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АҢДАТПА 

 

Болашағынан зор үміт күттіріп отырған Нұркент қаласының ары қарай 

дамып  ӛміршен болуы үшін қажетті факторлардың бірі қаланы сапалы, таза 

сумен қамтамасыз ету. Дипломдық жобада Нұркент қаласын сапалы ауыз сумен 

қамтамасыз ету жолдары қарастырылды. 

Жобаның негізінде су кӛзі ретінде жер асты артезиан сулары қабылданып 

оның тиімді тасымалдануының жолдары, олардың экономикалық тиімділігі 

анықталды. Қосымша ретінде арнайы есептеулер және олардың нәтижелері 

кесте түрінде кӛрсетіліп, елді-мекеннің бас жоспары мен басқа да сызбалар 

ұсынылды.  

Нәтижесінде жер асты суларының Нұркент қаласын жеткілікті мӛлшерде 

сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге қаухарлы екені белгілі болды. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Одним из необходимых факторов для дальнейшего развития и 

жизнеспособности города Нуркент, который возлагает большие надежды на 

будущее является обеспечение города качественной, чистой водой. Дипломным 

проектом был рассмотрен способы обеспечения города Нуркента качественной 

питьевой водой. 

На основании проекта в качестве источника воды были взяты подземные 

артезианские воды, определены пути их эффективной транспортировки и их 

экономическая эффективность. Кроме того, специальные расчеты и их 

результаты представлены в табличной форме, представлен общий план 

населенного пункта и другие чертежи. 

В результате можно сказать что подземные источники воды в этой 

местности способны обеспечить город качественной питьевой водой в 

достаточном количестве. 

 

ABSTRACT 

 

One of the necessary factors for the further development and viability of the 

city of Nurkent, which has high hopes for the future, is to provide the city with 

quality, clean water. The graduation project examined ways to provide the city of 

Nurkent with high-quality drinking water. 

On the basis of the project, underground artesian waters were taken as a source 

of water, ways of their effective transportation and their economic efficiency were 

determined. In addition, special calculations and their results are presented in tabular 

form, the general plan of the settlement and other drawings are presented. 

As a result, we can say that underground water sources in this area are able to 

provide the city with sufficient drinking water in sufficient quantities. 
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КІРІСПЕ 

 

Кез-келген елді мекенді сумен қамтамасыз ету мақсатында сапалы және 

жеткілікті мӛлшердегі су кӛзін қабылдап, оны елді мекенге жоспарлы, артық 

шығынсыз экономикалық тиімді түрде жеткізу ӛте маңызды. Бұл елді мекеннің 

тұрғындарына жайлы жағдай жасап, оның ары қарай дамуына зор үлес қосады.   

Негізгі су кӛзі ретінде елді мекеннің орналасқан аймақтың климаты мен 

гидрологияллық жағдайының негізінде жер асты немесе жер үсті су кӛздері 

таңдалады. Су кӛзі қабылданған соң оны тұтынушыға жетткізу үшін су алу 

ғимараттары тағайындалады. Су алу ғимараты деп қажетті су мӛлшерін су 

кӛзінен алып, талаптарға сай тазалаудан ӛткен соң арнайы ғимараттар арқылы 

тұтынушыға жеткізу. Су алу ғимараттарына су кӛзінің таңдалған түріне 

байланысты, сорап станцияларынан, бӛгеттер немесе ұңғымалардан, арынды 

мұнаралар мен резервуарлар  жатады.  

Қабылданған су кӛзі бойынша мына талаптардың орындалуы шарт: 

- қабылданған су кӛзінің барлық санитарлық талаптарға сай, таза әрі 

сапалы болуы; 

- су кӛзі мӛлшерінің алдағы уақытта да елді мекенді қажетті мӛлшердегі 

сумен қамтамасыз ете алу мүмкіншілігі;  

- су кӛзінің санитарлық қорғауда болуын қадағалау; 

- су кӛзінің тұтынушыға шығынсыз, уақытылы тасымалдануы; 

- суды тасымалдаудың ең тиімді және заманауи жолдарын қарастыру; 

- су алу ғимараттары мен су құбыры тораптарының уақытылы тексеріс 

пен жӛндеуден ӛткізілуін қадағалау. 

Дипломдық жобада осы талаптарды ескере отырып Нұркент қаласын сумен 

қамтамасыз етудің тиімді жолдары қарастырылады. Елді мекен аумағының 

гидрологиялық ерекшелігін және жер асты суларының Оңтүстік Қазақстанда 

жақсы таралғаның ескеріп жер асты артезиан суларын негізгі су кӛзі ретінде 

қабылданды. Қабылданған су кӛзі бойынша тұтынушыға қажетті мӛлшері 

негізгі технологиялық бӛлімде есептелініп, оның тасымалдануы мен су алу 

ғимаратын жоспарлау арнайы бӛлімде қарастырылады. Осы шаралардың 

шығыны және оның қайтарылымдылығы экономикалық бӛлімде 

қарастырылған. 
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1 Технологиялық бӛлім 

  

1.1 Нҧркент қаласының экономикалық маңыздылығы 

 

Елбасы тапсырмасы бойынша Орта ғасырларда Шығыс пен Батысты 

байланыстырған Ұлы Жібек жолын жандандыру бүгінгі күні Қазақстан жерінде 

де қолға алынды. Сол мақсатта «Қорғас – Шығыс қақпасы» арнайы 

экономикалық аймағын құру және кешенді дамытуға бағыттталған ірі 

жоспарлар жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта Қазақстан, Ресей және негізгі 

орында Қытай  тауарлары діттеген жеріне теңіз жолдары емес, құрғақ порт 

арқылы алдымен Қазақстан  мен Ресейге, одан ары Батыс Европа елдеріне 

тасымалдануда.  Қытайдан Батысқа теңіз жолы арқылы 50-60 тәулікте жететін 

тауарлар бүгінде бар болғаны 14 күнде жеткізілуде.  

Осылайша Әлемдегі ӛндіріс пен сауда, экспорттың дамуына ӛз ықпалын 

тигізіп отырған Оңтүстік – Шығыс Қазақстанда да кӛптеген жобалар бой 

кӛтерді. Соның бірі экономикалық аймақ ретінде Алматы облысы, Панфилов 

ауданында Нұркент қаласының салынуы. Қалада осы  салынып жатқан құрғақ 

порт пен логистикалдық және индустриалды аймақта қызмет ететін 

жұмысшылар, шамамен 15 мың құрылысшы , және олардың отбасылары 

қоныстанады. Сонымен қатар 2050 жылға қарай қала дамып еліміздегі ең үлкен 

еркін сауда орталығына айналмақ. Аумақта ауыл шаруашылығының қарқынды 

дамуы, мәдени-тұрмыстық байланыстар және қала халқы орналасуының 

жоғарғы тығыздығы күтіледі. [1] 

 

 

1.2 Нҧркент қаласы жайлы жалпы ақпарат 

 

Қала аумағы, мекемелер мен орталықтар. Қазақстан-Қытай шекарасына 

жақын орын алған Нұркент қаласының аумағы 7000 га жерді алып жатыр. Қала 

бойынша атап ӛтуге тұрарлық орталықтар деп  тәулігіне 20000 жолаушыны 

қабылдауға мүмкіндігі бар автобекет, сонымен қатар «Қорғас – Шығыс 

қақпасы» жобасы аясында салынған Алтынкӛл станциясын атауға болады. 

Сонымен қатар аумақта жүгері дақылдарын ӛндіре отырып крахмал ӛнімдерін 

шығарып отырған «Жаркент  крахмал –сірне зауыты» қала халқының едәуір 

бӛлігін жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. 

Мектепке дейінгі білім беру мақсатымен  қала бойынша 29 бала-бақша 

жұмыс істемек. Оның ішінде, алғашқы уақытта салынған 140 орындық үш 

орталық болса, кейіннен 280 орындық он алты бала-бақша, 300 орындық он 

бала-бақша бой кӛтермек.  

