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АҢДАТПА 

  

Дипломдық жұмыстың мақсаты – шағын ГЭС-тердегі техникалық сумен 

қамтамасыз ету жүйесінде қолданылып жүрген су және дренажды құдықтарды 

тазалау әдістерін жетілдіру арқылы олардың тиімділігін одан әрі арттыру. 

Зерттеу және жобалау барысында көрсетілген жүйеге қажетті сораптық 

қондырғыны таңдау, таңдап алынған сүзгіш пен гидроциклонның негізгі 

параметрлерін анықтау және жаңа эжекторды есептеу жұмыстары атқарылған. 

Екінші және үшінші бөлімдерде құрылысқа қатысты негізгі тұжырымдар, 

атқарылған жалпы көлемнің есептеу нәтижелері және техникалық-

экономикалық көрсеткіштері келтірілген. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Целью дипломной работы является дальнейшее повышение 

эффективности системы технического водоснабжения малых 

гидроэлектростанций. 

путем  совершенствования методов очистки водопроводных и дренажных 

колодцев, используемых в составе ГЭС. 

В ходе исследования и проектирования был выполнен выбор 

необходимого насосного агрегата для этой системы, определены основных 

параметров выбранного фильтра и гидроциклона,  а  также  выполнен  расчет 

нового эжектора.  

Второй и третий разделы содержат основные рекомендации, связанные со 

строительством, результаты расчетов и технико-экономические показатели 

общего объема выполненных работ. 

  

 

ABSTRACT 

 

The aim of the thesis is to further increase the efficiency of the technical water 

supply system of small hydropower plants,by improving methods for cleaning water 

and drainage wells used in hydropower plants. 

  During the research and design, the necessary pumping unit for this system 

was selected, the main parameters of the selected filter and hydrocyclone were 

determined, and a new ejector was calculated. 

The second and third sections contain the main recommendations related to 

construction, calculation results and technical and economic indicators of the total 

volume of work performed. 
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КІРІСПЕ 

 

Шағын және ірі ГЭС-терде олардың негізгі тораптарынан басқа тағыда 

техникалық сумен қамтамасыз еті жүйесі жұмыс істейді. Себебі, ГЭС жұмыс 

атқарған кезде құрылғыларды салқындату үшін, агрегаттар, аппараттар мен 

құралдардың  арасында суды жеткізу және тарату  процесстерін атқару керек. 

Олар сонымен қатар генераторлардың өрт сөндіру жүйесінің көзі болып та 

табылады. 

Ірі ГЭС-тер бұл мақсаттта көп суды қажет етеді. Мысалы, Саяно-

Шушенск су электр станциясының бір агрегатын су қоймасындағы судың 

максималды температурасында 8-12 ° C деңгейінде салқындату  ұшін 1500 м3 / 

сағ (0,41 м3 / с) қажет. 

Сумен  қамту  кезінде  айтылған  жүйеге  қойылатын  негізгі  талаптар – 

оның  механикалық  және  органикалық  қасиеттері пайдаланушыларға 

,қолданыстағы  құрылғы,  реттеу  құралдарына  кері  әсер  етпеуі  тиіс. Яғни  ол  

құрамындағы   зиянды  заттардан, құм-лас  қосындылардан    тазалануы  керек. 

Сумен жабдықтаудың әртүрлі мүмкін нұсқаларын  техникалық-

экономикалық салыстыру  нәтижесінде   реттелетін   және  реттелмейтін  

эжекторларды қолдану  басқаларға  қарағанда  әлдеқайда  тиімді  екендігі   

анықталған. 

Бұл әдістердің артықшылығы - гидроэлектростанцияның қосалқы 

қажеттіліктері үшін энергияны тұтыну азаяды, жабдықтың құны төмендейді, 

пайдалану және жөндеу жеңілдетіледі, техникалық қызмет көрсету 

персоналының бақылауын  аса  талап етпейді. 

Дипломдық жұмыстың мақсаты – осы қолданыстағы әдістердің  

ішіндегі  реттелмейтін  эжекторды жетілдіру арқылы шағын ГЭС-терге қатысты 

техникалық сумен қамтамасыз ету тиімділігін одан әрі арттыру, сондай-ақ 

қажетті гидравликалық есептеулерді жүргізу және техникалық сумен 0амту 

жүйесінің негізгі элементтерін таңдау арқылы ГЭС-тің жақсартылған 

техникалық сумен жабдықтау жүйесін қарастыру. 
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1 Негізгі  технологиялық бөлім 

 

Қарастырылып  отырған деривациялық  шағын  гидроэлектростанцияның 

жалпы   сұлбасы  1 суретте көрсетілген.  

Ол келесі негізгі  тораптардан  тұрады  [1-7]: 

- су қабылдау  торабы; 

- деривациялық   канал; 

- станциялық  торап. 

Су қабылдау торабы суды өзеннен алып, оны деривациялық канал  

бойымен тасымалдап,  су электр станциясының гидротурбинасын 

айналдыру мақсатында беру үшін пайдаланылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1- Деривациялық шағын гидроэлектростанцияның жалпы сұлбасы. 

 

Деривациялық канал суды өзеннен  гидроэлектростанциясының 

станциялық торабындағы тегеурінді бассейнге береді. Осы  жерде  артық  суды  

ирригациялық каналға беру желісіде қарастырылған. Вегетациялық кезеңде егін 

суару үшін пайдаланылатын судың мөлшері 1м3 / с жетеді. 

Станциялық торапта су турбиналық құбырларға  бөлінеді, гидравликалық 

турбиналарға қажетті тегеурінмен жеткізіледі. Бұл тораптық құрамына 

қарастырылып отырған техникалық сумен қамту және кәріз жүйесі де 

кіреді. 

Жалпы алғанда, техникалық сумен жабдықтау жүйесі электростанция 

құрылғыларын таза сумен қамтамасыз ету үшін, оның температурасын 

бірқалыпты ұстап тұру мақсатында және станциясының жұмыс істейтін 

жабдықтарын майлап, қажалудан сақтап отыру үшін қолданылады.  

 

 

1.1 Гидроэлектростанция құрамындағы техникалық сумен қамту  

жүйесінің негізгі тұтынушылары 

 

Гидроэлектростанциялардағы сумен жабдықтаудың техникалық жүйелері 

келесі қондырғылар мен жалпы станция жабдықтары тұтынушылары болып 

табылады [8,9]: 
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гидравликалық машинада - мойынтіректерді, лабиринтті және басқа 

тығыздағыштарды майлау үшін сумен жабдықтау, подшипниктердің 

ванналарында, сондай-ақ басқару жүйелерінде; 

гидрогенераторда (қозғалтқыш-генераторда) - мойынтіректер мен 

подшипниктерге арналған майлау жүйелеріндегі, салқындатқыштармен, статор 

мен ротордың сұйық салқындату жүйесіне арналған жылу алмастырғыштармен, 

сондай-ақ тиристор түзеткіштерінің салқындату жүйесімен; 

трансформаторда - май салқындатқыштарда; 

компрессор қондырғысында - аралық және соңғы салқындатқыштар; 

сорап қондырғысында - подшипниктерді резеңкеленген бұталармен сумен 

қамтамасыз ету; 

басқа технологиялық жабдықтарда. 

Гидравликалық машиналардың подшипниктері резеңке төселген немесе 

металл-пластик материалдармен қапталған, майлау және салқындату үшін 

үздіксіз сумен қамтуды қажет етеді. Майлаудың қысқа үзілісі негізгі  

құралдарды зақымдауы мүмкін. Мойынтіректер үшін сумен жабдықтау 

гидравликалық қондырғының техникалық шарттарымен анықталады. 

Гидроэлектростанциялардағы қысымға байланысты технологиялық 

жабдықтарды сумен жабдықтаудың келесі техникалық жүйелері қолданылады: 

Өздігінен ағу - 10-60 м қысым кезінде, жоғарғы бассейннен су қабылдау 

арқылы; 

Сораптық - 15 және 200 м-ден төмен қысым кезінде, төменгі ағысынан су 

қабылдау; 

Эжекторлы - 50-250 м қысым кезінде, жоғарғы және төменгі 

бассейндерден су қабылдау. 

60-150 м –ге тең тегеурін кезінде салқындату қондырғысы рұқсат етілген 

жұмыс қысымы бар ауырлық ағынының жүйесін қолдануға болады. Кейде бұл 

қысым кезінде радиалды-осьтік турбинаның қақпағының астына түсетін 

қуыстардан су алуды ұсынған жөн. 

Жоғарғы бассейн деңгейінің үлкен ауытқуы бар ГАЭС үшін, әдетте, 

төменгі бассейннен су қабылдайтын сорап жүйесі қолданылады. 10 м-ге жақын 

қысым кезінде жоғарғы бассейндегі су деңгейінен жоғары салқындату 

құрылғылары үшін сифонды зарядтауға арналған арнайы құрылғылар (сорап  

немесе эжектор) бар тартылыс-сифон жүйесі пайдаланылады. 

Негізгі тұтынушы болып табылатын генераторлық салқындатқыштар су 

берудің 60-70% алады. Генераторды немесе қозғалтқышты салқындату үшін 

қажет су ағынын төмендегі   формуламен   есептеуге   болады: 

 

𝑄 = 𝑞 ∙ 𝑁т.э ,      (1.1) 

 

мұндағы 𝑁т.э – алып  кету кезіндегі жылу қуаты, яғни электромашинада  

жоғалатын жылу қуаты; 

q – 1кВт жылу қуатын алып кетуге жұмсалатын келтірілген су мөлшері; 

q= 0,06 л/с, егер t= 20°C және q= 0,07 л/с,егер t= 25°C.  
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Осыған сәйкес қажетті су ағыны суды тұтыну жүйесінің басқа 

пайдаланушылары үшін де есептеледі. Салқындатқыш судың температурасы 

неғұрлым жоғары болса, соғұрлым оның ағу жылдамдығы көбірек болуы керек. 

Техникалық сумен қамту барлық тұтынушыларды үздіксіз жұмыс істеу 

жағдайында болуы тиіс. 

Техникалық сумен қамту  жүйесінің қажетті ағымының  көрсеткіші: 

 

𝑄с.т = ∑ 𝑄𝑗
𝑛
1        (1.2) 

 

мұнда 𝑄𝑗 – жүйедегі су мөлшері;n – жүйедегі су тұтынушылар саны. 

Гидроэлектр және су электр станцияларын сумен жабдықтаудың 

техникалық жүйелерінде, әдетте, гидроэлектростанцияның жоғарғы немесе 

төменгі бассейнінен өзен суы пайдаланылады. Өзен суларында көп мөлшерде 

шөгінділер пайда болған жағдайда арнайы тұндырғыштарды құру немесе 

гидроциклондардан, ағып кететін резервуарлардан, ұңғымалардан немесе басқа 

көздерден су алу қажет. 

Егер суда әртүрлі зиянды микроорганизмдер болса, құбырлар мен 

техникалық сумен жабдықтау жүйесінің басқа элементтерінің ішкі бетінің 

ластануына қарсы шаралар қолданылады. 

Тікелей жоғарғы немесе төменгі бассейнге су жіберетін су 

қабылдағыштар судың минималды деңгейінен төмен жерлерде, шлам немесе 

мұзбен бітелуге бейім емес жерлерде орналасқан. 

Құбырларға әртүрлі қоқыстардың енуіне жол бермеу үшін олар 

торкөздермен жабдықталған. Тордағы судың жылдамдығын 0,25-0,5 м / с 

аралығында қабылдау ұсынылады. Үй-жайдағы құбырдағы алғашқы 

клапандарды жөндеу қажет болған кезде, жалпақ клапандарды немесе 

штепсельдерді орнатуға арналған құрылғылар қарастырылады.  

Спиральды камералардағы, туннельдердегі немесе турбиналы 

құбырлардағы су ағып болғаннан кейін, яғни еденнен 1-1,5 метр биіктікте 

техникалық қызмет көрсету үшін қол жетімді болуы керек. Сумен жабдықтау 

трактінің ең жоғары немесе төменгі нүктелерінен су қабылдау құрылғысы 

құбылмалы қоқыспен немесе түбіндегі шөгінділермен бітеліп қалу 

ықтималдығы жоғары болғандықтан қолайсыз болады. 

Су электр станциясының төменгі ағысынан су сору құбырларын жоғары 

жылдамдықпен шығарған кезде, яғни газданған кезде, деаэраторларды орнату 

арқылы жүйеден ауаны шығарып алу керек. 

