 

га үшін 5790 теңге мөлшерінде ставка бойынша; 

-қосылған құн салығы-12%; 

-корпоративтік табыс салығы - 20%. 
 

Кесте 2.3 – Штаттық кесте және жылдық еңбекақы төлеу қоры 

№ 

Лауазымдар атауы Саны, 

адам. 

Лауазымдық 

жалақысы, 

теңге 

Жылдық 

ФОТ, тенге 

  Әкімшілік қызметкерлер       

1 ГЭС директоры 1 350 000 4 200 000 

2 Бас инженер 1 300 000 3 600 000 

3 Бас есепші 1 300 000 3 600 000 

4 ЦПУ инженерлері 4 200 000 9 600 000 

5 Электротехникалық және 

гидромашин жабдықтарының шебері 2 200 000 4 880 000 

6 ВОХР қызметкері 3 120 000 4 320 000 

 
Барлығы 12 1 470 000 30 120 000 

 

Суды пайдалану үшін төлем өндірілген электр энергиясының 1 кВтс үшін 

0.0322 теңге (ҚҚС-сыз) қолданыстағы тариф бойынша қабылданды. 

ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау 

комитеті Төрағасының 2015 жылғы 21 қыркүйектегі № 388-НҚ бұйрығына 

сәйкес босатылған электр энергиясы 0.306 теңге/кВтсағ (ҚҚС-сыз) мөлшерінде 

қабылданды. 

2020 жылға арналған теңгерімдеу қызметтеріне тариф Қазақстан 

Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау 

комитеті төрағасының 2015 жылғы 21 қыркүйектегі № 388-НҚ бұйрығына 

сәйкес жеткізілетін электр энергиясының 1 кВтсағ үшін 0,098 теңге (ҚҚС-сыз) 

мөлшерінде қабылданды. Барлық тарифтер жылдар бойынша инфляция 

коэффициентіне индекстеледі. 
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3 Жобалау алдындағы  талдау (экономикалық  көрсеткіштер) 

 

3.1  ГЭС-3 шығын көрсеткіштері 
 

ГЭС-3 әр түрлі кезеңдік құндық көрсеткіштерін олардың құндылығына 

келтіру үшін бастапқы кезеңде жобаның әрекет ету мерзімінде дисконтталған 

көрсеткіштер (таза дисконтталған табыс, пайданың ішкі нормасы, кірістілік 

индексі, өтелімділіктің дисконтталған мерзімі) көмегімен экономикалық 

тиімділікті бағалау орындалды. Жоғарыда көрсетілгендей, меншікті капитал 

үшін дисконттау коэффициенті 7.0% мөлшерінде қабылданды, Жобаны бағалау 

үшін жалпы алғанда 5.9% мөлшерінде алынған WACC капиталының орташа 

өлшенген құны есептелген. 

              

Кесте 3.1 – ГЭС-3 дисконтталған көрсеткіштері 

Атауы 
Жобаның 

тиімділігі 

Меншікті капиталдың 

тиімділігі 

Жеңілдік мөлшерлемесі, % 5,9 7,0 

Таза дисконтталған кіріс,  

млн. тенге (NPV) -679,2 -1293,7 

Пайданың ішкі нормасы (IRR),% 4,7 1,9 

Өтелімділіктің дисконтталған мерзімі, 

лет*  
22/20 22/20 

 

* ГЭС-3 іске асыру басталғаннан/пайдалану басталғаннан бастап 

ГЭС тиімділігі расталады: 

- таза дисконтталған кіріс кезінде (NPV >0; 

 - пайданың ішкі нормасы (IRR)>5,9% және 7%. 

Тұрғысын ГЭС-3 үшін, жобаның капиталы үшін де, инвестордың 

меншікті капиталы үшін де бұл талаптар орындалмайды. Объектінің құрылысы 

тиімсіз. 

Өтімділік деп жобаның қолда бар қаржылық міндеттемелер бойынша 

жауап беру қабілеті түсініледі. Қаржылық міндеттемелер деп жобаны жүзеге 

асыруға байланысты төлемдер түсініледі. Өтімділік жобаның бүкіл өмір сүру 

мерзімі ішінде түсімдер мен төлемдер балансының теріс емес сальдосын 

білдіреді. ГЭС-тің ақшалай қаражатының жиынтық ағыны есепті кезеңнің 8 

жыл бойы теріс. Жоба ГЭС пайдалану кезеңінде пайда болатын шығындар 

бойынша барлық қажетті төлемдерді жабатын ақшалай қаражаттың жеткілікті 

көлемін генерациялай алмайды. 

