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АҢДАТПА

Дипломдық жобаның технологиялық бөлімінде станцияның бас су алу
ғимаратының,  суқабылдағыштың,  деривациялық  каналдың,
гидроэнергетикалық  көрсеткіштерінің  және  қысымды  бассейннің  есептері
келтірілген.  Құрылысты  ұйымдастыру  және  атқару  мәселелері  жұмыстың
екінші бөлімінде қарастырылған.  Экономика бөлімінде техникоэкономикалық
көрсеткіштер,  бір  жылдық  пайдалану  шығындары,  судың  өзіндік  құны
анықталған. 

АННОТАЦИЯ

 В  технологическом  разделе  дипломного  проекта  приведены  расчеты
водно-энергетических  показателей,  головного  водозаборного  узла,
водоприемника, деривационного канала ГЭС и напорного водовода. Вопросы
организации и строительства ГЭС и производства работ рассмотрены во втором
разделе  дипломного  проекта.  В  разделе  расчета  показателей  экономической
эффективности  изложены  результаты  расчета  ежегодных  эксплуатационных
расходов, себестоимость продукции.

 

ABSTRACT

In  the  technological  section  of  the  graduation  project,  the  calculations  of
water  and energy indicators,  head intake unit,  water  intake,  derivational  canal  of
hydroelectric power station and pressure water conduit are given. The organization
and construction of the hydroelectric power station and production are discussed in
the second section of the graduation project. In the section of calculation of indicators
of economic efficiency, the results of the calculation of annual operating costs, cost
of production.
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КІРІСПЕ

Көктал өзені - Көксу өзенінің саласы, оның су жинау алаңы - 1550 км2,
ұзындығы -  63 км.  Ағынның есептік көлемі  Р = 50% - 288 млн.м3 құрайды.
Өзеннің жалпы құлауы 1810м құрайды. Таңдалған учаскеде өзеннің ауытқуы
150м және орташа көпжылдық шығыны 9,390 м3/с. Бұл өзенге деривациялық
типті ГЭС каскадын салу арқылы өзенді энергетикалық мақсатта пайдалануға
мүмкіндік береді.

Көктал өзені бассейнінің климаты континенталды. Қысы қалыпты суық,
қарлы боранды  болып келеді.  Көктемде  ауа-райы  тұрақсыз,  көктем  айының
соңында үсік жүру байқалады. Жазы құрғақ және ыстық, желді болып келеді. 

Жауын-шашынның жылдық мөлшері төмен таулы аймақта 179 мм-ден
биік  таулы аймақта  800  мм-ге  дейін  өзгереді.  Жауын-шашынның көп  бөлігі
жылдың жылы мезгілінде түседі.

Каскад   ГЭС  құрылысы  аймағының  инфрақұрылымы  дамыған.
Жынынан  «Сарыөзек-Қорғас»  мемлекеттік  автожолы  өтеді,  жақын  жерде
асфальтталған  (ауданаралық  маңызы  бар)  Сарыөзек-Рудничный-Талдықорған
жолы бар, өтімдігі төмен дала жолдарының желісі бар.

Жалпы,  Талдықорған  өңірі  электрмен  жабдықтау  бойынша  тапшы
болып  табылады:  жылдық  тұтынудың  32%  -ы  меншікті  көздер  есебінен,  ал
қалған  68%-ы  қашықтағы  сыртқы  көздермен,  негізінен  Солтүстік
энергетикалық  аймағының  жылу  станциялары  есебінен  қамтамасыз  етіледі.
Осыған  байланысты  осы  өңірде  ағатын  өзендердің  гидроэнергетикалық
ресурстарын пайдалану өте өзекті болып табылады.

Орташа  жылдық  110,430  ГВт/сағ  электр  қуатын  өндіретін  25,20  МВт
қуаттылығы бар каскад ГЭС аймақтағы электр энергиясына деген сұранысты
қанағаттандыруға мүмкіндік береді.

Жалпы  учаскенің  табиғи-климаттық  жағдайын  каскад
гидроэлектростанцияларын салу үшін қолайлы деп сипаттауға болады.
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1 Негізгі  техника-технологиялық  бөлім

1.1 Көктал  шағын   ГЭС-нің  негізгі  құрамы  және   көрсеткіштері 

Көктал өзенінде ГЭС каскадын салуды Кербұлақ ауданы, Талдықорған
өңірі,  Алматы  облысы,  Қазақстан  Республикасы  аумағында  жүзеге  асыру
жоспарланып отыр.

Осы  каскадтың  барлық  су  электр  станциялары  гидротехникалық
құрылыстар  мен  технологиялық  жабдықтардың  жиынтығын  білдіре  отырып,
дәстүрлі  технологияны  пайдаланып,  гравитациялық  су  энергиясын  ағынның
механикалық  энергиясына  және  одан  әрі  электр  энергиясына  түрлендіруді
жүзеге  асырады,  ол  электр  станцияларының  және  электр  беру  желілерінің
коммутациялық құрылғылары арқылы тұтынушыларға жеткізіледі.

Каскадта  Көктал  өзенін  пайдалану  сұлбасын  қарастыру  кезінде
тапсырыс  беруші  өзеннің  жоғарғы  биіктігі  1650  мБс  және  төменгі  биіктігі
1350мБс болатын бөлігін бөліп алды.

Өзеннің  гидрологиялық  параметрлері  Көктал  өзені  -  с.  Аралтөбе
қолданыстағы  гидрометриялық  бекетінде  көп  жылдық  бақылау  қатарларын
статистикалық  өңдеу  нәтижесінде  алынған.  Трассацияның  геологиялық
жағдайлары  барлау  жұмыстары  кезінде  және  қор  материалдары  негізінде
бағаланды.  Көксу,  Көктал,  Қаратал,  Тентек,  басқан өзендерінде және Жетісу
Алатау тауларының солтүстік және Оңтүстік баурайларында ГЭС салу есебінен
бұл  ресурстар  электр  энергиясын  өндіру  және  реттеу  қуатын  жеткізу  үшін
пайдаланылуы мүмкін.

Алаңның инженерлік зерттелуі (қор және шолу материалдары бойынша,
сондай-ақ  алдын  ала  бағалау  негізінде)  тек  қана  алдын  ала  бағалау  үшін
жеткілікті,  яғни  ТЭҰ  (техникалық-экономикалық  ұсыныстар)  мақсаттарына
жауап береді [1].

Каскад ГЭС шағын ГЭС үш сатысына бөлінеді. ГЭС каскадының негізгі
көрсеткіштері төменде 1-кестеде келтірілген

Кесте 1 – ГЭС каскадының негізгі көрсеткіштері ГЭС каскадының негізгі
көрсеткіштері

№ ГЭС атауы Есептік арын, м
Белгіленген
қуат, МВт

Орташа жылдық
өндіру ГВт∙сағ

1. ГЭС-1 94,640 8,60 37,58
2. ГЭС-2 93,340 8,50 37,25
3. ГЭС-3 89,320 8,10 35,60

ГЭС каскады бойынша барлығы 25,20 110,430

ГЭС-1  каскадының  алаңын  қолда  бар  материалдар  бойынша  таңдау
келесі  жобалау  сатысын  әзірлеу  кезінде  күмән  тудырмайды,  инженерлік-
геологиялық іздестіру негізінде ГЭС алаңдарын таңдауды нақтылау қажет[2].
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ГЭС құрылысының алаңы өзеннің табиғи жағдайларын ескере отырып
зерттелген.  Көктал  өзенін  энергетикалық  пайдалану  үшін  каскадта  1650мБс
және 1350мБс белгілері арасындағы өзен учаскесі таңдалды. ГЭС каскадының
құрылыстары  өзеннің  оң  жағалауы  бойынша  жоспарланған.  Каскад  ГЭС
құрылысы  шекарасында  өзеннің  оң  жағалауы  топографиялық  параметрлері
бойынша  ыңғайлы  [3].  Сол  жақ  жағалау  топографиялық  жағынан  ГЭС
құрылысына  қолайсыз.  Себебі,  ол  кесілген  және  деривациялық  арналарды
төсеуге арналған сөрелер жоқ (1 – сурет).

Сурет 1 – Көктал  өзені  бойындағы  ГЭС-1 бас  жоспары

ГЭС су құбыры жолының шеткі бөлігінде станциялық торап орналасқан,
оның құрамына арынды бассейн, көлденең орындалған төрт гидроагрегаты бар
ГЭС ғимараты, арнаны бұру және қуат беру құрылыстары кіреді (Сурет 2).

Көктал  өзенінің  таңдалған  учаскесі  жалпы  бас  тоған  торабы  бар  үш
сатыға  бөлінеді.  Су  тарту  торабы  ҚТД  (НПУ)  1650  белгісі  бар  өзеннің
тұстамасында, бірден су өлшеу бекетінен жоғары орналасқан. Арнаның ені, бұл
жерде, суы аз болған кезде су жиегі бойынша ол 20м құрайды. Оң жақ борт
биіктігі 5м үзілісті және тау жағына көтерілу байқалады, ал сол жақ жағалау тік
және 1928,10 мБс деңгейдегі таудың баурайын білдіреді. 
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Сурет 2 – ГЭС-1-дің  станциялық  торабы

Құрылыс алаңының шарттары каскадтың оң жақ жағалауын анықтады. 
ГЭС  каскадының  үш  сатылы  нұсқасы  Көктал  өзенінің  таңдалған

жоғарғы бөлігінің топографиялық-геологиялық ерекшеліктерін барынша толық
пайдаланады [4].