Техникалық сумен жабдықтау жүйесінің жабдықтары жүйенің кез-келген 

элементтерін жөндеу үшін қызмет көрсетуден немесе өшірілгеннен кейін 

барлық тұтынушыларды есептік сумен қамту үшін жеткілікті резервтерге ие 

болуы тиіс. Атап айтқанда, олардың біреуінің толығымен бітелуін ескере 

отырып, кем дегенде екі тәуелсіз су алу көзделеді. 

Станция торабының жобаланған нұсқасына арналған осы ұсыныстар 

негізінде біз техникалық сумен қамтуға арналған сорап жүйесін қабылдаймыз. 
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Жалпы станцияның сорабын техникалық сумен қамту схемасының 

мысалы 2 - суретте көрсетілген.  

Бұл типтегі жүйе салқындатқыш суды беруді қажет ететін төрт 

гидроагрегатқа қызмет етеді. Олардың біреуі  жұмысқа  қосылмай  запаста  

тұрады. 

Әр сораптың су қабылдағыштары гидроэлектростанцияның төменгі 

бьефіне тәуелсіз түрде орналасады.  Барлық сораптар екі параллель сызық  

бойынша қосылған, олардың әрқайсысының басында торлы сүзгі бар. 

Сүзгілердің әрқайсысының негізгі желісінің өткізгіштік қабілеті екінші желіні  

өшірген кезде барлық гидравликалық қондырғыларды салқындату үшін 

жеткілікті болуы керек.Әр ГЭС  гидроагрегатына үш магистраль тармағы 

қарастырылған. 

 

     
Сурет 2 –Техникалық сумен қамтамасыз етудің жалпы сұлбасы 

 

Бірінші гидроагрегатты іске қосу кезінде жұмыс істейтін сораптардың 

бірі автоматты түрде қосылады, оның жеткізілуі екі гидроагрегатты салқындату 

үшін жеткілікті. Үшінші гидроагрегатты  істету кезінде екінші жұмыс сорабы 

қосылады. Қыста барлық төрт гидроагрегатты салқындату үшін бір сорап 

жеткілікті 

 

  

1.2 Жобаланған   нысандағы   техникалық сумен  қамту  учаскесін   

жетілдіру   сипаттамасы 

 

Жобалау нысаны  ретінде қабылданған гидроэлектростанцияны 

техникалық сумен қамту қондырғысының негізгі нұсқасы «Казгидро» ЖШС 

жобалау ұйымы Шелек ГЭС-і бас жоспарыныңың негізінде және СНиП 2.04.03-

85 талаптарына сәйкес жасалған [1]. 

     Сумен жабдықтау көзі ретінде №1 және №2 турбиналық құбырларға 

суды тарту және оны гидравликалық турбиналарға беру үшін станция 

қондырғы сының   тегеурінді   бассейні қабылданған. 
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   Тұрмыстық-шаруашылық  және  өртке қарсы сумен жабдықтау үшін су 

қабылдау гидроэлектростанцияның турбиналық құбырлардан қалыпты жұмыс 

істеуі  және авариялық сөндіру кездерінде қысым бассейнінен жүзеге 

асырылады (3-сурет). 

   Мұнда сумен жабдықтау және кәріз желілерін   тарту   жер асты 

жолымен қарастырылған.  Сумен қамтамасыз ету  құбырларының  орналасу  

тереңдігі - 1,5 м, ал  кәріз жүйесінікі  - 0,9 м.  Өртке  қарсы тұрудың 11 

дәрежесіне  ие гидроэлектростанцияны,   осыған   қауіпті санаты бар үй-жайлар 

- А, В, Г, D және көлемі 5 мың м3 дейін 10 л / с құрайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет  3 - Шағын  ГЭС - ті техникалық  сумен   қамту  торабының 

сұлбасы 

 

Сумен  қамту  учаскелеріндегі құбырлардың диаметрі (D = 200 мм) 

гидроэлектростанция жұмысы кезіндегі турбиналық құбырлардың біреуінің 

бастапқы толтыру негізінде таңдалады. 

Қаратал су электр станциясының жұмысы кезінде спираль камерасынан 

артық су ылғалды құдыққа, яғни  сарқынды  су  құдығына   жиналады (2.3-

сурет). Мұнда WILO-DRAIN маркалы   салмалы  сораптар   орнатылған. 

Тәжірибе көрсетіп  отырғандай, мұндай сорапты  қолданған кезде 

ұңғымадағы су деңгейін ұстап тұру керек, яғни  арнайы қалқымалар мен 

қосымша құрылғылардың көмегімен қажетті деңгейдің үнемі реттелуін талап 

етеді.Сонымен қатар, дымқыл құдықтар ұсақ механикалық қоспалармен 

шөгінділерден мезгіл-мезгіл тазартуды қажет етеді. 

Су  құрамында  механикалық қоспалардың болуы сораптың абразивті 

қажалуына   әкеледі.  Кәріз ұңғымаларында  қажетті  тазарту жұмыстарын 

жүргізу үшін    арнайы   мобильді   тазартқыш құрылғылардың    қажеттілігі  

туындайды. 

  Осы  мақсатта  үсынылып  отырған   су  эжекторымен  жабдықталған  

дренажды  құдық (4 - сурет) [5] негізінен су электр станциясының  ғимаратында  

сарқынды  суды  жинап, оны  сыртқа  шығарып отыруға  арналған. Әдетте   
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дренажды   құдықтан  суды   алу  үшін  WILO-DRAIN суасты сорабы  

пайдаланылады.  

   Сонымен қатар, бұл   ұсынылып  отырған   эжекторды канализация  

құдықтарын тазарту үшін де  пайдалану  ұсынылады. 

 
 

             
Сурет  4 –Гидротурбиналық жабдықты және  дренажды   құдықты 

орналастыру  сұлбасы 

 

Құрылымдық  көзқараспен  қарағанда,    бұл эжектордың айырмашылығы  

- оның құрамында гидроциклон мен форсунка   тәрізді топырақ  қопсытқыш   

түтікшелер  қарастырылған (5-сурет).  Олар   құдық  ішіндегі  қатып (басылып) 

қалған лай  топырақты   жер бетіне  шығару  процесін  жақсартуға  мүмкіндік  

береді. 

Ұсынылып  отырған   эжектор ұңғымадағы су деңгейін бақылау үшін 

қалқандарды орнатуды қажет етпейді және жобалау мен пайдалану процестері  

қарапайым. Реттелмейтін  арынды су эжекторының  шағын 

гидроэлектростанция  құрамында  орналасуы 6-суретте  көрсетілген. 

   Эжектордың жобалық өлшемдері Қазақ су шаруашылығы ғылыми-

зерттеу институтының әдістемесін және жұмыс істеп тұрған 

гидроэлектростанцияның бастапқы деректерін қолдана отырып, есептелді (2-

бөлім). 
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Бұл жағдайда  су  шаптырғыш түтікшенің,   араластыру камерасының, 

диффузордың және  жер  қопсытқышқыш  түтікше  диаметрлері, сондай-ақ 

араластыру камерасы мен диффузордың ұзындығы анықталды (1 кесте). 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Сурет 5 - Ұсынылып  отырған  ағынды  су эжекторының   құдықтағы   

жалпы көрінісі 

 

Нц – сорап; Эн-эжектор;Нр-жер  қопсытқыш;Тр, Тп -  құбырлар;Қд – 

дренаж  құдығы;Нп-қақпақ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет  6 - Реттелмейтін  арынды су эжекторының  шағын 

гидроэлектростанция  құрамында  орналасуы. 

 

Су  шаптырғыш түтікше   мен  араластыру   камерасына дейінгі 

қашықтық 16-24 мм аралығында болу  керектігі  белгілен ген.  

Су  эжекторын  пайдалану  кезінде  олардың  әртүрлі  жұмыстық  

режимдерін  дұрыс  қамтамасыз  ету  мақсатында  араластыру   камерасы  мен  

диффузор  элементтері,жер  қопсытқыш  тұтікшелерінің  құрылғылары  

алмалы-салмалы  етіп  жасалынды. 

 Генераторды  суытуға  қажетті суды  жақсарту үшін біз көрсетілген 

торапты гидроциклонмен қамтамасыз етуді ұсындық. 
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Кесте 1 - Қолдануға  қажетті  арынды  су  эжекторының  құрылымдық   

өлшемдері 
dp,мм. dкс,мм. d, м. dbc, мм. L1, мм. dразм. мм. 

12 40   40,0    7 16-24 4 

               

7-суреттен көрініп тұрғандай, ұсынылған блок генератордан, 

гидравликалық түтіктен, салқындату жүйесінен, сораптан және 

гидроциклоннан тұрады [5,6]. 

 Орналастыру схемасының бірінші нұсқасында суды тазарту негізгі 

суасты сорабының  қысымымен жұмыс жасайтын тегеурінді гидроциклонының 

көмегімен жүзеге асырылады. Сорап суды өзеннен немесе деривация  

каналынан алады және оны гидроциклонға құрылғының цилиндрлік бөлігіне     

тангенциалды   орналасқан   су  беру  құбыры арқылы береді. 

Аппаратта центрифугалық күш әсерінен сұйықтық екі фазаға бөлінеді - 

сұйық және қатты. Қатты қоспалар құм саңылауына жиналады және қалдық 

қысымның әсерінен сыртқа шығарылады, ал сұйық фаза -гидроциклонды ағызу 

құбыры арқылы генератордың салқындату жүйесіне өткізіледі және генератор 

мен турбинаның негізгі және қосалқы элементтерінің қыздыру беттерін 

салқындату үшін түйіндер арасында таратылады. 

Су пайдаланылғаннан кейін оны қоқысқа төгуге немесе сол гидроциклон 

арқылы жабық сумен жабдықтауға жіберуге болады. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет  7 - Гидроциклонмен   жабдықталған генераторды салқындату  

торабы 

 

Сумен жабдықтау қондырғысының екінші нұсқасында вакуумды 

гидроциклонды қолдану қарастырылған. Бұл жағдайда басты айырмашылық - 

гидроциклон сорғының сору желісіне орнатылады және осыған байланысты ол 

вакуум режимінде жұмыс істейді. Сорап мен гидроциклонның осындай 

орналасуы сорапты абразивті қажалудан қорғауға және осылайша оның қызмет 

ету мерзімін бірнеше рет (кем дегенде 2-3 рет) арттыруға мүмкіндік береді. 
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Алайда, мұнда гидроциклон  конусында  артық қысымның болмауына 

байланысты  судан  тазартылған  массаны гидроциклоннан   сыртқа  шығаруды 

қамтамасыз ету үшін қосымша элеваторды пайдалану қажет.  

Әр   нақты   техникалық сумен қамту  әдісі мен схемасын таңдау әртүрлі  

факторларды ескере отырып,  салыстыру негізінде жүзеге асырылады [8]. 

Сонда: 

- жабдықтың құны және оны орнату; 

- жабдық үшін бос орынның болуы және қосымша үй-жайларды құру 

құны;  

- сораптардың электр қозғалтқыштары үшін электр энергиясының құны 

немесе эжекторлардың жұмысы үшін жоғарғы бассейндегі суды пайдаланудан 

жоғалған электр энергиясының құны. 

Жабдықты таңдау кезінде технологиялық судың болжамды шығыны су 

электр станциясының және агрегат қондырғысының барлық қондырғыларын 

пайдалану кезіндегі шығындар сомасына тең, ал резервуардағы судың 

максималды температурасында толығымен жүктеме алынады. 

 

 

1.3 Гидравликалық есептеу және жүйенің негізгі элементтерін  

анықтау  нәтижелері  

  

1.3.1 Негізгі  параметрлерді   анықтау және сорап қондырғысын 

таңдау   

 

Жоғарыда  айтылғандай, генераторды және шағын 

гидроэлектростанцияның гидроэлектрлік қондырғысының басқа элементтерін 

салқындату үшін сумен  қамту негізінен өзінше  су  ағу  мүмкіндігі  бар  

жүйемен жүзеге асырылады  немесе  арнайы    сораптар  қолданылады. [10-14]. 

Біз суды дайындау  үшін гидроциклонды қолдануды ұсынғанымызға 

байланысты, жобада техникалық сумен жабдықтаудың екінші нұсқасы 

қабылданды. 

Параметрлерді есептеу және қажетті сорапты таңдау үшін қажетті  су  

өнімділігін Qn,  сораптың   тегеурінін  Нн  анықтау керек. 

Гидроэлектростанцияның (25 м3 / с) жалпы шығыны негізінде салқындатуға 

арналған судың шығынын ескере отырып, біз 40,0-42,0 м3 / сағ аламыз. 