Сезімталдықты талдау жобаның негізгі көрсеткіштері үшін жүргізілді: 

босату электр энергиясына тариф, электр энергиясын өткізу көлемі, жобаға 

күрделі қаржы [25]. 
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3.2 ГЭС-тің   техника-экономикалық көрсеткіштері 

 

ГЭС-3 құрылысының тиімділігін қаржылық және экономикалық 

есептеудің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері мен нәтижелері 3.2-

кестеде келтірілген. 

                     

Кесте 3.2 – Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

№ Көрсеткіштері Өлшем бірліктері 
Көрсеткіштің 

мәні 

1 Белгіленген қуат Мвт 8,5 

2 Электр энергиясын өндіру ГВт*сағ 30,2 

Электр энергиясын желіге жіберу ГВт*сағ 29,6 

3 ҚҚС-мен/ҚҚС-сыз эл/энергия тарифі тенге/кВтсағ 16,71 

4 
Құрылыстың ҚҚС-пен / ҚҚС-сыз есептік құны млн. тенге 

7592,8 

6779,3 

5 Үлестік көрсеткіштер:   

1 кВт-қа белгіленген қуат мың.тенге/кВт 893,3 

1 кВт сағ өндіретін э / энергия тенге/кВтсағ 251,4 

6 Қаржыландыру шарттары:   

меншікті қаражат % 20 

несие қаражаты % 80 

7 Кредит беру шарттары:   

несиені қайтару мерзімі Жыл 15 

сыйақы мөлшерлемесі % 7 

8 Қызметкерлер саны Адам 12 

9 Пайдаланудың есептік кезеңі Жыл 20 

10 Сатудан түскен табыс млн.тенге 15 997,9 

11 Пайдалану шығындары млн.тенге 14 371,2 

оның ішінде кредит үшін сыйақы млн.тенге 3 905,1 

12 Электр энергиясының өзіндік құны тенге/кВтсағ 24,3 

13 Пайда млн.тенге 1 740,9 

14 Таза пайда млн.тенге 1 392,7 

15 Өтелудің қарапайым мерзімі* Жыл 19/17 

 

* ГЭС-ті іске асырудың басынан/пайдаланудың басынан бастап 

 

 

3.2 Электр энергиясын өндіруді ұлғайту мүмкіндіктері 

 

ГЭС-3 электр энергиясының жалпы өндірілуі табиғи факторларға (жыл 

сулығына), сондай-ақ ГЭС үшін қабылданған су-энергетикалық параметрлерге: 

арынға, шығынға және оларға тәуелді қуатқа байланысты [26]. 

Геодезиялық арынды көтеру және оны барынша мүмкін болатын НГ 

=540.0-517.4=22.6 м дейін жеткізу техникалық мүмкіндігі инженерлік-

геологиялық сипаттағы күрделі қиындықтармен шектеледі, оларды еңсеру 

қосымша орасан құрылыс шығындарымен ұштасатын болады: борпылдақ 
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топырақтан қапты (5.0 м-ге дейін) алдын ала алумен жартас топырақтарындағы 

сөрелерді кесу арқылы жүзеге асатын болады.ГЭС қуатын есептеу шығынын 

арттыру есебінен ғана көтеруге болады. Есептік шығынның ұлғаюы 

станцияның қолда бар қуатын екі ай ішінде ғана қосады: мамыр және маусым.  

[27] Мысалы, ТГЭС-1 Q=121 м3/с шығынына дейін ТГЭС-3 есептік шығынын 

екі еселеу (өзен бойынша су жіберулерге қатысты санитарлық және 

экологиялық нормативтер қатаң сақталмайды деген болжаммен) ГЭС қуатын 

екі еселеу (N=17.0 МВт-қа дейін) және өндіру бойынша (ΔЭ) мөлшерін екі 

еселеу береді: 

ΔЭ=ΔN×ΣТV +VI = 8,5×(744сағ+720сағ) =12.44 ГВт•сағ, бұл жиынтық: 

Энов=30.2+12.44=42.64 ГВт•сағ, яғни, қазбаны ұлғайту коэффициенті 

құрайды: k=42.64: 30.2=1.412 

Сонымен қатар, құрылыс кешені мен энергетикалық жабдықтарға 

жұмсалатын шығындардың өсуі кемінде бір жарым есе ұлғаюмен болады, бұл 

құрылыстың жалпы құнын жылына дейін көтереді.: 

 

Снов ≈ Спрежн×Кувел =7.563×1.5=11.35 млрд. тенге 

     

Мұндай көрсеткіштері бар станцияның тиімділігі анық қол жеткізбейді. 