ГЭС-1-деривациялық  типті,  Каскад  басында  орналасқан.  Өзенді
пайдалану учаскесі 1650мБс және 1550мБс белгілері арасында [5].

ГЭС-1 құрылыстарының құрамына кіреді:
1. Су тарту торабы:

- Жер бөгеті – топырақ;
- Төгілетін  бөгет  –  темір-бетонды,  құрамында  –  суағар,

шаюшы, құятын қабырға;
- Су қабылдағыш- екі аралықты шлюз реттегіш.

2. Деривациялық тракт:
- Жеткізуші канал – Г-блоктардан тұратын тікбұрышты қима;
- Тұндырғыш – екі камералы мерзімді әрекет;
- Деривациялық канал Г-блоктардан тұратын тікбұрышты қима.

3. Станциялық торап:
- Арынды бассейн – бос тастанды докты құрылым;
- Арынды  су  тартқыш  –  турбиналық  су  өткізгіштердің  үш

жіптеріне арналған диаметрі 2,20 м арынды су тартқыш;
- ГЭС ғимараты – бұл әрқайсысының қуаттылығы 3,20 МВт,

таза  қысымы  94,640м  болатын  Френсис  турбиналары  бар,  үш  көлденең
гидроагрегаты бар блок-корпус;

- Алып кету тракты – бөлгішпен;
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- Қуат беру құрылыстары – ашық тарату құрылғысы және ЭБЖ
(электр беріліс жолы) 35кВ-ке дейін АТҚ (ОРУ) ГЭС-1.2.

ГЭС-2 – деривациялық типті, каскадтың екінші сатысы. 1550 мБс және
1450мБс белгілері арасындағы өзенді пайдалану учаскесі.

ГЭС-2 құрылыстарының құрамына кіреді:
1. Бөлгіш - бас тоған:

- Бөлгіш-бас  тоған – док конструкциясы түрінде орындалған,
ол ГЭС-1.1 бұрушы трактінде орналасқан.

2. Деривациялық тракт:
- Деривациялық канал Г-блоктардан тұратын тікбұрышты қима.

3. Станциялық торап:
- Арынды бассейн – бос тастанды және құятын қабырғасы бар

докты құрылым;
- Арынды су тартқыш –  Ø1,20м турбиналық су өткізгіштердің

үш жіптеріне арналған диаметрі 2,20 м арынды су тартқыш;
- ГЭС ғимараты – бұл әрқайсысының қуаттылығы 3,20 МВт,

таза  қысымы  93,340м  болатын  Френсис  турбиналары  бар,  үш  көлденең
гидроагрегаты бар блок-корпус;

- Алып кету тракты – бөлгішпен;
- Қуаттарды беру құрылыстары – ашық тарату құрылғысы АТҚ

(ОРУ).

ГЭС-3-деривациялық типті,  каскадтың үшінші сатысы. 1450 мБс және
1350мБс белгілері арасындағы өзенді пайдалану учаскесі.

ГЭС-3 құрылыстарының құрамына кіреді:
1. Бөлгіш - бас тоған:

- Док конструкциясы түрінде орындалған бөлгіш-бас тоған, ол
ГЭС-1.2 бұрушы трактінде орналасқан.

2. Деривациялық тракт:
- Деривациялық канал Г-блоктардан тұратын тікбұрышты қима.

3. Станциялық торап:
- Арынды бассейн – бос тастанды және құятын қабырғасы бар

докты құрылым;
- Арынды су тартқыш –  Ø1,20м турбиналық су өткізгіштердің

үш жіптеріне арналған диаметрі 2,20 м арынды су тартқыш;
- ГЭС ғимараты – бұл әрқайсысының қуаттылығы 3,20 МВт,

таза  қысымы  89,320м  болатын  Френсис  турбиналары  бар,  үш  көлденең
гидроагрегаты бар блок-корпус;

- Алып кету тракты – бөлгішпен;
- Қуаттарды беру құрылыстары – ашық тарату құрылғысы АТҚ

(ОРУ).
ТЭҰ  (техникалық-экономикалық  ұсыныстар)  әзірлеу  нәтижесінде

алынған ГЭС каскадының негізгі көрсеткіштері төменде 2-кестеде келтірілген.
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Кесте  2  –  ТЭҰ нәтижесінде  алынған  ГЭС  каскадының  негізгі
көрсеткіштері

р/б Атауы Өлш.б. ГЭС-1.1 ГЭС-1.2 ГЭС-1.3 Барлығы

1 Белгіленген қуат МВт 8.60 8.50 8.10 25.2
2 Кепілді қуат МВт 2.30 2.30 2.20 6.80
3 Электр энергиясының орташа 

жылдық өндірілуі
ГВт∙сағ 37.58 37.25 35.6 110.43

4 Белгіленген қуатты пайдалану 
сағаттарының саны

сағ 4377 4399 4393 4382

5 ГЭС арыны:
статикалық м 98.14 97.74 93.22 289.2
есептік м 94.64 93.34 89.32

6 ГЭС-тің су өтімі м3/с 11.30 11.30 11.30 11.30

Барлық таңдалған гидроагрегаттар бір типті және берілген диапазонда
тұрақты жұмысты қамтамасыз етеді.

Каскад түрі бойынша таңдалған ГЭС үшін гидротурбиналар радиалды-
осьтік  (Frеncis)  болып  табылады.  Айналу  жиілігі  1000  айн/мин  болатын
көлденең орындалатын барлық агрегаттар, және генератор роторымен турбина
роторының фланецті қосылысы арқылы генератор роторына айналу арқылы үш
фазалы токтың синхронды генераторының жетегіне арналған [6].
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1.2 ГЭС-тің  суэнергетикалық    параметрлерін есептеу  

Жұмыс жобасында гидроагрегаттардың жұмыс сипаттамаларын және су
аз және су көп жылдары үшін өзеннің гидрологиялық сипаттамаларын ескере
отырып, ҚЭР (қайтарлама энергетикалық ресурстар) орындалуы тиіс.

ТЭН-де  (техникалық-экономикалық  негіздеуінде) жүргізілетін
суэнергетикалық  есептердің  мақсаты  Каскад  ГЭС-інің  негізгі  жабдықтарын
таңдау және параметрлерін негіздеу үшін бастапқы деректерді дайындау болып
табылады [7].

Су энергетикалық есептеулер үшін бастапқы материалдар ретінде:
- есептік тұстамадағы жылдық бөлу деректері;
- келтірілген  трактідегі  арынның  жоғалуы  тікелей  шотпен

анықталды;
- пайдалы  әсер  коэффициенттері  дайындаушы  зауыттың  каталогы

бойынша орташаланды.
Су  энергетикалық  есептеулер  гидрологиялық  қатардың  орташа  айлық

шамаларында 50% қамтамасыз етілген [8].
ГЭС қуаты мынадай формула бойынша анықталды:

 , кВт,                                           (1)

мұндағы,  Qгэс - жабдық бойынша шектеулерді есепке ала отырып, ГЭС
агрегаттары арқылы су шығыны, м3/с;

k - қуатты есептеу коэффициенті (k=9,810×ηг×ηт)
Ннетт  - ГЭС-тің келтірілген трактісіндегі  шығындарды есепке

алғандағы арын, м.

ГЭС-1 ҚЭР (қайтарлама энергетикалық ресурстар) үшін ҚТД (қалыпты
тежеу  деңгейі)  белгісі  тұрақты  қабылданды,  себебі  су  қоймасының  өңделуі
қарастырылмаған.  Қуат  бойынша  шектеулер  алдын  ала  таңдалған  негізгі
гидравликалық жабдық бойынша ескерілді [9].

Су-энергетикалық  есеп  кесте  түрінде  орындалған.  Каскадтың
гидроэлектр станциялары бойынша ҚЭР деректері мен шығын сипаттамалары
төменде 3-кестеде келтірілген [10].

ГЭС-2,  ГЭС-3  және  ГЭС-4  үшін  таңдалған  түрі  бойынша
гидротурбиналар  жылдам  жүрісті  радиалды-осьтік  (Frеncis),  ГЭС-1  үшін
тыныш  жүрісті  радиалды-осьтік  (Frеncis)  болып  табылады.  Көлденең
орындалатын  барлық  агрегаттар  және  генератор  роторымен  турбина
роторының фланецті қосылысы арқылы генератор роторына айналу жолымен
үш фазалы токтың синхронды генератор жетегіне арналған [11].

Турбинаны  басқару  жылдамдық  реттегішінің,  май  арынды
қондырғының,  турбинаның  автоматика  аппаратурасының  және  МАҚ (май
арынды  қондырғы) көмегімен  жүзеге  асырылады.  Спиральді  камераға  суды
турбина алдындағы бекітпеден әкелу кіру келте құбырымен жүзеге асырылады.
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Кіретін  келте  құбырдан  бағыттаушы  аппаратқа  суды  бұру  спиральды
камерамен жүзеге  асырылады.  Бағыттаушы аппарат  гидротурбинаның бекіту
органы болып табылады  [12]. Гидротурбинаның негізгі жұмыс органы жұмыс
дөңгелегі  болып  табылады;  ГЭС-2,  ГЭС-3  және  ГЭС-4  үшін  жұмыс
дөңгелегінің диаметрі (D1) 0,6м тең, ГЭС-1 үшін жұмыс дөңгелегінің диаметрі
(D1) 1,15м тең. Гидротурбинадан суды бұру иілген сорғыш құбырмен жүзеге
асырылады [13].

