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АНДАТПА

Бұл дипломдық жоба Алматы облысының, Райымбек ауданында, Саты
ауылды мекенінде орналасқан сумен жабдықтау құрылымын қарастырады.

Дипломның жалпы бөлімде облыстың табиғи-климаттық жəне су
ұстайтын қабаттың гидрогеологиялық жағдайлары қарастырылған.
Технологиялық бөлімінде тұрғындарды сумен жабдықтау жүйесі есептелген,
сонымен қатар жабдықтау құрылғылары қарастырылған. |Қоршаған ортаны
қорғау, тіршілік қауіпсіздігі жəне де экономикалық бөлім дипломдық жобада
келтірілген.

АННОТАЦИЯ

Данный дипломный проект рассматривает вопрос системы
водоснабжения населенный мест в Алматинской области, Райымбекского
района в селе Саты.

В основной части диплома рассматривается природно – климатический
и предоставляеющий условия удерживающий гидрогеологический слой
воды. В технологической части рассчитано водопроводная сеть населенного
пункта, выбрано и расчитано водозаборное сооружение расположенное на
поверхностном источнике и технологическая схема очистки воды. Также в
дипломном проекте рассмотрены разделы как защита окружающей среды,
безопасность жизнидеятельности и экономическая часть.

ABSTRACT

This thesis project considers the water system populated places in Almaty
region Rayymbek area in the village Saty.

In  the  main  part  of  the  diploma  is  considered  natural  -  climatic  conditions
and provides holding hydrogeological layer of water. In the technological part of
the calculated water network of the village is selected and is targeted intake
structure located on the surface sources and technological scheme of water
purification. Also in the thesis project examined areas as environmental protection,
safety vital functions and economic part.
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7

КІРІСПЕ

Бүгінгі таңда халық шаруашылығының бірде бір саласы сусыз жұмыс
істей алмайды.Əлемде сусыз өмір жоқ. Халық шаруашылығының бірде бір
саласы сусыз жұмыс істей алмайды. Үй-жай тұрмыстық шаруашылығындағы
тұрғындардың мұқтажы үшін, егіс алқаптарын суғарып, баптау үшін, ауыл
шаруашылығындағы өндірістер үшін жəне басқада мақсаттар үшін су
қолданылады.Мақсатқа жету үшін қоғамда салауатты өмір салтын
қалыптастырып, халықтың денсаулығын арттыруға көптеген шаралар
жасалынуы тиіс. Бұл біздің еліміздің алдында үлкен жұмыстарды орындауды
талап етеді дегенге келеді. Оның ішінде ең алдымен кез келген тұтынушыға
қажетті мөлшерде таза да сапалы ауыз су қажет.

Адамзаттың бұл өмір сүру барысын да жер үсті немесе жерасты табиғи
су көздерінен алынатын жалпы  судың біраз бөлігін пай даланады. Суды
тұрмыстық қажеттіліктерге жəне өндірісте пай даланған да су жиі ластанады.
Оның құрамын да  органикалық жəне минералдық бөлшектер жиналады.
Сондықтан судың оның физикалық жəне химиялық қасиеттері өзгереді.
Ондай суды ластанған су немесе сарқынды су дейді.

Дипломдық жобаның мақсаты жəне міндеттері:
- Алматы облысындағы Саты ауылын сумен жабдықтау жүйесін

жобалау;
- Сумен жабдықтау жүйесінің су сапасына қойылатын негізгі

талаптарын анықтау;
-тазалау тəсілін таңдау жəне тазалау ғимараттарының схемасын

құрастыру
Саты елді мекенінің тұрғындары суды өзеннен алады. Оның сапасы

нашар, тасымалдау қиын. Сондықтан, жаңадан су көзін тауып, тазалап,
тұтынушыларға жеткілікті көлемде, қажет арынмен жеткізіп беру дипломдық
жобаның басты мақсаты. Оның үстіне ауыл шекарасының жыл сайын кеңеюі,
əлеуметтік-экономикалық жəне демографиялық өсуі сумен жабдықтау жəне су
көздерін жақсартуды талап етеді.
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Технологиялық бөлім

1.1 Нысанның сипаттамасы

1.1.1 Нысанға сипаттама

Жобаланып оытрған обьект Саты ауылы болып табылады.Бұл аймақ
Алматы облысы, Кеген ауданы аумағында орналасқан елді мекен болып
табылады. Ауылың аты жергілікті тұрғындар үшін Таушелек болып кеткен.
Таушелек дегеніміз ауылдың іргесінде ағып жатқан Шелек, Іле Алатауының
орналасуына да байланысты. Бұл жерді сол себепті Таушелек деп аталып
кеткен. Кеген ауданы аумағының ауданы 7193,7 мың квадрат
киллометр.Аудан Қырғызстанмен, Райымбек, Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғұр
аудандарымен шектеседі. Аудан аумағының бір квадрат киллометр орта
есеппен 5,5 адамнан келеді. Жергілікті ауылдық округтер ауданы
орталығынан отыздан бастап жүзге дейінгі қашықтыққа дейін орналасқан.
Ауданның ортиалығы Кеген қаласы, Алматы қаласының облыс орталығынан
450 км шақырым жерде орналасқан. Саты ауылы Кеген қаласынан ауданның
əкімшілік орталығынан батысқа қарай 94 км қашықтыққа теңіз деңгейінен
2000 метр биіктікте орналасқан. Кеген ауданы бұрын Шарын шатқалдары ,
Қайыңды, Шелек, Шарын өзендері бар. Аудан аумағы тау жоталарының
күрделі үйлесімімен ұсынылған тау бедерімен сиптталады. Ауданның
оңтүстік бөлігінде тау тізбектері Теріскей- Аламтау жүйесіне жататын аумақ
болып есептеледі. Ауданның оңтүстік бөлігінде таулы шыңдарының
абсолюттік биіктігі теңіз деңгейінен 7010 метрге дейін орналасқан. Ең
жоғарғы нүкте Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында орналасқан Хан
тəңірі шыңы 7010 метрде орналасқан. Хан тəңірі туралы алғашқы ғылыми
мəліметтер 19 ғасырдың ортасына жатады.Бұл шыңды 1856-1857 жылдардың
Тянь- Шаньға саяхат кезінде орыс географы жəне саяхатшысы Петр
Петрович Семенов Тянь – Шанский көрген жəне сипттап кеткен. Бірақ аты
аңызға айналған айналған Хан- Тəңірді іздеуде ол шыңдарды шатастырып
жергілікті тұрғындар əрқашан қанды тауды (Қаңтау – қазақтар жəне Кантоо -
қырғыздар)атаған күн батқан кезед таудың макушкасы тұрған қызғылт
мəрмəрдің қызыл түсінен төбеге атау берді. Нағыз Хан- Тəңірі 1943 жылы
ғана кеңес топографтың тауып, Жеңіс шыңы деп аталады. Ауданы Жарқұлақ
кен орны мен қоса  Бянкөл өзенінің бассейнінде қорғасын, мырыш Тұйық кен
орны , көмір Ойқарағай кен орны , түсті жəне сиректеу металдар Қарағайлы,
Ақтас кен орны сияқты түсті жəне сиректеу металдармен қоса Қарағайлы
,Кен Ақтас кен орны сияқты əртүрлі пайдалы қазбаларға бай болып
есептелді.
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1.1.2 Табиғи – Климаттық сипаттамасы