ТГЭС-3 бойынша шығындар құрылымында басқа шығындардың үлесі тең 

емес, ол 27.92% - ға жетеді. Егер 12% ҚҚС есептеу түсінікті болса, онда 1.102 

млрд.теңгеге жуық соманы құрайтын жобалық жұмыстардың шамасы шағын 

ГЭС жобалаудың қалыптасқан практикасымен мүлдем келіспейді. 

 



ҚОРЫТЫНДЫ 

 

ГЭС жобалау және салу тәжірибесі көрсеткендей, деривациялық үлгідегі 

ГЭС келесі шарттарды сақтай отырып, экономикалық тиімді болуы мүмкін: 

- пайдаланылатын учаскедегі өзен құлауының еңісі кем дегенде i 

≥1.5÷2.0% немесе одан да көп болуы тиіс; 

- ГЭС есептік шығыны және, тиісінше, деривация- Qр ≤ 35м3/c; 

- құрылыс ауданында қалыпты климаттық жағдай болған жөн. 

Деривациялық ГЭС-3 бойынша жүргізілген жоба алдындағы пысықтаулар 

осы жағдайлардың дұрыстығын объективті дәлелдеді. ГЭС пайдалануға беру 

ШҚО Зырян ауданының энергиямен жабдықтау сенімділігін арттыруға, электр 

энергиясының сапасын жақсартуға, ондаған жаңа жұмыс орындарын құруға 

(пайдаланушы персонал үшін), парниктік газдардың шығарындыларын азайтуға 

мүмкіндік береді. 

Жалпы жобамызда ГЭС-тің суэнергетикалық параметрлерін 

есептеу,негізгі құрамын құрастыру жазбасы арқылы іске қосу кезеңдерімен 

шығын көрсеткіштерін есептеп, техника-экономикалық көрсеткіштері 

қарастырылды. 
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ҚОСЫМША АҚ 

 

АҚ ГЭС-тің электроэнергетикалық нарықтағы қазіргі және 

болашақтағы жағдайы 

  

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІН 

ТАЛДАУ 

Тұрғысын өзеніндегі ГЭС - 3 Қазақстанның бірыңғай энергетикалық 

жүйесінің (БЭЖ) солтүстік аймағына кіретін Шығыс Қазақстан облысының 

аумағында жұмыс істейтін болады. 

Қазіргі уақытта Қазақстан БЭЖ былайша сипатталады: 

* Негізгі өндіруші қуаттар (шамамен 60%) Қазақстанның солтүстік 

аймағында шоғырланған; 

* Шығыс Қазақстан ірі гидроэлектростанцияларының (Бұқтырма, 

Өскемен, Шүлбі) шоғырлану аймағы болып табылады); 

* Қазақстанның оңтүстік аймағында солтүстік аймақтан Солтүстік-

Оңтүстік транзиті бойынша ағындар есебінен жабылатын қуат пен электр 

энергиясының тапшылығы орын алып отыр • 

* Қазақстанның батыс облыстарының Ресейден электр энергиясын 

жеткізуге тәуелділігі; 

* Жоғары жүктемелерді жабу үшін энергия жүйесінде және маневрлік 

көздерде резервтік қуаттың жеткілікті санының болмауы. 

Шығыс қазақстан облысы елдің дамыған индустриялық-аграрлық аймағы 

болып табылады. 

Өңірдің өнеркәсібі басым саладан басқа-түсті металлургия, сондай-ақ 

машина жасау, энергетика, химия және ағаш өңдеу, жеңіл және тамақ 

өнеркәсібі және құрылыс материалдарын өндіру кәсіпорындары бар. 

Төменде 2012 жылдан бастап 2017 жылға дейін Қазақстан БЭЖ Солтүстік 

аймағының және Шығыс Қазақстан облысының электр энергетикасының жай-

күйіне сипаттама берілген. 

 

ТАПШЫЛЫҚТЫ ЖАБУ КӨЗДЕРІ 

"ҚР Электр энергетикасын дамыту жөніндегі салалық бағдарлама" қуат 

пен электр энергиясына перспективалық қажеттіліктің өсуін жабуды келесі 

негізгі бағыттар бойынша жүзеге асыру көзделіп отыр: 

* жұмыс істеп тұрған электр станцияларының жабдықтарын техникалық 

жарақтандыру және қайта құру; 

* жұмыс істеп тұрған электр станцияларында жаңа қуаттарды енгізу; 

• жаңа электр станцияларын салу (ЖЭО, КЭС, ГЭС, ГТЭС); 

* дәстүрлі емес жаңартылатын энергия көздерін (шағын ГЭС, ЖЭС, СЭС) 

теңгерімге тарту. 

