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АҢДАТПА 
 

Дипломдық жобаның қарастырылатын мәселесі-Ақтөбе облысындағы 
«Ақсұңқар» шипажайын сумен жабдықтау,яғни,су әкету жүйесін жобалау.Бұл 
ауданның гидрологиялық,гидрогеологиялық жағдайын,климатын және табиғатын 
алдын-ала қарастырдым.Ауданның қазіргі таңдағы су тұтыну мөлшерін ескере 
отырып,сарқынды суды әкету қарастырылды.Канализациялық құбырлар мен 
оларды орнатуға қажетті материалдар мен олардың маркалары 
жазылды.Экономикалық бөлімінде барлық шығындар есептеліп,қарастырылды. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Предмет дипломного проекта является проектирование системы 
водоотведения в Актюбинской области, санатории «Аксункар». Я заранее учел 
гидрологические, гидрогеологические условия, климат и природу местности. 
Канализационные трубы и материалы, необходимые для их монтажа, и их марки 
записаны. Вэкономическомразделевсезатратырассчитаныиучтены. 

 
 

ABSTRACT 
 

The subject of the graduation project is the water supply of the resort "Aksunkar" 
in Aktobe region, is the design of the drainage system. I considered in advance the 
hydrological, hydrogeological conditions, climate and nature of the area. Sewage pipes 
and materials required for their installation and their brands are written. In the 
economic section, all costs are calculated and considered. 
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КІРІСПЕ 
 
Қазіргі әлемде ғылыми-техникалық прогресс пен жаңа технологиялардың 

даму дәуірінде,экономикалық интеграция және жаhандану кезеңінде туризм мен 
қонақ үй бизнесі және шипажайлар өркендеп,дамып келеді.Еуропаны біріктіру 
мақсатында,ақпараттық технологиялардың кең таралуы әлемді ашық етеді.Жыл 
сайын іскерлік немесе туристік мақсаттармен көптеген адамдар шет елдерді 
аралауда.Жаңа елдер мен қалаларды көру,тарихи жерлерді аралау,керемет 
демалыс,қызықты жерлермен саяхаттау әр адамның арманы.Қазіргі кезде біздің 
елімізде даму үстінде.Көптеген демалыс орындары ашылуда,демалушылардың 
талаптарына байланысты өзіндік ерекшеліктерімен,барынша жақсы қызмет 
жасауға тырысуда.Бұл жерде  барлық жағдайларды қарастырғанымыз дұрыс 
болар,себебі демалушылар қызметкерлердің жұмыс істеуіне де өз бағаларын 
береді.Ол демалушының қайта осы жерге келуіне бірден-бір себеп болады,және 
де коммерциялық табысының негізгі кілті болып саналады. 

Қазіргі таңда көптеген демалыс орындары,шипажайлар бар.Барлығы дерлік 
нарықта үздік болуды көздейді,соған сәйкес өздерінше ерекшеленеді.Ол оның 
сыртқы дизайны болуы мүмкін,ерекше қызмет көрсетуі болуы 
мүмкін,орналасқан елді мекеніне де байланысты ерекшеленеді,қосымша 
қызметтерінеде байланысты демалушыларды ерекше баурап алуы әбден 
мүмкін.Сонымен қатар оның құрылыс епекшеліктеріне де мән беруіміз 
қажет.Демалушыларға сапалы қызмет көрсету үшін,нысанды сумен жабдықтау 
да ерекше рөл атқарады. 

Жиырма бірінші ғасыр-дамыған технологиялар ғасыры.Инженерлік 
жабдықтар мен инженерлік жүйелердің жұмыс істеу талаптары да жыл санап 
өзгеріп,барған сайын жоғары талаптар қойылады.Сол себепті сумен жабдықтауда 
әр жылы тексерісті талап етеді. Заман талабына сай жаңа жабдықтармен 
қамтамасыз етіліп,жаңартулар жүргізіліп отырады.  
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1 Технологиялық бөлім 

 
1.1 Шипажайдың сипаттамасы 

 
Қарастырылатын нысан-Ақтөбе облысында орналасқан.Шипажайдың 

ауданына байланысты,инженерлік және гидрогеологиялық құрылысына 
байланысты мағлұматтар жинақталды. 

Негізінде жалпы қарастыратын болсақ,Ақтөбе облысында жалпы халық 
санағы бойынша 2018 жылы 867828 адамды қамтыған,тығыздығы 
2,88адам/км2.Ақтөбе облысында 12 аудан бар.Жаңа құрылысымыз 
«Ақсұңқар»шипажайы аудан орталығынан 25-30 шақырым қашықтықта 
орналасқан.Ақтөбе облысының орталығы болып Шұбарқұдық саналады.Негізі 
Ақтөбе Елек өзені мен Жайық өзені жанындағы Қарғалы бойында 
белгіленген.Ақтөбе облысы еліміздің солтүстік-батысында жатыр. 

Ақтөбе облысы қазіргі заманға сай автоматтандырылған жүйелермен 
толықтырылған.Және де транспорт желісі жақсы дамыған.Жалпы алғанда 
Ақтөбе облысы географиялық жағынан қолайлы орналасқан. 

Ақтөбе облысында ірі шаруашылықтар да жақсы дамыған.Ақуыз ұлпасы 
және бидаймен ерекше бірінші орында тұр. 

 
 
1.1.2 Шипажайдағы ғимаратты жоспарлау 
  
Құрылысқа 250х300м тікбұрыш түріндегі жер учаскесі. Рельеф қолайлы, 

оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа қарай рельефтің құлауы 2 м. биіктіктер 
мен координаттар жүйесі-қалалық.  

Учаскенің бас жоспары өртке қарсы, экологиялық және санитарлық-
гигиеналық нормаларға сәйкес ғимараттар мен қызыл сызықтардың 
орналасуының жобалық шешіміне сәйкес шешіледі. (ҚР ҚН 2.01.03-99; ҚР ҚН 
П-89-80; ҚР ҚН 2.07.01-89; ҚР ҚН 01-89;)  

Тік жоспарлау ғимараттан және оған кіретін есіктерден, сондай-ақ 
учаске аумағынан қалыпты су бұруды қамтамасыз етуді ескере отырып 
әзірленген.  

Шипажайдағы жолдар асфальтбетоннанқарастырылған. 
Климаты.Ақтөбе облысының климаты,ауа-райы шұғыл 

континенталды,мұхиттардан алыс орналасқандықтан.Ауа-райы көрсеткіші 
бойынша, 

-абсолюттық максимум тамыз айында 42,9°С. 
-Орташа макс.наурызда -0,4°С. 
-Орташа температура мамыр айында 14,9°С. 
-Орташа минимум -8,4°С. 
Ең қалаң қар қарашада жауады.Қыс мезгілі жылымық болады,қатты аяз 

байқалмайды.Жаз мезгілі бұл өңірде ыстық болады және ең ұзақ болады,5 ай 
бойы ауа температурасы 20-25°С түспейді. 
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Орташа температура 2,3 ° C.  
Жауын-шашынның орташа мөлшері 318 мм. 

 

Сурет 1- Климаттық график 
 

Ең аз жауын-шашын наурыз айында түседі және орташа 12 мм. Жауын-
шашынның көпшілігі шілдеде түседі, орташа мөлшері 54 мм.  
 

 
 

Сурет 2- Температура графигі 
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1.1.3 Шипажайдың бас жоспарының есептеулері бойынша 
қорытындылар 

 
Заманға сай,жаңа салынған шипажайларда әр бөлмеде өзінің санитарлы 

қондырғысы болады.Незізгі жабдықтарға:ванна немесе душ кабинасы,унитаз,қол 
жуғыш кіреді.Незізгі қажетті заттар қатарына жуынатын бөлмедегі 
жылытылатын арматураныда жатқызамыз,ол сүлгілерді ілуге арналып 
орнатылады. 

Шипажайдағы бөлмелердің түріне байланысты санитарлық жабдықтардың 
бірнеше орнатылу ережелері бар: 

-жоғары және бірінші санаттағы шипажайларда әр бөлмеде үш техникамен 
жабдықталған жеке жуынатын бөлме болуы қажет; 

-екінші және үшінші санаттағы шипажайларда,жеке дәретхана және 
жуынатын орын болуы міндетті. 

-төртінші санаттағы шипажайларда әр бөлмеге тән бассейн де болуы 
керек,және де жекеге арналған барлық санитарлық жабдықтар болуы керек. 

Бұл жерде барлық жабдықтардың дұрыс орнатылуы қадағаланып,және де 
болашақта тексерістен өтуге кедергі болмайтындай жағдайда 
орнатылады.Тексерісте жиі қолданылатыны сынақ камералары,ол екі бөлме 
арасына орналастырылады.Соның арқасында бөлмеге кірмей,сырттай тексеріс 
жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік болады. 

 Кез-келген кәсіп орындар өзінің жұмысының жемісті болғанын 
қалайды.Сол мақсатта барлығын әдемі етіп жасайды.Қазіргі заманға сай 
санитарлы-техникалық жабдықтар көз тартады.Әр түрлі пішіндерде,әр түрлі 
қымбат материалдардан да жасалады.Ол тек қана әдемілік үшін 
емес,демалушыларды өзіне баурап алу үшін де ерекше құрал болып 
саналады.Жоғары сапалы металлдардан,қымбар фарфордан да қондырғылар 
қойылады. 