Қажетті  параметрлерді анықтау үшін сумен жабдықтау жүйесін қарсы 

резервуары бар сумен жабдықтау желісі ретінде қарастырамыз (8 сурет), 

өйткені су қабылдау түйіндері артық  тегеурін  туғызады. Содан кейін z 

есептелген белгі ретінде, желінің  анықтау нүктесіне  сәйкес  биіктігінде   

болуы керек. 

Осыны ескере отырып, төмендегідей  түрде  есептеледі: 

 

𝐻 = 𝐻ст + ℎв.в + ℎн.с + ℎвдм + ℎн.в + ℎс,                         (1.3) 
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мұндағы 𝐻ст —статикалық бас биіктіктегі айырмашылыққа тең 

ℎв.в - сораптардың сору құбырларындағы шығындар, м; 

ℎн.с, ℎвдм -  сорғы қондырғысы мен су есептегішіндегі шығындар: 

бірінші жуықтауда  ℎн.с = 1 ... 2,5 м, ℎвдм  = 1 ... 1,5 м; 

hнв - қысым өткізгіштегі шығындар, Q с.-ға  тең  су  өнімділігі 

жағдайында; 

ℎс - максималды су  өнімділігіне  сәйкес  шығындар. 

 

 
 

Сурет 8 - Гидроэлектростанцияның сумен жабдықтау жүйесіндегі 

сораптардың қысымын (тегеурінін)  анықтау сұлбасы. 

 

 Егер  минималды су деңгейі Zp.min  болса,  онда: 

 

Нст = 𝑧 − 𝑧𝑝.𝑚𝑖𝑛; 

 

Көрсетілген формуланы өзгерте отырып, сораптың толық   тегеуріні 

анықталады: 

 

                                       Нп = Нг + ∆ℎ1 + 0.1∆ℎ1                                  (1.4) 

 

мұндағы НГ  - геометриялық тегеурін, м, 

hl  - негізгі су құбырының бойындағы қысымның жоғалуы, м:     

    

∆ℎ1 = 1.1 ∙ 𝑎 ∙ 𝐿                                                  (1.5) 

 

мұндағы а - құбыр ұзындығының 1 км шаққандағы  қысым жоғалуы, м, 

L - сумен жабдықтау ұзындығы, 50 м. 

 

Геометриялық  тегеурін: 
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Нг = ∇под − ∇УВ𝑚𝑖𝑛 + ∆ℎ                                               (1.6) 

 

мұндағы под -  су  көтеру  деңгейі, 130,0 м, 

УВmin – су  көтерудің  минимальды  деңгейі,  125 м,  

h – сорапқа  дейінгі  тегеурін  шығыны, м.  

 

∆ℎ = ∆ℎсет + ∆ℎреш + ℎст                                                        (1.7) 

 

h =0,15 + 1,0 + 2,00 =3,15 м. 

 

Сонда,    НГ = 130,0 –  125 + 3,15 = 13,15 м. 

Толық  тегеурін: НП = 13,15 +7,75+0,1∙7,75  =  21,5  м. 

Есептеу  мәндерін  формулаға  қойып, келесі  мәнді  табамыз: 

 

Нн= (335,0-334,6)+9+25=34,04 м. 

 

Егер  сорап 10  сағат  бойы  жұмыс  істейтін  болса, онда  су  өнімділігі   

42 м3 /сағ.  тең  болады. 

Осы  параметрлер  негізінде  қажетті  сорап  маркасын  және  оның санын   

қабылдаймыз. 

Екі   сораптың жұмыс істеуі жағдайында сораптың қажетті сипаттамасы: 

тегеуріні- 34,04 м, су  өнімділігі - 42 м3 / сағ. 

Каталог бойынша ең жақын сорапты қабылдаймыз.  

Ол - K 80-52-200, су  өнімділігі 52 м3 / сағ, тегеуріні - 50 м. Сонда,  

барлығы  3  сорап  қабылданады,  ал  өрт болған кезде екі сорап қосылады 

(жұмыс және күту режимі). 

Вакуумдық сораптарды  негізгі  агрегатты  іске қоспас бұрын 

қолданамыз. Толтыру уақыты 7 минут (3-10 минутқа рұқсат етіледі) негізінде 

VVN-1.5 маркалы бір резервтік вакуумдық сорапты  қабылдаймыз. Олар   

машина  залында  бөлек орналасқан. 

 

 

1.3.2   Суды  алдын  ала  тазалау  сүзгішін  есептеу  

 

1. Сүзгіні пайдалану кезіндегі тазартылған судың көлемі (өнімділігі) [14]: 

2.  

𝑊0 = 𝑣ф ∙ 𝑓 ∙ 𝑇ф  , м3                                        (1.8) 

                                                          

vф - баяу түрде  сүзу жылдамдығы, 0,1 - 0,3 м / сағ; 

f - сүзілген бет  ауданы, 0,3-0,4 м2; 

Tф - сүзгінің жұмыс уақыты, 400-500 сағат. 

 

𝑊0 = 𝑣ф ∙ 𝑓 ∙ 𝑇ф= 0,2 ∙ 0,4 ∙ 400= 32 м3 
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1. Жоғарғы  жүктеу қабатында орналасқан ластаушы заттардың 

мөлшері: 

 

Мпл =
𝑊ф ∙(𝑚−𝑚1−𝑚2)

1000
                              (1.9) 

                               

m - тазарту құрылғысына кіретін бастапқы судағы қоспа мөлшері, 50 мг / 

л; 

m1 - фильтраттағы уақытша қоспаның мөлшері, 1,0-1,2 мг / л; 

m2 - тазарту қондырғысына кіретін қоспалардың мөлшері, 30 мг / л;  

 

Мпл =
𝑊ф ∙ (𝑚 − 𝑚1 − 𝑚2)

1000
=

601.6

1000
= 0.6 мг 

 

3.  Жуу жылдамдығы vpr = 0,5 - 1,0 м / с шегінде қабылданады. 

vpr = 0,8 м / с. 

3. Бір жұмыс циклі кезеңінде  сүзгі ауданының пайдалы қайтарымы: 

 

𝑞пол =
𝜗ф ∙𝑇ф

𝑇ф+𝑡
  , м2                                              (1.10) 

 

t -  сүзгінің  өзін  тазалауға  кететін  уақыт, сағ. 

 

𝑞пол =
𝜗ф ∙ 𝑇ф

𝑇ф + 𝑡
=

0.2 ∙ 450

450 + 60
= 0.1764 м2 

 

4. Сүзгінің  су  тазарту  қабілетінің  келтірілген  көрсеткіші: 

5.  

Ноч =
𝑟𝑛

𝑀𝑐
, м                                                    (1.11) 

 

пr - пайдалы жүктеме сыйымдылығы, г / м2.  

Құм  үшін пr  = 800 - 2000 г / м2. Басқаларға, 1000 - 3000 г / м2;  

сM  - тазартылмаған судың бұлдырлығы, мг / л. МС = 30-50 мг / л . 

 

Ноч =
𝑟𝑛

𝑀𝑐
 =1500/40=37.5 м 

 

6. Пайдалы  сүзгілеу  мерзімі: 

 

𝑡ф =
Ноч

𝑣ф
, сағ.                                                    (1.12) 

 

vф – сүзгілеу  жылдамдығы, vф = 0,05 -0,2 м/сағ.. 
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𝑡ф =
Ноч

𝑣ф
 = 37.5/0.2= 185 сағ. 

 

7. Сүзгілеу  ұзақтығы: 

 

Т = 𝑡ф + 𝑡ч + 𝑡б    , сағ.                                    (1.13) 

 

tц – сүзгіні  жуу ұзақтығы,1.0-1.5 сағ; 

tб – бактерициялдық  пісу  уақыты, tб  = 10 – 24 ч. 

 

Т = 𝑡ф + 𝑡ч + 𝑡б = 187,5 + 1 + 15 = 203,5 сағ. 

 

8. Тазартуға  болатын  мүмкіндік: 

 

𝑟𝑛 = 𝑀𝑐 ∙ 𝑣ф𝑡ф,   г/м2                                  (1.14) 

 

Mф- сүзілген судың бұлдырлығы, г / м3; 

tф - жетілу кезеңінің ұзақтығы, сағ. 

 

8. Пайдалы ластануды сақтау қабілеті: 

 

𝑟𝑛 = 𝑀𝑐 ∙ 𝑣ф𝑡ф   , г/м2.                                  (1.15) 

 

10. Тегеурін  шығының  ең  жоғары  мәні, h = 1000 – 2000 мм. 

11. Лайланған  сүзгі  бетін  шайуға  қажетті  су  көлемі: 

 

𝑊пр =
𝜑∙𝑟𝑛

𝑀пр
    г/м3.                                            (1.16) 

 

Mпр - қоқысқа шығарылатын судың орташа бұлдырлығы, г / м3; 

φ -қосымша су тұтынуды ескеретін коэффициент (су деңгейінің 

төмендеуіне байланысты шығындар, судың белгілі бір бөлігі оны ұстамай 

төгілген кезде және т.б.). Жалпы есептеулерде φ ≈ 2. 

Қабылданған ұсыныстарға сәйкес, фильтрді жүктеу бетінің 1 м2 

көлеміндегі ластауыштардың ағынына судың мөлшері (көлемі) 7 - 9 л / с 

аралығында қабылдануы керек. Ағынды сулар суды сақтауға арналған 

резервуардан алынады. Жүктеме қалпына келтірілген кезде, ағынды су 

перфорацияланған құбырлардан ағызу арқылы ағады. 

 

 

1.3.3 Гидроциклон  тәріздес   су  тазалағыш  құрылғыны  есептеу 

 

Гидроциклонның  цилиндрлі  бөлігінің  диаметрі (9 – сурет) [15]: 
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Дц = √
𝑄𝐻

0.13∙𝐾∙√∆𝐻
                                          (1.17) 

 

мұндағы  Qн –   тазалануға  жататын   су  өнімділігі, барлығы  0,044м3/с 

К – тәжірибелік  коэффициент, К=0,45 – 0,65. 

 H – гидроциклонның  кіреберісіндегі  және  шығу  тесігіндегі  

тегеуріндер  айырмашылы, м. 

 

 

             

 

 

 

 

          

 

 

            

 

 

Сурет  9 – Тегеурінді  гидроциклонның  есептік  сұлбасы 

 

Тазарған  су  патрубогінің  диаметрі  
 

𝑑сл =
Дц

𝑘2
                                                  (1.18) 

 

мұндағы k2 - су төгетін құбырша  диаметрінің цилиндр бөліктің 

диаметріне қатынасын анықтайтын коэффициент, 3,5 ... 4. 

Қос камералы гидроциклон қолданылған кезде k2 = 5,5-ке дейін артады. 

 

𝑑сл =
Дц

𝑘2
=

0,350

4
= 0,0875 

 

Судан  айырылған   құм  түсетін  тесік  диаметрі: 

 

𝑑𝑛 = (0,13 … 0,20)Дц   , м                                  (1.19) 

 

𝑑𝑛 = (0,13 … 0,20)Дц=0,15∙ 0,350 = 0,0525 м 

 

Гидроциклонның  су  кіретін  патрубогінің  диаметрі: 

 

                  𝑑вх =
0,75 Дц−Дсл

2
                                               (1.20) 
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                  𝑑вх =
0,75 Дц−Дсл

2
=  

0.75 ∙ 0.350 − 0.087

2
= 0.087 м 

 

Егер құрылымдық жағдайда  төртбұрышты кіреберіс қабылданса, онда ол 

көлденең қима  ауданы  арқылы  анықталады. 

 

Гидроциклонның цилиндрлік бөлігінің биіктігі 

 

Нц = (0,4 … 0,7)Дц ,м                                              (1.21) 

 

Нц = (0,4 … 0,7)Дц = 0,5 ∙ 0,350 = 0,175 м 

 

Гидроциклонның  конустық  бөлігінің  биіктігі 

 

Нк =
Дц

2𝑡𝑔𝛼
, м                                                     (1.22) 

 

мұндағы  α –  гидроциклонның  конустық  бұрышы, α = 30о. 