14



Кесте 3 – Көктал өзеніндегі ГЭС-1 су энергетикалық есебі

Ай I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Жыл
ПІ жармасындағы 
тұрмыстық шығын

м3/с 1,90 1,70 1,80 2,10 2,30 2,20 2,90 2,20 2,00 2,00 1,80 2,00 2,03

Санитарлық су 
жіберу шығыны

м3/с 0,41 0,37 0,37 0,46 0,49 0,44 0,94 0,41 0,37 0,42 0,35 0,43

ГЭС шығыны м3/с 1,49 1,33 1,43 1,64 1,81 1,76 1,96 1,79 1,63 1,58 1,45 1,57
ЖБ (Жоғарғы бьеф)
- белгісі (арынды 
бассейн)

м 1201,4 1201,4 1201,4 1201,4 1201,4 1201,4 1201,4 1201,4 1201,4 1201,4 1201,4 1201,4

ТБ (төменгі бьеф) 
белгісі

м 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065

Статикалық арын м 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4
Арынның жоғалуы м 4,50 4,00 4,50 5,30 6,00 6,00 7,60 6,00 5,30 5,30 4,50 5,20

Таза (нетто) арын м 131,9 132,4 131,9 131,1 130,4 130,4 128,8 130,4 131,1 131,1 131,9 131,2

А=9.81*кпд 7,900 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90

ГЭС қуаты МВт 5,20 5,10 5,50 5,80 5,30 5,90 6,40 6,30 6,00 5,80 5,10 4,20
Сағат саны сағ 744.0 672.0 744.0 720.0 744.0 720.0 744.0 744.0 720.0 744.0 720.0 744.0

ГЭС өндірісі
МВт
*сағ

1156,7 934,9 1110,0 1229,27 1393,7 1309,36 1487,84 1375,7 1216,19 1217,3 1088,0 1213,2 14734,1

Белгіленген қуатты пайдалану сағаттарының саны 7367 сағ.
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1.3   ГЭС  құрылымдарын  есептеу  нәтижелері

Таңдалған негізгі  жабдықтың техникалық деректері төменде 4-кестеде
келтірілген.

«Sunny  Hydro-Power  Equipment  Corporation  (SHPE)»  корпорациясы
қазіргі  заманғы  технология  негізінде  турбиналардың  модельдерін
гидравликалық сынауға және компьютерлік модельдеуге негізделген, бастапқы
параметрлер  мен  орнату  шарттарына  ең  жақсы  жауап  беретін  турбиналық
блоктың  ағынды  бөлігінің  параметрлерін  анықтайды,  содан  кейін  блоктың
орнату  және  габариттік  өлшемдерін  ГЭС  ғимаратын  жобалау  үшін  бас
жобалаушыға береді [14].

Кесте 4 – Техническалық деректер                

Атауы ГЭС-1.1 ГЭС-1.2 ГЭС-1.3
Белгіленген қуат, МВт 8,60 8,50 8,10
Есептік арын, м 94,64 93,34 89,32
Су өтімі, м3/с 3,770×3=11,30 3,770×3=11,30 3,770×3=11,30
Гидротурбинаның түрі HL180Д06А-WJ-71 HL180Д06А-WJ-71 HL180Д06А-WJ-71
Агрегаттар саны 3,00 3,00 3,00
Ең жақсы ПӘК, % 90,00 90,00 90,00
Айналым саны, айн/мин 1000 1000 1000
Генератор түрі SFW3200-6/1730 SFW3200-6/1730 SFW3200-6/1730

Бас  тоған  су  қабылдағыштан,  автоматты  су  ағызу,  анжыр
қашыртқысынан, жуу шлюзінен және жер бөгетінен тұрады. 

1.3.1 су қабылдағышты есептеу (Сурет 3) 

Сурет 3 – Су қабылдағыштың жинақтау және есептеу схемасы
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Су қабылдағыштың шығыны, м3/с 

        (2)

мұндағы,  B1=8,0м - су қабылдағыштың ені; 
µ = 0,320 - су қабылдағыштың шығын коэффициенті;
h = 2,20м - су қабылдағыштың тереңдігі;
H1 = 0,520м - су қабылдағыш арыыны.

Пайдалануға  ыңғайлы  болу  және  бекітпелерді  таңдау  үшін  су
қабылдағышты екі секцияға бөлеміз. Содан кейін су қабылдағыш үшін 4x2,50м
өлшемдегі екі қақпақты таңдаймыз. 

Сурет 4 – Суағардың компоновкалық және есептік схемасы

Автоматты суағар есебі, м3/с     

       (3)

мұндағы,  B2=119м – суағар фронтының ұзындығы;
μ=0,450 – шығын коэффициенті;
h=0,950м – суағар тереңдігі;
g=9,81- гравитация коэффициенті.

Автоматты  суағардың  суағар  қабырғасының  ұзындығы  B2=119,0м.
Q=219,0м3/сек.

Суағытқыштың өткізу қабілеті, м3/с  

         (4)
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мұндағы,  B3=5м – ысырма ені;
μ=0,580 - шығын коэффициенті;
h=3,50м - ысырманың тереңдігі
H=1м - су арыны.

Екі аралықты суағытқыш бөгеттің өлшемі 5bx4h Q=90,0м3/с болатын екі
ысырмасы болады.

1.3.2 Тұндырғышты есептеу (Сурет 5)

Сурет 5 – Тұндырғыштың компоновкалық және есептік схемасы

мұндағы,  Q=18,0 м3/с - есептік шығыс шығыны;
р=2 кг/м3 - салмақ лайлылығы;
gi=1,80 т/м3 - тосқынды шөгінділердің көлемдік салмағы;
Q= 36м3/с - ағын шығыны;
Vорт=0,20 - 0,50=  0,40м3/с - судың орташа жылдамдығы;
H=4 м - орташа тереңдік.

Жинақтаушы көлемнің биіктігі һж, м 

                          (5)

Есептік тереңдік Нес, м       

                                     (6)

Тұндырғыштың (барлық камераларның) жалпы ені, м 

                       (7)

Тұндырғыштың қимылды қимасы W, м2
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                                     (8)

Тұндырғыштың алдын ала ұзындығы S, м 

            (9)                                          

мұндағы,  K – қор коэффициенті = 1,20...1,50;           
0,20w – гидравликалық ірілік кезіндегі d =0,20 =0,170мм.
I – тұндырғыш еңістігі  I=0,020.

Кесте 5 – тосқындарды ағызу шығындары туралы деректері

Тосқындар
диаметрі d, мм

Pi% мазмұны кесте
бойынша жазылады

Ағын
шығыны, кг/с

Гидравликалық ірілік
wгі,  м/сек

wгі/ Vорт

>0,50 66,00 23,76 0,0540 0,135
0,50-0,30 03,00 01,08 0,0324 0,081
0,30-0,20 01,00 00,36 0,0170 0,043

<0,20 30,00
Барлығы 100,00 25,20
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Сурет 6 – Тұндырғыштың ұзындығын табу кестесі

Pк ординатасын 6-сурет графигінің қисық нүктесімен анықтаймыз, одан
бастап қисық неғұрлым тегіс болады және қамтамасыз етілуін одан әрі арттыру
Si/Нес қатынасын  едәуір  ұлғаюына  әкеледі,  Рк=99,50;   Si/Hес=23,90;  сонда
тұндырғыштың соңғы ұзындығы Sр=70,0м.

Тұндырғышты толтыру уақыты:
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 Iт-  барлық  жинақтаушы  көлемді  тосқындармен  толтыру  кезіндегі
түбінің еңісі, Iт=0,0;

 W1гі - d=0,20мм, 0,0170 м/сек кезіндегі гидравликалық ірілік;
 W2гі - d=0,30мм, 0,0320 м/сек кезіндегі гидравликалық ірілік;  
 W3гі - d=0,50мм, 0,0540 м/сек кезіндегі гидравликалық ірілік;
 r - d=0,20мм, 00,36 кг/сек үшін ағынның шығыны;
 r - d=0,30мм, 01,08 кг/сек үшін ағынның шығыны;
 r - d=0,50мм, 23,76 кг/сек үшін ағынның шығыны;
 Ағынның жалпы шығыны 25,20 кг/сек.

Осы учаскенің соңындағы лайлану кезіндегі орташа тереңдігі Hj, м

   (10)

Бастапқы тұстамадағы лайлану кезіндегі орташа тереңдігі Hн, м

                  (11)
                                  
Vj – орташа жылдамдық, м/сек

       (12)

Орташа еңіс, iорт

                           (13)

                                           (14)

;                                     (15)
;                                  (15.1)
;                                  (15.2)

Тосқындардың шөгу пайызының графигі  бойынша W1гі/Vi  кезінде P%
қамтамасыз етілуі. P=f(H/S)= 60 (7 Cурет).

P=f(H/S) = 90 графигі бойынша W2гі/Vj кезіндегі P%
P=f(H/S) = 100 графигі бойынша W3гі/Vj кезіндегі P%

W1гк / Vj кезіндегі осы учаскедегі тосқындар саны,

                          (16)

20



Cурет 7 – Тосқындарды тұндыру пайызының графигі ( P=f(H/S))

W2гк / Vj кезіндегі осы учаскедегі тосқындар саны,

                       (16.1)

W3гк / Vj кезіндегі осы учаскедегі тосқындар саны,

                  (16.2)

Онда жалпы тосқындар саны, Pж=24,950 кг/сек

Қаралып отырған учаске шегінде уақыт бірлігіндегі шөгінділер көлемі
Wi, л/сек 

 
                                 (17)

Жинақтаушы көлем V, м3

 
                                 (18)

               (18.1)

Тұнбалану уақыты Тi, сағ
                                           

       (19)
1-камераның тұндырғышын жуу:
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 камераның тұндырғышының ені,  Bтұнд1 = 7,750м
 Шаю шығыны Q=18,0 м3/с
 Тұндырғыштың орташа тереңдігі,  H =4,0м 
 камераның түбі бойынша ені,  Bт = 4,0м
 Тұндырғышта  шөгілетін  бөлшектердің  минималды  диаметрі,

минималды диаметр d=0,20мм;
 Шөгуге жататын минималды гидравликалық ірілік, wгі=0,0170м/сек.
 2...8%  шамасында  қабылданатын,  тосқындарды  жуу  ағындағы

салмақ бойынша пайыздық құрамы, p =8%.
 Тосқындардың шөгінділерінің көлемдік салмағы, g =1,80 т/м3.
 Тұндырғыштың 1-камерасының жинақтау көлемі, Vж1= 944,0 м3.
 Тұндырғыштың және шаю трактының еңісі I =0,020.
 Жуу галереясының ені, b1=2,0 м.