Шипажайдың жалпы размеріжоспардың тікбұрыш конфигурациясы 
бойынша алынды. Инженерлік-техникалық жүйелер, қосалқы үйлер, басқару 
торабы, электр қалқаны-подволда. Іргетастар – жастығы мен рандбалкалары бар 
таспалы моналитті т/бетонды. Іргетас блоктарынан т/б жинақталған цоколь 
қабатының қабырғалары. Жабындары – монолитті т/б жиектелген жиналмалы 
дөңгелек қуысты плиталар, ІІ 

– қабат кірпіштен қабырғасын толтыратын металл қаңқасы-қалыңдығы 
250мм, сыртын жылытатын 100мм және ішінен- 50мм. Шатырды жабу-
мырышталған профнастил.Жылытқыш толықтығы 200мм әйнекмата URSA П 
30Г-50. 

Шипажайларда су тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктері үшін 
пайдаланылады.Қызметкерлер мен қонақтардың ауыз суды ішуі үшін және жеке 
гигиенасы үшін,өндірістік қажеттіліктер үшін,тұрғын үй және қоғамдық 
ғимараттарды тазарту үшін,аумақты және жасыл алқапты суару 
үшін,шикізатты,ыдыс-аяқтарды жуу,тамақтану,киім,перделер,төсек-орындарды 
жуу,қосымша қызмет көрсету кезінде,мысалы,шаштаразда,спорттық-сауықтыру 
кешенінде және т.б. сонымен қатар өрт сөндіруге арналған. 
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Сумен жабдықтау жүйесі 3 құрамдас бөліктен тұрады: 
-суды жинауға арналған қондырғылар мен құрылғылары бар сумен 

жабдықтау көзі, 
-суды тазарту және тазартуға арналған қондырғылар, 
-сыртқы сумен жабдықтау желілері және ғимаратта орналасқан ішкі сумен 

жабдықтау. 
 Қалалар мен елді мекендерде орналасқан 

шипажайларды,әдетте,қаланы (ауданда)сумен жабдықтайтын суық сумен 
қамтамасыз етіледі.Ауылда,таулы аймақтарда,жол бойында орналасқан 
шипажайлар жергілікті сумен жабдықтау жүйесі бойымен қамтылады.Қалада 
сумен жабдықтау ашық,яғни өзен,көлдерден,немесе жабық,жер асты суларынан 
суды пайдаланады. 

 
 
1.1.4 Шипажай бойынша техникалық және экономикалық 

көрсеткіштер. 
 
Бас жоспар бойынша техникалық-экономикалық көрсеткіштер 
Сумен жабдықтайтын алаңының ауданы 2350 м� құрайтын.Жалпы сумен 

жабдықтау құрылыс алаңының ауданы 1078 м�. Аумақтағы жасыл алқап алаңы 
310м�. Шипажайда барлық жағдай жасалған. 

 
 
1.2 Ішкі сумен жабдықтау жүйесі мен канализация.Шипажайдағы 

ғимаратты сумен жабдықтау 
 
Қалалық сумен жабдықтау жүйесіндегі суталаптарына сәйкес келуі керек. 

Қалалық сумен жабдықтау желісіне жеткізілмес бұрын, ашық су көздерінен 
алынған су әрқашан сапа көрсеткіштерін стандарт талаптарына сәйкес келтіру 
үшін алдын ала өңдеуден өтеді. Жабық су көздерінен су әдетте өңдеуді қажет 
етпейді. Суды тазарту гидроагрегаттарда жүзеге асырылады. Өзендерден су беру 
кезінде станциялар өзен бойындағы елді мекендерден жоғары орналасқан. 

Гидроқұрылғыларға келесі құрылымдар кіреді 
-су қабылдайтын құрылғылар; 
-бірінші көтергіш сорғылар; 
-тұндырғыштар мен тазарту қондырғылары; 
-су сақтайтын резервуарлар; 
-екінші көтергіш сорғылыр. 
Екінші көтергіш сорғылары магистральдық құбырлар мен қалалық сумен 

жабдықтау жүйесінің қажетті қысымын ұстап тұрады. Кейбір жағдайларда су 
мұнаралары магистральдық құбыр жүйесіне қосылады, олардың құрамында суы 
бар және су ыдыстарын белгілі бір биіктікке көтеру арқылы сумен жабдықтау 
жүйесінде қысым тудыруы мүмкін.Су станциясынан қалалық су желісі арқылы 
тұтынушыларға су ағады. 
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Қалалық су желілері болат, шойын, темірбетон немесе асбест-цемент 
құбырларынан жасалады.Оларға құдықтарда апат және жөндеу кезінде сумен 
жабдықтау желісінің жекелеген учаскелерін өшіру үшін клапандар, өрт сөндіру 
кезінде сумен жабдықтауға арналған өрт гидранттары орнатылады.Сумен 
жабдықтау желісінің құбырлары қыста топырақты қату тереңдігінен кемінде 0,2 
м тереңдікте орналасады. Болат құбырлары сенімді гидроизоляцияға ие болуы 
керек. 

 
 
1.2.1 Ғимаратты ішкі сумен қамтамасыз ету. 
 
Ғимараттың ішкі сумен жабдықталуы - орталық су құбырларынан немесе 

жергілікті сумен жабдықтау көздерінен ғимараттың су көздеріне су жеткізетін 
жабдықтар, құрылғылар және құбырлар жиынтығы. Экономикалық, өндірістік 
және өртке қарсы қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін қонақ үй ғимараттарын 
ішкі сумен жабдықтау бөлек болуы керек. Тұрмыстық-ауыз су және өндірістік 
сумен жабдықтау жүйелері біріктірілген, өйткені таза ауыз су шипажайларда 
тұрмыстық және өндірістік қажеттіліктерге пайдаланылады. 

Суық сумен жабдықтау жүйесіне келесі элементтер кіреді: 
-бір немесе бірнеше енгізу;  
-су есептегіш қондырғысы; 
-суды қосымша тазартуға арналған сүзгілер; 
-үдеткіш сорғылар мен резервуарлар; 
-бақылау клапандары бар құбыр жүйесі (тарату желілері, көтергіштер, 

құбырлар); 
-су жинайтын құрылғылар; 
-өрт сөндіру құралдары. 
Кіріс дегеніміз-ішкі сумен жабдықтауды сыртқы сумен жабдықтайтын 

құбырдың учаскесімен байланысын айтады.Кіріс ғимараттың қабырғасына 
перпендикуляр орналасады.Мұны істеу үшін шойын немесе асбест-цемент 
құбырларын қолданыңыз.Кірісті сыртқы сумен жабдықтау желісіне қосу орнында 
қажет болған жағдайда ғимаратқа су беруді тоқтататын құдық пен клапан 
орнатылады. Әдетте шипажайларға екі кіріс орналастырылады, бұл 
біріншіден,суық судың үздіксіз берілуін,екіншіден,өрт шыққан кезде өрт 
гидранттарына жеткілікті мөлшерде су жеткізілуін қамтамасыз етеді.Су 
есептегіш қондырғысы кәсіпорынның су ағынын өлшеуге арналған.Ол 
ғимараттың сыртқы қабырғасынан өткеннен кейін дереу жылытылатын бөлмеде 
орнатылады.Өлшенген су шығыны су есептегішті қолдану арқылы жүзеге 
асырылады.Су есептегіші су ағынынан өткен кезде,турбинаны (немесе 
қозғағышты) айналдырып, қозғалтқышты санауыш көрсеткіге жылжытатын етіп 
жасалған. Судың шығыны литрмен немесе текше метрмен көрсетілген.Су 
есептегіші анықтамалық мәліметтерге сәйкес, кірістегі есептелген максималды 
сағаттық (екінші) су тұтынуына байланысты таңдалады. 
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Төрт және бес жұлдызды қонақ үйлерде қалалық сумен жабдықтау суы су 
тазарту қондырғыларында қосымша өңдеуден өтуі керек. Қосымша тазартудың 
мақсаты - халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін су алу. 

Су тазарту қондырғыларында су кварц қабаттарынан, өзен құмынан, 
активтендірілген көмірден тұратын арнайы сүзгілерден өтеді, ультрафиолетті 
лампамен зарарсыздандырылады, суға әртүрлі қоспалар қосылады.Ультрафиолет 
шамы судағы микробтарды өлтіреді, жұмсартады. 

 Шамның қызмет ету мерзімі бір жылдан аспауы керек.Қоспа ретінде 
сілтілі NaOH қолданылады, ол құбырдағы арнайы саңылаулар арқылы автоматты 
түрде суға жіберіледі. Суды NaOH-ен емдеудің мақсаты рН = 8,2 деңгейіне 
жеткізу. Тұздарды суға да қосуға боладым: NaCl және A12(S04)3. 

Қонақ үй ғимаратындағы суық сумен жабдықтау жүйесінің схемасын 
таңдау ғимараттың кіре берісіндегі сыртқы сумен жабдықтау желісіндегі қысым 
Яр (Па)-на байланысты. Ішкі сумен жабдықтаудың барлық су нүктелеріне 
қалыпты су жеткізу үшін сыртқы сумен жабдықтау жүйесіндегі қысым 
Нр (Па) кем дегенде: НР=h1+h2+h3+h4+h5 

мұндағы: 
h1- суды кірістен ең жоғарғы нүктеге көтеру үшін қажет қысым, Па; 
h2-су есептегіш қондырғысындағы қысымның жоғалуы, Па;  
h3-су тазарту қондырғысындағы қысымның жоғалуы, Па;  
h4-құбырлардағы қысымның жоғалуы, Па,  
h5-ең жоғары орналасқан су қабылдау нүктесіндегі Па, қажетті қысым. 
Сумен жабдықтаудың ішкі желісіндегі қысым 0,6 МПа аспауы керек. Нр  

және Нтр шамаларының ара қатынасына байланысты ғимарат суық сумен 
жабдықтау жүйелерінің бірімен жабдықталған. 