 

Нк =
Дц

2𝑡𝑔𝛼
=

0,350

2 ∙ 0,57
= 0,264 м 

 

Гидроциклонның  жалпы  ұзындығы 

 

𝐿ц = 2(𝐻ц + 𝐻к) + 𝑙1                                                (1.23) 

 

𝐿ц = 2(𝐻ц + 𝐻к) + 𝑙1 = 2(0.175 + 0.264) + 0.03 = 0.90.8 м 

 

Профессор  А.И.Поваровтың  тәжірибелері бойынша, диаметрі  

400 мм-ден аз гидроциклондар үшін келесі формуланы қолдануға болады: 

 

                                 𝑑вс = 0,5𝑑𝑛 + 0,83
𝑑𝑛

2

Дц
                                           (1.24) 

 

                                 𝑑вс = 0,5𝑑𝑛 + 0,83
𝑑𝑛

2

Дц
= 0,5 ∙ 0,036 + 0,83

0,0362

0,350
= 0,027 м 

 

Егер сүзгі  қондырғысында   негізгі  гидроциклоннан  бөлек  қосымша  

шағын  қоюлатқыш  гидроциклон   қарастырылған  болса,  онда: 

 

                        𝑄с = (0,10 … 0,15)𝑄ц, л/с                                               (1.25) 

 

 Qц –  гидроциклоннан  берілетін  су  өнімділігі, м3/с, Qц =Qн. 
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                        𝑄с = (0,10 … 0,15)𝑄ц = 0,15 ∙ 1,75 = 0,2625 

 

Цилиндр  бөлігінің  диаметрі: 

 

Дц = √
𝑄𝑐

0,13∙𝑘1∙√𝛿ℎ
                                                     (1.26) 

 

мұндағы Qс – қоюлатқыш  гидроциклонның  су өнімділігі, м3/с; 

k1 – тәжірибелік  коэффициент, k1 = 0,45…0,65; 

h – гидроэлеватордың  қалдық  тегеуріні, δh = 1,2…1,4 м. 

 

Дц = √
𝑄𝑐

0,13∙𝑘1∙√𝛿ℎ
= √

0,00026

0,13∙0,5∙√1,2
=0,060 м=60м 

 

Таза  су  патрубогінің  диаметрі 
 

                                     𝑑сл =
Дс

𝑘2
, м                                                              (1.28) 

 

где k2 – диаметрлер  ара  қатынасы, k2 = 3,5…4. 

 

                                     𝑑сл =
Дс

𝑘2
=

0,060

3,5
= 0,017 м 

 

Жиналған  (ажыратылған)  құм  түсетін  тесік  диаметрі: 

 

                           𝑑𝑛 = (0,13 … 0,2)Д𝑐 , м                                                  (1.29) 

 

Нц = (0,13 … 0,2)Д𝑐 = 0,2 ∙ 0,060 = 0,012 м 

 

Қоюлатқыштың  су  беру  патрубогінің  диаметрі: 

 

𝑑вх =
0,75Дц−𝑑сл 

2
 , м                                                    (1.30) 

 

𝑑вх =
0,75Дц−𝑑сл 

2
=

0,75 ∙ 0,060 − 0,017

2
= 0,014 м 

 

Қоюлатқыштың  цилиндрлі  бөлігінің  биіктігі  

 

     Нц = (0,4 … 0,7)Д𝑐 , м                                              (1.31) 

 

Нц = (0,4 … 0,7)Д𝑐 = 0,6 ∙ 0,060 = 0,036 м 



 

24 

 

Қоюлатқыштың   конусты  бөлігінің  биіктігі  

                  һк =
Дс

2𝑡𝑔𝛼
, м                                                (1.32) 

 

мұндағы α – қоюлатқыштың   конустық  бұрышы, α = 20о; 

 

                  һк =
Дс

2𝑡𝑔𝛼
=

0.060

2 ∙ 0.364
= 0.082 м 

 

 

1.3.4 Дренажды ұңғымадан су алуға арналған эжектордың 

жетілдірілген түрін есептеу 

 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-да әзірленген реттелмейтін эжектордың  

тәжірибелік  нұсқасы (10-сурет) негізінен шағын су электр станциясының 

ғимаратындағы дренажды ұңғымадан су алуға  арналған. 

 

                                             
Сурет 10 - Реттелмейтін эжектордың  есептік   сұлбасы 

 

Құрылымдық  тұрғыдан  қарағанда  реттелмейтін эжектор гидроциклонды 

жер  босатқыш  түтікшемен  қамтамасыз етілгендігімен ерекшеленеді. 

Эжекторлар бойынша бұрын  атқарылған  ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

талдау барысында  анықталғандай, қолданыстағы барлық есептеу әдістері 

реактивті турбулентті араластыру теориясын қолдануға негізделген [15]. 

Су электр станциясының дренаждық құдығын тазалау кезінде құм 

шөгінділері ағын  күшін  пайдаланып босатылады, ал  негізгі  сору  өнімділігі: 

 

                                 𝑄н = 𝑄1 + 𝑄г.р.,  л/с                                                 (1.33) 

 

 𝑄1 – эжекторға  берілетін  су  өнімділігі, л/с ,    𝑄1 = 15,0- 16,0 л/с., ал  

жер  босатуға  қажетті  су көлемі 𝑄г.р. 6,5-7% құрайды              
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                       𝑄н = 𝑄1 + 𝑄г.р.=16+1,12=17,12 л/с 

 

           Су жинау құдығын тазарту кезінде тасымалданатын материалдың 

гетерогенділігіне байланысты эжектордың өнімділігінің төмендеуін ескеретін 

коэффициент Kpn = 0,35 - 0,91 аралығында өзгереді, көлемдік консистенциясы  

20-30%-ны  құрайды. 

 

Келтірілген  тегеурін келесі  аналитикалық  формуламен  есептеледі: 

 

ℎ1 =
𝐻

𝐻1
=

0.685∙𝜌1

𝜌2
−

1.507∙𝜌1

𝜌0
− 0.117𝛼 + 0.698                          (1.34) 

 

мұндағы 𝜌0,  𝜌1,  𝜌2 - ретімен  қарастырғанда, құмммен  араласқан, сорып  

алынатын  су  тығыздығы(1,4т/м3), эжекторға  сырттан  берілетін  су 

тығыздығы (1,0т/м3) және  эжектор  соңындағы  су  мен  құмның  араласқан  

қоймалжыңы(1,2-1,3 т/м3); 

        г  коэффициент тасымалдау (эжекциялау) коэффициенті, 1,5 – 3,0. 

 

ℎ1 =
𝐻

𝐻1
=

0.685 ∙ 𝜌1

𝜌2
−

1.507 ∙ 𝜌1

𝜌0
− 0.117𝛼 + 0.6 

 

ℎ1 =
0.685 ∙ 1

1.3
−

1.507 ∙ 1

1.4
− 0.117 ∙ 2 + 0.698 = 1.482 

 

Эжектордың ауыспалы жұмыс режимі  мен  негізгі геометриялық 

параметрдің әртүрлі мәнімен (мг) тәуелділікке негізделген номограммадан 

жалпы қарсылық коэффициенттерін  анықтауға  болады (11- сурет) [14,15]. 

Жұмыс саптамасының   су шашатын  бөлігінің ауданы   мынаған  тең  

 

𝑓1 =
𝑄1

𝜇1∙√2𝑔𝐻1
;  м2                                                 ( 1.35) 

 

𝑓1 =
𝑄1

𝜇1 ∙ √2𝑔𝐻1

=
0,016

0,75 ∙ 9,8 ∙ 35,08
= 0,0008 м2 

 

ал,  оның   диаметрі 

 

𝑑1 = √1.27𝑓1, м                                                           (1.36) 

 

𝑑1 = √1.27𝑓1 = √1.27 ∙ 0,0008 = 0,03 м 

 

мұндағы μ1 – су  өнімділігінің  коэффициенті, 𝜇1 = 0,75 … 0,82 

Н1 –  сорап  тегеуріні,м 
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Q1 – жұмыс саптамасының  су  өнімділігі,л/с 

Q1 =16,0 л/с= 0,016 м3/с 

Араластыру  камерасының  қима  ауданы  және  диаметрі: 

 

𝑓𝑘.𝑜. = 𝑚𝑧 ∙ 𝑓1                                                             (1.37) 

 

𝑓𝑘.𝑜. = 𝑚𝑧 ∙ 𝑓1 = 5 ∙ 0.0008 = 0.004 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 11 –Қарсылық коэффициентінің   тасымалдау  коэффициентіне 

тәуелділігінің номограммасы 

                                       

Бұл  жағдайда  оның   геометриялық  параметрі  .0,5...5,4гm  

Араластыру  камерасының  ұзындығын  Е.А. Замарин  формуласымен  

анықтаймыз [15]. 

 

                                    𝑙к.с. = 4,65 ∙ 𝑑1
0,2 ∙ 𝑑к.с.

0,8 , м                                       (1.38) 

 

 𝑙к.с. = 4,65 ∙ 𝑑1
0,2 ∙ 𝑑к.с.

0,8 = 4.65 ∙ 0.030.2 ∙ 0.060.8 = 0.23 м 

 

Араластыру  камерасының   цилиндрлі бөлілігінің  диаметрі 

 

𝑑 к.с. = 2 ∙ √
𝑚𝑧∙𝑓1

𝜋
 , м2                                            (1.39) 

 

мұндағы  mг – эжектордың  геометриялық  параметрі; 

1f  – жұмыс  саптамасының  көлденең  қимасының  ауданы, 

 

𝑑 к.с. = 2 ∙ √
𝑚𝑧 ∙ 𝑓1

𝜋
= 2 ∙ √

5 ∙ 0.0008

3.14
= 0.06  м2  
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Эжектордың  сору  патрубогінің  диаметрі 

 

𝑑вс = 2 ∙ √
𝑄2−𝑄1     

𝜋∙𝑉кр
вс  ,м                                            (1.40) 

 

мұндағы 𝑉кр
вс - сору процесінің шектелген  жылдамдығы, 𝑉кр

вс = 15 м/с. 

 

𝑑вс = 2 ∙ √
𝑄2−𝑄1     

𝜋∙𝑉кр
вс    = 2 ∙ √

17,12−16

3,14∙1,5
  =0,97 м 

 

Тегеурінді  құбыр  диаметрі 

 

 𝑑н = 2 ∙ √
𝑄2

𝜋∙𝑉кр
н     , м                                                   (1.41) 

 

 𝑉кр
н  - тегеурін процесінің шектелген  жылдамдығы, м/с. 

 

 𝑑н = 2 ∙ √
𝑄2

𝜋∙𝑉кр
н    = 2 ∙ √

17,12

3,14∙2
   =3,30 м 

 

Диффузордың  су  шығар  диаметрі:  болғанда 

 

 𝑑н =  Дн 

 

 мұндағы Дн -  диффузордан  соң  жалғанған  су  құбырының  диаметрі, м. 

Диффузор  ұзындығы, конустық  бұрыш  α = 10о  болғанда. 

 

                                        𝐿𝜕 =
𝑑𝜕−𝑑к.с.

2𝑡𝑔
𝛼

2

 , м                                                  (1.42) 

 

          𝐿𝜕 =
𝑑𝜕 − 𝑑к.с.

2𝑡𝑔
𝛼
2

=
3,30 − 0,06

2 ∙ 0,0874
= 18,5 м 

 

Жұмыс  саптамасы   ұшынан   араластырғыш камераға дейінгі 

арақашықтық: 

 

𝑙1 = (1,0 … 1,2)𝑑1 = 1,1 ∙ 0,03 = 0,033 м 

 

Гидроциклонды жер  босатқыш  ұшының  ауданы: 

 

         𝑑𝑧.𝑝 =
𝜋(𝑑𝑧.𝑝

2 −𝑑вк
2 )

4
, м2                                          (1.43) 
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         𝑑𝑧.𝑝 =
𝜋(𝑑𝑧.𝑝

2 −𝑑вк
2 )

4
=          𝑑𝑧.𝑝 =

3,14(0,042−0,972)

4
=0,73 м2 

 

мұндағы  dг.р. – судан  ажыратылған   құм  шығатын  тесік  диаметрі 

 

                                        𝑑𝑧.𝑝 =
𝑄𝑧.𝑝

𝜑∙√2𝑔𝐻
 , м                                                  (1.44) 

 

𝑑𝑧.𝑝 =
𝑄𝑧.𝑝

𝜑 ∙ √2𝑔𝐻
=

1.12

1 ∙ √2 ∙ 9.8 ∙ 35.08
= 0.04 м 

 

Гидроциклонды жер  босатқыштың  жоғарғы   тесігінің  диаметрі  және  

ұзындығы: 

 

𝑑сл
н = (1.5 … 1,6)𝑑𝑧.𝑝 = 0.04 ∙ 1,5 = 0.06 м 

 

𝑙сл
н = (0,875 … 1,0)ℎс = 1,0 ∙ 1,5 = 1,5 м 

 

мұндағы hc – жұмыс  саптамасының  биіктігі. 

 

 

1.4 Өрт сөндіруге қатысты сумен жабдықтау жүйесін қабылдау 

ұсыныстары  

 

Өрт  сөндіру желісін  сумен жабдықтаудың  сораптық  әдісі  құбырдағы 

су қысымы жеткіліксіз немесе тым жоғары болған кезде қолданылады. Су 

жоғарғы немесе төменгі бассейннен алынады, бірақ оны  алу талаптары 

ауырлық жүйесінің су қабылдағыштарына сәйкес  келуі  керек (12-сурет) [9]. 