Білім беру жүйесіне келетін болсақ, мектеп жасындағы балалар үшін 

білім алуға бар жағдай жасалған. Оған дәлел қалада жалпы білім беретін 20 

мектеп салынған. Оның ішінде он екі мектеп 1500 орындық, бес мектеп 1000 

оқушыдан және 3 мектеп 600 оқушыдан қабылдай алады. [1] 
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Денсаулық сақтау мекемелерін ауысымына 3770 науқасты қабылдауға 

мүмкіндігі бар емхана, және одан бӛлек кіші кӛлемдегі бірнеше орталықтар 

құрайды.   

Қала  халқы.  Алғашқы уақытта Нұркент қаласы тұрғындарының негізгі 

бӛлігін арнайы құрғақ порт пен теміржол желісін салуға және болашақта 

қызмет кӛрсетуге шет-шеттен келіп қоныстанған  құрылысшылар, әлеуметтік 

қызмет кӛрсетілу үшін дәрігерлер мен мұғалімдер,  және басқа да жаңа қала 

тіршілігіне қажетті маман иелері мен олардың отбасылары құрайды. Қала 

негізінен еркін сауда аймағы болғандықтан елдің барлық ӛңірлерінен сауда-

саттық мақсатымен келіп қоныстанатын немесе келіп кетіп жүретін адам саны 

кӛп болмақ. Осы факторлардың есебінен Нұркент енді салынған қала 

болғанымен қала халқы шамамен 145 мың адамды құрап, қала тіршілігі  тез 

арада жанданып маңайындағы Талдықорған, Жаркент секілді қалалармен 

терезесін теңестіреді деуге болады.  

 

 

1.3 Табиғи-климаттық жағдайы 

 

Климаттық жағдайы. Аумақтың климаттық жағдайына келер болсақ 

қыс мезгілі қалыпты суық болса, жаз мезгілінде күннің қатты ыстық болуына 

байланысты аумақты III-B климаттық аймаққа жатқызуға болады. Ауаның 

орташа жылдық кӛрсеткіші +9,4°C. Жыл бойынша ең ыстық кезең – Шілде 

айында болады, осы айдағы ауаның орташа температурасы +25°C. Ал ең суық 

кезең – Қаңтар айында байқалады, ауаның орташа температурасы -8,8°C.  

Бір жылдық кӛрсеткіштердің нәтижесі бойынша бір айдағы ауаның 

орташа салыстырмалы ылғалдылығы 45-75% шама аралығында. Жауын-шашын 

мӛлшері бір жылда орташа есеппен шамамен 180мм, ал ең жауынды мезгіл деп 

Мамыр айы мен Шілде айын атауға болады. Бұл кезеңде жауын-шашын 

мӛлшері айына 18-23 мм-ге дейін жетеді. Қалған айларды қалыпты деп атауға 

болады айына орта есеппен жауын – шашын мӛлшері 12-14 мм. 

Мәліметтерге сүйенсек желдің басым бағыты солтүстік-шығыс және 

шығыс. 

Рельеф, геологиялық құрылымы. Қала аумағы солтүстіктен оңтүстікке 

және шығыстан батысқа қарай әлсіз еңістерімен Жетісу Алатауының таулы 

ӛзендері ағатын алқапты алып жатыр. 

Қытай шекарасына жақын жерде Қорғас ӛзені ағып жатыр. Бұл ӛзен 

кӛктем уақытынды суы тасып елді мекендерде сел жүру қауіпін тудырады. 

Аумақтағы топырақ жамылғысының түсі ашық-қоңыр, қоңыр және сұр-

қоңыр болып таралған . Ӛсімдік түрлерінің әр-түрлілігі мен таралуы бойынша 

бұл алқап ӛсімдік түріне бай, ӛсімдіктердің қызыл кітапқа енген сирек түрлері 

кездеседі.   

Сейсмикалық қауіптілік. Елді мекеннің Жетісу Алатауының етегінде 

орналасуы оның  жоғары сейсмикалығына қауіпті аймақта орналасқаның 

білдіреді. Аумақтың сейсмикалық қауіптілік кӛрсеткіші 8 баллды кӛрсетеді. 
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Бұл ӛте жоғарғы кӛрсеткіш. Кез-келген уақытта жер сілкінісі орын алуы мүмкін 

деген сӛз. Бұл қаланы инженерлік жобалауда және су алу ғимараттарын 

жобалауда ескерілуі қажет. [1] 

 

 

1.4 Қаланы инженерлік қорғау бойынша жҥргізілетін іс-шаралар 

 

Жасыл алқаптардың ӛсуіне қолайлы жағдай жасау мақсатында суару 

жүйесін салу кӛзделеді. Оны арнайы қалалық суару су құбыры жүйесімен 

жүргізу кӛзделеді. Ауыл шаруашылық алқаптарын суландыратын магистралды 

канал Қорғас суымен қӛректенеді. Жол жиектерін, жасыл алқаптар мен 

бульварларды жаңбырлатып суару тәсілімен суландыру ұсынылады. 

Қытай жерінен бастау алып, екі елді байланыстырып жатқан 

трансшекаралық Қорғас ӛзені Қазақстан жерінде Панфилов ауданы маңынан 

ӛтеді. Басқа ӛзендер секілді бұл ӛзенде де кӛктем уақытында су тасып, 

маңайындағы елді мекендерде сел жүру қауіпі ӛте жоғары. Сондықтан қаланы 

жоспарлау кезінде су тасқынынан болатын қауіптің алдын алу шаралары 

қарастырылуы қажет. 

 Ӛзен Қытай жерінен де ағып жатқан трансшекаралық ӛзен болғандықтан 

бұл екі елді де толғандыратын мәселе. Сол мақсатпен екі ел келісімі бойынша 

ӛзен бойынан «Шүкірбұлақ (Алмалы )» селге қарсы бӛгет салынбақ. Екі ел 

үшінде маңызды болғандықтан қаржы екі елден де бірдей бӛлінеді.  

Қалада канализация желілері әлі толығымен дамый қойған жоқ. Алдағы 

уақытта сарқынды суларды әкететін жалпы ұзындығы шамамен 270 

шақырымды құрайтын  құбыр желілері салынады. Арнайы тазалаудан ӛткен су 

кӛлемі, сарқынды су стандарттарына сай болған соң ӛзенге ағызылады.  

Енді тұрғызылып жатқан қалада канализация жүйесіне қосылмаған мекен 

жайлардан сарқынды су сол жердің септиктарынан арнайы сорылып алынады.  

Қаладан шығатын сарқынды су кӛздерін негізінен ӛнеркәсіптен шыққан 

су шығыны, тұрғындардың тұрмыстық шығындары, жаңбыр сулары құрайды.  

 

 

1.5  Қала халқының тҧрмыстық шаруашылықтағы су қажеттілігі 

 

Елді мекенде су алу ғимараттарын салудағы басты мақсат пен негізгі 

тұтынушы ол қала тұрғындарының тұрмыстық – шаруашылықтағы 

қажеттіліктері екені айқын.  

Қаланың тұрғын бӛлігін үлкен 2 ауданға бӛліп қарастыруға болады. 

Себебі қала халқының 65%  тоғыз немесе он  қабатты яғни кӛп қабатты үйлерде 

орналасса, қалған бӛлігі жер үйлерде орналасқан. Соған қарай олардың су 

тұтыну мӛлшеріде әр-түрлі болады, формула (1.1).  

 

                    
           ,                                  (1.1)               
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        = 0.001 ×     
 (95000 × 300) + (50000 ×250) = 41000    / тәулік, 

 

Мұндағы n- халық орналасуының әр-түрлі болуына қарай қала бӛлінген 

аудан саны; 

                           i - ауданның реттік нӛмірі; 

                 q- тәулік ішінде бір адамның су тұтыну нормасы, л/тәулік; 

                           N- сол ауданда тұратын халық саны, адам; 

                 Q- орташа тәуліктік шығын,    / тәулік. 