Соңғы нұсқада, жүйеге су жеткізілетін резервуарды толтырып, сорғы 
мезгіл-мезгіл жұмыс істейді. Ғимараттың жоғарғы жағында су ыдысы 
орнатылған. Гидропневматикалық бак ғимараттың төменгі жағында орналасқан. 
Сорғылар орнатылған бөлмелерде жылу, жарық және желдету болуы керек. 
Ғимаратқа параллель немесе сериялы орнатылған бір немесе бірнеше сорғылар 
қызмет көрсетуге болады. Егер ғимаратқа бір сорғы қызмет көрсетсе, онда екінші 
сорғы желіге және резервтік сорғыға қосылуы керек. Сорғылар өнімділігі мен 
қалыптасқан қысымын ескере отырып таңдалады.Ішкі сумен жабдықтау жүйесі 
үшін болат (мырышталған) немесе пластикалық құбырлар қолданылады. 
Құбырлар құрылыста ашық және жабық түрде өткізіледі. Суды ағызуды 
қамтамасыз ететін көлденең қималар кіріске қарай еңіспен 
орналастырылады.Сумен жабдықтау жүйесі, схемаға байланысты, судың 
жоғарғы немесе төменгі бөлігімен болуы мүмкін.Құбырдың диаметрі суды 
жинайтын (суды тұтынатын) нүктелер санына және олардың мөлшеріне 
байланысты арнайы кестелер бойынша анықталады.Өнеркәсіптік-өндірістік 
сумен жабдықтау желілерінің диаметрі кем дегенде 50 мм құрайды. 

 Сумен жабдықтаудың ішкі жүйелері құбырлармен және су өткізгіш 
құрылғылармен жабдықталған. Құбыр фитингтері жүйеде жөндеу, қысым мен 
ағымды реттеу кезеңінде құбырлардың учаскелерін жабуға арналған.Бекіту, 
реттеу, қауіпсіздік және бақылау құбырларының арматураларын ажыратады. 
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Қауіпсіздік клапандарына қайтарылмайтын клапандар мен бақылау клапандары, 
бақылау клапандарына деңгей өлшеуіштері, бақылау клапандары және қысым 
өлшегіштерге арналған крандар кіреді. 

Ішкі су құбыры жүйесін таңдау техникалық-экономикалық орындылығына, 
санитарлық-гигиеналық және өртке қарсы талаптарға байланысты, сондай-ақ 
сыртқы су құбырының қабылданған жүйесін ескере отырып жүргізіледі. Жүйені 
таңдау үшін келесі негізгі бастапқы деректерді білу қажет:(МҚК Су Арнасы 
берген есеп бойынша немесе ТШ бойынша анықталады). 
 

Нн = 10 + (n – 1) 4 = (МПа). Нн<Нгар (1)

Нн = 10 + (2 – 1) 4 = (МПа). 14н<22гар (2)
 

мұндағы 10-бір қабатты құрылыс кезінде талап етілетін арын м; n-
ғимараттағы қабаттар саны, n = қабаттар; 

4-әрбір келесі қабатқа қажетті арын бірінші м-ден жоғары. 
Егер кепілді қысым талап етілгеннен айтарлықтай аз болса, онда ішкі су 

құбыры жүйесінде арынды арттыру үшін қондырғыны қарастыру керек.  
Енгізудегі ең аз арынды (кепілдік берілген) Нгар = 22 м құрайды, 

жоғарылататын қондырғыны орнату талап етілмейді.  
Су-ең көп таралған өрт сөндіргіш. Жоғары жылу сыйымдылығына ие бола 

отырып, ол жанғыш заттарды өздігінен жану температурасынан төмен 
температураға дейін салқындатады және пайда болған булардың көмегімен 
ауаның жану аймағына кіруіне жол бермейді. Жоғары қысыммен бағытталған су 
ағыны отқа механикалық әсер етеді, жалынды сөндіріп, жанып жатқан затқа 
терең енеді. Жанған заттың үстіне су шашып, құрылыс құрылымдарының 
бөліктерін ылғалдандырады және оларды күн сәулесінен қорғайды.Өртті сөндіру 
үшін қолданыстағы сумен жабдықтау жүйесінен су беріледі. Кейбір жағдайларда, 
оны табиғи немесе жасанды тоғандардан сорғылар көмегімен жеткізуге болады. 

Өрттің ішкі сумен жабдықталуы ғимарат көтергішіндегі өрт гидрантымен 
қамтамасыз етіледі. Өрт крандары баспалдақтарға, дәліздерге және шипажайдың 
жеке бөлмелеріне еденнен 1,35 м биіктікте «ПК» белгіленуі бар арнайы 
шкафтарға орналастырылады. Өрт сөндіргішінің жабдықтары күріш. 2.16. 
Шкафтан басқа шкафта ұзындығы 10 немесе 20 м брезент жеңі және металл 
оттық баррель (шланг) болуы керек. Жеңде кранның бөшкесі мен клапанымен 
байланыстыруға арналған ұштарда тез шығарылатын жаңғақтар бар. Жеңдер 
айналмалы сөреге қойылады немесе пленкаға оралады. Өрт гидранттары 
арасындағы қашықтық шлангтың ұзындығына байланысты және ғимараттың 
бүкіл ауданы кем дегенде бір ағынмен суарылатындай болуы керек. Ғимаратта 
бірдей ұзындық пен диаметрлі жеңдер рұқсат етіледі.Жоғары қабатты 
ғимараттарда орналасқан шипажайларда өрт сөндірудің автоматты жүйесі 
сонымен қатар өрт шығу көздерін локализациялайтын, жалын мен түтін 
газдарының таралу жолын жауып, өртті жоятын автоматты өрт сөндіру 
жүйелерін қамтиды. Автоматты өрт сөндіру жүйелеріне спринклер мен 
сутасқыны жүйесі кіреді.  
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Спринклер жүйелері жергілікті жерлерде өрттер мен өрттерді сөндіруге, 
құрылыс құрылымдарын салқындатуға және өрт туралы сигнал беруге 
қолданылады.Бүріккіш жүйе төбенің астына салынып, сумен толтырылған су 
өткізгіштер және саңылаулары құлыптары жабылған бүріккіштер кіреді. Дайын 
күйде спринклер жүйесі қысымға ұшырайды. Бөлмедегі температураның 
жоғарылауымен ирригатордың құлпы еріп, ирригатордан су ағып, розеткаға 
түсіп, отты бұзады. Сонымен қатар, су сигнал беретін құрылғыға жақындайды, ол 
өрт туралы сигнал береді. Бір бүріккішпен қорғалатын аудан шамамен 10 м2 

құрайды. Бүріккіш спринклерлер тұрғын бөлмелерде, дәліздерде, кеңселерде 
және шипажайдың көпшілік орындарында орнатылады. 
Дренч жүйелері барлық есептелген аумақтағы өртті сөндіруге, от 
қабырғаларының саңылауларында су перделерін жасауға, отель дәліздерін 
учаскелерге бөлетін өрт есіктері мен өрт дабылы үшін арналған. Дренжер 
жүйелері автоматты және қолмен (жергілікті және қашықтан) қосумен болуы 
мүмкін. Су төгетін жүйелер құбырлар жүйесі мен бүріккіштерден тұрады, бірақ 
су бүріккіш жүйесінен айырмашылығы, су бүрку жүйесінің құлыптары жоқ және 
үнемі ашық тұрады. Құбырға жүйелі түрде орналасқан бүріккіштерге су беретін 
құбырға жылу сезгіш құлып салынған клапан орнатылған. Өрт шыққан кезде 
құлып клапанды ашады және суды жою немесе перде жасау үшін барлық топан 
су бастарынан шығады. Сонымен қатар өрт дабылы іске қосылады.Бүріккіш және 
суасты агрегаттарының жұмыс қабілеттілігі оларды ұстауға байланысты, бұл 
оларды пайдалану бойынша нұсқаулықта қарастырылған бірқатар шаралардан 
тұрады.Өрт сөндіру шкафының жабдықтары:1-шкафтың қабырғалары;2-өрт 
гидранты; 3-өрт сөндіргіш; 4-өрт бөшкесі; 5-өрт түтігі;6-айналмалы сөре; 7-
катушка. 
 