Теңгерімге дәстүрлі емес жаңартылатын энергия көздерін (ЖЭС, СЭС, 

шағын ГЭС) тарту жел және күн энергиясының қолда бар елеулі әлеуетін, 

сондай-ақ өзен энергиясын пайдалану негізінде болжанады. ЖЭК пайдалану 
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мақсаты ОЭР жалпы шығынын азайтуды, қоршаған ортаға экологиялық әсердің 

ең төменгі деңгейін ескеретін және Киот хаттамасына сәйкес парниктік газдар 

шығарындыларын азайтуды ескеретін генерациялайтын қуаттардың оңтайлы 

құрылымын қамтамасыз ету болып табылады. 

Жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып, электр энергиясын 

өндіруге қолайлы жағдайлар жасау және ынталандыру мақсатында 

"жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы" Қазақстан 

Республикасының 2009 жылғы 4 шілдедегі №165-IV Заңы қабылданды. 

Тұрғысын ГЭС-3 жоғарыда көрсетілген Заңға сәйкес жаңартылатын энергия 

көздерін пайдаланатын энергия өндірушілеріне жатады. 

Нарықтық қатынастар, Ұйымдық құрылым 

Электр энергиясының бірыңғай нарығы екі деңгейден тұрады - электр 

қуаты мен энергиясының көтерме нарығы (ЭҚКР) және электр энергиясының 

өңірлік бөлшек сауда нарықтары. 

ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 106 

бұйрығымен бекітілген "ҚР электр энергиясының көтерме сауда нарығын 

ұйымдастыру және жұмыс істеу Қағидаларына" сәйкес (25.12.2017 ж): 

Тараптар дербес айқындайтын бағалар, көлемдер және жеткізу мерзімдері 

бойынша электр энергиясын сатып алу-сатудың екі жақты тікелей мәмілелерін 

жасайтын электр энергиясының орталықсыздандырылған сауда нарығы; 

"бір тәулік бұрын" режимінде және орта мерзімді (апта, ай) және ұзақ 

мерзімді (тоқсан, жыл) кезең режимінде электр энергиясының сағаттық 

көлемдерімен орталықтандырылған сауда жүзеге асырылатын 

орталықтандырылған сауда нарығы (спот-сауда-саттық). Нарықтың осы 

сегментінің операторы "КОРЭМ" АҚ»; 

жүйелік және қосалқы қызметтер нарығы электр энергиясы мен қуатын 

беру, диспетчерлеу, реттеу және резервтеу жөніндегі қызметтерді қамтиды. 

Жүйелік және қосалқы қызметтерді электр энергиясының көтерме сауда 

нарығының субъектілері тиісті қызметтер көрсетуге жасалған шарттардың 

негізінде көрсетеді және алады. 

электр энергиясының теңгерімдеуші нарығы Қазақстан Республикасының 

біртұтас электр энергетикалық жүйесінде электр энергиясы мен қуатының 

теңгерімін қолдау үшін Жүйелік оператордың құралы болып табылады. 

қуат нарығы - ҚР Электр энергетикасындағы нарықтық қатынастарды 

одан әрі дамыту тұжырымдамасын бекіту бойынша ҚР Үкіметінің Қаулысымен 

нарықтың мақсатты моделінде қуат нарығын енгізу көзделген. Қуат нарығын 

енгізудің мақсаттары мыналар болып табылады: - қуаттың Елеулі 

тапшылығының пайда болуының алдын алу; - өндіруші қуаттарды дамытатын 

инвесторлар үшін ұзақ мерзімді кепілдіктерді қамтамасыз ету арқылы саланың 

инвестициялық тартымдылығын арттыру; - Электр энергетикасы нарығында 

баға белгілеудің объективті және "әділ" тетігін қалыптастыру. 

Көтерме сауда нарығында энергия өндіруші ұйымдар өздері өндірген 

электр энергиясын көтерме сатып алушыларға (ірі тұтынушылар мен Өэкам) 

еркін сатады. Бұл ретте электр энергиясының бағасы сатып алушы мен сатушы 
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арасындағы сатып алу-сату шартымен айқындалады, ал Электржелілік 

компаниялардың электр энергиясын олардың желілері бойынша беруге 

арналған тарифтерін реттеуші орган белгілейді. Бөлшек сауда нарығында 

тұтынушыларға электр энергиясын жеткізуді электржелілік компаниялар 

жүзеге асырады. 