Климаты қалыпты болып болып келеді. Қаңтар айындағы орташа
температура 13 гралусты көрсетсе Шілде айында 15 градусты көрсетеді.
Таудан басталатын ағындар Қарабұлақ пен Шелек жəнеде Кеңсу орта Мерке
өзендері орналасқан. Бұл аумақтың топырағы қара қоңырлы болып келеді.
Қарағайдан бастап тобылға өседі. Құстардан ұлыстар, жоталар, аталар,
ешкілер, кездеседі.

1.1.3Сумен жабдықтау жобасы

Табиғи су көзін жер асты жəне жер асты су көзі деп екі топқа бөліп
қарастырамыз. Жер асты суларына грунт жəне артезиан сулары жатады. Елді
мекендердегі сумен жабдықтау барысында жер астындағы суды
пайдаланады.

Жер асты суын əртүрлі жағдайларға байланысты игеру мүмкін болмай
жатқан кезде ғана жер үстіндегі су көзі пайдаланады. Жер асты суның
кемшілігі – темір , қатты болып келеді. Жер асты суының жиналуы ақаба
жəне жаңбыр суларының жиналуынан пайда  болады. Жер астынан алынған
суды ұңғымалар арқылы жиналып одан кейін бұрғыланып  шығарылады. Су
алу ұңғымаларының түрлері көлденең жəне көлбеу бағытта орналасқан.

1.2Есептік су шығыны

Су құбырын жүргізу барысында жобалау үшін тəуліктік сағатқа су
шығынын бөлі арқылы шығарамыз. Елді мекеннің орташа тəуліктік су
шығынын келесі формула арқылы есептеп шығарамыз

орташа.тәу=n*N,                                        (1)

бұл жердегі n –тəулік бойынша су тұтынудың мөлшері ;
−адам саны.

Елді мекендегі халықтың санын келесі формула арқылы анықтап тауып
аламыз.

Nж=F∙P,(2)

Мұндағы  F – елді мекендегі жиынтық аудан;
 P – тұрғындарының орналасу тығыздығы.

Nж=170∙25=4250 адам.
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Qорт.тәу=0,230∙4250=978м3/тəу

Өнеркəсіп орнына жұмсалатын судың шығыны келесі формула арқылы
анықталып табылады

Qорта.тəу
ет комб = qорт

ет комб∙Nөнім,                                          (3)

мұндағыQорта.тəу
еткомб  – ет комбинатындағы су шығыны;

qорта
ет комб–  өнімін жасауға кететін судың шығыны

Nөнім – бір күндік өнім бөлшері

                                         Qорт. тəу
ет комб =40∙2=80  м3/тəу.

1.2.1 Максималды жəне минималды суды тұтынудың мөлшері

Тəулік бойынша ең көп суды тұтынуын мына формула арқылы
анықтаймыз.

Qмакс.тау=Kмакс.тəу∙Qорт.тəу,                     (4)

мұндағы  Kmax– тұрақсыздық көрсеткіші;
 Kтəу.mах = 1,1 - 1,3;
Kтəу.min= 0,7 - 0,9.

Qмакс.тəу=1,2∙978=1173м3/тəу

Тəулікке шаққанда ең аз деген суды тұтынудың мөлшерлемесі келесі
формуламен анықталынады.

Qmin.тəу=Kтəу.min∙Qорт.тəу,                                      (5)

мұндағыQmin.тəу – тəуліктік аз суды тұтыну мөлшері, м3/тəу;
 Kтəу.min – минимум көрсеткіші , Kтəу.min=0,9;

Qорт.тəу – орташа тəуліктік судың шығыны, м3/тəулік.

Qмин.тəу=0,9∙978=880м3/тəу

1.2.2 Өрт сөндіру шарасына қажетті су шығыны
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Су тұтыну жəне қоныстағы сыртқы өрт сөндіру үшін қажетті өрт саны
қоныстағы тұрғындардың санына, құрылыс түріне, өнеркəсіп түріне, еңбек
өнімділігіне жəне қабаттар санына байланысты. Жылына өрт саны 1-ден 4-ке
дейін болуы мүмкін. Кент тұрғындары 4250 адамды құраса, бір уақытта 2 өрт
болып, бір өрт секундына 10 литр суды тұтынады.Біз өрт сөндіру үшін төмен
қысым жүйесін аламыз. Төмен қысымды өртке қарсы жүйеге сəйкес, су
құбыры желісінің гидранттары өрт машиналарымен жабдықталған мобильді
сорғымен жойылады жəне өрт орнына шлангпен сорылады. Желіні тексеру
туралы есеп сондай-ақ əрбір учаскенің сыртқы өрт сөндіру шығындарының
сомасына түсетін жүктемені ескереді.Елді мекендегі өрт сөндіруге қажетті су
шығынын Qорт. тəу

өрт , м3/тəу келесі формуламен анықтаймыз

Qорт. тəу
өрт =qөрт∙Nөрт,                                                (6)

мұндағы Qорт. тəу
өрт  – орта тəуліктік су шығыны, м3/тəу;

qөрт – бір өртке кететін су шығыны, м3/тəу;
Nөрт – бір мезгілдік өрттің шығыны.

        Qорт. тəу
өрт =qөрт∙Nөрт=0,01∙2 =0,02 м3/тəу .