Кесте1 - Демалушылардың шаруашылық-ауыз суға кететін орташа 
тәуліктік шығынын анықтаймыз: 

Ғимарат аты 

өлшемі 
аудан
ы, Ғ, 

га 

Тығыздығ
ы, Р 

адам 
саны 

су 
тұтыну 
нормас

ы 

Q 
м�/тәу 

Ені 
м 

ұзын. 
м 

1-ші аудан 
Кіру бөлмесі 14,5 17,48 0,025 180 5 190 0,869 
Регистратура 14,5 16,26 0,023 180 4 190 0,810 

Жатын бөлм-1 39,1 134,5 0,526 180 95 190 17,993 
Сау.орт-1 27,7 49,41 0,137 180 25 190 4,685 

Жатын бөлм-2 34 89,24 0,303 180 55 190 10,376 
Коттедж-4 1546,6 0,154 180 28 190 5,289 
Коттедж-5 1546,6 0,154 180 28 190 5,289 

Балалар бөлмесі 727,8 0,072 180 13 190 2,489 
Жатын бөлм-3 3400,49 0,340 180 61 190 11,629 

Администр. 353 0,035 180 6 190 1,207 
Кафе-столовая 20,5 55,65 0,114 180 21 190 3,911 

Сауықтыру орталығы -2 14,9 20,42 0,030 180 5 190 1,044 
Коттедж- 6 23,4 70 0,163 180 29 190 5,604 
Банный к 10,2 32,54 0,033 180 6 190 1,135 

Тренажорный зал 10,2 32,54 0,033 180 6 190 1,135 
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Кесте 1 жалғасы 

Коттедж 7 20,4 65,08 0,132 180 24 190 4,540 
Душ 11,8 12,34 0,014 180 3 190 0,499 

Балалар бассейні 47,5 47,5         
 Раздевалка 10,8 19,92 0,021 180 4 190 0,737 

бассейн 23,4 75 
1755,7

5         
бар 1601,2 0,160 180 29 190 5,476 

сумма     2,477   446   84,724 
 
 
1.2.2 Шипажайдың сумен жабдықтау ісінің жіктелуі мен желілердің 

көрсеткіші 
 

Ішкі су құбыры қаланың, елді мекеннің немесе өнеркәсіптік кәсіпорынның 
су құбыры желісінен санитарлық техникалық аспаптарға, технологиялық 
жабдықтарға және өрт крандарына су беруге арналған құбырлар мен құрылғылар 
жүйесі болып табылады. 

Жүйелер мақсаты бойынша шаруашылық – ауыз су, өндірістік және өртке 
қарсы болып бөлінеді. 

Ғимараттың суық сумен жабдықтау жүйесі әдетте ішкі су құбыры деп 
аталады. Ішкі су құбыры мынадай құрылғылардан тұрады: іске қосу; судың өртке 
қарсы шығындарын өткізуге арналған су өлшеу желісі бар су өлшеу торабы 
(сыртқы су құбыры желісіне қосу нүктесіне жақын құдықтаорнатылады); 
магистральдар желілері, бөлінген құбырлар және су тарату құрылғыларына 
жеткізу; арматуралар. 

Айналым желілері мәжбүрлі немесе табиғи айналыммен реттеледі. 
Мәжбүрлі айналым ғимараттардың су жылыту жүйесіне ұқсас сорғыларды 
орнату арқылы жүзеге асырылады. Оны екі қабатты ғимараттарда және 
магистральдық құбырлардың едәуір ұзындығында қолданылады. Құбырларының 
ұзындығы бір, екі қабатты ғимараттарда әр түрлі температурадағы судың жаппай 
массасының айырмашылығына байланысты айналымды құбырлар жүйесі арқылы 
табиғи су айналымын ұйымдастыруға болады. Мұндай жүйенің жұмыс принципі 
табиғи айналымы бар су жылыту жүйесінің жұмыс принципіне ұқсас. Суық 
сумен жабдықтау жүйелері төменгі желілерде төменгі және жоғарғы сымдар 
болуы мүмкін. 

 
Сауда кешенінің сумен жабдықтау жүйесі елді мекеннің 
 
орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қосылған. 

Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінен қоректенетін жүйелер 
жергілікті сумен жабдықтау көздерінен қоректенетін жүйелермен біріктірілмеуі 
тиіс. 

Ғимараттың кіре берісіндегі ішкі су құбырының қалыпты жұмысы үшін 
судың қозғалысы бойынша кедергіні еңсеруге Арынның шығындарын ескере 
отырып, ең жоғары орналасқан (диктант) су тарату құрылғысына судың 
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нормативтік шығынын беруді қамтамасыз ететін арын (талап етілетін) құрылды. 
Ішкі су құбыры үшін қажет коттедждің ғимараты су құбыры қосылған жердің 
сыртқы су құбырындағы қысымы көп. Іске қосу орнындағы сыртқы су 
құбырындағы қысымның ең аз мөлшерін қалалық су құбыры басқармасы 
анықтайды. Бұл жинақ кепілдік деп аталады. Техникалық шарт бойынша ол 24м 
құрайды. 

Ішкі су құбырларының желілері магистральдық құбыржолдардан, тарату 
құбыржолдарынан және су тарату құрылғыларына келтірулерден тұрады. 

Ғимаратта төменгі ажыратқышы бар тұйық желі бар. Тұйық желілер 
негізінен су құбыры желісінің бөлігі немесе оның бүкіл желісі істен шыққан 
жағдайда су беруде үзіліске жол берілетін ғимараттарда қолданылады. 

Ішкі су құбыры құбырларын төсеу орындарын дұрыс таңдау жүйе 
құрылғысының құнын айтарлықтай төмендетеді және оны пайдалануды 
жеңілдетеді. Еден астындағы жерде құбыржолдарды төсеуге жол берілмейді. 

Жертөледе төселетін магистральдық құбырларды бекітуді тіректерде 
немесе кронштейндерде осы конструкциялардың ұзындығы бойынша әрбір 4-6 
метр сайын орналасатын құрылыс конструкцияларына жүргізеді. Құбырларды 
ылғал конденсациялаудан және қатудан сақтау үшін оларды иілгіш құбырлы 
оқшаулағышпен жылытады. 

Ғимараттың мақсаты мен абаттандырылу дәрежесіне байланысты су тарату 
құрылғыларына құбырлар, таратушы тіреуіштер және жеткізу екі тәсілмен 
жүргізіледі: ашық төсем – қабырғалар бойынша (төбенің астында немесе еденде) 
және жасырын төсем-қораптарда, еденді құюда, фальшстендерде, тігілген төбеде. 

Әрлеуге жоғары талаптар қойылатын кешенде құбыржолдардың жасырын 
төсемі көзделеді. Қабықшалар құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде орындалуы 
тиіс. Қаптаманың өлшемдері құбырлардың диаметрі мен санына байланысты 
қабылданады. Шарлы крандар, сгондар, лақтырылатын гайкалар орналасқан 
жерлерде есіктермен және люктермен жабылатын қарау тесіктері қарастырылуы 
қажет. 

Көлденең құбыржолдарды жүйеден су жіберу мүмкіндігі үшін енгізгіштер 
жағына қарай 0,002-0,005 еңістігімен әрқашан төсейді. Тіректер 

мен бұрғыш Құбырларды бекіту үшін қамыттар қолданылады.Қамыттар 
600- 700мм арқылы орнатылады. 

Тіреуіш арматурадан жоғары тіреулерде және жеткізгіштерде жөндеу 
кезінде демонтаждау мүмкіндігі үшін жабдықтың жанында сгондар, жапқыш 
және жалғағыш гайкалар орнатылады. Пластмасса құбырларды олардың 
температуралық ұзаруын ескере отырып, дұрыс бекітуге ерекше назар аудару 
керек. Температуралық ұзартуды өтеу, әдетте, құбырлардың иілген учаскелері 
есебінен жүзеге асырылады. 

 
 
1.3 Суық суды есептеу 
 
Су тұтынушылардың сипаты бойынша есептеуге арналған 

бастапқы деректер:  
Ғимараттарда: 
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Душ кабиналары бар сауналар: 
Бір ауысымда 15 адам. 2 ауысым  
Әкімшілік қызметкерлер: 30 жұмысшы.  
Кір жуатын бөлме: бір сағат ішінде 25 кг құрғақ киімге. 
Тәулігіне 75 кг құрғақ киім.  
65 орындық мейрамхана және кафеге арналған ас.  
Сағатына сатылатын тағамдардың саны мына формула бойынша: 
 

U = 2.2 × n × m                                      (2.1) 
 
мұндағы n - отыратын орындар саны – 65 
m– сағатына отырғызулар саны-мейрамханалар үшін 1,5  
Сағатына сатылатын тағамдардың саны: 
 

U=2,2∙ 65 ∙ 1,5 =214,5сағ/ тәу; 
  
Су шығынын есептеу ҚР ҚН 4.01.41-2006 сәйкес су тұтыну нормасын 

анықтаудан басталады. 
 
  
1.3.1Судың ең көп секундтық шығынын анықтау. 
 
Су шығынын есептеу әрбіртоп үшін аспаптардың әрекет ету 

ықтималдығын анықтаудан мынадай формула бойынша басталады: 
 

��� =
���×�

��×����
                                                          (3) 

  
мұнда qhr,u - су шығысының жалпы нормасы, л, 3-қосымшаға сәйкес 
қабылданатын ең көп су тұтыну сағатына тұтынушы (ҚР ҚН 4.01.41-2006);  
V– су тұтынушылар саны;  

qo–судың жалпы шығыны,л/с санитарлық-техникалыққұралмен,  
3-қосымшаға сәйкес қабылданатын; 
 

1-ші формула бойынша: 
 

���
� =

��×� 

�.!××����
= 0,625                                             (3.1) 

 
2 және 6-шы үшін бір формула бойынша: Барлық тұтынушылар үшін q0

c 
бірдей болды. 

