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АҢДАТПА 

  

Дипломдық жұмыстың мақсаты – шағын ГЭС-тердегі артық суды тастау 

желісін және станциялық торабын жетілдіру. Осы мақсатта бұрын қолданылып 

жүрген бөлек орналасқан су тастау каналы тегеурінді құбырларымен 

біріктіріліп, ГЭС ғимаратының астынан жіберілген. 

Бірінші бөлімде ГЭС-тің негізгі құрамын және артық суды тастау желісін 

құрастыру жазбасы, арынды бассейнінің сипаттамасы және есебі, суды бос 

шығару арнасының негізгі параметрлері келтірілген. 

Екінші және үшінші бөлімдерде құрылысқа қатысты негізгі тұжырымдар, 

атқарылған жалпы көлемнің есептеу нәтижелері және техникалық-

экономикалық көрсеткіштері келтірілген. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цель дипломной работы-совершенствование станционных узлов и линий 

сброса избыточной воды на малых ГЭС.Для этих целей ранее применяемый 

отдельно стоящий сбросный канал соединен с напорными трубами и опущен 

под зданием ГЭС. 

В первой части приведены основные состав ГЭС и составные записи 

линии сброса избыточной воды, характеристика и расчет напорного бассейна, 

основные параметры холостого сброса воды. 

Во втором и третьем разделах приведены основные выводы, касающиеся 

строительства, результаты расчетов общего объема выполненных работ и 

технико-экономические показатели. 

 

ANNOTATION 

 

The purpose of the thesis is to improve the station nodes and excess water 

discharge lines at small hydroelectric power plants.For this purpose, the previously 

used free-standing discharge channel is connected to the pressure pipes and lowered 

under the HPP building. 

The first part shows the main composition of the HPP and the composite 

records of the excess water discharge line, the characteristics and calculation of the 

pressure pool, and the main parameters of the idle water discharge. 

The second and third sections contain the main conclusions related to 

construction, the results of calculations of the total amount of work performed, and 

technical and economic indicators. 
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КІРІСПЕ 

 

Шағын өзендер мен бұлақтарда шағын энергетика нысандарының 

құрылысы бірқатар экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 

артықшылықтарға ие. 

Экономиканы қайта құру жағдайында шағын гидроэлектрстанциясын 

(ШГЭС) құру мынадай экономикалық позициялардан тұрады: 

- ШГЭС ғимараты құрылысы үлкен капитал салуды талап етпейді, бұл 

инвесторларды іздестіруді жеңілдетеді және еңбек шығыны аз болып табылады;  

- ШГЭС орташа және үлкен ГЭС-ке қарағанда, белгіленген қуаттың 1 кВт 

құны жоғары болуына қарамастан, тез салынып, өзін-өзі ақтайды; 

- ШГЭС-ті пайдалану органикалық отынды үнемдейді және отын 

нарығындағы жағдайға байланысты емес, оның құны Ресейде өсіп келеді; 

- ШГЭС су қоймаларының көп бөлігін салу, электрэнергиясын өндіруден 

басқа, өзен бассейндерінің әртүрлі бөліктерінде шаруашылықтың түрлі 

салаларын су ресурстарымен қамтамасыз етуге көмектеседі; 

ШГЭС құру кезінде экологиялық проблемалар арасында маңызды болып 

мыналар табылады: экологиялық жағдайдың шиеленісуі. 

Органикалық отынмен жұмыс істейтін шағын электрстанциялардың 

орнына ШГЭС құру әуе бассейнінің елеулі орын алуына әкеп соқтырады; 

ШГЭС экологиялық әсері әсіресе, егер ГЭС су қоймалары арна шегінде 

орналасқан және олардың төменгі тіреуіш деңгейі (ТТД) арнаның жиегінің 

белгісінен аспайтын жағдайда айқын көрінеді. Бұл жағдайда ШГЭС 

бөгеттерінің су және шағын өзендер режимінің басқа да түрлеріне әсері ең аз 

болады. 

Алайда, шағын өзендер режимі бойынша материалдардың болмауы нақты 

жобаларды әзірлеуді және жекелеген өңірлердің су ресурстарымен қамтамасыз 

етілу дәрежесін бағалауды қиындатады. 

Мұндай проблемалардың бірі деривациялық типтегі шағын ГЭС арынды 

бассейндерінде, әсіресе өзендерде су тасқыны кезінде артық судың пайда болуы 

болып табылады. 

Бұл жұмыс осындай электрстанцияларында бос тастау жүйесін жақсарту 

мәселесіне байланысты. 
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1 Негізгі техника-технологиялық бөлім 

 

1.1 Қарастырылып  отырған  ГЭС  құрамы  және оның 

экономикалық   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 2005 жылғы 22 

ақпандағы № 161 қаулысы бойынша қабылданды. 

- Қаратал өзеніндегі Қаратал ГЭС-2 осы жобаны әзірлеуге тапсырма. 

Қаратал ГЭС-2 құрылысының негізгі мақсаттары: 

Алматы облысының Талдықорған өңірінің (ҚР Оңтүстік аймағы) тапшы 

энергия жүйесіне электр қуаты мен энергиясын жеткізу үшін электр 

энергиясының көзін құру. [1-5]. 

Жобаны іске асыру орны 

Алматы облысы, Ескелді ауданы (Қаратал өзенінің оң жағалауы), Алматы 

қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 270км, Талдықорған қаласынан оңтүстік-

шығысқа қарай 36км. Жоба алаңы: Текелі қаласынан батысқа қарай 3 км, 

Қаратал өзенінің оң жағалауы. 

Жобаның жалпы құны - 866.3 млн. теңге (6.93 млн. АҚШ доллары) 

Орнатылған қуаты 4.0 МВт су электр станциясы және 19.6 ГВт электр 

энергиясының көп жылдық орташа өндіруі Қазақстан Республикасы Алматы 

облысының Талдықорған өңірінің электр жүктемелері кестелерінің базалық 

бөлігінде жұмыс істеуге арналған. 

Бас ГЭС қолданыстағы Қаратал ГЭС болып табылады, оның су бұру 

каналынан ГЭС-2-ге беріледі. 

Қуаттарды беру құрылыстары-кернеуі 35кВ ашық тарату құрылғысы 

және ұзындығы 1.5 км Қаратал ГЭС-ке  дейін кернеуі 35кВ екі желісі бар. 

Болжамды қаржыландыру көзі Тапсырыс берушінің өз қаражаты болып 

табылады. 

Қаржыландыруды жылдар бойынша бөле отырып, жобаны іске асыру 

кезеңі - 2 жыл: 

1-ші жыл-420 млн. теңге немесе 3.36 млн. АҚШ доллары; 

ГЭС-ті іске қосу арқылы жобаны іске асыру Алматы облысының 

Талдықорған аймағындағы энергия тапшылығын азайтуға мүмкіндік береді 

(19.6 ГВтсағ), электр энергиясының сапасын арттырады, парниктік газдар 

шығарындыларын азайтады. 

Төменде кестеде Қаратал ГЭС-3 болжанатын техникалық-экономикалық 

және қаржылық көрсеткіштері берілген. 
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Кесте 1.1 - Негізгі техникалық-экономикалық және қаржылық 

көрсеткіштер  Қаратал ГЭС-3 

 Көрсеткіштердің атауы 
Өлшем 

бірліктері 
Мәні 

 

1 ГЭС-тің белгіленген қуаты МВт 4.0 

2 Кепілдік қуаты (желтоқсан айы) МВт 1.0 

3 Электр энергиясын орташа көпжылдық өндіру ГВтсағ 19.6 

4 ГЭС-тің есептік қысымы м 19.8 

 5 ГЭС-тің есептік шығысы мЗ/с 25 

6 Гидроагрегаттар саны дана 2  

7 Персоналдың жалпы саны адам 19 

8 Құрылыстың жалпы құны млн. тенге. 865.618 

 оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары млн. тенге. 388.9 

 құрал-жабдықтар млн. тенге. 291.163 

 басқа шығындар млн. тенге. 183.555 

 Қосымша құн салығы (НДС) млн. тенге. 112.91 

9 Негізгі өндірістік қорлардың құны млн. тенге. 865.618  

10 Құрылыстың ұзақтығы жыл 2 

11  Үлестік күрделі салымдар:   

 белгіленген қуаттың 1 кВт-қа долл./кВт 1614 

 1 кВтсағ жылдық орташа өндіру э / э долл./кВтсағ 0.37 

 

 

 
 

Сурет 1.1 - Суды бос шығару жүйесі бар шағын ГЭС станциялық торабы 
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ГЭС-3 қолданыстағы Қаратал ГЭС-нің бұру арнасына жақын 

болғандықтан, оның параметрлері толығымен және Қаратал ГЭС-нен келіп 

түсетін су шығындарына байланысты болады. [1]. 

ГЭС-3 шығыс параметрлерін анықтау үшін соңғы 10 жылда 

қолданыстағы Қаратал ГЭС бойынша ұсынылған есептік деректерге талдау 

жасалды. Бұдан басқа, ГЭС есеп беру шығындарын "Қаратал ГЭС 

гидроагрегаттарын энергетикалық сынау бойынша техникалық есеп", «ОРГРЭС 

Фирмасы», Мәскеу, 1973ж. 

Жұмыс істеп тұрған Қаратал ГЭС (ҚГЭС) – деривациялық типті, оның 

құрамына: бас тоған бөгеті бар торап, деривациялық арна, екі камералы 

тұндырғыш кіреді.Негізгі торап станциялық торап болып табылады, онда 

қысым бассейнінен басқа және ГЭС ғимараты да бассейннен артық суды бос 

шығару жүйесіне кіреді (1.1-сурет). 

1.2 ГЭС-тің негізгі құрамын және артық суды тастау желісін құрастыру 

жазбасы  

Қазақстанда қолданылатын деривациялық типтегі шағын ГЭС-тің қазіргі 

компонерлік сұлбаларын зерттеу нәтижелері көрсеткендей, олар негізінен 

келесі түрде орындалған (1.2 сурет) [4-6]. 

 

 
Сурет 1.2 - Лас судың төгіндісін жеке орналасқан арнасымен шағын ГЭС-тің 

жинақтау сұлбасы 

1-бас су тоғаны; 2-тұндырғыш; 3-деривациялық арна; 4-арынды бассейн; 

5-турбиналық суағарлар; 6-ГЭС ғимараты; 7-бұру арнасының аванкамері; 8-

бұру арнасы; 9-су қабылдағыш;10-суағар құдығы; 11-бос ағызу арнасы;12-ГЭС 

сумен жабдықтау желісі;13-канализация торабы; 14-пайдалану жолы. 