Су мӛлшерінің қажеттілігі ауа-райына, жыл мезгіліне, тұрмыс жағдайына 

қарай тәулік ішінде әр сағатта әр-түрлі болуы мүмкін, яғни біркелкі емес. Сол 

үшін бір тәулік ішіндегі ең жоғарғы және ең тӛменгі шығындарды табу үшін 

келесі формуланы қолданады  

 

    =      
        

  
,   / сағат,                                (1.2) 

 

    =      
        

  
,   / сағат,  

 

Мұндағы       және      – тәулік ішіндегі сағаттық біркелкісіздік 

коэффициенттері. Ал олардың мәндерін мына формулалар арқылы анықтауға 

болады. [2] 

 

                 ;                              (1.3) 

 

                 ; 

 

Мұндағы,      және      коэффициенті – үйлердің немесе ғимараттардың 

сантехникалық жабдықталу жағдайына, жұмыс уақытына және одан басқа да 

жағдайларға тәуелді,     = 0,4-0,6,      = 1.2-1.4;       және       – елді 

мекендегі тұрғындар санын ескеретін коэффициент.  

 

Кесте 1.1- β коэффициенттінің мәні [2] 
Коэф-

фициент 

Тҧрғындар саны, мың адам 

1-ге 

дейін 

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

одан жоғары 

     
     

2 

0,1 

1,8 

0,1 

1,6 

0,1 

1,5 

0,2 

1,4 

0,25 

1,3 

0,4 

1,2 

0,5 

1,15 

0,6 

1,1 

0,7 

1,05 

0,85 

1 

1 

 

Нұркент қаласындағы 95 мың халық тұратын 1-аудан үшін: 

 

                                          . 

 

50 мыңға жуық халқы бар 2- аудан үшін біркелкісіздік коэффициенттері  
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                                           . 

 

Кесте 1.2 - Шаруашылық-тұрмыстық су шығыны бойынша есептеу 

нәтижелері  

  

Аудан        

      № 

F, га N, адам 

Су тҧтыну 

нормасы q 

л/тәулік 

    , 

          

K 
    , 

        

    ,  
        

max min 

1 4800 95000 300 28500 1,32 0,42 37620 11970 

2 2200 50000 260 13000 1,61 0,36 20930 4680 

Σ 7000 145000   41500 

  

58550 16650 

 

 

1.6 Мектеп, бала-бақша мен ауруханалардың су шығынын есептеу 

 

Мектептер мен бала-бақшаларға қажетті су мӛлшері бір балаға су тұтыну 

нормасы 20-22 л/тәулік деп алынып жалпы оқушы мен бүлдіршіндер санымен 

анықталады.  Ауруханада бір науқасқа 200л/тәулік деп алынса, моншада бір 

адамға шамамен 180л/тәулік су шығындалуы мүмкін. Мейрамханалар мен 

асханалар үшін бір түстенушіге шамамен 18-25 л су шығындалады.  

Мектептегі су шығыны  

 

             
      

    
                 

 

Бала-бақшалардың су шығыны 

 

            
     

    
                   

 

Аурухана үшін су шығыны 

 

                
    

    
                 

 

Моншалардағы су шығыны, шамамен есептегенде 

 

                
     

    
                  

 

Мейрамханалар мен асханалар шығыны, шамамен есептегенде 
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1.7 Кӛгалдарды суарып, территорияны тазалауға кететін су шығыны 

 

Жасыл кӛгалдарды, гүлдер мен ағаштарды суару және территорияны 

суғаруға қажетті су мӛлшері келесі формуламен анықталады. [2] 

 

                         ,                               (1.4) 

 

мұндағы     – суару немесе тазалау қажет аудан,  га; 

                         – суаруға немесе тазалауға қажетті су нормасы л/  . 

Қала бойынша суаруды қажет ететін аудан кӛлемі жалпы ауданның 10%-

ын, ал тазалауды қажет ететін территория жалпы ауданның 9%-ын құрайды. 

Есептеу нәтижесінде алынған жалпы су мӛлшерін, жасыл алқаптар күнделікті 

суаруды қажет етпейтіндіктен, екі тәулікке бӛлініп алынды. Алқаптарды суару 

немесе тазалау үшін, қала бойынша су аз қолданылатын уақытты пайдаланған 

дұрыс. Мысалы түнгі немесе ерте таңғы уақытқа 60-70%, ал 30-40% қалған 

уақытқа қалдыруға болады. 

 

Кесте 1.3 -  Тұрғын жердің территориясын жуып, тазалауға  арналған, 

бұрқақтардың  жұмысына кететін шығын 

Аудан 

№ 
Fжал Fсу 

Жасыл кӛгал Кӛшелер 
       

F q л/м2 Q/2 F q л/ м2 Q/2 

1 4800 912 480 6 14400 432 5 10800 25200 

2 2200 418 220 6 6600 198 5 4950 11550 

Σ 7000 1330 700   21000 630   15750 36750 

 

 

1.8  Ӛнеркәсіптегі су шығының анықтау 

 

Қазіргі уақытта «Жаркент крахмал-сірне зауыты» қала бойынша 1250 

адамды жұмыспен қамтып отыр. Кӛп жағдайда ӛнеркәсіптегі су шығыны  

мекеменің бас технологтарының есептеулері бойынша алынады. Ол кейбір 

жағдайда бір қалыпты болса, кейде жыл мезгіліне байланысты кеміп немесе 

кӛбейіп отырады.  

Ӛнеркәсіп жұмысшыларының тұрмыстық-шаруашылық су шығындарын 

есептеу үшін ондағы ауысым саны мен ауысымның қанша уақытқа 

созылатындығы, ӛндіріс түріне, қандай да бір технологиялық процестерінің 

ерекшеліктеріне, үзілістің бар-жоқтығы мен оның қанша уақытқа 

созылатындығы секілді факторларды ескеру қажет. 

Крахмал-сірне зауытында 1250 жұмысшы, үш ауысымда қызмет етеді. 

Бірінші ауысымда 375 адам  сағат 00.00-08.00, Екінші ауысым  08.00-16.00 

аралығы 500 адам, үшінші ауысымда 375 адам 16.00-24.00 аралығында жұмыс 

істейді. Зауыттағы салқын цех пен ыстық цех үшін су тұтыну нормасы әр түрлі, 

және ол тәулік ішінде біркелкі емес. Сол үшін ұсынылған стандарт бойынша 
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біркелкісіздік коэффициенті салқын цехта К=3 болса, ыстық цехтарда К=2,5 

кӛрсеткішімен есептеу жүргізіледі.  

Ауысымдағы сағаттық су шығыны мына формуламен табылады 

 

                             
                         

      
                                            

 

Мұндағы ,      және      – ыстық және суық цехтағы жұмысшылар саны, 

адам ; 

                        және      – екі цехтағы су тұтыну нормасы; 

                   T – ауысымдағы жұмыс уақыты, сағ. [2] 

 

Ӛнеркәсіптің технологиялық мұқтаждығына қажетті су шығынын 1т 

ӛнімді ӛндіруде қанша    су қажет екенін білу арқылы есептейміз. Егер 1т ӛнім 

үшін шамамен 10,47    су шығындалса, крахмал-сірне зауыты күніне шамамен 

416т ӛнімге  4355,52            су пайдаланады.  