Галереядағы судың тереңдігі, осы шекте беріледі, м 

                                        (20)

Шаю шығыны, м3/сек           
 

                                    (21)

Жинақтаушы көлемнің биіктігі hж, м    

                           (22)

Есептік тереңдік Нес, м 
    

                                     (23)

Тұндырғыштағы ағынның шаю тереңдігі, м 

                       (24)

Меншікті шаю шығыны, м3/сек     
    

                                      (25)

Тосқындарды шаю уақыты, мин

                                    (26)

                   (26.1)

1.3.3. ГЭС деривациялық каналын есептеу (Сурет 8)
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Сурет 8 – Деривациялық арна қимасы

Деривациялық арнаны есептеу.
Алдын  ала  есептеу  үшін  келесі  арна  параметрлерін  таңдаймыз:  арна

тереңдігі  (h=2,30м),  арна  ені  (B=4,30м),  арнаның  еңісі  (i=0,0006),  арнаның
кеңдігі (n=0,014).

Арнаның қимылды қимасы, м2 

                                   (27)

Суланған периметр, м

                              (28)

Гидравликалық радиус,

                                                  (29)

Шези коэффициенті,

                              (30)

Каналдағы жылдамдық, м/c

                     (31)

Су шығыны, м3/c                

                                (32)
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Арнаны  есептеу  Q=18  м3/с ағынының  шығынын  көрсеткендіктен,
таңдалған арнаның параметрлері дұрыс деп саналады. 

Арнаның жалпы құрылыс биіктігі H=3 м және табанның қалыңдығы 0,3
м кезінде, арнаны Г-тәрізді блоктардан таңдаймыз.

1.3.4  Арынды бассейнді есептеу (Сурет 9)

Сурет 9 – Арынды бассейн

Арынды бассейннің ені, м

                               (33)

мұндағы, Dсө=1,40м- су өткізгіштің диаметрі.

Арынды бассейндегі су жылдамдығы, м2/с       

               (34)

мұндағы, hарын = 4,50 м - су тереңдігі.

Минималды тереңдік, м 

                                       (35)

                   (35.1)

мұндағы, Vсө=Q/Wсө=6/1,50=4,0м2/с - су өткізгіштегі судың жылдамдығы;
 К=1,70- қор коэффициенті.

Ауа жеткізуші құбырдың қимасының ауданы, м2
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                           (36)

Ауа жеткізуші құбырдың диаметрі, м

                       (37)

Арынды бассейннің өткізу қабілеті, м3/с    

, м3/с                                      (38)

             (38.1)

мұндағы,  µ=0,6 – қор коэффициенті;
а = Dсө=1,2м;
ε = 0,60 – сығу коэффициенті.

Арынды бассейн  есептеу  шығыны Qес=6,0м3/с  өткізеді.  Судың жалпы
шығыны  18,0м3/с,  ал  қысым  бассейнінің  камераларының  саны  (n)  3-ке  тең
болады. Қысқы шығын өтімі үшін, шығыны Q=4,0м3/с болаты 4-ші камераны
қарастырамыз. Авариялық су ағызу үшін автоматты суағытқыш қарастырылған,
ол суағарлық қабырғадан тұрады [15].

Суағарлық  қабырғада L=40,0м  болған  кездегі  және  суағар  h=0,390м
тереңдіктегі есеп.

Су шығыны, м3/с        

        (39)

мұндағы, µ=0,420 – қор коэффициенті.

Q=18,0м3/с  кезінде  талап  етілетін  шығын L=40,0м  кезінде  жіберіледі.
Бос қашыртқы және суұрмалық құдықты гидравликалық есептеу кесте түрінде
"excel" бағдарламасында жасалды (Кесте 6). Ені B=1,5 және тереңдігі h=1,5 м
бос қашыртқы каналын таңдаймыз [16].

Кесте 6 – Суұрмалық құдықтың есебі

Атауы Мәні Атауы Мәні Атауы Мәні

Жылдамдық, м/с, V 10 Фруда саны, Fr 11,2 Екінші ұштасқан
тереңдік, м, h2

4,2
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Тереңдік,  м, h1 1 f(Fr) функциясы 20,5 Құдықтың ені, м, B2 15,8

Кориолис 
коэффициенті, a

1,1 Секіру ұзындығы, м, L 20,5 tg 0,3

Сурет 10 – Суұрмалық құдықтың есептік схемасы

1.3.5  Арынды су өткізгіш есебі

Су өткізгіш ұзындығы L=100,0 м. Су өткізгіш ағынының ұсынылатын
жылдамдығы  Vөзен=2,50-3,70  м/с.  Су  қысымы  H=86,50м  және  шығыны
Qмакс=4,20м3/с кезінде құбырдың ең жақсы диаметрі D0.

                                  (40)

Су  өткізгіштің  радиусы  R=0,70м,  су  шығыны  Q=6,0м3/с.  Туннельдегі
қимылды қиманың ауданы, м2

                                (41)

Суланған периметр, м

                                (42)

Құбыр металының n=0,0140 кезіндегі кедір-бұдырлық коэффициенті.
Гидравликалық радиус,

                                     (43)

Шези коэффициенті,

                   (44)

Құбыр жолдарының ұзындығы бойынша кедергі коэффициенті,
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                               (45)

Су жылдамдығы, м/с

                                     (46)

Су өткізгіштің ұзындығы бойынша арын шығыны, м

                                                       (47) 
             (47.1)

мұндағы, D=1,40м – құбыр диаметрі. 

Су  өткізгіштің  радиусы  R=0,70м  болғанда,  құрылыс  кезінде  есептеу
бойынша  минимальды  шығындар  мен  инвестициялар  алынады,  себебі  су
өткізгішінің диаметрінің азаюы арын шығынының арттыруна алып келеді [17].

Болат су өткізгіштің минимальды қалыңдығы,

     (48)

мұндағы, p=Нмакс=70м=7000см=7,0кг/см2 – су өткізгіштегі максимальды
қысым, м.

                              (49)

мұндағы,  Нес=50м - ГЭС-тің есептік арыны;
Rес=1980 - болаттың есептік кедергісі.

                               (50)

мұндағы,  D– құбыр диаметрі.

ГЭС-тің  жалпы  шығынын  Qжалпы=18м3/с  өткізу  үшін,  турбиналық
суағардың үш желісін таңдаймыз. 

Сонда,  

                                 (51)
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2  Жобалау   нысаны  құрылысын  ұйымдастыру   және   тұрғызу
технологиялары

2.1  Құрылысты   ұйымдастыру   шарттары,   құрылыс   орнын
негіздеу

Жоба алаңы: Сарыөзек-Қорғас автомобиль жолынан 70км (солтүстік -
шығысқа),  1650  мБс  және  1350  мБс  биіктік  белгілері  арасындағы  Көктал
өзенінің оң жағалауы.

Құрылыс кезеңіндегі  кенттің базалары мен вагондарын орналастыруға
арналған  алаң  әрбір  ГЭС  станциялық  торабының  алаңынан  құрылыс
кезектілігіне  сәйкес  жақын  орналасады.  Қаратал  ГЭС  каскадының
құрылысымен  ұқсас,  бас  тоғанымен  ГЭС-1.1  құрылысы  үшін  50-ге  жуық
құрылысшылар штаты қажет болады, ГЭС жабдықтарын салу және монтаждау
үшін-тағы 10 адам, барлығы 60-қа жуық адам қажет [18].

Бас тоған салу үшін саздақ пен қиыршық тасты топырақты, сондай-ақ
тас  карьерін  және  тау  массасын  қазу  үшін  карьерлер  ашу  қажет;  барлық
карьерлерді  құрылыстың  жанында  орналастыру  қажет.  Алдын  ала  деректер
бойынша бұл қиыршық тасты топырақ пен тас үшін мүмкін, ал саздақ бойынша
мәселе  зерттеу  жүргізуді  талап  етеді.  Тас  және  қиыршық  тасты  топырақ
карьерлерінде  дамбалар  сүзгілерінің  материалдарын  және  бетонға  арналған
толтырғыштарды  алу  үшін  ұсақтау-сұрыптау  шаруашылығын  орналастыру
мүмкіндігі мен мақсаттылығын қарастыру керек.

Барлық  осы  мәселелер  жұмыс  жобасында  қаралуы  тиіс.  Осы  ТЭҰ
бойынша бетон орнында, саздақ карьері - 6км қашықтықта, қиыршық тастар-
3км артық емес қашықтықта дайындалады.