  
���#�

� =
�×��$!,�×��

�,�×����
= 0,286                                      (3.2) 

 
Бір формула бойынша 3, 4 және 5-ші үшін: Барлық тұтынушылар үшін 

q0
c бірдей болды.  
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���# 
� =

 �×� $&×��!, $',�×��

�,�×����
= 4,25                                 (3.3) 

 
Формула бойынша аспаптардың жалпы кешен бойынша жүйелер 

бойынша әрекет ету ықтималдығы: 
 

��)
� = 0,625 + 0,286 + 4,25 = 5,16                         (3.4) 

 
Секунд шығынын есептеу үшін құралмен судың орташа есептіксекунд 

шығынын мына формула бойынша анықтау қажет: 
 

+�
� =

∑ -./.0��.

∑ -./.
=

�.�� ×�.!$�.�&�×�.�$!.� ×�.�

 .��
= 0.219                         (3.5) 

 
Формулабойыншажалпыжүйелергесекундтықшығындардытабамыз: 

+� = 5 × +� × 2 = 5 × 0.219 × 2.626 = 2.87л/с                  (3.6) 
 
 
1.3.2Судың ең көп сағаттық шығынын анықтау. 
 
Су шығынын есептеу әрбіртоп үшін аспаптардың әрекет ету 

ықтималдығын анықтаудан мынадай формула бойынша басталады: 
 

��45
� =

����×/66�

��,��
                                             (4) 

  
мұндағы q hr,u - су шығысының жалпы нормасы, л, тұтынушымен ең көп 

су тұтыну сағатына, 3-қосымшаға сәйкес қабылданатын (ҚР ҚН 4.01.41-2006);  
Р – аспаптардың әрекет ету ықтималдығы;  
qo–судың жалпы шығыны,л/с санитарлық-техникалыққұралмен, 3-

қосымшаға сәйкес қабылданатын;  
1-ші формула бойынша: 
 

��45,7
� =

����×�,�� ×�,!

���
= 7,5                               (4.1) 

 
 
2 және 6-лік үшін бір формула бойынша: Барлық тұтынушылар үшін qhr

c 
бірдей болды. 

  

��45,�# 
� =

����×�,�&�×�,�

��
= 1,716                        (4.2) 

  
 
Бір формула бойынша 3, 4 және 5-ші үшін: Барлық тұтынушылар үшін 

qhr
c бірдей болды. 

 
��45,�# 

� =
����×!,� ×�,�

���
= 15,3                        (4.3) 
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Формула бойынша аспаптардың жалпы кешен бойынша жүйелер бойынша 
әрекет ету ықтималдығы: 

 
��9

� = 7,5 + 1,716 + 15,3 = 24,516                                 (4.4) 
 

 ҚР ҚН 4.01.41-2006 α c = 8,064 
Сағат шығынын есептеу үшін құралмен судың орташа есептік сағаттық 

шығынын анықтау қажет  
 

q;<
= =

∑ >?@AB,?CD�,AB,?

∑ >?@AB,?
=

E, ×���$�,E��×��$� ,�×���

�!, ��
= 165,73м�/сағ            (4.5) 

 
Сонда: 

 
qhr= 0.005×qo,hr×άсhr= 0,005×165,73×8,064 = 6,68м3/сағ                 (4.6) 
 

Тәуліктік шығын: (ең көп су тұтыну тәулігіне) 
 
 

Qтәу
с =

��×��$��×'$E × �$�E��×&$��×� 

����
= 21,648м�/тәу                        (4.7) 

 

 

1.3.3Суықсуқұбырыжелісіндеталапетілетінарындыанықтау. 
 

Ішкі суқұбырлары желілерін гидравликалық есептеу судың ең көп есептік 
секунд шығысы бойынша жүргізіледі. 

Сондай-ақ өрт сөндіруге арналған шаруашылық-ауыз су және өндірістік су 
құбыры желілері шаруашылық-ауыз су және өндірістік қажеттіліктерге судың ең 
көп есептік секундтық шығыны кезінде судың есептік өрт шығысын беруге 
есептеледі. 

Бірнеше енгізумен қоректенетін су құбыры желілері олардың біреуін 
ажыратуды ескере отырып есептеледі. 

Ішкі су құбыры желілері құбырларының диаметрлерін сыртқы су құбыры 
желісінде кепілді қысымды барынша пайдалану есебінен тағайындайды. 

Шаруашылық-ауыз су алу кезінде диаметрі 400 мм – ге дейінгі ішкі су 
құбырларының Болат құбыржолдарындағы су қозғалысының жылдамдығы 
мыналардан аспауы тиіс: магистральдарда, тіреулерде және су тарату 
нүктелеріне жеткізулерде – 3 м/с, спринклерлік және дренчерлік жүйелерде – 10 
м/с. құбыр диаметрлері d, мм; V, м/с жылдамдықтары және I кӛліктерін q в 
есептік шығынына байланысты анықтаймыз , бұл ретте оңтайлы жылдамдығы 
0,9-1,2 м/с. 

Жүйені есептеу осындай ретпен орындалады: 
аконометриялық схема және бас жоспар бойынша есептік нүктені және су 

қозғалысының есептік бағытын енгізуден есептік нүктеге дейін белгілейміз; 
есептік бағыт есептік учаскелерге бөлінеді; 
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есептеу нүктелерінде тұтынушыларға түсетін судың есептік шығындарын 
анықтаймыз; 

есептік шығын бойынша құбыржолдардағы ұсынылатын жылдамдықты 
ескере отырып, құбырдың диаметрін таңдаймыз; 

есептік шығын және диаметр бойынша жүйенің барлық элементтеріндегі 
арынның жоғалуын анықтаймыз; 

сыртқы желілердегі қысым шығынын салыстырамыз және жоғарылау 
сорғыларын орнату қажеттілігін анықтаймыз. 

Шартты өту диаметрінің белгілі мәндері үшін d есептеу кестелерінде 1 м-ге 
миллиметрмен немесе құбыр ұзындығының 1 км-ге метрмен Арынның 
жоғалуына сәйкес келетін 1000 i мәні және Q, л/с әр түрлі шығыстар кезінде V, 
м/с мәні берілген. 

Есептеу су айырудың ең қолайсыз нүктесі үшін жүргізіледі (ең қажетті 
еркін арынмен неғұрлым шалғай және жоғары орналасқан). 

Егер Н1 сыртқы желісінде қысым талап етілген H қысым кем болса, онда 
келесі шешімдердің бірін қабылдауға болады: 

1) жоғары қысымды талап ететін су тұтынушыларды жеке желіге 
бөлу және осы желіде ғана қысымды арттыру; 

2) желідегі Арынның шығынын азайту және Н1 мәніне дейін азайту 
мақсатында ішкі желі құбырларының диаметрін ұлғайту; 

3) Сыртқы желіде арынды арттыру; 
4) жоғарғы қабаттарға қызмет көрсететін барлық ішкі желіде 

қысымды көтеру үшін, аймақтық су құбыры құрылғысымен ғимараттың ішінде 
сорғы орнату. 

Жүйедегі арынның жалпы жоғалуын және енгізудегі қажетті арынды 
анықтау 

Желі есебі қосымшаларды басшылыққа ала отырып, жеке аспаптарға 
келтірілетін диаметрлерді алдын ала белгілеуден басталады.2 [1]. Ішкі 
құбырлардағы су қозғалысының жылдамдығы: магистральдарда және тіреулерде 
1,5 - 2,0 м/с, су құбырлары мен өрт крандарында 2,5 м/с аспауы тиіс.. 

Егер талап етілетін арын кепілді болса, онда арынды көтеру үшін сорғы 
қажет. Қалалық су құбырына қосылатын жерде талап етілетін арынды мына 
формула бойынша анықтайды. 

 

Нтр = hв.в + hсч + hгеом + ∑h·l +∑hм + hр, (5) 
 

мұндағы hв.в- су құбырларын енгізудегі қысым шығыны ғимарат (бұл - 
соңғы жолдың il, соңғы учаскенің, 1 есептік кестенің il) осьтен қосылу нүктесіне 
дейін; 

hсч-есептегіштегі қысымның жоғалуы, hсч= 4,11м; 
hгеом-су көтерудің геометриялық биіктігі,яғни,ең жоғарыорналасқан 

Кранның осі қосылу нүктесінде сыртқы желі құбырының төменінен асып кетуі. 
Суды есептеу нүктесіне дейін көтерудің геометриялық биіктігі (шаю бөшкесінің 
краны), көше су құбыры құбырының төменінен есептегенде: 

 
hгеом = 4,0 · 2 + 2,2 + 1,65 + 0 + 0,5 = 12,08м.   (5.1) 
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мұндағы 4,0-қабаттың биіктігі, м;  
2 – есептелетін қабаттардың саны;  
2,2 – душ орнату биіктігі, м; 
1,65 – қату тереңдігі, м; 
0,0 – ғимараттың жанындағы жердің құрылыс белгісі, м; 
0,5-су  құбыры  құбырын  салу  қашықтығы,  қату  тереңдігінентөмен, м. 
 
 

1.3.4 Су есептегішін таңдау.Арынның жоғалуын бойынша анықтау 
 
Су өлшегіш торап су өлшегіштен, бекіту арматурасынан, бақылау-түсіру 

кранынан, қосқыш фасонды бӛліктерден және су газ өткізгіш болат құбырлардан 
жасалған келте құбырлардан тұрады. Су өлшегіш торап сусыз жобаланған. 

Су өлшегіштің алдында және одан кейін бекіту арматурасын (шарлы кран) 
су өлшегішті жөндеу немесе тексеру мүмкіндігі үшін, сондай-ақ ішкі су құбыры 
желісін енгізуден ажырату үшін орнатады. 