 

Кесте 1.4 - Ӛндіріс орынының тұрмыстық су шығыны 

Ауысы

м саны 

Жҧмы

с 

уақыт

ы 

N 

Ыстық цех ҥшін Q Cалқын цех үшін Q 

       

   

q, 

л/тәулік k    

q, 

л/тәулік k 

1 24-8 375 187,5 50 2,5 187,5 45 3 48,75 

2 8-16 500 250 50 2,5 250 45 3 65 

3 16-24 375 187,5 50 2,5 187,5 45 3 48,75 

Σ   1250 625     625     162,5 

 

 

1.9 Ӛрт сӛндіруге қажетті су шығындары 

 

Қала тұрғындардың орналасуына байланысты 2 ауданға бӛлінгендігі 

жайлы айттық. Сол себептен ӛрт болу ықтималдылығы екі аудандағы тұрғын 

санына қарай екі түрлі болады. Бірінші ауданда 95 мың тұрғын болған соң бір 

уақытта ӛрт болу ықтималдылығы 3 ӛрт болса, екінші ауданда 45мың 

тұрғынмен 2 ӛртке тең. Жалпы орта есеппен ӛртті сӛндіру уақыты 3 сағатқа 

дейін созылуы мүмкін.  

 

                                                    ,                                             (1.6) 

 

Мұндағы, N- сол ауданда тұратын халық саны, адам; 

                      - ӛрт сӛндіруге қажетті су нормасы, л/сағ; 

                 T – шамамен ӛрт сӛндіруге кететін уақыт, сағ. [2] 
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Кесте 1.5 - Ӛрт сӛндіруге кететін су шығыны 
Аудан 

№ 
F, га N, адам 

Ӛрт болу 

ықтималдылығы  

q, 

       

Ӛртті сӛндіру 

уақыты, сағат 
Q ,   

1 4800 95000 3 144 3 1296 

2 2200 50000 2 90 3 540 

Σ 7000 145000       1836 

 

 

1.10 Негізгі су қҧбыры торабын жобалау 

 

Нұркент қаласы бойынша тұрмыстық-шаруашылыққа, территорияны 

жуып тазалау мен жасыл алқаптарды суландыруға, шоғырланған мекемелер 

мен ӛнеркәсіп қажеттілікерін және ӛрт сӛндіруге қажетті су мӛлшерін қоса 

есептегенде жалпы су қажеттілігі 105914,820          ті құрайды. Демек 

қаланы сумен қамтамасыз ету үшін осы мӛлшердегі суды ӛндіре алатын су 

кӛзін таңдаймыз.  

Ал осы су кӛзін тұтынушыға жеткізетін су тораптарының  сумен 

жабдықтау жүйесіндегі орны маңызды.  Олар суды керекті мӛлшерде суды 

реттеп отырған резервуарлармен тығыз байланыста болып, суды елді мекеннің 

кез келген нүктесіне сапасын сақтай отырып жеткізуге міндеттелген. Сол 

орайда су тораптарын дұрыс әрі тиімді түрде жобалау маңызды. Оны кӛптеген 

факторларды ескере отырып жобалаймыз: 

- елді – мекеннің климаттық жағдайын, топырақ жамылғысын, жер 

бедерін ескеру қажет; 

- негізгі құбырларды биік жерлерден жүргізген жӛн; 

- тұтынушыға жеткізуде мүмкіндігінше қысқа жолдарды қарастыру; 

- су тораптарын теміржолға жақын орналастырмау және тағы басқа да 

ескеретін жағдайлар бар. 

Елді мекенге суды таратуды екі түрлі жолмен жүргізілген. Ол 

тармақталған және айналмалы тәсілмен құбыр тораптарын орналастыру (сурет -

1).   

 
Сурет 1.1 – Құбыр торабының сұлбалары 

а) – тармақталған (тұйықталған) тор; б)  – айналмалы тор [2] 

Тұтынушылар ӛзіне қажетті су мӛлшерін қала бойынша жүргізілген 

негізгі су құбыры торабының түйіндеріне қосылған, қала бойынша әр-түрлі 

таралған желілер арқылы алады. Қала бойынша негізгі құбыр торабында 37 

түйін бар, және әр түйінге бір не бірнеше мекемелер мен тұрғын үйлер 
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қосылған. Олардың суды тұтыну мӛлшері әр сағатта әр-түрлі, және оны есептеу 

қиынға түседі. Сол себептен негізгі су құбырымен бір секундта қанша литр су 

ағып ӛтетінін есептейік. 

Қалалық негізгі су құбырына берілетін су мӛлшері құбырдың ұзындығы 

бойынша бірқалыпты таралады деп есептейік.  Алдымен бір метр құбырдан бір 

секундта қанша литр су ағып ӛтетінін келесі формуламен анықтаймыз            

                                            

                           
        

   
                                                   (1.7) 

 

Мұндағы ,      және Q – шоғырланған және жалпы су шығыны, л/сек; 

                   Σ l – жалпы құбыр ұзындығы, м. [2] 

 

Есептеліп отырған нысан үлкен аумақта және шоғырланған шығындар 

бірде түйінге жақын бірде алыс орналасқандықтан есептеуді жеңілдету үшін 

жалпы су шығынымен есептелді. Негізгі магистралды құбырдың ұзындығы 

l=61347,4 м (кесте -1.6). Қала бойынша бір секундтағы шығын 1105 л/секунд. 

Сонда 

  
     

       
             

 

Осы анықталған кӛрсеткіш бойынша әр 37 участок аралығындағы 

шығынды, немесе басқалай айтқанда жол – жӛнекей болған шығынды 

анықтаймыз. Табылған кӛрсеткішті әр участкенің ұзындығына кӛбейтсек, сол  

участкедегі су шығыны шығады  

 

                                             , л/сек                                 (1.8) 

 

Осы формуланы қолдана отырып әр түйіндегі су ӛтімін есептедік, оның 

нәтижелері (кесте 1.7) кӛрсетілген. Есептеу нәтижелерін пайдалана отырып, 

қаланың бас жоспарына сай негізгі су құбыры торабының сұлбасы сызылып 

кӛп айналмалы торлары Кирхгофтың екінші заңы бойынша есептелінді.   

Нысанның орналасуына байланысты су таратушы торлар әр түрлі 

таралып, әр түйіндегі шығындар әр-түрлі мӛлшерде болады. Егер бір түйіннен 

ӛтетін су мӛлшері кішкене болсса ӛзгеретін болса, ол басқа түйіндердегі су ӛту 

мӛлшеріне әсер етпей қоймайды.  

Яғни біздің жағдайда қарастырылып отырған кӛп айналымды торда, сағат 

тілінің бағытымен ағып түйіндердегі су мӛлшерінің жоғалуы, кері бағытта ағып 

жатқан су мӛлшерімен жоғалуына тең болады. Демек айналымдағы су 

мӛлшерінің жоғалуларының алгебралық қосындысы нӛлге тең. Осы тәсілмен 

қаладағы негізгі айнымалы су құбыры торабы есептелінді, енді қандай да бір 

себептермен бір түйіндердегі су мӛлшері кӛбейіп не азып жатса 

үйлесімсіздіктің шамасы немесе таңбасына қарай білуге болады. 
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Кесте 1.6 – Түйіндік шығындарды анықтау 

Тҥйіндер Тҥйінге қосылған учаскелер        , л/сек 

1 1-2, 1-15 40,50892292 

2 2-1,2-3 49,26561408 

3 3-2, 3-4 41,55165609 

4 4-3, 4-5 45,75496493 

5 5-4, 5-6 65,8368 

6 6-5, 6-7, 6-9 90,0576 

7 7-6, 7-8 18,7272 

8 8-7, 8-27 64,3464 

9 9-6, 9-10 52,9272 

10 10-9, 10-11 27,864 

11 11-10, 11-16, 11-12 78,7176 

12 12-11, 12-13 52,8624 

13 13-12, 13-14 30,132 

14 14-13, 14-15 23,5224 

15 15-1,15-14 23,7168 

16 16-11, 16-17 33,8256 

17 17-16, 17-18 57,4128 

18 18-17,18-19 81,8424 

19 19-18,19-20 54,3024 

20 20-19, 20-21 36,09 

21 21-20, 21-22 47,6244 

22 22-21, 22-23, 22-33 71,0496 

23 23-22, 23-24 63,5976 

24 24-23, 24-25, 24-31 94,8024 

25 25-24,25-26, 25-28 120,0744 

26 26-25, 26-10 80,9352 

27 27-28, 27-8 100,44 

28 28-27,28-29,28-25 136,5984 

29 29-28, 29-30 64,476 

30 30-29,30-31,30-37 98,6256 

31 31-30,31-24 78,084 

32 32-22,32-33 27,3456 

33 33-32,33-34 28,0584 

34 34-33,34-35 35,0568 

35 35-34, 35-36 38,8152 

36 36-35,36-37 59,5512 

37 37-36,37-30 54,432 

Σ   2168,831558 
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2 Арнайы бӛлім 
 

2.1 Су алу ғимараты сҧлбасы 

 

Нұркент қаласы орналасқан аумақытың климаттық жағдайы мен жер асты 

су кӛздері арқылы қаланы толығымен ауыз сумен қамтамасыз етуге 

мүмкіншілігі жеткілікті екенін ескеріп негізгі су кӛзі ретінде жер асты суларын 

пайдаланылды.  