 

Бас торап өзенде тіреуіш құруға арналған құрылыстарды және суды 

қоқыстар мен механикалық қоспалардан тазартуға арналған тұндырғышты 

қосады. Көрсетілген құрылыстар жергілікті жағдайларға байланысты деривация 

трассасының әр түрлі жерлерінде орналастырылуы мүмкін. 

Деривациялық су тартқыштар мен олардың трассасындағы құрылыстар 

құрылыстың станциялық торабына су әкелуді қалпына келтіреді. 
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Станциялық торап деривациялық тракт соңында құрылыстар кешенін 

(арынды бассейн, авариялық су ағызу, сорудан қорғау құрылғылары) қосады. 

Оларға: турбиналық суағарлар, ГЭС ғимараты, бөлу құрылғысы және бұру 

суағар жатады. 

Бөгеттің деривациялық схемасында (1.3 суретте көрсетілгендей) биіктігі 

аз немесе болмауы мүмкін. Оның жармасында деривацияға су беруді 

қамтамасыз ететін су қабылдағыш орналасады. Пайдаланылатын учаскедегі 

өзеннің жалпы құлауы Н+Дһпод+Дһдер құрайды, мұнда Дһпод − тіреуіш 

қисығындағы шығындар, дһдер – деривациядағы шығындар. Бөгетті 

деривациялық схемамен салыстырғанда, сол қысымда су басу және су басу 

ауданын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. 

Алайда, су қабылдағыш тұстамасы мен ГЭС тұстамасы арасындағы 

учаскеде өзенге түсетін су шығыны пайдаланылмайды. 

 

 
 

Сурет 1.3 - Арынды құрудың деривациялық схемасы 

1 – өзен түбі; 2 – өзендегі су деңгейі; 3 – су қабылдағыштың тұстамасы; 4 – ГЭС 

тұстамасы; 5 – деривация; 6 – пьезометриялық желі; 7-тіреудің сыналу нүктесі. 

 

Деривациялық схема сондай-ақ қолмен-тасымалданатын ГЭС-те іске 

асырылуы мүмкін. Мұндай ГЭС екі негізгі элементтен тұрады: деривациялық 

құбыр болып табылатын икемді қолмен және турбина, генератор, реттеу және 

қорғау жүйесі кіретін энергия блогынан. 

Су қабылдағыш қолмен суға түсіреді, қолмен өзен жағасына ағысты 

төмен қарай орналастырады және қуат блогына қосады. Қолдың ұзындығы 100 

м дейін, ГЭС РП қысымы – 6 м дейін, қуаты – 3 кВт дейін жетуі мүмкін. 

Бөгет-деривациялық схемада ( 1.4 суретке қарасақ) қысым бөгет және 

деривация арқылы құрылады. Бұл жерде H+Δhпод +Δhдер, бұл Δhпод -тірек 

қисығындағы арынның жоғалуы, Δhдер-деривациядағы арынның жоғалуы. [5]. 

Каскадты ГЭС-і су энергиясын бір өзенде (баспалдақтарда) жүйелі 

орналасқан бірнеше ағынға шоғырландыру жолымен пайдалануды атайды. 

Каскадта бөгет және арынды құрудың деривациялық схемалары, сондай-ақ 

бөгет-деривациялық схемалар болуы мүмкін. 

Әрбір сатының орналасқан жері, оның қысым шамасы, басқа да 

параметрлер табиғи жағдайларды зерттеу және техникалық-экономикалық 
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талдау негізінде таңдалады. Электр энергиясының шығынын және Электр 

желісін беру  шығындарын азайту үшін электр энергиясын тұтынушыларға 

жақын және т. б. таңдайды. 

 

 
 

Сурет 1.4 - Арынды құрудың бөгеттік-деривациялық схемасы: 

1 – өзен түбі; 2 – өзендегі су деңгейі; 3 – бөгет пен су қабылдағыш тұстамасы;   

4 – ГЭС тұстамасы; 5 – деривация; 6-пьезометриялық желі; 7-тіреудің сыналу 

нүктесі. 

 

Арналық су тораптарын құру арқылы шағын өзендердің энергиясын 

каскадты пайдалану кезінде тұстамаларды орналастыру орындары көп 

жағдайда арнаның жиегінің деңгейімен анықталады. Әдетте, схема жармалары 

жоғарыда орналасқан жармасы төмен орналасқан жарманың су қоймасының 

қалыпты тіреуіш деңгейі су деңгейімен сәйкес келетін жерде белгіленгендей 

таңдалады. Су қоймасының қалыпты тіреуіш деңгейі төмен жағадағы жиек 

деңгейінде тағайындалады. [12]. 

Екінші нұсқада қысымсыз деривациясы бар гидроэлектр станциялары 

өзеннің үлкен учаскесін энергетикалық пайдалануды көздейді. Бұл ретте арна 

көлденең бойымен трассаланады, бұл оның ұзындығын едәуір ұлғайтады 

немесе оның трассасы жеке учаскелерде жиектелуі мүмкін. Басқа үшінші 

нұсқада өзен арнасы көп түседі. Қысымды бассейнге су екінші нұсқада сияқты, 

бірақ деривацияның қысымсыз бөлігінің ұзындығына байланысты жүргізіледі. 

Арынды бассейннен беткей бетіне салынған деривациялық арынды құбыр 

бастау алады. Гидравликалық соққы беруді азайту үшін мұнара түріндегі 

теңестіруші резервуар салынады, одан ГЭС ғимаратында орнатылған агрегаттар 

саны бойынша турбиналық суағарлар кетеді. Осылайша, қарастырылған сұлба 

үшін тірексіз де, тегеурінді де деривацияның болуы тән болып табылады. 

Машина залының орналасуы, жоғарғы құрылыстың құрылымы мен 

өлшемдері өзара байланысты. ГЭС жабық ғимаратының жоғарғы құрылысының 

өлшемдері (1.5 сурет) барлық жабдықтар: Жүк көтергіш крандар, ГЭС 

ғимаратының төбесінде орналасқан жағдаймен анықталады. 

Машина залын құрастыру кезінде, егер соңғы уақытқа дейін 

генераторлардың суға батпайтын белгілердегі міндетті жағдайы есептелсе, онда 

капсульді агрегаттар пайда болғанда және ГЭС жер асты ғимараттарын кеңінен 
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қолданғанда генераторлардың төменгі бьеф белгісінен төмен орналасуына жол 

беретін шешімдер пайда болды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.5 - Жеке орналасқан бос су ағызу каналындағы ГЭС ғимараты 

1-ГЭС ғимаратының қаңқасы; 2-гидроагрегат; 3-көпірлі кран. 

 

Кіші ГЭС-тің бар жинақтау схемасын жетілдіру кезінде (1.6 сурет) 

(Қаратал ГЭС-2 мысалында) негізгі назар ГЭС су жинағыш бөлігінде суды 

тазарту бойынша тораптардың жұмысын жақсартуға,бос ағызу каналының 

жинақтау схемасына (2 торап) және техникалық сумен жабдықтау желісінде 

берілетін судың сапалық құрамы мен көлемін қамтамасыз етуге (3 торап) 

бөлінген. [1-6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.6 - ГЭС ғимараты арқылы салынған суды бос ағызу каналымен кіші 

ГЭС-ның жинақтау сұлбасы 

1-су тарту; 2 - деривациялық арна; 3 - гидроциклонды құм тұту; 4-арынды 

бассейн; 5-турбиналық су тартқыштар; 6-ГЭС ғимараты; 7 - бұру каналының 

аванкамері; 8 - бұру каналы; 9 - су қабылдағыш; 10 - бос ағызу каналы;         

11,12 - техникалық сумен жабдықтау жүйесі; 13-канализация торабы;               

14 –арынды гидроциклон; 15-пайдалану жолы. 

Осыған байланысты, көлемді темірбетон төсеніш «Қазгидро» ЖШС 

тәжірибесінің негізінде жеңілдетілген жобаланған гидроциклонды құм 
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тұзағына ауыстырылды (№ 25130 KZ патенті, 2011 ж.), Суды ағызатын бөлек 

орналасқан арна 2 немесе 3 қысымды су құбырларының жанына 

орналастырылды және гидроэлектростанциясы ғимаратының түбінен өтті    (1.7 

сурет). Ғимараттан шыққаннан кейін су су бұру арнасының аванкамерасына 

беріледі және ол арқылы өзен арнасына өтеді. [2]. 

Ағынды су ағызу арнасын онымен біріктіру кезіндегі ГЭС ғимаратының 

көрінісі 1.7 суретте көрсетілген. Осы суреттен көріп отырғанымыздай, су 

электр станциясы ғимаратының астынан ағынды суларды ағызу каналы және 

оның орналасуын өзгертеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.7 - ГЭС ғимараты онымен бос су жіберу каналын біріктіру кезінде. 

1-ГЭС ғимаратының қаңқасы; 2-гидроагрегат; 3-көпірлі кран. 4 – бос ағызу 

арнасы; 5-суағар құдығы (су бұру арнасының аванкамері) 

 

Техникалық сумен жабдықтау желілерінде берілетін судың сапасы мен 

көлемін жақсарту үшін суды механикалық қоспалардан гидроциклонды 

тазартуды пайдалану ұсынылды (патент №25130 KZ). Осы өзгерістерді ескере 

отырып, шағын ГЭС жетілдірілген нұсқасының әрекет ету принципін келесі 

түрде сипаттауға болады. 

Су көзінен су тоған арқылы деривациялық каналға және онда орналасқан 

гидроциклонды құм ұстағышқа түседі . Гидроциклондағы тазартылған су 

арынды бассейнге және ГЭС ғимаратына - гидротурбиналарға турбиналық 

суағарлар арқылы түседі. Сорғыш құбыр бойынша аванкамерадан шығатын 

және бұру каналы су көзіне кері кетеді. Арынды бассейннен су қабылдағыш 

және бос ағызу арнасы бойынша артық су өзенге ағызылады. [13]. 