Сусебер қабылдаушыларының жалпы санын жұмысшылардың санына
байланысты анықтайды жəне ол шамамен 20-40 пайыздық мөлшерге ие.

Қажетті сусеберлердің санын келесі жүйе арқылы анықтай аламыз

nсусебер= Nmax

Nн
,(7)

мұндағы Nmax – максималды көп ауысымдағы жұмысшылардың жалпы
саны;

Nн –сусеберге қажет етілетін адам саны, 6 адам.

nсусебер=
78
6

=13 дана.

Сусебер үшін жұмсалатын орташа тəуліктік судың шығыны келесі
формуламен шығарылады.

Qорт.тəу
сусебер=0,75∙qн∙nсусебер∙nауысым∙10-3,                             (8)

мұндағы 0,75 – сусебердің қабылдау көрсеткіші əр ауысым сайын 45
минут біткенде есепке енеді;
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qн – бір сусеберге келетін су шығынының мөлшері , суық су үшін 230
л/сағ;

nсусебер – сусебердің жалпы саны;
nауысым – жұмыстағы ауысымның жалпы саны.

Qорт.тəу
сусебер= 0,75∙0,23∙13∙1∙10-3=25м3/тəу.

1.3 Гидравликалық есептемесі

Елді мекеннің шаруашылық ауыз суынан басқа алқаптарды суғаруға
жəне көшелерді cуландыру жəне жасыл алқаптарды суландыруға кететін
судың қосынды шығындарын білдіреді оны келесі формула арқылы
анықталынады

qм.ш=
qмах
∑ l

= ,
19200

=0,0021 л/с,

мұндағы qмах –қажет етілген максималды су шығыны, л/с,
∑ l–су құбыр торабындағы бөліктерінің ұзындығы.
Меншіктік шығын арқылы есептелетін судың алынатын шығынын

келесі формула арқылы анықтаймыз.

qж-ж=qм.ш∙l ,(9)

мұндағы l – əр бөліктің ұзындығы, м;
qм.ш – меншік бойынша шығын саны, л/с;
qж-ж – жолдық шығыны саны, л/с.

Су құбырының торабы бойынша əр түйінінің орталықтан шығатын
шығыны сол бөліктік жол- жөнекей кететін су шығынының жартысына тең.

qтүйін= 0,5∙∑ qж.ж.,                                           (10)

мұндағы qж-ж –жол-жөнекей шығыны, л/с;
qтүйін – түйіннің жалпы шығыны, л/с.

Берілген əр түйіннің өзіндік шығынын келесі формула бойынша
анықтаймыз

qтүйін= qорт+0,5∙∑ qж.ж ,                (11)
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мұндағы qж-ж – шығынның саны, л/с;
qтүйін – түйіннің шығыны, л/с;
qорт – орталықтандырылған шығын, л/с.

Жол-жөнекей су шығындары келесі А.4– кестедеде көрсетілген.
Сағат тілі бойынша бағытталатын бөліктегі арынның жоғалуы плюс

болса, ал кері бағыты минус деп алатын болсақ алгебралық қосындыс нөлге
тең болуы тиіс.

∑±∆h = 0.

Су құбырындағы тораптардың əрбір бөлігіндегі су мөлшерлерін
анықтау үшін түзету жұмыстарын жүргізеді. Əр тораптық үлестіру
жұмыстары бойынша аз бөліктің құрамына суды қосу керек. Ол үшін
∆qүлестіру мөлшерін анықтайды. Ал 1 түзетуден кейін ∆h=0,3-0,5м шарты
орынлдалмаса екінші түзетуді жүргізген дұрыс.

Үлестіру су мөлшері ∆q, л/с келесі формуламен анықталады

∆q= ∆h

2∑h
q

, (12)

мұндағы∆q – үлестірудегі судың мөлшері, л/с;
∆h– үлестіру арыны, м;
h–арын, м;
 q – судың жалпы мөлшері,л/с.

1.4 Су алу ғимараты

1.4.1 Қажетті ұңғымалар саны

Су алу көзі 48 метрлік тереңдіктен алынады. Сулы горизонттық
статикалық деңгей 5 метрге тең.

Ұңғымадағы бастапқы динамикалық деңгейдің жағдайын келесі
формула арқылы анықтаймыз

Zд.д=Zст‒Sж=190,60‒21=169,6 м,

мұндағы Sж –ұңғымадағы су деңгейі,

Sж=Qст
qұң

=1740,32
130

=13 м,
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мұндағы Qст –сорғы станциясының су беру көлемінің көрсеткіші
1740,32 м3/сағ;

qұң– ұңғымадағы үлес дебиті 130 м3/сағ.
Ұңғыманың дебиті келесі формула арқылы анықталады.

qұңғ=2∙π∙К И

lnR
r

,                                             (13)

мұндағыК–сүзу коэффициенті-7;
                И–деңгейді төмендету функциясы, м2;
R– ұңғыманың əсер ету радиусы, 160 м;
   r– жобаланып отырған ұңғыма радиусы-0,20 м.
Деңгей төмендетуді келесі формула бойынша анықтауға болады

И=m∙Sж ,                                                 (14)

мұндағы m – су тұтқыш қабат, 25 м .

                            И=25∙13=325м2,

qұңғ=2∙3,14∙7 325

ln 160
0,20

=1450 м3/тəу.

Ұңғымалардың қажетті саны мынадай формула бойынша анықталады

Nұңғ.саны=
 Qмакс.тəу

qұңғ
= =2.

Саты ауылын сумен жабдықтауға 2 ұңғыма жеткілікті. Резервте 1
ұңғыма бар.

Ұңғымадағы су деңгейінің төмендеуін кеелсі формула арқылы
анықтаймыз

S= Sр+Sв ,                                                    (15)

мұндағы Sр –төмендеуі;
Sв – пайдалану барысындағы төмендеу.

Sв=
Qmax.сут

2∙π∙Км
∙2,3∙lg Rк

r
 ,                                          (16)

мұндағы Км –сүзу көрсеткіші;
                R– ұңғыманың радиусы;
Rк– əсер ету радиусы.
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Rк=1,5√d∙z=1,5 4∙107∙103=3000000 м,

мұндағы d–пьезометрлік өткізгіштің диаметрі

Sв=
,

2∙3,14∙320
∙2,3∙lg 3000000

0,15
=7 м,

S=11+7=18 м.

Сонда пайдаланудың амортизациялық мерзімінің төмендеуі 18 метрді
көрсетеід.