 

                     
         Сурет 2.1- Жер асты су кӛздерін пайдалану сұлбасы 

1- артезианды құдық; 2- жұмыс павильоны немесе сорғыш бекеті; 3- 

жинаушы құбыр; 4-таза су резервуары; 5- екінші су кӛтергіш бекеті; 6,7-су 

ӛткізгіш және таратып беруші құбырлар. [3] 

 

Бұл аумақтағы артезиан сулары қаланы толығымен сумен қамтамасыз 

етуге қаухарлы әрі сапа стандарттарына сай, жер асты суы болған соң аса қатты 

тазалауды қажет етпейді. Құрамы адам ағзасына қажетті минералдарға бай.  

Таза су резервуарында су профилактика үшін зарарсыздандыру поцесінен 

ӛтеді. Ол үшін натрий гипохлориді қолданылады. Себебі ол, қауіпсіз, улы 

қосылысқа жатпайды. Мәселен хлор секілді қандайда бір аса маңызды 

қауіпсіздік шараларын талап етпейді.  

Қаланың сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқаның ескере отырып 

арынды мұнара орнына үлкен кӛлемдегі резервуарлар мен I, II, III – сатылы 

сорап станциялары қолданылады. 

 

 

2.2 Ҧңғыма, ҧңғыманы бҧрғылау тҥрін таңдау 

 

Жер асты суларын алу үшін жерді бұрғылап цилиндір пішіндегі 

гидротехникалық құрылғы түрін ұңғыма деп атаймыз. Ұңғымалар қазылған 

тереңдігіне, диаметрі мен фильтр түрлеріне, су ӛнімділігінің әр – түрлі 

болуымен ерекшеленеді. .Ұңғыманың басталған жерін – сағасы,түбін - кежар, 

бүйір бетін-қабырғасы,ал олардың аралығын тереңдігі  деп атаймыз.  
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Ұңғыма оның қай жерде қазылатындығына, су мӛлшерінің қажеттілігіне, 

су сапасына қойылатын талаптарға және ұңғыманың жұмыс істеу уақытына 

байланысты таңдалып жобаланады. 

 
Сурет 2.2 – Су алу ұңғымасының  сұлбасы. [3] 

1-ұңғыманың тұндыру бӛлігі; 2-сүзгі; 3- сүзгі үстіндегі құбыр; 4 -

бекіткіш.; 5- ұңғыманың пайдалану колоннасы (тірегі); 6-бағыттаушы құбыр; 7 

-кондуктор. 

 

Ұңғыманы бұрғылау үшін айналмалы бұрғылау тәсілін пайдаланамыз. 

Бұл әдістің артықшылықтары бұрғылаудың жоғары механикалық 

жылдамдықты қамтамасыз етуі, су қабатының бұзылмай ұңғыма дебитінің 

сақталуына мүмкіндік береді. Және құрылыс жұмыстары жағынан шығыны аз.  

 

 

2.3 Ҧңғыма сҥзгісінің есебі 

 

Ұңғымаға қиыршық тасты сүзгіні орнатамыз. Бұл сүзгілердің құм ұстау 

дәрежесі жоғары және бірқалыпты жұмыс істейді. Сүзгілердің бұл 

артықшылығы ұңғыманы ұзақ уақыт мерзімде пайдалануға мүмкіндік береді. 

Бұл ұңғымаға сүзгі ретінде құм немесе қиыршық тастарды қолдануға болады. 

Олардың мӛлшерін мына 8:12 қатынасында қабылдаймыз (2.1). [4] 

   

                             
      

     
 

 

  
                                                        (2.1) 
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Бұл жерде        – сүзгі ретінде қолданылған қоспа диаметрі, мм; 

                         – сулы қабатта кездесетін бӛлшектердің диаметрі, мм.  

 

Сүзгі қаңқасының диаметрі, оның ұңғыма ішіне еркін кіруін қамтамасыз 

етуі тиіс. Стандарттар бойынша оның диаметрі 80-100 мм –ден аз болмауы тиіс 

(2.2). Ал ұңғыма мен фильтір арасы 30-55мм. Ұңғыма сүзгісіне қолданылатын 

құрылғылар мен материалдар алдын ала дезинфекциядан, тазалаудан ӛтуі тиіс.  

 

         
   

 
                                           (2.2) 

 

Мұндағы        – қабылданатын сүзгі қаңқасының диаметрі; 

                 Q – ұңғыма дебиті,       ; 

                 L – сүзгі тереңдігі, м; 

                 α- су қабатының сипаттайтын коэффициент 30-90. 

 

         
       

  
          

 
Табылған диаметр бойынша шамамен d=127 мм құбырды таңдаймыз 

(қосымша - А).  

Сымдар мен торларды пайдаланған жағдайда  қиыршық тасты сүзгінің 

сыртқы диаметрі мына формула бойынша анықталады 

 

                                                 , мм                                (2.3) 

 

Бұл жерде      – сүзгінің сыртқы диаметрі, мм; 

                        – сүзгі қаңқасын орауға арналған сым диаметрі, мм; 

                   ∆ - сүзгі торының қалыңдығы, мм.   

  

                          
 

Берілген қосымшаға сай сәйкесінше жуық мәнмен қашау диаметрін 

d=269мм деп қабылдаймын.  

Керекті диаметрді біле отырып жобалық дебитті анықтау үшін сүзгінің 

жұмыс бӛлігін анықтаймыз (формула 2.2).  

 

  
   

 
 =

      

   
        

 
 Сүзгінің жұмыс бӛлігі деп 40 м тереңдікті қабылдаймыз. 

 

Ұңғымаға қиыршық тасты сүзіні орнату (сурет 2.1) кӛрсетілген. 
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Сурет 2.3 – Ұңғымаға қиыршық тасты сүзгіні орнату сұлбасы 

а) – құбыр аралық кеңістікке қиыршық тастарды себудің алғашқы кезі: 1-

құбыр; 2- муфта ; 3- жұмыс бӛлігі; 4- шегендеу құбыры. б) қиыршық тастарды 

сеуіп болғаннан кейін. [4] 

 

 

2.4 Ҧңғыма есебі 

 

Алдымен қаланы жеткілікті мӛлшерде сумен қамтамасыз ету үшін қанша 

артезиан ұңғымасы қажет екенін анықтаймыз.  

                                           

                                                                 
        

      
                                         (2.4) 

 

Бұл жерде,     – қажетті ұңғыма саны, дана; 

         – қала бойынша су қажеттілігі,       ; 

       – ұңғыма дебиті,       .  