Техникалық сумен жабдықтау жүйесі 11 және 12 желілерден тұрады, ал 

кәріз торабын қамтиды. Механикалық қоспалары бар суды гидроциклонды 

тазалау арынды гидроциклонда жүргізіледі, өздігінен арынды режимде 

турбиналық сутартқыштан еркін Арынның есебінен жүзеге асырылады. Құрал - 

жабдықтармен жұмыс істеу үшін пайдалану жолы-15 көзделген. 

Бос тастау арнасын мұндай орналастыру компоненттік схеманы едәуір 

жеңілдетеді,құрылысқа арналған шығындарды үнемдеуге мүмкіндік береді (6-
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9%), арнаны салу үшін гидрокомплекс айналасында қосымша жер бөлуді талап 

етпейді (10-20га дейін). Ал қалған бөлігінде ғимарат ерекше өзгерістер 

болмайды. 

Машина залының орналасуы, жоғарғы құрылыстың құрылымы мен 

өлшемдері бұрын қабылданған әдістеме бойынша жүргізіледі және олар өзара 

байланысты болады. ГЭС жабық ғимаратының жоғарғы құрылысының 

параметрлері ГЭС ғимаратының шатырында орналасқан жүк көтергіш 

крандарды қоса алғанда, барлық жабдықтар шарттан танылады. 

Ашық жеткізілу арнасының ұзындығы 514 м, төменгі ені 5 м және көлбеу 

0.00055. Диаметрі 3 м және ұзындығы 2146 м металл қысым түсіретін құбыр. 

Турбина құбырларының диаметрі 2,1м және ұзындығы 220м. Гидроэлектрлік 

ғимаратта диоды 1150 мм болатын РО-123 турбинасы бар үш гидроагрегат 

орнатылды. Турбинаның спираль камерасы шойын, кіретін құбырдың диаметрі 

1,6 м. Бос турбалар әр турбинаның спираль камерасына қосылған. Турбинаның 

сорғыш құбыры иілген, бетон, Болат табақтармен қапталған. 1969 жылы 

орнатылған барлық агрегаттардың жұмыс дөңгелектері жаңасына 

ауыстырылды, 1972 жылдың шілде және тамыз айларында энергетикалық 

сынақтар жүргізілді ("Қаратал ГЭС гидроагрегаттарының энергетикалық 

сынақтары бойынша техникалық есеп", ОРГРЭС, Мәскеу, 1973ж.). 

Трапециялы секцияның ағызу арнасы (баурайы 1: 1,25), ұзындығы 529 м 

және төменгі жағынан ені 5 м. Шығару каналының бойлық көлбеуі 1947 жылғы 

жобалық мәліметтерге сәйкес i=0.001, іс жүзінде, 2006 жылдың желтоқсанында 

«Қазгидро» ЖШС жүргізген өлшеулерге сәйкес. және 2007 ж. ақпанда арнаның 

көлбеуі ауыспалы болады, арнаның басынан аяғына дейін көлбеу жоғарылайды. 

Ұзындығы 40 м бастапқы учаскеде бұру каналы бетон қаптамасы бар, 

қалған ұзындығында тас қалаумен, кей жерлерде бұзылған. Бұру арнасының 

соңында (ГЭС-тен 502 м қашықтықта) жазық жылжымалы бекітпелері бар 

шлюз-реттегіш ретінде орындалған Шығысты бөлгіш орналасқан; қақпақтар 

авариялық жағдайда болады. 

ГЭС-3 бос тастау көлемі 2×2.2м монолитті блоктардан жабық түрде 

орындалған. 28м3/сек есептік Шығысты өткізу кезінде құйылу табалдырығынан 

0.50м есептік арын. Еңіс бұрылып шығару құбыры орлар і=0.0018, меншікті 

шығыны q=10м3/сек. 

Төменгі бьефте бос лақтыру ГЭС-3 бұру арнасының аванкамерасымен 

түйіседі.Энергияны сөндіру аванткамерадағы суағар құдықта жүзеге 

асырылады. ГЭС - 4 бос тастау қарастырылмаған. 

ГЭС-3 су бөлгіші ГЭС-3 төменгі бьефінің шығыстарын ауыстырып қосуға 

және ГЭС-4 су беруге немесе Қаратал өзеніне ағызуға арналған.Су бөлгішке су 

ГЭС-3 бұру арнасынан немесе бос Су ағызу арқылы беріледі. Су бөлгіші 

монолитті темірбетоннан жасалған, тұрақты емес пішінді резервуар түрінде 

жасалған, оның екі жағында өлшемі 2,5 × 3 м болатын 3 аралық саңылаулар 

бар, олар 2,5 × 3 ПС қақпаларымен жабылған. Қақпалар бөлгіштің ішінен 

қысым сезеді. 
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Қаратал өзенімен су бөлгіш ұзындығы 91 м трапецеидальды формадағы 

арнамен түйіседі, еңістер 1:1.5.Арна жұптасқан құрылғымен аяқталады. 

 

 

1.2 Артық  суды  тастау   желісін  және  станциялық  торапты   

есептеу  нәтижелері 

 

1.2.1 ГЭС арынды бассейнінің сипаттамасы және есебі 

 

Арынды бассейн ГЭС-тің турбиналық суағарларымен тегеурінсіз 

деривациялауды (арнаны, науаны) ұштастыруға арналған. [7]. 

Кейбір жағдайларда арынды бассейннен(1.8 сурет) өнеркәсіптік, 

коммуналдық немесе ауыл шаруашылық сумен жабдықтау үшін су алу 

жүргізілуі мүмкін. Арнада өлшенген заттар немесе аванкамер шугасы болған 

кезде қосымша тұндырғыш ретінде қолданылады. Қысым бассейнінің 

орналасуы мен орналасуы техникалық және экономикалық факторлармен 

анықталады. ГЭС су арналарына су жеткізу шарттарынан жоспарлы жинақтау 

шешімдері үш түрге бөлінеді: алдыңғы, бүйірлік, қиғаш. 

Суды фронтальды жеткізу кезінде деривация осі аванкамераның осіне 

сәйкес келеді. Гидравликалық тұрғыдан бұл суды жеткізу үшін ең қолайлы 

жағдай, себебі арнадағы және аванкамерадағы судың орташа жылдамдығының 

векторы бір бағытқа ие. Қысымның жоғалуы азаяды. 

Қиғаштардағы, жартылай шұңқырдағы - жартылай үйінділердегі немесе 

үйінділердегі қысым бассейнінің жағдайы тіреуіш құрылыстардың 

тұрақтылығына кепілдік беретін және суды сүзу мүмкіндігін төмендететін 

арнайы шараларды қажет етеді. Олай болмаған жағдайда деривацияны толтыру 

кезінде бассейннің бұзылуы; арынды қабырға негізінде топырақтың 

деформациясы болуы мүмкін. Мұндай құрылыстардағы авариялар еңіс 

бойынша ағымдағы су ағыны суағарлар мен ГЭС ғимаратын бүлдіруі мүмкін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.8- Шағын  ГЭС арынды бассейнінің схемасы. 

1 - аванкамера; 2 - су бұру желісі ; 3-бассейн галареясы; 4-қысымды суағарлар; 

5-бос су ағызу арнасы. 



17 

 

Арынды бассейнде ГЭС қуаты өзгерген кезде және апаттық жағдайларда 

артық су ағызу, сондай-ақ тұнған қоқыстарды шығару мүмкіндігі көзделуі тиіс. 

Арынды бассейні аванкамерінің ені 

 

𝐵𝑘 = (1,4 − 1,6) 𝑛в ∗ 𝐷в  . м                                                               (3.1) 

 

мұнда  пв  - турбиналық суағарлар саны (водоводов), 3-4 дана 

            Dв - турбиналық суағар диаметрі, 1.2-1,5 м 

 

𝐵𝑘 = (1,4 − 1,6)4 ∗ 1,4 = 8,96 м   
 

Суағардың тірі қимасының ауданы 

 

𝑤 =
𝑄𝑡

𝑣доп
, м2

                                                                 (3.2) 

 

мұнда, Qt – бір турбина арқылы су шығыны, м3 

 

𝑄𝑡 =
𝑄гэс

ПВ
  , м3/с                                               (3.3) 

        

 Vдоп  - судың рұқсат етілген жылдамдығы (допустимая) , 1,2-1,4 м/с 

 

𝑄𝑡 =
𝑄гэс

ПВ
=

24,5

2,1
 = 11,6 м3/с   

 

𝑤 =
𝑄𝑡

𝑣доп
=

11,6

1,4
= 8,3 м2   

 

3) Су өткізгіштің диаметрі 

 

𝐷в =  √
4𝑤

𝜋
 

                                         (3.4) 

𝐷в =  √
4 ∗ 8,3

3,14
= 1,25 м 

 

Аванкамерінің қабылдау ұзындығы 

 

                 𝐿𝑘 = (1,5 − 2,0) ∗ 𝐵𝑘                                                                               (3.5) 

 

 𝐿𝑘 = (1,5 − 2,0) ∗ 8.96 = 17.92 м 
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Камерадағы судың тереңдігі 

 

ℎ𝑘 =
𝑄гэс

Вк×Вдоп
+ 𝛥                                                        (3.6) 

 

𝛥 - су деңгейіндегі сорғыш ұстағыш торларды тереңдету, 0,5 м. 

 

ℎ𝑘 =
24,5

8,96 × 1,3
+ 0,5 = 2,6 м 

 

6) Арынды бассейн қабырғаларының биіктігі 

 

          𝑑 = ℎ𝑘   + ℎв +  𝛿                                                      (3.7) 

 

hв– толқынының арттыру биіктігі (высота) , 0,4-0,6 м 

𝛿 - құрылыс қоры , 0,15-0,2 

 

𝑑 = 2,6 + 0,6 +  0,2 = 3,4 м   
 

 

1.3 ГЭС-тің  негізгі  құрамын   және  артық  суды  тастау   желісін  

құрастыру    жазбасы 

 

Су беру желісінде қысымды деривациялауды пайдалану кезінде 

гидравликалық соққыдан қорғау мақсатында теңестіруші резервуарды 

қарастырамыз. Сонымен қатар, турбиналық су өткізгіштегі қысымның күрт 

жоғарылауына жол бермейді,сонымен қатар өтпелі режимдер кезінде 

турбинаның жұмысын реттеу жақсарады.Есептерде теңдестірілген резервуарды 

салу қажеттілігі ГЭС-тің арынды су бұру құрылыстарындағы су массасының 

инерциондылығымен табады. [8] 

Дифференциалды типті Резервуар орташа және төмен қысым кезінде, 

әсіресе оны жер бетінде темірбетон немесе металл конструкциясы түрінде салу 

қажет болған жағдайларда пайдаланылады. Теңестіруші резервуарлардың 

барлық түрлері деңгейді өлшеуге арналған құралдармен жабдықталуы тиіс. 