1.4.2Ұңғыманың бұрғылау тəсілін таңдау

Ұңғыманы бұрғылау барысында айналмалы жəне соққылы əдістері
қолданылады.Біз бұрғылау .шін роторлы əдісті қолданамыз. Роторлы
бұрғылау əдісінің артықшылықтары бұрғылауда жоғарғы жылдамдыққа ие
болуы , ұңғыманың құнының төмендігі

Кемшіліктері сулы қабатының болмауы, сумен жабдықтау жəне ұңғыма
жабдығымен проблемалары, оған қоса саз ресурстарының сумен қосылып
кетуі .

1.4.3 Бұрғылау станогына сипаттама

 Ең жақсы жетілдірілген қондырғылардың бірі болып 15 В болып
есептеледі, ол бұрғылау құбырларын шығару барысында жүккөтергіш
қондырғымен жабыдқталады.

Бұрғылау станогының сипаттамасы:
- Бұрғылаудың бастапқы диаметрі -490мм;
- Бұрғылаудың тереңдігі 500 метр;
-Ротордың өту тесігі диаметрі 250 мм
Жүк көтергіші 12м
Көтеру жылдамдығы 0,37 м/с
Қондырғының қозғалтқышы дизелб кдм-100
Биіктігі 15м
Сорғылардың саны 1 дана
Қысымы 61
Техниканың маркасы маз-5107

1.4.4 Сорап станциясының жұмыс режимін анықтау жүйесі
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Бірінші сатыдағы сораптың жұмыс жасауцы үшін ол тəулік бойынша
жұмыс режимі тұрақты ретінде саналады жəне оны келесі формула арқылы
анықтаймыз

Qсағ
сс1=

Qтəу.
max

20
 =

20
 =59м3/сағ,

мұндағы Qтəу.
max– максималды тəуліктік су шығыны, м3/тəулік;

Qсағ
сс1 – бірінші сатыдағы сорап станциясы үшін сағаттық судың

шығыны, м3 /сағат.
Екінші сатыдағы сорап станциясы үшін су беру кестесі сол елді

мекеннің суды тұтыну кестесімен тұспа- тұс келуі тиіс.Суды тұтыну кестесін
талдау негізінде екінші сатыдағы сорғы станциясының жұмыс режимі
қабылданады.Бір сораптың суды беру мөлшері келесі формула бойынша
анықталынады

Qсағ.сор=
Qтəу

max

∑ (ni∙ti)
 =

3∙20
 = 19,55м3/сағ,

мұндаңыni – қызмет жасайтын сораптың саны;
ti – аталған сораптың тəулік бойынша жұмыс жасауы.

1.4.5 Сораптың түрін таңдау

Қолданылуға болатын сораптар: ЭЦВ 8-25-100 жəне ЭЦВ 8-65-145. Бұл
жерде біріншінің қуаты 4,1кВт,екіншісінің қуаты 5,5 кВт болады.
Энергиялық ресурстарды пайдалану барысында оны үнемдеу үшін ЭЦВ 8-25-
100 сорғысын қолданамыз.

Жылдық тұтыну энергияны үнемдеуN, кВт осы формуламен анықталад

N=Tс.т ∙ (N2-N1) ∙365,                                           (17)

мұндағы Tс.т–сораптың жұмыс жасау уақыты;
N1–бірінші сораптың энергия тұтыну мөлшері;

N2– еккінші сораптың энергияны тұтыну көрсеткіші.

N=20∙(5,5-4,5) ∙365=7300 кВт.

1.5Резервуардың есебі
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Таза су резервуарының сиымдылығы судың үш бірдей көлемін қосу
арқылы анықтаалы. Олар реттеуші көлем, тазарту құрылысына кетеін су
көлемі жəне талап етілмейтін су қорының жалпы көлемі болып табылады.

Таза су резервуарындағы судың көлемін келесі формула арқылы
анықтай аламыз

WТСР=Wрет
ТСР+Wт.ғ.

ТСР+Wөрт
ТСР=18,4+82,11+604=704,51м3.

Реттеуші көлем (I СБ берілуі ) ТСР-на келетін су көлемі мен одан
əкетілетін   (II СБьерілуі) су көлемдерін салыстыру арқылы анықтайды.

Wрет
ТСР=2,1+16,3=18,4 м3.

Тазарту құрылыстары үшін пайдаланылатын су мөлшері күнделікті
суды тұтынудың жеті пайызына жуығын ғана қамти алады. Ол келдесі
формула арқылы анықталады.

Wт.ғ.
ТСР=0,07∙1173=82,11 м3,

мұндағы Wтғ.
тср– тазалау ғимаратынң өзіне қажет ететін судың жалпы

қоры , м3.
Өртке қажетті су қорының жалпы көлемі келесі формула арқылы

шығарылады.

Wөрт
ТСР= W +3 3,6∙nөрт∙qөрт-Qсағ

СС1 =565+3(3,6∙2∙10-59)=604 м3,

мұндағыSW – үш сағаттық су тұтыну жиыны;
nөрт– есептік бір реттік өрттің саны;

qөрт – сырттағы өртті өшіруге керек есептік су шығыны, л/с.

1.6 Арынды мұнараның есебі

Жер бетінен алынған құбырлардағы пьезометрлік қысым түсіріледі.Ең
төменгі саңылау ғимаратының қабат санына байланысты белгіленеді жəне
олар құрылыс жағдайы бойынша 10 метрге сəйкес келсе, ең үлкен қабаты 4
метр қабатты құрайды.
Мунараның биіктігі келесі формула арқылы анықталады.

Hм=zсоңғы+Hерк+∑ h ‒zбас,                                     (18)

мұндағы zсонғы– шектік нүктенің белгісі, м;
  Нерк – еркін арынның көрсеткіші, м;
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∑h – арынның жоғалуының жалпы қосындысы, м;
zбас – арынды мұнара орналасқан жердің нүктесі, м;
Елді мекендегі тұрғындардың тұратын жерлеріне қарай еркін арынды

деп аталады.
Бір қабаттан жасалған үйлер үшін келесі формула арқылы анықталады

Нерк=10+4(Nқаб-1) = 10+4=14м,

Zбас=615 м, zсоң= 602 м,Σh = 24 м,

Нм=zсоңғ+Нерк+∑ һ -zбас=602+14+24-615=25м.