Бөлшек сауда нарығында электр энергиясын өткізумен айналысады: 

 

* Өзендер және олардың құрылымдық бөлімшелері; 

• жергілікті маңызы бар электр станциялары, олардың бір бөлігі РЭК-мен 

үлестес; 

• жеке делдалдар (трейдерлер); 

* коммуналдық меншікке берілген коммуналдық қызметтер мен 

генерациялайтын қуаттар. 

 

Бөлшек сауда нарығында сатылатын электр энергиясының бір бөлігін 

көтерме сауда нарығында делдалдар сатып алады. 

Тұрғысын ГЭС-3 жұмыс тәртібі 

Тұрғысын ГЭС Шығыс Қазақстан облысы желісінде электр энергиясын 

беретін болады. Тәуліктік жүктеме графиктерінің жабылуына базалық режимде 

қатысатын болады. ГЭС электр энергиясының орташа жылдық өндірілуі 30.2 

млн.кВтс құрайды. Электр энергиясының негізгі тұтынушылары ШҚО Зырян 

ауданының тұтынушылары болады. Тұрғысын ГЭС-і мен қаржы-есеп айырысу 

орталығы арасында шарт жасасу кезінде желіге жіберілген барлық электр 

энергиясы қаржы-есеп айырысу орталығы кепілдік береді 
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ҚОСЫМША БҚ 

БҚ   Құрылыс  орнының  табиғи  және  гидрологиялық  жағдайлары 

 

Орография 

Тұрғысын өзені Ертістің оң жағалауының солтүстік бөлігін алып жатқан 

Батыс Алтай өзеніне жатады. Батыс Алтай жоталарының көпшілігі көне 

пенеплендің реликті болып табылады. Олар үшін су бөлу тарақтарының 

массивті, жалпақ, әлсіз тұщымеленген түрлері тән. 2000 м-ге жуық биіктіктерде 

ежелгі пенеплен біртіндеп орта таулық рельефке өтеді. Батыс-Сібір ойпатына 

өте салқын орналасқан солтүстік Алтайдан айырмашылығы, батыс Алтайда 

жазық рельефке өту бірте-бірте және едәуір ұзақтықта жүреді. Тау бөктеріндегі 

орташа таулық рельефіне жанасқан Ертіс өңірінің жанасқан жазықтарының 

үстінен 150=200 м биіктікте орналасқан қатты бөлшектелген алқаптар болып 

табылады. 

Климаты 

Қарастырылып отырған аумақтың климаты күрт континенттік. Тау-кен 

жүйелерінің үлкен алыстығы мен қоршалуына байланысты Атлант 

мұхитындағы жылы және ылғалды ауа массалары ылғалдың көп бөлігін 

жоғалтқан трансформацияланған, ал Солтүстік Мұзды мұхиттан өтетін ауа 

массалары – суық және құрғақ болып келеді. Ең ылғалдылығы Алтайдың батыс 

және Солтүстік шеткі аудандарына, сондай-ақ Орталық биік таулы аудандарға 

тән. Күрделі орография, тұйық шұңқырлар мен жазық таулы жерлердің болуы 

Алтайдың жекелеген аудандарының Климаттық ерекшеліктерінің үлкен 

айырмашылықтарын тудырады. Алтай климаты көршілес аудандарға қарағанда 

едәуір жұмсақ, жазы салқын, ал қысы жылы. 

Климаттық жағдайлардың жекелеген элементтерін сипаттау үшін Зырян 

метеорологиялық станциясы (Н=457 м) бойынша деректер пайдаланылды. 

Ауа температурасы 

БҚ-1-кесте көрсетілгендей,Зырян метеостанциясындағы орташа 

көпжылдық, абсолюттік ең төменгі және абсолюттік ең жоғары ауа 

температурасының мәндері келтірілген. Осы кестенің деректерінен, ең суық ай 

Қаңтар, ең ыстық – шілде. Зырян метеостанциясындағы орташа көпжылдық 

жылдық ауа температурасы минус 0.8°с құрайды. 

 

Кесте БҚ.1 - Зырян м/станциясындағы ауа температурасының мәні 

(Н=457 м), °С 
Айлар 

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

Орташа көпжылдық 

-23,3 -21,2 -12,1 1,5 12,1 17,1 18,9 16,4 10,5 2,2 -11,2 -20,0 -0,8 

Абсолютті минимум 

-51 -50 -46 -29 -11 -4 -4 -4 -12 -29 -49 -50 -51 

Абсолютті максимум 

5 4 16 30 34 36 40 39 34 26 14 6 40 
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Атмосфералық жауын-шашын 

Зырян метеостанциясындағы атмосфералық жауын-шашын сомаларының 

көпжылдық мәндері туралы деректер БҚ-2-кестеде келтірілген. Олардың ең аз 

саны қыстың соңынан көктемге дейін келеді, жауын-шашынның ең көп саны 

жаздың ортасына түседі. Жауын – шашынның тәуліктік сомаларының ең 

жоғарғы мәндері шілде айына, ең төменгі мәндері ақпан айына келеді. 