Алаңында орналастырылатын болады:
 энергетика учаскесі;
 бетон  дайындауға  арналған  бетон  шаруашылығы,  оның  ішінде

толтырғыштар мен цемент шығын материалдары;
 механизация  учаскесі  (ғимараттардың  қазаншұңқырларын  қазу,

уақытша  автожолдарды  салу,  жергілікті  құрылыс  материалдарының
карьерлерін қазу, бөгетті себу;

 Бетон  жұмыстары  учаскесі  (қалыптарды  жөндеу,  транспортқа
арналған жабдықтар, бетонды беружәне өңдеу);

 арматуралық жұмыстар учаскесі;
 арнайы жұмыс учаскесі (цементтеу, дренаж);
 металл  конструкциялары  мен  механикалық  жабдықтарды

монтаждау учаскесі;
 тапсырыс  берушінің  техникалық  қадағалау  және  авторлық

қадағалау үй-жайы.
Құрылыс алаңын сыртқы электрмен жабдықтауды ГЭС-тен қуат беруге

арналған 110 кВ ӘЖ-нің алдын ала құрылысының көмегімен немесе (шарттар
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мен негіздемелер болған жағдайда) кернеуі 6 кВ уақытша ӘЖ (әуе желілерін)
салу жолымен ұйымдастыруға болады.

ГЭС-тің барлық ғимараттары мен құрылыстарын электрмен жабдықтау
өз  мұқтаждық  трансформаторынан  станцияның  өзінде  өндірілетін  электр
энергиясымен  жүзеге  асырылатын  болады.  Станцияның  толық  тоқтауы
кезеңінде  оны  электрмен  жабдықтау  ЭБЖ-110  бойынша  энергия  жүйесінен
қамтамасыз  етілетін  болады.  "Нөлден  бастап"  станцияны  іске  қосу  үшін
желілер ажыратылған жағдайда дизель-генератор қызмет етеді.

Техникалық сумен қамтамасыз ету ГЭС-тің жеткізгіш жолынан, ауыз су
тасымалданатын болады.

ҚР ҚН сәйкес 2.02-11-2002 барлық үй-жайлар автоматты өрт дабылымен
және өрт туралы хабарлау жүйесімен жабдықталған. 

Құрылыс конструкциялары жанбайтын материалдардан жасалады және
отқа төзімділіктің талап етілетін шегін қамтамасыз етеді.

Жоспарлау  шешімдері  ғимараттың  барлық  үй-жайларынан
эвакуациялауды  қамтамасыз  етеді.  Эвакуациялау  жолдары  табиғи
жарықтандырылады.

Шатырда өрт сөндіретін металл баспалдақ бар.  
Каскадтың  әрбір  ГЭС-де  екі  өндірістік  және  шаруашылық-тұрмыстық

кәріз жүйесі қарастырылған.  Өндірістік канализация босату жүйесін қамтиды:
турбиналық  суағарлар,  спиральды  камералар  және  сорғыш  құбырлар  (су
экологиялық таза және тазалауға жатпайды). Шаруашылық-тұрмыстық кәріз су
өткізбейтін шұңқырларға, одан кейін ассенизациялық машинамен санитарлық-
эпидемиологиялық қызмет көрсеткен орынға лақтырылады [19].

ГЭС ғимаратын жылумен жабдықтау (жылыту, ыстық сумен жабдықтау)
ТЭН типті батареялардан жүзеге асырылатын болады.

Кірме  жолдар.  Сарыөзек  темір  жол  станциясы  алаңнан  180км
қашықтықта  орналасқан.  Автокөліктің  көмегімен  кіреберіс  Жаркент-Алматы
және  Жаркент-Сарыөзек  республикалық  автожолы  бойынша  әрі  қарай
Аудандық  маңызы  бар  Арасан-Жаркент  автожолымен  жүзеге  асырылады.
Бұдан  басқа,  ГЭС  каскадының  барлық  құрылыстары  арасындағы  өзара
байланысты қамтамасыз ету үшін ішкі жолдар да салынады.

 2.2  Құрылысқа  қажетті  ресурстар  мен  қаржыландыру  есебі

Жүргізілген бағалау сметалық есептерінің нәтижесінде ГЭС каскадының
құрылыс құны 2015 жылғы ағымдағы бағаларда 10780,60 млн. теңгені  (ҚҚС
12,0% қоса алғанда) құрады. Осы жобаны қаржыландыру қажеттілігін жобаға
тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен өтеу жоспарланып отыр [20].

ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 10 наурыздағы №277 қаулысымен бекітілген
"есептік тарифтерді белгілеу, шекті және жеке тарифтерді бекіту ережесінің" 5-
тармағына сәйкес 5-тармақ электр энергетикасындағы инвестициялардың өтелу
мерзімі сегізден он екі жылға дейін құрайтыны белгіленген.
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Кесте  7  –  Көктал  өзеніндегі  ГЭС  каскадының негізгі  жұмыстарының
көлемі

р/б Жұмыс атауы Өлш.б. ГЭС1.1 ГЭС-1.2 ГЭС-1.3 Барлығы

1

Грунтты алу, оның ішінде мың м3 169,47 174,55 202,80 546,82
жоғарғы қабатты алу мың м3 27,240 29,64 34,650 91,53
саздақ мың м3 77,020 73,51 89,950 240,48
Қиыршықтас қосылған қойтастар мың м3 65,210 71,40 72,20 214,81

2
2

Үйінді, кері жабу, оның ішінде мың м3 151,76 85,95 108,50 346,21
үйінді қиыршық тас мың м3 17,350 8,10 8,30 33,75
құм мың м3 15,00 16,00 20,00 51,00
кері жабу мың м3 74,510 40,85 46,70 162,06
саздақ төсеу мың м3 43,50 21,00 23,50 88,00
тау массасы, оның ішінде жабу 
банкеті

мың м3 1,230 - - 1.23

3 Фильтрлар мың м3 0,510 0,240 0,240 0,990

4
Бекітпелер, оның ішінде тау 
массасы

мың м3 0,510 - - 0,510

5

Темірбетон, соның ішінде мың м3 18,760 16,83 19,13 54,72
монолитті мың м3 11,340 7,70 8,50 27,53
құрама мың м3 5,030 6,29 7,35 18,66
бетон дайындау мың м3 2,40 2,85 3,28 8,520

6 Арматура Т 611,08 512,62 574,12 1697,82
7 Металл құрылымдары Т 48,43 35,84 35,84 120,11

8
Сумен күш беретін (гидросилді) 
құрал-жабдықтар Т 75,00 75,00 75,00 225,00

9 Болат құбырлар D=2,1м Т 629,08 764,95 1104,67 2498,7

2.3  Құрылыстың  инженерлік  және  транспорттық  сұлбасы

Жобаны  салу  және  пайдалану  үшін  инфрақұрылымды дамыту  жалпы
станциялық тораптар алаңдарына кірме автожолдарды, ГЭС1.1, ГЭС1.2, ГЭС1.3
негізгі құрылыстарына кіреберіс үшін пайдаланылатын автожолдарды, сондай-
ақ құрылыс кезеңіндегі уақытша автожолдарды салуды көздейді.

Жаңадан  құрылатын  кәсіпорынның  тұрақты  инженерлік
инфрақұрылымы – ЭБЖ электрмен жабдықтау.

Электрмен  жабдықтау  ГЭС-тің  барлық  ғимараттары  мен
құрылыстарының  өз  мұқтаждық  трансформаторынан  станцияның  өзінде
өндірілетін  электр  энергиясымен  жүзеге  асырылатын  болады.  Станцияның
толық тоқтауы кезеңінде оны электрмен жабдықтау ЭБЖ-35 бойынша энергия
жүйесінен қамтамасыз етілетін болады  [21].  "Нөлден бастап" станцияны іске
қосу үшін желілер ажыратылған жағдайда дизель-генератор қызмет етеді.

Сумен жабдықтау. Техникалық сумен қамтамасыз ету ГЭС-тің жеткізгіш
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жолынан, ауыз су тасымалданатын болады.
Өрт сөндіру. ҚР ҚН сәйкес 2.02-11-2002* барлық үй-жайлар автоматты

өрт дабылымен және өрт туралы хабарлау жүйесімен жабдықталған. 
Құрылыс конструкциялары жанбайтын материалдардан жасалады және

отқа төзімділіктің талап етілетін шегін қамтамасыз етеді.
Жоспарлау  шешімдері  ғимараттың  барлық  үй-жайларынан

эвакуациялауды  қамтамасыз  етеді.  Эвакуациялау  жолдары  табиғи
жарықтандырылады.

Шатырда өрт сөндіретін металл баспалдақ бар.
Кәріз.  Каскадтың  әрбір  ГЭС-де  екі  өндірістік  және  шаруашылық

тұрмыстық канализация жүйесі қарастырылған. Өндірістік канализация босату
жүйесін қамтиды: турбиналық суағарлар,  спиральды камералар және сорғыш
құбырлар (су экологиялық таза және тазалауға жатпайды)  [22]. Шаруашылық-
тұрмыстық  кәріз  су  өткізбейтін  шұңқырларға,  одан  кейін  ассенизациялық
машинамен, сантарлық эпидемиялық қызмет көрсеткен орынға лақтырылады.

Жылумен  жабдықтау  ГЭС  ғимаратында  ТЭН  типті  электр
батареяларынан іске асырылатын болады..

Кірме  жолдар.  Сарыөзек  темір  жол  станциясы  алаңнан  180км
қашықтықта  орналасқан.  Автокөліктің  көмегімен  кіреберіс  Жаркент-Алматы
және  Жаркент-Сарыөзек  республикалық  автожолы  бойынша  әрі  қарай
Аудандық  маңызы  бар  Арасан-Жаркент  автожолымен  жүзеге  асырылады.
Бұдан  басқа,  ГЭС  каскадының  барлық  құрылыстары  арасындағы  өзара
байланысты қамтамасыз ету үшін ішкі жолдар да салынады.