Қанаттық су өлшегіштер ВК диаметрі (калибрі) 40 мм. ВК су 
өлшегіштеріндегі Қанатшаның айналу осі су қозғалысының бағытына 
перпендикуляр орналасқан. Суды қанатшаға жеткізу тәсіліне байланысты бір 
сатылы және көп ағынды (КМ) су өлшегіштер бөлінеді. Қанаттық су 
өлшегіштерді бұрандалы қосылыстары бар құбырлардың көлденең учаскелерінде 
ғана орнатуға болады. 

Су өлшегішті таңдау кезінде оның гидрометриялық сипаттамаларын 
(сезімталдық шегі, есепке алу саласы, тән шығын), сондай-ақ арынды 
жоғалтудың рұқсат етілген шамаларын және орнату шарттарын ескереді. Су 
өлшегішті судың ең жоғары есептік шығысын (қарама-қарсы шығынды есепке 
алмағанда) өткізуге таңдайды, ол осы су өлшегіш үшін ең көп (қысқа мерзімді) 
шығыстан аспауы тиіс. 

Жылдам су өлшегіш ол арқылы оның ең жоғары шекті өткізу қабілетінің 
(өзіне тән шығынның) 15-20% - ға жуығын құрайтын Шығысты өткізу кезінде 
қалыпты жұмыс істейді. Су өлшегіштегі Арынның шығыны 10 м суды құрайтын 
шекті сағаттық шығын тән болып саналады.  

Орташа сағаттық шамамен 6-8% немесе ең жоғары есептік Шығыс 1/10 – 
1/15 құрайтын судың ең аз есептік шығысы су өлшегіштің сезімталдық шегінен 
немесе ең аз рұқсат етілген шығыннан кем болмауы тиіс. 

Су өлшегіштегі Арынның жоғалуын мынадай формула бойынша анықтау 
керек: 

 
һвод=Sq2

в. (6) 
 

мұнда S-су өлшегіштің гидравликалық кедергісі; 
qв-судың есептік (максималды) шығыны л/сек. Шаруашылық-ауыз су 

қажеттілігіне арналған су шығынын ескеретін су 
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өлшегіштердегі Арынның шығындары рұқсат етілген мөлшерден аспауы 
тиіс: 

қанаттық су өлшегіштер үшін һдоп=5 м су. Ст. 
Егер су өлшегіштегі Арынның жоғалуы рұқсат етілген шамалардың 20% 
- дан аз болса, онда судың аз шығынын есепке алу үшін басқа су 

өлшегішті (аз калибрлі) қабылдаған жөн. 
Егер таңдалған су өлшегіштің калибрі құбыр диаметрінен аз болса, онда су 

өлшегіш торапты монтаждау кезінде өтпелі муфталарды орнату қажет. 
 
 
1.4 Суару су құбыры. 
 
Аумақтар мен жасыл желектерді суаруға жұмсалатынсу мөлшері 

климаттық жағдайларға байланысты. 1 м2 аумақты немесе жасыл желектерді 
суаруға 1-ден 4 л-ге дейін су жұмсалады. Суғару крандары су шығынын 0,2-ден 
1,5 л/сек-ке дейін қамтамасыз етеді. Кешен маңындағы аумақты суғару 
мүмкіндігі үшін ішкі су құбыры суару крандарымен жабдықталады. Бұл крандар 
ғимараттың сыртқы қабырғаларына (цоколяға), оларды ғимараттың периметрі 
бойынша әрбір 60-70 м сайын жер бетінен 0,3-0,35 м биіктікте қуыстарға 
орналастырады. Крандарға жетектер ғимараттардың жылу үй-жайларында 
орналасқан бекіткіш арматурамен жабдықталған. Суды қысқы жерге түсіру 
мүмкіндігі үшін суғару кранының жағына қарай еңістікпен жүргізіледі, ал су 
келтірудің төменгі нүктесінде тығыны бар тройник немесе су ағызуға арналған 
кран қосымша орнатылады. 

Суару шүмегі диаметрі 25 мм шұрадан және жеңдерді (шлангты) қосуға 
арналған екі тез жуылатын жартылай шеңберден тұрады. 

Ішкі кәріз жүйелерін жіктеу және материалдар және жабдықтар. Ішкі кәріз 
жүйелерін жіктеу 

Ішкі кәріз жүйесі сарқынды суларды қабылдауға, қажет болған жағдайда 
оларды алдын ала тазалауға және сыртқы кәріз желісіне бұруға (тасымалдауға) 
арналған. 

Берілген ағынды сулардың ластануының сипатына байланысты ішкі кәріз 
жүйелері тұрмыстық, өндірістік және жаңбырлы болып бөлінеді. Жаңбырлы 
жүйелер ішкі суағарлар деп аталады. 

Ішкі суағарлар ғимараттың шатырынан атмосфералық Ағынды суларды 
бұруға арналған. Одан әрі елді мекеннің арық желілеріне бөлінеді. 

Ішкі кәріз жүйесі мынадай элементтерден тұрады: Ағынды суларды 
қабылдағыштардан (санитарлық аспаптар мен т.б.), құбыр желілері (бұру 
желілері, тіреуіштер, шығарылымдар). Ішкі кәріз жүйелері желдетуге арналған 
(желдеткіш құбыржолдары), ласталған жағдайда тазалау үшін (ревизиялар, 
тазартулар) және үй – жайларды кәріз жүйесінен зиянды және жаман иісі бар 
газдардың кіруінен қорғау үшін (гидравликалық бекітпелер-сифондармен) 
құрылғылармен жабдықталады. 

Ағынды сулар, әдетте, өздігінен ағады. 
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1.5 Кәріз 
 
Канализация жүйелеріне арналған материалдар мен жабдықтар. 
Ішкі кәріз желісін орнату үшін шойын және пластмасса құбырлар 

қарастырылған. 
ҚР ҚН 4.01.41-2006 бойынша шойын канализациялық кең ағынды 

құбырларды ұзындығы 500-ден 2200 мм-ге дейін 50, 100 және 150 мм шартты өту 
арқылы дайындайды. 

Шойын канализациялық құбырларды тораптар мен жүйелерге қосу шартты 
өту 50-150 мм.құбыржолдарының тораптарын монтаждаудың, үлгілеудің және 
бірегейлендірудің индустриялық әдістерін енгізе отырып, 

құбыржолдарының тораптарын үлгілеудің және бірегейлендірудің 
индустриялық әдістерін енгізе отырып, құрамдастырылған фасонды бөліктерді, 
сондай-ақ ұзартылған (компенсациялық) құбыржолдарды қолдану ерекше мәнге 
ие болады. 

Канализациялық құбырлардың түйіскен жерінде сақиналы кеңжолақты 
саңылауларды бітеу әр түрлі материалдармен орындалады: шайыр иірумен, 
асбестоцементпен, асфальт мастикасымен, кеңейтілетін цементпен, каолин бар 
күкірт ерітіндісімен. 

Ағынды суларды қабылдағыштар. Ағынды суларды қабылдағыш 
ретіндесанитарлық аспаптар, траптар, төгінділер, құйғыштар және т. б. қызмет 
етеді. 

Ағынды суларды қабылдағыштар ағынды сулардың химиялық әсеріне 
келмейтін берік суөткізбейтін материалдан жасалады. Жууға ыңғайлы болу үшін 
аспаптардың беті тегіс (кедір-бұдырсыз) болуы және дөңгелектелген пішіні 
болуы тиіс. 

Барлық қабылдағыштардың (унитаздардан басқа) шығарылымдарында 
құбырлардың ластануын тудыруы мүмкін қатты ластануды ұстауға арналған 
торлар бар. 

Қол жуғыштар. Қолжуғыштарды дайындау үшін фарфор, жартылай фарфор 
немесе фаянс қолданылады. Әрбір қолжуғыш сифонмен қосу үшін 

диаметрі 40 мм шығарумен жабдықталады. Шығарылымда тор бар. Барлық 
қол жуғыштар құюсыз дайындалады, көлемі 650х540мм. 

Қол жуғыштар шойын жасырын кронштейндерде шағын модельді 
орнатылады . Кронштейндер қабырғаға үш шуруппен және дюбельдермен қол 
жуғыштың борты еденнен 0,8 м биіктікте болатындай етіп бекітіледі. 

Себезгі құрылғылары. Себезгі кабиналары – жартылай дөңгелек пішінді, 
бүйірлері бойынша тегіс және ортасында дөңгелек ені мен ұзындығы 0,9 м, 
биіктігі 1,85 м болады. Реттелетін аяқтары бар армирленген тұғырықтар. Сифон-
ішінде гидро-тығын жасалады және гофраның іс жүзінде емес майысу жолымен 
қолмен тізе жасау қажеттілігі жойылады. Ағынды ластаған жағдайда жүйені 
толық немесе ішінара бӛлшектеуге қажеттілік жоқ, қақпақты көтеру, тазалау 
және бір минуттан аз уақыт алатын орынға қою жеткілікті. 

Траптар. Ағынды суларды еден бетінен кәріз желісіне бұру үшін 
асфальтталған немесе эмальданған ішкі беті бар шойын траптар арналады. 
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Траптар түзу және Қиғаш түспен. Траптардың өлшемдері (жоспарда) диаметрі 
50мм шығумен 200х200 мм, диаметрі 100мм-300х300мм құрайды. Траптардың 
тереңдігі тиісінше 130 және 195мм. Еденде трапты бітеу сенімді 
гидрооқшаулауды қамтамасыз ету үшін әсіресе мұқият орындалады. Трапқа су 
ағызуға арналған еден еңісі 0,005-тен кем болмауы тиіс. 