 

 
Сурет  12 - Өрт  сөндіруді сумен   қамту  сұлбасы 

1-су  сору  желісі; 2- сорап; 3 - ысырма; 4- қосымша  қондырғы; 5- өрт 

сөндіру құбыры; 6- жөндеу клапаны; 7- автоматты клапан; 8- электроконтакті 

манометр; 9- дренажды кран. 
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Өрт сөндіру  желісін  сумен жабдықтау  судың есептік шығыны бір  

қондырғылар үшін ең жоғары шығыс деңгейінде қабылданады, ол СНиП 

2.04.02-84 сәйкес гидранттардан ішкі өртті сөндіруге арналған су шығыны мен 

гидранттардан сыртқы өрт сөндіру жылдамдығына сәйкес келуі  тиіс. 

Өрт сөндіру  үшін  жоғары сенімділікке ие, өндірісте  көп  

пайдаланылатын  сораптарды  қолдану  ұсынылады. 

Өртке  қажетті сумен жабдықтау жүйесіндегі судың есептік өнімділігі 

бір сөндіру қондырғысына қатысты ең жоғары шығыс шамасында 

қабылданды, ол ҚНжЕ 2.04.02–84 сәйкес гидранттардан ішкі өртті сөндіруге 

кететін  су көлемі мен  сыртқы өрт сөндіру жылдамдығына сәйкес келеді[9]. 

Есептелген өртті сөндіру уақыты стандартқа  сәйкес 10 минутқа тең 

етіп  қабылданды. Өрт анықталған сәттен бастап   есептегенде судың ең алыс 

беру  қашықтығына   дейін   беру мерзімі 3 минуттан аспауы керек. 

Судың қысымы өрт сөндіру жүйесінің әсерінен ең алыс және жоғары 

орналасқан су  шашқышқа  қажетті минималды қысым қамтамасыз 

етілетіндей болуы  тиіс. 

Сораптарды  іске қоспас бұрын, ең жоғары нүктеде қысым 0,02 МПа 

төмен болмауы керек. Клапанға дейінгі максималды қысым I МПа  дейін   

рұқсат етіледі. 

Егер минималды қысым көрсетілмесе, оны ұстап тұру және жүйеде 

судың шығынын  толтыру үшін кемінде 3 м3 су сыйымдылығы бар су 

резервуарын орнату керек немесе өрттің сумен жабдықтау желісін басқа 

мақсаттар үшін қайтарылмайтын клапан арқылы қосу қажет.  

Жобалау кезінде ауыз су мен өрт сөндіру сумен жабдықтау жүйесіндегі 

қысым ең төменгі орналасқан крандар үшін 0,6 МПа-дан аспауы талап  етіледі. 

ГЭС ғимаратының өрт желісінде бұл қысым 0,9 МПа аспауы керек. 

Қысымды реттегіштерді ең аз қажетті судың тұрақты ағымы қамтамасыз 

етілген жағдайда ғана қолдануға болады. Сонымен бірге қысым реттегішінің 

алдында (судың ағымына сәйкес) жөндеу клапаны орнатылуы   қарастырылады. 

Басқа жағдайларда, егер өрт сөндіру объектісіне түсетін судың қысымын 

төмендету қажет болса, диаметрі кемінде 40 мм орталық тесіктері бар дискілік 

диафрагма түріндегі дроссельдік құрылғы қолданылады. 

 Диафрагма өртті сөндіру объектісінің өрттен қорғау жүйесіндегі 

құлыптау элементінің фланецті қосылысына орнатылады. Клапандардың толық 

ашылмағандығы немесе арнайы клапандардың көмегімен құлатуға жол 

берілмейді.  

Әрбір су қабылдағыш  арнайы  тор  көзбен, болаттан жасалған 

клапандармен және 3-4 мм аспайтын ұяшықтары бар сүзгімен жабдықталады. 

Өздігінен ағатын сумен жабдықталған   өртке  қарсы  жүйесі   кем дегенде 

екі су қабылдайтын алдыңғы жағынан, тікелей жоғарыдан жүзеге асырылуы 

керек. 
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2. Құрылыс  жұмыстарының  көлемі  және  анықтау  нәтижелері  

  

Дипломдық жұмыста қарастырылып отырған каскадты  ГЭС  (Қаратал)  

құрылысының басталуы 2008 жыл, аяқталуы  2010 жылдың соңы  болып  

есептеледі. Ол  вахталық әдіспен   салынған [18]. 

Жалпы  қатыстырылған  қызметкерлердің   саны 84 адам болса , оның 

ішінде 41 адам «АСПМК-519» ЖШС және «Темірбетон» ЖШС қызметкерлері  

де, ал 60 адам «Құрылыс М.Х.» ЖШС –ге  қарасты. 

Өндірістік база ретінде «АСПМК-519» базасы қолданылған. 

Құрылыс  кезінде  тұрғызылатын негізгі құрылымдарға: ГЭС ғимараты; 

турбиналық қысымды құбырлар; қысым бассейні; деривациялық канал; су 

қабылдайтын тораптар  жатады. 

ГЭС  ғимаратының  ішінде  әрқайсысының  қуаты  2.1МВт –ға  тең   

ПР20-140  маркалы  гидротурбина  орнатылған.  

Каскадтың  бір  ГЭС-не (4-ші)  шаққандағы  құрылыс  жұмыстарының  

жалпы  көлемі   бұрыннан  белгілі  әдістемеліктер  негізінде [16-23] анықталып,  

олардың  нәтижелері 3.1-кестеде  көрсетілген.   

Бұл  жерде  қарастырылып  отырған  сумен  қамту  жүесін  салуға  кетін  

қаражат  шығыны  тегеурінді бассейн  мен  ГЭС  ғимаратының  есебіне  кіреді. 

Құрылыс кезінде СНиП  III-4-80 «Құрылыстағы қауіпсіздік» талаптарын 

басшылыққа алу міндеттеледі. 

Қазу, монтаждау және өңдеу жұмыстарын жүргізу кезінде келесі 

қауіпсіздік талаптарына ерекше назар аударылады: 

- траншеялар арқылы адамдардың өту орындары түнде 

жарықтандырылған өтпелі көпірлермен жабдықталуы керек; 

- шұңқырлар мен траншеялардан алынған топырақ траншея шетінен 

кемінде 0,5 м қашықтықта орналастырылуы керек; 

- жер аудару және көтеру машиналары жұмыс істейтін жерде бөгде 

адамдардың болуына тыйым салынады; 

- конструкциялық элементтер мен жабдықтарды көтеру, ауыстыру 

әдістері олардың конструкцияға жақын жерге орнатылуын қамтамасыз етуі 

керек, пайдаланылатын  құрылымдар сенімді және қауіпсіздікті қамтамасыз 

ететін жүк түсіретін құрылғылармен   атқарылуы  тиіс; 

- жүктерді көлік құралдарына орнату тасымалдау мен түсіру кезінде 

жүктің орнықты жағдайын қамтамасыз етуі керек; 

- кранмен қозғалыс кезінде бекітілген конструкциялардың элементтерін 

икемді жігіт сымдарымен сырғып кетуден сақтау керек; 

- құрылымдық элементтерді бөлу тұрақты немесе уақытша сенімді 

бекітуден кейін жүзеге асырылуы керек; 
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Кесте 2 - Құрылыс  жұмыстарының  көлемі  және  атқарылу  нәтижелері 

 Жұмыстардың  атауы 
Су  алу  

торабы 

Дерива-

ция 

каналы

, жол 

Станциялық  торап 

Барлы 

ғы 

Тегеу 

рінді 

бассейн 

Тегеурін

ді 

құбырла

р 

 

ГЭС 

ғимарат

ы 

Бос  су  

тастау 

Су  

әкету 

 

каналы 

Бөлгіш 

Су  

тастау 

каналы 

К
ө
л

ем
д
ер

д
і 

 н
ег

із
д
еу

 

1. Жер  қазу, мың.м3 3.0 32.5 3.4 6.7 13.2 15.5 34.2 7.6 2.8 118.9 

2. Топырақты үю, мың.м3, соның  

ішінде: 

3.3 48.5 0.95 4.68 8.9 5.26 6.8 3.16 1.2 81.75 

ішінде - тапталғандары 2 42.47 0.68 5.4 7.38 5.5 10.26 2.4 0.49 76.58 

3. Жапсырылатын  және  

жапсырылмайтын үйінділер, 

мың.м3 0.31 - 0.12 - 1.11 0.66 - 0.36 0,12 2.63 

4. Дренаждар, мың.м3 0.11 0.32 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.12 1.12 

5. Құм  -тастан  төсеніш, мың.м3 0.85 0.99 0.07 0.13 0.33 0.13 0.33 0.33 0.3 3.34 

6. Бетон және  темірбетон, м3  

соның  ішінде:  352.6 4228 1408 1058 1739.7 861 903 720 137.5 11407.8 

жиналмалы  темірбетон 14.9 1948 23 - 0.5 309 305 31 28 2659. 

монолитті  темірбетон  
337.7 2052 1385 1270 1739.2 552 957 689 76.6 9058.5 

7. Арматура, т 19.6 147.97 52.4 156.67 112.87 37.2 38.81 44.72 7.11 617.35 

8.Металлоконструкциялар, 

соның  ішінде.: 9.95 1.5 19.63 - 98.56 - - 17.42 - 147.06 

гидромехқұрылғылар, 

т 

7.71 - 16.57 - 11.76 - - 15.42 - 51.46 

басқалары 2.24 1.5 3.06 - 86.8 - - 2 - 95.6 

9. Гидроқуатты  құрылғылар - - - - 64.7 - - - - 64.7 

Қ
о
с.

к
ө
л

ем
д
ер

 

Тастақ  үйіндісі, мың.м3 - - 0.12 - - - - - - 0.14 

Топырақ  үйіндісі, мың.м3 - - 0.03 - - - - - - 0.03 

Су  ағызу  және  су  деңгейін  

төмендету, м3/тәул. 
150 150 - - 200 - - - - 500.0 
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3. Жобалау алдындағы  талдау (экономикалық  көрсеткіштер) 

 

Болжамды есептеулер нәтижесінде Қаратал өзенінде су электр 

станцияларының каскадын салуға салынған инвестициялық  барлық  шығындар 

сомасы,ішінде  техникалық  сумен  қамту   шараларына  жұмсалған  қаражат та  

бар,  17 240,25 млн теңгені құрайтыны  белгілі  әдістемеліктерді  пайдалану  

арқылы   анықталды [24-27]. 

    Электр энергиясын өндірудің ерекшелігіне байланысты айналым 

қаражаты шикізат қоры, аяқталмаған жұмыс және дайын өнім қоры болмаған 

кезде аз мөлшерді құрайды. Есептеулерде айналым капиталы бір уақытта 

ағымдағы шығындардың 20% мөлшерінде қабылданды.  

Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер және қаржылық 

есептеулер нәтижелері  3 - кестеде берілген. Есептеулердің  нақты  мәліметтері  

дипломдық  жұмыс   қосымшасында  келтірілген. 