Өндірістік  пайдалану  базасы.  Негізгі  база  құрылыс  иесінің
кәсіпорындарында  орналастырылатын  болады.  Алаңда  БАҚ  (бетон
араластырғыш  қондырғы)  және  арматуралық  цех  шеберханасы,  гараж  және
қызметтік автокөліктің ашық тұрағы бар шаруашылық ауласы қарастырылған.
Құрылыс материалдарының карьерлері құрылыс алаңдарынан үш километрден
аспайтын қашықтықта орналасқан.
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3 Жоба алдындағы талдау (экономикалық көрсеткіштер)

3.1 Болжанатын негізгі өндірістік көрсеткіштер

Негізгі  өндірістік  көрсеткіштердің  болжамы  электр  станцияларының
орташа жылдық босату тарифінің және "KEGOC" АҚ беру жөніндегі тарифінің
өсу болжамдары негізінде жүзеге асырылды [23]. Тарифтердің болжамы электр
энергиясын  өндірудің  жоспарланған  көлемдері,  8-кестеде  жалпы кірістермен
бірге ұсынылған.

Кесте 8 – ҚҚС есебінсіз болжанатын негізгі өндірістік көрсеткіштер

Жылда
р

Жылына электр
энергиясын өндірудің
жоспарланған көлемі,

млн. кВт. сағ

1кВт.сағ үшін электр
энергиясын сатудың орташа

жылдық бағасы, теңге

Электр энергиясын
өндіруден түсетін жалпы

табыс, мың теңге

2020 35,590 10,210 363 374

2021 68,990 11,550 796 835

2022 101,480 12,710 1 289 810

2023 127,870 13,980 1 787 623

2024 127,870 15,380 1 966 641

2025 127,870 16,910 2 162 282

2026 127,870 18,610 2 379 661

2027 127,870 19,640 2 511 367

2028 127,870 20,730 2 650 745

2029 127,870 21,880 2 797 796

2030 127,870 23,100 2 953 797

2031 127,870 24,390 3 118 749

Өтелімділіктің нормативтік мерзімінде барлығы 22 328 661

Таза  пайда  жалпы  кірістен  каскадты  пайдалануға  арналған  тікелей
шығындарды,  өндірістік  шығындар  жүкқұжатын  және  корпоративтік  табыс
салығын шегеру жолымен есептеледі [24]. 

Тікелей  шығындар  өндірістік  персоналдың  еңбегіне  ақы  төлеуге
арналған  шығындардан,  әлеуметтік  салықтан  және  олардың  жалақысына
арналған  аударымдардан,  гидроэлектр  станцияларының  жабдықтарына
технологиялық қызмет көрсетуге арналған шығындардан, электр энергиясына
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арналған шығынтардан (2%) және материалдарды есептен  шығару  жөніндегі
шығындардан тұрады [25]. Корпоративтік табыс салығы қазіргі уақытта жалпы
пайданың 20%-ын құрайды.

 Үстеме өндірістік шығынтар мыналарды қамтиды: негізгі құралдардың
тозуы, еңбекті қорғау жөніндегі шығындар және бөгде ұйымдардың өндірістік
қызметтері.

3.2  ГЭС  каскадының  негізгі  техникалық-экономикалық
көрсеткіштері

Құрылысты іске асыру үшін инвестордың 30% мөлшеріндегі  меншікті
қаражаты  және  қаржыландырудың  жалпы  сомасының  70%  мөлшеріндегі
кредиттік қаражаты қаржыландыру көзі болып табылады [26]. 9-кестеде төрт
ГЭС-тен каскадтың негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері берілген.

Кесте  9  –  ГЭС  каскадының  негізгі  техникалық-экономикалық
көрсеткіштері 

р/б Көрсеткіштер атауы Өлшем бірлік Шамасы

1 ГЭС-тің белгіленген қуаты МВт 33,00

2 Электр энергиясын орташа көпжылдық өндіру ГВт∙сағ 150,0

3 Жұмысшылардың жалпы саны адам 82,00

4 Құрылыстың жалпы құны млн. теңге 21353,8

5 Құрылыстың ұзақтығы жыл 4,0

6 Үлестік күрделі салымдар:

белгіленген қуаттың 1 кВт-қа мың теңге/кВт 351,0

жылдық орташа өндіру 1кВтсағ-қа теңге/кВт∙сағ 67,00

ГЭС  каскадын  енгізумен  жобаны  іске  асыру  Алматы  облысының
Талдықорған  аймағындағы  энергия  тапшылығын  азайтуға  мүмкіндік  береді,
базалық  жүктемелердің  жабылуын  қамтамасыз  етеді,  электр  энергиясының
сапасын арттырады, парниктік газдар шығарындыларын азайтады [27].
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ҚОРЫТЫНДЫ

Көктал өзеніндегі ГЭС каскадының негізгі өнімдерін (электр энергиясы
мен  қуатын)  тұтынушылар  Алматы  облысының  Талдықорған  өңірі  болып
табылады.  Бұл  ретте  Оңтүстік  аймақтан  электр  энергиясының  ағыны
айтарлықтай азаяды болады, бұл облыс ауқымында энергия жүйесінің жалпы
сенімділігіне оң әсер етеді.

Көктал  өзенінің  су  бассейнінің  қуатын  ұтымды  пайдалану  қуат  пен
электр  энергиясының  тапшылығын  төмендетуге,  Алматы  облысының
тұтынушыларында  энергиямен  жабдықтау  сенімділігін  және  электр
энергиясының сапасын арттыруға  мүмкіндік береді,  бұл ауыл шаруашылығы
және  өнеркәсіп  өндірісін  жедел  дамытуға  бастамашылық  етеді,  жергілікті
халықтың жұмыспен қамтылуын арттыруға мүмкіндік береді. Әлеуметтік сала
мәселелері халықтың табысы деңгейінің өзгеруі есебінен жақсаруы мүмкін, бұл
халықтың өсуі облыстың оң серпінін тудыратын демографиялық жағдайға оң
әсер етеді деген тұжырым жасалынып отыр.

ГЭС  каскадының  үш  сатылы  нұсқасы  Көктал  өзенінің  таңдалған
жоғарғы бөлігінің топографиялық-геологиялық ерекшеліктерін барынша толық
пайдаланады.  ГЭС  каскадын  іске  қосумен  жобаны  іске  асыру  Алматы
облысының  Талдықорған  өңірінде  энергия  тапшылығын  азайтуға  мүмкіндік
береді, базалық жүктемелерді жабуды қамтамасыз етеді, электр энергиясының
сапасын арттырады, парниктік газдар шығарындыларын азайтады.

Көктал  өзеніндегі  ГЭС  каскадының  құрылысы  да  ауданның
инфрақұрылымына және дамуына оң әсер етеді. Осы жобаны іске асырғаннан
кейін  өңірдің  көлік  айрықтары  өзгереді,  кірме  жолдардың  құрылысы  бүкіл
облыстың жаңа мүмкіндіктерін ашуға мүмкіндік береді. Маңызды көлік торабы
өңірдің  мәртебесін  өзгертуге  мүмкіндік  береді  және қосымша экономикалық
артықшылықтарды алуға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ,  жобаны  іске  асыру  жағдайында  органикалық  отынды
үнемдеуге және парниктік газдар шығарындыларын азайтуға қол жеткізіледі,
бұл жаһандық ауқымдағы экологиялық проблеманы қорғауға оң әсер етеді деп
жоспарланып отыр.

Жоғарыда айтылған іс-шараларды ескере отырып, жобаны тек өңірдің
ғана  емес,  жалпы қаланың да  міндеттері  ауқымында  маңызды  стратегиялық
мәні бар өзекті, уақтылы деп санаймын.
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АҚ   Көктал  ГЭС-і  электроэнергетикалық  нарықтағы    жағдайы

Көктал  ГЭС  каскадының  жұмыс  тәртібі. Каскад  ГЭС  үш
гидроэлектрстанциясынан  тұрады:  ГЭС1.1;  ГЭС1.2;  ГЭС1.3.  Деривациялық
үлгідегі  каскадтың  барлық  ГЭС  ағынын  реттемей,  Алматы  облысының
желісінде электр энергиясын беретін болады.

 Тәуліктік  жүктеме  графиктерінің  жабылуына  базалық  режимде
қатысатын  болады.  ГЭС  электр  энергиясының  орташа  жылдық  өндірілуі
110,430ГВт∙сағ  құрайды.  ГЭС  электр  энергиясының  негізгі  тұтынушылары
Алматы облысының ГЭС-ке іргелес аудандары болады.

Электр  энергиясына  болжамды  тарифтер.  "Жаңартылатын  энергия
көздерін пайдалануды қолдау туралы" 2009 жылғы 4 шілдедегі  №165-IV ҚР
Заңына (04.07.2013 ж. №128-V толықтырулармен және өзгерістермен) сәйкес
қаржы-есеп  айырысу орталығы (ӨФО) тіркелген тариф бойынша сатып алу-
сату  шартының  негізінде  жаңартылатын  энергия  көздерін  пайдаланатын
энергия өндіруші ұйымдардан электр энергиясын сатып алуды жүзеге асырады.
Шарттың қолданылу мерзімі-15 (он бес) жыл. ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 12
маусымдағы  №  645  қаулысымен  жаңартылатын  энергия  көздерін  пайдалану
объектілері өндіретін электр энергиясын жеткізуге тіркелген тарифтер енгізілді.
Шағын ГЭС үшін ол 16.71теңге/кВт∙сағ (ҚҚС-сыз) құрады.