Сифондар. Сифондар-канализациялық желіден үй-жайға газдардың кіруін 
болдырмайтын су (гидравликалық) қақпағын (биіктігі 60 мм су қабаты) жасайтын 
құрылғылар. Гидравликалық бекітпесі бар құрылғы конструкцияға (унитаздар, 
траптар, себезгі табандары) кіретін Ағынды суларды қабылдағыштар үшін), жеке 
сифондар орнату қажет емес. Диаметрі 50 мм сифондар кең тараған: екі 
айналымдық, қисық, тік, ревизиясы бар, шөлмектер. Ванналар үшін едендік 
сифондар қолданылады. Сифондар шойыннан, қыштан, пластмассадан және 
резеңкеден жасалады. 

Унитаздар. Унитаз жасау үшін фарфор, жартылай фарфор немесе фаянс 
қолданылады. Тәрелкалы түрдегі унитаздарды (сифондаушы) орнатады. 
Унитаздарды олардың борты еденнен 0,4-0,42 м биіктікте болатындай етіп 
орнатады. Унитаздың шығару құбырларының үй-жайдың еденінің үстінен 
орналасу мүмкіндігі үшін оны шығару артына еденге (қиғаш) 30° бұрышпен 
орналастырылады. Унитаздарды тафтаны (ағаш тұздалған тақтай) қолдана 
отырып жабынға бекітеді, оған аспап бұрандалармен немесе эпоксидті желімде 
тафтасыз бекітіледі. 

Ішкі кәріз желісін трассалау және орнату. Аспаптан(сарқынды 
судықабылдағыштардан), бағандардан, коллекторлардан (бірнеше тіреулерді 

біріктіретін көлденең құбыржолдардан), сору құбырларынан, 
шығарылымдардан тұратын ішкі кәріз желісін мынадай ережелерді сақтай 
отырып төсейді. 

Бұру құбырларын қабырғалар бойынша еденнен жоғары және төмен 
орналасқан тұрғын емес үй-жайдың төбесінің астына аспалы желі түрінде 
төсейді. Үй-жайларды әрлеуге қойылатын талаптар жоғары болған 
кездеқұбырларды тігілетін төбелерді, қораптарды және фальшстендерді орнату 
арқылы бүркейді. Барлық бұру құбыржолдарын ұштары мен бұрылыстарында 
тазарту орната отырып, қысқа қашықтық бойынша төсейді және пластмасса 
құбырлардан жасалады. 

Осьті тазалаудан аулалық кәріз желісінің тексеру құдығының осіне дейін 
шығатын құбырдың ұзындығы 6 м болып қабылданады. 

Санитарлық аспаптардан және басқа да сарқынды суларды 
қабылдағыштардан құдық Люк белгісінен тӛмен жертөлелерде орналасқан бұру 
желілерінде ғимарат тіреулерінен ағындар төгілетін құдық Люк белгісінен 

төмен орналасқан Ағынды суларды қабылдағыштарда аулалық 
канализациялық желілерді ластаған кезде үй-жайға ағызатын сұйықтықтың 
төгілуін ескертетін ысырмалар орнатылады. 

Шығарылым диаметрлерін анықтау 
Кәріздік құбырларды есептеуді сұйықтық қозғалысының жылдамдығын V, 

м/с және Н/d толтыру шарт орындалатындай етіп тағайындай отырып жүргізу 
керек. 
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�√H

I
≥ 0,6                                                      (7) 

 
Бұл ретте сұйықтықтың қозғалыс жылдамдығы 0,7 м/с кем емес, ал 

құбыржолдарды толтыру – 0,3 кем емес, бірақ 0,7 артық емес болуы тиіс. 
 

V=0,83м/с,Н/d=0,45               (7.1) 
 

q=2,01 л/ с, d=100 мм    (7.2) 
 

0,83√0,45=0,6≥0,6 (7.3) 
 

Шартты орындау мүмкін болмаған жағдайда, тұрмыстық сарқынды су 
шығынының жеткіліксіз шамасына байланысты, диаметрі 40-50 мм 
құбыржолдарының есептеусіз учаскелерін 0,03 еңістігімен, ал диаметрі 85 және 
100 мм-0,02 еңістігімен салу керек. 

Құбырлардың ең үлкен еңісі 0,15-тен аспауы тиіс (ұзындығы 1,5 м-ге 
дейінгі аспаптардан тармақталуларды қоспағанда).  

 

 

1.5.1 Ішкі кәріз желісін есептеу.  
 

Ағындардың Жалпы ең көп секундшығынын анықтау 
Су шығынын есептеу әрбір топ үшін аспаптардың әрекет ету 

ықтималдығын анықтаудан мынадай формула бойынша басталады: 
мұндағы qhr, u - 3-қосымшаға (ҚР ҚН 4.01.41-2006); V-су тұтынушылар 

саны; 
qo-3-қосымшаға сәйкес қабылданатын судың жалпы шығыны, л/с; кесте 11-

бетте қоса беріледі. 
1-ші формула бойынша: 

   
���

KLK =
�&�×� 

�,!×����
= 1,875                                          (8) 

 
2-ші және 6-ші формулалар үшін: өйткені барлық тұтынушылар үшін q0c 

бірдей болды.  
 ���#�

KLK =
!×��$'×��

�,�!×����
= 0,416                                                            (8.1)   

 
3, 4 және 5-ші формула бойынша: өйткені барлық тұтынушылар үшін q0c 

бірдей болды.   
���# 

KLK =
E ×� $��×��!, $�E×��

�,�×����
= 4,462                                (8.2) 

 
Формула бойынша аспаптардың жалпы кешен бойынша жүйелер бойын-ша 

әрекет ету ықтималдығы: 
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��9
KLK = 1,875 + 0,416 + 4,462 = 6,763(8.3) 

 
ҚР ҚН 4.01.41-2006 αtot =3,149  
Секунд шығынын есептеу үшін құралмен судың орташа есептік секунд 
шығынын мына формула бойынша анықтау қажет: 
 

+�
KLK =

∑ -./.0��.

∑ -./.
=

�,&E ×�,!$�,!��×�,�!$!,!��×�,�

�,E��
= 0,317             (8.4) 

  
Формула бойынша жалпы жүйелерге секундтық шығындарды табамыз: 

 
qtot = 5×qo ×άtot  = 5×0,317×3,149 = 4,99л/с                       (8.5) 

 
 

1.6 Жергілікті қондырғыларды орнату 
 
Сантехникалық жабдықты орнату келесі жұмыс түрлерін қамтиды: 
- аспапты және кронштейндерді орнату орындарын белгілеу (бар болса)); 
- нұсқа кезінде кронштейндерді орнату: шуруптарда (тесіктерді бұрғылау 

орындарын белгілеу-шаблон бойынша, бұрғылау, хлорвинил төлкелерін орнату 
және кронштейндерді бекіту); монтаждық тапаншаның көмегімен 
(кронштейндерді аспаптарға ату немесе кронштейндер астына төсемдерді ату 
және кронштейндерді орнату). Дюбельдермен атуды кірпіш (тұтас кірпіштен) 
және бетон қабырғаларға жүргізу ұсынылады; 

- шығару қондырғысы (алмалы-салмалы шығарылымды аспаптар үшін); 
- аспапты шығаруға немесе кәріз құбырына Сифон орнату (орнатылған 

сифонсыз аспаптар үшін); 
- құю және құю құбырларын орнату (ванна және терең себезгі 

табандықтары үшін); 
- нұсқаларда санитарлық-техникалық аспаптарды орнату: 
шуруптарда (раковиналар, ішетін субұрқақтар, писсуарлар, унитаздар, 

видуарлар, бидэ, аяқ ванналары). Унитазды бұрандалармен және бетон еденге 
бекіту кезінде негіз астына төсем орнату керек, тафтаға резеңке төсем талап 
етілмейді; 
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2 Экономикалық бөлім 
 
Техникалық-экономикалық көрсеткіштер ішкі кәріз жүйелерінің 

полиэтилен құбырларынан жасалған құбырларды монтаждауға және 
сантехникалық жабдықтарды орнатуға есептелген.  

Канализация жүйелерін монтаждаудың мысалы ретінде сантехникалық 
жабдықтарды орнатумен диаметрі 50 см-ге дейінгі полимерлік құбырлардан 
жасалған құбырларды монтаждау. 

Желдету қораптарын монтаждауға еңбек шығындары "құрылыс, монтаждау 
және жөндеу-құрылыс жұмыстарына бірыңғай нормалар мен бағалар" бойынша 
есептелген  

Құрылыстың құны және оны ең тиімді әдістермен іске асыру мүмкіндігі 
көбінесе жобаның сапасына байланысты, сондықтан жобалау кезінде құрылыс 
материалдарын, бөлшектері мен конструкцияларын таңдауға, ғарыштық 
жоспарлау шешімдері мен дизайн сызбаларын анықтауға үлкен назар аудару 
керек. жобаланған ғимараттар мен құрылыстарды салудағы құрылыс 
жұмыстарын ұйымдастыру мен технологиясының талаптары. 

Құрылыс құны, тг, құрылыс материалдары мен құрылыс жұмыстарының 
өзіндік құнының қосындысынан тұрады. 