1.7 Тазалау ғимаратының биіктік сұлбасы

Тазарту құрылысы салынғанға дейін оның биіктік схемасын бірінші
құрып алу керек.Тазарту құрылыстарын салуды бастамас бұрын құрылыс
құнын тиімді төмендету үшін жергілікті жер бедерін пайдалану керек. Ол
жер асты ғимараттарының тереңдігін азайтады. Биіктік схеманы
ұйымдастыру кезінде, сумен жабдықтау жерінің рельефін дұрыс пайдалану
кезінде қаражат аз жұмсалады. Биіктік схемалардың схемасын жасау
жергілікті жердің рельефіне, топырақ құрамына, елді мекеннің
гидрогеологиялық құрылымына тікелей байланысты. Тазалау құрылысында
биіктік сұлбасын жасау таза су резервуарынан басталады. Яғни тазарту
станциясының соңғы ғимараттарынан басталады. Су тазарту станциясындағы
əрбір ғимарат пен имараттың жер белгісінен ара қашықтықты есептейміз.

1.8 Тазалау ғимаратының өнімділігі

Тазарту құрылыстарындағы судың шығыны сол станцияның өзіне жəне
елді мекенге арналған деп бөлінеді.Тазалау ғимаратының тəуліктік су
шығыны келесі формула арқылы анықталынады

Qтəул=α∙Qп+Qқ ,                                             (19)

мұндағы  α – ғимарат қажет ететін су мөлшері;
Qп– тазалау ғимаратындағы пайдалы өнімділік көрсеткіші;

Qқ–өртті сөндіруге жұмсалатын шығын,

Өрт сөндіруге кететін шығынды келесі формула бойынша анықтаймыз
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Qқ=
3,6∙24∙tө∙(m ∙qө+m' ∙qө')

Tө
 ,                                         (20)

мұндағы tө– өртті өшіру уақыты;
m –бір мезгілдегі болатын өрт;

m' – өндіріс орнындағы өрт саны;
qө –тұрғылықты жердегі өртті сөндіруге кететін судың шығыны ;

qө'–өндіріс орнындағы өртті сөндіруге жұмсалатын судың шығыны;
Tө – жалпы өртті өшіруге жұмсалатын қорды толтыруға кететін уақыт.

Qқ = 3,6∙24∙1∙10∙3
24

= 108 м3/тəу.

Станцияның тəуліктік өнімділігі келесі формула арқылы табылады

Qтəу =1,04∙ 175∙8812
1000

+ 108=1542,1 м3/тəу.

Елді мекен үшін қажетті максимум су шығынын жəнеде тазалау
ғимаратының су өнімділігін салыстыратын болсақ ол мынаған тең

1173м3/тəу кіші 1542,1 м3/тəу тен

Саты ауылын сумен қамтамасыз етуге осыншама су көлемі жеткілікті
болып табылады.

1.8.1 Суды залалсыздандыру қондырғысы

Cуды тек қана екі рет хлорлау қажет себебі станцияға судың келунің
алдында енгізілетін хлор мөлшері 3-5 мг/литрді құраса, сүзілетін судағы
хлордың мөлшері 1-2 мг/литрді көрсетеді. Есептік сағатта суды хлорлау
үшін хлордың құрамы 5мг/л ал екіншісінде 1 мг/литрмен есептеледі.
Хлордың жалпы шығыны 7,6 кг/сағат немесе 182 кг/тəулік. Хорлау үй
жағдайында жасалынуы үшін хлоратор қондырғысымен бірге екі аралық
хлорлы баллон орнатылады. Бұл қондырғылар хлорлы газды беру
барысында , хлорлы баллондардан шығындарды тазалауға жұмсалынады.
Тазарту қондырғысының хлорлы өнімділігі 7,5 м3/сағатты құрайды.

Хлорлы баллондардың санын келесі формула арқылы анықтаймыз
nбал= Qсх

Sбал
= 7,5

0,5
=15 дана.

Сонда бір бөшкеден хлордың алынуы келесі көрсеткішпен сипатталады

qб= Fб∙Sхл=3,65∙3=10,95 кг/сағ.



20

1.9 Санитарлық қорғау аймағы

Санитарлық қорғау аймағын жер асты суларының ластануын
болдырмау үшін арнайы жобалап ұйымдастырып жасайды. Бірінші аймақ
бізде құрылыс алаңын жəнеде сорғы станциясын қамтиды. Екінші аймақ пен
үшінші аймақта судың сапасы мен мөлшеріне əсер еткізбеу мақсатында
жасалынады. Cанитарлық аймақтың бірінші белдеуі отыз метрлік радиуста
құрылады.Оның сыртқы периметрінің тереңдігіне дейін 0,5 метрлік еңісі бар
суды жинақтағышы болады.

 Бірінші аймақта жоспарлану жəне тұрақты қорғаныспен жабдықталуы
тиіс болып есептелінеді. Бұл аумақтың жан -жағын тұрақты қорғаныспен,
жарықпен жəне бұталар мен ағаштармен биіктігі 1,6 метрді құрайтын
металлды тормен қаптап тастайды.

Санитарлық аймақтың шекарасы гидродинамикалық есептер бойынша
анықталады, егерде микробтық разрядтар сулы горизонтқа немес одан тыс
түсетін болса олар 200 күн ішінде қол жеткізбейді. Ауыз сумен
жабдықтаудың жер асты көздері арқылы екінші жəне үшінші аймақтарының
шекараларын анықтауға радиусы , массасы сəйкес келуі тиіс. Бұл шарттарды
анықтау үшін келесі формулаларды қолдану арқылы анықтаймыз

R2=
Q∙T

π∙m∙n
= ∙200

3,14∙55∙0,05
=165 м,

мұндағы Q- тəуліктік максималды судың шығыны;
Т- бактерияның өмір сүру ұзақтығы;

n-сулы горизонттан судың шығуы;
m- су өткізгіштік көрсеткіші.

Санитарлық аумақтың үшінші белдеуіндегі радиусын анықтау үшін
келесі формуланы қолданамыз:

R3=
Q∙T

π∙m∙n
= ∙10000

3,14∙55∙0,05
=1168 м.
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2 Суды пайдаланудың технологиясы

2.1 Құбыр салынатын жердің тереңдігін анықтау жүйесі

Топырақты қазбас бұрын келесі факторларға көңіл бөлуіміз керек жəне
оларға мыналар жатады:

- Қазылып жатқан ордың мақсаты жəне орны;
- Жұмыстың мезгілі;
- Топырақтың құрам қасиеті;
- Құбырдың түрі жəне ұзындығы.