Маркетингтік  тәуекелдер өнімді  өткізумен  байланысты  нақты
жағдайды  жоспарланған  (және  есеп  негізіне  салынатын)  өткізу  саясатынан
ауытқу  мүмкіндігімен  анықталады.  Бұл  ретте  тәуекел  есепті  салыстырудағы
Нақты жағдайдың нашарлауына байланысты.

Негізгі жағдайлар төменде келтірілген:
1) Шикізатпен қамтамасыз етілмеу қаупі;

 Табиғи ресурс - су ағысына қатысты - ағынның өзгермелілігі
нәтижесінде  пайда  алмау  қаупі  ретінде  түсіндіруге  болады.  ГЭС  электр
энергиясын  өндіру  есебі  ағынның орташа  қамтамасыз  етілу  жылы бойынша
немесе бірнеше жыл ішіндегі  орташа көпжылдық мән бойынша орындалады,
бұл су аз жылдары пайда толық алынбауды болдырмайды.

2)  Қайта өндіру немесе өнімді өткізу мүмкін еместігі тәуекелі;
 Қазіргі  уақытта  бар  электр энергиясының тапшылығы және

осы бөлімнің  алдыңғы  параграфтарында  келтірілген,  қарастырылып отырған
барлық кезеңге Алматы энергия жүйесінің тапшылығымен сипатталатын 2021
жылға дейінгі электр энергетикасының перспективалық жай-күйін талдау осы
тәуекелдің төмен дәрежесін көрсетеді.

3) Шикізат бағасының айтарлықтай жоғарылау тәуекелі;
 Электр  энергиясын  өндіру  үшін  негізгі  шикізат  табиғи

жаңартылатын ресурс –  су  ағысы болып табылады.  Су  пайдалану  тарифтері
мемлекеттің  айрықша  ерекшелігі  болып  табылады,  соңғы  жылдары
экономиканың тұрақты дамуы кезінде су пайдалану тарифтері тұрақты болып
қала береді. Су пайдалану үшін төлем ағымдағы жыл сайынғы шығындардың
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2%-ын құрайды және оның артуы алынатын табыстың мөлшеріне айтарлықтай
әсер ете алмайды.

4) Өнім бағасының айтарлықтай төмендеу тәуекелі;
 Жаңартылатын  электр  энергиясы  көздерінен  электр

энергиясына  тіркелген  тарифтер  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  2014
жылдан бастап он бес жылдық кезеңге арналған қаулысымен заңдастырылды.
Осыған байланысты өнім бағасының төмендеу тәуекелінің деңгейін төмен деп
бағалауға болады.

5) Маркетингтік тәуекелдерді төмендету бойынша негізгі іс-шаралар.
 Отын бағасының конъюнктурасына байланысты емес,  арзан

жаңартылатын ресурсқа негізделген гидравликалық электр энергиясын өндіру
ерекшелігі  өзі  маркетингтік  тәуекелдердің  бір  бөлігін  төмендетеді  (мысалы:
шикізатпен қамтамасыз етілмеуі, шикізат бағасының артуы).

Басқа маркетингтік тәуекелдерді азайту бойынша негізгі іс-шаралар:
 электр  энергетикасы  нарығындағы  өзгерістер  үрдістерін

қадағалау,  жобаға  салынатын бастапқы деректер  мен  есептік  көрсеткіштерді
тексеру және түзету;

 ГЭС  жобалау  және  пайдалану  сатысында  кадрлардың
біліктілігін арттыру;

 өндірісті  және басқаруды ұйымдастыруда заманауи,  жоғары
білікті менеджментті енгізу.

Тәуекелдерді талдау жобаны басқарудың барлық кезеңдерінде болатын
тұрақты функция болуы тиіс, бұл:

 жобаны іске асырудың сыртқы шарттарының тұрақты мониторингі;
 осы жоба үшін ең маңызды тәуекелдер бойынша қосымша ақпарат

жинау;
 тәуекелдер  бойынша  қосымша  ақпаратты,  жобаның  сыртқы

шарттарының  және  жобаның  өзінің  өзгерістерін  ескере  отырып,  жобалық
тәуекелдердің бастапқы бағаларына уақтылы түзетулер енгізу.

Нарықтық қатынастар, ұйымдық құрылым

Электр энергиясының бірыңғай нарығы екі деңгейден тұрады - электр
қуаты мен энергиясының көтерме нарығы (ЭҚКР) және электр энергиясының
өңірлік бөлшек сауда нарықтарынан тұрады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 4 маусымдағы № 740
қаулысымен  бекітілген"  ҚР  электр  энергиясының  көтерме  сауда  нарығын
ұйымдастыру  және  жұмыс  істеу  Қағидаларына  "  сәйкес  ҚР  көтерме  сауда
нарығының құрылымы:

 орталықсыздандырылған  сауда  нарығы электр  энергиясы,  онда
нарық  субъектілері  тараптар  дербес  айқындайтын  бағалар,  көлемдер  және
жеткізу мерзімдері бойынша электр энергиясын сатып алу-сатудың екі жақты
тікелей мәмілелерін жасайды;

 орталықтандырылған  сауда  нарығында (спот-сауда-саттық)  "бір
тәулік  бұрын"  режимінде  және  орта  мерзімді  (апта,  ай)  және  ұзақ  мерзімді
(тоқсан,  жыл)  кезең  режимінде  электр  энергиясының сағаттық көлемдерімен
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орталықтандырылған  сауда  жүзеге  асырылады.  Нарықтың  осы  сегментінің
операторы "КОРЭМ" АҚ болып табылады;

 жүйелік  және қосалқы қызметтер нарығы жүйелік оператордың
нарық субъектілеріне электр энергиясы нарығының жұмыс істеуін қамтамасыз
ететін  жүйелік  қызметтер  көрсетуі  және  жүйелік  оператордың  бәсекелестік
негізде қосалқы қызметтерді сатып алуы көзделген.;

 теңгерімдеуші  нарық нарықтық  тетіктер  негізінде  электр
энергиясын  өндірудің/тұтынудың  келісімшарттық  және  нақты  мәндері
арасындағы  ауытқуларды  (теңгерімсіздіктерді)  реттеуге  және  нақты  уақыт
режимінде электр энергиясын өндірудің/тұтынудың теңгерімділігін қамтамасыз
етуге мүмкіндік беретін нақты уақыт режимі.;

 қуат  нарығы -  ҚР  Электр  энергетикасындағы  нарықтық
қатынастарды  одан  әрі  дамыту  тұжырымдамасын  бекіту  бойынша  ҚР
Үкіметінің  Қаулысымен  нарықтың  мақсатты  моделінде  қуат  нарығын  енгізу
көзделген.  Қуат  нарығын  енгізудің  мақсаттары  мыналар  болып  табылады:  -
қуаттың  Елеулі  тапшылығының  пайда  болуының  алдын  алу;  -  өндіруші
қуаттарды  дамытатын  инвесторлар  үшін  ұзақ  мерзімді  кепілдіктерді
қамтамасыз  ету  арқылы саланың инвестициялық тартымдылығын арттыру;  -
Электр энергетикасы нарығында баға белгілеудің объективті және "әділ" тетігін
қалыптастыру.

Көтерме  сауда  нарығында  энергия  өндіруші  ұйымдар  өздері  өндірген
электр энергиясын көтерме сатып алушыларға (ірі  тұтынушылар мен Өэкам)
еркін сатады. Бұл ретте электр энергиясының бағасы сатып алушы мен сатушы
арасындағы  сатып  алу-сату  шартымен  айқындалады,  ал  Электржелілік
компаниялардың  электр  энергиясын  олардың  желілері  бойынша  беруге
арналған  тарифтерін  реттеуші  орган  белгілейді.  Бөлшек  сауда  нарығында
тұтынушыларға  электр  энергиясын  жеткізуді  электржелілік  компаниялар
жүзеге асырады.

Бөлшек сауда нарығында электр энергиясын өткізумен айналысады:
 РЭК және олардың құрылымдық бөлімшелері;
 бір бөлігі РЭК-мен аффилиирленген жергілікті маңызы бар электр

станциялары;
 жеке делдалдар (трейдерлер);
 коммуналдық  меншікке  берілген  коммуналдық  қызметтер  мен

генерациялайтын қуаттар.
Бөлшек сауда нарығында  сатылатын электр энергиясының бір  бөлігін

көтерме сауда нарығында делдалдар сатып алады.
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БҚ  Құрылыс  орнының  табиғи  және  гидрологиялық  жағдайлары

Бассейндік  қатыстылығы  бойынша  қарастырылып  отырған  аумақ  екі
табиғи ауданға бөлінеді – Балқаш көлі бассейні және Алакөл ойпаты көлдерінің
бассейні.

Жер  бедерінің  сипаты  бойынша  қарастырылатын  аумақта  мынадай
физика-географиялық облыстар бөлінеді: қазақ қатпарлы елдің шағын аңғары
мен  төменгі  таулары,  Балқаш-Алакөл  ойпатының  жазықтары,  Қазақстан-
Жоңғар Тау облысы (Жоңғар Алатауы) жүйесі.

Қазақстан  шегіндегі  Жоңғар  Алатауы-бұл  Қазақстанның  оңтүстік-
шығыс  бөлігіндегі  батыс-оңтүстік  —  батыстан  шығыс-солтүстік-шығысқа
қарай Қытаймен шекараның бойымен 400 км созылған тау жүйесі. Батыстағы
Көксу  өзендерінің  бойлық  алқаптары  мен  Шығыстағы  Боротала  Жоңғар
Алатауын бір-біріне  параллель  келе  жатқан  екі  ірі  жотаға  бөледі:  Солтүстік
Орталық жотасы (СОЖ) және Оңтүстік Орталық жотасы (ОРЖ).