 

Кесте 3  Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер 
№ 

р/с 

Көрсеткіштер  атауы Өлшем  

бірлігі 

Мөлшері 

1 Өндірілетін электроэнергия ГВтсағ.          286,65 

2 Электроэнергия  тарифі тенге/кВтсағ.           5,5 

3 Қалыптасқан  қуат МВт 49,6 

4 Құрылыстың  сметалық  бағасы мың.тенге 17240,25 

5 Қаржыландыру  жағдайы:   

жеңілдік  мерзімі жыл 3 

қарызды  қайтару  мерзімі жыл 15-20 

% -дық  қойылым  8 

6 Құрылыс  салу  мерзімі жыл 9 

7 Пайдалануға  қажетті  жұмысшылар  саны  адам 60 

8 Пайдалану  мерзімі жыл 25 

 Есептік  мерзім  көрсеткіштері   

9 Электр  энергиясын сатудан түсетін кіріс млн. тенге 96192 

10 Өндірістік шығындар млн. тенге 34447 

11 Пайда млн. тенге 52690,5 

12 Таза  пайда млн. тенге 37240,4 

13 Таза келтірілген кіріс млн. тенге 676,7 

14 Табыстылық индексі   1,06 

15 Ішкі кірістілік коэффициенті % 10,67 

16 Қарапайым өтеу мерзімі  жыл           12 

17 Жеңілдік мерзімі жы 22 

18 Дисконт (жеңілдік) % 10 

 



ҚОРЫТЫНДЫ 

 

1.Шағын  ГЭС –ті  техникалық  сумен  қамту  жүйесін  жетілдіру  

мақсатында  оның  құрамын  су  тазалағыш вакуумді  немесе  тегеурінді  

гидроциклонды  қарастыру және  дренажды  құдықты  лайсаң  заттардан    

тазарту  үшін  жер  босатқыш  түтікшесі  бар  эжектормен  жабдықтау  

қарастырылған; 

2.Генераторды және басқа элементтерді  салқындату үшін  жер  

жағдайына  байланысты  сораптық  әдіс  пайдаланылды. Қажетті  сорап  

маркасы    есептеулер  негізінде  каталог бойынша   анықталды. Ол - K 80-52-

200, су  өнімділігі 52 м3 / сағ, тегеуріні - 50 м. Өрт болған кезде екеуі  қатар  

қолданылады; 

3. Есептеуге  қабылданған    су  өнімділігі  0,0175м3/с  тең  жағдайда 

гидроциклон  диаметрі 22,5см,  оның  кіреберіс  патрубогының  диаметрі  

7,0см,  таза  су  тесігінің  диаметрі 7,0см және  қоймалжың  шығатын  тесігінің  

диаметрі  2,5смболу  керектігі  анықталған; 

  4. Құрылымдық  тұрғыдан  және  басқа  техникалық  шешімдермен  

салыстырмалы  түрде  қарағанда  ұсынылып  отырған   эжектор гидроциклонды 

жер  босатқыш  түтікшемен  қамтамасыз етілген.  Ол құрылғының  жұмыс  

өнімділігін  15-205-ға   көтереді. 
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ҚОСЫМША АҚ 

 

АҚ-1. Алматы облысын  электр  қуатымен жабдықтаудың  2030 

жылға дейінгі болжамы 
 

Электр тұтыну мен электрлік қуаттылықтың 2030 жылға дейінгі болжамы 

«КазНИПИИТЭС» АҚ институтының «Энергия» - «Электр жүктемелерін жабу 

туралы техникалы-экономикалық зерттеу нұсқалары» атты жұмысында 

келтірілген. 

Электр тұтыну мен электрлік жүктеменің электр энергиясы саласының 

минималды және максималды дамуы перспективалық деңгейлері осы ТЭЗ 

жұмыстарында келтірілген. 

Төмендегі А.1 және А.2 кестелерінде Алматы облысы мен Оңтүстік аймақ 

бойынша электр тұтыну мен электрлік жүктеменің 2030 жылға дейінгі 

перспективалық көрсеткіштері берілген. 

 

Кесте А.1 - Алматы облысының 2030 жылға дейінгі электр тұтыну мен 

электрлік жүктемесі болжамы 

Жылдар 

 

2009 

 

2010 2015 2020 2030 

мин. 

дағдарыс. 
мин. мин. мин. мин. 

Электр тұтыну, млрд.кВт.сағ 8.4 8.5 9.4 11.8 14.0 18.3 

Максимумды жүктеме, МВт 
1

 483 
1 586 1 650 2 260 2 670 3 580 

 

Кесте А.2 - Оңтүстік Қазақстан бойынша 2030 жылға дейінгі электр 

тұтыну мен электрлік жүктемесі болжамы 

Жылдар 
2009 

 

2010 2015 2020 2030 

мин.дағ. мин. мин. мин. мин. 

Электр тұтыну, млрд.кВт.сағ 15.0 16.2 17.4 21.3 24.7 31.9 

Максималды жүктеме, МВт 2 658 2 856 3 070 3 980 4 620 6 040 

 

Алматы облысы мен Оңтүстік Қазақстан бойынша 2030 жылға дейінгі 

қуаттылық пен электр энергиясының балансы аталған саланың минималды 

түрде дамуын, қабылданылған электр тұтыну деңгейлері мен электрлік 

жүктемелерді ескере отырып есептелінген.  

Оңтүстік  аймақ бойынша болжанған қуаттылық пен электр 

энергиясының балансы АҚ-3-кестеде келтірілген.  

 

Кесте А.3 - Оңтүстік аймақтың қуаттылық балансы, мВт 
№ 

Жылдар 

2010 2015 2020 2030 

мин. 

дағд. мин мин мин мин 

1. Тұтыну 

1.1 Максималы электрлік 

жүктеме 2856 3070 3980 4620 6040 
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Кесте А.3 - жалғасы 
2. Қолда бар станциялар арқылы қамтамасыз ету 

2.1 Қабылданылған қуаттылық 3013 3013 3092 3140 3150 

2.2 Қазіргі электр 

станцияларының қолда бар 

қуаттылығы 2328 2328 2452 2517 2527 

2.3 Қордағы қуаттылық 240 240 280 310 310 

2.4 Пайдаланылып отырған 

қуаттылығы 1 499 1 712 1 475 1361 1 780 

2.5. Қуаттылық тапшылығы (-) -1357 -1358 -2505 -3 259 -4260 

3. Жаңа энергия көздерін іске қосу 

3.1 Бекітілген қуаттылығы, 23 23 1 398 2 492 4190 

 оның ішінде Балқаш ЖЭС   300 900 2100 

3.2 Қолда бар қуаттылығы 8 8  1294 2270 3218 

3.3 Қордағы қуаттылығы   200 300 370 

3.4 Пайдаланылып отырған 

қуаттылығы 8 8 1156 2032 2910 

3.5 Қуаттылық тапшылығы -1350 -1350 -1350 -1227 -1350 

3.6 Қуаттылықты сырттан алу, 

оның ішінде: -1 350 -1 350 -1 350 -1 227 -1 350 

 -Солтүстік аймақтан -1 350 -1 350 -1 350 -1 227 -1 350 

 

Келтірілген баланстардан байқайтынымыз, қуаттылықтың айтарлықтай 

жетіспеушілігі туралы болжам бар. Осы Оңтүстік аймақтағы тапшылықты жою 

мақсатында, техникалық қайта жабдықтаумен қоса, Солтүстік-Оңтүстік тарату 

желісі арқылы таратылатын 500 кВ қуаттылықты алу іске асырылатынын 

байқаймыз.  
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ҚОСЫМША  БҚ 

 

БҚ -1. Шелек  шағын  ГЭС-інің құрылысының  негіздемелері  және 

ерекшеліктері 

 

ГЭС құрылысы жүргізілгелі отырған учаске өзеннің табиғи 

(топографикалық) жағдайларына байланысты тандалған. Шелек өзенің 

энергетикалық мақсатта пайдалану үшін 1355 және 1068 жер белгілері 

аралықындағы учаске қабылданылған. Өзеннің таудан шығар тұсында (ГЭС-19-

ден 7 шақырым жерде) каскад басында ГЭС-20 су бөгеті құрылысы жүргізілетін 

болады, ал ол өз кезегінде келесі ГЭС-21 және ГЭС 22 үшін басты су торабы 

болып табылады. Каскад ғимараттары өзеннің оң жағалауында 

орналастырылады. Каскад құрылыс шекарасында Шелек өзенінің сол 

жағалауында жол өтіп жатыр және ол еңістеу келген. Топографикалық 

қасиеттеріне байланысты, тандалынып алынған учаске үш деривациялық ГЭС-

терден және бөгеттен тұратын гидроэлектр станциясының төрт сатысына 

бөлінген.  

Алаңның инженерлік ізденістері (БҚ -1-сурет) тек қана алдын ала бағалау 

үшін жарамды бола алады, себебі тек қана ол техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерге ғана жауап бере алады.  

. 

 
Сурет Б.1 - «Шелек» гидроэектростанциясының құрылысы жүзеге асатын 

алаңның картасы 

 

Техникалық-экономикалық негіздемелерін жасаған кезде мүмкін болар 

барлық нұсқаларды қарастырып, ГЭС-тің ақырғы алаңын тандап, сәйкес акттер 

арқылы жерді алу туралы құжаттар  рәсімделген 
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БҚ-2. Шелек өзенінің гидрологиялық тәртібі мен сипаттамалары, 

ГЭС каскадының құрылысы жүргізілер ауданның геологиялық-

құрылымдық жағдайлары 

 

БҚ-2.1 Шелек өзені бассейнінің физикалық-географиялық 

сипаттамалары 

 

Шелек өзені орналасқан даланың морфологиялық құрылымы негізінің өте 

қиын келеді. Өзеннің таулық бөлігі кең бойлық дала болып табылады, 

солтүстігінде Іле Алатауы мен оңтүстігінде Күнгей Алатауы арасындағы 

жотада орналасқан. Қарақия өзені сағасынан төмен жерде Шелек өзені даласы 

өз формасын жоғалтып, V-әріпі тәріздес кейіпке айналып, тік шатқалдарымен 

ерекшеленеді. Оның тереңдігі кей жерлерде 1100-1300 метрге дейін жетіп 

жатады, ал түбінің барлық жері арнамен көмкерілген. Іле және Күнгей Алатауы 

жоталарының тізбегі Шелек өзенінің бастауларында қосылып, Шелек-Кемін 

таулы жалғастырғышын құрайды, ол биіктігі 4400 метр жерде орналасқан.  

Іле Алатауынан оңтүстікке қарай, шексіз бойлық Шелек даласында 

Күнгей Алатауының жотасы тізбегі жатыр.  

Күнгей Алатауы Шелек өзені бассейні тұсында тек қана солтүстік 

баурайында өзінің шығыс бөлігімен ғана түйіседі. Күнгей Алатауының су 

бөлуші жотасы шығысқа қарай бірте-бірте азая береді, формасы бойынша таза 

тар жота ретінде танылады. Шелек-Кемін жалғастырғышы тұсында оның 

биіктігі 4690 метрге дейін жетеді. Жотаның шығыс учаскесінде (Жаға жоғары 

мұздықтар) мұздық бұлақтар сақталады, төмеңгі бөлігінің биіктігі 4000 метрге 

әрен жетеді.  

Шелек өзенінің жоғарғы тұсы, Шелек-Кемін су жалғастырғышын қоса 

алғанда, Солтүстік Тянь-Шань сейсмикалық облысына кіреді. Бұл жерлерде 

Орталық Азиядағы алпауыт жер сілкіністері болып тұрған. 1887 жылы 10 

балдық жер сілкінісі кесірінен Алматы қаласы өзінің аймақтағы елді 

мекендерімен қоса жермен жексен болғаны белгілі. 1889 жылы Шелек жер 

сілкінісі аталып кеткен 10-11 балдық жер сілкінісі болып, Іле және Күнгей 

Алатауларының шығыс бөлік жоталарындағы беткі топырақ қабатын 

айтарлықтай зардап шектіруге әкеліп соққан. Әсіресе 1910 жылы болған жер 

сілкінісі кезінде (12 балдық), эпицентрі Шелек-Кемін су жалғастырғышы 

тұсында орналасып, ең көп мөлшерде жерге зақым келген, ол өз кезегінде 

мүмкін емес сел тасқыны мен опырылуларға әкеләп соқты. 

Климаты. Шелек өзені бассейні арктикалық, полярлық және тропикалық 

ауа массаларының әсер етер аймағында орналасқан. Көп жағдайда бқл жерге 

полярлы ауа массалары келеді, аз жағдайда тропикалық және арктикалық ауа 

массалары келеді. Қыста бұл жерде Сібір антициклоны болып тұрады. Көктем 

кезінде циклондық жағдайлар оралып, нәтижесінде Атлантика, Жер Орта теңізі, 

Қара теңіз аудандарынан ылғалды ауа массаларымен қоса, жауын-шашын 

келеді. Циклондардың келуі жаз мезгілдерінде де байқалады, бұл мезгілде тауда 

қолайсыз ауа райы болып тұрады. Циклондық желдер ауданның гляциальдық 
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аймақтарында қар жамылғысын үлестіруде ең үлкен рөл атқарады. Олар боран 

тудырып, қар жамылғыларының батыс жоталардан шығыс жоталарына қарай 

ығысуына жағдай жасайды.  

Күз мезгілі кезінде және қыстың алғашқы күдерінде арктикалық ауа 

массалары басымдылық алады, нәтижесінде ауа температурасы күрт төмендеп 

кетеді, әсіресе бұл құбылыс Кар теңізі аудандарында байқалады.  

Өзеннің климаттық сипаттамалары көп жылдар бойы зерттеп келген 

Усть-Горельник (Н=1 943м), Талғар (Н=1 015м) метео станцияларының 

жұмыстары нәтижесінде 1.8-кестеде жасалынды. 