Құбырды салатын жердің тереңдігі мен енін келесі формула бойынша
анықтаймыз:

B=D+2*0.3           (21)

мұндағы D- құбырдың диаметрі
Қазылып жатқан ордың тереңдігін осы формуламен  анықтай аламыз:

НОР=h+D+△H,                                                (22)

мұндағы h – жердегі тоңның қату тереңдігі, м;
                D – есептеліп табылатын құбыр диаметрі, мм;
△h –құбырдың астына төселетін қалыңдық
Бұл берілген шарттың нəтижесін мына формула арқылы табамыз:

В=Mh+b+mH,                                              (23)
мұндағы m – ордың құламадағы беткей еңістік белгісі
Cудағы жылдамдық бірге тең болса онда судың шыңының көрсеткішін

келесі формула бойынша анықтаймыз
=0.0570м3/с.

Топырақ көлемін келесі жүйемен анықтаймыз

W= B+b
2

·Нор·L ,                                              (24)

мұндағы L-құбырды жүргізетін ұзындық мөлшері.
Ор тереңдігін келесі формула бойынша анықтаймыз

 Hop=0,22+1,25+0,15=1,87 м.
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Құбыр енін b, м анықтаймыз

                               b=0,22+2·0,3=0,82 м.

Ордың енін B, м анықтаймыз
        B=2,13·1+1,1+2,15·1=5,4 м.

Ор қазған жерден алынатын топырақтың көлемін келесі формула
бойынша жобалаймыз:

W= 5,4+1,1
2

2,15=7 м3.

Құбыр материалдары бойынша топырақты алу көлемі м3-де
анықталады.

Қолданылатын құбыр материалы-пластмасса.
Пластикалық құбыр жуандығы: d=290 мм=0,29 м,
                                      Н=0,29+1,5+0,15=1,94 м,

                                         b=0,29+0,6=0,89 м,

В=1,5·1,93+0,89+1,5·1,93=6,68 м,

W = 6,68+0,82
2

·1,5 ·17000 = 180759 м3.

2.2 Бульдозердің жұмыс өнімділігін есептеу

Бульдозердің ауысым бойынша беретін өнімділігі келесі жүйе бойынша
анықталынады

П= 3600∙L(b0∙sinβ-0,5)

m(L
v+tn)

∙ kb,                                                          (25)

мұндағы L- тегістелетін участкенің берілген ұзындығы, м;
b-бульдозердің пышағының ұзындығы , м;

β – пышақтың бұрышы ;
v-трактордың жұмыс жасаудағы жылдамдығы;
tn-трактордың бұрылу уақыты;
m–трактордың өту жолдарының саны;
кв-жұмыс жасау уақытын пайдалану көрсеткіші;

Пластмасса құбырына арналған бульдозер өнімділігін П,м2/сағ
есептейміз
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                          В/ = В+2=6,67+2=8,67 м,

П = 3600·100(3,2·1-0,5)

3(100
0,83+60)

∙ 0,8 = 2872м2/сағ.

Полиэтилен құбырлар ішкі қысымы 0,25; 0,4; 0,6; 1мПа жəне
ұзындықтарында 6,8,10,12м болып шығарылады. Полиэтилен құбырларының
алдын ала транщеялардың бойы арқылы орналастырады. Полиэтилен
құбырларының басын қыздыру арқылы біріктіреді. Құбырларды салу
барысында өкшенің көмегі арқылы майысудан сақтап салу керек.
Дəнекерленген құбырларды траншеяға салуға болмайды.

Полиэтилен құбырлары траншеяларға тікелей тегістелген түпке
салынады. Тпырақты себу екі реттен жүргізіледі. Алдымен жеңіл топырақпен
көміліп содан кейін ғана құбырдың үстіне 0,5 метрден жоғары жерге топырақ
нығыздалып құбырға төгіледі. Сынау барысында топырақтың шөгуі кезіндегі
опырылуы проблемасын бодырмау үшін трассада топырақ білікшесін орната
отырып траншеяларды бульдозер көлігі арқылы түпкілікті жабу жұмыстары
жүргізіледі.

Полиэтилен құбырларын салу барысында ең маңызды алғышарттардың
бірі болат құбырларын үнемдеу болып табылады, құбырлар мен
фасондардағы бөліктердің массасын азайту үшін жəне жұмысшылардың
еңбегін жақсарту болып табылады.

Бұл құбырлар өзіндік артықшылықтарға ие:біріншіден олар
коррозиялық құбылыстарға ұшырамайды, тұрақты өткізу қабілеті бар жəне
су қатып қалатын жағдайда аз бұзылады.

Тасымалдау жəне түсіру жұмыстары барысында құбырларды
зақымданудан қорғаған дұрыс. Полиэтилен құбырларын құрғақ үй-жайларда
сақтау керек. Құбырдың сыртқы беттері ластанулардан ылғалды жұмсақ
матамен тазартылады. Құбырларды майлы бояумен бояуға болмайды.

Пластмасса құбырды орнату барысында теңестіру үшін неше тəуліктің
кететінін есептемейміз. Ол үшін ең бірінші жалпылама ауданын мына
формуламен есептеп аламыз

S= 8,97∙19200 =172 224м2.

Содан кейін бульдозерге қажетті неше тəулікте жерді туралайтыны
жайында есептейміз жəне оған сегіз сағатта тегістелген топырақтың жалпы
өнімділігін бөлеміз:

П=
172224

2872
≈59 күн.
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2.3Экскаватордың жұмыс өнімділігі

Пэ экскаваторының өнімділігі келесі формула бойынша анықталады.

Пэ=Пт·кв=60·q·кн·кп·n-kв,                             (26)
мұндағы q–шөміштің сиымдылығы,
Кн- толтыру көрсеткіші:
Кр–айналдыру көрсеткіші
Кв- жұмыс уақытын пайдалану режимі
N-1 минутішіндегі циклдың санын келесі формула бойынша

анықтаймыз

=
60
тц

Tц=tk+tn+tb+tn (27)

мұндағы tk- əзірлеудің ұзақтық мөлшері;
Tb-топырақты себу уақыты ;
tn- бұрылу уақыты ;
tэ- циулдың ұзақтығы,
А- қазу мен себудің ұзақтығы ;
В- бұрылудағы ұзақтық;
Кс- топырақтың түрі.
Минуттық циклдік санды анықтау үшін келесі формуланы қолданамыз

Tц=tэ+(А·Кс + В·Кв)=60(0,4∙1,1+0,7∙1,11)=80,14 ,

n= 60
tц

= 60
80,14

=0,73.