Көктал  өзені-Көксу  өзенінің  сол  жағалау  ағыны,  Жоңғар  Алатауы
жотасының солтүстік беткейіндегі  3500мБс астам биіктікте және оңтүстіктен
солтүстікке қарай ағымдағы мұздықтардың негізін құрайды. Жоғарғы ағысында
өзен V-бейнелі тауаралық алқабының түбімен ағады, Аралтөбе а.ауданындағы
таудан  шығып,  Көктал  тау  арасындағы шұңқыр бойымен ағады және Көксу
өзеніне құяды.

Көктал өзенінің су жинағыш ауданы F=1550 км2, ұзындығы 63 км. Өзен
арнасының орташа еңісі 48%.

Көктал өзені бассейнінің климаты континентальды. Қысы суық, қарлы,
әлсіз желді. Көктемде ауа райы тұрақсыз, кеш аяз байқалады. Жазы құрғақ және
ыстық, желді..  

Орташа жылдық ауа температурасы 7,10-10,60 ̊C шегінде ауытқиды. Ауа
температурасының  абсолюттік  минимум  минусы  42 ̊C  қаңтар  айында
тіркелген. Ауа  температурасының  абсолюттік  максимумы  +42 ̊C шілдеде
байқалды. 

Аязсыз кезеңнің орташа ұзақтығы 176 күнді құрайды. 
Су  буының  орташа  жылдық  парциалды  қысымы  8,  3  гПа-ға  тең.

Салыстырмалы ылғалдылықтың орташа жылдық мәні – 59%, ең көп дегенде
78%  Желтоқсанда  және  ең  аз  дегенде  48%  жазда.  Ылғал  тапшылығының
көпжылдық орташа мәні-8,3 гПа.

Жауын - шашынның жылдық сомасы биіктігі 179 мм-ден төмен таулы
аймақта, 800 мм-ге дейін-биік таулы аймақта өзгереді. Жауын-шашынның көп
бөлігі жылдың жылы мезгілінде түседі. 

Гидрология

Қарастырылып отырған аумақтың өзендері мен уақытша ағындарының
жылдық  ағысы  климаттық  факторлардың,  рельефтің,  грунт-топырақ  және
гидрогеологиялық  ерекшеліктердің  әсерінен  қалыптасады.  Өзендердің
қоректену сипаты негізінен жер бедерінің табиғи-климаттық ерекшеліктерінің
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өзгеруіне сәйкес су жинағыштардың биіктік және орографиялық жағдайымен
анықталады.

Жылдық ағынның нормасы мен өзгергіштігі

Жылдық ағын нормасы мен статистикалық параметрлерді есептеу үшін
в.  п.  "Аралтөбе с."атты бірқатар бақылаулар қолданылды.  Жылдық ағынның
негізгі  статистикалық  параметрлері  және  өзеннің  қамтамасыз  етілген
шығыстары Б.1-кестеде көрсетілген. 

Кесте  Б.1  –  Көктал  өзенінің  жылдық  ағысының  статистикалық
параметрлері мен есептік көлемдері

Өзен-пост
Орташа көпжылдық параметрлер

Ағынның есептік көлемі,
млн. м3

Q, м3/с W, млн. м3 CV CS 50 % 75 % 95 %
Жоңғар су шаруашылық ауданы

Көктал-Аралтөбе
ауылы

9,390 296 0,260 2,35*Cv 288 241 185

Көктемгі-жазғы және жаңбырлы су тасқынының ең жоғары ағысы мен
көлемі. Көктал өзені суының ең жоғары шығыны қар мен мұздықтардың еруі
есебінен (көктем-жаз)  қалыптасады,  сондай-ақ  жауын су  тасқыны салынады,
олардың ең жоғары шығыны жекелеген жылдары еріген сулардан бірнеше есе
асып түседі.

Көктал  өзенінің  әр  түрлі  қамтамасыз  етілген  судың  статистикалық
параметрлері мен ең жоғары шығыны төменде Б.2-кестеде келтірілген.

Кесте  Б.2  –  Көктал  өзенінің  әр  түрлі  қамтамасыз  етілген  судың
статистикалық параметрлері мен ең жоғары шығыны

Өзен-пост

Орташа көпжылдық
параметрлер

Әртүрлі қамтамасыз етілген судың су
өтімі, (Q) м3/с

Q, мз/с CV CS 0,1% 1% 2% 5% 10%

Көктал-Аралтөбе
ауылы

53,3 0,4 3,0 Сv 156 120 109 94 81,9

Ағынды ішкі жылдық бөлу 
Су  жинау  жармасында  әр  түрлі  қамтамасыз  етілген  жылдар  үшін

ағынның  жылдық  бөлінуі  тірек  жармасында  бақылау  деректерін  тартумен
орындалды.

Көктал өзені режимінің өзіндік ерекшелігі ұзақ жазғы су тасқыны болып
табылады.
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Минимальды ағын
Ең төменгі ағынның негізгі сипаттамасы ретінде судың орташа тәуліктік

шығындарымен салыстырғанда өлшенген кезде кездейсоқ қателіктерден үлкен
дәрежеде кепілдік берілген, ең аз су ай кезеңіне сәйкес келетін орташа айлық су
шығыны қабылданды, Б.3-кесте.

Аралтөбе  ауылындағы  Көктал  өзеніде  бақыланған  ең  төменгі  орташа
тәуліктік тұрмыстық  шығын. Qмин=  0,25м3/с Р=95% (18.03.58ж). 

Көктал  өзенінің  суы  жыл  бойы  азоминерализацияланған
гидрокарбонатты-кальцийлі  құрамы  бар  және  өте  жұмсақ.  Су  жинау
жармасынан жоғары судың минералдануының мөлшері 150 мг / л аспайды, су
тасу кезеңіндегі қаттылық мөлшері 1,17 мг - экв, өзгеру кезеңінде – 1.91 мг-экв
құрайды.

Кесте  Б.3  –  Бақылау  кезеңінде  Көктал  өзенінің  ең  аз  жылдық
ағынының параметрлері және әртүрлі қамтамасыз ету шығындары

Өзен-пост
Бақылау

кезеңі

Орташа көпжылдық
параметрлер

Әртүрлі қамтамасыз етілген судың су
өтімі, (Q) м3/с

Q,
м3/с

CV CS
50
%

75
%

80
%

90
%

95
%

97
%

Көктал-
Аралтөбе

ауылы

1946-1975,
1978-1998,
2001-2005

2,12 0,35 2,00 CV 2,03 1,59 1,49 1,24 1,07 0,96

Тосқындар
Тосқындар ағынының негізгі үлесі су тасқыны кезеңінде өтеді.  Судың

лайлылығы  мен  өлшенген  тосқындардың  шығынының  өзгеруі  су  ағынының
өзгеруі сияқты сипатқа ие, тек алғашқы тербелістер күрт болады.

Қыстан көктемге көшу кезінде қоқыстар ағынының күрт өсуі байқалады.
тосқындар  шығынының  осындай  күрт  ұлғаюының  негізгі  себебі  бассейннің
төменгі  таулы бөлігіндегі  қарқынды қар еруі  болып табылады.  Көктал  өзені
лайлығының ең жоғарғы мәні бассейннің жоғарғы бөлігінде қар мен мұздың
еруі басталғанда маусым-шілде айларында жетеді. 

Көктал өзеніндегі ең аз лайлылық пен өлшенген тосқындардың шығыны
жылдың  суық  уақытында,  тосқындардың  шығыны  нөлге  дейін  төмендеген
кезде болады.

Көктал өзеніндегі мұз құбылыстары
Көктал өзені тұрақсыз мұзды өзендер тобына жатады.
Алғашқы мұз түзілімдерінің пайда болуы қараша айының соңында ауа

температурасының теріс мәндерге ауысуымен бір мезгілде болады. 
Көктал  өзені  бассейнге  тән  болып,  қыс  бойы  суық  кезеңдердің

тұрақсыздығын  және  оларды  кесте  жылымымен  алмастыруды  негіздейтін
жылы және суық ауа массаларының жиі басып кіруі болып табылады. Осының
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барлығы  мұз  түзілімдерінің  пайда  болуы  мен  жоғалуы  мен  олардың
тұрақсыздығына үлкен әсерін тигізеді.

Кесте  Б.4  –  Өлшенген  қоқыстар  мен  лайланудың  орташа
көпжылдық шығыны

Өзен-пост
Тосқындардың

жылдық ағынын
есептеу кезеңі

Q,
м3/с

R,
кг/с

P,
г/м3

Тосқындардың ағын
көлемі, мың т

Көктал-Аралтөбе
ауылы

1948-1950,
1956-1964

8,43 0,25 42 7,90

Кесте Б.5 – Бақылау кезеңінде Көктал өзенінің қысқы сағасының ең
аз ағысының параметрлері және әр түрлі қамтамасыз ету шығындары 

Өзен-пост
Бақылау

кезеңі

Орташа көпжылдық

параметрлер

Әртүрлі қамтамасыз етілген судың су

өтімі, (Q) м3/с
Q,

м3/с
CV CS

50

%

75

%

80

%

90

%

95

%

97

%

Көктал-

Аралтөбе а.

1946-1975,
1978-1998,
2001-2005

2,12 0,35 2,00 CV 2,03 1,59 1,49 1,24 1,07 0,96
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