 

Ұңғыма дебиті дегеніміз бір ұңғыманың қандай да бір уақыт аралығында 

қандай кӛлемде су бере алатынын кӛрсететін шама. Ол ұңғыма түріне, 

тереңдігіне, диаметрі мен басқа да кӛрсеткіштеріне тәуелді. [5] 

          Қала бойынша су қажеттілігі 105914,820            немесе 4414        .  
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Қажетті ұңғыма санын жуықтап 39,7   40 дана деп, ал резервті ұңғыма 

санын жалпы қажетті ұңғымадан 10 % деп аламыз. Сонда резервтегі ұңғыма 

саны        . Қаланы сумен қамтамасыз ету үшін қажетті ұңғыма саны 44 

дана.  

 

               

                                        

            

 

Қабылданған ұңғыма саны бойынша оның әрқайсысының жеке су беру 

мүмкіншілігін яғни, дебитін анықтаймыз. Ол жалпы қала сұранысын ұңғыма 

санына бӛлу арқылы табылады.  

 

                                           
        

   
                                            (2.5) 

 

            
    

  
             

 

Қабылданатын ұңғыманың дебиті 100       , саны 44 дана. Ұңғымаға 

сыртқы диаметрі d= 253 мм болатын, қиыршық тасты сүзгіні таңдадық.  

Ортадан тепкіш сорап ЭЦВ маркалы, су беру мүмкіндігі 70-210       , арыны 

300 м, диаметрі 234мм. [6] 

 

 

2.5 Натрий гипохлориді ертіндісімен суды зарарсыздандыру 
 

Қаланы сумен жабдықтауда оның сапасының стандарттарға сай болуы, су 

құрамындағы адам ағзасына пайдалы минералдардың сақталып, ал зиянды 

заттардың берілмеуінің алдын алу ӛте маңызды. Нұркент қаласына су тереңдігі 

70-100 м болатын артезиан ұңғымаларынан алынған соң таза су 

резервуарларына жіберіледі. Онда суды тек профилактика ретінде натрий 

гипохлориды бар су ертітіндісімен зарарсыздандырады.  

Суды натрий гипохлоридімен зарарсыздандыру әдісі қазіргі таңда кең 

қолданыста. Ол су алу ғимараттарында жәй ас тұзын электролиздеу әдісімен 

алынады. Натрий гипохлориді хлор секілді улы емес, зиянсыз және қандай да 

бір сақтық шараларын қажет етпейді. Оның суды тұтынушы халыққа да оны 

ӛңдеп тазалаудан ӛткізетін мекеме қызметкерлеріне де еш зияны жоқ. Сол 

себептен де бұл әдіс қазіргі таңда кең қолданыста. Ескере кететіні бұл әдіспен 

тек су ғана емес суды тасымалдайтын құрылғылар, сораптар мен сүзгілер де 

зарарсыздандырудан ӛтеді. [7] 

Суды зарарсыздандыруда А маркалы натрий гипохлоридін сұйытылған 

күйде қолданылады. Қоспаның концентрациясы судың сапасына қарай 
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алынады, стандартты түрде кӛбінесе осы (2.1 – кестеде кӛрсетілген) мӛлшерде 

қолданылады.  

 

Кесте 2.1 – Натрий гипохлоридінің стандартты концентрациясы [8] 
Құрамындағы белсенді хлор, % 5 

Сілтілік құрамы, % 2 

Ерімейтін бӛлігі, % 0,01 

Мg, млн -1 1 

Аs, млн -1 1 

Рb, млн -1 1 

 

Судың құрамындағы натрий гипохлоридінің максималды рұқсат етілген 

құрамы 0,3 мг /л белсенді хлор құрайды. Су тасқыны кезіндегі қауіптің әсерінен 

немесе эпидемиялық жағдайлардың алдын алу үшін 0,6 мг/л-ге дейін арттыруға 

жол беріледі. 

Су алу ғимаратындағы және тасымалдауда қолданылатын құрылғылар 

ұзақ жұмыстан соң, жӛндеу жұмыстары не үзілістен соң міндетті түрде 

зарарсыздандырудан ӛтеді. Бұл жағдайда дезинфекциялаушы ерітіндінің 

құрамындағы белсенді хлор мӛлшері 50-200 мг/л алуға болады. [9] 

 

 

2.6 Санитарлы қорғау аймағы 

 

Санитарлы қорғау аймағы деп қандай да бір маңызды обьектілерді 

арнайы қорғауға алған аймақты айтамыз. Біздің жағдайда су алу 

ғимараттарының ластаушы кӛздерден сақтау. Халықты сумен қамтамасыз 

етуде, оның денсаулығы тікелей су сапасы мен оның құрамына, оның 

тазалығына байланысты екені айқын. Сол үшін су алу ғимаратын ондағы 

арнайы қызметкерлерден бӛлек бӛтен адамдардан, жан-жануарлардың кіруіне, 

ластанудан сақтау үшін санитарлы қорғау аймағын белгілейміз. 

 

 
Сурет – 2.4 Жер асты су кӛздері белдеулері  шекараларының  сызбасы 

 

Санитарлы қорғау аймағы негізінен әр –түрлі қашықтықтағы үш 

белдеуден тұрады. Бірінші белдеу – негізгі қорғау аймағы. Онда кіру бӛтен 

адамдарға рұқсат жоқ, ал су сапасын бақылау мақсатымен қызметкерлер тек 

арнайы сақтық шараларын сақтай отырып кіре алады. Бұл аумақтағы су кӛзіне 

шомылуға, басқа да ғимарат салып, зертханалық тәжіребелер жүргізуге 
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болмайды.   Екінші және үшінші аймақта да дәл солай, тек сәл жеңілдеілген 

жағдайда. Онда бӛтен адам кіруіне, себепсіз жүруіне, жануар ұстап мал 

жайылуына қатаң тиым салынған. [10]  

Екінші жәнне үшінші белдеуді аумақтың гидрологиялық ерекшеліктеріне, 

су алу ұңғымаларының тереңдігі мен жұмыс қабілетіне байланысты арнайы 

уәкілетті органдармен тағайындалады. 
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3 Экономикалық бӛлім 

 

3.1 Жобаның экономикалық тиімділігін анықтау 

 

Нұркент қаласына су желісін жүргізуге кеткен қаражатты анықтап, оның 

қаншалықты пайда не шығын келтіретінін анықтау қажет. Ол үшін алдымен 

қаланы қамтамасыз етіп отырған жүйені салуға кеткен шығын арқылы ӛзіндік 

құнын анықтаймыз. 

Судың ӛзіндік құның анықтау үшін оны алуға тасымалдауға кеткен 

барлық шығынды, ӛндірілген су кӛлеміне бӛлу арқылы табамыз (формула - 3.1) 

[11] 

                                              
  

 
, тг                                           (3.1) 

. 

мұндағы          - 1   судың ӛзіндік құны, тг; 

                    – 1 жыл бойы суды алуға, тасымалдауға кеткен барлық 

шығын қосындысы, тг; 

                  Q – 1 жыл ішіндегі берілген су кӛлемі,       . 

Суды тасымалдауға кететін шығынға осы салада істеген қызметкерлердің 

еңбек ақысы, амортизациялық шығындар, жӛндеу жұмыстарына кеткен және 

тағы басқа барлық шығындар жатады (формула - 3.2) 

 

                  , тг                           (3.2) 

 

Бұл жерде    – еңбек ақысы, тг; 

                   Р- реагент мен материалдар бағасы, тг; 

                   Э- электр энергиясына кеткен шығые, тг; 

 А- амортизациялық шығын, тг; 

 Ж- жӛңдеу жұмыстары, тг; 

   - ескерілмеген шығын, тг. 