 
Кесте2 - Құрылыс материалдарының құны 

Материал атауы Материал саны Материал бағасы 
Болат құбыр 40тонна 17 750 000 тг 
Арматураланған бетоннан жасалған 
панельдер 

30 дана 20 000 000 тг 

Фундаментке бетон                84,7 м� 9 050 000 тг 
Бетонға арналған арматура 5 тонна 5 000 000 тг 
Шатырдың жабуы 1900м� 16 250 550 тг 
Сылақ сеткасы                1800м� 6 340 000 тг 
Сылақ ерітіндісі                  84 м� 1 720 340 тг 
Қасбеттік бояу                 300 кг 1 110 460 тг 
Барлығы  77 221 350 тг 

 
Кесте3 - Құрылыс жұмыстарының құны 

Жұмыс атауы Жұмыс көлемі Жұмыс құны 
Құбырларды жүк көлігімен 
түсіру 

40 тонна 65 980 тг 

Темірбетонды қабырға 
паельдерді жүк кранына тиеу 

320 тонна 85 300 тг 

Экскаватормен шұңқырларды 
қазу 

800 м� 685 300 тг 

Топырақты қолмен қазу 80 м� 190 000 тг 
Траншеялар мен 
шұңқырларды қайта толтыру 

1300 м� 65 000 тг 

Барлығы  1 091 580 тг 
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Құрылыс алаңының жалпы құнын есептеу үшін,оған жұмсалған 
материалдармен жұмыс кұшін қосамыз. Сонда: 

 
Қж = Ққм + Қжқ 

Қж = 77 221 350 + 1 091 580 = 78 312 930 тг 

Құрылыс жұмыстарына кеткен шығынды біле отырып,оның қанша уақытта 
өз құнын ақтап шығаратынын шамамен есептеп қараймыз.Ол үшін бірінші бір 
айға кететін шығынды есептейміз 

 
Пқ = Сб × Qтәу × 30 

Пқ = 43.5 × 84.72431 × 30 = 11 565 225 тг/ай 

Мұндағы Сб-су бағасы. 
 

Ққ =
Қж

Пқ
 

 

Ққ =
78 312 930

11 565 225
= 6жыл, 7ай 

 

Қайтарым уақыты шамамен 6 жыл 7 ай болады. 



ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Менің дипломдық жобамда Ақтөбе облысында орналасқан 

«Ақсұңқар»шипажайын сумен қамтамасыз ету шараларын қарастырдық. 
Шипажайды сумен қамтамасыз ету барысында қарастырылған негізгі 
мәселелер:сол жерде жұмыс жасайтын қызметкерлердің және де 
демалушылардың тұрмысына қажетті суды өткізу,ауланы суару,өрт шараларында 
суды қажет ету,одан да басқа қажеттіліктерді ескеру. 

Шипажайды толығымен құбырлармен қамтамасыз етілген.Тазалау және 
кариздерге ревизия орнатылған.Канализацияның ішкі тұрмыстық 
желісі,суағарлар,құбырлар салынды.Суық су құбырлары ажыратылды. 

Негізінен шипажай бизнесі әлемінде өте қатты бәсекелестік бар, сондықтан 
ештеңе шипажайдың беделін түсірмеуі керек, тіпті бір қарағанда, қала 
экономикасының салқын немесе ыстық суды өшіру сияқты ұсақ нәрсе.Бұл 
жұмыста «ыстық және салқын сумен жабдықтау технологиясы» тақырыбында 
мен қарастырдым: 

-Қонақ үй кәсіпорындарында сумен жабдықтау жүйесі 
-Ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері 
«Ақсұңқар» шипажайында ыстық және салқын сумен жабдықтау 

технологиясы 
Сумен жабдықтау жүйесі үш құрамдас бөліктен тұрады: суды жинау, 

тазарту және тазартуға арналған қондырғылар мен құрылғылар бар сумен 
жабдықтау көзі, сыртқы сумен жабдықтау желілері және ғимаратта орналасқан 
ішкі сумен жабдықтау. 

Мен «Ақсұңқар» шипажайының сумен жабдықтау технологиясын талдап, 
сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысына байланысты бірқатар мәселелердің 
жинақталғанын білдім: 

-Ғимараттың жоғарғы қабаттарындағы сумен қамтамасыз етуде су 
қысымының болмауы. 

-Техникалық және моральдық тұрғыдан ескірген араластырғыш 
құрылғылар. 

-Кәріз жүйесінің жиі бітелуі 
-Техникалық және моральдық тұрғыдан ескірген араластырғыш 

құрылғылар 
Ол проблемаларды шешудің жолдарын ұсындым: 
-жергілікті сорғы қондырғысын орнату (ғимарат үшін). 
-араластырғыш құрылғыларды жаңаларына ауыстыру 
-шойынның орнына пластикалық құбырлардан кәріз орнату. 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының маңызды құрамдас 

бөліктерінің бірі - ішкі және сыртқы құбырлар - қазіргі кездегі көптеген 
нысандардың қазіргі жағдайы өте қанағаттанарлықсыз. Мұнымен қоса, құбыр 
жүйелерінің үнемі қартаюына байланысты жағдай күн сайын нашарлай түсуде. 
Нәтижесінде - құбырлардағы төтенше жағдайлардың пайда болуы, шығындардың 
өсуі және бұл шипажай клиенттерінің жоғалуына әкеліп соғады.Осындай 
мәселелердің барлығын өз дипломдық жобамда қамтыдым. 
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А ҚОСЫМШАСЫ 
 
КестеА.1 - Суық судың гидравликалық есебі 

№
р

ас
х.

 
уч

ас
тк

а 

к
-в

ов
од

о-
р

аз
б.

ус
тр

. 

q
0 

   
   

 [
л

/с
ек

] 

P
 

P
*N

 

α
 

q
в

[л
/с

ек
] 

l,
уч

-к
а 

[м
] 

D
уч

-к
а 

[м
м

] 

V
[м

/с
ек

] 

10
00

*i
 

h
l=

i*
l 

[м
] 

1--2 1 
0,09 0,0123 

0,0123 0,2 0,09 4,7 16 0,8 
103,

5 
0,48
645 

2--3 4 
0,2 0,0123 

0,0492 0,271 0,271 0,8 20 1,37 
190,

5 
0,15

24 

3--4 8 
0,2 0,0123 

0,0984 0,341 0,341 3 25 1,05 89,4 
0,26

82 

4--5 16 
0,2 0,0123 

0,1968 0,445 0,445 3 25 1,35 138 
0,41

4 

5--6 24 
0,2 0,0123 

0,2952 0,528 0,528 3 32 1 61 
0,18

3 

6--7 32 
0,2 0,0123 

0,3936 0,604 0,604 3 32 1,11 72 
0,21

6 

7--8 40 
0,2 0,0123 

0,492 0,673 0,673 3 32 1,27 88 
0,26

4 

8--9 128 
0,2 0,0123 

1,5744 0,73 0,73 3 40 0,88 36,7 
0,11

01 

9--10а 129 
0,2 0,0123 

1,5867 0,858 0,858 3 40 
0,95

5 42 
0,12

6 

10а--11 174 
0,2 0,0123 

2,1402 0,905 0,905 3 40 1,01 46,5 
0,13

95 
СӨТ 

Енгізу 174 
0,2 0,0123 

2,1402 0,959 0,959 3 40 1,09 52,7 
0,15

81 
  

Ағындардың жалпы ең жоғары сағаттық шығынын анықтау 
 

Су шығынын есептеу әрбір топ үшін аспаптардың әрекет ету 
ықтималдығын анықтаудан мынадай формула бойынша басталады:  

NPhr tot=
3600


P



q

0 
 q 

 
мұндағы qhr, u-3-қосымшаға (ҚР ҚН 4.01.41-2006) сәйкес 

қабылданатын ең көп су тұтыну сағатына тұтынушы су шығысының жалпы 
нормасы, л; кесте 11-бетте қоса беріледі. 

Р-аспаптардың әрекет ету ықтималдығы; qo-3-қосымшаға сәйкес 
қабылданатын судың жалпы 

шығыны, л/с; 
 

1-ші формула бойынша: 
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��45� =
3600 ∗ 1,875 ∗ 0,4

120
= 22,5 

 

2-шіжәне 6-шіформулаларүшін: 
себебібарлықтұтынушыларүшінбірдейболды. 

 

��45�#� =
3600 ∗ 0,416 ∗ 0,14

80
= 1,62 

 

3, 4 және 5-шіформулабойынша: 
себебібарлықтұтынушыларүшінбірдейболды. 

 

��45�# =
3600 ∗ 4,462 ∗ 0,3

300
= 16,06 

 

Формулабойыншааспаптардыңжалпыкешенбойыншажүйелербойыншаә
рекететуықтималдығы: 

 

��Z = 22,5 + 1,62 + 16,06 = 40,18 

 

4-қосымша бойынша 2-кесте ҚР ҚН 4.01.41-2006 αtot= 11,92 
Сағатшығынынесептеуүшінқұралменсудыңорташаесептіксағаттықшығ

ынынанықтауқажет. 
 

+45
K[K =

∑ �\�45\]+�45\

∑ �\�45\
=

22,5 ∗ 180 + 1,62 ∗ 80 + 16,06 ∗ 300

40,18

= 223,93
м�

сағ
 

  
qhr= 0.005 · qo,hr· ά

tot
hr= 0,005 · 223,93 · 11,92 = 13,34м3/сағ 
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