Резервуардағы су деңгейінің орналасуы автоматты түрде басқару пультіне 

беріледі. 

Резервуарды есептеу кезінде: 

1) тербелістердің өшуін қамтамасыз ететін резервуардың көлденең 

қимасының критикалық ауданы; 

2) ГЭС жүктемесін шығару кезінде резервуардағы судың ең жоғары 

деңгейі; 

3) ГЭС жүктемесінің тез артуы кезінде резервуардағы судың төмендеу 

деңгейі. 
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Суағарларды таңдау кезінде оларды ашық орналасқан және топырақпен 

себілген суағарлар ретінде ажыратуға болады. Ашық бұл қиғаш бетінде 

орналасқан, су тартқыштар бақылау үшін тартылады және олардың басты 

артықшылығы. Бірақ олар жиі температуралық және атмосфералық әсер етеді. 

Жерге төгілген су таратқыштардың қабылдағыш мүлкі болады,бұл олардың 

статикалық жұмысында сыртқы ауа температурасының ауытқуы іс жүзінде 

көрсетілмейді. 

Турбиналарға су беру үшін әр түрлі схемалар қолданылады. Қысым 

шығыны ең аз шығатын дербес схеманы қолдану ең ыңғайлы болды. Бұл схема 

судың орташа қысымы мен үлкен шығынында қолданылады. Турбиналық 

құбырдың диаметрінде-шағын, бұл жоғары қысым мен аз шығын кезінде 

қоректендірудің топтық схемасын орнатқан жөн.  Арыннан тәуелсіз топтық 

қоректену үшін құбырларда бекітпелер орнатылады. Құбыр жолдар санының 

құлдырауы кезінде тіректер, компенсаторлар және т.б. санының құлдырауы 

және соңында су өткізгіштердің стрительдігіне шығындар азаяды. Бірақ бір 

суағардың істен шығуы басқа турбиналардың тоқтауына әкелуі мүмкін. 

 

 

1.3.1 Суды бос шығару арнасының негізгі параметрлерін анықтау 

 

 Жоғарыда көрсетілгендей, жобада арна арынды бассейннің толып 

кетуінің алдын алу және деривациялау, сондай-ақ ГЭС айналып өтетін 

тұтынушыларға қажетті су шығынын тежеусіз беру үшін көзделген . 

Өздігінен реттелмейтін деривация кезінде, қарастырылып отырған жағдайда 

бос су ағызғыштар автоматты түрде орындалады. Автоматты су ағызғыш 

ретінде аванкамераның бүйір қабырғаларында орналасқан және қарапайым 

конструкциясы мен тоқтаусыз әрекет ететін ашық суағарларды қолдануға 

болады.Су ағызу жағдайы өзеннің топографиялық жоспарымен анықталады 

және арынды бассейннің жинақталуына байланысты. [7]. 

 

Су ағызу арнасының гидравликалық есебі 

Туынды гидроэлектростанцияларын салу тәжірибесіне сүйене отырып, 

дренаж жүйесі мен каналдың қалған бөлігі тікбұрышты көлденең қимамен, 

түбінің бойлық көлбеуі I = 0,0005 болады деп болжанады (1.9 және 1.10-

суреттер). Ағызудың ең жоғары есептік жылдамдығы Qmax = 5м3/с. Арна 

екінші топырақ қабатында орналасқан - саз, сондықтан 2 ... 3 м толтыру кезінде             

m = 1,25, ал ортадан жоғары жағдайлар үшін кедір-бұдырлық коэффициенті     n 

= 0,025. [4] 

Су ағызуды жобалауға кірісер алдында көктемгі қар еруі суының 

максималды көлемін есептеу керек. 

Ол мынадай формула бойынша есептеледі: 

 
      𝑊1% = 1000 ∗ ℎ𝑐 ∗ 𝐹 , м3                                                            (3.8) 
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мұндағы hс - ағынның ең жоғарғы (1%) қабаты (слой стока) (h1%) 

 

                     ℎ1% = ȟ ∗  𝐾1%                                                                                           (3.9) 

 

мұндағы: ȟ – ағын нормасы (анықтамадан алынған); 

        К1% - модульдік коэффициент (анықтамадан алынған). 

 

ℎ1% = 0.57 ∗ 2.3 = 1.3                                                                                            

 

𝑊1% = 1000 ∗ 1.31 ∗ 2.1 = 2751 м3  
 

 
 

Сурет 1.9 - ГЭС ғимараты арқылы салынған Бос ағызу каналымен Қаратал ГЭС 

құрылысының сәті 

 

 
 

Сурет 1.10 - Қаратал су электр станциясының ғимараты, суды ағызудың жаңа 

схемасы 

 



21 

 

Көктемгі қар еруінің максималды су шығыны: 

 

𝑄1% = 0.278 ∗ 𝐹 ∗ 𝐴0 , м3/с                               (3.10) 

  

мұндағы  А0 - қарапайым ең көп (максималды) ағын ( А0 = 3 мм/сағ); 

F -  су жинау алаңы , км2; 

0.278- аударма коэффициенті мм/сағ және км2 , м3/с. 

 

 𝑄1% = 0.278 ∗ 2.1 ∗ 3 = 1.75 м3/с 

 

Н арнасының тереңдігі тең 1...2 

Арнаның ені мына формула бойынша анықталады: 

 

𝐵 =  
𝑄расч

1.42 √𝐻3
 , м                                           (3.11) 

 

 𝐵 =
25

1.42 √23
= 6.22 м  

 

Бөгеттің сенімділігін қамтамасыз ететін су ағызу каналының 

параметрлері: 

түбі бойынша ені-6,22 м 

тереңдігі – 2 м. 

Мұндай су ағызу арнасы ең көп су жылына судың ең көп шығынын 

өткізуге мүмкіндік береді. 

 

Жуу құрылғысын есептеу 

Шөгінділердің деривациядан аванкамераға қарқынды түсу кезеңінде 

оларды арынды бассейннен алып тастау қажет, себебі аз жылдамдықтар 

салдарынан олардың шөгуі болады.Бұл жобада жуу құрылғысы қабылдау 

камерасының табалдырығында орналасады және тез ағатын осі бойынша 

бекітпеге дейін шығарылады.Өлшемдері галереялардан қоқыстарды жууды 

қамтамасыз ету шарттарынан тағайындалады.Қима өлшемін қабылдаймыз 0, 

8х0, 8м. 

 

Біріктірілген нұсқада гидравликалық арнаны есептеу 

Каналдардағы судың біркелкі қозғалысы кезінде Q, м3/с шығынын мына 

формула бойынша анықтау керек  

 

                              𝑄 = 𝑆𝑣 = 𝑆𝐶√𝑅𝑖 , м3/с                                                (3.12) 

 

мұндағы  S — тұрғын ауданы, м2;  

v — су ағысының жылдамдығы , м/с;  

С — Шези коэффициенті, м0,5/с;  
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R — гидравликалық радиус, м;  

i —  гидравликалық еңіс. 

 

𝑄 = 5.72 ∗ 333√5 ∗ 0,046  = 25м3/с  

 

R = 5м гидравликалық радиусы бар арналар үшін Шези коэффициентін 

мынадай формула бойынша анықтауға болады 

 

𝐶 =
1

𝑛
𝑅𝑦                                                                 (3.16) 

 

мұнда: n — кедір-бұдырлық коэффициенті;  

 

Шези коэффициентін мынадай формула бойынша анықнау керек 

 

                                  𝐶 =
1

𝑛
+(27,5 − 300𝑛)𝑙𝑔𝑅𝑦                                  (3.17)        

 

Есептеу үшін (3.17) формуладағы Шези коэффициентінің мәнін 

гидравликалық анықтамалар бойынша қабылдауға болады. 

 

Үлгі есептеулер үшін формуланы пайдалануға жол беріледі 

 

                                    𝐶 =
1

𝑛
𝑅1,6                                                             (3.18) 

 

𝐶 =
1

0,015
51,6 = 333 

 

R > 5 м гидравликалық радиусы бар арналар үшін Шези коэффициентін 

ұқсас жағдайларда жұмыс істейтін арналар бойынша анықтайды. 

Каналдардағы судың біркелкі қозғалмауы кезінде тіреуіштің қисығы 

немесе құлдырауы мүмкін тұрмыстық hо және критикалық dcr тереңдіктің 

арақатынасын табу қажет. 

Автоматты су бөлу кезінде судың стационарлық емес қозғалысы бар 

арналардың деректерін автоматты реттегіштер мен тұтынушылардың 

динамикалық сипаттамаларын ескере отырып анықтаймыз. 

Судың стационарлық емес қозғалысының деректері дифференциалдық 

теңдеулер жүйесін сандық интегралдау әдістерімен немесе ЭВМ қолдануға 

негізделген жақындатылған инженерлік әдістермен түпкілікті тексерумен 

арнайы номограммалар мен кестелер бойынша белгіленеді. 

Монолитті бетонды, Құрастырмалы темір бетонды және асфальтбетонды 

қаптамалары бар арналар үшін тұздалған орташа жылдамдықты тиісті 

анықтамалықтан қабылдау қажет. Су жинау-ағызу желісінің арналары үшін 

рұқсат етілген жылдамдық шамасы 10% - ға, ал мерзімді әрекет ететін ағызу 
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арналары үшін суландыру желісінің арналары үшін рұқсат етілген 

жойылмайтын жылдамдыққа қатысты 20% - ға өсуі мүмкін. 

Арнаның жерге тұйықталмауын тексеру арнаның тасымалдау қабілетіне 

немесе 18-қосымшаға сәйкес арнадағы судың жерге тұйықталмаған 

жылдамдығы бойынша орындалуы тиіс. Каналдардағы судың жылдамдығы 2 

м/с артық болған кезде, әдетте, оларға бөлшектердің диаметрі 0,25 мм астам 

абразивті қоқыстардың кіруін шектеу керек. 