 

                                                     
               

 

                 
          

        
        

 

Күтілетін пайданы судың негізгі сатылып отырған бағасынан, оны алу 

мен тасымалдауда кеткен шығындарын азайту арқылы табамыз.  [12] 

 

                                                                                                   (3.3) 

 

Бұл жерде Б – бір жыл бойы судың сатылған негізгі бағасы  
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Кесте 3.1 – Су алу ғимаратының бір жылдық шығыны 

Атауы 

Сумен жабдықтау  

Барлығы , 

мың тг 
Ӛндіріс 

шығындары 

Әкімшілік-

басқару 

персоналы 

Ӛнімді 

ӛткізу және 

тарату 

Еңбек ақысы 197090,8 31840,3 35636,5 264567,6 

Реагенттер мен 

материалдарға  
16429,6 178   16607,6 

Электр энергиясы 749993,3 159,3 139 750291,6 

Амортизация 36613,9 3924 150 40687,9 

Жӛңдеу жұмыстары 11482,3     11482,3 

Ескерілмеген шығын 76958,8 35122 6987,3 119068,1 

  Суды әкету   

Еңбек ақысы 186337,3 27235,6 30357 243929,9 

Реагенттер мен 

материалдарға  
13734,8 807,7   14542,5 

Электр энергиясы 43203,7 127,4 118,4 43449,5 

Амортизация 28747,5 1550 150 30447,5 

Жӛңдеу жұмыстары 5997,1     5997,1 

Ескерілмеген шығын 62463,6 23692,6 5951,7 92107,9 

Барлығы, мың тг       1633180 

 

Рентабельділік кӛрсеткіш бұл жұмыстың қандай дәрежеде пайда әкеліп 

жатқаның кӛрсететін кӛрсеткіш.  

 

                                             
 

  
                                                  (3.4) 

 

  
         

          
           

 

Кесте 3.2 – Құрылыс шығыны 

Атауы  Саны 
Бағасы, 

млн тг 

Жалпы бағасы, 

млн тг 

Электролизді қондырғы ЭГР-6000 2 54 108 

Ұңғыма салу  44 21 924 

Таза су резервуары  13 266 3458 

Су тарату желісі, құбыр жүргізу   906 906 

Ескерлмеген шығын   1200 1200 

Барлығы, млн тг     6596 

 

Құрылысқа кеткен шығынды біле отырып жобаның қанша уақытта 

шығының қайтаруы мүмкін екенін жобалауға болады.  

 

                                         
            

     
 

          

         
  9.6              (3.5) 

 

Қайтарым шамамен 10 жыл.   



 

ҚОРЫТЫНДЫ  

 

Нұркент қаласы жақын арада Алматы облысында бой кӛтеретін жас қала. 

Бұл қаланың салынуы және дамуы еліміздің экономикасына ӛз үлесін қосады 

деп күтілуде. Енді салынатын жас қала болғанымен қала халқы  шамамен 145 

мың адамды құрамақ. Елбасының тапсырмасы бойынша атқарылып жатқан 

жобалар негізінде қаланың қаншалықты маңызды екенін кӛруге болады. Кез 

келген елді мекеннің негізі халық, ал халықтың денсаулығы басты мәселе. Осы 

орайда халықты сапалы әрі таза ауыз сумен қамтамасыз ету басты мәселе. Бұл 

мәселе осы дипломдық жобада қарастырылды. 

Нұркент қаласының орналасқан жері, табиғи-климаттық ерекшеліктерін 

ескере отырып негізгі су кӛзі ретінде жер асты сулары қабылданды. Жер асты 

артезиан сулары бұл елді мекенде кең тарлаған, әрі қаланы сумен қамтамасыз 

етуде жеткілікті. Ұңғымадан алынған суды алдымен таза су резервуарларында 

натрий гипохлориді қоспасымен зарарсыздандырып, сорап станциялары 

арқылы тұтынушыға жеткізіледі. Осы мақсатта аумақта 44 ұңғыма, 13 резеруар 

салынбақ. Және суды алдын ала профилактика ретінде зарарсыздандыру үшін 

арнайы гидролизді құрылғылар алынбақ.  

Қала бойынша бір тәулікте шамамен 100-105 мың         су қажет 

болады және таңдалған су алу ғимараттары бұл сұранысты қамтамасыз ете 

алады.  

Су алу ғимараттары мен құбыр тораптарын салуда жұмсалған шығын 

шамамен 10 жылда қайтарылады.  
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А ҚОСЫМШАСЫ 

 

Кесте А.1 - Шеген құбырларының сипаттамасы 

Шартты 

диаметрі, мм 

Қабырға 

қалыңдығы, мм 

Ішкі 

диаметрі, 

мм 

Муфта 

димаетрі, мм 

Иілген 

муфта 

диаметрі, мм 

114 6 102,3 133 127 

127 6 115 146 140 

140 6 127,7 159 152 

146 6,5 133 166 159 

168 6,5 155,3 188 180 

178 7 163,8 198 190 

194 7 179,7 216 210 

219 7 205,1 245 235 

245 8 228,5 270 260 

273 8 257,1 299 287 

299 8 282,5 324 314 

324 9 305,9 351 340 

340 9 321,7 365 356 

351 9 333 376 367 

377 9 359 402 390 

407 9 388,4 432 420 

426 10 406 451 440 

508 11 486 533 521 

630* 12 606 - - 

720* 12 696 - - 

820* 12 796 - - 

920* 12 896 - - 

1120* 12 1096 - - 

1220* 12 1196 - - 

1320* 12 1296 -  
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Елді мекенге, ӛнеркәсіп орны мен қоғамдық орындарға қажетті тәуліктік шаруашылық ауыз суының сағат сайын 

шығындалуы, % есебімен 

 

 

К, % Q, м3/тәу
% м3 % м3 % м3 % м3 % м3 % м3 м3 м3

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0-1 1,5 878,25 12,5 170,707 12,5 2,929688 12,5 3,164063 0,2 1,508 76,5 1133,059 1,07

1-2 1,5 878,25 8,12 110,8913 8,12 1,903125 7,25 1,835156 0,2 1,508 76,5 1070,888 1,01

2-3 1,5 878,25 8,12 110,8913 8,12 1,903125 7,25 1,835156 0,2 1,508 76,5 1070,888 1,01

3-4 1,5 878,25 8,12 110,8913 8,12 1,903125 7,25 1,835156 0,2 1,508 76,5 1070,888 1,01

4-5 2,5 1463,75 2625,00 1968,75 15,65 213,7252 15,65 3,667969 12,5 3,164063 0,5 3,770 76,5 6358,327 6,00

5-6 3,5 2049,25 2625,00 1968,75 31,25 426,7675 31,25 7,324219 38,5 9,745313 0,5 3,770 76,5 7167,107 6,77

6-7 4,5 2634,75 2625,00 1968,75 8,12 110,8913 8,12 1,903125 7,25 1,835156 5 54,440 3 22,620 12 60,000 76,5 7556,690 7,13

7-8 5,5 3220,25 2625,00 1968,75 8,12 110,8913 8,12 1,903125 7,5 1,898438 3 32,664 5 37,700 3 15,000 76,5 8090,557 7,64

22 12881 10500,00 7875,00 100 1365,656 100 23,4375 100 25,3125 87,104 73,892 75,000 612 33518,402 31,65

8-9 6,25 3659,375 787,5 590,625 12,5 217,776 12,5 3,906 12,5 4,219 15 163,320 8 60,320 1 5,000 6,25 112,500 76,500 5681,041 5,36

9-10 6,25 3659,375 787,5 590,625 8,12 141,4673 8,12 2,538 6,25 2,109 5,5 59,884 10 75,400 18 90,000 6,25 112,500 76,500 5597,898 5,29

10-11 6,25 3659,375 787,5 590,625 8,12 141,4673 8,12 2,538 6,25 2,109 3,4 37,019 6 45,240 18 90,000 6,25 112,500 76,500 5544,873 5,24

11-12 6,25 3659,375 787,5 590,625 8,12 141,4673 8,12 2,538 6,25 2,109 6,4 69,683 10 75,400 2 10,000 6,25 112,500 76,500 5527,697 5,22

12-13 5 2927,5 787,5 590,625 15,65 272,6556 15,65 4,891 18,75 6,328 15 163,320 10 75,400 1 5,000 6,25 112,500 76,500 5022,219 4,74