 

Кесте БҚ.2 - Зырян метеостанциясындағы атмосфералық жауын-шашын 

сомаларының көпжылдық мәндері (Н = 457 м), мм 
Айлар 

Жыл 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42 33 31 38 60 60 72 54 43 60 58 54 605 

11 9 10 12 16 17 20 15 14 16 15 12 30 

 

 
Сурет БҚ.1 - Орташа жылдық ағынның қамтамасыз етілу қисығы ө. Тұргұсын – 

а. Кутиха 

 

Кесте БҚ.3 - Тұрғысын – Крутиха а. орташа жылдық ағынның есептік 

сипаттамалары және қамтамасыз етілген орташа жылдық шығындары 

F, км2 
М0, 

л/с с км2 
Qорт, м3/с Сv Сs 

Қамтамасыз етілген шығындар, 

м3/с 

25% 50% 75% 95% 

1200 39,8 47,7 0,25 0,50 55,1 46,7 39,2 29,9 
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Ағынның жылдық бөлу 

Тұрғысын – Кутиха а. ағынын жылдық бөлу БҚ-3 -кесте. Келтірілген  

деректерде көрсетілгендей, көктемгі-жазғы су тасқынына сәуір-шілде айлары 

келеді. Судың орташа айлық ағыны мамыр айында, ең азы – ақпан айында 

байқалады. 

 

Максималды ағын 

Тұрғысын өзеніндегі көктемгі-жазғы су тасқыны судың ең жоғары 

шығыны қардың еруі, мұздың еруі және жаңбыр жаууы есебінен қалыптасады. 

Су тасқыны сәуір айында басталып, шілде айына дейін жалғасады. 

 

 
Сурет БҚ.2 - Қисық қамтамасыз етілу барынша ағынының р. Тұрғұсын – 

а.Кутиха 

 

Кесте БҚ.4 - Әртүрлі қамтамасыз етілген ең көп ағындар және оның 

статистикалық сипаттамалары ө.Тұрғұсын – а.Кутиха 

Qmax
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, м3/с Cv Cs 

Қамтамасыз етілген шығындар, м3/с 

0,1% 0,5% 1% 3% 5% 10% 25% 

368 0,42 1,05 1079 973 841 717 659 575 451 

 

Деривацияны кесіп өтетін Тұрғысын өзені ағысының ең жоғары 

шығыстары 

Тургусун өз. ағындарының ең жоғары су шығындарының модульдері 

q1%, л/(с*км2) Р. Крутой Лог және Афониха өз.) 

  

q1% = (2×Hcp –290)/(F +1)0,15,    (ВҚ.1) 

 

мұндағы: Hcp-су жинаудың орташа биіктігі, м; 
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F-су жинау алаңы, км2. 

 

Аралық ағын 

Тұрғысын өзенінде Ашық арна кезеңі мен қысқы межень байқалады. 

Ашық арнаның кезеңі (тамыз-қазан) тікелей қысқы (қараша-наурыз) өтеді. Өзен 

ағысы кезінде негізінен жер асты суларымен қоректенеді. Бұл кезең судың аз 

шығынымен сипатталады. Ең аз ағынның негізгі сипаттамасы ретінде Ашық 

арна және қысқы қылқан жапырақты кезеңнің ең аз су кезеңіне сәйкес келетін 

орташа айлық шығыс қабылданды, 5.2.3-сурет, 5.2.5-кесте. 

 

 
Сурет БҚ.3 - ө. Тұрғұсын  – а.Кутиха судың ең төменгі орташа айлық 

шығынымен қамтамасыз етілу қисығы 

    

ВҚ-2 ТОПОГРАФИЯЛЫҚ-ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРЛІК-

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР 

ТОПОГРАФИЯЛЫҚ-ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ШАРТТАР 

 

ТГЭС-3 бойынша жұмыстарды бастау үшін бастапқы бастапқы материал 

М 1:25000 планшеттер түріндегі қор топокарталары болды. Олардың негізінде 

станцияның негізгі объектілерін орналастыру бойынша алдын ала жинақтау 

схемасы орындалды. 