Қарастырылып отырған жағдайда, каналдың ағынының жылдамдығы мен 

көлбеуі белгілі болған кезде және оны толтыру тереңдігін анықтау қажет 

болған кезде, біз келесі әрекеттерді орындаймыз: арнаның көлденең қимасын 

және оның толтыру тереңдігінің бірнеше мәндерін анықтаймыз. Әрі қарай, біз 

осы толтыруларға сәйкес келетін K модулінің мәндерін есептейміз және оларды 

h сызығына байланысты K қисығына келтіреміз. 

 

 𝐾 =
𝜔𝑅

1
6⁄  

𝑛
√𝑅                                                      (3.19) 

 

𝐾 =  
3 ,7  5

1
6⁄  

0,015
√5 = 72.2 

 

Содан кейін абсцисс осі бойынша  Кр Модулінің мәнін (берілген шығынға 

сәйкес) қойып, қисық бойынша hp толтырудың іздестірілетін тереңдігін 

анықтаймыз. 

Жағдайда белгілі тереңдігі толтыру және табу қажет ені арна түседі ұқсас 

алдыңғы –салуда кестесі өзгерістер модуль шығынын Өкінішке қарай, ені b 

және табады осы кесте арнаның ені бойынша (сурет 1.11). 

Көрсетілген тапсырманы, сондай-ақ, егер алдын ала h ауқымын ω және R 

толтыру тереңдігі арқылы білдірсе, аналитикалық түрде шешуге болады. 
 

ω =  b ∗ h 

                                          (3.20) 

ω =  3 ∗ 3.2 = 9.6 м 
 

 
 

Сурет 1.11 - кесте  h = f(K).              Сурет 1.12-кесте h = b(K). 
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Трапецеидальды арна кезінде (1.12-сурет) 
 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.13-Арнаның есептік сұлбасы. 

 

                           ω = 𝑏 ∗ ℎ + ℎ2                                                    (3.21) 

 

                            𝑅 =
𝑏ℎ+ℎ2 m

𝑏+2ℎ√1+𝑚2
                                              (3.22) 

 

мұнда m=ctga 

Осы өрнектерді ω және R үшін формулаға (3.22) қойып, бір белгісіз 

теңдеуді аламыз;h тереңдігін қисық бойынша анықтау (жоғарыда сипатталған) 

қарапайым болады. 

                                            ω = 3 ∗ 3.2 + 3.22 ∗ 1.75 = 27.6 м                                                     
 

                                           𝑅 =
3,2+3,22

1,75

3+2∙3,2√1+1,752
= 2.3 м  

 

 

1.4 Қажетті  қосымша  электротехникалық құрылғылар  
 

ГЭС негізгі энергетикалық көрсеткіштері. Энергиялық-экономикалық 

есеп негізінде қуаты 2.2 МВт болатын 2 агрегатты орнатуға қабылданған. 

Генераторлардың кернеуі-6.3 кВ, номиналды қуат коэффициенті-0.85. 

Белгіленген қуаты-4.4 МВт. ГЭС – ның тәуліктік жұмыс режимі – Қаратал ГЭС-

ның ОРУ-35кВ шинасына энергия бере отырып, базалық (су ағыны бойынша). 

ГЭС-ті энергия жүйесіне қосу. ГЭС–3 жұмысы оның қуатын ТЭК энергия 

торабына (Текелі энергокомбинаты) беруді есепке ала отырып қарастырылады. 

Қуаттарды беру Бір тізбекті ВЛ – 35кВ бойынша жүргізіледі, оларды Қаратал 

ГЭС – і ОРУ-35кВ-ға қосады. 

 Электрлік қосылыстардың негізгі сұлбасы. Негізгі электр 

қосылыстарының схемасы ГЭС-2 блокты "генератор – трансформатор". 

Бұл ретте ГЭС-2 негізгі жабдығын коммутациялауды қуаты 2.5 МВа 

бойынша 6.6/35кВ кернеудегі екі жоғарылататын трансформатор арқылы 

қуатты бере отырып, екі бір-бірден блоктармен жүзеге асыру көзделеді. 

 Жеке қажеттіліктер схемасы. ГЭС-тің қосалқы қажеттіліктеріне 

арналған схеманы таңдағанда, су электр станциясының ең аз аумағын қолдана 

отырып, 0,4 / 0,23 кВ кернеуде тарату шкафтары бар ықшам 2 

трансформаторлық қосалқы станцияны сатып алу және орнату мүмкіндігі 
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ескерілді. Бұл екі кіріс, секциялық және үш тарату шкафы мен қуаттылығы 100 

кВА және кернеуі 6 / 0,4 кВ болатын екі трансформаторлық қосалқы 

станциямен толық қанағаттандырылады. 

 Кернеуі 220В тұрақты ток тұтынушыларын қоректендіру үшін қосалқы-

қосалқы корпуста тұрақты ток қалқанын және ГЭС ғимаратында – 

аккумуляторлық батареяны орнату көзделеді. 

 Аккумуляторлық батарея қалыпты режимде элементке 2.15÷2.2 В 

тұрақты кернеу кезінде тұрақты заряд режимінде жұмыс істейді. Бұл ретте 

барлық жүктемені зарядталатын құрылғылар көтереді, ал аккумулятор 

батареясы жұмыс кезінде пайда болатын итерулерді өзіне қабылдайды. 

 Электр жабдықтарын орналастыру. ТМН - 2500/35 негізгі 

трансформаторлары су электр станциясы ғимаратының жанында орналасқан 

жерде орналасқан. Трансформаторларды бір жерде шамадан тыс 

жүктемелерден қорғау үшін, сызықтық порталдар РВС - 35 м 

аралықтаушылармен жабдықталған. Қуат трансформаторлары ОРУ-35 кВ-тық 

1,8 км әуе электр жеткізу желілері арқылы Қаратал ГЭС-нің ВЛ 35 кВ сыртқы 

тарату құрылғысына қосылған. АС-95 сым қимасы. 

 Гидрогенераторлардың басты және бейтарап шықпаларының жабдығы 

генераторлардың жиынтықты тарату құрылғылары, агрегаттық қалқандар 

генераторлық үй-жайда жоғарғы бьеф жағынан 960.4 метр БС белгісінде 

орнатылады. 

 Жоғары трансформаторлармен генераторлардың байланысы ғимарат 

шегінде конструкция бойынша және ғимараттың шегінен тыс кәбіл каналында 

төселетін, қимасы 3×95мм2 ААШаУ-6 маркалы кәбілдермен жүзеге 

асырылады. 

 Орталық басқару пульті және жалпы станциялық релелік пункт, онда 

Орнатылатын қорғаныс және басқару панельдері бар, қосалқы-қосалқы 

корпустың бірінші және екінші қабаттарында орналастырылады. 

 Электр техникалық жабдықты жерге қосу үшін жабдық орналасқан 

гидроэлектр станциясының жер асты бөлігінің барлық белгілері бойынша жерге 

қосу магистральдары төселеді. Магистральдар тігінен қимасы 60×8мм2 жолақ 

болаттан жасалған тіреулермен байланыстырылады. 

 Жерге тұйықтағыштар ретінде арматура, бекітпелердің салмалы 

бөлшектері, турбинаның ағынды бөлігінің металл қаптамасы қолданылады. 

 Автоматика және басқару. ГЭС технологиялық жобалау нормаларына 

сәйкес гидроагрегаттың автоматикасы мен бақылауының көзделген көлемі 

агрегаттың іске қосылуын, тоқтатылуын, жұмысын толық автоматтандыруға 

мүмкіндік береді. Агрегат пен оның тораптарының дұрыс жұмыс істеуі 

алдыңғы бөлімде көрсетілген механикалық және электрлік құрылғылардың 

жанында бақыланады. 

 ДПУ – мен агрегатты дәл автоматты синхрондау әдісімен, авариялық 

жағдайларда өздігінен синхрондау әдісімен іске қосу мүмкіндігі көзделеді. 

Агрегатты орнату және оны синхронды компенсатор режиміне ауыстыру ДПУ 



26 

 

және агрегаттық қалқанмен басқарудың тиісті элементтеріне әсер ету арқылы 

жүзеге асырылады. 

 Реттеу жүйесі үшін пропорциялық-дифференциалды заң бойынша 

автоматты реттеуді, сондай-ақ агрегатты іске қосуды және тоқтатуды 

қамтамасыз ететін электрогидравликалық жылдамдық реттегіші қабылданды. 

Электрогидравликалық жылдамдық реттегіші агрегатты бос жүрісте, 

оқшауланған жүктемеге, энергия жүйесіне жұмыс істеген кезде тұрақты 

Автоматты реттеуді қамтамасыз етеді. 

 Автоматика жүйесін әзірлеу кезінде бірқатар негізгі ережелер 

қабылданды: 

 - тоқтату аяқталмай агрегатты қайта іске қосу мүмкін емес; 

 - автоматты іске қосу генераторлық Ажыратқышты қосқаннан кейін 

ажыратылуы тиіс іске қосуға дайындық релесі қосылған кезде ғана мүмкін 

болады; 

 - генераторлық Ажыратқышты ажырату командасы генератордың 

электрлік және гидромеханикалық қорғанысының әрекеті кезінде беріледі; 

агрегаттың қалыпты тоқтауы кезінде – реттеуші органның ашылуына 20% 

жеткен жағдайда. 

 Агрегаттың жұмысын басқару, қорғау және бақылау аппаратурасы 

басқарудың агрегаттық қалқанының панелінде орнатылған. 

 Генератордың кернеуді автоматты реттеу құрылғысы бар щеткасыз 

қоздыру жүйесі бар. Генератордың сенімді бастапқы қозуы 95%-тен айналу 

жиілігі кезінде қамтамасыз етіледі басқа қоректену көзін қолданбай, номиналды 

және одан жоғары. [6] 

 Қоздыру жүйесінде айналмалы диодты түзеткіші бар, айналмалы 

синхронды қоздырғыштан қоректенетін, статикалық орамасы басқарылатын 

тиристорлы түрлендіргіш арқылы тасымалдаушыға қосылған щеткасы жоқ 

машиналық агрегат қолданылды. 

 Генератордың қозуын басқару тиристорлы түрлендіргіштің ашылу 

дәрежесінің өзгеруі және демек, қоздырғыштың қозу орамындағы токтың 

өзгеруі және генератор роторының орамындағы кернеудің есебінен жүзеге 

асырылады. Тиристорлар отпираются сигналдармен басқару жүйесі, ол 

бойынша бөледі тиристорам шығыс сигналы жылғы реттеуіш кернеу. 