13-14 5 2927,5 787,5 590,625 31,25 544,44 31,25 9,766 37,5 12,656 8,1 88,193 6 45,240 2,8 14,000 6,25 112,500 76,500 5208,920 4,92

14-15 5,5 3220,25 787,5 590,625 8,12 141,4673 8,12 2,538 6,25 2,109 5,6 60,973 5 37,700 2,2 11,000 6,25 112,500 76,500 5043,162 4,76

15-16 6 3513 787,5 590,625 8,12 141,4673 8,12 2,538 6,25 2,109 4 43,552 8,5 64,090 4 20,000 6,25 112,500 76,500 5353,881 5,05

46,5 27225,75 6300 4725 100 1742,208 100 31,25 100 33,75 685,944 478,790 245,000 900,000 612,000 42979,692 40,58

16-17 6 3513 1050 787,5 12,5 170,707 12,5 2,930 12,5 3,164 4 43,552 5,5 41,470 4 20,000 6,25 112,500 76,500 5821,323 5,50

17-18 5,5 3220,25 1050 787,5 8,12 110,8913 8,12 1,903 6,25 1,582 15 163,320 5 37,700 6 30,000 6,25 112,500 76,500 5592,146 5,28

18-19 5 2927,5 1050 787,5 8,12 110,8913 8,12 1,903 6,25 1,582 3 32,664 5 37,700 3 15,000 6,25 112,500 76,500 5153,740 4,87

19-20 4,5 2634,75 1050 787,5 8,12 110,8913 8,12 1,903 6,25 1,582 2 21,776 5 37,700 6 30,000 6,25 112,500 76,500 4865,102 4,59

20-21 4 2342 15,65 213,7252 15,65 3,668 18,75 4,746 2 21,776 2 15,080 7 35,000 6,25 112,500 76,500 2824,995 2,67

21-22 3 1756,5 31,25 426,7675 31,25 7,324 37,5 9,492 3 32,664 0,7 5,278 10 50,000 6,25 112,500 76,500 2477,026 2,34

22-23 2 1171 8,12 110,8913 8,12 1,903 6,25 1,582 3 22,620 6,25 112,500 76,500 1496,996 1,41

23-24 1,5 878,25 8,12 110,8913 8,12 1,903 6,25 1,582 0,5 3,770 6,25 112,500 76,500 1185,396 1,12

31,5 18443,25 4200,00 3150,00 100 1365,656 100 23,4375 100 25,3125 100 315,752 100 201,318 100 180,000 100 900,000 612,000 29416,726 27,77

100 58550 21000,00 15750,00 300 4473,52 200 78,125 200 84,375 1088,800 754,000 500,000 1800,000 1836,000 105914,820 100,000

тәулік 

сағ

Тұрғындардың 

тұрмыстық 

мұқтажы

Суару шығындары
Шоғырланған шығындар

аурухана мейрамхана монша

жасыл 

көг.
көшелер % м3

ыстық цех салқын цех

Жалпы шығын, Qтех.мұқтажы тұрмыстық-шаруашылық мектеп, бала-

бақша

Өндірістік су шығыны
Өрт 

сөндіру
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Елді мекенге, ӛнеркәсіп орны мен қоғамдық орындарға қажетті тәуліктік шаруашылық ауыз суының сағат сайын 

шығындалуы, график үлгісінде   есебімен 
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Уақыт аралығы, сағат  
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Бет Док№Өлш. Қолы Күні Код № Сызба СызбаларƏдеп 

Кенесші 

Каф.меңгеру.

Жетекші 

Норма бақылау 

Орындаған  Смайыл А.Н.

Сатыбалды А. С.

Алимова К.К

  Ботантаева Б.С.

  Ьотантаева Б.С

КазҰЗТУ.5В080500
Өнімділігі 100 мың.м3/тəул. болған Алматы

облысында орналасқан қаланы сумен жабдықтау

Негізгі бөлім

Нұркент қаласының бас
жоспары

Т.К. Басенов атын.
 СжҚ институты,
ИЖжЖ  кафедрасы

Бірінші аудан

Екінші аудан

Жасыл алқап

Магистралды су құбыр торабы

I Сақина нөмірі

110

Т.Ғ -тазалау ғимараты

-Квартал нөмірі
-Квартал ауданы

-түйін

-су өткізгіш

С.А.Ғ -су алу ғимараты

БАС ЖОСПАР

V Сақинаның монтаждық сұлбасы

Шартты белгілер

Алматы жəне  Жаркент тас жолы

L [м]- Құбыр ұзындығы
Q [м]- Бөліктегі су шығыны
d [мм] - Құбыр диаметрі

Өндіріс орны

Таратушы  су құбыр торабы

Қ

С.А.Ғ
Т.Ғ

Алматы тас жолы

Жаркент тас жолы

Үштік тұғыр

Ысырма

Өткел

Құбырша

Өрттік тұғыр

Пластмасс құбыр қ.м.

Аты Сұлбасы Диаметрі

Материалдар жəне құрылғылар спецификациясы

Төрттік тұғыр
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Бет Док№Өлш. Қолы Күні Код № Сызба СызбаларƏдеп 

Кенесші 

Каф.меңгеру.

Жетекші 

Норма бақылау 

Орындаған  Смайыл А.Н.

Сатыбалды А. С.

Алимова К.К

  Ботантаева Б.С.

  Ьотантаева Б.С

КазҰЗТУ.5В080500
Өнімділігі 100 мың.м3/тəул. болған Алматы

облысында орналасқан қаланы сумен жабдықтау

Негізгі бөлім

Негізгі су құбыры жүйесі Т.К. Басенов атын.
 СжҚ институты,
ИЖжЖ  кафедрасы

Негізгі су құбыры желісі

С.А.Ғ
Т.Ғ

Шартты белгілер
Түйін жəне түйіннен таралатын су мөлшері

Түйіннен келесі түйінге таралатын су мөлшері

Су алу ғимаратынан қалаға бір сағатта берілген су
мөлшері
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Бет Док№Өлш. Қолы Күні Код № Сызба СызбаларƏдеп 

Кенесші 

Каф.меңгеру.

Жетекші 

Норма бақылау 

Орындаған  Смайыл А.Н.

Сатыбалды А. С.

Алимова К.К

  Ботантаева Б.С.

  Ьотантаева Б.С

КазҰЗТУ.5В080500
Өнімділігі 100 мың.м3/тəул. болған Алматы

облысында орналасқан қаланы сумен жабдықтау

Арнайы

Ұңғыманың құрылысы
жəне сораптың орналасу

сызбасы
Т.К. Басенов атын.
 СжҚ институты,
ИЖжЖ  кафедрасы

Электр қозғалтқышы бар сорғы

Қондырғының құрылымы

Су көтеру құбыры

Кабель
Кабельді бекіткіш хамут
Муфта

Манометр
Су өлшегіш

Ысырма

Ұңғыма қақпағы

Шеген құбыры

Кабель қаптапасы
ЭПЛ-6 типті сорғыны орнату

N



4 4

Бет Док№Өлш. Қолы Күні Код № Сызба СызбаларƏдеп 

Кенесші 

Каф.меңгеру.

Жетекші 

Норма бақылау 

Орындаған  Смайыл А.Н.

Сатыбалды А. С.

Алимова К.К

  Ботантаева Б.С.

  Ьотантаева Б.С

КазҰЗТУ.5В080500
Өнімділігі 100 мың.м3/тəул. болған Алматы

облысында орналасқан қаланы сумен жабдықтау

Арнайы

Ұңғыма сызбасы Т.К. Басенов атын.
 СжҚ институты,
ИЖжЖ  кафедрасы

Қондырғының құрылымы
№

Шеген құбыры

Диаметрі кіші құбыр

Сүзгі

Құлып

Тығыздама / сальник