Ауа температурасы. Термикалық тәртібі биіктік төмендеген сайын азаюы 

арқылы сипатталады. орташа жылдық температурасы 4.0°С-тан 10.0°С-дейін 

артып отырады. Бұл туралы БҚ-2.1 және БҚ-2.2 -кестеден қараңыз. 

 

Кесте Б.1 - Көп жылдық орташа жылдық ауа температурасы (°С) 
Айлар 

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

Усть-Горельник метеостанциясы (Н=1 943м) 

-6.3 -5.6 -1.8 3.8 8.5 12.4 14.9 13.9 9.7 4.5 -1.6 -4.5 4.0 

Талгар метеостанциясы (Н=1 015м) 

-7.2 -5.4 1.3 9.6 15.0 19.2 21.6 20.2 15.1 7.6 -0.2 -4.5 7.7 

Малыбай метеостанциясы (Н=850м) 

-5.7 -4.0 3.8 11.9 17.5 21.6 24.2 23.3 18.1 10.8 -1.6 -3.1 10.0 

 

Кесте Б.2 - Көп жылдық абсолютті максималды ауа температурасы, (°С)  

I II III IV V VI VII VIII IX X 

 

XI XII 

Жыл 

 Усть-Горельник метеостанциясы (Н=1 943м) 

13 15 20 25 26 27 31 32 27 23 18 14 32 

 Талғар метеостанциясы (Н=1 015м) 

19 19 26 32 35 38 40 40 33 31 25 18 40 

Малыбай метеостанциясы (Н=850м) 

16 17 28 35 36 41 42 41 34 33 23 18 42 

 

Ауа температурасының абсолютті минимумы -37ºС-тан -28ºС-қа дейін 

ақпан айында тіркелген (БҚ-2.3-кесте). Ауа температурасының абсолютті 

максимумы 31ºС-тан 42ºС-қа дейін маусым айында тіркелген. 

 

Кесте Б.3 - Көп жылдық абсолютті минималды ауа температурасы, (°С) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Жыл 

Усть-Горельник метеостанциясы (Н=1943м) 

-27 -28 -19 -19 -10 -5 1 -1 -8 -13 -25 -25 -28 

Талғар метеостанциясы (Н=1015м) 

-33 -37 -26 -12 -9 0 6 2 -6 -16 -36 -32 -37 
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Абсолюттік ылғалдылықтың жылдық қозғалысы ауа температурасының 

қозғалысына сәйкес келеді. Оның  минималды 2 гПа көрсеткіші қаңтар айында 

тіркелсе, максималды 9,9 гПа көрсеткіші шілде айында тіркелген. Жылдық 

ылғалдылық көрсеткішіне қарасақ, көктемгі максимум мамыр айында 69% 

тіркелген. Бұл құбылыс кезеңдік қарлардың еруі мен осы мезгілде жаңбырдың 

жауымен түсіндіріледі. Ылдалдылықтың жылдық тапшылығы абсолюттік 

ылғалдылықтың көрсеткіштерімен сәйкес келеді. Максималды көрсеткіштері 

шілде айында 7,4 гПа, ал минималды көрсеткіші қантар-ақпан айларында 

 2,2 гПа тіркелген, БҚ-2.3-кестеде көрсетілді. 

 

Кесте Б.4 - Көпжылдық орташа абсолютті ылғалдылық көрсеткіштері 

Метеостан 

Ция 

Айлар 

Жыл 
Н, м 

I II III IV V VI VII VIII 

I

IX 

X

   

X 

X

XI 

X

XII 

 Абсолютті ылғалдылық, гПа 

Усть-

Горельник 
1943 2.0 2.2 3.3  5.4 7.5 9.1 9.9 9.0 6.5 4.4 2.9 2.2 5.4 

 Салыстырмалы ылғалдылық, % 

Усть-

Горельник 
1943 53 5 4 8 9 5 0 8 7 6 5 2 59 

 Тапшылық, гПа 

Усть-

Горельник 
1943 2.2  2.2    2.4  3.0  4.0 5.7 7.4    7.2  5.9 4.4 3.0 6.5 4.2 

 

Атмосфералық жауын-шашын. Жауын-шашын көлемі жердің биіктігі мен 

жоталардың экспозициясына байланысты келеді. Жауын-шашынның ең көп 

мөлшері көктем мезгіліне келеді (сәуір-мамыр). Жауын шашынның ең аз көлемі 

қантар айында тіркелген, ал жылы кезеңде – қыркүйек айында тіркелген. 

Тәуліктік ең көп жауын-шашын мамыр-маусымда, сирек – шілде-тамыз 

айларына тиесілі, бұл туралы БҚ-2.4-кестеде келтірілген. 

 

Кесте Б.5 - Атмосфералық жауын-шашынның көп жылдық 

көрсеткіштерінің суммасы (мм) 

Метео-

станция 
Н, м 

Айлар 

Жыл 

I 

I

I 

I

II 

I

V V 

V

I 

V

II 

V

III 

I

X X 

X

I 

X

II 

Усть-

Горель 

ник 1943 

2

8 

3

1 

6

7 

1

34 

1

73 

1

39 

8

8 

6

3 

4

5 

5

5 

5

1 

3

2 906 

Талғар 1015 3

2 

3

4 

7

2 

1

07 

1

09 

6

6 

4

2 

2

8 

3

0 

5

7 

5

5 

3

8 
670 

Малыба

й 
850 1

4 

1

5 

1

7 

2

0 

2

8 

3

1 

2

5 

1

6 

1

4 

1

5 

1

8 

1

7 
230 

 

Қар жамылғысы. Қар жамылғысының ұзақтығы мен жамылу уақыты 
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биіктік, тығыздық, қардың құрамындағы су қоры жергілікті жердің рельефі мен 

биіктігіне тығыз байланысты (Б.5-кесте). 

Қарастырылып отырған ауданда жел тәртібі жергілікті барикті-

циркулярлылық көрсеткіштермен анықталады, желдердің негізгі бағыты 

ретінде шығыс танылады.  

 

Кесте Б.6 - Қар жамылғысының биіктігінің орташа көп жылдық 

көрсеткіштері мен қар жамылғысындағы су қоры мөлшері 

Метео-

станция 

Айлар 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Усть-

Горель 

ник 

    2 3 
1

0 

1

5 

1

8 

2

3 

2

8 

3

6 

3

9 

4

2 

4

8 

5

2 

5

4 

5

9 

6

4 

6

2 

5

5 

4

1 

1

8 
5   

      
1

9 

3

0 

4

0 

4

6 

5

6 

6

7 

7

8 

8

9 

9

7 

1

08 

1

18 

1

25 

1

41 

1

46 

1

38 

9

5 

4

7 
   

 

Таулы аудандарға дұрыс жарты тәуліктік өзгеріс ауысымы бар таулы-

далалы циркуляция тән боп келеді: таулы желдер күн ұясына батқан кеден 

бастап байқала бастайды да, күн шыққанша дейін жалғасады, ал күндізгі 

мезгілде тау бағытына қарай бет алған желдер басымдылыққа ие.  

Далалық желдер жаз мезгілі кезінде айқын сезіледі, аз уақыт ішінде 

байқалады, әсіресе күндізгі сағаттарда. 2.7 БҚ-2.6-кестеде желдің орташа 

жылдамдығының көп жылдық көрсеткіштері келтірілген. 

 

Кесте Б.7 - Көп жылдық желдің орташа жылдамдығы, м/с 

Метеостанциялар 
Айлар 

Жыл 
Н, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Усть-Горельник 1 943 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7 

Талғар 1 015 1.3 1.5 1.7 2.0 2.1 2.0 2.1 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4 1.8 
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ҚОСЫМША ВҚ 

 

ВҚ-1 Өзеннің ағыс сипаттамалары мен геологиялық-құрылымдық, 

геоморфологиялық жағдайлары 

 

Шелек өзенінің суағары есептеленілетін жармаларда (жер белгілері 

1 300м, 1 210м, 1 110м болғанда) есептелінбеген болатын. Бұл жармалардан 

төмен жерде Малыбайда Шелек өзені сулық тәртібін есептеу мен зерттеу 

жұмыстарымен Қазақстанның Гидрометқызмет мекемесі 1928 жылдан бері 

айналысып келеді. Малыбай ауылындағы Шелек өзенінің сұйық және тығыз 

ағысы мен мұздық тәртібі жөніндегі ақпараттарды «Жер үсті суларының 

ресурсы», 13-томы, 2-шығарылымында және жыл сайынғы гидрологикалық 

журналдан, 5-томы, 5-8-шығарылымдардан алатын боламыз. 

Малыбай ауылындағы Шелек өзені 3.04-101-2005 құжатына (Негізгі 

гидрологиялық есептердің сипаттамасын анықтау) сәйкес алдағы уақытта 

есептік жарма ретінде алынатын болады.  

Шелек өзенінің қорек көзі ретінде мәңгі мұздықтар мен қарлардың еріген 

суы танылады. Сабалық ағыстың қоректенуінде еріген сулардан құралған жер 

асты суларының маңызы зор.   

Шелек өзенінің жылдық ағысының генетикалық сипаттарында үш негізгі 

фазалық-бір текті кезеңді атап көрсетуге болады: 

- еріген сулардың, төменгі және жоғары жоталардағы маусымдық 

қарлардың еруі арқасында пайда болатын қарлы су тасқыны кезеңі. Су тасқыны 

ауа температурасының жылуы мезгілінің басталғанын білдіреді; 

- қарлы-мұзды маусым  еріген сулар, маусымдық қарлар көмегімен 

пайда болатын кезең. Бұл кезең жылдың өте ыстық мезгілімен сәйкес келеді; 

- саба маусымы кезінде өзеннің ағысы негізінен су жиналу кезінде 

жиналған сулар мен жер асты суларымен қоректенетін кез. Бұл кезең аздаған су 

өтімі кезінде, келесі жылдағы су жайылу маусымына дейін созылады. 

Майлыбай тұсындағы өзен бөлігіндегі (есептік өзен бөліктерінің аналогі) 

ағыс нормасы қолда бар жылдық ағыс туралы мәліметтерді зерттеу нәтижесі 

арқасында мүмкін болды.  

Өзеннің зерттелмеген бөліктеріндегі ағыс нормасын анықтау үшін орташа 

көпжылдық ағыстың тәуелділік модулі (Мо, л/с км²) пайдаланылды. Шелек 

өзенінің жылдық ағысының вариация коэффициенті Cv – есептік бөліктер (жер 

белгісі 1 300м, 1 210м, 1 110м) мына формуламен анықталды: 

 

              𝐶𝑉 =
0.28

(𝛽+1)0.24
 , (ВҚ-1) 

                                                                                         
мұндағы  - су жиналу ауданының мұздану көрсеткіші. 

  

Есептеленілетін өзен бөліктеріндегі керек жылдардағы жыл ішілік ағысты 

үлестіру көрсеткіштері  В.2-кестеде келтірілген. 
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Кесте В.1 - Орташа көп жылдық ағыс және Шелек өзенінің әртүрлі 

қамтамасыздық ағысы, м3/с 

Өзен бөлігі F, км2 

Биіктік 

Н, м   , % 

М, л/с 

с км2 

Q, 

м3/с Cv 

Қамтамасыз етілген су өтімі, 

м3/с 

25% 50% 75% 95% 

Малыбай 4300 2 560 9.0 7.95 

3

4.2 0.16 37.1 33.2 30.2 27.2 

Z=1 300м 2 421 2 790 12.4 10.5 

2

5.4 0.15 27.8 25.2 22.7 19.5 

Z=1 210м 3 011 2 650 9.7 9.0 

2

8.0 0.16 30.8 27.7 24.8 21.1 

Z=1 110м 3 827 2 600 7.9 8.2 

3

1.4 0.16 34.6 31.1 27.9 23.7 

 

Кесте В.2 - Осы жылдардағы жылішілік ағысты үлестіру 
Р% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Жыл 

Малыбай ауылындағы Шелек өзені 

25 14.0 13.2 12.9 16.0 30.2 57.6 79.2 81.4 45.7 27.1 19.8 16.0 34.3 

50 13.0 12.2 12.0 14.8 28.0 53.4 73.4 75.5 42.4 25.1 18.4 14.8 31.9 

75 12.1 11.3 11.1 13.7 26.0 49.5 68.1 70.1 39.3 23.3 17.1 13.7 29.6 

95 10.8 10.1 9.94 12.3 23.3 44.3 61.0 62.8 35.2 20.6 15.3 12.3 26.5 

 жер белгісі 1300 м болғандағы Шелек ө. 