 Бастапқы қозу агрегатты бастапқы іске қосу блогы және тиристорлы 

түрлендіргіш арқылы жеткізушіден номиналды айналу жылдамдығына іске 

қосқан кезде бөгде энергия көздерінен қамтамасыз етіледі. 

 Қоздыру жүйесімен мынадай режимдер қамтамасыз етіледі: 

 а) бастапқы қозу; 

 б) генератордың бос жүрісі; 

 в) генератордың энергия жүйесіндегі автономды режимде немесе 

будағы, трансформатор арқылы, сондай-ақ желімен параллельді жұмыс 

режимінде басқа генератормен параллель жұмыс істеу режимінде жұмысы; 

 г) энергия жүйесіндегі бұзылулар кезінде қозуды жылдамдату және 

қозу; 
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 д) генератор өрісін сөндіру. 

 Релелік қорғаныс. ТМН – 2500/35 трансформаторларын және өзіндік 

мұқтаждық трансформаторларын арттыратын генераторларды қорғау көлемі 

"электр қондырғыларын орнату ережесі" және "релелік қорғаныс бойынша 

басшылық нұсқаулар"талаптарына сәйкес келеді. 

 Генераторды қорғау үшін: 

 - ұзына бойы дифференциалды қорғаныс; 

 - min кернеуден іске қосумен максималды ток қорғанысы; 

 - симметриялық артық жүктемелерден ток қорғанысы; 

 - кернеуді арттырудан қорғау; 

 - 6.3 кВ жағында жерге тұйықталудан қорғау; 

 - нөлдік тізбекті ток қорғанысы. 

 Трансформаторын қорғау үшін-ұзына бойы дифференциалды қорғаныс, 

нөлдік тізбекті ток қорғанысы, максималды ток және газды қорғаныс. 

 Барлық қорғаныстар симметриялы артық жүктемеден қорғаудан басқа, 

генераторлық Ажыратқышты ажыратуға, алаңды өшіруге және агрегаттың 

тоқтауына әсер етеді. 

 ОРУ-35кВ. ору-35кВ орналасуы және орналасуы 

гидроэлектрстанциясынан ең аз қашықтықтың шарттарымен, рельефпен 

анықталды. 

және блоктық трансформаторлардан Шина шықпаларын қалыпты 

орындау шарттары. 

 Телемеханика және байланыс. Гидроэлектр станцияларын диспетчерлік 

басқару гидрогенераторлардың және электр берілісінің шығатын желілерінің 

жұмыс режимін анықтайтын ЖЭК диспетчерлік пунктінен жүзеге асырылады. 

 Диспетчерлік және технологиялық басқару құралдарының көлемі 

"энергетикалық жүйелердегі телемеханика және байланыс құралдарының 

көлемі жөніндегі негізгі ережелерге" және "энергия жүйелеріндегі ақпарат 

көлемін таңдау, ақпаратты жинау және беру жүйелерін жобалау жөніндегі 

басшылық нұсқауларға"сәйкес анықталған. 

 Энергия торабының ДП генераторлардың активті және реактивті 

қуатын телеөлшеу, сондай-ақ генераторлық ажыратқыштардың, АТҚ-35кВ 

ажыратқыштарының жағдайын және реттеу жүйелерінің жағдайын 

телесигналдандыру беріледі. 

 35кВ шиналарындағы активті қуат пен кернеу шамаларын беру энергия 

торабының ДП-дан жүргізіледі. ГЭС-тен ДП-ға келіп түсетін ақпарат ВЛ–35кВ 

бойынша жоғары жиілікті байланыс арналарымен резервтей отырып, 

ұйымдастырылатын физикалық байланыс арналары бойынша телекомплекстің 

көмегімен беріледі. 
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2  Жобалау  нысаны  құрылысын  ұйымдастыру  және  тұрғызу  

технологиялары   

 

2.1 Құрылысы  ұйымдастыру шарттары, құрылыс  орнын  негіздеу  

 

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. [15] 

Негізгі кезең кезеңінде ГЭС негізгі гидротехникалық құрылыстарын салу 

бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бұл кезеңде капитал салымдарының көп бөлігі 

салынады, құрылыс - БҒМ-тәжі 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 пайдалануға тапсыруға дайындалады. 

Үлкен өзендердің гидроэнергоресурстарын 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 бауырлас 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 құрылысы кейде бірнеше кезекте жүргізіледі. 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 құрауы 

мүмкін ГЭС-тің іске қосу схемалары алдын ала техникалық жоба сатысында, су 

торабы құрылысының аяқталу 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 
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гидроагрегаттарды уақытша пайдалануға қосу кезінде су қабылдағыш 

құрылғыларды тұрақты су қабылдағыштарға қарағанда неғұрлым төмен 

белгілерге салуға тура келеді. 
 

 

2.3 Деривация және бос шығару каналын салу кезінде бетон жұмыстарын 
жүргізу 

Темір бетоннан (оның ішінде лотоктардан және тез тозатын секциялардан), 

сондай – ақ металдан немесе пластмассадан жасалған деривациялық арналар жер 

деривациялық арналарға тән кемшіліктерінен айырылған-олар анағұрлым берік 

және берік, аз қызмет көрсетуді және жөндеуді талап етеді. [5] 

Мұндай каналдар жер бетіне қарағанда еңіс болуы мүмкін және осылайша 

қатуға аз бейім. Қатып қалмау үшін мұндай материалдардан жасалған 

деривациялық арналар қосымша жылытылуы мүмкін (плиталармен, оқшаулау 

материалдарымен жабылған, жерге тереңдетілген). 

Алайда, жобалау кезінде деривациялық арнаның үлкен еңісі (және 

тиісінше ағымның үлкен жылдамдығы) белгілі бір кемшіліктерге ие екенін 

ескеру қажет. 

Біріншіден, арынды бассейннің неғұрлым күрделі конструкциясы – су оған 

белгілі бір режимді сақтай отырып түсуі тиіс, әдетте-арынды бассейннің ішінде 

дауыл құрмауы, сондай-ақ уақыт өте келе оны бұзбауы үшін тыныш жағдайда. 

Деривациялық каналдың үлкен еңісі, тиісінше ағынның жоғары жылдамдығы, 

жалпы алғанда, кіші ГЭС гидротехникалық құрылыстарының тез бұзылуына 

әкелуі мүмкін. 

Екіншіден, үлкен еңіс арынды азайтады (жоғарғы және төменгі бьефтер 

арасындағы биіктік айырмасы). Тиісінше бұл ГЭС қуатын төмендетеді. 

Арынның биіктігі қуаттың маңызды факторы болып табылады, ал ең бастысы-М 

ГЭС құны. Төмен қысымға арналған жабдық жоғары қысымға қарағанда 

әлдеқайда қымбат. Ол сондай-ақ үлкен өлшеммен ерекшеленеді және оны орнату 

үшін неғұрлым ірі құрылыстың (тірек іргетас, машина залы және т.б.) 

құрылысына әкеп соғады. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2.1 - Деривациялық арнаның г-бейнелі блогын автокранмен орнату 
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Монолитті және құрастырмалы-монолитті конструкцияларды тұрғызу 

процесінде бастапқыда орнатылуы тиіс (2.1 және 2.2-суреттер). Бетон 

жұмыстарын жүргізудің негізгі ережелері (технологияның және 

ұйымдастырудың негізі): 

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 2.2 - Жасанды кедір-бұдырлы бос су ағызу арнасы 

 

 

2.4 Құрылыстың  транспорттық  сұлбасы 

 

Құрылыстың жүк айналымы. Қаратал ГЭС-3 құрылысына 

байланысты жалпы сыртқы жүк айналымы 8835.6 т құрайды. [14] 

Құрылыс жылдары бойынша жүк айналымын бөлу төменде 

келтірілген. Есептеу 1-8 тарау бойынша СМР 1 млн. теңгеге жүргізілді. Жүк 

тасымалдарын орындау үшін автомобиль көлігіндегі қажеттілікті есептеу II-

831-85 Гидрожобаның "ГЭС және ГАЭС үшін құрылысты ұйымдастыру 

жобаларын жасау жөніндегі құралдарға" сәйкес жүргізілді. Көлік схемасы 8-

қосымшада келтірілген. 

 

Құрылыс жылдары бойынша жүк айналымын бөлу 

Сыртқы тасымалдар үшін жүк автомобильдерінің тізімдік саны: 
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П =
ТР ∗ К2 ∗ 1.1

В
=

4450 ∗ 36 ∗ 1.1

35000
= 5дана. 

Т = 4450т - жоғарғы жылдағы сыртқы жүк тасымалының көлемі; 

Р = 36 км – жүктерді тасымалдау қашықтығы; 

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

К2 =1.1 - табиғи жағдайларды ескеретін коэффициент. 

 Жергілікті жерде тасымалдауға арналған көлік құралдарының саны: 

 

П =
70000 ∗ 1.4 ∗ 1.2

35000
= 4дана. 

 
Т = 70000т – ең жоғары жылдағы жергілікті жүк тасымалдау көлемі; 
Р = 1.4 км - жергілікті жүктерді тасымалдаудың орташа қашықтығы; 

К1 –1.2 - дала жағдайларын ескеретін коэффициент. 

 

Сыртқы тасымалдарды жүзеге асыратын көлікті орналастыру және қызмет 

көрсету АТК АСПМК-519 жүргізіледі. Алаңішілік тасымалдауды жүзеге 

асыратын көлік үшін базадағы құрылыс алаңы ауданында автотұрақ көзделеді. 

Жергілікті құрылыс материалдарын жеткізу құрылыс алаңына дейін 

автокөлікпен жүзеге асырылады. 

Гидротехникалық құрылысқа арналған құрама т / бетон бұйымдары мен 

конструкциялары 100% көлемінде "Темірбетон"ЖШС полигонынан жеткізіледі. 