 ЭО-312В маркалы экскаваторды қолдану барысында кез- келген
өнімділігін келесі формула арқылы анықтай аламыз

Пэ= 60·q·kн·kр
,·n-kв=60∙0,4∙1,09∙2∙0,8=41,8м3/сағ.

Экскаватордың сегіз сағаттық өнімділігін келесі формула арқылы
анықтаймыз

П=41,8·8=334,5м3/тəу.

Құбырды жатқызатын орды қазудағы ұзақтық келесі жүйеге тең

W = 180758м3
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t=
W
П

=
180758
334,5

=540 тəулік.

Эскаваторды қолдану барысындағы өнімділікті анықтау үшін келесі
жүйені қолданамыз

Пэ= 60·q·кн·кр
,·n-кв=60∙0,5∙1,09∙2∙0,8=52,32 м3/сағ.

Эскаватордың сегіз сағаттың өтімділігін келесі жүйе арқылы
анықтаймыз

П=52,32·8=418,56 м3/сағат.
Қазылатын ордың жалпы көлемі W = 180759м3

t=
П

= 180759
418.56

=432 тəулік.
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3 Экономикалық бөлім

3.1 Құрылыстың жалпы құны

Ұңғыманы бұрғылау бағасының номері 121 ге тең жəне ол ауыл
шаруашылығын сумен қамтамасыз етуге байланысты 1556400 теңгені
құрайды.

Сс=(Сбурыш∙h)+Скбұрыш∙h)=(485∙90)+(1515∙90) =180000∙1,98=356400теңге

Су құбыры желісінің құны əрбір диаметр үшін есептелінеді.

С50=Снм∙1=2108∙0,056=6150 теңге,

С100=Снм∙1=3986∙2,31=46,120 теңге,

С125=Снм∙1=12193∙0,27=16522 теңге,

Сжалпы=С50+С100+С125=6150+46120+16552=68792∙1,98=136208 теңге.

3.1.2 Пайдалануға кететін шығындар

Қызмет көрсететін персоналдың жылдық жалақысын есептеу үшін
келесі формуланы пайдалану арқылы шығарамыз

Жжалақы=1,25∙n∙Жайлық∙12,                                    (28)

Мұндағы n – жұмысшылардың жалпы саны , төрт айлық жалақы
бойынша 65000 теңгені құрайды.

Жжалақы=1,25∙4∙65000∙12=3000000 теңге.

Электроэнергиядан кететін құны келесі формуламен есептеліп
көрсетіледі

Э=365∙Т∙N∙а ,                  (29)

Мұндағы Т– сорғының жұмыс жасау уақыты.

Э=365∙20∙10∙7,23=527790 теңге

Жылдық пайдаланудың шығыстары келесі формуламен есептелінеді:
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Пж=1,05(Жа+Э+А)=1,05(3000000+527790+136208)=30663998 теңге.

3.1.3 Судың өзіндік құнын анықтау есептемесі

Судың өзіндік құнын анықтау барысында 1 метр куббтық су берудің
құны келесі формула бойынша есептелінеді :

S= Жпай

365∙Qорт.тəу
,                                                             (30)

мұндағыЖпай – Жылдық пайдаланудың шығыны;
                Qорт.тəу – орташа тəуліктік судың мөлшерім3/тəу.

S = 30663998
365∙978

=85теңге
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ҚОРЫТЫНДЫ

Бұл дипломдық жобада Алматы облысында орналасқан Саты ауылын
сумен қамтамасыз ету жүйесі толықтай қаралып мəліметтерге сəйкес
есептелінді.Жобаның бастапқы бөлімінде жобаланған аймақтың климаттық
жағдайы жəне геологиялық сипаттамасы берілді.

Саты ауылын сумен қамтамасыз ету үшін жер астынан келетін су көзі
тиімді болып табылды.

Технологиялық бөлімде судың шығыны анықталып елді мекенде болып
қалатын өртке байланысты сумен жабдықтау жүйесі қарастырылып
есептелінді. Судың жалпы шығыны 978м3/тəулік болып алынды.Мал
шаруашылығына қажетті судың шығыны жобада қарастырылмады, өйткені
бұл ауылдық жердің жанында өзен көлдер жеткілікті мөлшерде мал
шаруашылығын суғаруға тиімді болып табылады. Суды тасымалдап жеткізу
мақсатында құбырының ұзындығы жəне тиімді болуы үшін материалыда
қарастырылды.Жер астынан суды алу үшін бірінші жəне екінші көтеру сорап
станцияларының есептемелері жүргізілді.Суды тазалаудан бұрын реагентті
шаруашылығын есептеп одан кейін тиімді болып келетін тұндырғышқа
жіберу арқылы суды залалсыздандыру жолын қарастырдым.Таза суды
сақтайтын резервуарлардың көлемі анықталынып суды стерилдеу əдісіде
жобаланды.

Екінші бөлімінде жалпы құрылыс жұмыстарының жергілікті сметалық
құнымен жиынтық сметалары өзіндік нормаға сай жүргізілді.Нəтижесінде
экономикалық тиімді жақтарыда қарастырылып бағаланды.