25 11.3 10.6 10.4 12.8 24.3 46.4 63.8 65.6 36.8 19.4 14.3 12.8 27.8 

50 10.3 9.57 9.42 11.6 22.0 42.0 57.7 59.4 33.3 17.9 14.5 11.6 25.2 

75 9.26 8.65 8.50 10.5 19.9 37.9 52.1 53.6 30.0 17.8 13.0 10.5 22.7 

95 7.91 7.40 7.30 9.06 17.1 32.6 44.8 46.1 25.9 15.2 11.2 9.06 19.5 

 1210 м болғанда 

25 12.5 11.7 11.5 14.2 26.9 51.3 70.6 72.6 40.7 21.5 15.9 14.2 30.8 

50 11.3 10.5 10.3 12.8 24.2 46.1 63.4 65.2 36.6 19.7 15.9 12.8 27.7 

75 10.1 9.44 9.28 11.4 21.7 41.3 56.8 58.5 32.8 19.4 14.2 11.4 24.8 

95 8.53 7.99 7.88 9.77 18.5 51,3 48.3 49.7 27.9 16.4 12.1 9.77 21.1 

 1 110м болғанда 

25 14.1 13.1 13.0 15.9 30.2 57.6 79.3 81.5 45.7 24.2 17.8 15.9 34.6 

50 12.6 11.8 11.6 14.3 27.2 51.8 73.3 73.3 41.1 22.1 17.9 14.3 31.1 

75 11.4 10.6 10.4 12.8 24.4 46.5 63.9 65.8 36.9 21.8 16.0 12.8 27.9 

95 9.58 8.97 8.85 11.0 20.7 39.5 54.3 55.9 31.4 18.5 13.6 11.0 23.7 

 

Малыбайдағы Шелек өзенінің есептік бөліктеріндегі максималды ағысты 

есептеу қамтамасыздық қисық сызығы көмегімен жүзеге асырылды және 

параметрлері статистикалық көлемдердің бақылауы нәтижесінде мүмкін болды.  

Судың максималды өтімі гидрологиялық аналогия тәсілі арқылы, мына 

формуламен анықталды: 

Qp%  = gp%a  =  
ℎ𝑝% 

ℎ𝑝%𝑎
(

𝐹𝑎+1

𝐹+1
)

0.15 𝛿

𝛿𝑎
,                                       (ВҚ-2) 
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мұндағы: apg % -  максималды су өтімінің модулі; 

%ph  және h ap% - сәйкесінше, есептеленілетін өзен бөлігі мен өзен бөлігі 

аналогінің (Майлыбай ауылы) жылдық ағыс қабаты, мм; 

F  және 𝐹𝑎- сәйкесінше, есептеленілетін өзен бөлігі мен өзен бөлігі 

аналогінің (Майлыбай ауылы) су жиналу ауданы, км2; 

𝛿 және 𝛿𝑎- сәйкесінше, есептеленілетін өзен бөлігі мен өзен бөлігі 

аналогіндегі максималды су өтімінің азаюын ескеретін коэффициент. 

Есептеленілетін өзен бөлігі мен өзен бөлігі аналогіндегі судың 

максималды қамтамасыздық өтімі ВҚ-3-кестеде келтірілген.  

 

Кесте В.3 - Р% мүмкіндікті ескергендегі максималды су өтімі, м3/с, 

Шелек ө. 

Өзен бөлігі 
Қамтамасыз етілген су өтімі, м3/с 

0.1% 0.5% 1% 

Малыбай            307 296 286 

Z=1 300м 259 248 238 

Z=1 210м 264 255 245 

Z=1 110м 286 276 266 

 

Орташа минималды су өтімінің негізі ретінде суы ең аз келетін сабалы 

маусымның су өтімі алынды. Шелек өзенінде минималды су өтімі ақпан-наурыз 

айнарында байқалады,  ВҚ-4-кестені қараңыз.  

 

Кесте В.4 - Шелек өзеніндегі және есептелінетін өзен бөліктеріндегі 

минималды орташа айлық модульдер (𝑀мин, л/с  км2-мен) және су өтімдері 

(𝑄мин, м3/с )  

Өзен бөлігі 
Қамтамасыз етілген Ммин 

Қамтамасыз етулген  Qмин, 

м3/с 

75% 95% 75% 95% 

Малыбай 2.58 2.31 11.1 9.94 

Z=1 300м 3.48 3.12 8.43 7.55 

Z=1 210м 3.17 2.79 9.87 8.68 

Z=1 110м 2.82 2.51 10.8 9.61 

 

Өзен су құрамындағы ірілі-ұсақты көптеген түзінділер кездесуі 

арқасында, алуан түрлі рельеф Шелек өзені бассейнінен көптеген үлкен 

көлемдегі өнімдердің тасымалдануына жол ашады. Тығыз ағыстың көлемін 

Шелек өзені аналогі саналатын Малыбай арқылы анықтадық. Қоқыстардың 

негізгі бөлігі жылдың жылы кезеңдерінде тасымалданылады. Судың деңгейінің 

көтерілуіне байланысты қоқыстардың да саны арта түседі. Судың максималды 

лайлылығы шілде-тамыз айларына келеді. Ал минималды лайлылық мен 

қоқыстарыдың аздығы салқын кезеңдерде байқалады.  
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Кесте В.5 - Шелек өзеніндегі жыл ішілік қоқыстардың таралуы мен 

лайлылығы 

Өзен бөлігі 
Элемент

тер 

Орташа жылдық қоқыстар өтісі (R) және 

лайлылығы (ρ) 

Орта 

ша жыл 

дық IV V VI VП VШ IХ Х 

Малыбай 

R, кг/с .6 14.0 37.0 
9

3.0 
120 14.0 2  .7 23.0 

ρ, г/м3 165 710 770 
1

 290 

1

850 
14.0 110 720 

Z=1 300м R, кг/с 1.00 
1

3.0 
32.0 

7

5.0 

1

00 
12.0 1.00 19.5 

Z=1210м R, кг/с 2.20 
1

3.5 
34.0 

8

4.0 

1

16 
13.7 2.11 22.1 

Z=1 110м R, кг/с 2.00 
1

4.0 
36.0 

9

0.0 

1

17 
14.0 2.00 22.9 

 

Орташа көпжылдық дондық қоқыстардың өтімі мөлшері ретінде жалпы 

қалқыма бөлшектердің 20 пайыздық мөлшері ретінде қабылданды. Қалқыма 

қоқыстардың көлемдік салмағы ретінде γ=1.7т/м3 қабылданса, еріп келген 

қоқыстардың мөлшері ретінде  γ=2.1т/м3 қабылданды. Тығыз ағыстың жалпы 

қосынды көлемі ВҚ-6-кестеде келтірілді.  

 

Кесте В.6 - Есептелінген жылдық тығыз ағыс ( жер белгілері 1 300м, 

1 210м, 1 110м болғанда) 

Жер 

белгісі 

Rорт.жыл.

қылқыма, 

кг/с 

Rорт.жы

лд.еріп, 

кг/с 

Wқалқ, 

мың 

т/жыл 

Wеріп, 

мың 

т/жыл 

Көлемдік 

салмағы, т/м3 

Тығыз ағыстың 

жылдық көлемі, 

мың.м3 

Жалпы 

көлемім

ың.м3 
γқалқ. γеріп. Vқалқ. Vеріп. 

Малыбай 23.0 4.60 725 145 1.7 2.1 427 69 496 

1 300 19.5 3.90 615 123 1.7 2.1 362 59 420 

1 210 22.1 4.42 697 139 1.7 2.1 410 66 476 

1 110 22.9 4.58 722 144 1.7 2.1 425 69 494 

 

Мұздық тәртібі. Есептелінетін өзен бөліктеріндегі мұздық тәртіп туралы 

ақпараттар жоқ. Мұздық тәртіптің сипаттамасы ретінде Шелек өзенінің аналогі 

болып табылатын Майлыбайдың көрсеткіштері алынды. Шелек өзені мұз 

қатарын өзендерге жатады, алайда толықтай мұз жабылмайды.  

 

Кесте В.7 - Шелек өзені – Майлыбайдың мұздық құбылысы 

Сипаттама 

Уақыты Тәуліктің ұзақтығы 

Мұздық құбылыстың 

басталуы 

Мұздық құбылыстың 

аяқталуы 

Мұздық 

құбылыс 

Мұз 

басу 

Орташа 19.02 15.03 99  

Ерте 19.10.52 15.02.63 138  

Жылына 

(құбылыс % ) 
  1950÷1951  
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Шелек өзенінің мұздық тәртібіндегі басты рөлді су ішілік мұздар 

атқарады, олар қыстық мерзімнің ерекшелігін көрсетеді. Шелек өзені қабыршақ 

мұзды өзен. 

 

Кесте В.8 - Шелек өзені – Малыбай қабыршақ мұздылық сипаттамасы 
Теңіз деңгейінен 

биіктігі, м 

Қабыршақ мұз саны 
Х÷IV 

Х ХI ХII I II III IV 

867 0 8 22 19 10 2 0 66 

 

Шелек өзенінің шоңғалды учаскелерінде сеңнің тоқтауы құбылысы 

байқалады. Бұл құбылыстарға байланысты Шелек өзенінің деңгейлік тәртібі 

қыс мезгілдерінде үлкен ауытқуларымен ерекшеленеді.  

 

Кесте В.9 - Аталған жылдардағы жыл ішілік ағыстың таралуы 
Р% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Жыл 

Шелек өзені – Малыбай 

25 14.0 13.2 12.9 16.0 30.2 57.6 79.2 81.4 45.7 27.1 19.8 16.0 34.3 

50 13.0 12.2 12.0 14.8 28.0 53.4 73.4 75.5 42.4 25.1 18.4 14.8 31.9 

75 12.1 11.3 11.1 13.7 26.0 49.5 68.1 70.1 39.3 23.3 17.1 13.7 29.6 

95 10.8 10.1 9.94 12.3 23.3 44.3 61.0 62.8 35.2 20.6 15.3 12.3 26.5 

Шелек өзені – жер беті белгісі 1 600м 

25 9.77 9.08 8.92 13.2 27.7 37.3 60.4 59.4 36.8 21.1 15.3 11.9 25.9 

50 8.95 8.32 8.17 12.5 25.4 34.3 55.5 54.4 33.8 19.3 14.0 11.0 23.8 

75 8.40 7.82 7.67 11.7 23.8 32.2 52.8 51.0 31.7 18.1 13.1 10.3 21.7 

95 7.40 6.90 6.76 10.3 21.0 28.3 45.8 45.0 28.0 16.0 11.5 9.10 19.1 

 

 

ВҚ-2 Геологиялық-құрылымдық, геоморфологиялық және 

сеймотектоникалық жағдайлары  

 

Құрылыс жүргізілетін ауданның шығыс және оңтүстік-шығыс 

аудандарында бархи бүктемесі тәріздес жүйе табылды және ол оңтүстік-

батысқа қарай созылып жатыр. Бүктемелер қанатының құлау бүйірлерінің 

бұрышы 10-30° құраса, сирек кезде 5° құрайды, ал кейбір учаскелерде құлау 

сызықтары өте тік келеді – 60-80°. 

Оңтүстік-батыста ең көп кездесетін бархи тәріздес бүктемесі шеттегі 

ауданның оңтүстік-шығыс бөлігінде және Қарой асуының солтүстік 

жоталарында кездеседі. Бүктеме бойлық тастаулар арқылы күрделендірілген. 

Ажырау бүліністері бойлай кварцтелген жыныстар кездеседі. 

Антиклиналды бүктемелердің фрагменттері Малай-сары, Құланбасы, 

Тасмұрын сынды жайылмаларында кездеседі. Малай сары тауларында 

бүктемелердің бүтіндігі кварцті жыныстардың әсерінен бүлінген.  

Малай-сары, Құланбасы, Тасмұрын сынды таулардың ортасында 

орналасқан депрессияларды синклиналды бүктемелер ретінде де 
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қарастыруға болады. Бұлардың түзілуінде палеозойлық фундамент қызмет 

арқарады.  

Синклиналдардың оңтүстік-шығыс қанаттары кең келеді және еңістеу 

түрде құлайды. Солтүстік-батыс қанаттары тік келеді және үзілісті 

бүлінділермен қиындатылған. Бұндай түзінділер оларға флексу тәріздес 

сипат береді. 

Ауданның сейсмикалық жағдайы ҚР ҚНжЕ 2.03-30-2006 құжатындағы 

сейсмикалық аудандау картасына сәйкес, 7 балды құрайды.  

Негізгі ғимараттардың алаңы топырақтардың суларуын ескере 

отырып, 8 балл деп қабылданылған. «Жоба» сатысында құрылыс алаңының 

микросеймикалық аудандау жұмыстарын атқарған жөн. 

 