Кірпіш, асфальтбетон, жылытқыш маттар,қиыршық тас, қара қиыршық тас 

Алматы облысының құрылыс индустриясының аудандық кәсіпорындарымен 

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

материалдар. Павлодар қаласынан мұнай құбыры 
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3  Жобалау алдындағы  талдау (экономикалық  көрсеткіштер) 

 

3.1 Пайдалану шығыстары 
 

Толық игерілген жылға арналған ГЭС каскады бойынша пайдалану 

шығыстары (2019 жыл) 3.1-кестеде келтірілген: 

 

Кесте 3.1 - ГЭС каскады бойынша пайдалану шығыстары 

 Атауы 2019 жыл 

1 Шикізат пен материалдарға арналған шығындар 49,5 

2 Электр энергиясына арналған шығындар 47,3 

3 Технологиялық жабдықтарды және транспорттық 

құралдарды жөндеуге арналған қосалқы бөлшектер 

9,0 

4 Еңбекақы 108,1 

 оның ішінде әлеуметтік аударымдар, сақтандыру 14,0 

5 Ғимараттардың, құрылыстардың және жабдықтардың 

амортизациясы (6%) 

689,6 

6 Күрделі жөндеуге  арналған амортизация (К% -дан 0,09%) 16,6 

7 Ағымдағы жөндеуге арналған шығындар (0,05% К) 9,2 

8 Мүлік салығы (1%) 158,6 

9 Жерге салынатын салық 0,7 

10 Қызметтер және өзге де шығындар 29,7 

11 Несие пайыздар үшін 587 

 Өндірістік шығындар 1705 

 

 

3.2. Ақша қаражаты ағынының жиынтық есебі  

 

Ақша қаражаты ағынының жиынтық есебі жобаның есептік кезеңдегі 

операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметін көрсетеді. Кесте 

қосымшасында. 8 құрылыс және пайдалану кезеңінде ГЭС каскадының ақша 

қаражаты ағынының жиынтық есебі келтірілген. Кестеден ГЭС-1 

пайдаланғаннан бастап және есептік кезеңнің кейінгі жылдарында нәтижелі 

ақша ағыны оң мәнге ие, бұл кәсіпорынның қанағаттанарлық Қаржы-

шаруашылық қызметті жүргізу қабілетін көрсетеді. 

Есептік кезеңдегі қорытынды көрсеткіштер 3.2-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 3.2 - Есептік көрсеткіштер кезіндегі қорытынды 

Өнімнің атаулары  Мәндері, млн. тенге  

Ақша қаражатының ағыны,оның 

ішінде: 
113432 

- сатудан түскен кірістер  96191.8 

- өз қаражаты  8620.1 
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Кесте 3.2 жалғасы 

- несиелер  8620.1 

Ақша қаражатының кетуі,оның ішінде:  69870 

- құрылысқа инвестициялар  17240.2 

- айналым қаражаты  27.9 

- жыл сайынғы шығындар  13050.3 

- несие үшін пайыздар  6427.0 

- салық және НДС  24504.5 

- несиені қайтару  8620.1 

Қолма-қол ақша ағыны  43562 

 

 

3.3 Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

 

Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер және қаржылық есеп-

қисаптардың нәтижелері 3.3-кестеде келтірілген. 
№ 

 

Атауы Өлшем 

бірліктері 

Мәндері 

1 Электр энергиясын өндіру ГВтсағ 286.65 

2 Электр энергиясы үшін тариф тг/кВтсағ 5.5 

3 Белгіленген қуат МВт 49.6 

4 Құрылыстың сметалық құны Мың тг 17240.25 

5 Қаржыландыру шарттары:   

жеңілдік кезеңі Жыл 3 

несиені қайтару кезеңі Жыл 15-20 

% мөлшерлемесі  8 

6 Құрылыстың ұзақтығы Жыл 9 

7 ГЭС пайдалану кезінде жұмыс істейтіндердің жалпы 

саны 

\ 

Адам 

 

60 

8 Пайдаланудың есептік кезеңі жыл 25 

 Есептік кезеңдегі көрсеткіштер   

9 Сатудан түскен табыс 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  табыс млн. тенге 676.7 

14 Табыстылық индексі  1.06 

15 Табыстың ішкі нормасы % 10.67 

16 Өтелудің қарапайым мерзімі Жыл 12 

17 Өтелімділіктің дисконтталған мерзімі жыл 22 

18 Жеңілдік % 10 



 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

1. Дипломдық  жұмыста,  шағын  ГЭС-тердің  арындық  тассейнінде  

пайда  болатын  артық  суларды  сыртқа  әкету  үшін  салынатын  шағын  

каналдарды  бөлек  орналастырмай,  оны  ГЭС  астынан   құбырлармен  бірге  

жіберу  қарастырылған.  Себебі   оларды  бөлек  салу  егіндік  жерлерді  

амалсыз  пайдалануға  мәжбүрлейді,  шаруашылықтарға  зиян  келтіреді. 

2. Есептеулер  нәтижесінде  су  ағызудың ең жоғары есептік жылдамдығы 

Qmax = 5м3/с болатындығы  анықталды. Канал  арнасы екінші топырақ 

қабатындағы  саз  жерде  орналасады. Сондықтан 2 ... 3 м толтыру кезінде             

m = 1,25, ал ортадан жоғары жағдайлар үшін кедір-бұдырлық коэффициенті     n 

= 0,025  болуы  тиіс. 

3. Жалпы  алғанда   Қаратал ГЭС-3 құрылысының  сметалық құны  

17240.25  мың  тенгені  құрайды,  ал   сыртқы жүк айналымы 8835.6 тоннаға  

тең.. 

4. Таза   келтірілген   табыс 676.7 млн. тенгені  құрайды.  ГЭС  салуға  

кеткен  жалпы     қаражат   шығынының   қайтару  мерзімі  12  жыл. 
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ҚОСЫМША 

 

АҚ Құрылыс орнының табиғи және гидрологиялық жағдайлары 

 

1.2.1. Климаты 

 

Қаратал өзені Балқаш - Алакөл ойпатының және бүкіл батыс Жетісу 

Алатауының ең ірі өзен жүйесі болып табылады. Қаратал өзенінің ұзындығы 

321км, су жинау алаңы 16780 км2. 

Көксу метеостанциясы бойынша (теңіз деңгейінен 1114 м биіктік) және 

Талдықорған метеостанциясы бойынша (теңіз деңгейінен 601 м биіктік) ауа 

температурасы мынаны құрайды: қаңтар -11.9/-10.3°С, шілде-18.8/23.3°С; қаңтар -

44/ - 40ºС абсолюттік минимумы, шілде-39/44ºс абсолюттік максимумы. 

Тау бөктерінде және таулы жерлерде жауын – шашын мөлшері, негізінен 

қар еруі есебінен қамтамасыз етілетін, жылына 300-ден 550мм-ге дейін, ал 2000 м 

және одан жоғары биіктіктер үшін-1500мм құрайды. Жарма жағдайлары үшін 

жауын-шашынның орташа жылдық мөлшері 460мм (XI – III айларда-200мм, IV – 

X айларда-260мм) құрайды. 

Желдің орташа айлық жылдамдығы 1.9÷3.1 м/с құрайды, қатты желмен 

(v≥15м/с) ең көп саны Талдықорған метеостанциясы бойынша жылына 26 күн, 

орташа-8 күн. 

 

 

1.2.2. Геологиялық Құрылыс және тектоника 

 

Жетісу (Жанғар) Алатауының таулы геожүйесі СШ және СБ 

бағыттарындағы созылған жоталардың қатарын білдіреді. Жетісу Алатауының 

ұзындығы 400 км құрайды, орталық биік таулы бөлігінде екі басты су бөлу 

жотасы – Солтүстік және Оңтүстік, биік таулы ойпатпен бөлінген, оның түбімен 

Көксу және Көктал өзендері ағып өтеді. Оңтүстік жоңғарларда батыс сілемдері 

Солтүстік және Оңтүстік жоталарды бөліп тұратын Жоломан, Буденовск және 

Айнабұлақ (2000÷800м) тауаралық ірі ойпаттармен бөлінген. 

Болашақ ГЭС алаңы Қаратал өзенінің жоғарғы ағысында Жетісу Алатауы 

тау жүйесі сілемдерінің батыс бөлігінде орналасқан, солтүстігінде Алакөл және 

Лепсі, Батыс – Балқаш және оңтүстігі – Іле тауаралық ойпаттармен шектелген. 

Жетісу Алатауы жотасының ең жоғарғы абсолюттік белгілері тышқан мен Сарқан 

– 4575м және 5060м тиісінше. Аудан бетінің абсолюттік белгілері 700 м – ден 

(өзеннің арналық бөлігінде) 1 389м-ге дейін-сілемдердің су бөліністерінде 

өзгереді. 

Қазіргі сейсмотектоникалық жағдайларды талдау сейсмикалық белсенділік 

жер бедерінің қарама-қайшылығының жалпы жоғарылауымен байланысты екенін 

көрсетеді-жер сілкінісінің 90% - ы тау мен тау бөктерінде пайда болады. Жоңғар 

өңірінде соңғы 100 жылда магнитудасы м=6.1÷6.5 (MSK-64 шкаласы бойынша IX 
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балл қарқындылығы, энергетикалық класс 15÷15.5) 4 жер сілкінісі және К=12 

энергетикалық сыныбы бар (MSK-64 шкаласы бойынша V балл) 10-нан астам жер 

сілкінісі болды. 

ГЭС алаңы Текелі антиклинориясы құрылымының батыс шетінде 

орналасқан, оның осьтік бөлігінде аумақтың тектоникалық құрылымына – 

Оңтүстік-Лабин сынығы және Солдатсай трансөңірлік құқық-бөгде қозғалысқа 

әсер ететін ірі үзілу бұзылыстары дамыған. Қазіргі уақытта екі дизъюнктив те 

тастау және көтеру сипатындағы тік блоктық орын ауыстырулармен жаңартылды. 

ГЭС құрылыстарының орналасу учаскесіне жақын орналасқан сейсмо-

генерациялайтын сынық шамамен солтүстік-шығысқа қарай 10 км-де 

қадағаланады. 

Сейсмикалық тұрғыдан Жұмыс ауданы жер сілкінісі аймағында 9 балл (ҚР 

ҚНжЕ сәйкес 2.03-04-2001, 1-қосымша және ҚНжЕ II-7-81*II бөлім, 7 тарау). 

Ауданның геологиялық құрылымы гидроторап құрылысы төменгі таулы 

және тау арасындағы ойпаттар құрылымдарының өзара іс - қимыл жасау саласына 

ұштастырылуымен байланысты. Төрттік шөгінділер баурайлардың 

шөгінділерімен, өзен алаптары мен уақытша ағын сулардың (саздақтар, сынық 

толтырғыштары бар құмдақтар, галечникті және ұсақталған топырақтар, құмдар 

және т.б.) ағатын ложбиналарының шөгінділерімен берілген. Шөгінділердің қуаты 

бірінші метрден 22=35 м дейін. 