Алайда, осы тақырып бойынша келесі жұмыс процесінде тапсырыс 

берушіден Парыгино кентінен ИГЭС-1 құрылыс алаңына дейін ЛЭП-35 кВ 

трассасын төсеу үшін "ГРК "Топаз" ЖШС 2013 жылы орындаған М 1:1000 

топографиялық жоспары ұсынылды. Бұл жоспар толығымен осы 

пысықтауларда топографиялық негіз ретінде пайдаланылды. 
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Сонымен қатар, 2018 жылдың 25-29 шілде аралығында "Казгидро" ЖШС 

қызметкерлері ТГЭС-3-ті жобалауға белгіленген құрылыстарды орналастыруға 

арналған алаңдарды алдын ала тексеріп шықты. Алдын ала тексеру нәтижесінде 

ТГЭС-1 алаңынан ТГЭС-3 деривациялау трассасының бойымен оның қысымды 

бассейнінің болжамды орналасқан жеріне дейін теодолитті тексеру жүрісі 

орындалды, сондай-ақ ТГЭС-3 бұру арнасының өзенмен жанасу нүктесін 

анықтау үшін сол жағалау бойынша су ойықтарын бекіту мақсатында 

Тұрғысын өзені арнасының бойымен ұқсас жүріс жүргізілді. 

Түсірілім ТЭС-1 Топографиялық жоспарының координаттары жүйесінде 

оның тірек реперлік нүктелерінен орындалды, олардың координаттары мен 

орналасқан жерін құрылыс топо-геодезиялық қызметінің бастығы ұсынды. 

Жүргізілген тексеру ГЭС-3 негізгі құрылыстарын Құрастырудың 

техникалық схемасын қайта анықтауға мүмкіндік берді. Жүргізілген 

теодолиттік жүріс "ГРК "Топаз"ЖШС түсіріліміне салынды. Бұл ретте аталған 

түсіру нүктелерімен жүру нүктелерінің биіктік алшақтықтары анықталды. 

ГТЭС-3 болашақ жобасы үшін М 1:1000 масштабта оның объектілерін 

салу үшін барлық жер учаскесін толық масштабты түсіруді орындау талап 

етілетінін атап өткен жөн. 

 

ИНЖЕНЕРЛІК-ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР 

ТГЭС-3 объектілерін орналастыру үшін таңдап алынған учаскенің 

инженерлік геологиясы бойынша мәліметтер 01-07-ГЕО "алдын ала 

жүргізілетін инженерлік-геологиялық зерттеу бойынша техникалық есеп" 

кітабында келтірілген. Бұл жазбада осы есептің негізгі үзінділері келтірілген. 

Жобаланатын құрылыс учаскесі Тұрғысын өзені алқабының сол жақ 

бортында Крутой Лог өзенінің сағасынан Афониха өзенінің сағасына дейін 

(Тұрғысын өзенінің сол жағалауының екеуі де) шағын Кутиха кентінен 3 км 

қашықтықта орналасқан (барлығы бірнеше тұрғын үй). Зерттелетін учаске 

шегіндегі рельефтің абсолюттік белгілері ≈ 521-ден 537 м-ге дейінгі шекте 

өзгереді. 

01-07-ГЕО есебі ағымдағы жылдың маусым айында орындалған алдын 

ала жүргізілетін инженерлік-геологиялық зерттеу және ішінара, 2013 ж. қор 

материалдарын пысықтау негізінде жасалды. 

Құрылыс ауданының жалпы сипаттамасы 

Инженерлік-геологиялық аудандастыру бойынша Тұрғысын өзені 

бассейнінің зерттелетін аумағы Алтай инженерлік-геологиялық аймағының 

шекарасында, Қазақстан аумағының шеткі шығыс бөлігінің шегінде (Ертіс 

өзенінің оң жағалауы) орналасқан және Кенді Алтайдың төменгі тауын 

қамтиды. 

Рудный Алтай – бұл қара, Убин, Ивановка және Үлбі жоталары, Орталық 

Алтай тау тізбегінен батысқа қарай шығатын желе тәрізді құрылымдармен 

құрылған Алтай тауларының шағын оңтүстік-батыс алабы. 

Бұрынғы теңіз орнында қарқынды вулканизммен және шөгінді 

жыныстардың қалыңдығына интрузияны енгізумен қатар тау құрылыстарының 
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пайда болуы ерте мезозға жатады. Кейіннен ұзақ уақыт бойы тау-кен алқаптары 

эрозиялық-денудациялық процестердің белсенді әсеріне ұшырады, нәтижесінде 

аумақ іс жүзінде жазық келбетке ие болды. 

Таудың соңғы дәуірінде (шамамен 50 млн.жыл бұрын) Кенді Алтайдың 

рельефін "омолодилидің" қуатты тектоникалық қозғалыстары оның жекелеген 

бөліктерін түрлі гипсометриялық деңгейге көтерді. Бұл ретте тау жоталары мен 

тау арасындағы ойпаттар сияқты геоморфологиялық құрылымдар қалыптасты. 