Үшінші бөлімде шығындардың жалпы құнын есептеумен сипатталады.
Елді мекенді сумен қамтамасыз ету үшін судың сапасынан бастап

санитарлық нормасы жəне оны жеткізу алу тиімділігі де халықтың қалтасын
көтеретін болуы тиіс.Болашақ  ұрпақтың денінің сау болуы осы ауыз
суымызға байланысты.
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14 Kegen.gov.kz Алматы облысы,Кеген ауданы сайты
15 ru.climate Ауа райы туралы мəліметтер
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ҚОСЫМША

А Қосымшасының жалғасы

А.1 Сурет – Жер асты су қабаттары

А.2 Кесте – Елді мекеннің есептік су шығыны

∑
Елді
мекен
ауданы,га

P N q
Ктэу есептік шығын

мах мин Qoрт Qmax Qmin
жалпы 170 25 4250 230 1,2 0,9 978 1173 880

А.3 Кесте – Өндіріс орнының су тұтыну шығыны

Өндірі
с атауы

Ауы
сым

Ауыс
ым

уақыт
ы

Адам
саны

Q ыстық цех Q суық цех Q сусебер
Qжал

пы
N

qл/
сек

Qм/
тəу N  q Q  N

n
i Q

Ет
комбин

аты

1 8-16 40 24 45 1,08 16 25 0,4 22 3 2,75 4,23
2 16-24 30 18 45 0,81 12 25 0,3 17 3 2,13 3,235
3 0-8 30 18 45 0,81 12 25 0,3 17 3 2,13 3,235

Барлығ
ы 100 60 2,7 40 1 56 9 7 10,7
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А Қосымшасының жалғасы

А.4 Кесте – Жол-жөнекей шығындар

Учас Ұзындығы q меншік Q жол
1-2 383 0,00283 1,08499
2-3 225 0,00283 0,6374
3-4 389 0,00283 1,10199
4-5 727 0,00283 2,05951
5-6 387 0,00283 1,09633
6-7 730 0,00283 2,06801
7-8 798 0,00283 2,26064
9-10 811 0,00283 2,29747

10-11 700 0,00283 1,98302
11-12 838 0,00283 2,37396
12-13 755 0,00283 2,13883
13-14 744 0,00283 2,10767
14-15 814 0,00283 2,30597
15-16 398 0,00283 1,12749
16-17 107 0,00283 0,30312

4-7 382 0,00283 1,08216
9-12 677 0,00283 1,91786
9-17 736 0,00283 2,085

13-16 551 0,00283 1,56092
8-1 599 0,00283 1,6969

11751 33,2892
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А Қосымшасының жалғасы

А.6 Кесте –Шоғырланған, түйін шығындар

Түйін
№ Түйінге қос учаск

Жол
жөн.шығ

Шоғыр
шығын q түйін

1 1-2;1-8 2,78189238 0,1736 1,56
2 2-1;2-3 1,72239365 0,86
3 3-4;3-2; 1,73939096 0,87
4 4-3;4-5;4-7 4,24366068 2,12
5 5-4;5-6; 3,15583311 1,0498 2,63
6 6-5;6-7 3,16433176 1,58
7 7-6;7-8;7-4; 5,41080901 2,71
8 8-7;8-1 3,95753936 1,98
9 9-10;9-17;9-12 6,30033468 0,2604 3,41

10 10-9;10-11 4,28048817 0,2604 2,40
11 11-10;11-12 4,35697605 0,1157 2,29
12 12-11;12-13;12-9 6,43064736 3,22
13 13-12;13-14;13-16 5,80741281 2,90
14 14-13;14-15 4,41363374 0,1736 2,38
15 15-16;15-14 3,43345577 1,72
16 16-17;16-15;16-13 2,99152582 1,50
17 17-16;17-9 2,38812146 1,19

Жалпы 61,1987995 2,0335 35,32

А.7 Кесте – Сорғының техникалық сипаттамасы

Моделі ЭЦВ 8-25-100

ЭҚК түрі ПЭДВ 6-3
Айналым жиілігі, айн/мин 3000

Трубаның диаметрі, мм 144
Су көтеру биіктігі, м 100

Қуаттылығы, кВт 4,5

Өнімділігі, м3/сағ 25

Салмағы, кг 60
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А Қосымшасының жалғасы

А.8 Кесте – Таза су резервуар багінің шығыны
Тəу
уақ

Елді мек
шығ

Сорғыш
жұмысы

Бакке
түсуі

Бактан
алыну

Бактегі
қалдық

0-1 5,1546 3 1,5 - 7,7
1-2 5,0832 3 1,5 - 9,2
2-3 5,0832 3 1,5 - 10,7
3-4 5,0832 3 1,5 - 12,2
4-5 5,8025 3 0,5 - 12,7
5-6 6,5236 4,6 1,1 - 13,8
6-7 3,401 4,6 0,1 - 13,9
7-8 4,0735 4,55 - 0,95 12,95
8-9 4,9269 4,55 - 1,7 11,25

9-10 4,8032 4,55 - 1,7 9,55
10-11 4,7695 4,55 - 1,7 7,85
11-12 4,7597 4,55 - 1,7 6,15
12-13 3,9513 4,55 - 0,45 5,7
13--14 3,8843 4,55 - 0,45 5,25
14-15 4,1997 4,55 - 0,95 4,3
15-16 4,5589 4,55 - 1,45 2,85
16-17 4,5377 4,55 - 1,45 1,4
17-18 4,2218 4,55 - 0,95 0,45
18-19 3,7364 4,55 - 0,45 0
19-20 3,3789 4,55 0,05 - 0,05
20-21 3,018 4,55 0,55 - 0,6
21-22 2,3243 4,55 1,55 - 2,15
22-23 1,5452 4,55 2,55 - 4,7
23-24 1,1795 3 1,5 - 6,2

100 100
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А Қосымшасының жалғасы
А.9 Кесте – Жеp aсты суының сaпaсын бaғaлaу

Көpсеткіштеp
aтaулapы

Өлшем
біpліктеpі

Жеp aсты суы
сaпaсы

«Aуыз суы»
тaлaбы

Тaлaпқa
сəйкестілігі

Лaйлығы мг/л 1,5 1,5
Иісі бaлл 2,0 2,0
Дəмі бaлл 1,0 2,0
Түстілігі гpaд. 20,0 20,0
Тотығуы мг/л 2,8 5,0
Aммиaк aзоты мг/л 2,5 2,0 сəйкес емес

Нитpиттеp мг/л 1,0 3,0 сəйкес емес

Нитpaттap мг/л 64,5 45,0 сəйкес емес
Жaлпы
кеpмектілік мг экв/л 2,7 7,0

Құpғaқ қaлдық мг/л 550,0 1000,0

Хлоpидтеp мг/л 365,0 350,0 сəйкес емес

Сульфaттap мг/л 317,0 500,0

Теміp мг/л 0,2 0,3

Мыс мг/л 0,6 1,0

Фтоp мг/л 1,2 1,5

Мapгaнец мг/л 0,11 0,1 сəйкес емес

Полифосфaттap мг/л 0,03 3,5

Микpобтap сaны шт/мл 42,0 >50
Коли-индекс шт/мл 2,0 3
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