Жергілікті құрылыс материалдары Құрылыс учаскесіне тікелей жақын 

жерде негізінен валунды және галечникті топырақпен және қуаты (1÷3м) 

саздақтармен ұсынылған. Сулы қабаттар жабынды шөгінділерде бөлінеді. 

 

 

БҚ Құрылыс орнының табиғи және гидрологиялық жағдайлары 

 

1.2.3. Гидрологиялық жағдайлар  

 

А). Есепті тұстамада Қаратал өз.ағынын жыл ішіндегі бөлу (1020, 900, 815, 

700 м белгілер). 

Жоңғар Алатауының солтүстік-батыс баурайындағы өзендер (Қаратал 

өзенінің бассейні: қарай, Шиже, Текелі) көктемгі-жазғы су тасуымен сипатталады. 

Ең үлкен ағыс маусым-шілдеде, сирек – мамырда өтеді. Күзгі-қысқы ағын қазан 

айынан ақпан айына дейін біртіндеп азаяды. Берілген қамтамасыз етілу 

тұстамасында судың жылдық шығыны (1020 900м белгілері) көп жылдық бақылау 

қатарының статистикалық өңдеу нәтижелері бойынша салынған қисық 

қамтамасыз етілу бойынша алынды (1916, 1928, 1932-2004жж.)1-сурет 

 Қаратал өзенінің ағысы зерттелетін 28 шақырымдық учаскеде (1020 М 

белгіден 700 м белгіге дейін) суландыру үшін су жинау арналарымен қарқынды 

бұзылды. 1982 жылдан бастап 1992 жылға дейінгі кезеңдегі бақылау деректері 

бойынша. 

Бұл учаскеде орташа есеппен 14.89м3/с су алынды.2, 3. 
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Рис. 1   Кривая обеспеченности cреднегодовых расходов воды р.Каратал-г.Текели за 1918, 1928, 1932-2004гг.

p, %

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 99,9 99,99

 

Рис.2   Кривая обеспеченности cредних годовых  расходов воды (без учета водозабора) р.Каратал-п.Карабулак за 

1982-1992гг.
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Сурет 2 - Қаратал өз. – Қарабұлақ к. 1982 жылы орташа жылдық су 

шығынын қамтамасыз ету қисығы 
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Рис. 3   Кривая обеспеченности cредних годовых  расходов воды (с учетом водозабора) р.Каратал-

п.Карабулак за 1982-1992гг.
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Сурет 3 - Қаратал өз. – Қарабұлақ к. 1982-1992 жылдардағы орташа жылдық 

су шығынын қамтамасыз ету қисығы 

 

Сурет 4. 28 км учаскеде (Теректі өзені - "Горняк" Д.О.) бүйірлік ағын 

судың орташа жылдық шығынының қамтамасыз етілу қисығы суретте 

келтірілген. 

 

Рис. 4 Кривая обеспеченности средних годовых расходов воды р.Теректы-д.о."Горняк" за 1976-1993гг.
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Сурет 4 - Орташа жылдық су шығынын қамтамасыз ету қисығы 

"Горняк" Д/о 1976-1993 жылдары Теректі өзені 

 

Қаратал өз. ағынының жыл ішіндегі бөлінуі есептік тұстамада тән 

жылдары 1.2-кестеде келтірілген. 

 

№ 
Тұста

ма 

Қамтамасыз 

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

1  25 7.45 7.07 8.20 30.8 58.4 91.2 80.0 39.0 19.3 12.2 10.3 7.35 30.9 
2 1020

м 

50 7.12 6.07 6.32 21.0 46.5 65.3 64.2 42.5 16.0 12.0 9.84 7.10 24.9 
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Кесте 1.2 жалғасы 
3 900м 75 6.53 5.89 6.20 15.2 46.1 52.9 43.5 30.3 13.6 9.26 7.00 5.92 20.7 
4  95 4.12 4.20 5.54 14.0 35.4 45.5 37.1 30.0 11.2 6.59 5.32 5.02 17.0 
5  25 7.72 7.32 8.49 31.9 60.5 94.4 82.8 40.4 20.0 12.6 10.7 7.61 32.0 
6 815м 50 7.63 6.51 6.78 16.8 49.9 70.0 68.8 45.6 18.4 12.0 10.7 7.50 26.7 
7 700м 75 7.19 6.28 6.48 16.5 49.2 60.3 53.0 35.4 14.9 10.2 7.71 6.52 22.8 
8  95 4.53 4.62 6.10 15.4 38.9 50.1 40.8 33.0 12.3 7.25 5.85 5.52 18.7 

 

Б). Максималды ағын 

 

Қаратал өзеніндегі судың ең жоғары шығынын қалыптастыруға қар мен 

мұздықтардың еруі кезінде пайда болатын судың бір жағынан, ал екінші 

жағынан – жиі нөсер түрінде түсетін сұйық жауын-шашын қатысады. 

Жаңбырлы еріген сулардың ағынын қосу судың ең жоғары шығындарының 

қалыптасуына алып келеді (1988, 1989, 1993, 1994жж.). Есепті тұстамадағы 

Қаратал өз. қамтамасыз етілу дәрежесі әртүрлі су шығындарын анықтау (1020, 

900 м белгілер) Қаратал өз.-Текелі қ., сурет. 5. 

 

Рис. 5   Кривая обеспеченности максимальных расходов воды р.Каратал-г.Текели за 1916, 1917, 1927-2004гг.
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Сурет 5 - Судың ең жоғары шығындарын қамтамасыз ету қисығы 

Қаратал өзені-Текелі қаласы 1916, 1917, 1927, 2004 жылдары 

 

Зерттелмеген есептік тұстамаларда (815, 700 м белгілері), 2.01.14-83 

ҚНжЕ сәйкес судың ең жоғары қамтамасыз етілген шығыстары гидрологиялық 

ұқсастық әдісі бойынша есептелген. Аналогқа Қаратал өзені-Текелі қаласы 

қабылданды. Есептеулер мына формула бойынша орындалды: 
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𝑄𝑝% = 𝑞𝑝%𝑎

ℎ𝑝%Г

ℎ𝑝%Г𝑎
∗ (

𝐹𝑎 + 1

𝐹 + 1
)

0.15 

𝑎
𝐹 

 

qp%a   – р% , Аналогты өзен, м3/с км2 асып кету ықтималдығы бар судың 

максималды шығынының модулі; 

hp%Г  және hp%Га – тиісінше зерттелетін өзен мен Аналогты өзен үшін 

жылдық ағынның есептік қабаты р% - дан асып кету ықтималдығы, мм; 

F және Fa  – зерттелетін өзен мен Аналогты өзеннің су жинау ауданына 

сәйкес, км2; F=1400 км2; Fa=1160 км2. 

 және а – зерттелетін өзен мен Аналогты өзеннің ағынды көлдері мен су 

қоймаларының ең жоғары шығысының төмендеуін ескеретін коэффициенттер,  

=а=1. 

 

Есептік тұстамадағы Қаратал өзені суының максималды қамтамасыз 

етілген шығындарын есептеу нәтижелері 1.3-кестеде келтірілген. 

№ Тұстама 
Қамтамасыз етілген Су шығындары, м3/с 

0.1% 0.5% 1% 

1 1020 м 497 438 380 

2 900 м 497 438 380 

3 815 м 453 404 357 

4 700 м 453 404 357 

 

В). Ең аз ағын 

 

Рис. 6   Кривая обеспеченности cреднемесячных минимальных зимних расходов воды р.Каратал-

г.Текели за 1916, 1917 1927-2004гг.
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Сурет 6 - Қаратал өзенінің – Текелі қаласының 1916, 1917, 1927, 2004 

жылдардағы орташа айлық ең төменгі және қысқы су шығынымен 

қамтамасыз етілу қисығы 

Ең аз ағынның негізгі сипаттамасы ретінде ең аз су қысқы кезеңге сәйкес 

келетін орташа айлық су шығыны қабылданды. Есептік тұстамадағы асып кету 

ықтималдығы бар судың ең аз қысқы орташа айлық шығындары(1020, 900 м 

белгілері) Қаратал өзені-Текелі қ. (1916, 1917, 1927, 2004 жж.) көп жылдық 

бақылау қатарының статистикалық өңдеу нәтижелері бойынша анықталған. 
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Қаратал өзенінің-Текелі қаласының ең төменгі орташа айлық қысқы су 

шығынымен қамтамасыз ету қисығы күріш-де көрсетілген.сурет 6. 

Қаратал өз.суының 815, 700 м белгілері бар тұстамада қамтамасыз етілген 

есептік ең төменгі орташа айлық шығындары бүйірлік ағысты есепке ала 

отырып алынды. Есептеу нәтижелері 1.4-кестеде келтірілген. 

 

Кесте 1.4 - Судың ең төменгі орташа айлық қысқы шығындары 

№ Тұстама 

Судың орташа айлық ең төменгі қысқы шығындары 

(м3/с) қамтамасыз етілумен: 

75% 95% 

1 1020 м 5.34 4.08 

2 900 м 5.34 4.08 

3 815 м 5.70 4.48 

4 700 м 5.70 4.48 

 

Г). Қатты ағын 

 

1020м және 900м тұстамаларында Қаратал өзені-Қаратал с. гидротвор 

жұмысы кезінде бақылау материалдары пайдаланылды (1928, 19321950жж.). 

Бақылау кезеңінде өлшенген қоқыстарды статистикалық өңдеу нәтижелері 5.4-

кестеде келтірілген. 

 

Кесте 1.4 - Қаратал өз. – Қаратал с. өлшенген егістіктердің орташа 

көпжылдық және қамтамасыз етілген шығыстары 

Орташа көпжылдық 

Элементтер 

Өлшенген қоқыстардың (R) және 

судың лайлануының қамтамасыз 

етілген шығындары, (ρ,  %) 

R, 

кг/с 

ρ, 

г/м3 
Cv Cs 5 10 25 50 75 90 

4.0 160 0.84 0.79 
R, кг/с 10.6 8.50 5.50 3.08 1.50 0.72 

ρ, г/м3 380 300 200 120 64 34 

 