Зерттелетін аумақта тау жазығы мен топырағы бөлінеді. Топырақтың 

басым түрлері қара топырақ болып табылады,ұсақ адырлар саласында 

топырақтың ұсақ тас вариациялары басым, тау бөктеріндегі жазықтар мен тау 

арасындағы ойпаттарда – тау бөктеріндегі вариациялар басым. 

Өсімдік жамылғысының географиясы ендік аймақтылық заңдылықтарына 

бағынады. Зерттелетін алаң шегінде таулы, тау етегі, орманды дала, дала 

өсімдіктері берілген. Ормандар тек солтүстік баурайларда, Уба өзені 

бассейнінің аудандарында орналасқан. Оңтүстік, батыс және шығыс 

бөліктеріндегі ашық ландшафтар басым. 

Биіктік белдеуі анық байқалады: аймақтар бөлінеді (төменнен жоғары): 

* тау және тау бөктеріндегі орман-шалғынды-дала (жапырақты тау 

ормандары самырсын-самырсын-жапырақты бұталар мен далалармен 

үйлескен); 

* тау-тайгалы және шалғынды-тайгалы (самырсындық және балқарағай 

ормандары, бұталар мен шалғындықтардың өсінділері, сондай-ақ бұталар 

өсінділерімен үйлескен Көктерек, шырша ормандары, қарағай ормандары); 

* биік таулы шалғынды (альпілік ормандар және Алтай мен Тарбағатай 

субальпиялық шалғындарымен үйлескен далалар, кей жерлерде жасыл мхтар 

мен қынаптардың Елеулі қатысуымен); 

* биік таулы тундралық (жасыл мүк, лишайниктер басым, биік гүл 

өсімдіктерінің, бұталы және төменгі қабатты бұта пішіндерінің қатысуы) 

фрагментті жабыны бар 

Жұмыс ауданының геологиялық құрылымы 

Өңірдің геологиялық құрылымы айтарлықтай қарама-қайшылықпен және 

біртектілігімен ерекшеленеді. Оның аумағы шегінде қарқынды шайылған, 

сланцалған және қатты метаморфизацияланған жыныстардың таралу 

учаскелерімен әлсіз өзгертілген жыныстардың жай жай жай жай жай жай жай 

жай жай қатпарларымен ірі және ұсақ учаскелердің кезектесуі тән. 

Тас көмір жүйесі-С 

Учаскеде дамыған вулканогенді-шөгінді жыныстардың таралуы шектеулі, 

төменгі-Тас көмірлі ларихин свитасының (С1 lr) түзілімдеріне жатады және 

лавалармен, кластоклавтармен, базальттар лавобректерімен және олардың 

туфтары, туфопесчаниктері, құмтас, алевролиттерімен ұсынылған. 

Неогендік жүйе-N 

Неогеновые шөгінділер ұсынылған нижне-средненеогеновыми (миоцен-

плиоценовыми) балшық павлодар свиты (N1-2pv). Сарғыш-қоңырдан қоңырға 

дейін байланыстырылған топырақтар, тығыз, сынық материалын қоспай 
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біртекті, тығыз-жартылай қатты консистенцияға дейін. Балшық терең 

жыныстардың төбесінде, делювиальды-пролювиальды саздақтардың 

жамылғысының астында, сол жағалаудағы борттық жанасуда ашылған қуаты 

12.0÷13.5 М. 

Төрттік жүйе-Q 

Аллювиальді төрттік қазіргі заманғы шөгінділер (QIV) Тұрғысын өзенінің 

арнасын және жайылмасын орындайды және көп мөлшерде жуылған түрлі 

түйіршікті және ірі түйіршікті құм түрінде толтырғышы бар валунды және 

галечникті топырақтармен ұсынылған. Шөгінділердің жалпы массасындағы 

құрамы 50÷65% құрайтын валундар мен галька петрографиялық тұрғыдан 

негізінен граниттермен, гранодиориттермен және гнейстермен ұсынылған. 

Делювиальды-пролювиальды төрттік шөгінділер (dp QIV) сарғыш-сұр 

және қоңыр-қоңыр түсті саздақтармен, тығыздылықпен ұсынылған және 

қиыршық тас пен ағаштың қосылуын 15% - ға дейін қамтиды. Саздақтар өзен 

алқаптары мен су бөліктерінен барлық жерде жатыр. Шөгінділердің қуаты 

1.5÷3.0 бастап 10÷12 м дейін. 
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